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Korpustarude üldised eelised ja puudused võrreldes lamavtarudega.
Missugustel eesmärkidel oleks otstarbekas üleminek 10-raamilistelt korpustarudelt (eesti
raamimõõt) 8-raamilisele korpustarudele?
10 raamiliste korpustarude eelised:
1) Saab panna igasuguse suurusega (suuremaid ja väiksemaid) peresid talvituma ühte korpusse.
2) Kevadel lisakorpuse lisamine toimub siis, kui pere on juba tugev (6 – 7 kärjel. hauet ).
3) Ühe tarukomplekti jaoks piisab 4 korpusest.
4) Võimaldab ühte korpusesse panna talvituma kolm 3-raamilist noore emaga peret või
kaks 5- raamilist peret.
5) Ei vaja enamasti kevadel lisasöötmist.
10 raamiliste tarude puudused:
1) Kahele korpusele talvitumapanek on kulukas ja pesaruum jääb liiga suureks.
2) Korpuste lisamisel tuleb raame ümber tõsta , et haue ei jahtuks maha ja/et mesilased asustaksid
kiiresti uue korpuse. Töö selle tõttu ajamahukas.
3) Kahelt korpuselt mesilasema otsimine on aeganõudev raamide suure arvu tõttu.
4) Meekorpused on väga rasked, korpuste tõstmisel hakkab selja peale.
5) Nõrgemaid peresid talvituma pannes tuleb kasutada vahelauda ja küljematte. Seega on vajalik
spetsiaalne lisainventar.
8 raamiliste korpustarude eelised:
1) Talvituma saab panna nii ühele kui ka kahele korpusele. Sööda kulu pere kohta on viidud
optimumi lähedale.
2) Kahel korpusel talvitunud peresid võimalik laiendada korpuste kaupa, ilma raame liigutamata.
3) Meekorpused on kergemad, kui võrrelda10-raamiliste korpustega (erinevus kuni 6 kg mett).
4) Korpusi on võimalik panna üksteise sisse hoiustamiseks või transpordiks. Ruumi kokkuhoid.
5) Võimalik ühte korpusesse panna talvituma kaks 4-raamilist pere.
6) Mesilasema leidmine kahelt korpuselt on lihtsam kui 10 raamiliste korpuste korral.
7) Ühele korpusele talvituma pannes ei pea kasutama vahelauda ega otsamatte.
8) Ravimine tuleb odavam ja peab kasutama vähem ravi- ja desoaineid.
8 raamiliste korpustarude puudused:
1) Võrreldes 10-raamiliste korpustarudega peab tagavaraks olema lisakorpus.
2) Ühel korpusel talvitudes võib kevadel sööt otsa saada ja pere vajab lisasöötmist.
3) Kevadel ühel korpusel talvitumise korral uue korpuse pealepanek on varasem, kui võrrelda
10- raamilisel korpusel perega. Oht pere maha jahutada!
4) Taru kõrgus läheb suuremaks ja see teeb töö ebamugavamaks. Samuti on taru kitsam ja
kõrgem – ebastabiilsem tasakaal, kipakam. Vajab täpset loodimist ning kindlat alust.

