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1. Kevadised tööd mesilas.
Puhastuslend.
Eelnevalt püüa mesila lumest vabastada. Külva lumele tumedat materjali. Loigud
kata okstega. Lend kas osaline (madalamal t0 +4 +8) või täielik, temperatuur +12
+13.
Avasta probleemid.
• Pundunud keha, roojavad eesseinal; lennulaual, roe vedel (rosematoos,
niiske pesa)
• Lend aeglane, nõrk (nälg, pere nõrk)
• Taru ees mesilased roomavad, tiivad vigased, ei lenda (lesttaud).
Anna peredele sooja suhkrulahu ~ 0,5l. Kata pesa soojalt.
Püüa pered kiiresti osaliselt läbi vaadata; hinda:
• Sööda hulk (6-8 kg). Vajalik suir.
• Väldi pesa jahtumist, eriti haudme jahtumist.
• Kas ema on olemas (haudme järgi).
Pane üles mesilasse jooginõu, ka soolane vesi. Kui võimalik, vaata pered läbi
põhjalikumalt. Puhasta pesaruumid, vähemalt algul taru põhjad. Tõsta pered ümber
puhastatud tarudesse. Puhastamisel kasuta 2%-list seebikivi või
5%-list
pesusoodat. Loputa üle Virkoni 1%-lise lahuga, kuivata, põleta.
Nõrkade perede juures kasuta Blinovi meetodil pesade kitsendamist, eralda
söödaosakond haudmest. Nõrgal perel kergem hoida temperatuuri.
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). Ema puurista. 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.
2. 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 kärjepõhjadega. Kärjed paneme söödakärje ja haudmekärje vahele.
Kärjepõhju hakkame andma, kui õitseb võilill, vaher.
Kärjepõhja paigutusega pesas eriarvamusi:
• kärjepõhi haudme vahele
+
• korraga 2-4 kärjepõhja
+
• haudmekärjed vaheldumisi kärjepõhjaga
+
Laiendamine magasinidega.
Kui varajane korje (võilill, paju) kasutame pooleraamilist- või koorimismagasini,
hiljem vastavalt soovile täisraamilist magasini.
• Kas kasutame emalahutus võre?
• Kas paneme pesaruumi ja magasini vahele paberi?
• Mida teha, kui mesilased ei tule magasini?
Lühiülevaade sülemlemise põhjusest.
Lihtsam on vältida sülemlemist kui juba tekkinud sülemlemistungi likvideerida.
Siin on vajalik kasutada erivõtteid.
Mõned võtted:
• Kuppude äramurdmine ei anna tulemust.
• Tugevatelt peredelt võta kaanetatud haue ja tugevda niimoodi nõrku peresid,
vähendame noortemesilaste arvu tugevas peres.
• Vaheta sülemleva kippuva pere ja nõrga pere asukohad (lõhnad ühiseks, ema
kattepuri alla).
• Peres juba kupualged. Vana ema pane taskuossa, lisa 3-4 kärge noorte
mesilastega. Põhipere kasvatab uut ema, langeb töö intensiivsus, mis
taastub, kui noor ema hakkab munema.
• Pealelend kupule põhipere asemele tühi taru, mille komplekteerime
kärgedega 3 avashauet + 2-3 söödakärge, 2 emakuppu (1 kupp -?).
Uues tarus lennumesilased, kes lähevad korjele, kuna hauet pole.
Jääb ära vana ema ülesotsimine, tuleb uus ema, toimus ema vahetus. Põhiperega
saab uut peret tugevdada.
Arutame, mis juhtub, kui sülemite vastu ei võitle.
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