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Myöhäinen sato ennakoi suuria 
talvitappioita ja kosteaa hunajaa

Tämän vuoden satokausi näytti lop-
puvan kuin seinään heinäkuun alun 
kylmän ja sateisen sään yllättäessä 
tarhaajat. Elokuu korjasi tilannetta 
jonkin verran, mutta sato näyttäisi 
jäävän selvästi pitkäaikaisten keski-
arvojen alapuolelle. Tarkempi tieto 
saataneen satokyselyn tuloksista.

Heinäkuun kylmä sää siirsi joi-
denkin satokasvien kukintaa, ja mettä 
tuli syyskesällä yllättäen jonkin ver-
ran myös kanervasta. Pitkälle elokuun 
puolelle jatkunut satokausi myöhen-
si sadonkorjuuta. Myöhäinen sadon-
korjuu taas aiheutti ketjureaktion, 
jossa ruokinnan aloitus ja varroantor-
junta siirtyvät myöhemmäksi, ja nä-
mä yhdessä ennakoivat huonoa tal-
vehtimista.

Vahva, terve yhteiskunta 
kestää talven

Talvitappiot olivat Suomessa viime 
talvena erittäin suuret, 18,7 prosent-
tia. Kaikkein korkeimmat tappi-
ot Pohjoismaissa ja Baltian maissa 
koettiin kuitenkin Tanskassa, missä 
tappioprosentti oli peräti 22,3. Kun 
tappioprosenttiin lasketaan myös hei-
kentyneet pesät, COLOSS-internet-
kyselyn tappiot nousivat Suomessa 
lähelle 30:tä prosenttia.

tulosta eivätkä mehiläisetkään enää 
puhdista pohjia.

Jos punkkeja putoaa enemmän 
kuin 200, kannattaa valmistautua tor-
jumaan varroaa keväällä heti puhdis-
tuslennon jälkeen.

Muu pesien talvisuojaus

Viime talvena talvitappioita aiheut-
tivat myös hiiret. Syksyllä pesään li-
vahtanut hiiri saa paljon tuhoa aikaan. 
Pahimmassa tapauksessa tarhaaja on 
laittanut hiiriverkon lentoaukon eteen 
silloin, kun hiiri on jo ollut sisällä 
pesässä, ja niin hiiri on jäänyt pesään 
talveksi. Jopa hiirenpesiä löytyy tal-
vella menehtyneistä tai heikentyneistä 
yhteiskunnista.

Kevytpesäkalustoissa on uutena 
riittävän matala lentoaukko, jotta se 
toimii samalla hiirenestimenä – jot-
kut päästäiset tosin saattavat mahtua 
sisään siitäkin. Jo ensimmäisenä ke-
sänä mehiläiset suurentavat lentoauk-
koa, ja myös hiiret tai linnut saattavat 
isontaa sitä ulkoapäin. Tällöin hiiren-
estin on välttämätön. Kaiken kaikki-
aan hiirenestin on helppo ja edullinen 
keino estää tappioita.

Internetkyselyyn vastaajista suu-
ri osa on pieniä tarhaajia (60 prosen-
tilla alle 10 pesää). Se nostaa tappio-
prosentin helposti korkeaksi. Pesi-
en heikentymisten syitä olisi kuiten-
kin syytä pohtia. Myöhäinen sadon-
tulo on varmasti yksi vaikuttava te-
kijä, ja yhdessä jonkin toisen tekijän 

kanssa seuraukset voivat olla kohta-
lokkaita. Lassi Kauko kertoo talvi-
tappioista lisää omassa artikkelissaan 
(sivulla 156).

Kaikkein tärkein talvitappioita eh-
käisevä asia on vahva, terve yhteis-
kunta, josta punkit on torjuttu ajal-
laan. Lisäksi pesässä on oltava nuori 
emo, jonka siittiösäiliössä riittää siit-
tiöitä elintärkeiden, kevään ensim-
mäisten työläisten munintaan. Syk-
syllä kannattaa ehdottomasti yhdistää 
heikot yhteiskunnat ja ne pesät, joil-
la on emo-ongelmia. Mehiläiset eivät 
myöskään kuole talvella kylmyyteen, 
vaan kosteus on niille pahin uhka.

Varroan torjunta marras-
joulukuulla erittäin tärkeää

Varsinkin tällaisena syksynä, jolloin 
elokuun varroantorjunta on syystä tai 
toisesta jäänyt syyskuulle, marras-
joulukuun varroantorjunta on erittäin 
tärkeä. Samalla kannattaa tarkistaa 
paljonko punkkeja käsittelyssä pu-
toaa: Ennen oksaalihappotiputusta 
tai -kaasutusta puhdistetaan varroan-
laskentalevy tai vastaava alusta. Noin 
viikon kuluttua käsittelystä lasketaan 
pudonneet punkit. Näin myöhään 
syksyllä muurahaiset eivät vääristä 

OKSAALIHAPPOLIUOKSEN VALMISTAMINEN
Liuotetaan 7,5 g oksaalihappoa 1 dl:aan lämmintä vettä, ja liuokseen 
liuotetaan vielä 100 g sokeria. Annos riittää 3–5 pesälle. Säilytä valmis liuos 
kylmässä, käytä huoneenlämpöisenä. Älä käytä ylivuotista liuosta.

Annostele oikein pesille
Oksaalihappoa laitetaan pesään mehiläismäärän mukaan. Tiputtele oksaa-
lihappo esimerkiksi muoviruiskulla mehiläisten päälle kakkuväleihin, 4 ml / 
täysin miehitetty Langstroth-laatikon kakkuväli. Puoliksi mehiläisten täyttä-
mään Langstroth-pesään 20 ml, täpötäyteen 40 ml. Erittäin vahvaan kaksi-
osastoiseen pesään voi laittaa maksimimäärän, 50 ml.

Kaksiosastoisiin Farrar-pesiin käytetään samaa annostusta kuin 
Langstroth-pesiin. Sisällä talveutettaviin yksiosastoisiin Farrar-pesiin 
annetaan vain 3 ml / täysin miehitetty kakkuväli.

Oksaalihapon annostelu pesille

Puoliksi täynnä
20 ml

Melko täynnä
30 ml

Aivan täynnä
40 ml

Viime kesänä satoa saatiin heinäkuun satokatkon jälkeen 
monin paikoin vielä myöhään elokuussa. Myöhäinen 
sadonkorjuu siirsi ruokintaa ja elokuun varroantorjuntaa, 
mikä voi johtaa talvitappioihin.

Talvella lentoaukko on täysin auki. Hii-
renestimen voi laittaa heti, kun lämpötila 
laskee noin viiden asteen tuntumaan 
eivätkä mehiläiset lennä säännöllisesti. 
Tarvittaessa mehiläiset pääsevät kyllä 
kulkemaan hiirenestimen läpi.

Kostea hunaja päätyy helposti 
taloushunajaksi

Hunajan kosteusprosentti on puhut-
tanut tarhaajia taas tänä syksynä. 
Viimeiseksi kerätty hunaja jää usein 
mehiläisiltä peittämättä, ja tällöin se 
on herkkää ympäristön kosteudel-
le. Hunajan ominaisuuksiin kuuluu, 
että se imee itseensä ympäristöstä 
kosteutta ja sen mukana myös hajuja 
ja makuja. Hunajan säilytystilan tu-
leekin olla puhdas ja hajuton, ja tilan 
suhteellisen kosteuden on oltava alle 
60 prosenttia.

Joissain tapauksissa myös peitetyn 
hunajan kosteudeksi on mitattu yli 
18 prosenttia. Viimeksi kerätty, vie-
lä peittämätön hunaja saattaa kuiten-
kin olla peitettyä hunajaa kuivempaa, 
jolloin hunajaerän lopullinen kosteus 
jää silti alle 18 prosenttiin.

Hunaja-asetus (https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150392) 
määrää, että hunajan kosteus saa ol-
la enintään 20 prosenttia. Hyvää Suo-
mesta -merkkiä käyttävien laatuvaa-
timukset puolestaan edellyttävät kos-
teudeksi enintään 19 prosenttia. Hu-
najan käymisriski kasvaa kuitenkin 

Lumisuoja estää paitsi lumen pakkautu-
misen ja jäätymisen myös jossain määrin 
esimerkiksi talitinttien toimintaa lento-
laudalla. Jäätynyt lumi lentolaudalla 
tukehduttaa mehiläisyhteiskunnan.

oleellisesti, kun kosteus nousee yli 18 
prosentin. Lisäksi hiivaitiöiden määrä 
ja säilytyslämpötila vaikuttavat käy-
misen alkamiseen. Hunaja, joka on 
lähtenyt käymään, on aina taloushu-
najaa, eikä sitä siis tule myydä kulut-
tajille hunajana.

Hunaja-asetus määrittelee talous-
hunajan sellaiseksi hunajaksi,  

●  jonka kosteus on korkeintaan 
23 % (kanervataloushunaja 
enintään 25 %)

●  joka on lähtenyt käymään 
● jossa on vieraita hajuja tai 

makuja
●  jota on ylikuumennettu 

(HMF yli 40 mg/kg, vertaa 
Hyvää Suomesta -merkin 
käyttäjällä alle 15 mg/kg).

Hunajaa ei tarvitse heittää kaatopai-
kalle tai tuhota muulla tavalla, jos se 
on lähtenyt käymään tai esimerkiksi 
kuumentunut liikaa. Sellaisen hunajan 
voi aina myydä taloushunajana, joka 
soveltuu hyvin teollisuuskäyttöön tai 
muiden myöhemmin jalostettavien 
elintarvikkeiden ainesosaksi.

Laidasta laitaan ja ylhäältä alas 
miehitetty vahva yhteiskunta selviää 
talvesta parhaiten. Heikkoja yhteis-
kuntia voi vielä ruokintalaatikoita 
poistettaessa yhdistellä.
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Keväällä 2020 sain vinkin, että Suo-
men Mehiläishoitajain Liitto tarjoaa 
gradupaikan värimorsingon viljelyn 
ja pölytyksen tutkimuksessa. Olen 
jo pitkään ollut kiinnostunut mehi-
läisistä ja muista pölyttäjistä, joten 
lähetin hakemuksen ja tulin valituksi 
projektiin.

Biologian opiskelija Kimmo Kaakisen kesä kului värimorsingon 
pölytyskokeen kenttätöiden parissa. Hän kertoo kirjoituksessaan, 
miten koe Nivalan värimorsinkopelloilla toteutettiin.

Työn kenttäkokeet toteutettiin Ni-
valassa yhteistyössä värimorsinkoa 
viljelevän Pasi Ainasojan (Natural In-
digo Finland) ja mehiläistarhaaja Ka-
ri Vääräkankaan kanssa. Kenttäkoe 
ajoittui kesä-elokuulle 2020, ja se si-
sälsi häkkikokeen sekä pölyttäjälajis-
ton kartoitusta.

Neljänlaisia koeruutuja

Kesäkuun ensimmäisinä päivinä saim-
me viestin Nivalasta Pasi Ainasojalta, 
joka kertoi värimorsingon kukinnan 
olevan pian alkamassa. Lähdimme 
heti seuraavana päivänä SML:n tutki-
musasiantuntija Eeva-Liisa Korpelan 
kanssa kohti Nivalaa ja morsinkopel-
toja. Häkkikokeen kannalta oli tär-
keää, että ehtisimme pystyttää pö-
lytyshäkit ennen morsingon kukkien 
avautumista. Nivalaan päästyämme 
huomasimme kukkien puhkeavan jo 
muutamien päivien kuluttua ja tie-
simme, että tulevat päivät olisivat 
kiireisiä.

Seuraavien neljän päivän aika-
na rakensimme koeasetelman, jos-
sa morsinkopellolle perustettiin 40 
koeruutua. Kymmeneen ruutuun tuli 
puuhäkki ja sen päälle hyönteiset ul-
kopuolella pitävä verkko. Seuraaviin 
kymmeneen ruutuun tuli samanlai-
nen verkkohäkki, mutta häkin sisälle 
tuotiin pieni mehiläispesä. Seuraaviin 
kymmeneen ruutuun puolestaan tu-
li puuhäkki, jonka katolle asennettiin 
verkko, mutta sivut jätettiin avoimik-
si. Viimeiset kymmenen ruutua jä-

tettiin ilman häkkiä ja merkittiin vain 
ohuilla merkkinaruilla.

Linjalaskennoilla selvitettiin 
pölyttäjälajistoa

Neljän pitkän ja helteisen päivän jäl-
keen häkkikokeen koeasetelma oli val-
mis. Työt Nivalassa kuitenkin jatkuivat. 
Seuraavien kolmen viikon aikana tein 
morsinkopelloilla ja niiden läheisyy-
dessä linjalaskentoja ja pölyttäjätark-
kailua. Linjalaskennoissa kartoitettiin 
alueen pölyttäjälajistoa ja pölyttäjä-
tarkkailussa selvitettiin, mitkä pölyttä-
jät olivat kiinnostuneita nimenomaan 
morsingosta. Tutkimukseni mukaan 
kukkakävijöistä 60 prosenttia oli kuk-
kakärpäsiä ja 20 prosenttia tarhame-
hiläisiä. Työhön pellolla kuului lisäksi 
pölytyshäkeissä olevien mehiläisten 
vesiastioiden täyttäminen lähes joka 
ilta helteisen sään takia.
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Kesäkuun viimeisinä päivinä mor-
singon kukinnan päätyttyä oli aika 
purkaa verkot häkkien päältä. Jätin 
puuhäkit tuolloin vielä pellolle, jotta 
koeruudut olisivat loppukesällä hel-
pommin löydettävissä.

Siementen idätyskokeet 
nyt käynnissä

Elokuun alussa oli aika palata Niva-
laan hakemaan häkit ja keräämään 

siemenet tutkimusta varten. Vajaan 
viikon aikana keräsin tarvittavan mää-
rän siemeniä jokaisesta koeruudusta 
ja purin puuhäkit.

Siementen kuivuttua punnitsin ne 
ja testasin, kuinka siementen idätys-
kokeet olisi järkevintä tehdä. Tätä kir-
joittaessa osa idättämistäni siemenis-
tä on osoittanut elonmerkkejä, joten 
idätyskokeet toteutetaan luultavasti 
hyvin perinteisellä tavalla eli siemen-
ten annetaan itää petrimaljassa mä-

Nivalan pelloilla värimorsingon 
pölytystä tutkimassa

rän paperin päällä.
Kun idätyskokeet on tehty, tarvit-

tava aineisto on koossa. Sitä seuraa 
aineiston analysoiminen ja pitkä kir-
joitusprosessi, joka valmistuu jouluun 
mennessä (vuotta ei vielä voi mennä 
lupaamaan). Tutkimus tuo toivotta-
vasti lisätietoa morsingon pölytyspal-
veluntarpeesta sekä kasvin yleisestä 
pölytysbiologiasta.

Kimmo Kaakinen
Turun yliopisto
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Värimorsinko (Isatis tinctoria) on kak-
sivuotinen, ristikukkainen kasvi. Sini-
nen väriaine uutetaan kasvin lehdistä 
ensimmäisenä vuonna. Toisena vuon-
na morsinko kasvattaa kukintovar-
ret. Ristikukkaisten heimon tutumpia 
edustajia ovat muun muassa rypsi, 
rapsi ja sinappi.

Kimmo Kaakinen asentaa pienisil-
mäistä verkkokangasta pölytyshäk-
kiin. Se pitää pölyttäjät poissa ku-
kintojen kimpusta, jolloin saadaan 
selville, miten siementen muodos-
taminen onnistuu pelkän itsepöly-
tyksen turvin.

LYHYESTI-PALSTA
Mehiläisistä, pölyttäjistä ja hunajasta

Eeva-Liisa Korpela 

Pölytystietoutta viljelijöille maatalouskaupoissa

Keväällä julkaistiin maanviljelijöille suunnattu posteri, 
jossa kerrotaan pölytyksen hyödyistä ja pölytyspalvelun 
hankkimisesta tiloille. Posteri on ollut esillä Hankkijan 
myymälöissä Lohjalla, Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Porvoos-
sa, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Lisäksi Raision sopimus-

suuden köyhtyminen. Työ-
ryhmän ehdotuksen tulee 
myös sisältää arvio strate-
gian toteuttamisen edellyt-
tämistä voimavaroista.

Pölyttäjien tilanne kiin-
nostaa tällä hetkellä monia 
tahoja, eikä työryhmään 
voitu ottaa mukaan kaik-
kia halukkaita. Työn ede-
tessä järjestetään kuitenkin 
laajoja sidosryhmäkuulemi-
sia. Loppuraportin on tar-
koitus valmistua 30.9.2021 
mennessä.

P Ö L Y T Y S  O N  T Ä R K E Ä  T U O T A N T O P A N O S
T I L A A  P Ö LY TY S P A LV E L U  M E H I L Ä I S TA R H A A J A LTA !

Hyvin pölyttyneet marjat 
ja hedelmät ovat kauniin 

muotoisia.

Tarhamehiläinen on tärkeä 
pölyttäjä monille 

viljelykasveille

Onnistunut pölytys 
lisää hyönteispölyt-

teisten kasvien satoa.

SOVI PÖLYTYSPALVELUSTA hyvissä ajoin ennen kasvukautta.

PÖLYTYSPALVELUN HINTA sovitaan mehiläistarhaajan kanssa.

MEHILÄISPÖLYTYKSESTÄ HYÖTYVÄT muun muassa härkäpapu, rypsi, rapsi, kumina, 
tattari, apilat, mansikka, omena, puutarhavadelma, herukat ja pensasmustikka.

KASVITAUTIEN BIOLOGINEN TORJUNTA MEHILÄISTEN AVULLA voidaan yhdistää 
pölytyspalveluun. Menetelmää käytettäessä viljelijä voi saada maatalouden ympäristökorvausta.

PÖLYTYSPALVELUSTA HYÖTYVÄT SEKÄ VILJELIJÄ ETTÄ MEHILÄISTARHAAJA!

Pölytyspalvelua tarjoavia mehiläistarhaajia löydät osoitteesta

POLYTYS.FI

viljelijät ovat saaneet pos-
terin ainakin sähköisessä 
muodossa.

Posterin laativat SML:n 
tutkimusasiantuntija Eeva-
Liisa Korpela ja projektitut-
kija Salla Holopainen, joka 
myös kustansi pölytyspos-
terin painatuksen. Holopai-
nen kirjoittaa tällä hetkellä 
graduaan mehiläistarhaa-
jille suunnatun pölytyspal-
velukyselyn tuloksista Suo-
men ympäristökeskuksen 
koordinoimassa PÖLYHYÖ-
TY-hankkeessa.

Kimalaisseuranta jatkunut ja laajentunut

Suomen ympäristökeskuksen käynnistämä kimalaisseu-
rannan pilotointi on jatkunut menestyksekkäänä. Kun 
viime vuonna kimalaisia laskettiin 70 paikalla, tänä vuon-
na havaintopaikkojen määrä noussee jo yli sataan. ”Noin 
neljännes havainnoijistamme on ollut mehiläistarhaajia – 
kiitos lukijat!" toteaa seurantaa koordinoiva tutkija Janne 
Heliölä.

Kesän kimalaishavainnot saapuvat havainnoijilta syys-
lokakuun aikana. Tulokset lienevät selvillä jouluun men-
nessä. Havainnoijien kommenttien perusteella kuluvan 
kesän ennakoidaan olleen kimalaisille edellistä suosiolli-
sempi. Alkukesällä oli paikoin turhan kuivaa, mutta satei-
nen heinäkuu suosi mesikasveja ja sen ansiosta myös ki-
malaisia.

Suomen pölyttäjästrategian laadinta käynnistyi

Ympäristöministeriön koordinoima pölyttäjästrategiatyö 
käynnistyi syyskuun puolivälissä. Ministeriön asettamassa 
työryhmässä on puheenjohtajan, ympäristöneuvos Esko 
Hyvärisen lisäksi 17 jäsentä. Mukana on laaja joukko 
järjestöjä, viranomaisia ja tutkijoita. SML:ää ryhmässä 
edustavat tutkimusasiantuntija Eeva-Liisa Korpela ja vara-
jäsenenä liiton puheenjohtaja Hannu Luukinen.

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kansalliseksi 
pölyttäjästrategiaksi ja toimenpidesuunnitelmaksi. Strate-
gian tavoitteena on pysäyttää pölyttäjähyönteisten moni-
muotoisuuden ja määrän väheneminen, kääntää kehitys-
suunta myönteiseksi ja siten turvata pölyttäjien tuottami-
en ekosysteemipalvelujen jatkuminen Suomessa. Samal-
la pyritään pysäyttämään Suomen luonnon monimuotoi-

T.O.



MEHILÄINEN 5/2020150 151 MEHILÄINEN 5/2020

Laaja hyönteisjoukko viihtyy 
karhunvatukan kukilla

Karhunvatukka on monien eri pölyt-
täjien ravinnonlähteenä tärkeä avain-
kasvi Brittein saarilla. Sussexissa Eng-
lannissa tehty kahden vuoden seu-
ranta osoitti, että suurimman osan 
kukkakäynneistä tekivät tarhamehi-
läiset (noin 60 prosenttia havaituista 
hyönteisyksilöistä) ja kimalaiset (noin 
17 prosenttia yksilöistä). Karhunva-
tukalla havaittiin myös erakkomehi-
läisiä, kukkakärpäsiä, muita kärpäsiä, 
perhosia, ampiaisia ja kovakuoriaisia. 
Harvinaisista lajeista karhunvatukan 

Monarkkiperhonen (Danaus plexippus) kuuluu samaan täpläperhosten 
(Nymphalidae) heimoon kuin esimerkiksi kotoinen nokkosperhosemme. Mo-
narkin alkuperäinen levinneisyysalue ulottuu Kanadan eteläosista Amazonasin 
sademetsiin, mutta laji on sittemmin levinnyt myös muualle maailmaan. Lajin 
vuosittaiset vaellukset ja valtavien perhosryppäiden talvehtiminen muun mu-
assa Meksikon vuorilla ovat tunnettuja luonnonnäytelmiä.

Pölytystä ja pölyttäjiäPölytystä ja pölyttäjiä  
– tutkimustuloksia maailmalta 
Maailman ruuantuotanto tarvitsee pölyttäjiä. Mutta 
pölyttäjät ovat tärkeitä muillekin aloille, kuten vaikkapa 
kosmetiikkateollisuudelle. Sen osoittaa voipuun eli 
kariten esimerkki Burkina Fasosta.

kukilla kävivät muun muassa juhan-
nuskimalainen (Bombus humilis) ja 
keltaniittyperhonen (Coenonympha 
pamphilus), jotka ovat meilläkin mo-
lemmat silmälläpidettäviä lajeja (Suo-
men lajien uhanalaisuus, Punainen 
kirja 2019). Kukkakävijöiden joukko 
oli tutkijoiden mukaan huomattavan 
samanlainen kaikilla seitsemällä tut-
kitulla alueella.

Mehiläispesiin asennettujen siite-
pölykeräinten tutkiminen osoitti, että 
12 eri pesän keräämästä siitepölys-
tä toukokuun lopun ja elokuun alun 
välillä keskimäärin 31 prosenttia tuli 
karhunvatukasta. Pesät oli jaettu nel-
jälle eri tutkimusalueelle, ja aluekoh-
tainen huippulukema oli 86 prosent-
tia. Karhunvatukan suosiminen on siis 
perusteltua. Mutta liika on toki liikaa 
tässäkin asiassa – laji kun saattaa val-
toimenaan kasvaessaan viedä tilaa 
muilta luonnonkasveilta.

Wignall ym. Thug life: bramble (Rubus 
fruticosus L. agg.) is a valuable foraging 
resource for honeybees and diverse flo-
wer-visiting insects. Insect Conservation 
and Diversity, painossa.

Karitevoin tuotanto 
hyötyy monipuolisesta 
kasvillisuudesta

Moni on saattanut törmätä karitevoi-
hin ihovoiteiden ja muun kosmetiikan 
ainesosana. Karitevoin lähde on voi-
puun eli kariten (Vitellaria paradoxa) 
hedelmä. Hyönteispölytteinen puu 
kasvaa läntisen ja keskisen Afrikan 
savannialueilla.

Karitevoita tuotetaan niin sano-
tuilla peltometsäviljelmillä, joissa on 
perinteisesti kasvanut voipuun lisäk-
si runsas valikoima muitakin kasvila-
jeja. Maaperän kuntoa on hoidettu 
riittävän pitkällä kesannoinnilla. Tilan-

Mesisilkkiyrtti (Asclepias 
syriaca) on monarkkiper-
hosen toukan ravintokasvi. 
Se kuuluu oleanterikasvien 
(Apocynaceae) heimoon.

ne on kuitenkin muuttumassa kasva-
van väestön ja intensiivisen peltokas-
vituotannon leviämisen vuoksi.

Kariten pölytystä tutkittiin äsket-
täin Burkina Fasossa. Kenttäkokeen 
perusteella tarhamehiläisiä oli enem-
män puu- ja pensaslajistoltaan mo-
nipuolisilla alueilla. Muita mehiläisiä 
esiintyi tasaisemmin kaikkialla, mut-
ta niidenkin kukkakäynnit olivat vilk-
kaimmillaan kasvilajirikkailla paikoil-
la. Kirjoittajat toteavat, että voipuun 
hedelmien tuotanto kärsii monin pai-
koin selvästä pölytysvajeesta.

Delaney ym. Local-scale tree and shrub 
diversity improves pollination services 
to shea trees in tropical West African 
parklands. Journal of Applied Ecology, 
painossa.

Ristipölytteiset 
mustikkalajikkeet vaativat 
paljon kukkakäyntejä

Läheistäkin sukua keskenään olevilla 
viljelykasvilajikkeilla voi olla merkittä-
viä keskinäisiä eroja lisääntymisbio-
logiassa. Nämä erot tulee huomioida 
viljelytekniikassa. Lisäksi kullekin la-
jikkeelle sopivan peltolohkon valinta 
linkittyy pölyttäjien tarpeeseen – mi-
käli ristipölytyksen tarve on suuri, 
lähistöllä tulee olla pölyttäjille sopivia 
elinympäristöjä tai niitä tulee perus-
taa esimerkiksi kukkakaistoja kylvä-
mällä ja puukujanteita istuttamalla.

Äskettäisessä tutkimuksessa selvi-
tettiin kukkakäyntien määrän vaiku-
tusta kolmen viljellyn mustikkalajik-
keen sadontuotantoon. Yksi lajikkeis-
ta oli täysin riippuvainen ristipölytyk-
sestä ja kaksi osittain itsepölytteisiä.

Tulokset osoittavat, että itsepöly-
tykseen pystyvien lajikkeiden kohdal-
la jo 3–5 kukkakäyntiä tuotti marjoja 
90 prosentin todennäköisyydellä. Ris-

teella kärpäset voivat joustaa kasvila-
jin valinnassa tiettyyn pisteeseen asti: 
esimerkiksi ampiaisyrtti (Dracocepha-
lum heterophyllum) oli ritarinkannuk-
sen lisäksi niiden suosiossa valkoises-
ta väristään huolimatta. Myös ampi-
aisyrtin kukka on pitkätorvinen. Sen 
sijaan kärpäset selvästi välttelivät 
pensashanhikkeja (Dasiphora), joilla 
on erityinen ominaistuoksu ja raken-
teeltaan avoin kukka. 

Kenttäolosuhteissa ravinnonhan-
kinnan optimointi lieneekin yhdis-
telmä toisaalta uskollisuutta tietty-
jä suosikkikukan rakenteita kohtaan 
ja toisaalta välttämiskäyttäytymistä 
muun muassa epämieluisia tuoksu-
ja kohtaan.

Gao ym. Insect pollinators show constan-
cy for different flower traits between the 
most- and less-preferred plants: a case 
study of the long-proboscid tangle-veined 
fly. Ecological Entomology, lokakuu 2020.

Monarkkiperhoset osaavat 
välttää torjunta-aineita

Kasvinsuojeluaineiden haittavaikutuk-
sista tiedetään jo paljon. Mutta siitä 
tiedetään toistaiseksi vasta vähän, 

Pensasmustikka

T.O. T.O.

tipölytteisellä lajikkeella puolestaan 
15 kukkakäyntiä johti vasta 58 pro-
sentin marjomistodennäköisyyteen.

Kendall ym. Self-compatible blueberry 
cultivars require fewer floral visits to 
maximise fruit production than a parti-
ally self-incompatible cultivar. Journal of 
Applied Ecology, painossa.

Kärpäspölyttäjän ravinnonhaku 
on tasapainoilua

Mehiläisyhteiskunta rekrytoi tanssi-
kielensä avulla suuren määrän työ-
läisiä samalle kukkivalle laikulle. Tar-
hamehiläinen on kuitenkin meden- ja 
siitepölyn käytöltään generalisti – sen 
ravinnonlähteeksi kelpaavat monen-
laiset eri kasvukauden vaiheissa kuk-
kivat kasvit. Toisin on monien muiden 
pölyttäjähyönteisten laita, sillä ne 
saattavat olla erikoistuneita jopa yh-
teen ainoaan kasvilajiin.

Tällaisessa äärimmäisessä nirsou-
dessa piilee tietenkin myös vaaro-
ja. Mikäli ainoa ravintokasvi esiin-
tyy runsaana ja kukkii hyvin, ei hätää 
ole, mutta hieman joustavampi ruo-
kavalio on muuttuvassa maailmassa 
yleensä turvallisempi valinta. Tasapai-
noilua erikoistumisen ja joustavuu-
den välillä tutkittiin äskettäin erääl-
lä kärpäslajilla (Nemetrinus), jolla on 
pitkä imukärsä. Sen suosikkimesikas-
vi on kukkatorveltaan pitkä, sinikuk-
kainen ritarinkannuslaji (Delphinium 
caeruleum).

Tutkijat tekivät kokeen, jossa kär-
päsille tarjottiin erimuotoisia, -värisiä 
ja -tuoksuisia kukkia. Tulosten perus-

pystyvätkö pölyttäjähyönteiset omal-
la käyttäytymisellään vähentämään 
aineista itselleen aiheutuvia riskejä. 
Kysymystä selvitettiin kokeellisesti 
monarkkiperhosella ja sen toukan 
ravintokasvilla mesisilkkiyrtillä India-
nassa, Yhdysvalloissa.

Tulosten perusteella munivat mo-
narkkinaaraat osasivat välttää kasve-
ja, joihin oli kokeellisesti lisätty kuutta 
eri kemikaalia: yhtä tuhohyönteisten, 
kahta rikkakasvien ja kolmea sienitau-
tien torjunta-ainetta. Vaikutus tosin 
havaittiin vasta, mikäli kaikkia kuutta 
ainetta oli lisätty kokeessa käytetyillä 
enimmäispitoisuuksilla. Muninta vä-
heni tällöin noin 30 prosenttia. Lisäk-
si munista kuoriutuvat pienet toukat 
välttivät aineilla käsiteltyjen lehtien 
syömistä. Myös kenttäoloissa tehtiin 
samanlaisia havaintoja: ruiskutetuilta 
aloilta löydettiin vähemmän munia. 
Erityisesti yksi aine, englanninkielisel-
tä nimeltään metolachlor, näytti kar-
kottavan munivia naaraita.

Olaya-Arenas ym. Do pollinators prefer 
pesticide-free plants? An experimental 
test with monarchs and milkweeds. Jour-
nal of Applied Ecology, painossa. 

Eeva-Liisa Korpela
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Viljellyt mustikkalajikkeet tarvitsevat 
pölyttäjiä tuottaakseen hyvän sadon.

Englannissa tehty tutkimus osoitti, 
että karhunvatukka on Brittein saa-
rilla tärkeä ravinnonlähde monille 
pölyttäjille. Kuvan tarhamehiläinen 
ja kovakuoriainen kohtasivat karhun-
vatukalla Sastamalassa.
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Kutsumme mehiläistarhaajat Sadonkorjuuseminaariin ja vuosikokoukseen Kuopioon. 
Vuosikokouksessa 15.11.2020 käsitellään liiton sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat.

EU-mehiläishoito-ohjelman 
Sadonkorjuuseminaari 14.11.  

Suomen paras hunaja 2020 -kilpailunäytteet on tänä vuonna postitettava etukäteen liiton toimistoon. 
Kilpailuohjeet löytyvät tästä lehdestä sivulta 176.

HUNAJA houkuttelee 
Sadonkorjuuseminaariin

LAUANTAINA 14.11. EU-OHJELMAN SADONKORJUUSEMINAARI

Kylpylähotelli Rauhalahdessa, osoitteessa Katiskaniementie 8,
70700 Kuopio. Lisätietoja hotellista löytyy osoitteesta rauhalahti.fi

HUOM. Seminaariin pitää ilmoittautua. Seminaariin voidaan 
koronavirukseen liittyvien viranomaisohjeiden mukaisesti ottaa 
vain 80 vierasta.

Aamukahvi tai -tee ja sämpylä (7 €)

10.00–10.15  Sadonkorjuuseminaarin avaus ja tervehdykset
 SML:n puheenjohtaja Hannu Luukinen
 Mehiläishoitajana Kuopion seudulla, 
 Kari Lappi, puheenjohtaja

10.15-12.00  Miten tuotetaan maailmanluokan hunajaa? Api-
mondian hunajakilpailussa loistavasti menestyneet 
Zofuz Knudsen ja Lars Fischer Tanskasta kertovat 
omasta tavastaan tuottaa hunajaa sekä Apimondi-
an hunajakilpailusta ja siihen valmistautumisesta. 
Mikäli Tanskasta ei saa matkustaa Suomeen, luento 
toteutetaan videon ja Teamsin välityksellä.

12.00–14.00  Lounas ja kilpailuhunajien maistelu 

14.00–14.05  Vuoden havaintotarhaajan nimeäminen 

14.05–14.45  Millainen hunaja kuluttajia miellyttää? Mikä purkki 
päätyy kauppakassiin? Kuluttajatutkimusten tulok-
sia. Suvi Luoma, Foodwest.

14.45–15.15  Kun pelkkä etiketti ei riitä: Metsäteemaan hiottu 
hunajapakkaus. Teemu Aittamaa, Korpikuusikon 
hunaja 

15.15-15.45  Kahvitauko 

15.45-16.05  More than honey -hankkeen selvityksiä, projekti-
päällikkö Anneli Salonen

16.05-16.20  Hunajakesästä hintasyksyyn, SML 

16.20-16.30 Miten kävi hunajakisassa – millaisia hunajia saatiin, 
kenelle menivät kunniakirjat? SML:n laatutoimikunta

16.30-17.00  Suomen paras hunaja 2020 -kilpailun tulokset ja 
voittajien palkitseminen 

Buffetillallinen (à 22 €/hlö) klo 19–21.

HINNAT

Seminaari on maksuton, mutta ruokailut ja 
majoitus ovat maksullisia.
Kaikki alla olevat maksut laskutetaan etukä-
teen.

lauantai 14.11.
Seminaaripaketti 22,00 € 
(lounas ja iltapäiväkahvi, ilman majoitusta)

Majoittuminen la–su 
1 hh:ssa 101 €/hlö/yö
2 hh:ssa 63 €/hlö/yö
3 hh:ssa 55 €/hlö/yö

Majoittuminen pe–su 
1 hh:ssa 190 €/hlö 
2 hh:ssa 120 €/hlö  
3 hh:ssa 100 €/hlö

Kylpylä kuuluu majoittumisen hintaan.

HUOM. Majoituskulut veloitetaan täysimääräi-
sinä, jos peruutus tehdään 6.11.  jälkeen.

Aamupalan etukäteen varanneille on tarjolla 
kahvia ja teetä sekä sämpylä hintaan 7 €.

sunnuntai 15.11.
Kokouspaketti 22,00 € 
(kokouslounas ja iltapäiväkahvi)

Sadonkorjuuseinaarissa puhutaan tänä vuonna ko-
timaisen hunajakilpailun lisäksi kilpailemisesta kan-
sainvälisillä areenoilla. Aiheesta tulevat kertomaan 
tanskalaiset tarhaajakumppanukset Zofuz Knudsen 
ja Lars Fischer, jotka ovat menestyneet monena 
vuonna Apimondian hunajakilpailuissa. Knudsen 
toimi viimekertaisessa kilpailussa myös tuomarina, 
joten kaksikko osaa kertoa, miten huippuhunajaa 
tuotetaan ja käsitellään ja mitä kilpailuun osallis-
tuminen vaatii.

SML teetti kesän ja syksyn mittaan kaksi tutki-
musta, joissa kartoitettiin kuluttajien mielipiteitä 
hunajasta ja hunajapakkauksista. Jälkimmäisessä 
tutkimuksessa kuluttajaraati pääsi myös arvioi-
maan erilaisten hunajien rakennetta ja tutkimaan 
hunajapakkauksia. Tutkimusjohtaja Suvi Luoma 
Foodwestiltä kertoo, millaisia tuloksia tutkimuksis-
ta saatiin ja mitä niistä voi päätellä.

Korpikuusikon hunajaa myydään aivan erityisen 
huolella suunnitellussa pakkauksessa, jolla on oma 
erityinen tarinansa. Teemu Aittamaa kertoo meille, 

Sadonkorjuuseminaaria vietetään 
tänä syksynä Kuopiossa 14.11. Luvassa 
on innostavia esityksiä hunajasta: 
kiteytyksestä, hunajakilpailuista, 
kuluttajatutkimuksesta ja pakkauksista. 
Päivän pääesiintyjät ovat Apimondian 
hunajakilpailuissa menestyneet 
tanskalaiset Zofuz Knudsen ja Lars Fischer.

Sadonkorjuuseminaarin ja vuosikokouksen ilmoittautuminen avataan 6.10. kello 9.00. Sekä seminaariin 
että SML:n vuosikokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 30.10.2020.
Helpoiten ilmoittautuminen onnistuu nettilomakkeella: 
www.mehilaishoitajat.fi/tapahtumat > Sadonkorjuuseminaari ja vuosikokous.
Ilmoittautua voi myös SML:n toimistoon: sml@hunaja.net tai 010 387 4770.
Sadonkorjuuseminaariin voidaan tänä vuonna ottaa vain 80 seminaarivierasta. Osallistujien määrää 
rajoitetaan, sillä koronaepidemian takia meidän täytyy pitää normaalia enemmän etäisyyttä toisiimme 
seminaarisalissa. Vieraiden kannattaa varautua myös käyttämään salissa kasvosuojainta. Kertakäyttöisiä 
suojaimia on tarjolla paikan päällä. Paikalle ei voi tulla, jos tuntee vähänkään flunssan oireita.

Mikäli seminaaria ei voida mahdollisten koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi järjestää 
Kuopiossa yleisön läsnä ollessa, asiasta tiedotetaan mahdollisimman pian. Tällöin seminaari ja hunaja-
kilpailun tuloksien julkistaminen toteutetaan etäyhteyden välityksellä. 

miten pakkaus syntyi ja sen materiaalit valittiin. Li-
säksi kuulemme, miten viimekesäinen Mehiläislive-
yhteistyö YLEn kanssa sujui.

Seminaarissa nimetään myös huipputyötä mehi-
läistarhauksen eteen tehnyt henkilö eli Vuoden 
havaintotarhaaja, kuullaan koontia hunajakesästä 
ja päivitetään tiedot More than honey -hankkeen 
tutkimuksista.

Hunajana pohjalla on tietysti Suomen parhaan 
hunajan 2020 julkistaminen. Viime vuonna titteli 
meni suussasulavalle kiteytetylle hunajalle Jäm-
sään. Millainen hunaja vie kielet mennessään 
tänä vuonna? Laatutoimikunta on ehtinyt arvioida 
hunajat hyvissä ajoin etukäteen, joten luvassa on 
myös pohdintaa kilpailuhunajien ominaisuuksista 
ja laadusta.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUJAMÄÄRÄ

Zofuz Knudsenin ja Lars Fischerin kiteytetty hunaja 
voitti Turkin Apimondiassa 2017 maailman parhaan 
hunajan palkinnon.
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Hakolan Marjatila Janakkalan Turen-
gissa on Outi Koskisen isän kotitila. 
Hän on asunut paikalla perheineen 
vuodesta 1994 alkaen, ja tilan pää-
rakennus rakennettiin vuonna 1999. 
Yhteensä noin 30 hehtaarin tiluksilla 
kasvaa monenkirjava joukko erilai-
sia marjapensaita ja hedelmäpuita. 
Mehiläispesiä on tätä nykyä nelisen-
kymmentä.

Marjanviljely alkoi vadelmasta, 
mehiläistarhaus parvesta

Tilan sukupolvenvaihdos toteutettiin 
vuonna 2007. Samaisena vuonna aloi-
tettiin vadelman viljely viljan ohella – 
ja mehiläistarhaus. ”Juhannusaattona 
pihapiiriimme ilmestyi mehiläisparvi, 
josta soitin lähistöllä asuvalle me-
hiläistarhaaja Martti Jauhiaiselle. 
Pohdinnan seurauksena päädyimme 
siihen, että otan mehiläiset itse hotei-
siini. Vuonna 2007 korjattiinkin myös 
hieman hunajaa”, muistelee Koskinen 
tarhauksen alkutaipaletta. 

Marjapuolella viljely lähti vähi-
tellen laajenemaan vadelmasta. Nyt 
Koskisen luettelema lajikkeiden vali-
koima on vaikuttava: vadelman seu-
raksi tuli ensin mustaherukka ja sit-
temmin joukkoon liittyivät mansikka, 
punaherukka, karviainen, tyrni, aro-
nia, karhunvatukka, saskatoon, kir-
sikka, luumu ja noin 50 omenapuuta.

Lisää satoa 
pölyttäjiä vaalimalla

Tyrniä lukuun ottamatta kaikki Kos-
kisen viljelemät marja- ja hedelmä-

saippuaa ja hunajalla makeutettua 
glögiä sekä hunaja-marjavalmisteita. 
Ympäröivästä luonnosta löytyy kek-
seliäisyyttä käyttämällä monenlaisia 
muitakin raaka-aineita – allekirjoitta-
neen matkaan lähti puodista esimer-
kiksi voikukkasiirappia.

Kahvila on auki ympäri vuoden 
perjantaisin ja lauantaisin, ja siellä 
on mahdollista järjestää myös yksi-
tyistilaisuuksia. ”Kahvilan leivonnai-
set tehdään omista jauhoista, ja niihin 
käytetyt marjat ja hunaja ovat tieten-
kin omia nekin. Hienokiteinen huna-
jamme myydään pääosin paikan pääl-
lä ja joissain lähialueen pikkukau-
poissa”, Koskinen kertoo.

Tuoretta hunajaa lingotaan pitkin 
kautta. ”Rasioittain myytävät aronia 
ja tyrni ovat suosittuja, ja samalla asi-
akkaiden matkaan lähtee usein huna-
jaa”, hän jatkaa.

Koskinen on opettanut Keravan 
opistossa mehiläistarhauksen perus-
kurssilaisia. Omassa opinahjossaan 
Mustialassa hän on käynyt koulutta-
massa tuotteistamiseen ja yrittäjyy-
teen liittyvissä asioissa sekä maata-
louden perusasteella että tarhaajan 
ammattitutkinnossa. Omaa osaamis-
ta on mukavaa jakaa eteenpäin ja sa-
malla oppii itsekin lisää.

Hakolan luomumarjatilalla
panostetaan tuotteistamiseen

Outi Koskisen emännöimä 
marjatila sijaitsee Kanta-Hä-
meen vaihtelevissa metsä- ja 
peltomaisemissa. Hän päätyi 
sattuman seurauksena me-
hiläistarhaajaksi ja toimii nyt 
myös alan kouluttajana.

Hakolan Marjatilalle järjestettiin PÖLYHYÖTY-hankkeen tiedotusretki 24. 
kesäkuuta. Aluksi juotiin kahvit tilapuodin aurinkoisella terassilla ja kerrot-
tiin medialle hankkeen tuoreimmat kuulumiset. Suomen ympäristökeskuk-
sen SYKEn erikoistutkija Mikko Kuussaari puhui yleisesti SYKEn vetämästä 
laajasta pölytyshankkeesta, graduntekijä Salla Holopainen tarhaajille 
tekemästään pölytyspalvelukyselystä ja SML:n Eeva-Liisa Korpela liiton 
yhteistyöstä hankkeessa. Outi Koskinen puolestaan kuvaili tilan toimintaa 
ja kierrätti osallistujat vadelmaviljelmällä ja mehiläispesillä. Retken päät-
teeksi oli aikaa tarkemmille haastatteluille. Paikalla oli 7 median edustajaa,  
ja retkestä tehtyjä artikkeleita julkaistiin useissa lehdissä ja haastatteluita 
kuultiin radion puolella.

Kesäinen tiedotusretki Hakolan tilalle

kasvit tarvitsevat hyönteispölytystä, 
jonka hoitavat luontevalla tavalla ti-
lan omat mehiläiset. Marjapensaat 
kukkivat vieläpä sopivassa rytmissä 
siten, että pölytys hoituu tehokkaasti 
ja mehiläisille on koko ajan runsaasti 
ravintoa tarjolla. ”Aikaiset mustahe-
rukkalajikkeet avaavat kauden, sen 
jälkeen seuraa aronia ylioppilasjuhli-
en tienoilla”, Koskinen kuvailee.

Mesikasvivalikoimaa Koskinen 
täydentää erilaisten yrttien viljelyllä, 
sillä ympäröivillä alueilla on enim-
mäkseen viljapeltoja. Hän haluaa 
muutenkin panostaa pölyttäjille suo-
tuisaan ympäristöön, ja esimerkiksi 
valkoapilan annetaan vapaasti kukkia 
marjarivien välissä.

”Mielestäni tarhamehiläiset ja 
luonnonpölyttäjät täydentävät tois-
tensa työtä. Ja mehiläistarhaajat autta-
vat myös luonnonpölyttäjiä. Tarhaaja 
kun pyrkii hoitamaan ympäristöä si-
ten, että mehiläisille ja samalla muil-

le hyönteisille on ravintoa tarjolla lä-
pi kesän”, Koskinen pohtii.

Koskisella on muutamia mehi-
läispesiä pölytyspalvelussa naapurin 
rypsi- ja hernelohkoilla sekä Kiipu-
lan ammattiopiston mailla. Hän huo-
mauttaa, että mehiläishoidon ansios-
ta saa myös sellaisia luontoelämyk-
siä, joita ei tule ehkä aina ajatelleek-
sikaan. ”Esimerkiksi öisten pesänsiir-
topuuhien aikana voi nähdä hämäris-
sä liikkuvia eläimiä.”

Jatkojalosteita, kahvila
ja koulutusta

Outi Koskinen opiskeli ammattitar-
haajaksi Mustialassa vuosina 2010–
2011. Hän on erityisesti kiinnostu-
nut jatkojalosteiden kehittämisestä. 
Kahvilanakin toimivan tilapuodin 
hyllyillä koreilevat toinen toistaan 
värikkäämmät mehiläisvahakynttilät. 
Koskinen tekee myös muun muassa 

Eeva-Liisa Korpela, 
teksti ja kuvat

Hakolan Marjatilan tilapuodissa myydään hunajan lisäksi monenlaisia mehi-
läistuotteita, kuten mehiläisvahakynttilöitä, saippuaa, hunajalla makeutettua 
glögiä sekä hunaja-marjavalmisteita.

Jättipalsamissa käynti jättää jäljenLämpiminä syyskesän ja alkusyksyn päi-
vinä mehiläiset vierailevat mielellään 
jättipalsamissa. Se tuottaa kohtalaisesti 
mettä, ja mesi on helposti saatavissa. 
Mesilähteelle päästäkseen mehiläisen 
on kuljettava kukan "katossa" roikku-
vien heteiden alta. Vaalea siitepöly on 
helposti irtoavaa ja mehiläinen saa sitä 
selkäänsä. Kotipesään palaavilla mehi-
läisillä on usein jättipalsamissa vierailun 
merkkinä vaalea selkätäplä. Kimalaiset käyvät myös mielellään 

jättipalsamissa.T.O.
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