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Puhastuslend. Mesindushooaeg nii mesinikele ja mesilastele algab sellest momendist, kui
mesilased kevadel pärast talvitumist esimest korda tarudest välja puhastuslennule lendavad.
Mesinik saab selles osas üsna palju kaasa aidata, et mesilased puhastuslennule varem pääseksid.
Selleks tuleb kevadtalvel tarude ümbert lund eemale loopida, et kiirendada lume sulamist. Lume
sulamist aitab kiirendada ka tuha viskamine tarude ümber olevale lumele. Lennuavad tuleb teha
vabaks, s.t. lendlad tuleb keerata talveasendist suveasendisse. Peale puhastuslennu toimumist
lennuavad kitsendatakse tugevatel ja keskmistel peredel 3cm-ni ja nõrkadel 1cm-ni.
Kiirläbivaatusest. Kiirläbivaatus annab esialgse ülevaate mesilasperede talvitumisest ja
võib päästa nii mõnegi või paljude mesilasperede saatuse näljasurmast.
Kiirläbivaatust saab teostada pärast mesilasperede puhastuslendu. Ilm peaks olema
päikesepaisteline, tuulevaikne, temperatuur võib olla alla +10˚C. Kiirläbivaatusel määratakse
kindlaks mesilastega kaetud kärjetänavate arv, ema olemasolu, söödavarude suurus ning pesa
üldine seisukord tarus.
Mesilasperede kevadine revisjon. Mesilasperede revisjon kujutab endast mesilasperede
põhjalikku läbivaatust kevadel. Selleks sobib soe päikesepaisteline päev temperatuuriga vähemalt
+12˚C. Kevadrevisjonil tehakse kindlaks iga mesilaspere seisukord, s.o. kärgede arv peres ja
mesilastega kaetud kärjetänavate arv, pesas olemasoleva sööda kogus ja kvaliteet, haudme hulk ja
pesa puhtus. Revisjoni ajal kõrvaldatakse ka peredes esinevad puudused, mis eelmisel
kiirkontrollimisel jäid tegemata.
Tehakse ära kõik tööd (kas mesilasperedes kitsendamine või laiendamine, söödavarude
täiendamine jms.), mis on vajalikud mesilasperede kevadiseks arenemiseks. Suur töö on
pesaruumide puhastamine ja desinfitseerimine. Mesilasi vähem häiriv oleks mesilaste
ümbertõstmine eelnevalt puhastatud ja tulega desinfitseeritud tarudesse.
Mesinikele sai antud soovitus, kuidas saab ära kasutada tarudesse mesilasperede
talvitumisel tekkivat põhjalangetist (surnud mesilased ja vahapuru) inimestele vajaliku
loodusravimi valmistamisel. Selgitati, kuidas sellest materjalist valmistada tinktuuri ja millisel
kombel seda saab kasutada. Saadud tinktuur suudab aidata inimesi paljude tervisehädade (näiteks
liigesed, veresoonkond, hüpertoonia, eesnääre jne.) puhul.
Käsitlemist leidsid veel aktuaalsed mesinduse päevaprobleemid ning vastuse said paljude
mesilaspidajate küsimused. Palju esitati konkreetseid praktilisi küsimusi ja räägiti ka omaenda
kogemustest. Küsimustest-vastustest kujunes vestlusring küllaltki pikaks, mida jälgiti suure
huviga. Loengus käsitleti ka mesilaste haiguse seire teemat ja tarulangetise proovide kogumise ja
analüüsi vajadust.
Õppepäeval demonstreerisin ka paarumistarude konstruktsiooni variante, et huvilised
saaksid juba praegu hakata mõtlema, kas ja kuidas alustada või katsetada emakasvatamist.
Minu ettekanne ja õppepäev kujunesid elavas diskussioonis oluliselt pikemaks kui esialgu
oli kavandatud.

