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Hankkeen nettisivut: 
mehilaishoitajat.fi/more-than-honey-

hanke/

Anneli Salonen, projektipäällikkö
teksti ja kuvat

Mehiläismyrkyn kerääminen

Mehiläismyrkkyä kerätään tarkoitusta 
varten valmistetuilla keräimillä. Niitä 
on saatavina useilta eri valmistajilta 
ja sekä pesän eteen että pesien sisäl-
le laitettavia malleja. Perusperiaat-
teena kaikissa keräimissä on se, että 
mehiläisiä ärsytetään sähkövirralla, 
jolloin ne ruiskuttavat myrkkyrakossa 
olevaa myrkkyä keräimen lasilevylle.

Myrkkyä voidaan kerätä hyvällä ja 
lämpimällä lentoilmalla. Mitä lämpi-
mämpää on, sitä enemmän yhdellä 
keruukerralla saadaan myrkkyä. Hyvä 
siitepölysato lisää myrkkyrauhasten 
kokoa ja samalla myrkyn ja siinä ole-
vien yhdisteiden määrää. Mehiläisen 
täydessä myrkkyrakossa on noin 0,3 
mg myrkkyä. Yhden mehiläismyrkky-
gramman keräämiseen tarvitaan siis 
noin 10 000 mehiläisen myrkky.

Myrkyn kerääminen suositellaan 
tehtäväksi iltapäivällä tai illalla. Jos-
kus mehiläisyhteiskunnat saattavat 
ärsyyntyä myrkyn keräämisestä. Siksi 
keruutarhan olisi hyvä olla kauempa-
na ihmisten kulkureiteiltä.

Mehiläispesän oheistuotteiden tuotanto-ohjeet
Vuoden 2021 Mehiläinen-lehdissä julkaistaan kaikkien mehiläispesän oheistuotteiden 
– siitepölyn, pergan, propoliksen, emomaidon, mehiläisvahan, mehiläismyrkyn ja kuh-
nuritoukkien – tuotanto-ohjeet. Sarja alkaa mehiläismyrkystä.

Keräimen asettaminen pesään

Uusi keräin ei tuoksu myrkyltä. Siksi 
se on hyvä esitellä mehiläisille esi-
merkiksi siten, että sulkee vähäk-
si aikaa lentoaukon osittain, jolloin 
mehiläiset joutuvat laskeutumaan 
kerääjälle. Myös pesän koputtelu saa 
mehiläiset tulemaan kerääjän pääl-
le. Koska feromonin haju houkuttaa 
mehiläisiä keräimelle, sitä ei kannata 
puhdistaa liian hyvin eri keruukerto-
jen välillä.

 Myrkkyä suositellaan kerättäväk-
si yhdestä pesästä noin yhden tunnin 
ajan. Sen jälkeen keräimen voi siirtää-
toisen pesän eteen tai viedä keruule-
vyn tyhjennykseen. Keruun jälkeen 
keräimen päällä saattaa olla muuta-
ma kuollut mehiläinen.

Yhdestä pesästä voidaan kerätä 
myrkkyä kolmesta neljään kertaa ke-
sässä. Myrkyn kerääminen saattaa 
vähentää hiukan toukkien ja hunajan 
määrää pesässä, mutta se ei vaiku-
ta yhteiskunnan vahvuuteen eikä tal-
vehtimiseen.

Mehiläismyrkyn keruu ja hyödyntäminen

Myrkyn poistamiseksi lasilevyltä tarvitaan hyvät suojaimet ja kaavin, 
jolla kuivunut myrkky raaputetaan lasilta talteen.

Yhdisteryhmä Yhdiste % kuivapainosta 
Proteiinit (Entsyymit) Fosfolipaasi A2 10–12 

 Fosfolipaasi B 1 
 Hyaluronidaasi 1–2 
 Fosfataasi 1 
 α-Glukosidaasi 0,6 

Peptidit Melittiini 40–50 
 Apamiini 2–3 
 MCD peptidi 2–3 
 Sekapiini 0,5–2 
 Pamiini 1–3 
 Minimiini 2 
 Adolapiini 0,5–1 
 Prokamiini A, B 1–2 
 Proteaasi inhibiittori 0,1–0,8 
 Tertiapiini, cardiopep, melittiini F 1–2 

Fosfolipidit  1–3 
Biogeeniset amiinit Histamiini 0,5–2 

 Dopamiini 0,2–1 
 Noradrenaliini 0,1–0,5 

Aminohapot Aminobutyrik happo, α-aminohapot 1 
Sokerit Glukoosi ja fruktoosi 2–4 

Haihtuvat yhdisteet 
(feromonit) 

Kompleksiset esterit 4–8 

Kivennäisaineet P, Ca, Mg 3–4 
 

Taulukko 1. Mehiläismyrkyn keskiarvoinen koostumus. 
      (Lähde: Bee Venom Book, Chapter 1, www.bee-hexagon.net, 2017)

BeeWhisper-myrkkykeräin 
on melko edullinen ja 
helppo käyttää. Se sam-
muu noin tunnin keruuajan 
jälkeen itsestään.

Turvallinen myrkyn 
käsittely ja säilytys 

Mehiläiset ruiskuttavat myrkyn kerää-
jän lasilevylle, ja se kuivuu lasille jo 
keruun aikana. Kun kaikki myrkky on 
kuivunut, se voidaan poistaa keruu-
levyltä. Myrkkyä poistettaessa täytyy 
suojautua hyvin suojakäsineillä ja 
hengityssuojaimella ja varoa etenkin 
myrkyn joutumista suuhun, iholle, sil-
miin tai keuhkoihin. Myrkky on hen-
genvaarallista sisään hengitettynä.

Myrkky raaputetaan lasilta teräl-
lä ja kerätään talteen. Saatu myrkky-
määrä on myös hyvä punnita, jotta 
sen jatkokäyttöä on helpompi suun-
nitella. Punnitsemiseen sopivat edul-
liset timanttivaa’at.

Myrkky säilytetään tiiviillä kannel-
la suljettavassa lasiastiassa, joka on 
tummaa lasia tai joka voidaan suoja-
ta valolta foliolla. Myrkky tulee säilyt-
tää huolellisesti suljetussa, keruutie-
doilla ja myrkyn merkeillä merkityssä 
pakkauksessa lasten ja kotieläinten 
ulottumattomissa mielellään pakas-
timessa. Myrkkyä sisältävät pakkauk-
set pitää säilyttää niin, että niitä ei va-

hingossa sekoiteta muihin tuotteisiin, 
kuten elintarvikkeisiin.

Mehiläismyrkyn koostumus 
ja hyödyntäminen

Mehiläismyrkky on kirkasta, keller-
tävää, hapanta ja karvaan makuista 
nestettä. Siinä on 55–70 prosenttia 
vettä, ja sen pH on 4,5–5,5. Myrkky 
kuivuu nopeasti vaaleaksi jauheeksi. 
Se liukenee veteen mutta ei etanoliin. 

Myrkyn yleisimmät aineosat ovat 
melittiini ja fosfolipaasi A2. Muut yh-
disteet löytyvät taulukosta 1.

Myrkkyä ostetaan maailmanmark-
kinoilla, mutta puhdistamattoman 
raakamyrkyn hinta on hyvin alhainen. 
Siksi sen paras hyödyntämistapa on 
käyttää sitä erilaisissa kosmeettisis-
sa tuotteissa tai apiterapiatuotteissa.

Mehiläispistoshoitoja on käytet-
ty esimerkiksi reumasairauksien hoi-
dossa kautta mehiläishoidon histori-
an. Mehiläismyrkkyvoiteita käytetään 
kipuvoiteena tai luonnon omana bo-
toksina. Mehiläismyrkky aktivoi solu-
jen ja immuunijärjestelmän toimintaa 
ja lisää elimistön omaa kortisonituo-
tantoa. Mehiläismyrkkyä käytetään 
myös mehiläismyrkkyallergian siedä-
tyshoidoissa. Vuonna 2020 australia-
laisissa tutkimuksissa havaittiin, että 
mehiläismyrkyn melittiini tuhoaa te-
hokkaasti rintasyöpäsoluja.
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Yhdellä keruukerralla yhdestä 
pesästä voidaan saada 0,01–0,1 
grammaa myrkkyä pesän koon 
ja aktiivisuuden mukaan.

Mehiläismyrkystä ja sen käytöstä ki-
innostuneet löytävät lisää tietoa uu-
delta nettisivulta: mehilaishoitajat.fi/
more-than-honey-hanke/muut-me-
hilaispesan-tuotteet/mehilaismyrkky/


