Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013

Tegevusaruanne: Meede 1.7 Test- ja vaatlusmesilad
Periood: 01.09.2011 – 28.02.2012.a.
Koht: Põlvamaa, Räpina vald, Sillapää küla
Vaatleja: Raimo Kiudorf, Töövõtuleping nr PR-8-1.7-4
Aruanne
Aruanne hõlmab töövõtulepngu esimest osa 01.oktoober 2011 – veebruar 2012.
Vaatluspere oli talvituma pandud 14 kärjele.
Sööta talveks andsin nii palju kui pere vastu võttis. Söödaks kasutasin apiinverti ja
suhkrulahust, mõlemat ca 50%. Apiinverti vastuvõtmine puhtal kujul oli väga vilets. Tõuks on
itaalia-kraini ristand.
Mida ütlevad vaatlusandmed?

Oktoober
Tänu talirapsi ennakõidumisele tuli oktoobrikuu esimestel päevadel pessa nektarit ja õietolmu.
Leskede väljaajamine hilines tavalisest keskmisest tunduvalt. Massiline leskede väljaajamine
algas alles 8.oktoobril. Perede viisi oli see küll vägagi erinev. 30.oktoobril oli kogu mesilas
tugev lendlus, toimus aktiivne puhastuslend. Sooja oli keskpäeval +16°.
Tundub, et sügis algab järjest varem, kestab aga pikka aega. Korje lõpeb juba augusti algul.
Korje algus aga algab järjest varem. Sain ju esimese mee vurritada 2010.a. 22. mail, 2011.a.
23. mail.
Seega, talvituma minevad pered peavad olema tugevad, noorte emadega, kes kevadel
suudaksid väga kiiresti areneda ülitugevaks.
Oktoobrikuu ilmad olid tavalistest keskmistest soojemad, aga ka niiskemad.
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November
Novembrikuu ilmad olid samuti soojemad.
Olen pikka aega tegelenud mesilastega, aga nii hilist puhastuslendu küll ei mäleta. Osaline
puhastuslend ja pesade puhastamine toimus 14. novembril. Püsivat külma polnud sel kuul
ollagi.
Kaalulangus oli suht suur – 3,5 kg. Langus võib olla seotud ka suht suure perede aktiivsusega.
Kuu lõpus hakkas moodustuma ka talvekobar.
Detsember
Detsember meenutas tavalist novembrit, põhiliselt oli tegu vihma ja lörtsiga, sekka ka mõned
miinustemperatuurid. Söödakulu oli üllatavalt väga väike, ainult 0,4 kg. Põhjust küll ei oska
öelda.
Jaanuar
Koos jaanuariga saabusid ka tõelised talveilmad, kahjuks ka nugiste rünne. Kogu kuu
kaalulangus oli 2,0 kg. Suurim kaalulangus oli kuu viimasel nädalal, 0,9 kg. Eks see ole
seotud ka selle nädala väga madalate temperatuuridega.
Veebruar
Veebruar üllatas tõelise talvega. Öised temperatuurid langesid -34...-36°C. Minu mesilas, mis
asub niinimetatud külmalohus oli hommikul kella 5 paiku 05. veebruaril -37°. Siit tulenevalt
ka suur kaalulangus, 19. veebruarini 2,4 kg.
Söödakulu sügisest kuni veebruarini on olnud 9,6 kg, mis on natuke suurem kui eelmistel
aastatel.
Aruande koostas. Raimo Kiudorf
19.02.2012.a.
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