Mesindusaasta 2008, meetoodang ja mesiniku teadmised
Kokkuvõte ettekandest Räpinas 24.10.2008.a.
Lektor Raimo Kiudorf, PR-5-1.5-10
Mesindusõppus toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit
Koostatud Põlvamaa Mesinike Seltsi õppepäeva kohta.
Õppepäev toimus Räpina Aianduskoolis 24.oktoobril algusega kell 17.00. Õppepäeval osales
17 mesinikku.
Kevad 2008 oli tuuline jahe. Eriti tugev oli tuul, kui õitses taliraps. Mesilased püüdsid laskuda
õitele, õis aga tuulega liikus eest ära. Mesilased muutusid tigedaks, kuigi saaki nad ikkagi tõid
1-1,5 kg päevas. Saaki said mesinikud, kel olid tugevad pered, põhipere peal pooleraamilised
magasinid.
Kui hakkas õitsema võilill, vaarikas, paju, näitas kontrolltaru kaal mõnel üksikul päeval 2-3
kg toodangut.
Oli juba võimalus vurritada mett, aga ainult väga tugevatelt peredelt. Mõtleme sellele, et
korjele läheb korjemesilaste armee 6 kg perest või 10-12 kg perest. Kas lennumesilasi lendab
korjele 40 tuhat või 80 tuhat. Ka mõne tunniga suudab tugev pere korjet hästi ära kasutada.
Ristikult korje oli väga omapärane, korje algas ~11.30 ja lõppes 14.30. Enne ja pärast seda
olid pered tigedad. Üksikutel päevadel algas korje hoopis kella 16.00 paiku ja kestis
õhtutundideni.
Pärna õitsemine langes kokku ajaga, mil olid tormised põhjatuuled.
Nendel pärnadel, mis kasvasid varjulistes, tuulte eest varjatud kohtades oli alati kuulda
mesilaste suminat.
Sageli ei saanud aru, kust mesilased mett toovad. Õitsevaid taimi nagu polnudki, aga mett
toodi. Tundus, et kenasti andis mett ängelhein. Ilus korje oli põldohakalt ja roosalt ristikult (II
niide).
Kanarbiku korje peaaegu et ebaõnnestus. Öised temperatuurid olid +10 - +11. Juhul, kui öine
temperatuur oli kõrgem, oli päev jälle kas vihmane või väga tugeva põhjatuulega.
Mida öeldi kokkuvõtteks?
1. Meekorje on normaalne, kui öine temperatuur on üle +13.
2. Korjet, eriti viletsat korjet suudavad ära kasutada ainult tugevad pered.
3. Pooleraamiline magasin võimaldas saada vurrimett ka viletsal, lühiajalisel korjel.
Siiski oli meekorje võrreldes eelmiste aastatega ~1/3 võrra väiksem.
Küsimustele vastamine, arutelud.
Praegused tööd.
1. Varroatoosi tõrje, kui seda seni pole tehtud.
2. Pesa talvekorda teha.
3. Hiirte tõrje.
4. Kärgede sorteerimine, vaha sulatamine.
Arutasime koos, kuidas midagi teha.
Küsimused.
1. Mida teha suiraga, mis on vanades väga tumedates kärgedes.
2. Mida teha kärgedega, kus väga sitke mesi pole välja tulnud.
3. Probleem oli peredevaheline vargus. Mõnel pool oli vargus nii tugev, et hävisid isegi
pered.
Arutasime varguse põhjusi ja tõrje võimalusi.
Aruande koostas: Raimo Kiudorf

