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SISSEJUHATUS 

Mee tootmine on 2011. aastal Eestis paraku vähemlevinumaid põllumajandustootmise 

harusid. Arvukate piimatootjate, teraviljakasvatajate ja seakasvatajate seas on mesinik 

üksiküritaja. Ometigi on paljud praegused mesinikud, kellest umbes 60 on oma ala 

professionaalid, paljudele inimestele tuttavad. Põhjus on väga lihtne – enim levinud 

meemüügi viis Eestis ongi otsemüük tootjalt tarbijale. Tarbijatel on välja kujunenud 

kindlad meetootjad, kellelt mett ostetakse. 

Koos professionaalsete mesinikega on Eestis tegutsemas ka tuhandeid väiksemaid 

mesinikke, kel aianurgas või põlluveerel 3-5, tegijamatel isegi kuni 30 mesilasperet. Seda 

kõike eesmärgiga toota oma enese pere, paljude sugulaste ja tuttavate jaoks kasulik mesi. 

Lisandväärtusena tolmeldavad koduaias mesitarudes elutsevad mesilased ka igaaastaselt 

aias olevaid viljapuid. 

1990. aastate alguse mesindus oli virelemas – kogu riigis oli kokku vaid 20 000 

mesilasperet ja Eestisse oli jõudnud varroatoos. Tekkimas oli oht, et mesindus kui 

alternatiivne tootmisviis on hääbumas. Ometigi alustati tol ajal paljude praeguste 

tippmesinike poolt aktiivset arendus- ja teavitustööd ja mesindus taaselustati aasta- aastalt.  

Professionaalsed mesinikud lähtuvad oma tegemistes käesoleval 2011. aastal “Mee 

tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklikust programmist aastateks 2010-2013.“ 

Professionaalid on koondunud Eesti Kutseliste Mesinike Ühingusse ja teavitus- ja 

arendustöö propageerimiseks on loodud ka Eesti Mesinike Liit.  

Sarnaselt tipptasemel viljakasvatajale on ka tipptasemel mesiniku üks keerulisemaid 

ülesandeid meetootmise planeerimine. Mitme mesilasperega toota? Mitmest mesitarust 

võiks antud kulunumbrite juures üks mesilagrupp koosneda? Millise hinnaga suudetakse 
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toodang realiseerida? Need 3 ja veel rohkemadki küsimused hakkavad mingil ajaperioodil 

kummitama iga professionaalse mesiniku peas. 21. sajandil ei pea mesinik enam haarama 

paberi ja pliiatsi järele ning hakkama paberil „läbi mängima“ soovitud uuendusi, vaid seda 

kõike saab teha ka arvuti, piisava hulga andmete ja sobiva tarkvaraga.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada meetootmise optimeerimise mudel OÜ-

le Kumalane ja mesila edasise laiendamise planeerimiseks optimeerida ettevõtte 

tootmisstruktuur, taotledes sellega kasumi maksimeerimist.  

Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1. Andmete kogumine ettevõttest toodangu, kulude ja mesilastarude arvu kohta. 

2. Saadud andmete analüüs ja olulisemate andmete kaasamine mudeli koostamisse. 

3. Mudeli konstrueerimiseks sobivate toodangut ja kulusid iseloomustavate tabelite 

koostamine. 

4. Tootmise optimeerimise mudeli koostamine. 

5. Ettevõtte jaoks sobiva mesila struktuuri leidmine sihifunktsioonis kasumit 

maksimeerides või kulusid minimeerides. 

6. Ettepanekute tegemine mesila laiendamiseks ja tootmise edendamiseks. 

Bakalaureusetöö esimeses peatükis antakse ülevaade mesinduse kujunemisest: üldine 

lühitutvustus mesinduse ajaloo kohta ning ka tarumajanduse arengu kohta, vaadeldakse 

mesinduse olukorda Eestis, võrreldakse kohaliku mesinduse hetkeolukorda Soome ja 

Norraga ning antakse ülevaade mee tootmise tehnoloogilistest võtetest. 

Teises peatükis antakse ülevaade tootmistegevuse modelleerimisest: käsitletakse 

modelleerimise üldiseid aluseid, selgitatakse põhimõisteid, tutvustatakse 

optimeerimismudelite olemust ning tuuakse välja lineaarse planeerimise mudeli 

üldiseloomustus. 

Kolmandas peatükis kajastatakse OÜ Kumalane meetootmise optimeerimise protsessi, 

andes esmalt ülevaate ettevõttest endast ning seejärel kirjeldatakse tootmise optimeerimise 
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mudelit. Viimase punktina antakse lühiülevaade ettevõtte visioonist ning vaadeldakse 

erinevaid arengustsenaariume tootmise laiendamiseks tulevikus.  

Bakalaureusetöö koostamisel kasutatakse OÜ Kumalane raamatupidamise aastaaruandeid 

ja mitmesuguseid ettevõtte poolt koostatud aruandeid tootmistegevuse kohta ning vastavat 

erialast kirjandust nii paberkandjal kui ka digitaalsel kujul. 
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1. MESINDUSE KUJUNEMINE JA TEHNOLOOGIAD 

1.1. Mesinduse ajalugu 

1.1.1. Ajaloost üldiselt 

Mesinduse ajalugu ulatub mitmete tuhandete aastate taha, ulatudes ajaloolaste arvates meie 

aladel aega umbes 2500 aastat eKr ja kaugemalegi. Alust selleks annavad faktid, et juba siis 

olid eesti keeles kasutusel mõisted „mesi“ ja „meemõdu“.  

Muinasajal oli mesi ainsaks magusa allikaks ja joovastavate jookide lähteaineks. Juba 

muinasajal kostitas Sakala vanem Lembitu oma külalisi meest valmistatud mõduga. 

Baltikumi aladel saadi toona mett küll ainult puuõõnsustes elavate mesilasperede 

rüüstamisest, kuid ajaloost on teada, et Rooma riigis kasutati mesilaste pidamiseks 

peamiselt vitstest ja savist valmistatud ja mesilastele mõeldud kunsteluasemeid juba ligi 

2000 a. eKr. (Rohtla, 2010, lk. 1)  

Puuõõntes elavate mesilasperede rüüstamist kutsuti meejahiks ja sellega tegelevat inimest 

meekütiks. Meejaht oligi vanimaks mee hankimise viisiks, mille käigus inimene otsis 

puuõõntes ja kaljulõhedes paiknevaid mesilaste pesi ja rüüstas neid mee saamise eesmärgil. 

Mesilaspere edasine käekäik meekütti ei huvitanud. Mesilaste pesade leidmiseks kasutati 

väga erinevaid võtteid. Kõige levinumaks oli korjemesilaste jälgimine. Kui mesilase 

suirakorvikesed hakkasid õietolmuga täituma, oli see märgiks, et mesilane alustab peagi 

tagasilendu oma pessa. Ilmselt teadsid meekütid ka seda, et mesilane valib 

tagasipöördumiseks lühima tee ning see teekond ei ole väga pikk. Mesilaste jälitamise 

lihtsustamiseks püüti ta kinni ning mesilase tagakeha külge kleebiti vaiguga imeväike 

udusulg või ämblikuvõrgu tükike. (Sealsamas, lk. 1) 
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Meeküttide ajastul tunti lisaks korjemesilaste leidmisele veel mitmeid viise. Olgu siinkohal 

välja toodud näiteks meetod, mida kasutati Altais.  

Mesilaspesade leidmiseks kasutati spetsiaalselt kääritatud peibutussööta, mille 

komponentideks olid inimese uriin ning mesi. Söödaga immutatud samblatordid paigutati 

metsa alla laiali ja pärast seda kui mesilased oma meepõied täis olid imenud, jäid nad 

sellest purju. Sel kombel uimastatuna lendasid mesilased tagasi koju aeglaselt ja madalalt, 

olles seetõttu meeküttidele hõlpsasti jälgitavad.  

Varakevadeti otsisid meekütid mesilaste pesi puhastuslendlusest lumele jäänud 

roojaplekkide järgi. Uuriti ka karude käimisi, sest enamikul neist on kombeks oma 

valdustes pesitsevate mesilaste pesad aeg-ajalt „üle vaadata“ ja puude tüvedele oma märgid 

jätta. (Sealsamas, lk. 1) 

15. sajandil hakkas Eestis levima metsamesindus. Kuna inimeste arv oli suurenemas, siis 

kasvas ka nõudlus magusainete, ennekõike mee järele. Sel perioodil oli inimene juba 

piisavalt arukas, saamaks aru, et teadlikult mesilaste elupaikade leidmisele kaasa aitamine 

võib tuua suurema saagikuse ning mesilasi on hõlpsam jälgida. Mõiste mesipuu pärinebki 

just nimelt sellest ajastust.  

Metsa raiumisel säilitati vanad õõnsad puud, laiendati nende õõnsusi, muutes need 

mesilastele vastuvõetavaks. Õõnestatud puud märgistati peremärgiga ja sinna sissetulnud 

pere muutus eraomandiks. Sellist puud kutsutigi mesipuuks. Selline nimetus on käibel 

tänase päevani ning eriti Lõuna-Eestis kasutatakse seda inimese poolt valmistatud mesilaste 

tehiseluasemete kohta. Ka mõiste „taru“ tähendab Lüganuse murdes suurt, tõenäoliselt 

õõnsat puud, mis sobis mesilastele eluasemeks. (Rohtla, 2010, lk. 2) 

Mõnede andmete kohaselt (F. Linnus) olevat 16. sajandil ühel Eesti mesinikul olnud 

Alutaguse metsades ligi 1600 mesipuud - kui paljud neist aga mesilastega asustatud olid, ei 

ole teada. 16. sajandi keskpaiga mee saagikuse kohta saab anda ainult kaudse ja tuletatud 

vastuse. Nii väidab F. Linnus (1938), et keskmiseks meesaagiks võis olla umbes 10-12 kg 
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puu kohta, lisades samas, et karjamaade avaruse tõttu võis see ehk suuremgi olla. 

[Mesilastarude…2011] 

Ajalooliselt algas Eesti mesinduse kiire areng 20. sajandi alguses. 1939. a loendati Eestis 

kokku juba enam kui 110 000 mesilasperet, seega enam kui 2,5 peret ruutkilomeetri kohta. 

Sõja tõttu hävis suur osa mesilaid ja 1945. a oli Eestis alles vaid 17 000 mesilasperet. [Mee 

tootmise... 2010, lk. 3]  

Mesinike suure töö tulemusena oli Eestis 1974. aastal taas enam kui 102 000 mesilasperet, 

kuid 1978. aastal jõudis Eestisse varroatoos ja selle ohtliku mesilashaiguse tõttu vähenes 

mesilasperede arv kiiresti. Nii oli Eestis 1984. aastal järel 45 000 ja 1993. aastal vaid 20 

000 mesilasperet. Selle tulemusena vähenes tunduvalt mee tootmine ja tarbimine Eestis. 

Samas teadlaste hinnangul võimaldaks Eesti looduslike taimekoosluste meekorje 

potentsiaal pidada Eestis 150 000 mesilasperet. [Mee tootmise...2007] 

Eesti taasiseseisvumine 1991. aastal pani mesinikud vastu uutele katsumustele. 

Privatiseerimine tähendas suurmajandite kaotamist ja väikeettevõtlusele 

ümberorganiseerumist, lisaks pidid mesinikud suunama oma tegevuse uuele 

turumajandusele, mis hakkas asendama vana plaanimajandust. Aitamaks mesinikke 

nimetatud ümberkorraldustega kohanema, loodi kaks uut organisatsiooni, milledeks said 

Eesti Mesinike Kooperatiiv Tartus (1988. aastal) ja Eesti Mesinike Ühing, asukohaga 

Tallinnas (1992. aastal). (Williams jt. 1995, lk. 29) 

Alates 1993. aastast on Eestis tehtud suurt arendustööd mesinduse alal. Selle tulemusena 

mesilasperede arvu vähenemine peatus ja mesinduse kandepind hakkas laienema. Taas 

suurenes huvi mesinduse kui harrastuse ja meetootmise kui loodussõbraliku tegevuse ja 

maalähedase ettevõtlusviisi vastu. 2001. aasta põllumajandusloenduse andmetel oli Eesti 

põllumajanduslikes majapidamistes ja kodumajapidamistes kokku 7600 mesinikku ja 

48 000 mesilasperet. 2002. aastal oli juba 50 500 mesilasperet, mil ka sama aasta talv 

tekitas Eesti mesindusele väga suurt kahju – hukkus enam kui 35% mesilasperedest ning ka 

järgnevate aastate talvekahjud olid tavalisest suuremad. Statistikaameti andmetel langes 

2008. aastal mesilasperede arv 24 800-ni. [Sissejuhatus...2011] 
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Statistikaameti andmetel toodetakse Eestis praeguse mesilasperede arvu juures aastas 

keskmiselt kuni 800 tonni mett. Viimastel aastatel on Eestis mee tarbimine perioodil alates 

2003-2009. a kasvanud umbes 20% - vastavalt 480. grammist 610 grammini inimese kohta. 

Eestis toodetud kodumaine mesi katab meevajadusest 85-90% ja importmee osaks on 

kujunenud 10-15%. OÜ Socio poolt 2005. a ja Konjunktuuriinstituudi poolt 2008. a 

tarbijate hulgas tehtud meetarbimise uuringu kohaselt eelistab valdav enamus Eesti 

elanikke kodumaist mett importmeele.  [Mee tootmise... 2010, lk. 4] 

Euroopa Liidus on mesindus põllumajanduse lahutamatu osa. Enne 2004. a laienemist oli 

EL liikmesriikides kokku ligi 8,7 miljonit mesilasperet. Suurimad mesindusmaad Euroopa 

Liidus on Hispaania, Itaalia, Kreeka ja Prantsusmaa. Enne laienemist oli ELi maades enam 

kui 470 000 mesinikku, neist 15 270 ehk 3% professionaale. Pärast laienemist 2004. a mais 

suurenes mesilasperede üldarv Euroopa Liidus ligikaudu 3,0 miljoni võrra, ehk umbes 

25%. Olulisema osa EL täiendavast meetootmise mahust annavad Ungari, Poola ja Tšehhi.  

Euroopa Liidu liikmesriikide meeturul on importmee osakaal aina suurenenud ja 

moodustab viimasel aastakümnel juba üle poole kogu meetarbimisest. 2002. a moodustas 

Euroopa Liidus toodetud mesi vaid 45,9% EL elanike poolt tarbitavast meekogusest. 

Maailma mastaabis on Euroopa Liit suurim mee importija. Kui 2002. a toodeti maailmas 

1 268 000 tonni mett, siis Euroopa Liidus toodeti sellest kogusest 112 000 tonni. 

[Mesinduse ajalugu... 2008] 

2007. a oli Euroopa Liidus ca 600 000 mesinikku ja 13,6 miljonit mesilasperet. Puudu jääv 

mesi imporditakse Argentiinast, Mehhikost ja Hiinast. Peamised probleemid on mesilaste 

haigused ja jääkained mees. [Mesinduse ajalugu... 2008] 

1.1.2. Tarumajanduse areng 

Üleminek metsamesinduselt pakktaru mesindusele algas Baltimaades juba 16. sajandil ja 

kestis mõnes kohas kuni 20. sajandi alguseni. Metsmesindus kadus kasutuselt valdavalt 19. 

sajandil - väga üksikutes kohtades jätkus see ka 20. sajandil. Eesti metsmesinduse ajaloo 

uurija Ferdinand Linnus avastas kasutusel olevaid tarupuid (tarupettäid) 1920ndail aastail 
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Lõuna-Eestis. Üksikuid kasutusel olnud tarukuuski on leidunud Kaika ja Ähijärve külades 

veel 20. sajandi teisel poolel. [Mesindus...2011] 

Arvamus, et korpustaru on uus ja kaasaegne, on ekslik. Isegi Eestis, täpsemini Saaremaal 

on leitud 19. sajandist pärinevaid pakktarusid, mis seisid koos kolmest üksteise peale 

asetatud osast. (Rohtla 2010, lk. 3) 

18. sajandi lõpus ja 19. sajandi algul tehti esimesed katsed muuta mesilastaru 

lahtivõetavaks. Lahtivõetava taru loomisega on seotud oma aja kuulsamad mesinikud J. Z. 

Christ, F. Huber, P. I. Prokopovits, J. Dzierzen, L. Langstroth, A. Berlepsch jt. 

Teadaolevalt ehitas esimese lahtivõetava taru 1789. a (mõnedel andmetel ka 1792) Šveitsi 

mesinik Fransua Huber (1750-1832). Tegemist oli nn. raamat-taruga. See koosnes 

ühesuurustest puitraamidest, milles paiknesid pesakärjed. Raamide otsa- ning ülemised 

liistud moodustasid nii tarulae kui ka seinad. Nimetus raamat-taru on tulnud sellest, et 

kirjeldatud taru raamid olid ühest küljest omavahel hingedega ühendatud ja see võimaldas 

pere läbi vaadates pöörata raame nagu raamatulehti.  

Murrangu lahtivõetavate tarude arengusse tõi Ameerika Ühendriikide mesinik Langstroth 

(1810-1895), kes aastal 1851 avastas nn „mesilaskäigu“. Mesilaskäigu all mõistetakse 

tänapäeval avaust, mida mesilased ei täida taruvaiguga (üle 5 mm) ega ehita sinna ka kärgi 

(kuni 9 mm). Teisisõnu, raami otsaliistu ja taru seina vahe ei tohiks olla üle 9 mm ega alla 5 

mm. Väiksema vahe kui 5 mm täidavad mesilased taruvaiguga ja suurema kui 9 mm 

ehitavad kärge täis. Nende mõõtude vastu eksimine tekitab probleeme nii raamide 

nihutamisel kui ka väljavõtmisel. [Mesilastarude...2011] 

Seega võib Langstroth`i pidada esimese liigutatavate raamidega taru leiutajaks. 

Langstroth`ile kuulub ka esimese pealt avatava taru leiutamise au. 

Esimesed katsed luua Eesti tingimustele sobiv tarutüüp tehti juba 19. saj. lõpus, siis kui 

Viljandi Mesilastepidajate Seltsi poolt, Jaan Rootsi (vanema) eestvedamisel töötati välja nn 

„viljandi taru“. Heimtali mõisahärra soovitusel võeti selle loomisel aluseks saksa mesiniku 

Gerstungi taru raam, mõõtudega 400 x 250 mm. Viljandi tarus olid raamid püstiasendis. 
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Taru joonised ja ehitamise õpetus avaldati 1905. a ajakirjas “Mesilane“. Seega oli algus 

tehtud ja tarude ehitamine Eestis sai hoo sisse. (Rohtla 2010, lk. 4) 

Tartu taru sünniaastaks võib lugeda aastat 1907 – siis jõudis komisjon põhimõtteliselt 

kokkuleppele raami suuruse ja taru üldise ehituse osas. Tartu tarul on kolm toppega 

külgseina, suur otsaluuk (430 x 350 mm), klaasiga vahelaud ja sahtelpõhi. Taru pesaruum 

mahutas 12 pesaraami, mõõdus 400 x 250 mm. Vaatamata mõningatele puudustele (ehituse 

keerukus, sahtelpõhi, kahepoolse kaldega katus ja ebamugav perede läbivaatamine 

pesaruumist üleulatuva kõrge voodriosa tõttu) hakkas see tarutüüp eriti Lõuna-Eestis 

kiiresti levima. Põhja- ja Kirde-Eestis, aga ka Kagu-Eestis kasutati peamiselt Dadant- Blatti 

taru, mida masstoodanguna valmistasid Vjatka puutöömeistrid. Tartu taru võidukäik Eestis 

kestis peaaegu 20 aastat. (Sealsamas, lk. 4) 

Nagu öeldud, ei olnud Tartu taru puudustest vaba, mistõttu juba 1928. a töötas Eesti 

Aianduse ja Mesinduse keskseltsi komisjon välja Eesti taru. Edasi hakkas Eesti taru 

arenema kindlalt lamavtaru suunas. Pesaruumi suurendati 1958. aastal selliselt, et see 

hakkas mahutama 22-24 raami. Suurendatud pesaruumiga Eesti taru eksponeeriti 1961. 

aastal Eesti Aianduse- ja Mesinduse Seltsi Tartu osakonna teaduslikul sessioonil. Taru 

leidis arvukalt pooldajaid nii mesinike kui ka toonaste mesindusjuhtide hulgas, ning seda 

hakati tunnustama Eesti standardtaruna. Samal ajal alustati Eesti taru, kui ainsa tarutüübi 

tööstuslikku tootmist. Taru ees- ja tagasein olid soojustatud, pesaruumis kaks vahelauda ja 

üks põhjani ulatuv vahesein. [Mesilastarude...2011] 

Tarude ehitamisel kasutati peamiselt kuuske, mändi, lehist, aga ka pehmemat lehtpuud nagu 

haaba, pärna ja paplit. Kui okaspuud kasutatakse tänapäeval peamiselt karkasside ja 

korpuste ehitamiseks, siis lehtpuu sobib enam raamide valmistamiseks. Hoiduda tuleks 

lehtpuu kasutamisest taru pesaruumi valmistamisel, sest lehtpuu on vastuvõtlikum niiskuse 

toimele ja pesaruumi seinad võivad tugevasti kõmmelduda ja muuta taru liikuvate osade 

nihutamise raskeks.  

21. sajandil on vanad Tartu ja mõningatel ka Eesti tarud kasutusel vaid üksikutel mesinikel, 

kel omatarbeks aias või põlluserval enamasti alla kümne mesilaspere.  
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Profimesinike hulgas on aga levinud vahtplastist korpustarud, millede eeliseks on kerge 

kaal (10-12 kg) ja ilmastikukindlus. Eestis levinuimad korpusetüübid on Farrar, Langstroth 

ja Dadant korpused. Ühte korpusesse mahub korraga kuni 10 raami ning kogenumate 

mesinike sõnul võib üks meekärgedega täidetud Langstroth korpus, mille kõrgus on 240 

mm kaaluda hea saagi korral kuni 35 kg.  

Joonisel 1 on kujutatud tänapäevase penoplastist Langstroth taru ehitus.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allikas: [Paradise Honey...2011] 

Joonis 1. Tänapäevane Langstroth korpustega mesitaru 

Tänasel päeval valmistatakse kodustes tingimustes tarusid puidust, õlgedest või roost ja ka 

plastist. Üksikasjalikud andmed tarude ehitamiseks leiab raamatust “Mesilaste pidamine”, 

1997. Kuna tarude ehitamine on üsna keeruline ja täpsustnõudev töö, võiks algaja mesinik 

tarud ikkagi osta. Kevadeti ja suvel oleks hea, kui mesinikul oleks sülemlevate mesilaste 

jaoks alati varuks paar tühja taru. Hästi hooldatud taru peab vastu 15-25 aastat. [Tehniline 

baasinformatsioon...2011] 

1.2. Mesinduse olukorrast Eestis 

Eestis ulatub mitmete allikate kohaselt mesinduse ajalugu koguni muinasaega. Mesinduse 

tõsisem areng sai alguse 20. sajandi alguses, mil inimeste poolt hakati rohkem kaasa aitama 
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mesilaste igapäevastele toimetustele. Eestis arendati välja mitmeid erinevaid tarutüüpe ning 

mesinike arv kasvas kiirelt. Enamus mesinikke olid hobimesinikud, kes pidasid 

mesilasperesid omatarbeks - küll aga müüdi toodangut ka sõpradele ja tuttavatele.  

1970. aastate teisel poolel lõpetas Olustvere kutsekoolis mesinduse eriala ligikaudu 600 

mesinikku – alates 1994. aastast enam Eestis riiklikku mesindusõpet ei toimu [Mesilaste 

pidamine... 2009]. 

1997. aastal loendati Eestis ligikaudu 22 000 mesilasperet. 1997-1999. aastate suved olid 

vihmased, sellest tulenes ka taimede kehv õitsemine ja seetõttu jäi nende aastate meesaak 

väga kasinaks, ulatudes keskmiselt vaid 4. kilogrammini ühe mesilaspere kohta.  

2001. aasta põllumajandusloenduse käigus loendati peaaegu 48 000 mesilasperet. See fakt 

on ilmekaks tõestuseks, et uue sajandi tulekuga taaselustus ka mesinduse areng Eestis. 

Tänasel päeval on Eestis tõsiseltvõetavaid profimesinikke ligikaudu 60. Elukutseliste 

mesinike päralt on umbes pool kodumaa meeturust ja erineval tasemel mesinikke on Eestis 

kokku 6000 ümber. Neist ligikaudu 1000 inimest peavad igaüks omatarbeks 10-15 

mesilasperet. [Mesilaste pidamine... 2009] 

2010. aasta oli Eesti mesinduses tõsine kasvuaasta. Statistikaameti andmetel oli 2010. aasta 

mesindushooajal Eestis 28 000 mesilasperet. Võrreldes 2009. aastaga on perede arv 3000 

pere võrra kasvanud (2009. aastal 25 000 peret). Aastal 2010 toodeti Eestis 575 tonni mett, 

mis on võrreldes 2009. aasta meesaagiga (501 tonni) 15% võrra rohkem. Keskmine 

meesaak pere kohta oli 2010. aastal 21 kg (2009. aastal 20 kg). 2009. aasta oktoobrist 2010. 

aasta septembri lõpuni imporditi Eestisse 250,9 tonni mett, mis on võrreldes eelmise 

aastaga 99 tonni enam. Mee eksport langes antud perioodil 37% (6 tonnilt 3,8 tonnini). 

[Statistikaamet... 2011]  
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Joonis 2 iseloomustab mee importi Eestisse aastatel 1999-2010. Arvestus on ühe aasta 

kohta 1999. aastast kuni 2007. aastani on perioodi arvestus 1. juulist kuni järgneva aasta 30. 

juunini. 2007. aastal muutus arvestusperiood: 1. oktoober- järgneva aasta  30. september. 
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Allikas: [Statistikaamet...2011] 
Joonis 2. Mee import Eestisse aastatel 1999-2010 

Enamus importmeest pärineb Argentiinast, Hiinast, Ukrainast ning Venemaalt. Inimesed 

tarbisid perioodil 2009. aasta oktoobrist kuni 2010. aasta septembri lõpuni kokku 822,1 

tonni mett, mis võrreldes eelmise aastaga (649 tonni) on 27% võrra rohkem. Mee tarbimine 

inimese kohta oli sel perioodil 0,61 kg aastas, aasta varem aga 0,48 kg. [Statistikaamet... 

2011]  

Ostukohtade lõikes hangitakse kõige rohkem mett otse mesinikult (51%), otsekontaktide 

hulk on kümne aastaga tõusnud 10%. Toidukaupluste osa on langenud 25% pealt 20% 

peale, kuid see ei pruugi tähendada üldist müügi langust. Kui meeturg on üldiselt 

suurenenud, siis 20% meest võib 2010. aastal olla koguseliselt rohkem kui 25% kümme 

aastat tagasi. Kõige rohkem on langenud turu osakaal: 10 aastat tagasi varus 38% elanikest 

mett turult, eelmisel 2010. aastal vaid 15%. [Rebane 2011, lk 2] 
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Iseloomustamaks Eesti mesinduse olukorda on siinkohal sobilik välja tuua ühe tuntuima 

Eesti mesiniku, Saaremaal tegutseva Aimar Lauge kommentaar. 

Aimar Lauge – Saaremaa Meetootjate Ühing: 

Eesti mesinduse suur mure on see, et Eestis ei toimu alates 1994. aastast riiklikku 

mesindusõpet. Ise olen kursuseid teinud 11 aastat, viimasel kahel aastal enam mitte. Seega 

ootab ees mesinike puudus. Mett võime välismaalt sisse osta, aga mesilasi, kes meie õuna 

ja marjapuud ära tolmendaks, piiri tagant ei osta. 

Murelaps on ka mesinike killustatus. Mesinike hääl riigi tasandil on imenõrguke. Aga kui 

pole enam mesilasi, pole enam, kes ristikut tolmleks ja pärast pole enam ka lehma ega 

piima poes. [Mesilaste pidamine.... 2009] 

Mesilasperede arvukuse suurendamiseks, keskmise meetoodangu tõstmiseks ning erinevate 

haiguste ja kahjurite tõrjeks lähtuvad Eesti mesinikud mee tootmise ja turustamise 

arendamise riiklikust programmist. 

Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm, aastateks 2010-2013 on 

koostatud Põllumajandusministeeriumi poolt, koostöös Eesti Mesinike Liidu, Eesti 

Kutseliste Mesinike Ühingu ja Saaremaa Meetootjate Ühinguga. [Mesindus-

programm...2010-2013] 

Programm on koostatud vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele (EÜ) nr 1234/2007 ja 

Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 917/2004 mee tootmise ja turustamise arendamiseks 

Euroopa Liidu liikmesriikides. Mee tootmise ja turustamise riikliku programmi peamiseks 

eesmärgiks on Eesti mesindussektori arendamine, parandades mesindussaaduste tootmise ja 

turustamise tingimusi. [Mesindusprogramm...2010-2013] 

Lisaks peamistele eesmärkidele on programmis välja toodud ka hulganisti kaasnevaid 

eesmärke, millest olulisemad on:  
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1) piisavas koguses kodumaise mee ja teiste mesindussaaduste tootmise tagamine nii, et 

rahuldada laieneva meeturu vajadused; 

2) aidata läbi mesilasperede arvukuse suurenemise ja mesilaste tolmeldamistegevuse 

laiendamise kaasa looduslike taimeliikide ja kultuurtaimede koosluse tasakaalu säilimisele 

ja paranemisele; 

3) vähendada varroatoosi tõttu mesilasperede nõrgenemisest ja hukkumisest tekkivaid 

kahjusid mesinduses; 

4) propageerida mesinike hulgas lisaks meele ka teiste mesindussaaduste (vaha, õietolm, 

suir jms) laialdasemat tootmist ja väärindamist ning turustamist; 

5) tootearendusalase teavitamise kaudu parandada mee ja teiste mesindussaaduste 

turustamist. 

1.3. Võrdlus teiste riikidega 

Möödunud 2010. aastal oli kogu maailma meetoodang ligikaudu 1,2 miljonit tonni, 

moodustades 1% kogu suhkrutootmisest. Tänasel päeval on mesi üks viimaseid töötlemata 

naturaalseid toitaineid. Mee tarbimine elanike hulgas erinevate riikide lõikes erineb 

tugevasti. Suurimad mee eksportijad on Hiina ja Argentiina - aastane tarbimine elaniku 

kohta on vaid 0,1-0,2 kg. Mee tarbimine on suurem arenenud riikide elanike hulgas, kus 

kodumaine toodang ei kata alati turunõudlust. Euroopa Liidus, mis on peamiseks mee 

importijaks ja tootjaks, varieerub keskmine mee tarbimine elaniku kohta keskmisest 

tasemest (0,3-0,4 kg) Itaalias, Prantsusmaal, Suurbritannias, Taanis ja Portugalis kuni kõrge 

tasemeni (1-1,8 kg) Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Portugalis, Ungaris. Nõndanimetatud 

ülemereriikides nagu USA, Kanada ja Austraalia, on keskmine mee tarbimine elaniku kohta 

0,6 ja 0,8 kg vahel. [Bogdanov 2011, p. 1] 

Suurima mee tarbimismahuga riigid maailmas on Kesk-Aafrika Vabariik (3,3 kg ühe 

elaniku kohta aastas) ja Uus-Meremaa (2,5 kg ühe elaniku kohta aastas) (Marinkovic jt. 

2010, p. 1). 
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Käesolevas töös on võrreldud Eesti mesinduse hetkeolukorda Soome ja Norraga (tabel 1). 

Seda eelkõige seetõttu, et professionaalseid mesinikke on kõigis kolmes riigis praktiliselt 

ühepalju ning kuna antud uurimustöö on suunatud peamiselt profimesindusele, siis on 

võrdluses välja toodud ka mitmed olulised statistilised näitajad. Mee tarbimine aga on 

kõigis neis kolmes riigis suhteliselt ühesugune.  

Tabel 1. Olulisemate mesinduse statistiliste näitajate võrdlus riikide lõikes 

  Eesti  Soome Norra 
Mesinike arv, inimest 6000 3500 3000 
Mesilasperede arv, tk 28 000 46 000 50 000 
Profimesinike arv, inimest 60 70 50 
Keskmine toodang pere kohta, kg 21 40 25 
Talvekaod, % 18,60 15,00 9,60 
Hulgimüügihind, €/kg 3,2 3,8 4,4 
Tarbimine 1 elaniku kohta, 
kg/aastas 0,61 0,58 0,42 

Allikas: [Beekeeping. Finland...2011; Beekeeping. Norway...2011; Beekeeping statistics...2011; Beekeeping 

in...2011; Statistikaamet...2011] 

Kaks suurimat erinevust Eesti ja Soome ning Norra vahel ongi mesinike hulga ja 

mesilasperede arvu juures. Eestis arvatakse olevat ligikaudu 6000 mesinikku, kellest 

ligikaudu 1000 on mesinikud, kel 3-5 mesilasperet vaid omatarbeks. Soomes ja Norras on 

mesinike arv üle 2 korra väiksem, kuid mesilasperede arv on jällegi peaaegu 2 korda 

suurem kui meil. Selle põhjuseks võib pidada suuremat spetsialiseerituse taset ja suuremate 

mesilate olemasolu. Huvitava faktina võib välja tuua selle, et Soomes tegutseb mesila, 

milles elab 1500 mesilasperet [Beekeeping statistics... 2011]. 

Profimesinike hulk kõigis kolmes riigis on võrdlemisi ühesugune, olles samuti ligikaudne, 

sest väga ranget määratlust täielike proffide osas ei ole. Keskmine toodang ühe mesilaspere 

kohta on Eestis ja Norras sisuliselt võrdne. Soomes on aga väga hea tõuaretustöö ja 

mesindamise erinevate operatsioonide efektiivistamisega on suudetud keskmine toodang 

ühe mesilaspere kohta tõsta 2010. aastaks 40 kilogrammini ühe pere kohta.  
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Siinkohal olgu võrdluseks toodud asjaolu, et näiteks Serbias on valdav enamik mesinikke 

ainult mee tootmisele pühendunud ja väga väike osa neist toodab ka muid meega 

seonduvaid produkte (taruvaik, vahaküünlad). Keskmine toodang taru kohta jääb Serbias 

13-15 kg juurde ühe mesilaspere kohta. (Marinkovic jt. 2010, p. 4) 

Talvekadude protsent koguperede arvust on kõigis kolmes riigis 2010. aasta keskmine 

näitaja. Spetsialistide arvates ulatusid 2010-2011 talvel mõnes Eesti mesilas talvekaod kuni 

50%-ni, kuid tegelikkuses sõltub see suuresti ka mesiniku enda kogemustest talvitumise 

ettevalmistamisel ning ohtude arvestamisel. Profimesinik Jaanus Tulli sõnul ei ulatu 

üldjuhul professionaalide mesilate talvekaod reeglina üle 10%, sest kogemuste- ja 

teadmistepagas kadude minimeerimiseks on aasta- aastalt täienemas. Mesila laiendamisel 

tuleb meeles pidada kaitsemeetmeid metsloomade ründeretkede vastu ning arvestada 

lumeolude muutlikkust erinevates piirkondades, kus juba asuvad ja kuhu plaanitakse luua 

uued mesilagrupid.  

Hulgimüügi hinnad on üsnagi sarnased, olles Norras kõige kõrgemad. Norras toimub ka 

täiendav meetootjate subsideerimine riigi poolt. Näiteks erakorraliste talvekadude korral 

võidakse mesinikule maksta kuni 185 € suurust subsiidiumit ühe mesilagrupi kohta. 

Igaaastane toetuse summa on tavaliselt 38 € ühe mesilagrupi kohta (eeldusel, et mesilas on 

25-250 mesilasperet). [Beekeeping in... 2011] 

Tarbimine ühe inimese kohta on Eestis kõige suurem, ulatudes 0,61 kilogrammini aastas. 

Aastal 2009 oli sama näitaja siinmail vaid 0,48 kg. Seega on aastaga toimunud tõsine 

läbimurre mee tarbimises, mille ilmekaks tõestuseks on ka asjaolu, et ostukohtade lõikes 

hangitakse üle poolte juhtude mett otse mesinikult (51% kogu ostudest). Tootja ja tarbija 

otsekontaktide hulk on kümne aastaga tõusnud koguni 10%. [Rebane 2011, lk. 2] 

1.4. Meetootmise tehnoloogia 

Professionaalse mesiniku mesilas toimub varakevadest kuni sügise alguseni kibe töö ning 

kokku teostatakse selle ajavahemiku vältel 7 suuremat tööoperatsiooni. See number erineb 

aga tegelikkuses aastate lõikes, kuna määratud seitsmest vähemalt kolme operatsiooni 
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teostatakse kahekordselt. Nii toimub aastas vähemalt 2 mesilasperede laiendust, 2 meevõttu 

ja söötmine toimub samuti kaks korda hooaja jooksul.  

Alljärgnevalt on joonisel 3 välja toodud mee tootmise plokkskeem 300 mesilasperega 

mesilas. Operatsioonid on ülevalt alla diagonaalis vastavalt ajalisele järgnevusele.  

Põhjadevahetus on esimene teostatav töö mesilas ning sügisel pärast viimast söötmist 

eemaldatakse söödanõud ja mesila jääb talvituma.  

Põhjadevahetus 

Laiendamised 

Emadevahetus 

Meevõtt ja vurritamine 

Ravimine ja 
söödanõu lisamine 

Söötmine 

Söödanõud ära 
 

Allikas: OÜ Kumalane 

Joonis 3. Mee tootmise plokkskeem 300 mesilasperega mesilas 

Esimest korda lendavad mesilased välja päikeselisel märtsi- või aprillipäeval, kui varjus on 

sooja 10 kraadi ringis. Esimest väljalendu nimetataksegi puhastuslennuks, lumehang taru 

ees värvub siis väljaheidetest pruuniks. Rohke lumekattega aladel tuleb tarud 

puhastuslennuks lume alt teinekord lausa välja kaevata. Pärast puhastuslendu on esimeseks 

kevadiseks tööks taru põhja puhastamine. Taru tõstetakse oma kohalt ära ja uus, puhas põhi 

pannakse asemele. (Ruottinen jt. 2008, lk. 26) 
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Vana põhi kraabitakse üle, pestakse pesuainega ja desinfitseeritakse. Läbivaatuse käigus 

hinnatakse ka sööda varu ja haudme hulka tarus.  Kogenud mesinik oskab juba taru tõstes, 

raskuse järgi, selle kogust määrata. Algaja mesinik kas kaalub taru või vaatab, kas 

kaanetatud talvesööta on järel. (Tull 2010, lk. 1) 

Pärast põhjadevahetust on reeglina järgmiseks tööks mesilastarude laiendamised. Kui 

mesilased toovad tarusse õietolmu, hakkab ema munema. Munad ja vaglad näitavad, et ta 

peres toimetab. Kevadel on üldjuhul ema lihtne leida, sest peres on vähe mesilasi. Juhul, 

kui ema pole, ostetakse uus või ühendatakse emata pere teisega. Kui mesilasi jätkub juba ka 

äärmistele kärgedele, lisatakse tarru uus korpus. (Ruottinen jt. 2008, lk. 27) Laiendamisi 

tehakse kevadise meekorje ajal vastavalt vajadusele, selleks aeg-ajalt mesilaste käitumist 

jälgides. Laiendamise käigus võetakse vanad, tumenenud kärjed tarust välja ning 

sulatatakse, hävitades sellega tarust ka võimalikud haigustekitajad.  

Sügisese hoolduse ja mesilaste talveks ettevalmistamisega tehakse algust juba suvel. 

Juulikuu keskel lastakse ema alumisse korpusesse ja emaeraldusvõre pannakse selle 

korpuse peale. Kui mesinik ema leiab, võib ta selle kohe alumisse korpusesse panna. Sel 

ajal on tarus mesilasi nii palju, et isegi kutselisel mesinikul on mõnikord raske teda 

märgata. (Tull 2010, lk. 2)  

Aktiivse meekorje ajal võib tekkida mesilasperes olukord, kus ema on mõne haiguse või 

vananemise tõttu kaotanud osa oma munemisvõimest. Veel hullem on olukord, kus ema on 

hukkunud. Seda peab mesinik õigel ajal märkama, et anda perele emapuuriga uus 

mesilasema. Kui aga mesinik seda ei märka, siis hakkavad mesilased kiiresti ise 

aseemakuppe ehitama ning kasvatavad endile uue ema, kes on oma olemuselt eelmisest 

nõrgem ja kui mesinik teda välja ei vaheta, siis võib uus „aseema“ nõrgestada kogu pere 

elutegevust. 

Suvel, reeglina juuli kuu keskpaigaks on tarus juba piisavalt mett, alustamaks meevõtuga. 

Mee võtmiseks on soovitatav oodata soojemat ilma, siis on mesilased leplikumad. 

(Ruottinen jt. 2008, lk. 34)   
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Kaanetatud meekärgedest saab mee kätte vurritamisega. Mesilaste ehitatud vahast 

kannukaasi on kõige mugavam eemaldada kärjekahvliga (moodsamatel vurrliinidel koguni 

mitu tükki). Lahtikaanetatud kärjed pannakse vurri, milles pöörlemisel tsentrifugaaljõud 

surub mee kärjekannudest välja. Vurr tühjendab meekärjed vaevata, kui need on tarust äsja 

võetud või eelmisel päeval sooja ruumi viidud. (Tull 2010, lk. 3) 

Vurritamise järel puhastatakse mesi vahapurust ja prahiosakestest. Vaha tõuseb meevõtule 

järgneval päeval meeselitusnõus pinnale ja see kooritakse näiteks plastliistuga. Viimased 

kübemed vaha eemaldatakse võipaberi või kilega. Paber asetatakse õrnalt mee pinnale, 

tupsutatakse õhumullid välja ja tõmmatakse siis ettevaatlikult ära - anumasse jääbki puhas 

mesi. (Ruottinen jt. 2008, lk. 37) Anumatest pumbatakse üldjuhul mesi transportimiseks 

plastiktünnidesse ning viiakse juba edasi pakendamisele. 

Üheks suurimaks probleemiks erinevate riikide mesilates on 1991. aastast alates varroalest. 

Lisaks varroalestale on ohtlikud ka erinevad haudmemädanikud, milledest levinuimad on 

Euroopa ja Ameerika haudmemädanik. Tänasel päeval on haiguste ennetamiseks ja nendest 

vabanemiseks levinud erinevad ravimikapslid ja lahused. Kogu ravimine toimub pärast 

peakorje lõppu ning koos sellega lisatakse mesitarudele ka söödanõud.  

Talvesöödaks antakse mesilastele peamiselt suhkrut, kus peensuhkur on lahustatud kuumas 

vees 60% siirupiks (6 kg suhkrut/ 4 liitrit vett). Professionaalsed mesinikud kasutavad  

Eestis laialdaselt kasutust leidnud Ambrosia söödasiirupit.  

Siirup valatakse pesa peale pandud söötmisnõudesse, sealt toimetavad mesilased selle 

kärjekannudesse. Tavaliselt varub üks mesilaspere 17-19 kg suhkrut (kuivsuhkruks ümber 

arvestatult). Söödanõusse selline kogus korraga ei mahu ja parem ongi anda see kogus 

kahes-kolmes osas. (Ruottinen jt. 2008, lk. 42)  

Söötmine lõpetatud, tõstetakse söötmisnõud pealt ära ja taru katusele pannakse raskus, et 

see paigal püsiks. Selle tööga ongi kogu hooaeg mesilas lõppenud ning mesilaspered jäävad 

talvituma.  
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2. TOOTMISTEGEVUSE MODELLEERIMINE 

2.1. Modelleerimise üldised alused  

Erinevate majandusprotsesside juhtimiseks on vaja teha otsuseid ja eraldada tegevuseks 

vajalik info üleliigsest „mürast“. Igapäevases elus teeme erinevaid otsuseid – kas minna 

kooli bussiga või autoga, mida lõunaks süüa? Need on vaid ühed lihtsaimad otsused, mida 

võtame vastu enamasti kogemuste ja hetkelise emotsiooni ajel.  

Tootmisprotsesside keskel ei saa ettevõtte juht tänasel päeval tootmist korraldada vaid 

kogemustest lähtudes. Teabevahendite kaudu liigub tohutult kasulikku infot, mis aitab 

kaasa jällegi tegevuse edendamisele ja iga väiksemgi uus teadmine mõne operatsiooni 

teostamiseks võib oluliselt aidata saavutada suuremat konkurentsieelist keskkonnas, milles 

ettevõte tegutseb. Olulisim on siinkohal eraldada väärtuslik informatsioon 

vähemväärtuslikust, lisaks sellele tuleks ette näha võimalikke tulemusi, mis kaasnevad või 

võivad kaasneda ühe või teise muudatuse sisseviimisel.  

Tekkinud olukorras on väga heaks lahenduseks majandustegevuse modelleerimine, ehk  

majandusmatemaatiliste mudelite koostamine ja analüüs. 

Majandusprotsesside modelleerimine on kõige olulisem etapp majandusmatemaatika 

meetodite rakendamisel. Siin avaldub täiel määral ökonomisti erialane kvalifikatsioon, 

tema oskus tungida uuritava majandusprotsessi olemusse – näha põhilisi mõjuvaid tegureid, 

eraldada olulist mitteolulisest, valida õige optimaalsuse kriteerium ja hinnata mudeli 

abstraktsioonimäära. (Rozenfeld 1969, lk. 7) 

Mudel on tunnetusprotsessi vahend, kus originaali uurimine taandub matemaatiliste seoste 

uurimisele. Ta esineb tunnetusprotsessis originaalobjekti asendajana. Mudel peab 
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originaalobjektiga kõigis uuritavates küsimustes võimalikult täpselt sarnanema, ent samas 

ka sellest erinema, olema lihtsam kui originaalobjekt. Analüüsides mudelit, tehakse 

järeldusi originaali kohta. (Paas 1998, lk. 13) 

Modelleerimine on mudelite loomise ja kasutamise protsess. Modelleerimisprotsessis 

osalevad alati subjekt (uurija), uurimisobjekt ja nende suhet väljendav mudel. Sõltuvalt 

subjektist ja tema uurimiseesmärgist võib iga objekti kohta koostada palju mudeleid.  (Paas 

1998, lk. 15) 

Modelleerimise kasutamisel otsustusprotsessis võib selle etapid koondada kolme 

põhiplokki: 

Sisendiks on tellimus protsessi käivitamiseks 

1. plokk: Majandusliku probleemi püstitamine ja otsustuskeskkonna analüüs. Selles 

etapis toimub majandusliku protsessi uurimine kirjanduse abil ja tegelikkuses. Enne 

probleemi püstitamist tuleb anda uuritava objekti loogiline kirjeldus ning 

iseloomustada  uurimisobjekti; uurimiseesmärki; tingimusi, millele lahend peab 

vastama ning  nõudeid algandmetele. 

2. plokk: Majandus-matemaatilise mudeli konstrueerimine. Selles etapis toimub 

majandusprobleemi formuleerimine – ülesande lahendamise eesmärgi püstitamine, 

samuti majanduslike, tehniliste, tehnoloogiliste ning muude tingimuste kirjeldamine 

matemaatiliste võrratuste ja võrrandite abil. 

3. plokk: Mudeli lahendamine; lahendustulemuste ja mudeli analüüs.  

Väljundiks on siinkohal info otsustajale. (Paas 1998, lk. 24) 
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Põllumajandusettevõtte mudeli koostamise protsessi illustreerib alljärgnev joonis 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mitmesugused 
spetsiifilised 
nõudmised 

Maaelu 
tundvad 

spetsialistid 
 
Algmudelid
 

Lõpp-
mudelid 

 
Testmudelid 

Kalibreerimine 
ja valideerimine 

Mudeli 
koostaja 

Allikas: [Cabrera 2004, p. 73] 

Joonis 4. Mudeli koostamise protsess 

Mudeli koostamisel on oluline kaasata töösse ka uuritava valdkonna spetsialist, kes tunneb 

uuritavat valdkonda väga hästi. Mudeli koostaja ja spetsialisti vahelise arutelu käigus 

täpsustatakse mudelile esitatavaid nõudeid ning  asjatundja on suureks abiks antud olukorra 

modelleerimiseks vajalike arvandmete valikul. 

2.2. Optimeerimismudelite olemus 

Optimeerimismudelite koostamise protsess hõlmab endas alljärgnevaid olulisi samme, 

milliseid Kapoori järgi on seitse (Kapoor 2003, pp. 1.19-1.21): 

1. Probleemi formuleerimine ja defineerimine. Analüüsi teostamiseks peab selle koostaja 

koguma kogu vajaliku informatsiooni ning seeläbi toimubki probleemi formuleerimine. 

Probleemi püstitamine ja selle õige defineerimine on enamus äriorganisatsioonide 

suurimaid probleeme.  
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2. Mudeli konstrueerimine.  

3. Kitsenduste koostamine. Pärast mudeli püstitamist on järgmiseks sammuks muutujate 

määramine, mis optimeerivad määratud sihifunktsiooni. 

4. Saadud lahendi testimine. Kuna mudel on ainult osaline ja lihtsustatud esitlus reaalsusest, 

siis tuleb saadud tulemusi võrrelda reaalsete kogemustega, määramaks ära mudeli 

usutavust. Testimisel muudetakse mudeli erinevaid parameetreid ja vaadeldakse nende 

muudatuste mõju. Kui parameetrid annavad kas ootamatuid tulemusi või muudavad 

märgatavalt mudeli tulemit, tuleb neid üksikasjalikult uurida. Teise võimalusena lubab 

tundlikkuse analüüs uurijal hinnata tahtlikult muudetavate parameetrite tõenäolisi tagajärgi.  

5. Verifitseerimine, ehk mudeli paikapidavuse kontroll. Verifitseerimine on protsess 

veendumaks, et mudel käitub plaanitud moel, st kõik funktsioonid ja võrrandid sobivad ja 

töötavad. Dünaamilises ärimaailmas võivad mõned muutujad olla aegunud, tekivad uued, 

mistõttu struktuursed seosed muutujate vahel võivad muutuda.  

6. Mudeli valideerimine ehk väärtuslikkuse hindamine. See protsess nõuab otsustamist, kas 

mudel suudab kestvalt ennustada tegeliku süsteemi tulemuslikkust. Levinuim lähenemine 

antud protsessile on mudeli poolt pakutud lahendite võrdlemine viimase reaalse andme- või 

infohulgaga.  

7. Lahendi rakendamine. See on viimane ja kõige olulisem samm optimeerimises. Kord, kui 

sobiv lahend on käes, rakendatakse seda tegelikkuses. Pärast lahendi rakendamist saab 

analüütik vastuse tehtud muudatuste sobivuse kohta. 

Ükski süsteem ei ole oma olemuselt muutumatult jäik ja seetõttu ongi oluline jälgida 

ümbritsevat majanduskeskkonda, milles ettevõte tegutseb – keskkonna jälgimine kindlustab 

selle, et muutuvad majandustingimused ei muudaks optimeerimisel saadud lahendit 

sobimatuks. 

Ettevõtte juht on see, kes võtab vastu olulised, tegevust puudutavad otsused, valides parima 

pakutavatest variantidest, kuid juhtimiseesmärk peab seejuures olema selgelt väljendatud.  
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Joonis 5 iseloomustab täpsemalt juhtide ja mudelite omavahelist seost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allikas: Kapoor 2001, p. 1.32 

Joonis 5. Mudelite ja juhtide vahelise tagasiside toimimine   

Juht, kui otsuse vastuvõtja, on üks olulisemaid komponente otsustussüsteemis. Juhi 

ülesandeks on valida parim olemasolevatest variantidest, mis oleks kooskõlas juhtimis-

eesmärkidega. Selleks peab juhtimiseesmärk aga olema selgelt väljendatud.  

2.3. Lineaarse planeerimise mudeli iseloomustus 

Lineaarse planeerimise kasutusvaldkond on väga lai, alates tootmise juhtimisest ja 

toodangu planeerimisest, sõjaasjandusest, insener-tehnilistest ülesannetest, 

transpordivoogude planeerimisest, varude juhtimisest ja lõpetades pahaloomuliste kasvajate 

raviga. Meetodi uurimisobjekt on lihtsaim tinglik ekstreemumülesanne, kus tuleb leida 

võrratuste või võrrandite kujul olevate kitsenduste korral lineaarse funktsiooni maksimum 

või miinimum. (Übi 2007, lk. 5) 
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Lineaarseks planeerimise ülesandeks nimetatakse ülesannet, milles tuleb leida tundmatute 

sellised väärtused, mis  

 rahuldavad kõiki etteantud lineaarseid võrrandeid ja võrratusi ehk kitsendusi; 

 annavad etteantud lineaarsele  funktsioonile,  mida nimetatakse sihifunktsiooniks    

(optimaalsuse kriteerium), ekstremaalse väärtuse (maksimumi või miinimumi); 

 rahuldavad tundmatute mittenegatiivsuse nõuet. (Kapoor 2001, p. 1. 40) 

Lineaarse planeerimise ülesanne on avaldatav lineaarvõrrandite või -võrratuste süsteemina  

a) laiendatud ehk üksikasjalise majandusmatemaatilise mudelina järgmiselt:  

leida funktsiooni maksimum (miinimum) 

   F  =  c1x1 + c2x2 +…+cnxn   →  max (min),  

tingimustel      ≤ 

   a11x1 +  a12x2  + … + a1nxn = b1

           ≥   
                ≤ 

   a21x1 +  a22x2  + …  + a2nxn     = b2    

       ≥ 
   ........................................... 
        ≤ 

   am1x1+  am2x2  + … + amnxn      = bm

        ≥  

    xj ≥ 0, j = 1...n. 

b) struktuur- ehk üldmudeli kujul järgmiselt:  
 
leida funktsiooni maksimum (miinimum) 

        ∑
=

→=
n

1j
jj (min)maxxcF

 

tingimustel           1jj1 bxa
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥
=
≤

∑

                                      ..................... 
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     mjmj bxa
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥
=
≤

∑

 
                          xj ≥ 0               (j = 1, 2, ..., n) 
                   
Tähistused: 

aij – kitsenduse süsteemi kordajad (väljendavad ressursside kulu tooteühiku kohta) 

 j = 1, 2,…, n – tundmatu järjekorranumber; 

 i = 1, 2,…, m – kitsenduse järjekorranumber; 

bi – kitsenduse süsteemi vabaliige (ressursside maht või nõudlus); 

cij – sihifunktsiooni hinne. (Derhy 2010, p. 16) 

Tundmatute kordajaid aij nimetatakse tehnilis-majanduslikeks koefitsientideks. Tehnilis-

majanduslikud koefitsiendid  on põhilised mudelis sisalduva info kandjad. 

 
Tehnilis-majanduslikud koefitsiendid jaotatakse: 

1. Normatiivsed koefitsiendid näitavad  i-nda ressursi kulu j-nda tootmisharu  1 ühiku 

kohta. Oma majandusliku sisu järgi võib normatiivsed koefitsiendid jaotada: 

a) kulutuste taseme koefitsiendid (aij), nt tööjõu- ja materjalikulu (eurodes) 1 mesilastaru 

kohta. Mõõtühikute valimisel tuleb lähtuda kitsenduste ja tundmatute mõõtühikute 

ühtsusest. 

b) toodangu saamise koefitsiendid (vij) – mesilindude produktiivsus 1 mesilaspere kohta 

(kg). 

2. Proportsionaalsuse koefitsiendid väljendavad ühe või mitme tootmisteguri 

omavahelisi suhteid (proportsioone). 

3. Seosekoefitsientidega väljendatakse seost tundmatu arvulise väärtuse ja kitsenduse 

mahu vahel. Enamikel juhtudel on nendeks koefitsientideks ühed (arv 1). Näiteks 

oletame, et ettevõttes ei saa olla rohkem kui 350 mesilasperet,  xj ≤ 350. (Гатаулин 

1990, c. 61) 
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Lineaarne planeerimine võimaldab küllaltki lihtsate matemaatiliste meetoditega leida 

tootmisprotsessi organiseerimise parimat varianti ja avastada seni kasutamata reserve. 

Ühtlasi tulevad päevavalgele ka mitteoptimaalse plaanivariandi kasutamisest tekkivad 

majanduslikud kaod. (Barnard jt. 1973, lk. 344) 

Lineaarse planeerimisülesande formuleerimisele eelneb majandusprobleemi sisuline 

analüüs, mille käigus selgitatakse juhtimiseesmärk (optimaalsuskriteerium) ning selle 

saavutamist piiritlevad kitsendused. Seejärel määratakse probleemi matemaatiliseks 

formuleerimiseks vajalikud andmed ning selgitatakse nende olemasolu. (Paas 1998, lk. 36)         

Alljärgnevalt tuuakse välja põhireeglid majandusprobleemi formuleerimiseks lineaarse 

planeerimisülesandena:  

1. Majandusprobleemi defineerimine ja selle analüüs. Muutujate määratlemine, mille 

väärtus on otsitav.  

2. Sihifunktsiooni defineerimine. Määratleda sihifunktsiooni kordajad, mis otseselt 

mõjutavad sihifunktsiooni kuuluvate muutujate väärtuste kujunemist. 

3. Määratleda kitsendused, nende sisu ja mõju juhtimiseesmärgi saavutamisele. 

4. Selgitada ressursside olemasolu ja nende kulunormid (kitsenduste süsteemi kordajad). 

5. Määratleda, milliste muutujate kohta kehtib mittenegatiivsuse nõue. 

6. Vajadusel ja võimalusel esitada majandussituatsiooni iseloomustavad tunnused ja 

tingimused tabelina.  

7. Formuleerida matemaatiliste funktsioonidena sihifunktsioon ja kitsendused. Koostada 

majandusprobleemi matemaatiline mudel.  

8. Kontrollida formuleeritud ülesannet. Võrrelda majandusprobleemi ja formuleeritud 

lineaarset planeerimisülesannet. Valesti formuleeritud ülesande lahendamine on 

ohtlik! – sellest tulenevad ka valed järeldused majandusprobleemi lahendamiseks. 

(Paas 1998, lk. 36) 
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Lineaarse planeerimise meetoditele on ühine asjaolu, et esialgne, enamasti mitteoptimaalne 

plaan, on aluseks edasistele arvutus- ja lahenduskäikudele. Nende muutmine toimub 

senikaua, kuni on saavutatud ettevõtte juhtkonna poolt soovitud optimaalne plaanivariant. 

Optimeerimis- ja planeerimisülesannete lahendamiseks on mugav vahend Microsoft Excel 

Solver. Selle abil on võimalik lahendada tootmise planeerimise ülesandeid, kus piiratud 

ressursside tingimustes on vaja saavutada maksimaalset kasumit. 

Ülesande lahendamisel vahendiga Solver tuleb määrata järgmised parameetrid: 

1) target cell - sihifunktsioon, mida tahetakse maksimeerida, minimeerida või arvutada 

mingi kindel arvväärtus; 

2) changing cells - muutujad, mille väärtust otsitakse. 

Muutujaid võib olla kuni 200. 

3) constraints - kitsendused, millega on kas muutujatele või muudele muutujatest 

sõltuvatele suurustele seatud teatud piirid. Kokku võib olla kuni 500 kitsendust, 2 tükki 

igale muutujale pluss lisaks veel 100 kitsendust. (Walkenbach 2007, p. 653) 
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3. OÜ KUMALANE MEETOOTMISE OPTIMEERIMINE 

3.1. Ettevõtte üldiseloomustus 

3.1.1. Ettevõtte tutvustus 

OÜ Kumalane nime all tegutsevad mesinikud Taavi ja Jaanus Tull. Ettevõte on 

äriregistrisse kantud alates 2004. aastast. Ettevõte asub Tartumaal, Ülenurme vallas, Laane 

külas. Tootmishoone asub Valgamaal, Taheva vallas, Kõpsi külas. Seal toimub mee 

vurritamine ja hoone on osaliselt kasutusel ka laona, kus hoitakse vanu tarukorpuseid ning 

meetünne.   

Ettevõtte põhitegevusaladeks on mee tootmine ning Eesti kliimale sobivate Itaalia tõugu 

mesilaste kasvatamine. Kõrvaltegevusteks on mesilasperede müük ja talve ergutussööda 

müük. Talvise ergutussöödana müüb ettevõte Ambrosia sööta ema munemise 

stimuleerimiseks munemise alustamisel. 

Praegusel hetkel, 2011 kevadel on ettevõttel alles 273 mesilasperet. Talvituma läks 307 

mesilasperet, seega talvekadudeks on 11,1%.  

Joonis 6 kajastab mesilasperede arvu dünaamikat OÜ-s Kumalane viimase seitsme aasta 

jooksul. Esimese kolme aasta kasvutendents vaibus 2008. aastal, mil mesilasperede arv 

vähenes suurte talvekadude tõttu 26 pere võrra. 2011. aasta on võrreldes sellele eelnenud 

aastaga olnud vägagi produktiivne uute perede kasvu osas. Mesilasperede arv on 

ajavahemikul 2010-2011. aasta kevad kasvanud kogunisti 83 taru võrra. Aastatel 2005-

2006 ja 2009-2010 on tarude arvu kasv olnud võrdlemisi aeglane. 2011. aasta kasv on 

tingitud peamiselt edukast aretustööst ja õigeaegsest kunstperede loomisest. 
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Joonis 6. Mesilasperede arvu dünaamika OÜ Kumalane mesilas aastatel 2005-2011 

Kumalase mesilas on 2011. aasta peakorje alguseks koos kunstperedega kokku ligikaudu 

300 mesilasperet. Mesindamiseks kasutatakse styrox korpustarusid. Peamine raami mõõt on 

Langstroth, kuid viimastel aastatel on lisaks neile meekorpustena kasutama hakatud ka 

Farrari raami mõõduga korpusi . Mesilagruppide keskmine suurus on 17,7 mesilasperet ühe 

grupi kohta. Mesilasperede haldamiseks on töisemal perioodil tööl 3 mesinikku. 

[Kumalane...2011] 

Jaanus Tull on mesinik aastast 1984, mil sai soetatud esimene mesilaspere. Edasi on mesila 

vaid suurenenud. Taavi Tull on mesindanud alates 2006 aastast, mil töötas Rootsi 

suurmesilas abimesinikuna. Nüüd juba mitmendat aastat on nad koos arendanud oma 

mesilat. Kahekesi moodustavad nad hea meeskonna, kus on kombineeritud nii kogemused 

kui ka uuendusmeelne mõtlemine. 

Alljärgnevalt on välja toodud ettevõtte omaniku poolne tutvustus antud tegevussuuna ja 

elukutse valikul: „Põhjus, miks valisin mesinikuks õppimise, peitub vanavanemate 

metsatalus, kuhu aja jooksul mõned mesipuud olid toodud. Talust leidsin ka vanu põnevaid 

raamatuid mesindusest. Tarudes toimuv müstiline elu tundus huvitav, pealegi – mesi oli nii 

hea. 
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Pärast kaheksandat klassi oli valiku tegemine keeruline, aga ju oli selleks ajaks huvi nii 

suur, et võtsin jalad selga ja sõitsin Olustverre mesindust õppima. Erialaained olid väga 

huvitavad, õppimine polnud minu jaoks raske. Õpetajateks olid 1920–30ndatel Eesti 

Vabariigis õppinud vanahärrad; nende õpetamisstiil oli põnev ja õpe tasemel. Pärast 

Olustvere Sovhoostehnikumi (nüüdne Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool) 

kiitusega lõpetamist tudeerisin Eesti Maaülikoolis (tollases EPAs) loomakasvatust; 

loomakasvatajat minust siiski ei saanud. 

Praegu koosneb minu aasta kahest osast. Aprillist septembrini elan Lõuna-Eestis tõelist 

maaelu – mesipuud täidavad kogu aja. Talvel käib mee pakendamine ja müügitöö, tutvustan 

oma eriala ja pean loenguid. Mesindus on huvitav; tegevused vahelduvad ja elu on väga 

sündmusterohke. Näiteks tuleb pidevalt analüüsida, miks mesilased käituvad just nii, nagu 

nad käituvad. Siiamaani ei ole see uurimistöö mind ära tüüdanud.  

Vaja on ka kannatlikkust, sest tagasilööke tuleb ikka ette. Liiga kiiresti alla anda ei tohi; kui 

oled järjekindel ja edasipüüdev tasub pingutamine ennast ükskord kindlasti ära.“ 

[Mesinikutöö...2011] 

OÜ Kumalane kasutab Itaalia tõugu, aretuses väga hästi suunatavaid, hea korjevõime, 

kõrge kärjeehitusvõime ja keskmise talvitumisega (taluvad siinset talvist kliimat väga hästi) 

mesilasi. Viimased 10 aastat on ettevõttes elutsenud ainult Itaalia tõugu mesilased. 

Varasemalt on katsetatud ka teisi tõuge, mis pole end õigustanud. Itaalia mesilasi on 

ettevõttes kasvatatud aastast 1997, mil soetati esimesed mesilasemad. Mesilasemade 

kasvatamise valikul peetakse silmas eelkõige madalat sülemlemistungi ja head meekorjet, 

kuid ka rahulikkust, hügieenilisust ning häid talvitumisomadusi [Mesilasemad...2011]. 

Joonisel 7 on kujutatud Itaalia tõugu mesilasi ja pildi keskosas on rohelise täpiga (paremaks 

eristamiseks) tähistatud mesilasema. Fotol paremal on juba kinnikaanetatud, meega 

täidetud kärjeosa ning vasakul veel täitmata, kärjepõhjast ülesehitatud meekärg.  
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Allikas: [OÜ Kumalane kodulehekülg] 

Joonis 7. Itaalia tõugu mesilased koos mesilasemaga meekärjel tegutsemas 

Nektari saamiseks külastab üks töömesilane mitmeid tuhandeid õisi päevas ning tänu 

mitmekesisele taimestikule korjealadel, sisaldabki hea mesi kevadeti paljude erinevate 

taimede nektarit. 

OÜ Kumalane mesitarud asuvad Tartu-, Valga- ja Võrumaal.  Nende kolme maakonna 

korjealade taimestik erineb olulisel määral. Tartumaal on vähem metsamaad ja 

ümberkaudsed maad on kasutusel peamiselt põllumaana, kus kasvatatakse teravilja ja 

õlikultuure (laialdaselt levinuim on raps). Valgamaal ja Võrumaal on taimestiku koosseis 

hoopis vastupidine – põllumaad on korjealadel vähe ning enamasti asuvad mesitarud 

metsade ligiduses või metsas sees.  

Varakevadised meetaimed (paiseleht, pajud, murelid, lumikellukesed) hakkavad nektarit 

eritama juba 6-10 plusskraadi juures ning just nendelt taimedelt saadakse kevadine esimene 
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nektarikogus (Mesilaste korjemaa, 2009, lk. 46). Hiljem lisandub nende taimede hulka ka 

vaher.  

Suvisel ajal on üheks mesilaste meelistaimeks vaarikas, mis on just Valgamaal, metsade 

ligiduses asuvate mesilasperede peamiseks korjeallikaks. Lisaks sellele meeldivad 

mesilastele veel harilik käokannus, harilik hiirehernes, ahtalehine põdrakanep, valge 

mesikas ja põldohakas. Sügisel, peakorje lõppedes ongi põdrakanep oma suure 

nektarisisaldusega üks hinnatumaid meetaimi. 

3.1.2. Majanduslikud näitajad 

OÜ Kumalane peamiseks müügiartikliks on mesi. Mesi müüakse OÜ-le Meveda, kus 

toimub mee pakendamine ning jaemüük kauplustesse. Ajaperioodil 2006-2007 oli ettevõtte 

ainsaks müügiartikliks mesi, kuid viimasel kolmel tegevusaastal on lisaks meele hakatud 

vähesel määral müüma ka mesilasemasid ning kevadisi ergutussöötasid.  

Joonisel 8 on graafiliselt kujutatud OÜ Kumalane müügitulu ja kasumi dünaamikat aastatel 

2006-2009. Joonisel on tumedama kollase värviga tähistatud müügitulu dünaamika ja sinise 

värviga on kajastatud kasumi dünaamika  aastatel 2006-2009. 
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Allikas: OÜ Kumalane majandusaasta aruanded 2007-2009 

Joonis 8. Müügitulu ja kasumi dünaamika OÜ-s Kumalane aastatel 2006-2009 
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OÜ Kumalane tegevusalaks on tootmine, mistõttu kõige olulisemad majandusnäitajad on 

põhitoodangu müük ja müügist saadav müügitulu koos aruandeaasta lõpuks kujuneva 

kasumiga.  

2007. aastal oli OÜ Kumalane müügitulu 771 073 krooni, (2006: 587 631 krooni) mis on 

eelmise aastaga võrreldes 31% võrra suurem. Ettevõtte 2007 aasta kasum oli 521 183 

krooni (2006: 461 515 krooni), mis on 12,9% suurem eelmise majandusaasta kasumist. 

Kasumi kasv on seotud bioloogiliste varade arvelevõtmisega majandusaastal. (OÜ 

Kumalane majandusaasta aruanne 2007, lk. 3) Aastatel 2006-2007 moodustas käibest 100% 

mee müük.  

2008. aastal oli Kumalane OÜ müügitulu 444 335 krooni, (2007: 771 073 krooni) mis on 

eelmise aastaga võrreldes 42% võrra väiksem. Ettevõtte 2008 aasta kasum oli 92 588 

krooni (2007: 521 183 krooni), mis on 82% väiksem kui sellele eelneva majandusaasta 

kasum. Kasumi kahanemine oli osalt seotud omatoodangu vähesusega 2008. aastal. (OÜ 

Kumalane majandusaasta aruanne 2008, lk. 3) 

2008. aastal moodustas mee müük kogu aastakäibest 97,8% (434 633 krooni). Materjalide 

ja kaupade müük moodustas käibest 2,2% (9 722 krooni). (OÜ Kumalane majandusaasta 

aruanne 2008, lk. 12)  

2009. aastal oli OÜ Kumalane müügitulu 342 623 krooni, (2008: 444 335 krooni) mis on 

eelmise aastaga võrreldes 22% võrra väiksem. Ettevõtte 2009. aasta kasum oli 5 893 krooni 

(2008: 92 588 krooni), mis on 93% väiksem kui eelmine majandusaasta kasum. Kasumi 

kahanemine on osalt seotud omatoodangu vähesusega 2009. aastal ja lisaks sellele ka 

täiendavate rahaliste ressursside paigutamisega inventari uuendamiseks. (OÜ Kumalane 

majandusaasta aruanne 2009, lk. 3) 

2009. aastal oli kogukäibeks vaid 342 623 krooni. Mee müük moodustas antud summast 

97,15% (332 877 krooni) ning materjalide ja kaupade müük 2,85% (9 746 krooni). (OÜ 

Kumalane majandusaasta aruanne 2009, lk. 14) 
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3.1.3. Tehnoloogilised operatsioonid 

OÜ Kumalase mesilas külastatakse aastas kõiki mesilagruppe ühtekokku 11-12 korda, 

olenevalt peakorje ajal saadava toodangu mahust. Tootmise tehnoloogia toimib sarnaselt 

käesoleva töö I peatüki neljandas osas väljatoodud tootmise plokkskeemile.  

Hooajaliste operatsioonide teostamisel on ettevõttes täiendava tööjõu palkamisel kindlaks 

määratud ühe töötunni tööjõukulu, mille suuruseks on 4,7 eurot ühe töötunni kohta, mis 

teeb ühe töötunni brutotöötasuks töötajale 3,5 €. Kuna kärjeraamide koostamine on 

füüsiliselt tunduvalt kergem ja keerukuselt lihtsam töö kõikidest välitingimustes tehtavatest 

töödest mesilas, siis on ka brutotöötasu määraks töötajale  2,25 eurot ühe töötunni kohta.  

Pärast esimest kevadist puhastuslendu on esimeseks tööks mesilas põhjadevahetus. Töö 

teostatakse  2 inimesega, sest tegu on ühe töömahukaima kevadise operatsiooniga mesilas. 

Ühe kaheksatunnise tööpäeva käigus vahetatakse keskmiselt 120 tarupõhja. Töö käigus 

toimub põhjade puhastamine jääkidest, pesemine pesuainega ning desinfitseerimine 

Virkon-S-ga pritsides. 

Põhjadevahetusele järgnev töö on mesilaspere esmane kontroll, sööda koguse määramine ja 

emakontroll. Selle käigus jälgitakse haudme olemasolu ja sööda hulka mesilasperes. Kui 

sööta on väheks jäänud, siis antakse enne meekorje algust perele täiendavalt kevadist 

ergutussööta.  

Üldiselt toimub ettevõtte mesilas aasta jooksul kolm laiendamist. Esimese laiendamise 

käigus lisatakse ühe korpuse peal talvitunud perele teine, ülesehitatud kärgedega korpus 

alles siis, kui mesilased katavad paksult kärgi ja noori mesilasi on palju koorumas. Kahel 

korpusel talvituval perel vahetatakse korpuse asetus ära ja vajadusel eemaldatakse 2-3 

koledamat äärmist kärge välja, andes asemele ilusad helepruunid kärjed emale munemiseks.  

Teise laiendamise käigus lisatakse emalahutusvõre peakorje ajaks ja lisatakse kolmas ning 

vajadusel ka neljas korpus. Emalahutusvõre lisamise käigus kontrollitakse haudme 

seisukorda ja kas sülemlemise tunnuseid on või ei ole. Aega kulub selle töö juures kõige 
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enam – keskmiselt 7-8 tunni jooksul jõuab mesinik üksi  läbi vaadata ja lisada 

emalahutusvõred ja korpused 45-50 mesilasperele. Kolmas laiendamine on eelmistest kõige 

kiirem ja lihtsam, sest mesilasema on juba varasemalt alumisse korpusesse eraldatud ning 

lisatakse üldjuhul vaid 1-2 uut kunstkärgedega korpust.  

Ettevõte loob iga-aastaselt juurde 40-50 mesilasperet, mida nimetatakse kunstperedeks. 

Ühe kunstpere moodustamiseks võetakse 3-4 kaanetatud haudme kärge koos mesilastega, 

lisatakse paar söödakärge ja ülejäänud ruum korpuses täidetakse kärjepõhjadega. 

Kahekümne viie uue mesilaspere moodustamisele kulus koos tarude-kärgede 

ettevalmistamise ja uute perede tegemisega aega 8 tundi. Eelduseks on vaid see, et 

eelnevalt on olemas paarunud mesilasemad, kärjed, korpused, põhjad ja katused. (Tull 

2010, lk. 2) 

Mesilasemasid kasvatatakse ettevõttes nii müügi kui ka aretustöö tarbeks. Lisaks sellele 

tuleb ette olukordi, kus peres elav ema on juba liialt vana ning tema munemisvõime on 

nõrk. Selleks vahetatakse ta välja uue ja tugeva ema vastu. Kuna mesilasemade vahetamisel 

kehtib mesinike sõnul raudreegel, et igal aastal tuleb välja vahetada 50% mesilasemadest, 

siis tuleval suvel tuleb vahetada vähemalt 150 mesilasema. Selleks märgistatakse uued, 

noored emad ning 5-6 saatemesilasega koos asetatakse uus mesilasema tarru.  

Meevõtt on põhjadevahetuse järel teine operatsioon, mida teostatakse töömahukuse tõttu 

kahekesi. Inventarist on meevõtul kasutusel 3kW võimsusega Husqvarna survepuhur, 

millega eemaldatakse mesilased meekärgedelt, suitsikud, kaitseülikonnad, kindad ja 

konkspeitlid. Meevõtuks asetatakse meekorpus puidust valmistatud alusele ning 

survepuhuriga puhutakse mesilased kärgedelt taru ette maha, kust nad hiljem ise tee tagasi 

tarru leiavad. Mesilagruppides on oluline paigutada tarud selliselt, et saaks autoga 

võimalikult lähedale sõita ja meevõtmise ajal ei ole vaja meekorpusi sel juhul kaugele 

tassida. Mesilahoones toimub meekorpuste transport kahvelkäruga.  

Tabelis 2 kajastub ettevõtte põhiinventar, mida aeg-ajalt vastavalt vajadusele uuendatakse. 
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Tabel 2. OÜ Kumalane mesindusinventar ja selle kasutamisaeg mesilas 

Artikkel Soetusmaksumus, € Kasutusiga, a Aastane kulu, € 
Tootmishoone 35151,00 25 1406,04
Survepuhur 527,27 10 52,73
Suitsik (x2) 40,00 4 10,00
Kindad (x2) 15,34 3 5,11
Kaitseülikond (x2) 127,82 3 42,61
Meepump 1565,84 10 156,58
Söödasiirupi pump 479,34 10 47,93
Siirupipumba komplekt 92,67 10 9,27
Uus vurrliin 38347,00 30 1278,23
3 meevanni 3000,00 20 150,00
Meepumba voolik (20m) 102,20 10 10,22

Allikas: OÜ Kumalane  

Ettevõttes on kindlaks määratud inventari kasutusiga, mille jooksul arvestatakse inventari 

amortisatsiooni lineaarselt.  

Lineaarse ehk ühtlase arvestusmeetodi rakendamisel kantakse põhivara soetusmaksumus 

kuluks proportsionaalselt kasutuseale (igal aastal kantakse kuluks võrdne osa 

netomaksumusest). Kasutusaastate jooksul akumuleeritud kulum suureneb ja põhivara 

jääkmaksumus väheneb. [Lineaarne meetod...2011] 

Pärast meevõttu on oluline võimalikult kiiresti see ka ära vurritada, kuna siis tuleb mesi 

kärjekannudest hästi välja ning nõrgub kiiresti läbi sõela. 50-ne kärje lahtikaanetamine 

võtab aega 15 minutit, vurritamisprotsess ise kestab teist samapalju ning vurri täitmine 10 

minutit. Praegu ettevõttes kasutusel olev meevurr mahutab 64 meekärge ning selle 

tootlikkus on ligikaudu 1,5 tonni mett päevas. Pärast vurritamist liigub värske mesi mööda 

voolikuid, spetsiaalse meepumba abil kahte suurde meeselitusnõusse, mis kumbki 

mahutavad 1000 kg mett. (Tull 2010, lk. 3) 

Augustis algab mesilasperede lõplik koondamine ning talveks ettevalmistamine. Tarudesse 

paigaldatakse söödanõud ning antakse ravimipreparaadid. Ravimina kasutatakse lihtsaid ja 

efektiivseid, tuntud tootjate nagu Apistan ja Bayvarol preparaate. 
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Ravimine oleneb paljuski varroalestade leviku intensiivsusest ja teiste haigustekitajate 

olemasolust. Üldiselt pole olemas ühte universaalset ravimit, mis aitab kõigi haiguste ja 

kahjurite vastu – seega katsetatakse praktiliselt igal aastal uusi preparaate, sest ravimite 

arendustöö on vägagi kiire. 

Talvise sööda andmine koos ravimite andmisega aitab oluliselt kokku hoida aega, mida 

mesinikel kipub alati puudu jääma. 2010. aastal katsetati Kumalase mesilas mesilasperede 

söötmisel valmis siirupit. Siirup hoiab oluliselt aega kokku, kuna jääb ära aegavõttev ja  

tülikas suhkrulahuse valmistamine. Mesilased paigutavad siirupi meelsasti kärgedesse, 

samuti ei ole ohtu, et siirup käärima läheb või hallitama hakkab. Kaheksatunnise 

tööpäevaga jõuab 145-150 mesilasperele anda 17 kg valmis siirupit. Kuna mesilased 

vajavad keskmiselt 28 kg sööta ja söödanõu mahutab vaid 17 kg sööta, siis tulebki kogu 

operatsiooni teostada kaks korda.  

Viimaseks tööks mesilas on söödanõude eemaldamine ja hilisem pesemine survepesuriga. 

Lisaks sellele eemaldatakse ravimpreparaatide kapslid või lahuseanumad tarust ning taru 

suletakse kindlalt. Vältimaks taru ümberminekut sügistuulte ja karmide talviste tuiskudega, 

pannakse taru katusele tavaliselt viimase töö lõpetamisel kivi. Mesilaste elutegevus tarus 

aeglustub ning nad kogunevad taru keskmistele raamidele talvekobarasse talvituma.  

Üldjuhul ei ole talvel mesinikul õues suurt midagi teha ja seetõttu alustatakse tavaliselt 

kohe uue aasta alguses uute raamide koostamise, traatimise ja neile kärjepõhjade 

sulatamisega.  2011 aasta peakorje ajaks arvatakse täiendavalt vaja minevat 3000 Farrari 

(300 Farrar korpust) ja 6000 Langstroth (600 Langstroth meekorpust) kärjeraami, millede 

valmistamiseks kulub ühel inimesel ligikaudu 325 töötundi. Uute kärjeraamide 

valmistamise kõrval kraabitakse kärjejäänustest puhtaks ja pestakse sooja seebikivi 

lahusega mitmed vanad tarukorpused ja ladustatakse tulevateks korjeaegadeks lattu. 

Korpused on soetatud Soome tuntud tootjalt Paradise Honey Ltd. Ettevõttes on raamide ja 

korpuste kasulikuks elueaks arvatud maksimaalselt 15 aastat.  

Korpused on valmistatud eriliselt tugevast polüstüreenist, mille tiheduseks on 100 kg/m3. 

Tänu oma vastupidavusele ei suuda ei mesilased ega ka muud putukad seda materjali 
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närida. Tootja pakub tarukorpuste elueaks isegi kuni 30 aastat. Langstroth, Farrar ja Dadant 

tüüpi korpuseid kasutatakse enim Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja Venemaal. 

[Paradise Honey...2011]  

OÜ Kumalane on läbi aastate tarukorpused tellinud Soomest otse tootjalt ning kõik mesilas 

paiknevad tarud on kas helesinist (vanemad tarud) või helerohelist (uuemad tarud) värvi 

paremaks sulandumiseks loodusega. Hetkel on kogu mesilas kasutusel ka veel mõningad 

puidust korpustega tarud, kuid hiljemalt 2011. aasta lõpuks peaksid kõik tarud olema juba 

polüstüreenist valmistatud korpustel.  

3.1.4. Mesilagruppide paiknemine ja haldamine 

Mesilagrupid asuvad Lõuna-Eestis, Valga, Võru ja Tartu maakonna territooriumil. Mesila 

on paigutatud praegusel hetkel 17-sse erinevasse gruppi. Suurim grupp asub Tartumaal 

Laane külas ning väikseim grupp Vasula aiandis Tartumaal. Valga- ja Võrumaa 

mesilagrupid paiknevad Koiva-Mustjõe hoiualal ja Karula kõrgustiku äärealadel. Kuna 

ettevõte asukoht on Tartumaal ja mesindushoone, kus toimub vurritamine asub Valgamaal, 

siis on kogu ettevõtte mesilagrupid jaotatud kahte suurde ossa. Tartumaal hallatavaid 

gruppe on kokku 7 ja Valga- ning Võrumaal 10. Tartumaal on kahe äärmise mesilagrupi 

vaheline kaugus ligikaudu 35 km. Valgamaal on see näitaja umbes 30 km. Mesila  gruppide 

omavaheline kaugus on minimaalselt 1 km. 

Erinevate gruppide külastamiseks ja tööde teostamiseks on ettevõttel kasutusel 2010. 

väljalaskeaastaga Ford Transit Kombi Van kaubik. 2,4 liitrilise, 115 hobujõulise Duratorq 

TDCi diiselmootori ja 6-käigulise manuaalkäigukastiga koostöös on tehaseandmete järgi 

keskmiseks kütusekuluks 9,5 liitrit 100 km kohta. Meevõtu ajal on koormatud auto 

keskmine kütusekulu umbes 1,5 liitrit 100 km kohta suurem, ehk siis 11 liitrit 100 km 

kohta. Vajadusel (peamiselt suviste meevõttude ajal) kasutatakse ettevõttes ka vanemat 

Ford Transit kaubikut. Selle väljalaskeaastaks on 2000 ja on alates käesolevast aastast oma 

suure läbisõidu ja kõrgete remondikulude tõttu kasutusel olnud eelkõige varuautona.  
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Käesolevas töös on marsruutide koostamisel kasutatud 1. aprillil 2011 Eestis kehtinud 

diiselkütuse hinda, milleks oli 1,279 eurot ühe liitri eest.  

Aastane läbisõit mesila hooldamisel ja mesilaste elutegevuse korraldamisel on keskmiselt 

6017 kilomeetrit. Võttes aluseks 1. aprillil 2011. aastal Eesti tanklates kehtinud keskmise 

diiselkütuse müügihinna 1,279 eurot liitri kohta ja kaubiku keskmised kütusekulud 

erinevate operatsioonide teostamisel, saame aastaseks kogukuluks kütusele ligikaudu 770 

eurot.  

Kogu tootmise jagunemine justkui kaheks osaks toob ettevõttele kaasa täiendavaid kulutusi 

kütusele ning suurenenud tööajakulu, sest mee ümbertöötlemise keskseks kohaks on 

Valgamaal, Kõpsi külas asuv mesilahoone. Kogu Tartu- ja Võrumaalt kogutav mesi 

transporditakse kaubikuga mesilahoonesse ja pärast ümbertöötlemist ning selitamist 

tuuakse mesi mahutites tagasi Laane küla mesilasse Tartumaale, kust see liigub juba edasi 

pakendajale.  

3.2. Mudeli kirjeldus 

OÜ Kumalane edasise arengu suunamiseks on koostatud tootmise optimeerimise mudelid, 

mis aitavad leida optimaalset mesilastarude arvu grupis (erinevad asukohad) ning vajadusel 

lubab korrigeerida tootmiseks tehtavaid kulutusi materjalile, tööjõule ja kütusele. Mudeli 

eesmärgiks on läbi eelpoolmainitud tingimuste jõuda maksimaalse kasumini. Alljärgneva 

mudeli kirjelduses on esitatud optimeerimismudeli algvariandi kirjeldus, mille 

lahendusvariant kajastub lisas 1.  

Lineaarse planeerimise mudel koosneb kolmest komponendist: 

1. tundmatud suurused; 

2. kitsenduste süsteem, 

3. sihifunktsioon – optimaalsuse kriteerium. 

Tootmise optimeerimise mudelisse on lülitatud järgmised tundmatute rühmad: 
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1. Tundmatud, mis iseloomustavad mesilagruppide jaotust erineva korjemaa (asukoha) 

järgi: 

  x1 – Laane mesilagrupp 

 x2 – Vasula mesilagrupp 

 x3 – Vellavere mesilagrupp 

 x4 – Elva mesilagrupp 

 x5 – Peebu mesilagrupp 

 x6 – Luke mesilagrupp 

 x7 – Unipiha mesilagrupp 

 x8 – Koikküla mesilagrupp 

 x9 – Kõpsi mesilagrupp 

 x10 – Saru mesilagrupp 

 x11 – Malle mesilagrupp 

 x12 – Räimejärve mesilagrupp 

 x13 – Kallipera mesilagrupp 

 x14 – Laanemetsa mesilagrupp 

 x15 – Parnika mesilagrupp 

 x16 – Metsa mesilagrupp 

 x17 – Hargla mesilagrupp 

Tundmatute arv mudeli selles rühmas varieerub vastavalt juhtide otsustele – kas 

mesilastarusid ümber paigutada teistesse gruppidesse või luua uus grupp.  

Mudeli kirjeldamiseks üld- ehk struktuurmudelina võib iga tundmatu rühma tähistada 

tähega J, mille alaindeks näitab, millisesse tundmatute rühma vastavad tundmatud 

kuuluvad. 

Tundmatud x1-x17 moodustavad alamhulga – J1. 

2. Teise rühma moodustavad mee tootmise ja tarbimise tundmatud: 

 x18 – toodang kokku 

 x19 – müük kokku 
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Tundmatud x18-x19 moodustavad alamhulga – J2. 

3. OÜ Kumalane mee tootmise optimeerimismudelisse on kaasatud ka erinevate 

tehnoloogiliste operatsioonide teostamise kulud. Kolmanda rühma tundmatud 

iseloomustavad kulusid üksikute operatsioonide kohta ja kogukulusid kõikide erinevate 

operatsioonide teostamiseks. Tundmatud on jaotatud alljärgnevalt:  

 x20 –  raamide koostamine 

 x21 – põhjadevahetus 

 x22 – I laiendus 

 x23 – II laiendus 

 x24 – III laiendus 

 x25 – emadevahetus 

 x26 – meevõtt + vurritamine I 

 x27 – meevõtt + vurritamine II 

 x28 – ravimite andmine + söödanõud 

 x29 – sööt I 

 x30 – sööt II 

 x31 – söödanõud + ravimid ära 

 x32 – kulud kokku 

Tundmatud x20-x32 moodustavad alamhulga – J3. 

4. Neljanda rühma tundmatud x33-x47 tähistavad ettevõtte tööoperatsioonide teostamise 

marsruutide 1-15 kütusekulusid ja tundmatu x48 võtab kokku kõikide marsruutide 

kütusekulud:  

 x33 – marsruudi M1 kütusekulu 

  .... 

 x48 – marsruutide M1-M15 kütusekulud kokku 

Tundmatud x33-x48 moodustavad alamhulga J4.  

5. Viienda rühma tundmatud iseloomustavad majandustulemusi:  

  x49 – müügikäive (eurodes) 
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  x50 – kogukulud (eurodes) 

  x51 – kasum (eurodes) 

Tundmatud x49-x51 moodustavad alamhulga J5. 

Kitsendavad tingimused (kitsenduste süsteem) kajastavad olulisi seoseid tundmatute 

arvulise suuruse ja kitsenduse mahu vahel. Kitsendused võib antud töös jaotada sarnase 

põhimõttega nagu tundmatudki.  

1. Esimese kitsenduste rühmaga iseloomustatakse ettevõtte mesilagruppe. 

Kitsendustega (1-17) antakse ette tarude alumine piir (miinimum) igas mesilagrupis. 

Kitsendustega (18-34) antakse ette tarude maksimaalne arv (ülemine piir) igas 

mesilagrupis. Lisaks neile antakse kahe eraldi kitsendusega ette tarude arv kokku.  

Tarude minimaalset arvu I mesilagrupis kirjeldab tundmatu x1. Kitsendusega 1 kajastatakse 

tarude minimaalset arvu I mesilagrupis ja kitsendusega 18 tarude maksimaalset arvu 

vastavas mesilagrupis. Vastavad kitsendused on formuleeritavad järgmiselt:  

x1 ≥   0 

x18 ≤ 39 

Analoogiliselt on formuleeritavad ka teiste mesilagruppide minimaalsed ja maksimaalsed 

tarude arvud. Tabelis 3 on toodud tarude 2011. aasta peakorje alguse maksimaalsed 

kogused erinevates mesilagruppides. 

Kitsendusega 35 antakse ette tarude miinimum ja kitsendus 36 määrab tarude maksimumi 

mesilas, st tarusid ei saa mesilagruppides kokku olla rohkem kui 300. Kitsenduse 36 võib 

välja kirjutada järgnevalt:  

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 + x10 + x11+ x12 + x13 + x14 + x15 + x16 + x17  ≤  300. 

Kitsenduste alamhulki tähistatakse tähega I. Esimese rühma kitsendusi tähistatakse I1. 

 46



Meetootmise optimeerimise mudeli I rühma kitsendused võib struktuurmudelina esitada 

järgnevalt, milles tundmatute sidumiseks kitsenduse mahuga (vabaliikme väärtusega) 

kasutatakse seosekoefitsienti λij. 

1,
1

Iibx a
i

Jj
jij ∈≥∑

∈

λ  

1,
1

Iibx ü
i

Jj
jij ∈≤∑

∈

λ  

1, Iibxb ü
ijij

a
i ∈≤≤ λ  

seosekoefitsient λij  = 1;  

bi
a, bi

ü – tähistavad tarude arvu minimaalset ja maksimaalset arvu.    

2. Teine kitsenduste rühm iseloomustab mee tootmise ja tarbimise kitsendusi. 

Kitsendusega 37 leitakse mee kogutoodang. Iga kordaja selles kitsenduses näitab toodangut 

ühe mesilastaru kohta erinevate gruppide lõikes. 

57x1 + 100x2 + 37x3 + 21x4 + 108x5 + 82x6 + 69x7 + 30x8 + 37x9 + 56x10 + 36x11 + 29x12 + 

40x13 + 38x14 + 33x15 + 33x16 + 10x17 = x18

Kitsenduse 38 abil leitakse toodangu müügimaht.  Mee müügimaht moodustab  97% mee 

kogutoodangust. 

0,97x18 (toodang) =  x19 (müük) 

Tootmise ja tarbimise kitsendused moodustavad alamhulga I2. Kui ressursi üldine kogus 

leitakse optimeerimise tulemusena, siis kitsenduse matemaatiline esitus on järgmine: 

22,,
1

JtIixxv it
Jj

jij ∈∈=∑
∈

 

vij – tehnilis-majanduslik koefitsient, mis näitab, kui palju i-ndat liiki toodangut saadakse 

ühe ühiku vastava j-nda tundmatu kohta; 
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xit – i-nda ressursi otsitav maht, mida iseloomustavad toodangu saamise ja tarbimise 

tundmatud, mis kuuluvad alamhulka J2. 

3. Kolmas kitsenduste rühm (kitsendus 39) võimaldab ette anda minimaalse 

müügimahu (kg), mida kajastab kitsenduste alamhulk I3. Realiseerimist iseloomustavate 

kitsendustega on võimalik mudelis ette anda võimalikud müügimahud – minimaalne kogus, 

mida tahetakse kindlasti realiseerida või maksimaalne kogus, millest rohkem ei ole 

võimalik toodangut  realiseerida 

x19 ≥ 10000, 

Struktuurmudelina võib selle rühma esitada järgnevalt: 

3,
2

Iibx i
Jj

jij ∈≥∑
∈

λ  

λij – seosekoefitsient; 

bi – garanteeritav müügimaht. 

4. Neljas kitsenduste rühm (kitsendused 40-51) kajastab optimeerimismudelis 

erinevate operatsioonide teostamise kulusid ühe mesilaspere kohta erinevates 

mesilagruppides. Kitsendusega 67 näidatakse ära operatsioonide kogukulud. Need 

kitsendused moodustavad alamhulga I4. Alginformatsioon vastavate kulude leidmiseks on 

toodud lisas 2. 

Kitsenduses 41 kirjeldatakse põhjadevahetuseks tehtavaid  kulusid 1 taru kohta erinevates 

gruppides, mis formuleeritakse järgmiselt:  

2x1 + 3,5x2 + x3 + 0,7x4 + 3,7x5 + 3x6 + 2,4x7 + x8 + 1,3x9 + 1,9x10 + 1,26x11+ x12 +   

+ 1,39x13 + 1,3x14 + 1,17x15 + 1,13 x16 + 0,3x17 = x21. 

Selle kitsenduste rühma struktuurmudeli matemaatiline kuju on järgmine: 

34 ,,
1

JoIixxa ió
Jj

jij ∈∈=∑
∈

, 

Kitsendus 67 on esitatav järgmiselt: 
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,, 4
3

Iixx i
Jj

io ∈=∑
∈

 

aij – tehnilis-majanduslik koefitsient, mis näitab, kui palju i-ndat liiki ressurssi kulub ühe 

ühiku j-nda tundmatu kohta, 

xio – i-nda ressursi  otsitav maht - erinevate operatsioonide teostamise kulud, mis kuuluvad 

tundmatute alamhulka J3. 

5. Viies kitsenduste rühm (kitsendused 52-66) näitab kütusekulu ühe marsruudi 

läbimisel erinevate mesilagruppide külastamisel. Alginformatsioon kütusekulude 

leidmiseks on toodud lisas 2. 

Kitsenduse 68 abil leitakse marsruutide kütusekulud kokku. Kütusekulu kitsendused 

moodustavad alamhulga I5.  

Iga mesilas tehtava operatsiooni teostamisel on aastate jooksul välja kujunenud 

harjumuspärased marsruudid – milliseid gruppe korraga külastatakse. Põhjadevahetuse, 

laienduste, emadevahetuse, ravimi ja söödanõude lisamise, söötmiste ning söödanõude 

äravõtmise ja talvise ettevalmistamise teostamisel on ühe marsruudi läbisõiduks keskmiselt 

467 km. Ühe meevõtu ja vurritamise ning mee transpordi korral on ühekordseks kogu 

mesila meevõtu läbisõiduks keskmiselt 995 km, sest vurritamiseks on vajalik kõigi 

meekorpuste viimine Kõpsi küla mesilahoonesse Valgamaal. 

Kitsendus 52 kirjeldab marsruudi M1 kütusekulusid:  

0,9 x1 + 0,9x2 + 0,9 x5 = x33 

Struktuurmudeli selle kitsenduste rühma alamhulga matemaatiline esitus on järgmine: 

∈∈=∑
∈

kIixxa ik
Jj

jij ,, 5
1

J4

aij – tehnilis-majanduslik koefitsient, mis näitab, kui palju i-ndat liiki ressurssi kulub ühe 

ühiku j-nda tundmatu kohta, 
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xik - i-nda ressursi otsitav maht – kütusekulud, mis kuuluvad tundmatute alamhulka J4. 

Kitsenduse 68 võib esitada järgnevalt: 

,, 5
4

Iixx i
Jj

ik ∈=∑
∈

 

6. Kuuenda kitsenduste rühmaga (69-71) arvutatakse kokku kogukulud, müügikäive  

ja kasum, mis moodustavad kitsenduste alamhulga I6. 

Kogukulusid kirjeldab kitsendus 69, mis on formuleeritud järgmiselt: x32 + x48 = x50

Müügikäive:  

3,2 x19 = x49 (1 kg mee müügihind on 3,2 €) 

Struktuurmudeli kitsendus 69 on kirjeldatav järgnevalt: 

6, Iixxx iikio ∈=+ ∑∑ , 3Jo∈ , ∈k J4 

xio – i-nda ressursi  otsitav maht – erinevate operatsioonide teostamise kulud, mis kuuluvad 

tundmatute alamhulka J3. 

xik - i-nda ressursi otsitav maht – kütusekulud, mis kuuluvad tundmatute alamhulka J4. 

Struktuurmudeli kitsendus 71 (müügikäive) on kirjeldatav järgnevalt: 

6,
2

Iixxc i
Jj

jj ∈=∑
∈

 

xj – mee müügimaht (kg); 

cj – 1 kg toodangu müügihind eurodes. 

Lineaarse planeerimise ülesande kolmandaks komponendiks on sihifunktsioon ehk 

ülesande lahendamise eesmärk ehk optimaalsuse kriteerium. Meetootmise optimeerimise 

mudelis taotletakse sihifunktsiooni  F -  kasumi (xk) maksimeerimist etteantud tingimuste 

juures. See tähendab, et lahendamisel arvestatakse kõiki kitsendavaid tingimusi ja 
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täidetakse need ning nende piires otsitakse parim variant, mis annab kõige suurema 

sihifunktsiooni väärtuse – kasumi. Kasum leitakse järgmiselt: 

x51 = x49 – x50 

Sihifunktsioon – kasumi maksimeerimine on esitatav järgmiselt:   

max→= kxF  

Alljärgnev tabel 3 kajastab 2010. aasta mesilasperede arvu erinevates gruppides, tööjõukulu 

tundides ühe grupi kohta aastas ja kõikide gruppide peale kokku; tööjõukulu ühe grupi 

kohta ja aasta peale kokku ning materjalikulu grupi kohta aastas ja gruppide peale kokku.  

Tabel 3. OÜ Kumalane 2010. aasta mesilastarude ja toodangunäitajad ning kulutused 

tööjõule ja materjalile 

Koht 
(grupp) 

Tarude arv, 
tk 

Tööaeg, 
h 

Tööjõukulu, 
€ 

Materjalikulu, 
€ 

TOODANG, 
kg 

Laane 39 82,94 331,52 2009,36 2228
Vasula 7 14,89 59,50 360,65 702
Vellavere 12 25,52 102,01 618,27 448
Elva  17 36,16 144,51 875,88 350
Peep 17 36,16 144,51 875,88 1829
Luke  18 38,28 153,01 927,40 1474
Unipiha 15 31,90 127,51 772,83 1040
Koikküla 17 36,16 144,51 875,88 504
Kõpsi 27 57,42 229,52 1391,10 1006
Saru 10 21,27 85,01 515,22 558
Malle 14 29,77 119,01 721,31 508
Räimejärv 14 29,77 119,01 721,31 400
Kallipera  7 14,89 59,50 360,65 280
Laanemetsa 15 31,90 127,51 772,83 577
Parnika 23 48,92 195,51 1185,01 770
Metsa 13 27,65 110,51 669,79 423
Hargla 35 74,44 297,52 1803,27 340
KOKKU: 300 638,03 2550,19 15456,63 13437

Allikas: OÜ Kumalane 

Viimases veerus on ära toodud 2010. aasta toodang ühe grupi kohta ning toodang kogu 

aasta peale kokku. Tööjõu- ja materjalikulud on toodud eurodes.  
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3.3. Ettevõtte arengustsenaariumid 

3.3.1. OÜ Kumalane visioon ja eesmärgid 

OÜ Kumalane visiooniks on saada Eesti suurimaks meetootjaks. Seatud eesmärgi 

saavutamiseks on siinsetel aladel olemas head korjealad ja suuresti aitab kaasa ka efektiivne 

töökorraldus. Kuna ettevõttes töötab hetkel vaid 2 inimest, siis palgatakse  igal hooajal 

aprillist-septembrini reeglina juurde 1-2 inimest. Tehnika inimest ei asenda ja seetõttu 

eelistabki ettevõte erinevate kallite tehnoloogiliste lahenduste soetamisele (va 

meevurritamise vahendid) palgata juurde täiendavat tööjõudu vastavalt mesila suurusele.  

Käesoleval aastal on ettevõttel kavas soetada uus ja kaasaaegne, tänapäevase tootmismesila 

vajadusi rahuldav vurr- tootmisliin, mis peaks oma tootlikkuselt ületama praegu kasutusel 

olevat liini üle 3 korra. Praeguse vurrliini tootlikkus on 1,5 tonni mett päevas ning uuel 

vurrliinil on maksimaalne tootlikkus kuni 5 tonni mett päevas.  

Joonisel 9 on kujutatud uus tootmisliin, mis pannakse kokku Soomes ja selle 

soetusmaksumuseks on veidi üle 38 000 euro. Uue liini tootjaks on Paradise Honey  Ltd., 

mis on üks juhtivaid mesindusinventari tootjaid Põhjamaades. 

Allikas: [Paradise Honey...2011] 

Joonis 9. Paradise Honey 2010. aasta vurrliini mudel, mahutamaks korraga 120 kärjeraami  
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Üheks eesmärgiks on ka tõuaretusmesila rajamise jätkamine järgmistel aastatel, aretamaks 

Eesti kliimale sobivaim ja tootlikum Itaalia tõugu mesilane. Lisaks mee tootmise 

tõhustamisele jätkab ettevõte ka Itaalia tõugu mesilaste aretamiseks tõumesila rajamist. 

Eesmärgiks on Eesti kliimale sobivaima ja senisest tootlikuma Itaalia tõugu mesilase 

aretamine. Selleks on vajalik pidev tegelemine isas- ja emasliinide jälgimisega ning nende 

päritolu uurimisega.   

3.3.2. OÜ Kumalane mesila arengusuunad 

Tootmise optimeerimisega leitakse ette antud lähteandmete alusel ettevõttele kõige 

paremini sobiv mesilasperede ning gruppide ja nende paigutuse suhe. Mudelitega saab 

eksperimenteerida, luues tuhandeid erinevaid variante, mis ettevõtte juhi peas keerlemas. 

Kasumi leidmine mingi konkreetse tootmismahu juures käib vaid mõne minutiga ja  samuti 

saab lihtsalt ja kiirelt kinnituse uute ideede kasulikkuse kohta. 

Osaühingule Kumalane on mee tootmise arengusuundade välja selgitamiseks koostatud neli 

erinevat optimeerimismudelit. Optimeerimismudelite ühisteks näitajateks on toodangu 

kaubalisus (97%) ja meemüügihind 3,2 €/kg. Kasutatavad algandmed (mesilasperede arv 

gruppides erinevate variantide korral) on toodud lisas 3.  

Alljärgnevalt on toodud mudeli erinevate variantide iseloomustused:  

1. Algvariant – arvestatud on minimaalse toodangumahuga (10000 kg) ja minimaalselt 

280 ning maksimaalselt  300 mesilasperega (iseloomustab ettevõtte hetkeseisu). 

2. Variant 1  – arvestatakse mesilagrupi nr. 17 likvideerimisega asukohaga Harglas, 

Valgamaal, kus praegu on 35 mesilasperet. Likvideeritavate ja uute mesilasperede 

(kuni 8) arvel laiendatakse teisi mesilagruppe 1-3 pere võrra. 

3. Variant 2 – põhineb variandil 1, kui kaotatud on mesilagrupp nr 17, kuid 

sihifunktsiooni eesmärgiks on kulude minimeerimine. 

4. Variant 3 – arvestatakse olukorraga, kus mesilastarusid on kokku 350. 
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3.3.3. Tarude optimaalne paigutus ja müügitulu kujunemine 

Optimeerimise tulemusena leitud mesilasperede arvud erinevate mesilagruppide 

asukohtades variantide lõikes on esitatud tabelis 4. 

Tabel 4. Mesilasperede arv erinevates mesilagruppides erinevate lahendivariantide korral 

Asukoht 
Mesilasperede 
arv, tk (algne) 

Mesilasperede 
arv, tk (variant 1) 

Mesilasperede arv, 
tk (variant 2) 

Mesilasperede 
arv, tk (variant 3) 

Laane 39 40 40 45
Vasula 7 10 10 13
Vellavere 12 15 15 19
Elva  17 20 20 7
Peep 17 20 12 25
Luke  18 21 21 26
Unipiha 15 18 18 22
Koikküla 17 20 20 25
Kõpsi 27 30 30 35
Saru 10 13 13 16
Malle 14 17 17 21
Räimejärv 14 15 15 12
Kallipera  7 10 10 13
Laanemetsa 15 18 18 22
Parnika 23 26 26 30
Metsa 13 15 15 19
Hargla 35 0 0 0
KOKKU: 300 308 300 350

Allikas: OÜ Kumalane meetootmise optimeerimismudel 

Kuna optimeerimismudeli eesmärgiks on maksimaalse kasumi taotlemine, siis optimaalse 

plaani kohaselt kujunes  algvariandis ettevõtte mett tootvate mesilasperede maksimum-

määraks 300,  mis asetsevad 17-s mesilagrupis.  

Optimaalse plaani kohaselt saab ettevõte mett täpselt 300-lt mesilasperelt. Selleks, et saada 

kätte maksimaalset kasumit, on vaja teada müüdava toodangu kogumahtu ning toodangu 

hulgimüügihinda.  Kuna 2010. aasta toodang oli 280 mesilaspere korral (Tull 2010, lk. 1) 

13 437 kg ja müügi mahuks 13 033 kilogrammi (97% kogutoodangust), siis mudelis on ette 

antud minimaalseks müügimahuks, arvestamaks ettearvamatuid tegureid (vihmane või 
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põuane suvi vms) 10000 kg. Toodangu müügi hinnaks on 3,2 eurot ühe kilogrammi kohta. 

Müügituluks kujunes eelpoolnimetatud andmete kohaselt 41 708 eurot (joonis 10).  
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Allikas: OÜ Kumalane meetootmise optimeerimismudel 
Joonis 10. Müüdava toodangu kogus ja saadav müügitulu OÜ-s Kumalane erinevate 

optimeerimismudeli lahendivariantide korral 

Lähtuvalt tabeli 3 andmetest, selgub, et kõige madalama toodanguga on grupp nr 17, mis 

asub Valgamaal Harglas. Nimetatud gruppi kuulub hetkel 35 mesilasperet ning grupi 

aastaseks kogutoodanguks on vaid 340 kg mett. Siinkohal olgu võrdluseks öeldud, et 

lähtuvalt tabeli 3 andmetest on Kumalase mesilas grupp number 13 (Kallipera) vaid 60 kg 

väiksema toodanguga ja sarnase korjealaga koguni 5 korda väiksem kui eelpoolnimetatud 

Hargla mesilagrupp. 

Eelnevalt välja toodud fakt kajastub ka keskmise toodangu näitajates, mis Hargla 

mesilagrupi puhul on vaid 9,71 kg mett aasta kohta. Kuna ettevõtte juht oli madalast 

tootlikkusest juba varasemalt teadlik, siis kinnitas algne optimeerimismudel tema arvamust 

veelgi – juhtimisotsuseks on grupi likvideerimine peakorje saabumise ajaks.  
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Tabelis 4 variandi 1 all kajastub Hargla mesilagrupi planeeritav likvideerimine, samal ajal 

juurde lisades teistesse gruppidesse 1-3 uut mesilasperet. Nii saadakse kokku 308 

mesilasperet.  

Optimaalse plaani kohaselt saadakse lahendivariandis 1 mee kogutoodanguks 15 312 kg, 

millest müügiks läheks 97% sellest ehk 14 852 kg.  Selline  müügimaht võimaldab saada 

müügitulu 47 527 eurot (joonis 10).  

Optimeerimismudeli variandis 2 taotleti kõikide kitsendavate tingimustega arvestades ja 

neid täites minimaalse sihifunktsiooni väärtuseni jõudmist – kulude minimeerimist. 

Modelleerimise käigus vähenes mesilasgrupi Peep mesilastarude arv 20-lt 12-le, kuid 

seejuures pidi toodangut andvate mesilasperede koguarv mesilas jääma minimaalselt 300 

pere juurde.  

Optimaalne plaan (lahendivariant 2), mis nõudis kulude minimeerimist, võimaldab 300 

mesilaspere juures anda toodangut 14 451 kg, sellest müügiks läheks 97% ehk 14017 kg. 

Müügituluks saadi mudeli 2 järgi kulude minimeerimise korral 44 856 eurot.   

Optimeerimismudeli variandis 3 taotleti taas kasumi maksimeerimist ja seda mesila 

laiendamise arvelt. Kaugemas perspektiivis soovib ettevõte suurendada mesilasperede arvu 

375 pereni, ja sellel eesmärgil suurendati kõikide mesilagruppide perede arvu maksimaalse 

võimaliku määrani (lisa 3). Et leida aga tarude optimaalne paigutus lähitulevikuks, piirati 

tarude koguarv 350-ni, kuid erinevate gruppide maksimaalsed perede arvud jäid planeeritud 

eesmärki silmas pidades samaks.  

Optimaalse plaani kohaselt saadakse lahendivariandis 3 mee kogutoodanguks 350 

mesilaspere korral 18 104  kg, millest müügiks läheks 97% ehk 17 561 kg. Selline  

müügimaht võimaldab saada müügitulu 56 194 eurot (joonis 10).  
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3.3.4. Kogukulud ja kasum 

Tabel 5 kajastab tehnoloogiliste operatsioonide teostamise kogukulusid mesilas erinevate 

lahendivariantide korral. 

Tabel 5. Tehnoloogiliste operatsioonide teostamise kulud (eurodes) mesilas erinevate 

optimeerimismudeli lahendivariantide korral  

  Algvariant I variant II variant III variant
Raamid 2439,29 2779,60 2623,35 3286,48
Põhjadevahetus 467,82 533,09 503,13 630,31
I laiendus 682,53 777,75 734,03 919,58
II laiendus 776,02 884,29 834,58 1045,55
III laiendus 620,79 707,40 667,64 836,40
Emadevahetus 1780,37 2028,75 1914,71 2398,71
Mesi+vurr I 3632,24 4138,98 3906,32 4893,76
Mesi+vurr II 3632,24 4138,98 3906,32 4893,76
Ravim+sööt 1150,40 1310,90 1237,21 1549,95
Sööt I 6930,07 7896,90 7453,00 9336,96
Sööt II 6930,07 7896,90 7453,00 9336,96
Nõud+ravim ära 226,33 257,90 243,41 304,94
Kütusekulu 769,33 744,96 735,29 831,89
KULUD KOKKU 30037,49 34096,41 32211,98 40265,25

 Allikas: OÜ Kumalane meetootmise optimeerimismudel 

Kogukulud tabelis 5 on leitud tehnoloogiliste operatsioonide kulude ja kütusekulu 

summeerimisel ning aastaseks mesila haldamise kogukuluks algvariandi  korral saadi 

30 037 eurot, millest tööjõu ja materjalikulu oli kokku 29 268 eurot ja 15-ne marsruudi 

teostamise kütusekulu oli kokku 769 eurot. Ettevõtte kasumi leidmine toimub klassikaliselt 

– müügitulust lahutatakse kogukulud ja algvariandi korral oleks optimaalse lahendi alusel 

võimalik saada 11 671 euro suurust kasumit (joonis 11). 

Kui esialgses lahendivariandis (algvariant) oli operatsioonide teostamise tööjõu- ja 

materjalikulu kokku 29 268 eurot, siis pärast Hargla grupi likvideerimist ning nende arvel 

teiste gruppide laiendamist (variant 1) kujuneks kogukulude suuruseks 34 096 eurot. Need 

näitajad kokku lubaksid aasta lõpuks saavutada kasumi 13 431 eurot (joonis 11).  
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Allikas: OÜ Kumalane meetootmise optimeerimismudel 

Joonis 11. Kogukulud ja saadav kasum erinevate optimeerimismudeli lahendivariantide 

korral 

Variandi 2 (milles taotletakse sihifunktsioonis kulude minimeerimist) kohaselt peaks 

optimaalse plaani järgselt mesilas olema 300 mesilasperet. Minimeerides kulusid saadakse 

kogukulude summaks 32 212 eurot  ja kasumiks 12 644 eurot (joonis 11).  

Variandis 3 kujunes 350 perega mesilas kogukulude suuruseks 40 265 eurot. Kogukulude ja 

müügitulu näitajad kokku lubaksid aasta lõpuks saavutada kasumi 15 929 eurot (joonis 11).  

Optimeerimismudeli lahendamine aitab kaasa ratsionaalse tootmisstruktuuri kujunemisele. 
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KOKKUVÕTE 

Eestis aasta-aastalt populaarsust koguv põllumajandusliku tootmise haru – mesindus – on 

2011. aastaks koondanud professionaalsed mesinikud Eesti Kutseliste Mesinike Ühingusse 

ja Eesti Mesinike Liitu. Hobimesinikud majandavad aga igapäevaselt 3-5, mõned ka 

rohkemate mesilastarudega oma majapidamise tarbeks. Tipptasemel mesiniku üks 

raskemaid ülesandeid on meetootmise planeerimine – optimaalse mesila suuruse leidmine 

ja saadava toodangu realiseerimine. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli meetootmise optimeerimise mudeli koostamine 

OÜ-le Kumalane ja mesila edasise laiendamise planeerimiseks ettevõtte tootmisstruktuuri 

optimeerimine. Mudelis on 71 kitsendust ja 51 tundmatut. Koos algse optimeerimismudeli 

lahendivariandiga analüüsiti 4 erinevat lahendit. Kolmel juhul neljast (algvariandis, 

lahendivariandis I ja lahendivariandis III) taotleti sihifunktsiooni maksimeerimisega 

maksimaalse kasumi saamist. Optimeerimismudeli lahendivariandis II oli optimeerimise 

eesmärgiks kulude minimeerimine. 

Käesoleval 2011. aastal on ettevõtte põhitegevusaladeks mee tootmine ning Eesti kliimale 

sobivate Itaalia tõugu mesilaste kasvatamine. Kõrvaltegevusteks on mesilasperede müük ja 

talvise ergutussööda müük.  

Järjepideva arendustöö tulemusena on mesilasperede arv ettevõttes viimase kuue aastaga 

peaaegu kolmekordistunud ning 2011. aasta peakorje alguseks on ettevõttes elutsemas 300 

mesilasperet (koos kunstperedega). 

Kuna ettevõte ise asub Tartumaal ja mesindushoone, kus toimub vurritamine asub 

Valgamaal, siis on kogu ettevõtte mesilagrupid jaotatud kahte suurde ossa. Tartumaal 

hallatavaid gruppe on kokku 7 ja Valga- ning Võrumaal 10. Mesilagruppide haldamiseks 
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on ettevõttes töötamas 2 inimest ning vajadusel palgatakse täiendavat tööjõudu. Erinevaid 

mesilagruppe külastatakse tehnoloogiliste operatsioonide teostamiseks aastas 11-12 korda. 

Analüüsitulemused näitavad, et ettevõtet on juhtkonna poolt pidevalt arendatud ning 

tegemist on aasta-aastalt laieneva ettevõttega.  

Tootmise optimeerimine näitab, et mõningate uute juhtimisotsuste vastuvõtmisega on 

võimalik ettevõtte kasumit suurendada või siis vajadusel kulusid miinimumi viia.  

Tootmise optimeerimismudeli lahendamisel saadi algses lahendivariandis 300 mesilaspere 

korral müügituluks 41 708 eurot. Kogukulud leiti tehnoloogiliste operatsioonide kulude ja 

kütusekulu summeerimisel ning aastaseks mesila haldamise kogukuluks algse 

lahendivariandi  korral saadi 30 037 eurot. Optimaalse lahendi kohaselt on võimalik saada 

11 671 eurot kasumit.  

Lahendivariandis I kajastub kõige madalama meetoodanguga 35 mesilasperelise Hargla 

mesilagrupi planeeritav likvideerimine, samal ajal juurde lisades teistesse gruppidesse 1-3 

uut mesilasperet. Sellisel juhul suureneks mesila 308 mesilaspereni ja mesila kogutoodangu 

suuruseks kujuneks 15 312 kg, millest müügiks läheks 97% ehk 14 852 kg. Planeeritav  

müügimaht võimaldab saada müügitulu 47 527 eurot. Lahendivariandis I kujuneks 

kogukulude suuruseks 34 096 eurot. Need näitajad kokku lubaksid aasta lõpuks saavutada 

kasumi 13 431 eurot. 

Laiendades mesilast lahendivariandis III 350-ne mesilaspereni kujuneks võimalikuks 

müügimahuks 17 561 kg ja seeläbi oleks võimalik saada 15 929 eurot kasumit. Lähiaastate 

eesmärgid on ettevõttel selgelt määratletud – juhtkond on seadnud eesmärgiks jätkata 

mesila laiendamist, soetada tootmise efektiivistamiseks uus, tootlikum vurrliin ning jätkata 

tõumesilaste aretustööga.  

Ettevõtte senine kogemustepagas ning uuendusmeelne mõtteviis kindlustavad jätkusuutliku 

arengu! 
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OÜ Kumalane meetootmise optimeerimismudeli algvariant Lisa 1

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 (UGr 8 Gr 9 (K Gr 10 ( Gr 11 Gr 12 Gr 13 Gr 14 Gr 15 Gr 16 Gr 17 (ToodKoMüükKokRaamid Põhjad I lai II lai III lai Emad Mesi+vurr I Mesi+vurr II Ravim+söötSööt I Sööt I Nõud+ravim ärakokku1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 kokk2
müük 
kokku

kulud 
kokku kasum arvutus- kits vaba-

KITSENDUSED X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 lik tüüp liige
1 Grupp 1 1 39 >= 0
2 Grupp 2 1 7 >= 0
3 Grupp 3 1 12 >= 0
4 Grupp 4 1 17 >= 0
5 Grupp 5 1 17 >= 0
6 Grupp 6 1 18 >= 0
7 Grupp7 1 15 >= 0
8 Grupp 8 1 17 >= 0
9 Grupp 9 1 27 >= 0

10 Grupp 10 1 10 >= 0
11 Grupp 11 1 14 >= 0
12 Grupp 12 1 14 >= 0
13 Grupp 13 1 7 >= 0
14 Grupp 14 1 15 >= 0
15 Grupp 15 1 23 >= 0
16 Grupp 16 1 13 >= 0
17 Grupp 17 1 35 >= 0
18 Grupp 1 1 39 <= 39
19 Grupp 2 1 7 <= 7
20 Grupp 3 1 12 <= 12
21 Grupp 4 1 17 <= 17
22 Grupp 5 1 17 <= 17
23 Grupp 6 1 18 <= 18
24 Grupp7 1 15 <= 15
25 Grupp 8 1 17 <= 17
26 Grupp 9 1 27 <= 27
27 Grupp 10 1 10 <= 10
28 Grupp 11 1 14 <= 14
29 Grupp 12 1 14 <= 14
30 Grupp 13 1 7 <= 7
31 Grupp 14 1 15 <= 15
32 Grupp 15 1 23 <= 23
33 Grupp 16 1 13 <= 13
34 Grupp 17 1 35 <= 35
35 Gr Kokku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300 >= 280
36 Gr Max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300 <= 300
37 Toodang 57 100 37 21 108 82 69,3 30 37,3 55,8 36,3 29 40 38,5 33 33 9,71 -1 0 = 0
38 MüükKokku 0,97 -1 0 = 0
39 MüügiMin 1 13034 >= 10000
40 Raamid 10 18 6,8 3,7 20 15 12,6 5,4 6,76 10,1 6,59 5,2 7,26 6,98 6,1 5,9 1,76 -1 0 = 0
41 Põhjadevahetus 2 3,5 1,3 0,7 3,7 2,9 2,41 1 1,3 1,94 1,26 1 1,39 1,34 1,2 1,1 0,34 -1 0 = 0
42 I laiendus 2,9 5,1 1,9 1 5,5 4,2 3,52 1,5 1,89 2,83 1,84 1,5 2,03 1,95 1,7 1,7 0,49 -1 0 = 0
43 II laiendus 3,3 5,8 2,2 1,2 6,2 4,7 4 1,7 2,15 3,22 2,1 1,7 2,31 2,22 1,9 1,9 0,56 -1 0 = 0
44 III laiendus 2,6 4,6 1,7 1 5 3,8 3,2 1,4 1,72 2,58 1,68 1,3 1,85 1,78 1,5 1,5 0,45 -1 0 = 0
45 Emadevahetus 7,6 13 4,9 2,7 14 11 9,19 3,9 4,94 7,39 4,81 3,8 5,3 5,1 4,4 4,3 1,29 -1 0 = 0
46 Mesi+vurr I 15 27 10 5,6 29 22 18,7 8 10,1 15,1 9,81 7,7 10,8 10,4 9 8,8 2,63 -1 0 = 0
47 Mesi+vurr II 15 27 10 5,6 29 22 18,7 8 10,1 15,1 9,81 7,7 10,8 10,4 9 8,8 2,63 -1 0 = 0
48 Ravim+sööt 4,9 8,6 3,2 1,8 9,2 7 5,94 2,5 3,19 4,78 3,11 2,4 3,42 3,29 2,9 2,8 0,83 -1 0 = 0
49 Sööt I 29 52 19 11 55 42 35,8 15 19,2 28,8 18,7 15 20,6 19,8 17 17 5,01 -1 0 = 0
50 Sööt I 29 52 19 11 55 42 35,8 15 19,2 28,8 18,7 15 20,6 19,8 17 17 5,01 -1 0 = 0
51 Nõud+ravim ära 1 1,7 0,6 0,3 1,8 1,4 1,17 0,5 0,63 0,94 0,61 0,5 0,67 0,65 0,6 0,5 0,16 -1 0 = 0
52 M1 0,9 0,9 0,9 -1 0 = 0
53 M2 0,6 0,6 0,57 -1 0 = 0
54 M3 1,6 1,6 -1 0 = 0
55 M4 1,3 1,26 1,3 1,26 -1 0 = 0
56 M5 0,52 0,52 0,5 0,5 0,52 -1 0 = 0
57 M6 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 -1 0 = 0
58 M7 0,2 0,4 -1 0 = 0
59 M8 1 1 -1 0 = 0
60 M9 0,2 0,2 0,2 0,05 -1 0 = 0
61 M10 1,12 -1 0 = 0
62 M11 0,3 0,03 -1 0 = 0
63 M12 1,68 1,09 1,21 -1 0 = 0
64 M13 1,1 0,96 -1 0 = 0
65 M14 2,9 1,6 -1 0 = 0
66 M15 1,85 -1 0 = 0
67 kokku1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 = 0
68 kokku2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 = 0
69 kokku 1 1 -1 0 = 0
70 Kasum 1 -1 -1 0 = 0
71 Käive 3,2 -1 0 = 0

Sihi (kasum) 1 11671

39 7 12 17 17 18 15 17 27 10 14 14 7 15 23 13 35 13437 13034 2439 468 683 776 621 1780 3632 3632 1150 6930 6930 226 29268 55 41 46 117 59 171 13 31 11 30 7 41 35 62 50 769 41708 30037 11671



Lisa 2

OÜ Kumalane mesila tehnoloogiliste operatsioonide teostamise kulude tabel 

Näitaja 
Tööjõud 
(inimene)

Tööaeg 
(h)

Tööjõu-
kulu (€)

Materjali-
kulu (€)

Kulud 
kütusele (€)

Kärjed 1 325 981,29 1458,00 0,00
Põhjadevahetus 2 20 188,16 225,30 54,36
I laiendus 1 28 132,30 495,87 54,36
II laiendus 1 48 225,79 495,87 54,36
III laiendus 1 15 70,56 495,87 54,36
Emadevahetus 1 61 286,00 1440,00 54,36
Mesi+vurr I 2 78 366,91 3168,73 280,05
Mesi+vurr II 2 78 366,91 3168,73 280,05
Ravim+söödan. 1 18 84,67 957,00 108,73
Sööt I 1 33 155,70 6720,00 54,36
Sööt II 1 33 155,70 6720,00 54,36
Nõud+ravim ära 1 25 117,60 0,00 108,73
KOKKU x 762 3131,60 25345,36 1158,11



Lisa 3
Mesitarude paiknemise lähteandmed erinevates 
optimeerimismudelite variantides

Asukoht Algvariant I variant II variant III variant
Laane 39 40 40 45
Vasula 7 10 10 13
Vellavere 12 15 15 19
Elva 17 20 20 25
Peep 17 20 20 25
Luke 18 21 21 26
Unipiha 15 18 18 22
Koikküla 17 20 20 25
Kõpsi 27 30 30 35
Saru 10 13 13 16
Malle 14 17 17 21
Räimejärv 14 15 15 19
Kallipera 7 10 10 13
Laanemetsa 15 18 18 22
Parnika 23 26 26 30
Metsa 13 15 15 19
Hargla 35 0 0 0
KOKKU: 300 308 308 375



OPTIMIZING HONEY PRODUCTION: AN EXAMPLE OF OÜ 
KUMALANE 

Mikk Männiste 

SUMMARY 

Bachelor`s thesis has been written in Estonian language, contains 68 pages, 5 tables, 11 

figures and 3 annexes. There has been used 34 sources of literature. The work consists of 

three chapters. 

The purpouse of this thesis is to optimize the production structure in limited liability 

company Kumalane and to construct an optimized production structure for the near future. 

Four models of optimization were created in order to make future prognosis. Optimization 

will maximise the profit or minimize costs.  

Different development plans were issued from present (2010) data and beehive situations.  

Four main development possibilities were reached, while using the model of optimization. 

The thesis concludes that regrouping or eliminating hives enables to increase the 

company`s profit or minimze costs.  

The statistical methods go together with overall economical theories and are therefore 

acceptable. Larger profit or minimized costs can be achieved of making some changes in 

production structure. The thesis gives a good foundation for management to make a future 

oriented decisions.  
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