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Õppepäev toimus 22.mail 2009.a. Jakob Tammela mesilas, Nooritsmetsa külas.
Osavõtjaid oli 43.
Õppepäev algas teoreetilise osaga, hiljem jätkus juba mesilaspuude juures.
Kevad algab mesiniku jaoks juba sügisest, mil peame korda tegema
kärjemajanduse. Likvideerida, sulatada vanad kärjed, kuna need võivad olla
haiguste allikaks. Mesilased, kes nendest kärgedest kooruvad, on väikesed, ka
väikse toodanguvõimega.
Puhastuslend.
Eelnevalt püüa mesila lumest vabastada. Külva lumele tumedat materjali.
Avasta probleemid:
• Pundunud keha mesilastel, roojavad eesseinal, lennulaual, roe vedel
(nosematoos, niiske pesa ?)
• Lend aeglane, nõrk (nälg, pere nõrk ?)
• Taru ees mesilased roomavad, tiivad vigased, ei lenda (lesttaud ?)
Anna peredele sooja suhkrulahust ~0,5l. Kata pesa soojalt. Püüa pered kiiresti
osaliselt läbi vaadata, hinda olukorda:
• Sööda hulk (6-8 kg.) Vajalik suir või lisada valgusööta
• Väldi pesa jahtumist, eriti haudme jahtumist
• Kas ema on olemas (haudme järgi)
Pane üles mesilasse joogivesi, ka soolane vesi. Kui võimalik, vaata pered läbi
põhjalikumalt. Puhasta pesaruumid, vähemalt algul taru põhjad. Nõrkade perede
juures kasuta Blinovi meetodil pesade kitsendamist, eralda söödaosakond
haudmest, Nõrgal perel kergem hoida temperatuuri.
PESADE LAIENDAMINE
Vajadus 2-3 nädalat peale puhastuslendu. Laiendamisega ära hiline, muidu
• pere areng takistatud
• ei kasuta varajast korjet
• suureneb sülemlemistung
Laiendamisel ära jahuta pesaruumi. Laiendame algul ülesehitatud kärgedega,
hiljem kärjepõhjaga. Kärjed paneme söödakärje ja haudmekärje vahele või otse
pesa keskele. Kevadtööde hulka kuulub ka mesilasperede ühendamine, vajadus,
kui pered on liiga nõrgad – puudub ema.
Ühendamisel arvesta:
• korjemesilased lendavad tagasi oma endisele asukohale

• eri pere mesilased on üksteise suhtes vaenulikud
• võõrasse emasse suhtutakse vaenuga
Muuda enne ühendamist lõhnad ühiseks (aniis, meliss). Ema kata suure
kattepuuriga. Ühenda nii vara, kui võimalik. Vältida tuleks perede vahelist
vargust –
• pered olgu tugevad
• emata pered likvideeri (ühenda)
• lennuava kitsenda
• sööta anname õhtu hilja
• sööda valmistame külma veega
• mee jälgi, lõhna ära jäta kusagile laokile
Arutame koos, kuidas võidelda juba tekkinud peredevahelise vargusega.
Kärjepõhju hakkame andma, kui õitseb võilill, vaher, isegi varem.
Kärjepõhja paigutusega pesas eriarvamusi –
• kärjepõhi haudme vahele
+
• korraga 2-4 kärjepõhja
+
• haudmekärjed vaheldumisi kärjepõhjaga +
Laiendamine magasinidega.
Kui varajane korje (võilill, paju) kasutame pooleraamilist magasini või vastavalt
soovile täisraamilist magasini.
• Kas kasutame ema lahutus võre?
• Kas paneme pesaruumi ja magasini vahele paberi?
• Mida teha, kui mesilased ei tule magasini?
Lühiülevaade sülemlemise põhjustest. Lihtsam on vältida sülemlemist kui juba
tekkinud sülemlemistungi likvideerida. Siin on vajalik kasutada erivõtteid.
Kärjestamistehnikaga tutvumine. Vahasulatustehnikaga tutvumine.
Vastamine küsimustele.
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