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Põhimomendid, millele tuleks mesinikel eeloleval kevadel tähelepanu pöörata:
•

Kevadine puhastuslend toimub meil tavaliselt märstsikuus ilusa päikselise ja tuulevaikse ilmaga,
kui mesilaste jaoks on piisavalt sooja. Temperatuur ei pruugi sugugi kõrge olla, sageli vaid ca 5°
üle nulli. Isegi lumi võib siis veel maas olla. Nüüd on mesiniku kõige tähtsam ülesanne luua
perele kõik eeldused, et pere saaks võimalikult tugevaks areneda. Tuleb kontrollida söödavaru,
puhtust, soojustust. Peres algab intensiivne haudmekasvatamise aeg, mis on kriitiline selle
poolest, et noori peavad kasvatama ja toitma ületalve elanud ja oma ressurssi juba ammendama
hakkavad mesilased. Kuigi kasvatatakse uusi mesilasi väheneb peres veel mesilaste arvukus.

•

Tähtis on ära märkida pesas olevad raamid, et need hiljem ei satuks enam talvitama minevasse
pessa.

•

Eraldi tuleb ära märkida haudmega raamid. Puhastuslennu ajal on neid tavaliselt üks-kaks, vahel
ka kolm. Neid raame ei tohiks küll varem puutuda kui peres on haue juba 6 kuni 7 raamil.

•

Peret tuleb laiendada selle servast. Alguses antakse eelmisel aastal ülesehitatud kärgi. Need
paigutatakse haudmepesa (-raamide) kõrvale.

•

Pange tähele, et mesilaspere areneb kevadel „lõuna poole” st ta ema asustab ja ehitatakse ka üles
eelistatult neid kärgi, mis asuvad haudmepesast lõuna pool. Tähenda, et kui lennuava on itta, ja
me seisame taru taga, siis eelistatult areneb pere paremale.

•

Jälgida tuleb tarude orientatsiooni. Hea on, kui tarude lennuavad oleksid suunatud ida poole, nii
et hommikune päike saaks kella kuue paiku sisse paista.

•

Kui pere on arenenud juba nii suureks, et hauet on 6 – 7 raamil, siis võib peret laiendada ka
raamide lisamisega keskele.

•

Kärjepõhjaga raame võib hakata andma vahtra õitsemise alguses ja ikka eelistatult haudmepesa
lõunapoolsele küljele.

Bioloogilisest varroatõrjest
•

Selleks sobib kasutada lesehaudme eemaldamist.

•

Et mitte seda välja lõigata, võib raami varustada horisontaalse vaheliistuga, mille alla saab
kinnitada juba väiksema sinna sobiva suurusega raami, mille ülaservas on kärjepõhja riba. Kui
pere on selle üles ehitanud ja lesekannud kaanetanud, on seda raamikest kerge välja võtta ja
uuega asendada. Sellel olev lesehaue tuleb lahtikaanetada, vaglad riide peale välja raputada ja
riiet kokku keerutades vaglad purustada. Välja voolab väga väärtuslik valgurikas vedelik, mis
sobib mesilastele hästi kihutussöödaks. Selle võib lasta ülesehitatud kärjesse, mis siis
mesilasperre antakse. selline teguviis intensiivistab ema mudemist tunduvalt.
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