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Kokkuvõte teemal: Noored mesinikud tänapäeval.
Alustasin mesilaste pidamist 2004 aastal. Samal aastal lõpetati Olustvere Teenindus-ja
Maamajanduskoolis mesinike väljaõpe, kuna koolil puudus riiklik tellimus mesinike
järele. See oli aeg kui majandite mesilad müüdi erasektorile ja mesinikud pidid hakkama
ise ettevõtjateks. Paljud mesinikud leidsid endale töö teistel erialadel, kuid oli ka
ettevõtlikke mesinikke, kes rakendasid oma teadmiseid ja ettevõtlike oskuseid oma
ettevõtte loomisel.
Noortel ja alustavatel mesinikel oli raske omandada omal käel teadmiseid ja oskuseid.
Õpiti katse-eksituslikel meetoditel. Abiks olid kohalikes mesindusseltsides korraldatavad
õppe- ja teabepäevad, kus vanemad mesinikud jagasid oma teadmiseid ja oli võimalus
vajadusel küsida nõu. Noori mesinike palju juurde ei tulnud ja mesindusega tegelevad
inimesed vananesid.
2011 aastal koostatud ühisel põllumajanduspoliitika strateegia põhjal hakkas alates 2013
aastast Euroopa Liit andma sihtotstarbelist toetust noortele mesinikele, et korvata
ebasoodsat vanuselist struktuuri mesindussektoris. 2012 aastal hakati taas Olustvere
Teenindus-ja Maamajanduskoolis uue õppekava alusel mesinike välja õpetama ja
Mesinike Liit hakkas korraldama mesindusest huvitujatele ABC kursuseid. Tänu nendele
viimastele tegevustele on mesindusse juurde tulnud hulgaliselt noori ettevõtlikke
mesinike.
Uus põlvkond mesinike on orienteeritud sellele, et mesindusettevõte oleks efektiivne ja
äramajandav. Selleks võetakse kasutusele järjest moodsamat tehnoloogiat ja
mesindusvõtteid, mis vähendaks inimtööjõudu. Noored ei karda uuendusi ja julgevad
proovida erinevaid mesindusvõtteid. Järjest vähem kasutatakse ENSV ajal kasutusel
olnud meekäitlusseadmeid ja lamavtarusid. Praegu on noortele mesinikele maailm
avatud nii interneti kaudu, kui on ka võimalus välismaa mesilates tööd leida, et
täiendada teadmiseid ja oskuseid. Sellepärast kasutatakse ka järjest rohkem selliseid
raamimõõte ja nende raamide järgi korpustarusid, mis on ülemaailmselt kõige
levinumad. Hetkel on populaarsemaks raamiks „farrar“ ja 10-raamiline korpus. „Farrari“
raamil korpustaru eelistatakse selleks, et seda on kerge tõsta ja talvitumisel meie
kliimas on just paras kahe üksteise peal asetseva korpuse maht. Samuti suureks plussiks
on see, et enamlevinud raami tüüpidele on võimalik saada kasvõi interneti teel igalt
poolt maailmast erinevat meekäitlus inventari ja muid seadmeid ning varustust.
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