
Aprill-mai mesilas 



Kui kobara sisemuses tõuseb temperatuur 

35 - 36 kraadini alustab ema intensiivset 

munemist. 

Mesilasema muneb ka talvel,  

siiski vaid mõned munad päevas  



Puhastuslend toimub päikeselise ilmaga 

kui õhusooja on varjus vähemalt 

7 – 8 kraadi 
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Tarulaelt mõõdetud temperatuur on 

sõltunud välisõhu omast. 



Haudme kiirem areng algab peale 

puhastuslendu ja õietolmu toomise algust 



Loosi lähevad kõik kevadlilled, eriti tundub 

mesilastele meeldivat krookuseõied. 



CCD või varroatoos? 



Kõhulahtisus või nosematoos 



Korpustaru põhjade vahetamine  

 märtsis või aprillis? 





Seega on jooginõu paikapanek 

võimalikult vara igati õigustatud, see 

asetsegu tarudele suhteliselt lähedal. 



8 aprill 2012 



Suvine abimees - tarukaal 



Pajukorje  

 magasin või madal korpus peale 



Kui korpustarudel võib põhjad vahetada 

märtsis, siis lamavtaru korrastamisega 

peab ootama. 



Lamavtarus haudmepiirkonna avamine 

alla 15 soojakraadi ei ole soovitav. 



Nii jääbki lamavtaru koristamine 

enamasti aprillikuusse. 



Puhastuslennu ajal avastatud toidunappuse 

korvamiseks kasutatakse “Apifonda”-t, 

soojade ilmade püsimisel antakse vedelsööta. 

Enne puhastuslendu stimuleerivate 

söötade andmine pole lubatav. 



• Suhkrusiirup lisanditega suurendab haudme 

hulka kuni 2 korda. Antakse kolm korda 

nädalase vahega peale puhastuslendu  

• Esimene söötmine, lisada punase pipra 

tõmmist. Toimib varrovastaselt, stimuleerib 

mesilasema munemist.  

• Teine söötmine, lisada küüslaugutõmmist. 

Toime varroavastane, pärsib suukaudselt 

levivaid mesilashaiguseid. 

• Kolmas söötmine. Söödasiirupile lisatakse 

veidi alkoholi.  Nosematoosi ja (amöbiaasi) 

vastase toimega. 

 



• C-vitamiinivajaduse rahuldamiseks anda 

mesilastele kibuvitsamarjade või 

männiokkatõmmist. 

• Vajalik haudme täisväärtuslikumaks 

arenguks 

• Koobalt – Wilara, 2,9€/10g – 10l siirupile 

• Stimuleerib mesilase poolt B-grupi 

vitamiinide kasutamist toitepiima tootmisel 
 



Kandi 

- Klassikaline – mee hulka segatakse 

tuhksuhkrut seni, kuni mass ei kleepu 

enam käte külge.  

- Valmistamine raske töö, mõistlik osta 

- Võimalusel eelista vitaminiseeritud 

kandit 



Kandi kasutamise eelised 

- Kõrge efektiivsus (8 – 24 %)  

- Ei stimuleeri mesilasperet suvel 
sülemlema, mesilased kasutavad 
kandid söömiseks, ei pane kärge 

- Säilib kaua, isegi mitu aastat 

- Saab lisada vitamiine või muid 
stimuleerivaid aineid. 



Kandipakil lõigatakse  

ühelt küljelt kile lahti ja asetatakse 

raamide peale, auguga vahelae peale. 



Suurem hulk hauet vajab ka rohkesti 

suira, seda on lihtne anda nööriga 

varustatud purgikaanelt, mis lennuavast 

sisse lükatakse. 



Mesilaspere jaotamine  

haudme- ja söödaosaks.  



Pere on jaotatud haudme- ja 

söödaosaks (Blinovi meetod) 



Soojade eraldusplaatide kasutamine 

võimaldab mesilasperedel säästetud 

energia ning ökonoomse 

ruumikasutuse arvel areneda kiiremini, 

haue paikneb kompaktselt.  

 

Ei pruugi sobida väga väikese pere 

korral – kaob mee sojustsäilitav efekt 





Ka lamavtarudes asetada pesa peale 

kile nii, et selle alla jääksid mõlemad 

otsamatid.  

 

Soovitavalt peaks kile ulatuma põhjani. 

  

Korpustarudes sulgeda põhjavõrgud. 



Pealt tugevalt kattes väheneb 

soojuskadu miinimumini, taru sisemuse 

üldine temperatuur tõuseb , mistõttu 

isegi väiksemad peres suudavad võtta 

sööta äärmistelt raamidelt. Eriti 

märgatav jaheda kevade korral, mil 

tugevalt soojustatud pered on aktiivsed, 

teised pigem kobaras.  

 

Tulemuseks on haudmehulga 

suurenemine 12 – 17% ja pere arengu 

kiirenemine ca 2 nädala võrra 
  

 



Tarus aitab ühtlast temperatuuri hoida mesi 

oma suure soojusmahtuvuse tõttu. Halvasti 

soojustatud tarus tarvitavad mesilased 

rohkem mett vananedes ise kiiremini.  

 

Kilega katmine ei lase niiskusel auruda, 

külmadele pindadele tekib kondensaat, 

mille mesilased toitepiima valmistamisel 

ära kasutavad.  
 



Kui mesilaspere on sügisel korralikult 

söödetud ja ravitud, samuti on olemas 

piisavad suiravarud, areneb kevadine 

haue intensiivselt ja peakorjeks 

saavutatakse tugevad mesilaspered. 

 
 

 



• Tugevate ja heade mesilasperede 

saamise eeldus on hea ning vahelduv 

korje! 
 

• Mesilasperede soojustamine varakevadel 
 

• Söödavarude täiendamine kandi või 

suhkrulahusega, millele on lisatud 

ergutavaid aineid. 
 

• Mesilaspere vabastamine liigsest tööst 
 

• Korralik kärjevaru 



8-raamiline pere, haue 3 raamil 

keerame keskmise raami 180 kraadi 



Üldjuhul laiendatakse korpuste  

allapoole lisamisega. 



Kärjepõhja on paras andma hakata  

vahtra õitsemise ajal 



Õunapuudelt saadav mesi  

on õunamaitseline 



Orienteerumislend 



 
1 kärjetäis  hauet   

2 kärjetäit mesilasi 
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Mesilaspere areng märtsist juuni lõpuni. 



Ruumipuudus, palavus või tööpuudus 

soodustavad sülemlemist. 



Korjepuudus, 

õhtul pole mesilastel midagi teha 



Korjemaa tähtsus 



Kui meetaimed ei kasva mesipuude juures 

tuleb mesipuud viia meetaimede juurde 



Lamavtaru katus võib 

„istuda“ magasinivirna peal 



Sülem õunapuus 



Sülem on laskunud  

olemsaoleva pere peale 



Mesilased läksid tarru,  

niipalju jäi kohale 



Sülemipüüdmine 



Sülemipüüdmine teleskoobiga 



Mida vanem mesilasema,  

seda suurem sülemlemisrisk 



Paarumistaru neljale 



Tänan tähelepanu eest! 


