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Kokkuvõte teemal: Varakevadised tööd mesilas. Perede
läbivaatus. Perede laiendamine. Sülemlemise vältimine.

kevadine

Aeg ja koht: Elva Mesinike Seltsi õppepäev Elvas, Pargi tänav 34,
17.märtsil 2012
Lektor: Tõnu Hiiemäe, Lektorileping PR-8-1.4-41
Loengust võttis osa kokku 20 mesinikku.
Teemad:
1) Varakevadised tööd mesilas.
2) Perede kevadine läbivaatus.
3) Perede laiendamine.
4) Sülemlemise vältimine.
Mesilapere muutub aktiivsemaks tavaliselt veebruari lõpus või märtsi alguses. See sõltub
väga palju ilmast. Enne arvatavat puhastuslendu peab mesinik vabastama taru lennuava
kuuseokstest või muust, mis oli sügisel pandud tihaste ja tuule tõrjeks, ning pöörama
lennulaua suveasendisse. Lennuava on vajalik puhastada traatkonksu abil surnud mesilastest
ja langetisest et mesilased saaksid vabalt puhastuslennule minna. Kui taru ees on veel lund, on
soovitav taru ette panna kas kuuseoksi, eterniitplaat, õlgi, vineeritükk või lihtsalt lumi ära
kühveldada, et mesilased ei upuks veeloiku ja et nõrgemad mesilased saaksid puhata ja end
päikese käes soojendada.
Üsna varsti, peale puhastuslendu, kui temperatuur varjus on 8-10°C ja on tuulevaikne, on
vaja läbi viia kiirläbivaatus, et teha kindlaks talvitunud mesilaste hulk ja söödavarude rohkus.
Haudmekärgi mitte liigutada ja välja tõsta! Söödanappuse korral on kõige parem anda
naturaalset mett kas siis sügisel allesjäetud söödakärjega või siis ülessoojendatud mesi
paigutatuna eelmise aasta ülesehitatud kärge. Kui see võimalus puudub, võib anda
mesinduspoodides saadaval olevat pudersööta, isevalmistatud kandit (1 osa mett ja 4 osa
tuhksuhkrut) või samuti isavalmistatud suhkrusiirupit, mis koosneb 1 osast suhkrust ja
soovitavalt 1osast vee asemel kummeli teest. Kummeli tee mõjub hästi mesilaste seedimisele.
Nõrga pere puhul on soovitav kärjetänavad kitsendada 8 mm peale ja pere ikka soojalt kinni
katta. Vajalik tarusisene jootmine sooja vee või kummeli teega.
Kevadrevisjon lävi viia kui varjus on 16-18°C sooja. Peret ümber tõsta teise tarru siis kui
varjus on ligi 20°C sooja. Ümbertõstmisel mitte segi ajada raamide järjekorda!
Pesa laiendama võib hakata alles siis, kui kõik kärjetänavad on mesilastega kaetud. Uus
ülesehitatud kärg või hiljem kärjepõhi asetada haudmeraami ja meeraaami vahele.
Pesa katta kinni soojalt, sest haudmetegevus nõuab sooja, aga kattemesilasi kevadel napib.
Sülemlemise põhjuseks on pärilikkus, ruumi-, õhu- ja tegevusepuudus tarus, söödamaa
viletsus, mesilasperede suur tihedus mesilas, haigused jne. Üks tõhusamaid abinõusid
sülemlemise vältimiseks on õigel ajal laiendada pesa. Et anda tööd kõigile mesilaste
vanusegruppidele.

