Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013

Tegevusaruanne: Meede 2 Varroatoosi monitooring ja tõrjemeetodid
Periood: 01.03. – 31.08.2011.a.
Koht: Pärnumaa, Häädemeeste vald, Soometsa küla
Vaatleja: Aare Jõumees, Töövõtuleping nr PR-7-2.1-2
Kokkuvõte varroatoosi vaatlusest ja lestaloendusest
1. Mesila aadress: Pärnumaa, Häädemeeste vald, Soometsa küla
2. Mesiniku kontaktandmed: Aare Jõumees, aarejoumees@gmail.com, 5160157
3. Mesilasgrupi suurus: 22 peret
4. Tootmisuund: tootmismesila, emade kasvatus
5. Tarutüüp: korpustarud
6. Põhilised korjetaimed: võilill, ristik, raps, vaarikas, kanarbik, pärn
7. Mesilas diagnoositud haigused: varroatoos vähesel määral
8. Talvitumisel mesilasperede suremuse protsent: keskmiselt 1%
9. Varroatoosi raviskeem ja ravimid: Varroatoosi ravitud kevadise lesehaudme
lõikamisega. Peale meevõtmist kasutatud Fumisani ribasid, hilissügisel kasutatakse
oblikhappe tilgutamist.
10. Kevadise langetiseuuringute tulemused: varroalesta ei leitud
Varroalestast on saanud meie mesilates juba ammu tegelane, kellega tuleb arvestada ja kelle
käitumist tuleb jälgida aasta läbi. Päris lahti temast ei ole õnnestunud saada.küll aga saab tema
arengut ja levikut takistada erinevate võtetega. Püüan järgnevalt kirjeldada võtteid, mida mina
kasutan varroatoosiga võitlemiseks.
Maikuu poole peal panin peresse pooleldi äralõigatud kärjed. Mesilased ehitasid sinna
lesehaudme. Kuna lese areng on pikem kui töömesilase oma ja ka temperatuur selles kohas
madalam, siis lähevad emaslestad meelsamini sinna munema vahetult enne haudme
kaanetamist. Kui haue kaanetatud, siis lõikasin lesehaudme koos sinna kogunenud
emaslestadega välja. Mida rohkem emaslesti suve esimesel poolel välja saab, seda tervemad
pered sügisel on.
Lesehauet lõikan 2 korda. Seejärel panen lõigatud pooliku kärje meekorpusesse. Kindlasti
tuleb meeles pidada, et lesehauet ei tohi lõigata enne haudme kaanetamist. Ka ei tohi nö maha
magada seda hetke, mil lesed hakkavad juba kooruma, sest siis nad kooruvad juba koos
lestadega. Töömahukas see meetod on, aga annab päris hea tulemuse. Suve jooksul vaatasin
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pisteliselt mõnda lesekannu, et lesta poleks. Viimase aasta jooksul pole õnneks ühtegi lesta
näinud.
Augusti lõpus kui peresid koondan ja mett ära võtan, panen peredele Fumisani ribad sisse.
Need jäävad peredesse kevadeni. Hilissügisel, kui pered talveks sisse söödetud, teen veel
oblikhappe tilgutamist. Nii olen suutnud oma mesilaspered hoida varroalestast vähe häiritud.
Lisan tabeli, kus võrkpõhjade meetodil on vaadeldud nelja pere seisukorda 2011.a.
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