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Soovitatavad tegevused juunis (Antu Rohtla. Kalender mesinikule 2020.)
Juunikuus jätkub perede areng , sest emade munemine on saavutanud maksimumi .Emad munevad 20002500 muna ööpäevas. Samas ei ole vaibunud ka perede sülemlemismeeleolu . Juunikuu on enamikes
põllumajanduspiirkondades kapeakorje kuu.
Juba enne peakorje saabumist on vajalik üle vaadata mesilaste korjemaa ja otsustada, kas mesila hajutada
või mitte. Mesila hajutamisel tuleb mesilaste 10-12 perelised grupid paigutada üksteisest vähemalt 2 km
kaugusele, Peakorje alguseks loetakse vaarika ja valge ristiku õitsemise algust. Peakorje saabumisest annab
kindlamat tunnistust kontrolltaru kaaluiive. Kui kontrolltaru ööpäevane juurdekasv ületab 1,0- 1,5 kg, on
peakorje alanud. Nüüd peab mesinik jälgima, et mesilastel ei tekiks mee paigutamisel ruumipuudust.
Arvestada tuleb ka sellega , et äsja tarrutoodud nektari paigutamiseks vajatakse ligi neli korda rohkem
kärjepinda,kui küpse mee paigutamiseks. Seega tuleks hoolikalt jälgida kontrolltaru näitusid ja vastavalt
sellele toimida korpuste või magasinide lisamisel.
Kui kontrolltaru kaaluiive on 2kg ööpäevas , vajab pere nektari paigutamiseks vähemalt 4 (eesti taru)
raami. 6 kg nektari paigutamiseka aga juba 12-14 tühja kärge.
Juuni on ka perede paljundamise aeg. Perede paljundamise meetodeid on mitmeid, millest peamised on:
loomulik sülemlemine, perede poolitamine, lennuperede ja võrsikperede tegemine.
Juunikuus tuleb moodustada ka teatud hulk varuperesid (umbes 10% perede üldarvust) (võrsik.või
iduperesid)
et vajadusel oleks sealt võtta emasid vanade või kadumaläinud emade asendamiseks.
Juunikuus tuleb erilist tähelepanu pöörata haudmekärgede väljanägemisele, sest juunikuus , kui hauet on
pesas palju, võivad kiiresti levida ka haudmemädanikud. Tänapäevane tehnoloogia, mil on üha enam
kasutusel korpustarud, on haudmehaiguste avastamine keerukam, sest mitmes korpuses paiknevat peret on
keerukam põhjalikult läbi vaadata. Igal juhul, kui haudmeväli on ebaühtlane, kus juba kaanetatud haudme
vahel leiame päris noori vaklu või ka mune, tasub olle tähelepanelik. Kui aga mõned vaglad on muutnud
oma kuju ja värvust, või on haudmekaanetis sisse vajunud ja auklik, tuleb kindlasti pöörduda volitatud
veterinaararsti poole, kes võtab haudmest proovid ning saadab need laboratooriumi uurimiseks.
Haudmehaiguste avastamisel tuleb loobuda valehäbist ja kindlasti sellest teavitada kohalikku VTA
osakonda. Edasine tegutsemiskava määratakse juba veterinaarameti poolt.
Juunikuus alustatakse ka valikulise mee võtmisega. Siinjuures tuleb silmas pidada, et meeraamid oleksid
kaanetatud vähemalt 2/3 ulatuses. Juunikuu on see aeg, mil varuda kvaliteetset mett peredele talvesöödaks.
Juunikuus on ka õige aeg emadevahetuseks, sest juunis õnnestub see kõige paremini. Emade vahetamise
vajadus selgitatakse välja juba perede kevadise läbivaatuse ajal, aga ka jooksvalt , vastavalt pere arengule
ja toodangule.
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