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Kevadel hakkab mesilasema munema märtsis. Tavaliselt juhtub see kohe peale puhastuslendu.
Esimese tööna peabki mesinik puhastama lennuavad ja kontrollima söögitagavara. Kui on
korpustaru,siis vahetama ka põhjad. Kindlasti peab lennuavad hoidma väikesed, et suuremad
pered ei saaks nõrgemaid röövida (kahjustada). Vajalik on ka teha pesaruum väiksemaks kui
mesilased ei kata pesas olevaid raame. Nädala pärast uuesti peret vaadates (sooja ilmaga), tuleb
kindlaks teha, kas peres on ema (s.t. haudme olemasolu kontrollimine). Ka nõrgad pered tuleb
ühendada.
Pere kasvades tuleb kevadel esimesena lisada ilusaid ülesehitatud raame emale munemiseks.
Andes ülesehitatud raame ,ei raiska me mesilaste energiat ja aega kärjepõhjade ehitamisele ning
pere kasvab kiiremini. Alles siis kui väljast tuleb juba õietolmu ja nektarit (paju, vaher),
hakkavad meilased hoogsalt kärjepõhju üles ehitama. Kevadel muneb mesilasema meeleldi
valgetesse ülesehitatud kärgedesse ja nii on võimalik talvel tarus olnud raamid väljavahetada,
mis on vajalik mesilashaiguste ära hoidmiseks.
Kevadel märgistame vastava värviga mesilasemad ja lõikame ära ka tiivanurgad, et sülemlemise
korral takistada sülemi ära lendu.Sülemlemismeeleolu ei teki kui peret õigeaegselt laiendada.
Kui peres on palju töötuid mesilasi, siis ehitavad nad emakupu algeid ja sunnivad ema nendesse
munema , millest kasvatatakse emakupupud ja millest koorub noor ema. Enne seda aga lõpetab
vana ema munemise, muutub lennuvõimeliseks ja lendab sülemiga ära. Kui vanal emal on tiibu
kärbitud, võib sülemi leida taru küljest rippumast või siis jääb ema rohu sisse maha ja sülem
läheb peresse tagasi.
Sülemlemismeeleolu korral on näha, et mesilased ei tööta, toimetavad lihtsalt lennulaual. Siis
tuleb pere läbi vaadata, emaga uus pere teha ja kõik kupud peale ühe maha võtta. Kui ema on
võimatu leida, tuleb pere poolitada. Kahe ja poole tunni pärast tulevad sellest perest, kust ema
puudub, mesilased lennulauale ja taru esiseinale. Nüüd tuleb teisest perest eemaldada kõik
emakupud peale ühe, millest saab pere uue ema. Emakuppudega raame tuleb õrnalt käsitleda ja
mitte tagurpidi keerata. Kui mesilasemavagel toitepiimalt lahti kukub, jääb ema koorumata ja
pere ilma emata. Kindlasti tuleb kontrollida kas jäetud kupust ema koorus. Muidu võivad perre
sigineda vääremad ja kogu pere hukub, sest vääremad ehk töömesilased munevad vaid
viljastamata mune ja neist tulevad äbarikud lesed.
Sülemlemist võib ette arvata kui jälgida hoolega mesilaspere toimetamisi. Kevadel kiiresti
arenevad pered kipuvad minema sülemlema kui nendelt hauet ära ei võeta. Ka olen täheldanud, et
sülemlema lähevad pered, kes toovad palju õietolmu, kes hakkavad varakult lesehauet kasvatama.
Sülemlema lähevad ka pered, millele on haudme vahele lisatud kärjepõhju. Haudmepesa ei tohi
lõhkuda.
Korpustarude korral ja itaalia mesilasi pidades, võib panna kahe haudmekorpuse vahele
kärjepõhjadega korpuse. See lõpetab kohe sülemlemise soovi. Seda võib teha juhul kui
emakuppudes on munad või väike vagel. Kui juba emakupud on kaanetatud, siis soovitud efekti,
et sülemlemistungi peatada võib mitte tulla. Aga olen ka saanud pere uuesti tööle, kui emakupud
eemaldasin ja ühe korpusega laiendasin haudme vahele.

