Mesilasperede laiendamine
Varakevadel - kevadel ei tohiks mesilasperele võimaldama liiga
palju vaba ruumi. Seega teist või kolmandat korpust ei lisata enne,
kui kõik raamivahed on mesilasi enam-vähem täis. Kevadel on
ilmad väga muutlikud ja haue on väga külmakartlik. Haudme
liigne jahtumine võib põhjustada lubihauet või haudme
hukkumist.
Esimene laiendus korpustarudes on soovitav teha ülesehitatud
kärgedega. Korpustarudes toimub laiendamine korpuste kaupa,
lamavtarudes võib teha seda ka raami haaval.
Üldlevinud laiendamine on korpuse lisamine haudme korpuse
peale. Juhul kui tundub, et pere ei ole veel nii väga suur, aga siiski
võiks juba laiendada, siis on võimalus ka korpuse lisamine alla.
Üldiselt mesilased võtavad alumise korpuse kasutusele vastavalt
pere arengule – nö valutu meetod. On olnuid muidugi juhuseid,
kus mesilaspere ei ole võtnud alumist korpust kasutusele ja on
sülemlenud. Kui esimene laiendus on tehtud peale, siis mõne aja
möödudes (nädal-kaks) peaks selle korpuse vahetama alumiseks,
et nö vanad, talvepesas olnud kärjed liiguks ülespoole ja need
saaks tarust eemaldada, kui nad on täitunud meega.
Peale laiendamise miinuseks võiks pidada seda, et meekorje puhul
täidavad peale asetatud korpuse raamid nektariga ja emale ei jää
ruumi munemiseks.
Laiendamisel peab arvestama ka kindlasti igale mesilasrassile
iseloomulike omadustega näiteks kraini mesilaste puhul peaks
laiendama pigem natukene ette, kuna selle rassi mesilased
kalduvad sülemlema. Taas itaalia rassi mesilased ei kaldu nii
kergelt sülemlema, kui liiga varajane laiendamine võib neil
põhjustada näiteks lubihauet, halvemal juhul veel mõnda
haudmehaigust.
On kasutusel ka meetod, kus peale laiendamisel lisatakse kahe

korpuse vahele ajaleht – siis mesilased ise teavad, kuna uue
korpuse kasutusele võtavad.
Juhul kui laiendamiseks puuduvad ülesehitatud kärjed ja peaks
laiendama ainult kärjepõhjadega, siis sel juhul on soovitav
kärjepõhjad asetada mõlemas korpuses äärtesse ja haudmesöödakärjed mõlemas korpuses keskele.
Emal võiks lasta tegutseda tükk aega kas siis kahes langstroth või
kolmes farrar korpuses. Enne kolmanda langstroth või neljanda
farrar korpuse lisamist võiks panna emalahutusvõre ülemise
korpuse vahele, seega jääks ema ühte langstroth või kahte farrar
korpusesse. On kasutusel ka variant, kus ema on kahes langstroth
või kolmes farrar korpuses. Hilisemad laiendused toimuvad
emalahutusvõre peale.

