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Paradiis Mesilas peetakse hetkel üle 200 mesilaspere ja seepärast on seal
pööratud suurt rõhku tööde lihtsusele ja võimalikult vähesele ajakulule. Kasutuses
on ainult korpustarud mis on loomulik suurele mesilale. Kõrget toodangut on
võimalik saada ka lamavtarudega mesindades kuid just aja kokkuhoiu mõttes on
korpustarud eelisolukorras. Samuti on keerukas lamavtarusid transportida
erinevatesse korjekohtadesse, mis on suure mesila puhul hädavajalik, kuna
gruppide suurus antud mesilas oli 10 kuni 12 peret ühes kohas.
Mesilas peetakse nii kraini kui ka itaalia tõugu mesilasi. Kahe tõu
kasutamise eeliseks toodi riski maandamine. Kui ühel aastal ühe tõuga
ebaõnnestub siis teine toob ikka mingi toodangu. Mesilas on kaks eraldi hoonet –
meekäitlus- ja lisaruumid ning kärjehoidla. Kärjehoidla ehitati eraldi, silmas
pidades tuleohutust.
Kuna mesilased talvituvad korjekohtadel, mis on põhiliselt metsaaladel,
kasutatakse nugiste, rähnide ja tihaste vastu kaitseks ümber taru pandud
perforeeritud plekki kus on lennuava jaoks koht välja lõigatud. Karusid püütakse
eemale tõrjuda elektrikarjusega kuigi ka see ei aita mõnikord, sest ka karud õpivad
elektrikarjust vältima ja üritavad karjuse alt ennast läbi kaevata.
Kevadistest töödest hetkel anti mesilastele lisa valgusööta soja baasil
valmistatud kandist. Valgusööta anti neile peredele keda vajati mesilasperede
paljundamiseks. Valgusööda andmine varakevadel annab eeldused mesilaspere
kiireks kevadiseks arenguks ja mesinikul on juba mai keskel tugevad pered
kelledest on võimalik uusi mesilasperesid teha.
Pered kes olid talvejooksul kas nõrgaks jäänud või ei tahtnud kevadel hästi
areneda pannakse kokku. Korpuste vahele pannakse emalahutusvõre ja ajaleht.
Ajaleht väldib ühendatud mesilasperede omavahelist võitlust kuna ühinemine
toimub aeglaselt. Emalahutusvõre aga väldib mesilasemade omavahelist võitlust.
Kaks kokkupandud nõrka peret arenevad selliselt kiiresti tugevaks kuna ühendatud
peredel on kaks munevat ema ja mesilastel on tarus kergem vajalikku temperatuuri
hoida. Kui pered on vajaliku tugevuse saavutanud siis pered lahutatakse ja viiakse
antud asukohast teise mesila gruppi.
Ilusa ilmadega kevade korral on võimalik madalate raamidega (farrar)
korpuse peale lisamisega saada esimene korje kätte pajudelt. Samas eksponeeris ka
oma leiutist Tartu Aiandus ja Mesindus seltsi liige hr. Etti. Tegu on käruga millega
on võimalik korpusi tõsta vintsi jõul. Sellise mehhanismi korral on võimalik ka
üksi töötades kergelt kevadel tarupõhjasid vahetada ja suvel kui on vaja mitut
korpust korraga liigutada siis pole see mingi probleem.

