Mesilasperede talvitumisest ja kevadtöödest mesilas
Kokkuvõte Sulev Noraku loengust Harjumaa mesinike õppepäeval Tallinnas
Marja t. 4 ruumides 30.aprillil 2008.a., PR-4-1.5-40
Mesinduspäev toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa
Liit
1.
Mesilaste talvitumisest ja hetke olukorrast mesilas.
Talvitumine oli väga hea, vaatamata soojale talvele. Langetist oli vähe. Määrdunud
pesaruumi ei olnud üheski mesilasperes.. Esimene puhastuslend toimus 10. märtsil.
Mesilaste poolt jäetud roojaplekke leidus mesilast kuni 200 meetri kaugusel. See
tähendab, et mesilased olid talve järel tugevad.
Alates 19. aprillist muutusid ilmad Harjumaal ja mesila piirkonnas soojaks, siis tegin
ka esimese mesilasperede põhjalikuma läbivaatuse ja uute kärgede lisamise, et
laiendada mesilaste pesaruumi.
2.
Emata perede ja nõrkade perede aitamine
Mesilasperede kevadisel läbivaatusel selgus, et 2 peret olid ilma haudmeta. See oli
märk asjaolust, et kas peredes puudus mesilasema, või oli mesilasema kaotanud talve
tõttu munemisvõime. Ilmselt võis see juhtuda sügisel teostatud varroalesta tõrje
tagajärjel.
Ühele emata perele andsin ületalve hoitud varuema. Teise emata mesilaspere
ühendasin naaberperega. Ühendamisel kasutasin emalahutusvõret. Söödakärgi võtsin
neilt peredelt ära, kus seda oli rohkem, ja panin nendesse peredesse juurde, kus haue
oli alanud varem ja sööta oli vähem järel.
Läbivaatusel võiks panna tarust kogutud langetisemesilased päikese kätte. Osa neist
ärkab ellu ja virgub ning lendab tarusse tagasi.
Orienteeruvalt maikuu keskel, kui tarusse on juba kogunenud küllalt värsket mett,
võib talvesöödaga kärjed välja võtta ja panna sügiseni hoiuruumi. Sügisel saab need
kärjed söödaks tagasi anda. See on vajalik selleks, et talvine ülejäänud suhkrusööt ei
satuks suvel vurritatava mee hulka.
3.
Emade otsimine, märgistamine ja tiibade kärpimine.
Märgistatud ema on mesinikul alati kergema otsida ja märgata. Märgistamiseks
kasutatakse kõige sagedamini värvimärke ema seljakilbil. Emad võiks mesilasperes
üles otsida mai esimesel poolel, kui mesilasi on veel vähe. Osa peresid võisid eelmisel
aastal emad vaikselt ära vahetada, siis saab uue ema kevadel märgistada.
Mesilasemasid võib märkida ka ühe värviga, sest järgmine kord läheb seda värvi vaja
alles 4 aasta pärast. Tarus olevale tarukaardile või taru märkmikku kirjutada ema
märgistamise aeg, et selle üle oleks hiljem lihtsam arvestust pidada.
4.
Sipelgate tõrje
Sipelgate tõrjel msilasperedest või nende tungimist tarudesse on tõkestatud mitmel
erineval viisil, millest laiemalt kasutatakase järgmisi võtteid:
•
Kõige parem on kanda taru jalgadele putukaliimist vöö.
•
Määrida taru jalad transmisiooni õliga, või siduda õliga immutatud riideriba
ümber taru jalgade.
•
Asetada taru jalad veetopsidesse.

