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Õppepäev hakkas peale kell 17.30. Õppepäeva alustati mesilaspere koondamise ja
talvepesa moodustamisega, mida praktiliselt läbi tehti.
Mesilasperest eemaldatakse kõik meeraamid, mis on vähemalt 50% kaanetatud
meega. Kuna talvepesa moodustamiseks oli liiga varajane aeg, siis oli koondatavas
peres veel kaksteis haudme all olevat raami. Et soodustada mesilasema munemist ja
võimaldada ka mett koguda, panin haudme vahele talvitumiseks sobiva helepruuni
tühjaks vurritatud raami. Haudme kõrvale kahele poole asetasin ka tühjad raamid
juhuks, kui peaks veel meekorjet olema.
Kuna kursus toimus algajatele mesinikele, siis tutvusid mesinikud taru inventariga
(tarumatid, söödanõud, raamid jne.). Samaaegselt uuriti hauet ja otsiti mesilasema.
Mesinikele selgitasin, et sügisene lõplik mesilasepere koondamine peaks toimuma 2025aks. augustiks. Talvpessa jätan mina 7 – 10 raami, olenevalt mesilaste ja haudme
hulgast. Pesa tuleb koondada nii, et selle tulemusel oleks vahelaua tagune kuhjas
mesilasi täis. Söödanõu asetan söötmise ajal vahelaua taha. Söödaks kasutan
suhkrusiirupit, mis on valmistatud kontsentratsioonis 1:1,5ga (1osa vett ja 1,5 kg.
suhkrut). Söötmiseks kasutan 5 liitriseid söödanõusid . Ühele perele annan 10-15 l
suhkrulahust olenevalt peresse jäänud mee kogusest ning pere tugevusest.
Mesilaspered peavad olema söödetud hiljemalt 15.sept.ks.
Pere koondamise käigus kontrollisime ka pere hauet, avades kärjekahvliga
kaanetatud hauet. Haudmest leidsime ühe varroa lesta. Kontrolliks olin ma pannud
eelmisel õhtul kahele väiksele kunstperele Apistani lehed, et kontrollida lestade
olemasolu mesilaste peal. Kontrollimisel selgus, et peredel oli varisenud lesti 50 –
100. Kuna enamus lesti on haudmes, siis näitas see, et mesila vajab kiiret ravi varroa
lesta tõrjeks.
Kohe pärast perede koondamist on vaja peret töödelda kas Apistani või Oblikhappega.
Peatusin oma seletustes mitmetel ravimeetoditel, kuigi ise olen truuks jäänud
Oblikhappe 2,5% lahusega pritsimisele või Apistani ribadele. Kuigi mesinike hulgas
on levinud palju erinevaid ravimeetodeid – sipelgahape, oblikhappega tilgutamine,
oblikhappe suits jne. nii ei ole need meetodid minu käes end õigustanud.
Aktuaalsete küsimuste hulgas olid küsimused meevurritamisest, vahasulatamisest,
kärgede sorteerimisest ja ületalve hoidmisest jne.. Tutvuti minu vahasulatamisega,
kärjehoidlaga. Küsiti ka mesilasemade hindamist ja mesilasemade vahetust.
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