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1) Nõrkade perede järelaitamine. Kui ei soovita kahte nõrka peret või ühte nõrka peret
tugevamaga liita, et saaks üks tugev pere, on võimalik ka see üks nõrk pere hea tahtmise
juures näiteks intensiivse korje alguseks tugevaks muuta. Selleks on vaja:
a) et pere oleks hästi soojalt kinni kaetud, esilagu kärjetänavad 8mm peale kitsendada.
b) regulaarselt nädalas kord või paar anda ergutussööta, et ema hakkaks intensiivsemalt
munema. Hea oleks ka tarusisene jootmine.
c) hästi tugevast perest võtta üks või paar vana haudme ja noorte mesilastega kärge ning
täiendada nendega nõrka peret. Praktika näitab, et see mõjub väga hästi ema munemisele ja
pere arengule.
2) Uute perede moodustamiseks kasutatakse kõige sagedamini kas perede poolitust,
kunstpere, võrsikpere, lendpere moodustamist või siis saadud sülemi paigutamist tarru.
Perede poolitamisel jagatakse tugev pere pooleks, kus kumbki pool peab saama lennumesilasi,
igas vanuses hauet ning paar sööda- ja suirakärge. Jagatav pere võiks olla 18 raami suur.
Emata jäänud perele antakse umbes tunni möödudes viljastatud või viljastamata ema. Võib
anda ka küpse emakupu.
Koondkunstpere puhul võetakse mitmest tarust 1-2 valdavalt kaanetatud haudmega ja noorte
meislastega raami ning asetatakse need tühja tarru. Vastmoodustatud perre antakse kas ema,
emakupp või lastakse vastmunetud munadest neil endil uus ema üles kasvatada.
Võrsikpere moodustatakse lamavtarude puhul samasse tarru, tiheda vahelaua taha,
mõneraamine uus pere, kuhu antakse kas uus ema, emakupp või lastakse vastmunetud
munadest neil endil ema üles kasvatada.
Lendpere puhul viiakse taru võimalikult keskpäeval endisest kohast ca 10 m kaugusele.
Asemele paigutatakse ettevalmistatud mesilasteta taru. Eemale viidud tarust otsitakse üles
ema ja paigutatakse ta kas haudmeraamiga või ilma vanale kohale paigutatud tarru. Korjelt
saabuvad mesilased jätkavad tegutsemist oma emaga. Eemale viidud perele antakse kas uus
ema, või lastakse neil peres olnud sülemikupust kasvatada endale uus ema. Lendpere
moodustamine on üks tõhusamaid sülemlemisvastaseid abinõusid. Sülemlemise põhjuseks on
tavaliselt kas pärilikkus, pesaruumi kitsikus, söödamaa viletsus, perede tihedus mesilas või
haigus peres.
Kõige lihtsamalt uusi emasid saab pere poolitamise, koondkunstpere või võrsikpere ning
lendpere moodustamise meetodil ja muidugi ka paarumistarus.
Küsimusi oli väga mitmesuguseid ja nendele vastamiseks kulus ligi kaks tundi.
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