Uus-Meremaa mesindus
Voore 2018
Siim Õunap

Üldanmed


Pindala: 268 680 km²



Rahvaarv: 4,8 miljonit inimest



Rahvastikutihedus: 17,9 in/km²



Põhjasaar: rahvaarv 3,6



Pindala 113,729 km²



Lõunasaar: rahvaarv 1,2 miljonit inimest



Pindala 150,437 km²



Asustus: 1250-1300 polüneeslased – maoorid



Valged: 1769 – James Cook

Uus-Meremaa asend maailmas

Üldandmed Uus-Meremaa mesinduse
kohta


Esimesed mesilased viidi Uus-Meremaale 1839 aasta



Mesilaseperede arv (registreeritud): 2018 veebruar – 889,974 (2016 – 600 000)



Toodang: 19 885 tonni 2016



Registreeritud mesinikke:7836 (2018) 6735 (2016)



Mesilaid: 42 000 (2016)



Ekspot: 2015/2016 315 miljonit NZ dollarit (kasv35%)



100000 mesilasperet viikase igal aastal tolmeledamisele.



Enamus mesilasi keda peetakse on itaalia rassist.



Igal aastal ekspordidakse 42 000 ema ja 38 tonni pakett perede mesilasi.



29 (suurused 8000-35000 peret) ettevõtet omab 34% kõikidet peredest.



Haigused: Ameerika haudmemädanik on Uus-Meremaal aastast 1877



Euroopa haudmemädanik puudub



Varroa lest jõudis põhjasaarele 2000 ja lõunasaarele 2008

Ülevaade ettevõttest
Ettevõtte nimi: Alpine Honey Specialties Ltd
Piirkond: Otago, New Zealand
Perede arv: Ca 5000
Raamitüüp: Langstroth
Töötajaid hooajal: 10 mesiniku (abimesiniku) +5 vurritajat + 2 inimest kontoris +
1 inimene (mee kvaliteet/igapäevased hooldus/vaustustööd)
Toodetavad mee liigid: Tüümiani mesi, rata mesi, kamahi mesi, valge ristiku
mesi, manuka mesi, ussikeele mesi.
Kogutoodang: Varasemalt ca 170-180 tonni aastas, hetkel on ettevõte
muutumises kuna soovitakse keskenduda manuka meele.

Rata ja Kamahi õitsemeine UusMeremaal

Mee tootmine

Mee tootmine


Kevad: oktoober – detsember – tüümiani mesi - Aleksandria piirkond



Oktoober- kirsside tolmeldamine



November-detsember – kamahi mesi



Detsembri keskpaik – porgandite tolmeldamine



Detsembri alguses tüümiani mee võtt ning perede transport Manukale ja
ratale.



Detsember-jaanuari keskpaik – manuka ja rata õitsemine



Detsember - jaanuari lõpp- valge ristik, ussikeel.



Alates jaanuari keskpaigast mee võtt.

Mee tootmine


Kasutatakse täismõõtmelisi langstroth korpuseid nii pesa osas kui mee
korpusteks.



Autodena kasutatakse 4x4 veolisi Isuzu veokeid. Kokku oli kasutuses 4 masinat
kandevõimega 2,5-3,5t + 3 veokit kandevõimega ca 20.



Kõik masinad on platvorm masinad ning kogu varustus kinnitatakse masinatele
rihmadega.



Kogu varustus laaditakse masinatele käsitsi.



Reeglina kasutakse 1 haudme korpust, millele lisatakse emalahutusvõre ja
selle peale siis olenevalt korjest/taimest lisatake 1-3 langstroth korpust.



Põhjad on valmistatud plekist ja puidust, korpused täispuidust ning katused
plekist. Mingisugust soojustust ei kasutata.



Peresid grupis ca 20. Varieerub.

Manuka mesi ja selle tootmine

Manuka mesi ja selle tootmine


Mis asi on manuka mesi?

Manuka mett toodavad mesilased korjates nektarit manuka puult/põõsalt.
Manuka mesi sisaldab suuremas koguses antibakteriaalst toimeainet kui muud
meed. Keemiline komponent, mis muudab manuka mee eriliseks on
metüülglükosaal (methylglyoxal (MG)). Mee tootjad on ajalooliselt välja töötanud
märgistussüsteemi, mida kasutatakse mee märgistusel UMF – Unique Manuka
Factor. Üha enam aga kasutakse ka märgistust MG/MGO. Raviomadustega manuka
meeks peetakse vähemalt UMF 10+.
Põhiliseks kohaks kus manuka mett kasutatkse on haavade ravi, põletushaavade
ravi (näiteks plaastrites). Lisaks sellele kasutatakse seda: vähi ravis ja ennetuses,
kolesterooli alandamiseks, põletike vähendamiseks, diabeedi ravimine, silma ja
kõrvapõletike ravimine, seedetrakti probleemide ravimine.

Manuka märgistus
UMF RATING

MINIMUM MGO*
METHYLGLYOXAL

MINIMUM NPA**
NON-PEROXIDE
ACTIVITY

UMF 20+

829

20.0

UMF 18+

692

18.0

UMF 15+

550

15.6

UMF 15+

514

15.0

UMF 12+

400

12.9

UMF 12+

354

12.0

UMF 10+

263

10.0

UMF 5+

100

5.6

UMF 5+

83

5.0

-

30

2.7

Perede ettevalmistamine manukale
viimiseks


Pered asetatakse nelja kaupa spetsiaalselt ehitatud alusele, millele on kinnitatud
põhja alt ventileeritavad taru põhjad.



Pere, mis viiakse manukale peab olema piisavalt tugev. N: Peab ta olema tootnud
tüümiani mett.



Kõik korpused pealpool emalahutusvõret eemaldatakse ning iga pere saab endale 3
ülesseehitatud raamidega korpust.



Tarud kinnitatakse aluse külge spetsiaalsete rihmadega ning lisatakse veel
spetsiaalsed helikopteriga lennutamise rihmad. Pered valmistatakse ette päeval
ning õhtul minnakse neile järgi, suletakse lennuavad ning laaditakse Avant
tõstukiga masinatele. Hommikul laaditakse pered maha ning lennutatakse
helikopteriga mägedesse 2-3km.



Pered jäävad mägedesse kogu õitsemise perioodiks ning osade perede korpuseid
käiakse ka ringi tõstmas.



Korraga kinnitatakse spetsiaalse rakise külge 3x4 peret. Väljalennutamsiel 2x4
peret.



Gruppide suurus manukal 24-36 peret.



Kui õitsemine on lõppenud lennutatakse pered suurtele põldudele,
kus toimub mee võtt.



Probleem suurtes gruppides on vargus.

Mee võtmine


Mesi võetakse puhuritega, kasutatakse korraga 1-3 puhurit ning 4-8
puhumisalust.



Enne mee võtmist kontrollitakse kõiki peresid ameerikahaudmemädaniku
suhtes



Korpused asetatakse alustele, mesilased eemaldatakse puhuri abil ning
korpused veetakse käsitsi mööda kaldteed veoautole. Veoautol asetatakse
korpused 6 kaupa tornidesse alustele. Igat torni on võimalik ühe kaupa
vastava käruga liigutada. Olenevalt korpuste raskusest pannakse väiksematele
veokitele 100-150-200 korpust.



Korpused transporditakse auto pealt estakaadi ja käru abil soojaruumi.
Erinevad meed hoitakse soojaruumis eraldi.

Mee vurritamine


Mesi kaanetatakse lahti lahtikaanetajaga, mille terasid kuumutatkse veega.
Maha lõigatud kaanetise veab tigu mee mahutisse kus mikser seda kogu aeg
segab, samasse mahutisse läheb ka vurridest tulev mesi.



Mesi pumbatakse 1. mahutis teise mahutisse kust see jookseb tsentrifuugi.
Kõik mesi nii kaanetisest ülejääk kui raamidest tulnu läheb läbi tsentrifuugi.
Pärast tsentriuugi pumbadakse mesi läbi survefiltri ning seejärel 4,5
tonnisesse mahutisse.



Kasutakse kahte hordiaalvurri, milles on topelt kasettid ning kokku mahutab
kumbki vurr 18 raami. Vurritustsükkel 120-240 sekundit. Kolme vurritajaga
tehakse ühes vahetuse ca 320 korpust. 4 inimesga 380.



Manuka mee puhul on jõudlus väiksem kuna iga raam peab eraldi läbi käima
mee kobestist.



4,5 tonnisest mahutist pumbatakse mesi tünnidesse. Igast partiist võetakse
meeproov. Manuka puhul igast tünnist.

Haigused


Kõik pered kontrollitakse enne meevõttu AHMi suhtes. Ahmi oht ja esinemine
on reaalne.



Minu seal oldud aja jooksul avastasime kokku 12 ahmi pere.



Pered koos inventariga hävitatakse/põletatkse.



Ahmi tuvastamiseks kasutatakse ka koeri.



Esineb päris palju lubihauet ning kotthauet. Nendele tähelepanu ei pöörata.



Varroalest esineb ja meevõtu ajal ning ahmi kontrollimisel oli ka varroalesta
näha, puudub aga deformeerunud tiiva viirus.



Varroalesta tõrje toimub kevadel ja sügisel ribadega. N: kevadel Bayvarol,
sügisel Apivar.

Emade kasvatus ja vahetus


Emasid ei kasvatata kogu hooaja vältel. Emasid kasvatakse kevadel –
oktoober-november ning sügisel jaanuar-veebruar.



Kevadiste emadega(kuppudega) tehakse iduperesid.



Sügiseste emadega vahetatakse põhiperedes emasid/tehakse iduperesid.



Paarumistarusid ei kasutata. Emad vahetatakse igal aastal kõikides peredes.
Kõik pered saavad emakupu, mis on teibitud.



Vanasid emasid ülesse ei otsita.



Edukus ca 75-80%



Vageldusmaterjal tuleb ettevõttelt Beeta Bees.
http://www.bettabees.co.nz/page.php?id=32 K



Kodulehel on hind kunstlikult seemendatud ema kohta 2500 dollarit +maksud.



Nemad maksavad iga aastaselt 30 mesinikuga igaüks 7000 dollarit aastas ja
saavad siis vastavalt 3-5 ema kellelt tuleb siis kogu emade kasvatamise
materjal.



Kokku oli neil hetkel 7 vagelduspere.



Starterid:

Kasutati kokku 6 starterit ja 24 ammpere kevadistele emadele, ning 12+48 sügisestele
emadele. Kevadel vageldatakse 2 korda nädalas 180 kuppu korraga, sügisel 4 korda
nädalas 360 kuppu korraga.
Starteris peab olema 3 haudmekorpust ja 1 ema. Alumine korpus -4 haudmeraami
keskel, keskmine korpus – 1 ja 9 raam mesi, 2 ja 9 kaanetatud haue, 3,5,7
kaanetamata haue. 4 ja 6 raam emakuppudega raam. Siis läheb emalahutusvõre ning
siis veel üks korpus 3 haudmeraami ja emaga.
Ammpered:
2korpust. 2 raami hauet ja ema alumises korpuses. Siis emalahutusvõre ning ülemises
korpuses 1;8 tühi/mesi, 2;7 kaanetatud haue, 6 kaanetamata vanem haue, 3;5
kaanetamata noorem haue. 4 emakasvatusraam. Kõiki ammperesid söödetakse
proteiini ja siirupiga.
Vageldamine. 24 tundi enne vageldamist antakse kupud puhastada. Vageldatakse
pintsliga suurusega 000. Igale raamile vageldatakse 45 kuppu. Ühe starteri kohta 90
vakla. Enne vageldamist tõstetakse emaga korpus pere taha.
Kuppude transport:
Kupud pannakse ammperedesse 24 tundi pärast vageldust. Starter A 1-6, B 7-12, C1318, D19-24 jne. Igal ammperel max 45 kuppu. Lisatakse intervalliga.

Tänan kuulamast!

