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Varakevadised tööd mesilas algavad mesilaste puhastuslennust. Sealhulgas on perede
kevadine läbivaatus, söödavarude kontroll ja täiendus, vajadusel lisajootmine, mesilaste
kevadine ravi, tarude asetuse hinnang ja ümbertõstmine, millest sõltub mee kvaliteet, samuti
taimed taru läheduses.
Talvel, puhkeperioodil on mesilaste kobaras temperatuur mitte alla 14 kraadi. Veebruari
lõpus, kui ema hakkab munema, tõuseb pesa temperatuur ligikaudu 35 kraadini. Osadel
peredel toimub puhastuslend
esimeste soojakraadide juures väljas, teistel (paremini ja
rahulikumalt talvitunutel) hiljem. Selleks ajaks peab mesinik tarude lennulauad pöörama
suveasendisse ja lennuavad puhastama.
Kiirläbivaatust saab teostada, kui õhutemperatuur on üle 6 kraadi, et haue ei kahjustuks.
Igas peres peaks kevadeks minimaalselt olema alles 6 kg sööta. Kõige paremaks häda- või
täiendsöödaks on kristalliseerunud mesi antuna pealtsöödana näiteks marli sees, või siis
pudersööt (kandi). Nende puudumisel võiks anda pesalae pealt pealtsöödanõuga suhkrulahu
ligikaudu 1 liiter (2 osa suhkrut, üks osa vett).
Kui haudme hulk suureneb, vajab pere ligikaudu 700g sooja vett nädalas. Võib anda näiteks
niiske pesukäsnaga pesa peale, raamliistu asemele.
Mesilaste kevadine ravi vastavalt vajadusele. Kõhulahtisus – jääb ajapikku ise ära, kui pere
eest hoolitseda: koirohtu sööda sisse, tugevalt sööta, soojalt kinni katta, joota ning soovitav
kummeli teed sööda sisse panna.
Lubihaudme puhul pere tugevnedes taandub see haigus tavaliselt ise. Sööta, joota ja soojalt
kinni katta. Mükozoli ribad.
Varroatoosi puhul tugevalt sööta, joota ja kinni katta soojalt. Lest pesitseb 90% haudmes,
eriti lesehaudmes. Juba kevadel varroatoositõrjeribad tarru panna. Varroastick – Beehive
Clean on loodussõbralik preparaat, mahuga 15 ml tuub, Austria toode.
Mee kvaliteet sõltub taimede kasvupinnasest, meetaimedest, mesilaspere tugevusest ning
mee võtmisest ja selle käitlemisest. Samuti muidugi taru ja inventari puhtusest.
Taimed taru läheduses. Kevadised meetaimed: sarapuu, lepp, vaher, võilill, põldsinep.
Suvised meetaimed: valge ja roosa ristik, valge mesikas, keerispea, ussikeel, kurgirohi,
mesiohakas, põdrakanep jne. Sügisesed meetaimed: kanarbik.
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