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Mesilaste puhastuslend toimub harilikult märtsis, kuid tänavu pika talve tingimustes aprillis,
sealjuures tuulevaikse päikese paistelise ilmaga, kui temperatuur varjus on mõni kraad üle
nulli ja päikese käes üle 10°C. Puhastuslend algab tavaliselt kella 10 ja 12 vahel või pärast
lõunat ning kestab paar tundi. Mesiniku hooleks on nüüd lendlate täielik avamine
(lamavtarude korral, korpustarudel on lennuava lahti).
Puhastuslennu kestel võib jälgida mesilaspere lendluse iseärasusi, mille kohta tavaliselt
tehakse sissekanded mesila märkmikku. Võime märgata tugevat või nõrka lendu, taru eesseina
ja lennuava määrdumist väljaheidetega või ka lennu täielikku puudumist. Mesilaspere on kas
surnud talvel või nn. tukub. Puhastuslennu lõppedes kaetakse pered õhutihedate katetega (et
mesilastel oleks pesa temperatuuri kergem hoida). Selleks sobib 5-6 kihilised ajalehtedest
katted, jõupaberist kott või kile, mis katab pesaosa. Lennuavad tuleks kitsendada pesa
suurusest olenevalt 1-4 cm-ni.
Mesilaspere kiirläbivaatus pärast puhastuslendu toimub kas puhastuslennu ajal või sellele
järgneval soodsal päeval. Kiirläbivaatuse käigus tehakse kindlaks mesilastega kaetud
kärjetänavate arv (näitab mesilaspere tugevust-suurust), samuti haudme olemasolu ja iseloom
(kas on tegemist normaalse või küürakhaudmega) küürakhaudmel samuti mitu põhjust.
Hinnatakse ka söödakogust ja suira olemasolu, samuti pesa puhtust või määrdumisastet.
Mesilastega kaetud kärjetänavate arv peab vastama pessa jäetavate kärgede arvule, riknenud
meega ja määrdunud kärjed eemaldatakse. Meekogus määratakse kindlaks umbkaudu, kas
palju, keskmiselt, vähe või ei ole. Sööda puudumisel antakse pessa kohe eelsoojendatud
meekärgi ning eemaldatakse kärjed, mis on mesilaste poolt katmata.
Järgmine oluline töö on mesilasperede kevadrevisjon. Mesilasperede kiirläbivaatuse ajal
kõrvaldatakse talve jooksul ilmnenud puudused. Mesilasperede kevadrevisjonil vaadatakse
pere põhjalikumalt läbi. Et kevadrevisjonist oleneb mesilaspere edasine areng, tuleb seda
alustada kohe, kui ilm soodne on. Hinnatakse samu näitajaid, mida ka kiirläbivaatusel.
Kevadel edasisel pesaruumi laiendamisel kõrvaldan pesadest vanad, tumedad kärjed, haiguste
levitajad, mesilased jäävad pisikeseks. Annan ergutussööta. Laiendades peresid ainult
kärjepõhjaga, mille paneme pesa keskele, innustame pere arengut. Kevadel teen puhtaks
pesad, pesen, põletan rämpsu.
Emad vahetan sellise arvestusega, et nende vanus poleks üle 2a. See tagab ka tugeva perede
arengu ja hea peretugevuse. Kasutan täisraamailist magasini, magasinid panen kõrvuti, mis
pole ehk alati õige. Suvist mett varun ka talvesöödaks.
Sülemitega erilist probleemi pole, kuna emad on noored, mesilaste tõug suhteliselt puhas.
Efektiivne võte sülemlemise vältimiseks on kevadine vanade emade väljavahetamine sama
kevade noorte paarunud emade vastu. Väga tugevatest peredest võtan hauet ja annan
nõrgematele peredele. Kasutan ka lendperede moodust. Sülemeid kohe ei ühenda, kasutan ära
nende energia, et nad rohkesti kärjepõhja üles ehitaks ja mett koguksid.

