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Peamised loengus käsitletud teemad olid järgmised: nõrkade perede ühendamine, perede
laiendamine, perede poolitamine, kunstpered, võrsikpere, lendpere ja kuidas sülemlemist ära
hoida.
Nõrkade perede meetoodang on 3 – 4 korda väiksem ja ka mee kvaliteet on viletsam, kui
võrrelda tugevate peredega. Mesilased on haigustele ja parasiitidele vastuvõtlikumad,
tolmeldamine jätab soovida ja ka teisi mesindussaadusi toodavad palju vähem. Nõrkade
perede ühendamiseks tuleks valida võimalikult soe ilm. Tavaliselt nõrgem pere ühendatakse
tugevamaga. Ema kõrvaldamisel kuni ühendamiseni ei tohi mööduda üle kahe tunni, sest
muidu hakatakse ase-ema kuppe tegema. Enne ühendamist antakse mõlemale perele
tugevasti suitsu.
Perede laiendamist teostatakse siis, kui mesilased katavad kõiki kärjetänavaid ning veidi
jagub neid ka vahelaua taha. Üldreeglina esimesed laiendamised teostatakse ülesehitatud
kärgedega, mis asetatakse meekärje ja haudmekärje vahele.
Uute perede saamiseks kasutatakse kõige sagedamini kas perede poolitust, kunstpere,
võrsikpere, lendpere moodustamist või siis saadud sülemi paigutamist tarru.
Pere poolitamisel on tegemist pere pooleks jagamisega, kusjuures kumbki pool peab
saama lennumesilasi, tarumesilasi, igas vanuses hauet, paar söödakärge ja suirakärge. Jagatav
pere peab olema vähemalt 16 kärjetänavat mesilasi suur.
Emata jäänud perele antakse umbes tunni möödumisel viljastatud või viljastamata ema.
Võib anda ka küpse emakupu.
Koondkunstpere moodustamisel võetakse mitmest tarust 1-2 valdavalt kaanetatud
haudmega ja noorte mesilastega raami ning asetatakse tühja tarru. Võimalusel antakse tunni
möödumisel ema.
Võrsikpere (idupere) moodustatakse mõnel kärjeraamil samasse tarru, tiheda vahelaua
taha.
Lendpere moodustatakse järgmiselt. Tugeva perega taru viiakse keskpäeval endisest
kohast ca 10m kaugusele. Endise tugeva pere taru asukohale paigutatakse ettevalmistatud
mesilasteta taru. Kaugemale viidud tarust otsitakse üles ema ja paigutatakse ta, kas
haudmeraamiga või ilma, tühja tarru. Ema ei ole vaja puuri panna, sest korjelt saabuvad
mesilased on ju selle ema pereliikmed. Eemale viidud perele antakse kas noor ema või
lastakse neil peres olnud sülemikupust kasvatada endale uus ema. Lendpere moodustamine
on üks tõhusamaid sülemlemisvastaseid abinõusid ja seda kasutatakse siis, kui peres on juba
sülemlemismeeleolu ning ema on kuppudesse juba munenud.
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