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Kokkuvõte teemal: Talvised tööd mesilas.
Kui pered on nõuetekohaselt ettevalmistatud, ei juhtu nendega tavaliselt talvel midagi.
Nad talvituvad rahulikult kevadeni. Aegajalt peab aga peresid ka talvel kontrollima, et
veenduda, kas hiired või linnud ei ole tulnud neid segama. Hiire olemasolust saate kohe
teada, kui leiate vahelaua tagant mesilaste tagakehasid. Hiired söövad ära ainult
rindkere. Sellise pildi leidmisel tuleb hiir tarust välja ajada, üles leida ava, kust ta sisse
on läinud, ning see sulgeda. Vastasel korral läheb see hiir tarusse tagasi, ning seal
elades häirib ta mesilasi, toitub kärgedest ja mesilastest ning kevadeks on pere
hukkunud.
Lindude kaitseks olen ma sügisel lendlad taru eest ära korjanud ning tarusse sisse
pannud. Nii ei takista lendlad mesilaste väljalendu, lindudel ei ole aga kohta, kus
mesilasi varitseda. Aegajalt tuleb kontrollida, et rohke langetis ei ummistaks lendla ava.
Langetis tõmmatakse välja traadist painutatud konksuga.
Mesiniku talvine põhitöö on tagavaraks olevate tarude remontimine, uute valmistamine,
tarumattide tegemine, kärjeraamide parandamine või uute valmistamine.
Kasutades raame korduvalt, tuleb talvel neil traadid pingutada või ümber traadistada.
Ühe pere tarbeks peaks olema 12-13 raami. Raamiliistud tuleb puhastada, et järgmisel
aastal oleks nad vajaduse korral olemas.
Talvel peab mesinik muretsema ka kunstkärje järgmise aasta tarbeks. Keskmiselt kulub
ühele perele 1 kg kunstkärge – see on 12-14 kärjelehte. Kunstkärge ei ole ma kunagi
raamidesse sulatanud. Seda teen ma vaheltult enne raamide tarudesse paigutamist.
Kui mesilased tulevad talvel lendama, siis peab mesinik välja segitama selle põhjuse,
ning püüdma seda likvideerida. Tavaliselt on varase lennu põhjuseks nälg. Juhul kui pere
on sügisel korralikult söödetud, võib selle puudus tekkida kas liigvarasest haudmsest,
ema puudumisest või mõnest välisärritajast (hiired tarus, müra taru lähedal).
Korraliku talvitumise korral hakkavad meilasemad veebruari lõpus, märtsi alguses
munema. Märtsi lõpus hakkavad meilased lendama.
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