Räpina mesindusõppus 26. oktoobril 2007.a. - kokkuvõte
Lektor – Raimo Kiudorf, PR-4-1.5-5
Mesinduspäev toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa
Liit
Kokkuvõte on koostatud Põlvamaa Mesinike Seltsi poolt korraldatud õppepäeva
kohta.
Õppepäeva korraldas Põlvamaa Mesinike Selts, see toimus Räpina Aianduskoolis.
Õppepäeva teemad:
1. Kokkuvõte mesindusaastast 2007
2. Arutelud
3. Küsimused-vastused
Õppepäev algas kell 17.00 ja lõppes kell 19.00. Osavõtjaid oli 16.
1. 2007.a. toimus oktoobrikuuni 12 õppepäeva. Sel ajavahemikul on toimunud ka
õppeekskursioone. Õppepäevad on püütud läbi viia mesilates, et kõik
mesinikud saaks enam praktilisi kogemusi. Loenguid-õppuseid on läbi viimas
olnud:
• Antu Rohtla
• Eha Metsallik
• Ahti Raie
Inventari, mis müügil kaupluses, on käinud tutvustamas Rein Talmet.
Arutasime koos, mis võiks olla järgmiste õppepäevade teemaks. Sooviks oli, et
võiks kuulata mõnd vanemat mesinikku, kuidas tema hooldab peresid ja müüb
oma toodangut.
2. Arutelul koorusid välja ka küsimused. Iga mesinik rääkis oma töödest ja
tegemistest mesilas, samas ka tekkinud probleemidest. Välja võik tuua
küsimuste – probleemide ringi, mida esines enam. Alustasime kevadest,
esitades probleemi, küsimuse. Vastused aruandes jätaks ära, kuna sageli polegi
ühest vastust.
Puhastuslend –
• taru ees tiibadeta mesilased
• mesilased pisikesed, pere hääbub
• hauet pole, aga ema on, kuna kontrollkärjele ei ehitata emakuppe
• käärakhaue
• taru eessein roojatud
Kevadel taru ees valged, kivistunud vaglad. Kaanetatud haue sissevajunud,
aukudega.
Kuidas kasutada ära keskmise tugevusega peredega paju korjet.

Palju küsimusi oli ikkagi ema lahutusvõre kasutamise kohta, kuigi sellest olen
rääkinud ise ja samuti ka Antu Rohtla. Suuresti oli probleemiks sülemitega seotu.
Mõni huvipakkuvam probleem
Sülem lahkus, ema on peres olemas aga ei mune ligi 1,5 kuu jooksul.
• peres olev ema peenike, tume
• järelejäänud emakupud pärast sülemi väljumist ei avane, emakupus
ema või vagel must, mädanev või kuivanud.
Suvi, järsku hakatakse perest välja viskama hauet, taru ees roomavad mesilased,
surnud mesilastel keelis välja sirutunud.
Talveks koondamisel probleemid:
• millal alustada koondamisega
• palju jätta pessa kärgi
• palju jätta pessa suira
• kas jätta pere talvituma ainult meele, kui ei, siis milline oleks mee ja
suhkru vahekord.
Kuidas viia läbi kärgedel “kuivatamine”, kuna sageli kärgedest mett ei taheta ära
viia pesa taskuosast vahelaua tagant.
Arutelu oli huvitav ja elav, kujunes välja veelkord tõde, ei ole ühtset
mesindamismeetodit. Meetod oleneb perest, meekorjest, asukohast. Iga pere on
omamoodi indiviid, kellesse tuleb vastavalt ka suhtuda.
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