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Kokkuvõte teemal: Sügisesed toimetused mesilas ja mesilasperede
talveks ettevalmistamine.

1. Mesilasperede koondamine soovitavalt 8-10 kärjel, et mesilased kataksid raamivahed
tihedalt ning talvituksid samal aastal ülesehitatud kärgedel.
2. Kui pere on koondatud alustada kohe varraotoosi raviga. Soovitan kasutada oblikhappe
pritsimist või suitsutamist, mis on ka üks kõige odavam ja lihtsam meetod. Kui kasutada
keemilisi preparaate, siis jälgida, et see oleks igal aastal erinev, lähtuvalt toimeainest.
Vastasel korral võib tekkida lestal resistentsus ja eesmärk jääb saavutamata.
3. Pärast tõrjet alustada perede söötmist. Selleks tuleks valmistada vee ja suhkru lahus
vahekorras 1:1,5. Et mesilastel oleks lihtsam sööta omastada, tuleks lahusele lisada ka
pisut äädikat. Et talvel ei hakkaks nosematoos või kõhulahtisus probleeme tekitama, on
soovitav söödale lisada erinevaid teeekstrakte: tammekoor, koirohi. Et mesilase organism
oleks vastupanuvõimelisem, võib lisada ka teisi kasulikke teeekstrakte. Sööta anda nii
palju, kui pere on võimeline vastu võtma.
4. Et pere oleks tugev ja saaks hakkama kõigi talviste tingimustega, peaks peres olema kas
sama aasta või siis eelmise aasta noor ema, kes saaks muneda umbes 20.juulist kuni
15.septembrini. Vanem ema lõpetab munemise suhteliselt vara ja pere jääb talveks
nõrgaks.
5. Korpus- või lamavtaru peab olema õigesti valmistatud ja terve, et hiired ega nugised ei
pääseks kimbutama. Tähelepanu pöörata sellele, et tarud oleksid talvel seest kuivad.
Mesilastele ei tee kurja külm, vaid niiskus. Selleks peab olema katuse all hea ventilatsioon
niiskuse eemaldamiseks. Samuti jälgida, et tihased ei saaks talverahu häirida. Siin võib
kasutada vanu kalavõrke, hiirte jaoks jällegi hiiresiibreid või traatvõrku. Muidugi on
võimalik pered viia talvituma ka mingisse hoonesse, kus on ühtlane temperatuur -2 - -6
kraadi, vaikne ja võimalikult väike õhuniiskus.
Peale loengut oli küsimuste esitamise osa, mis kujunes aktiivseks keskusteluks. Seejärel
sõitsime minu Kudjape mesilasse ning tegime kõik praktiliselt läbi: koondamine, ravimine
ja söötmine.
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