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Mesilaste kasvatamine peameekorjeks
Meekorjet saavad edukalt teha üksnes tugevad rohkearvuliste mesilastega pered. Seepärast on
mesinikul vaja püüda teha nii, et igas mesilasperes oleks peameekorje ajaks võimalikult palju
nektarikorje mesilasi.
Abiperede kasutamine. Harrastusmesinikud kasutavad harva abiperesid enne suvist
peameekorjet toodanguperede tugevdamiseks. See aga just ongi tagavarajõud, mis annab lisaks
meekilosid. Mesinikule seisneb niisuguse ülesande raskus ja keerukus selles, et ei tohi lasta perel
sülemleda.
Tavaliselt korjavad 6 – 7 kg tugevusega pered 4 – 5 korda rohkem mett kui tavalised keskmised
pered, s.o mitte 15 – 20, vaid 80 – 100 kg ja rohkemgi. Selleks on vaja teist tavalist peret, mille
tugevus peab 12–15. maiks olema vähemalt 8 kärjetänavatäit mesilasi. Perel peab olema piisavalt
mett (8 – 10 kg) ja vähemalt 2 kärge suira. Intensiivse munemise ergutamiseks peab mesinik
abiperele vedela meelahusena andma korrapäraselt 400 – 500 g lisasööta ööpäevas.
Peale selle on vaja vabastada abipere mesilased haudme kasvatamisest ning teha see tulevaste
meeperede kohustuseks. Sellise võttega koormame peamised meepered haudme kasvatamisega
ja väldime nende sülemlemist.
Meepere on tavaline, talve üle elanud noore emaga pere. 12 – 15. maiks on 9 – 10 kärjetänavatäit
mesilasi. See pere peab üles kasvatama nii oma emalt pärit uusi mesilasi kui ka mesiniku pandud
abiperest võetud lahtist hauet, ehitama uusi kärgi, peameekorje kättejõudmisel agaa (alates
vaarikate õitsemise algusest korjama palju mett.
Kõige tulusam, mesilale kasulikum on panna üks abipere kolme meeperet tugevdama.
Abiperede tehnoloogia.
Munadega täidetud, ilma mesilasteta kärgede abiperedelt ära võtmist tuleb alustada varakevadel,
nt 12. mail ja selat edasi iga 4 päeva järel, s.o 16., 20-ndal jne, võtta ära üks munadega kärg ja
võtmine lõpetada 13. juunil. Kärgede ära võtmise graafikus võib muudatusi teha ainult 24. mail
ja 5. juunil, kui abiperelt on vaja ära võtta ühekorraga 2 kärjeraami, üks munadega, teine lahtise
haudmega ja anda ned meeperele kasvatamiseks, võttes igast meeperest abiperele ühe kärje
koorumiseelset kaanetetud hauet.
Abiperelt munadega kärge ära võttes peab talle iga kord pesa keskele panema ilma meeta puhta
helepruuni kärje, mis on kergelt magusa sooja veega üle piserdatud.
13-ndal juunil (peameekorje oletatav algus) on vaja abiperelt kogu haue ära võtta ja meeperedele
jagada.
Iga meepere saab abiperelt lisaks 2 – 3 kg mesilasi. Sageli toob niisugune pere ühe päevaga
tarusse 5 – 6 kg nektarit. Sellisele vabrikule on tarvis 45 – 50 kärjega ruumikat taru ning palju
valmis ehitatud kärgi.
Ja veel. Pered ei kipu sülemlema, abiperel on vähe noori mesilasi, meepered aga on viimase
võimaluseni koormatud vaklade kasvatamisega.
Lembit Sirge

