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Mesindusprogramm (1)

• Põllumajandustoodete ühise turukorralduse meedetoetus mesindussektoris (1308/2013 art.55)
• Eesmärk: mesindustoodete tootmise ja turustamise
tingimuste parandamine
• Rakendamine vabatahtlik

• Rakendamise eelduseks sektori tootmis- ja
turustusstruktuuri uuring
• Programmi periood: 3 mesindusaastat
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Mesindusprogramm (2) Meetmed

a) tehniline abi mesinikele ja nende organisatsioonidele;
b) kahjurite, mesilaste haiguste, eriti varroatoosi tõrje;
c) mesilaste rändpidamise ratsionaliseerimine;

d) mesindustoodete analüüsimise laboratooriumide toetamine
eesmärgiga aidata mesinikel oma tooteid turustada ja suurendada
nende väärtust;
e) toetusmeetmed mesitarude hulga suurendamiseks liidus;

f) koostöö asutustega, kes on spetsialiseerunud mesindust ja
mesindustooteid käsitlevate rakendusuuringute programmide
täitmisele;
g) turujärelevalve teostamine;

h) toodete kvaliteedi parandamine turutoodete tõhusamaks
täiustamiseks.

Mesindusprogramm (3) Rahastamine

• Rahastamine: 50% EL 50% EE

• EL kogueelarve 32-36 miljonit €/aastas

• Liikmesriigi mesindusprogrammi eelarve sõltub
mesilasperede arvust.
• EL toetuse miinimumsumma
mesindusprogrammi kohta: 25 000€
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Mesindusprogramm (4) Eestis

• Rakendatakse alates 2004. a.

• Alates augustist 2016.a algas 5 programmperiood
• Eestis on rakendatud 3-4 meedet

• Mesindusprogrammis 2017-2019 rakendatakse 3
meedet (a, b, d)
• Mesindusprogramm 2017-2019 koostasid: Eesti
Mesinike Liit ja Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
(juhtivaks organisatsiooniks on EML)

Mesindusprogramm (5) Eestis

Mida on tehtud (2013-2016 näitel):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koolitused, õppepäevad, kursused erinevatele sihtrühmadele
(piirkondlikud, vabariiklikud)
Infoleht Mesinik, väiketrükised, õppefilmid
Veebileht: www.mesindusporgramm.eu
Rahvusvaheline koostöö

Vaatlusmesilate võrgustik (korjetingimuste info, elektroonilised
tarukaalud)
Toetati mesindustehnika ja –tehnoloogia arendustööd

Uuriti Eesti kliimatingimustele sobivaid varroatoositõrje meetodeid ja
vahendeid
Meeanalüüsid (füüsikalis-keemilised)

Parandatud mesilastõugude ja –liinide kättesaadavust (kraini, buckfasti ja
itaalia mesilaste puhaspaarumisalad)
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Mesindusprogramm (6) Eestis

Mesindusprogramm 2017-2019:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koolitused, õppepäevad, kursused erinevatele sihtrühmadele
(piirkondlikud, vabariiklikud)
Infoleht Mesinik, väiketrükised
Mesindusõpik

Veebileht: www.mesindusporgramm.eu
Rahvusvaheline koostöö

Vaatlusmesilate võrgustik
Varroatoositõrje ja AHM

Meeanalüüsid ja kestvuskatsed

Mesindusprogramm (7) Eestis
I
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2004-2007
II
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2007-2010
III
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2010-2013
IV
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2013-2016

57 087
138 857
164 416
360 359
119 261
126 190
126 743
372 194
96 448
98 116
96 853
291 417
151 661
155 886
307 547
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