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Lõpuks tulebki varakevadel päev, mil mesilased saavad pärast pikka talve välja minna.
Puhastuslennuks kasutavad pered ilma soojemaks minnes päikesepaistelist tuulevaikset päeva,
kui sooja on +8 – 10° vilus. Üheaegselt lendab tarust välja väike arv mesilasi otsekui kindlast
järjekorrast kinni pidades. Nende järel lendab välja teine salk mesilasi.
Kevadine puhastuslend on lühikene (kestab 30-40 min.) kuid see otsekui uuendab mesilaste
organismi. Nad muutuvad erksaks, liikuvaks ja pesas aktiivsemaks. Nende lendude aja, mil
mesila territoorium on veel lume all, näeb lumel sageli hukkunud mesilasi, need on vanad
kurnatud ja haiged mesilased.
Pärast mesilaste esimest puhastuslendu algab mesiniku kevad. Mesinik valmistab ette vastava
koha ja asetab sinna jooginõu sooja veega. Selle järgi kuidas peres puhastuslend toimub, võib
otsustada pere seisundi üle. 15 kuni 20 päeva enne puhastuslendu ilmneb ilmub peresse haue,
mida on vaja sööta.
Niipea kui pered on puhastuslennu lõpetanud, alustatakse nende kiirläbivaatust. Eesmärgiga
teha kindlast pere söögi kogus. Ette valmistatakse inventar – kaks kandekasti, kast või ämber
prügi ja langetise jaoks, tarukühvel, hari, konkspeitel, tagavara pesakatte riided ja pulgad,
suitsik ja näovõre.
Asutakse tarude põhju puhastama. Lamavtarus lükatakse kõrvale mitu raami, põhi hõõrutakse
üle niiske lapiga, kraabitakse hoolikalt peitliga, pühkida kuiva lapiga ja asetada raamid oma
kohale. Täpsustatakse peresse jäänud sööda hulk, kitsendatakse liiga suuri pesasid kaetakse
ajalehtedega, mille peale pannakse soojendusmatt. Hiljem tehakse neile piisavalt ruumikad
pesad, milles on vähemalt kaks vaba kärge, et pere saaks kasvada.
Kui looduses korje puudub võib anda kandiud, segatud suira ja männiokka-ekstraktiga.
Lennuavad kitsendada mõne sentimeetrini, jooginõusse valatakse sooja vett, 10 l vee kohta
lahustakse 50-60g soola. Nendele peredele, kus mesilasi on vähem, kitsendatakse kärje
tänavaid, kuid ainult kaheks - kolmeks nädalaks ( vahepulgad küljeli).
Täie jõuga mesilaspere kasvatab üles hauet ja arenevad need pered, kus on peres 8-10 kg mett
ja suira.

