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Tutvustus

• Haridus

Gustav Adolfi Gümnaasium (2005 a.)

Tallinna Tehnikaülikool – tööstus- ja tsiviilehituse eriala (2011 a.)

Olustvere TMK – Mesinik (1. lend)



Tegevus mesinikuna

• Hobimesinik alates 2000 a.

• Kutseline mesinik alates 2011 a.



Tegevus mesindusorganisatsioonides

• Ca 2012-2013 Eesti Mesinike Liit, juhatse liige

• Ca 2013-2015 EKMÜ, juhatuse liige

• 2015 – Eesti Roheline liikumine, juhatuse liige

• 2017... EKMÜ juhatuse liige

• 2017…Eesti Mesinduse koostöökogu
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Video ekspost

• https://photos.google.com/photo/AF1QipMtQm24Vk2bhtr7oSeaMtF
MHDAwsiBmP8yCFdQ1



Pilte ekspost:









Põhiteemad

• Endiselt on väga aktuaalne laiaulatuslik mee võltsimine ja selle
jõudmine Euroopa turule.

• Teise põhiteemana on pildile tõusnud vaha võltsimise skandaal.

• Huvipakkuvad, kliimamuutuste mõju tolmeldajatele euroopas ja
Euroopa komisjoni esindaja vaade mesindussektorile.



Kokkuvõte – leitav www.muhe.ee või
www.mesindusprogramm.eu
• Beecome on alates 2013 a. Euroopa Kutseliste Mesinike Ühenduse (EPBA) korraldatav roteeruva asukohaga iga-aastane Euroopa

suurim mesinduskonverents. 2018 a. toimus see Austria suuruselt teises, 270-tuhande elanikuga linnas Graz.

• Konverentsi juurde kuulub ekspo, kus on esindatud enamik suuremaid ja paljud väiksed mesindustarvikute ja muude sektoriga
seotud kaupade müüjad, laborianalüüside pakkujad, open-source kaalumistehnoloogia arendajad jms. Enamiku kohalikust
publikust tõmbab messile just ekspo, võimalus tutvuda erinevate tootjate viimaste mudelitega ning teha tootjatega kaupa “messi”-
hindadega. Ürituse sisukam ja rahvusvahelist audientsi meelitav pool on loomulikult kõrgetasemeline konverents, milles oli
seekord kutsutud esinejate hulgas nii Euroopa Komisjoni esindaja Javier Ruiz-Santaella Moreno kui mett eksportivate riikide
ühenduse (NEXCO) eisndaja Norberto Garcia. Enamik teemasid kanti ette Saksa keeles ja soovijatel oli võimalus kasutada
sünkroontõlgi abi.

• Euroopa tasemel on üldpildis endiselt kuumim teema mee võltsimine ja importmete kvaliteet kuid viimasel aastal on lisandunud ja
ajutiselt isegi kõige kuumema teemana esile tõusnud nn “Vaha skandaal” ja sellest tulenevalt vaha kvaliteediga seonduvad
küsimused. Äärmiselt kaasahaarav oli ka Euroopa mesinike ühe mõjukama hääle, Copa Cocega Honey Group`i presidendi, Etienne 
Bruneau ettekanne kliimamuutuste mõjust Euroopa mesinduse tulevikule. Kahjuks oli tema prognoos väga pessimistlik ning
tulevikus on arvatavasti suur osa Euroopa lõunapoolsematest aladest meemesilaste elutegevuseks kõlbmatu. Teisena tahaksin
eraldi ära märkida Javier Ruiz-Santaella Moreno ettekande Euroopa Komisjoni vaatest mesindussektorile ning selle väljakutsetele. 
Hr. Moreno andis väga põhjaliku ülevaate komisjoni tööst ja tegevustest seoses vaha- ja meevõltsingutega ning rõhutas, et 
komisjon suhtub nendesse teemadesse väga tõsiselt ja teeb omaltpoolt kõik, et olukord paraneks. Paneeldiskussioonis, kus
osalesid kõik esinejad toodi sektori poolt samuti välja, et kommunikatsioon ja mõistmine Europpa komisjoniga on väga hea ent
takistused sõnumite edastamise ja parema lahenduse suunal tekivad rahvusriikide tasemel.

http://www.muhe.ee/
http://www.mesindusprogramm.eu/


Ethienne
Burneau (Bee 
life):Kliimamuut
used ja
mesindus































Meeturg meil ja mujal

Mart Kullamaa

24.03.2018

Nelijärve





Vaatamissoovitus:

• Netflix 6-osaline serial toidu võltsimise teemal.

• Esimene osa räägib mee võltsimisest

• Treiler:

• https://www.netflix.com/ee/title/80146284



Suurimad väljakutsed meeturul

• Maailmaturul – suur nõudlus ja väike pakkumine. Suured pakendajad
suruvad hinda alla ja turg on täis toodet, mis vastab minimaalsetele
nõutud mee parameetritele ja läbib võimalikud testimised. 
Probleemiks on adekvaatsete võltsingute avastamise metoodika
puudumine ja asjaolu, et võltsijad on pidevalt ühe sammu võrra ees. 
Kõige madalama kvaliteediga “toode” jõuab sihtkohta, kus kontroll on 
kõige nõrgem.

• Eestis – mee hind on kõrge, mistõttu ei ole me konkurentsivõimelised
hulgimee turul. Suurenenud tootmismahud panevad esimestena
raskustesse keskmise suurusega mesilad, kellel on arengupotentsiaali
ja -soovi. Mee võltsimine (Läti meeralli)



Mee hinnad (umbkaudsed)
Kõik hinnad on käibemaksuta

• Eesti mesi Eesti turul ja käest-kätte 6-10 eur/kg 

• Eesti mesi Eesti kaubanduses (6)* 8-10 eur/kg

• Eesti mee müük kaubandusse 5,5 – 7 eur/kg

• Eesti mee hulgihind** 2017 4-5,5 eur/kg

• Läti*** mesi 3 – 4 eur/kg

• Rahvusvaheline meekaubandus

• Hiina mesi – 1,4 eur/kg

• Mehhiko – 2,8 eur/kg

• Mahemesi 3,6 eur/kg

• * Kampaaniad

• ** Turg ei ole efektiivne

• *** Tingnimetus piiriüleselt toodud Läti, Leedu ja Ukraina meele, mida turustatakse Eesti mee nime all



Mee võltsimise liigid

• Päritolu valesti märgistamine +

• Ebaküpse mee vurritamine ja selle kuivatamine

• Meele naturaalselt mitteomaste koostisosade lisamine

• Mesilaste söötmine korje ajal







Euroopa komisjoni tellitud uuring (2015-2017)





Eesti:

• Importis 2017 ametlikult 657 tonni mett

• Mitteametlikult (hinnang) 100+ tonni

• Eksportis ametlikult 307 tonni mett

• Eksportis mitteametlikult? 20 – 50 tonni? Eesti mee hinnast tulenevalt
on meie kaubanduspartnerite valik väga piiratud ja nende
kultuuriruumist tingituna on mitteametliku kaubanduse osa küsitav. 
Vormistatakse lepingud jne e import on ametlik.

2017 a. Vahe ametlikult 350 tonni ja mitteametlikult 50+ tonni

Tarbimine eestis 1300 tonni (tagavara kasuks)







Import – Eksport (ametlik)

• 2013 – 184 t

• 2014 - 203 t

• 2015 – 247 t

• 2016 – 286 t

• 2017 – 350 t

• 2018 …. ???







Tegevused:

1) Eesti mee kvaliteediklasside kava (statuudi) väljatöötamine ja selle kinnitatud

korras rakendamine. (täpsem sisukirjeldus LISA 1).

Eesmärk: Luua alus Eesti mee kvaliteediklasside süsteemile, mille alusel oleks

Eesti mesi lihtsasti väärindatav ja kaubeldav toode. Loodav raamistik peab

andma kindluse nii mee ostjale kui müüjale toote kvaliteedi osas, mille

tulemusena on Eesti mesi hästi kirjeldatud ja normeeritud toode, mida

homogeniseerida, pakendada ja kaubelda.

Lõppeesmärgiks on mesinikele väljastatava sertifikaadi (märgis vms) ettepanek,

mis kinnitab toote vastavust tarbjat huvipakkuvale kvaliteediklassile ja annab

mesinikule võimaluse küsida toodangu eest õiglast hinda.
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Eestis tegutsevad mesindusorganisatsioonid
• Eesti Mesinike Liit www.mesinikeliit.ee

• Eesti Mesinduse Koostöökogu www.mesinduskogu.ee

• MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing https://www.mesinikud.ee/

• MTÜ Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts http://www.estbee.eu/

• MTÜ Lääne-Viru Mesindusselts http://www.virumesi.ee/

• MTÜ Põltsamaa Mesinike Selts http://www.poltsamaamesi.eu/

• MTÜ Tallinna Mesinike Selts http://www.linnamesi.ee

• MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühing http://www.smy.ee

• TÜ Eesti Mee Ühistu http://www.estonianhoney.com

• MTÜ Pärnumaa Mesinduse Selts http://parnumaamesi.ee

• Eesti Meetootjate Ühendus www.eestimesi.ee

• Eesti Aianduse ja Mesinduse Keskselts http://web.zone.ee/eamks/index.html

• Tartu Aianduse ja Mesinduse Selts www.tams.ee

• …

http://www.mesinikeliit.ee/
http://www.mesinduskogu.ee/
https://www.mesinikud.ee/
http://www.estbee.eu/
http://www.virumesi.ee/
http://www.poltsamaamesi.eu/
http://www.linnamesi.ee/
http://www.smy.ee/
http://www.estonianhoney.com/
http://parnumaamesi.ee/
http://www.eestimesi.ee/
http://web.zone.ee/eamks/index.html
http://www.tams.ee/


Tulemuslik suhtekorraldus Eesti mesinduses:
(autori omalooming, ei pretendeeri akadeemiliselt korrektsetele kirjeldusele
suhtekorralduse erialast lähtuvalt)

• Defineerime, kes me oleme ja mida me teeme?

Hobimesindus vs kutseline mesindus. Kas konflikt?

• Defineerime, mida tahame teha, muuta/saavutada?

Keskkonnasituatsiooni säilitamine, parandamine? Riigipoolne tugi
mesilashaigustega võitlemiseks? Ausa turusituatsiooni tagamine?

• Ressursside revideerimine ja tegevuskava valik?

Vabatahtlik panus. MP. Liikmemaksud ja annetused.

• Mis vahenditega, kes ja mis ajaks püstitatud eesmärgid teostab?

• Arengukava koostamine



Võimalikud tegevussuunad

• Liikmesriikide hääletustele eelnevalt oma seisukohtade asjakohane
väljendamine.

• Kaasarääkimine riiklike arengukavade koostamises

• Kriisisituatsioonide lahendamine

• Suhtlus RMKga

• Suhtlus riigiasutustega MeM, VTA, PMA ja
põllumajandusorganisatsioonidega (EPKK, ETKL)

• Seadusloome (riigikogu)

• …

• Mesindusprogramm





Viimase aja tegemised

• Koostöö EPKKga tihedamaks koostööks põllumeeste ja mesinike vahel.

• Kaasalöömine PõKa 2030 arengukava koostamises

• Mahemesinduse nõuete selgituse uuendamine

• Mesindusprogramm (pidev tegevus) 

NB! Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm

• Ühispöördumine GMOde keelustamiseks

• Glüfosaadid

• Neonikotinoidid

• …



Kohtumine EPKKga Mäos 1.03.2018 



Tänan kuulamast!


