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Kokkuvõte teemal: Varroatoosi tõrje praktiliste võtete tutvustus.
Tõuaretus ja mesilasemade kasvatus suurmesilas.
Õppepäeval sai näidatud praktikas erinevaid varroatoosi tõrjevahendeid ning neid ka
mesilasperede peal katsetatud.
1. Varrostop – Selle aasta katsed näitasid, et ravi on puudulik. Kas asi oli liigses
temperatuuris või resistentsuses, seda ei oska hetkel komenteerida. Aga
varroatoosivastane toime oli nõrk.
2. Erinevad vene ravimiribad – olenevalt aastast ravi effektiivsus nõrk kuni hea.
Väga palju oleneb ravimiribade partiist. Kvaliteet kõigub.
3. Oblikhappe aur – Sublimox – üks parimaid varroatoosivastaseid meetodeid.
Ooblikhappe pulbri kuumutamisel kontrollitud temeperatuuriga tekib oblikhappe
aur, mis tabab enamus lestasid. Aur ei taba haudme sees olevaid lestasid.
Ravi on vaja teha iga 4-6 päeva tagant vähemalt 4 korda.
4. Oblikhappe suhkrulahuse tilgutamine – 70 g oblikhappe pulbrit segada 1 kg
suhkru ja 1 liitri kuuma vee lahusega. Ideaalne ravi, kui mesilasperel puudub
haue.
5. Varrox pann – kuumale pannile asetatakse kuiv pulber. Pann lükatakse
mesilaspere põhja alla või raamide alla ja lastakse kuival pulbril aurstada.
Hea ravi väiksemale mesilale. Head resultaadid saadakse, kui mesilaspere pole
veel kobarasse tõmbunud.
Tegime praktiliselt läbi erinevate ravimiribade paigutuse, oblikhappe tilgutamise, varrox
panniga
aurutamise,
varomor
püssiga
ja
sublimoxiga
aurutamise.
Mesilasema kasvatust.
Käisime ringi paarlas. Sai näidatud mesilasema kasvatust Apidea paarumistarude näitel.
Mesilasemade kasvatuseks teeme starterpere. Ainult mesilastest koosnev pere, ilma
haudme ja mesilasemata. Kõigepealt teeme vagelduse sobivast mesilasperest.
Starterperesse asetatakse vageldatud kupukasvatuse raamid. Järgmisel päeval tõstame
vastuvõetud kupualged leseperedesse, kes kasvatavad ülesse kupud. Ühte peresse läheb
maksimaalselt 25 kuppu. 6-ndal päeval lisame emakuppude koorumispuurid. 11-ndal
päeval transpordime kupud paarumistarudesse.
Mesila ümbrusesse on paigutatud 5 gruppi leseperedega. Ainult valitud tunnustega
mesilaspered. Leseperedes kasvatame leseraamidega leski. Paarlas olevad uued emad
paaruvad suure tõenäosusega leseperedest pärit olevate leskedega.
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