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Peale puhastuslendu vahetame põhjad ja teeme alati kontrolli toiduvarude
tuvastamiseks. Esimesel võimalusel kontrollime ka haudme olemasolu . Kui
vaja, kitsendame pesaruumi kui mesilased ei kata kõiki tarus olevaid raame.
Nälgas peredele anname kandipätsikese haudmetegevuse kohale. Edasi jälgime
perede arengut ja vajadusel laiendame ülesehitatud kärgedega. Kärjepõhju
hakkame andma alles siis , kui noori mesilasi on piisavalt. Kärgede ehitamine
sõltub ka suuresti väliskorjest. Magasinide või korpuste andmisega ei tohi
hilineda. Korpustarudele meie kliimas anname korpuse alati alla, et mitte
olemasolevat hauet jahutada. Lamavtarudele paneme korpuse peale kui tarus on
juba 12 kärge. Haudme jahtumise vältimiseks paneme korpuse alla valge
pehmemat sorti paberi. Järgmisena tõstame peredest, mis arenevad kiiremini,
hauet nõrgematele peredele, et ühtlustada perede arengut. Kiiresti arenevatest
peredest teeme ka uusi peresid. Samuti kasutame noori mesilasi ära
emadekasvatuses nii vastuvõtuperedes kui ka paarumistarudes. Kevadel on
oluline varakult saada noori emasid, et vahetada hukkunud emad ja vahel ka
vääremaga pered. Põhiliselt juhtuvad vääremad olema peredes, kus sügisel
hiljem toimus sülemlemine ja ema ei jõudnud ära paaruda. Selliseid asju juhtub
küll harva aga ikkagi on vahel. Kevadsuvel tuleb rõhku panna perede kiirele
arengule ja samas hoida ka ära sülemlemist. Korpustarudes on oluline jälgida, et
lahtine haue ei satuks korpuste ümberpaigutamisega peamisest haudmepesast
eraldi. Kui see juhtub, siis me ise kutsume esile sülemlemise. Meie oma mesilas
laseme mesilasemal muneda kuni nelja korpusesse ja alles juuni alguses
hakkame ema munemist piirama. Kasutame selleks emalahutusvõret või siis
paneme korpusesse kümne raami asemel 9 või isegi 8 raami. Sedasi asetatud
raamid ehitatakse mesilaste poolt suhteliselt paksud ja mesilasemal on sinna
keerulisem muneda. Juhul , kui kasutame emalahutusvõret, on meil korpustel ka
üleval pool võret väljalennuavad. Kindlasti märgime me kõik emad ja lõikame
ka ühelt poolt mõlemal tiival ühe kolmandiku. Aastatel, kus mesilased kipuvad
tänu kehvale kevadele väga sülemlema, on see parim võte vältimaks sülemite
äralendu. Lennuvõimetu ema jääb taru lähedusse maha ja sülem siirdub tarru
tagasi. Isegi, kui mesinik ei juhtu seda sülemi rändamist nägema, avastab ta
ikkagi, et vana ema ei ole enam peres ja hakkab peret läbi vaatama. Seda
muidugi juhul, kui iga pere tegemisi jälgitakse vähemalt 8-10 päeva tagant.
Põhilised märgid, mis peaksid mesiniku ärevaks muutma ja andma märku
peatsest sülemlemise kahtlusest, on ikkagi kärjepõhjade mitte ehitamine,
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mesilaste ripnemine raamidel, loid lendlemine ja lihtsalt tegevusetuselt
lennulaual lösutamine. Lamavtarude korral aga massiline vahelaudade taga
passimine. Kui on tegemist mitte puhaste tõugudega ehk niinimetatud
„krantsidega“ , siis pikemalt mõtlemata tuleb pere poolitada ja anda teisele
poolele perele kas uus ema või emakupp . Olen paljude aastate vältel aru saanud,
et selliste tumedate ja vihasemate mesilastega pole mõtet mängida . Nad nagunii
sülemlevad ja nende sülemid on suured. Ei aita emakuppude maha võtmine ega
perede laiendamine. Aja kokkuhoiu mõttes, tuleb kohe vana emaga teha uus
pere või anda mõlemale poolele uus ema või emakupp. Mida varem selline otsus
teha, seda rohkem see pere sel aastal mett toodab ja pärjepõhju ehitab. Kui ei
soovi aga nii palju peresid, siis peakorje alguses on alati mõte need pered uuesti
liita. Üks suur pere korjab alati rohkem nektarit kui kaks nõrgemat. Olgugi, et
emasid võib terve hooaja vältel vahetada, olen siiski leidnud, et juunikuu
kümnendaks kuupäevaks peaksid emad olema vahetatud. Esiteks ,reeglina need
pered sel aastal enam ei kipu sülemlema kui just tarud pole pilgeni mett täis ja
teiseks, noor ema muneb algul vähe ja ei raiska mesilastel aega haudme eest
hoolitsemisega. Selle võrra , et hauet on algul vähe, saavad mesilsed
keskenduda oma põhitegevusele.
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