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Alustasin sissejuhatusega mesilasperede praegusest olukorrast, tugevus, meekorje,
tigedus. Kuidas on soe august mõjutanud perede arengut ja meekorjet? Arutlus selle üle,
miks ei saa veel praegu peresid panna talvekorda.
Põhjused:
a) pered on veel vägagi tugevad, 4 korpust, lamavtarudes 22 kärge + 2
täisraamset magasini, mida näitasin ka perede juures
b) peredes on palju hauet, 12-14 kärjel
Mesilas ei näidanud ma mitte ainult koondamist, vaid kõike, mida antud ajamomendil
võiks või peaks mesilas tegema. Vastasin kõikidele üleskerkinud küsimustele.
Tegemised mesilas:
Suitsik põlema, kittel selga, näovari pähe ja perede juurde.
Vaatame üle taru esised:
a) kas on surnud mesilasi, leski
b) kas on välja toodud lese hauet
c) kas on näha lesta kahjustust
d) kas leidub lubihauet
Vaatasime üle ka tarupõhjadele pandud võrkpõhjad, tehes monitooringu lestade suhtes.
Tulem:
Võrkpõhjadel 1-2 lesta. Seega peres 200-300 lesta. Järgnevalt valmistasime ette
lamavtaru, puhastus, desinfitseerimine ja hakkasime korpustarust (seina Ø 4 cm) peret
ümber tõstma lamavtarru, tehes võimaluste piires ka meevõtmist. Eelmine meevõtmine
oli 24. juuli. Meekärgi saime ≈ 28- 30 kg + mesi haudmekärgedel. Perel oli kitsas, ruumi
munemiseks polnud, haue juba nn „ kõrvadel”.
Mis oli üllatuseks?
Peres oli munemas 2 ema. Sellel perel oli seda olnud juba ka eelnevalt. Üks märgistatud,
teine mitte. Selline nähtus, mida kõik osavõtjad nägid, tekitas elavat arutelu. Antud pere
ema pärines perest, kus kevadel oli ka kaks ema, ju siis anti geenidega selline mõnus
omadus edasi.
Järgnevalt näitasin praktiliselt ühe pere juures tümooli kasutamist lestade tõrjel. Ühele
perele panime peale korpuse ära vurritatud kärgedega „lakkumiseks”. Rääkisin ka sellest,
miks ei tohi vurritatud kärgi panna põllule „lakkumiseks”. Näitasin ja selgitasin, kuidas
kasutada Beevitali ning Varrox aparaati lestade tõrjel. Selgitasin, millised võivad tekkida
probleemid, mis oleks lahenduseks, tõin välja vead, mida tehakse lestade tõrjel.
Paljudel mesinikel oli juuli lõpul emad Kadunud, peres küürakhaue. Arutasime koos, mis
võis põhjustada emade kadumise, kuidas neid peresid aidata, mis oleks variandid.
Arutusel oli suira vajadus talvepesas, suira hulk ja asukoht.
Näitasin söödalahu andmise erinevaid viise, arutasime, palju peaks olematalvepesas
kärgi, sööta, millest see oleneb. Kas jätta pere ainult meele, või suhkru söödale või hoopis
mee ja suhkrusöödale. Millal alustada söötmisega, millised võiks olla kogused, ühest
vastust pole. Iga pere on individuaalne, erinev. Järgnes küsimuste vastuste voor.
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