


✓ Emomaito muodostuu hoitajamehiläisten

mehiläisten ruokamehurauhasissa. 

Hoitajamehiläiset syöttävät emoa koko sen

elämän ajan. Myös kaikki työläistoukat

saavat emomaitoa kolmen ensimmäisen

elinpäivänsä ajan

✓ Emomaito kerätään mehiläisvaha- tai 

muovisista emokennoista 72 tuntia 2 tai 3 

päivän ikäisten toukkien siirtämisen jälkeen.







Emo tai ei-emoa

TYÖMEHILÄISET

MEHILÄISHOITAJA



EMO ja TYÖMEHILÄISET

EMO – elää 3 -4 vuotta ja syö koko elämänsä ajan vain 

emomaitoa

Työmehiläiset – saavat emomaitoa vain toukkana kolmen päivän 

ajan munasta kuoriutumisen jälkeen. Elävät 35 - 45 päivää. 

Mehiläispesässä on työmehiläisiä: 

• Kauden alussa keväällä noin 20-25 000 mehiläistä

• Kesällä noin 50-60 000 mehiläistä

• Syksyn alussa 15-20 000 mehiläistä

Lopun toukka-aikaa kennojen peittämiseen saakka ne saavat 

ruokaa, jossa on hunajaa, vettä, vähän siitepölyä ja kirkasta 

ruokamehurauhasten eritettä = vähäproteiinista ruokaa= 

surkastunut seksuaalinen systeemi = ruualla kastrointi

Vain ruoka erottaa emon ja työmehiläiset !!!



Emo: 3 päivää munana+ 5 päivää toukka+ 8 päivää esi-

kotelo ja kotelo = 16 days

Työläinen: 3 päivää munana+ 6 päivää toukkana+ 12

päivää esikotelo ja kotelo = 21 days



A.  MATCA

M



Emon värit

Numero johon vuosi 

loppuu:

1, 6 - valkoinen

2, 7 - keltainen

3, 8 - punainen

4,  9 - vihreä

5,  0 - sininen



Emon merkitsemissylinteri



Emoja kasvattava mehiläishoitaja

✓ Hyvä näkö ja sujuva toukkien siirtotekniikka

✓ Muovi tai vahakennoissa

✓ Käytettävien pesien/pesäkaluston valitseminen

✓ Emollinen tai emoton yhteiskunta

✓ Mehiläisrodun valitseminen

✓ Puhdas ja desinfioitava tila, jossa voidaan tehdä

toukansiirrot ja emomaidon keruu

✓ Pakastin jossa säilytetään emomaito, emotoukat

ja peitetyt kennot



✓ Mehiläisten valitseminen

✓ Hoitajamehiläisten määrä mehiläispesässä

✓ Proteiinirikasta ruokaa saatavana (siitepölyä, 

pergaa, hunajaa)

✓ Emon ikä tai emon puuttuminen

✓ Ilmaston muutos



✓ Emomaidon tuottaminen– mestariyhteiskunnat–10 HDA yhdisteen määrä

emomaidossa

✓ Lennon määrä – jatkuva työrytmi, pitkä työskentely/lentoaika lentäminen

huonoissa sääoloissa

✓ Talvenkestävyys ja ruuankulutus talven aikana, alhaiset talvitappiot, yleiset

olosuhteet kevään aikana

✓ Alhainen parveilutaipumus

✓ Rauhallisuus ja käyttäytyminen kakuilla– rauhalliset mehiläiset hoitotöiden ja

sadonkorjuun aikana

✓ Taudinkestävyys– vain terveitä yhteiskuntia

✓ Ruokavarojen varastointi– rakentavat hunaja- ja siitepölyvyöhykkeitä

toukkien ympärille, osaavat varastoida ruokavaroja





Romaniassa käytössä kaksi rotua:

1. Karpaattien mehiläisiä Apis melifera bees –

vanhoja paikallisia, 10 HDA:n pitoisuus

emomaidossa yli 2,4

2. Krainilaiset mehiläiset – erityiset kannat,

jotka valittu emomaidon tuotantoon,

10HDA:n pitoisuus korkeintaan 2,2



Tieteellinen artikkeli emomaidosta

Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2012 Dec;12(4):368-76.

Royal jelly acid, 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid, as a

modulator of the innate immune responses.

Sugiyama T1, Takahashi K, Mori H.

Abstract

Royal jelly is a food for queen and larvae honeybees. 10-Hydroxy-

trans-2-decenoic acid (10H2DA; "royal jelly acid") is the principal lipid

component in royal jelly. Several pharmacological activities of

10H2DA have been reported: anti-tumor, anti-biotic,

immunomodulatory, estrogenic and neurogenic. We recently revealed

an inhibitory effect of 10H2DA in innate immune signals. Despite

appreciable advances in studies on innate immune signals after the

identification of Toll-like receptors as innate immune receptors, few

studies have reported the effect of 10H2DA on

innate immune signals. In this review, we focus on recent advances in

the evaluation of the biological activities of 10H2DA (especially

immunomodulatory activities). We also discuss the molecular

mechanisms underpinning these biological activities, which could

lead to new therapeutic targets for the treatment of

immune disorders.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23061418
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sugiyama%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061418
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takahashi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061418
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mori%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061418


Munasta toukaksi, perustuu mehiläisten reaktioon

emon poistamisen jälkeen

Emomaitoa voidaan tuottaa emollisessa pesässä.

Paras menetelmä on tuottaa emomaitoa toukkien

avulla. Tämä onnistuu sekä emollisessa että

emottomassa pesässä.

Toukkien siirtäminen on helppoa!



✓ Emokennokupit– voidaan valmistaa vahasta puisten

tai silikonisten muottien avulla, tai käytetään 9 mm:n

kokoisia muovisia emokennokuppeja

✓ Erikoistuneet mehiläishoitajat käyttävät mieluummin

omasta vahasta tehtyjä emokennkuppeja.



✓ Valmistaminen omasta 

mehiläisvahasta:

✓ Muotti kastetaan ensin kylmään

veteen ja sitten noin 70 asteiseen

vahaan

✓ Kennokupin syvyydeksi tulee 5-7 

mm. tämä saavutetaan kahdella 

kastamiskerralla. Kolmannella 

kerralla kastetaan vähemmän 

jolloin kennokupin pohja 

vahvistuu



✓ Lopuksi kennokupit kastetaan kylmään veteen ja sen

jälkeen kenno irrotetaan varovasti muotin päältä

✓ Näin valmistetun kennokuppien paksuus on noin 0,5

mm ja reunat ovat ohuet.

✓ Mehiläiset hyväksyvät hyvin vahasta tehdyt

emokennokupit



✓ Vahasta tehdyn emokennokupin pitää olla halkaisijaltaan 9 mm, koska

tällaiseen kennokuppiin mehiläiset laittavat emotoukalle paljon ruokaa

✓ Emokennokupit, joiden halkaisija on yli 9 mm ei hyväksytä pesissä

✓ Vahasta tehdyt emokennokupit voidaan kiinnittää vahalla puurimoihin

✓ Emomaidon tuotannossa voidaan yhteen pesään laittaa 75-150

emokennokuppia joihin on siirretty toukat



✓ toukan siirtämiseen 

emokennokuppiin tarvitaan 

siirtoneula tai sulka (spatula)

✓ Romaniassa on aikaisem-

min  käytetty tähän vinosti 

puolitettuja hanhen sulkia

✓ Neula laitetaan toukan selän 

takaa toukan alle ja mukaan 

pyritään saamaan 

mahdollisimman paljon 

kennossa olevaa 

emomaitoa.



✓ Suurin vaara siirrossa on että toukka kuivuu, joka voi

heikentää sen vastaanottoa kasvatuspesässä

✓ Suositellaan että toukkia suojataan kuivumiselta kosteiden 

pyyhkeiden avulla ennen ja jälkeen siirtämisen siihen saakka, 

kun ne viedään kasvatuspesään









✓ Väitetään, että toukkien kaksoissiirtäminen

emokennokuppeihin antaisi paremman vastaanoton.

Tämä ei pidä paikkansa.

✓ Jotta saadaan parempi toukkien vastaanotto, toukat

otetaan pesistä, joissa niitä on ruokittu hyvin ja jossa

on paljon hoitajamehiläisiä. Jos satoa ei tule,

pesääruokitaan hunajalla ja zeoliitillä.



Emomaidon tuottaminen emollisessa 

yhteiskunnassa

✓ Näin voidaan tehdä, jos emo häkitetään johonkin

pesän osaan tietyksi aikaa

✓ Pystysuuntaisia Langstroth pesiä voidaan käyttää.

✓ Yhteiskuntien pitää olla vahvoja ja niissä pitää olla

paljon hoitajamehiläisiä.

✓ Voidaan myös yhdistää kaksi pesää päällekkäin,

jotta saadaan paljon mehiläisiä. Yhdistetyt pesät

voidaan jakaa syksyllä.



✓ Pesästä, johon emokennokupit aiotaan laittaa, 

eristetään emo sulkuristikolla alimpaan osastoon. 

(Erityinen emon eristyshäkki koko 10 cm x 10 cm?)

✓ Näin saadaan emottomuuden tunne muihin 

laatikoihin

✓ Ylemmässä laatikossa täytyy olla paljon ruokaa ja 

erityisesti siitepölyä

✓ Emokennokuppilistojen lisäksi tähän laatikkoon 

laitetaan kaksi kakullista munia ja toukkia. Ne 

laitetaan laatikon keskelle.

Emomaidon tuottaminen emollisessa 

yhteiskunnassa



✓ Emokennokuppilistat laitetaan kahden muna- ja sikiökakun

väliin.

✓ Sikiöiden takia näille kakuille tulee paljon hoitajamehiläisiä.

✓ Kennokupeissa olevat emotoukat otetaan paremmin vastaan

✓ Jotta saadaan parempi kasvatustulos, sikiökakut voidaan

vaihtaa ja ainakin peitetyt kakut laitetaan muihin laatikoihin.

Emomaidon tuottaminen emollisessa 

yhteiskunnassa



✓ Saman suuruisissa 

yhteiskunnissa, joissa on eri 

ikäiset emot, saadaan 

erilainen kasvatustulos. 

Parempi tulos saadaan 

pesässä, jossa on vanhempi 

kuningatar

✓ Vanhempi kuningatar viestii 

heikommin olemassaolostaan 

(feromonituotanto).

✓ Näiden ohjeiden mukaan 

valmisteltuun pesään 

laitetaan listat, joihin toukat 

on siirretty.

Emomaidon tuottaminen emollisessa 

yhteiskunnassa



✓ Startteri tai starttipesä on emoton pesä, jossa voi

tuottaa emomaitoa

✓ Startterin valmistaminen:

✓ Siinä täytyy olla paljon nuoria hoitajamehiläisiä

✓ Aikaisessa tuotannossa voidaan yhdistää kaksi pesää

tai siirtää hoitajamehiläisiä muista pesistä .



✓ 9 päivää ennen tuotannon aloittamista emo eristetään

alimpaan laatikkoon.

✓ Ylempään osastoon laitetaan kaikki kakut joilla on sikiöitä

✓ Yhdeksän päivän jälkeen ylemmässä laatikossa ei ole yhtään

ruokittavaa sikiötä.

✓ Ylempään osastoon laitetaan ainakin kaksi kakullista hunajaa

ja siitepölyä



✓ Emottomaksi yhteiskunta tehdään siirtämällä nyt alaosasto

toiseen kohtaan

✓ Sen paikalle laitetaan ylempi osasto, johon tulee paljon

työmehiläisiä -> yhteiskunta, jossa on paljon mehiläisiä, mutta

ei emoa. Nämä aloittavat mielellään emomaidon tuottamisen.

✓ Pesä tehdään emottomaksi ainakin kaksi tuntia ennen kuin

emokennokupit toukkineen laitetaan siihen



✓ Tällainen startteri tuottaa emomaitoa 72 h + max 15 min !!!

✓ Startteriin siirtyy lähes kaikki hoitajamehiläiset ja niitä voidaan

myös lisätä siihen muista pesistä

✓ Keltainen= ruokaa, oranssi= sikiöitä, vaalean sininen= nuoria

toukkia, sininen= emokennokupit, violetti= munia



Kuinka pesä pidetään terveenä

✓ Jos pesän elinvoima on vähentynyt, sitä voidaan auttaa

puhdistumaan

✓ Sille voidaan antaa ennaltaehkäisevää hoitoa ruokkimalla:

5 kg hunajaa + 1% zeoliittia + 5 tippaa oregano tai tinjamin

eteeristä öljyä + 5 tippaa fenkolin eteeristä öljyä+ 2 tippaa

sitruunaruoho- ja leväuutetta 2,5 ml/1L (HiveAlive).



✓ On erittäin tärkeää pitää riittävästi hoitajamehiläisiä emomaidon

tuotantopesässä koko tuotannon ajan

✓ Tuotantopesät eivät saa parveilla, koska tämä vähentää mehiläisten

määrää ja tuotetun emomaidon määrää.



Emollinen vai emoton

Emon puuttuminen saa aikaan hälytyssignaalin. Se

heikkenee, jos tuotamme emomaitoa jatkuvalla

menetelmällä -> emon kasvatushalukkuus vähenee

Emon läsnä ollessa emoferomoneja on pesässä



Tuotantoon vaikuttavia tekijöitä

✓ Avo- ja peittosikiöiden määrä emomaitoa 

tuottavissa pesissä
✓ Emollisessa emomaidontuotantopesässä, joissa emo 

eristetään alalaatikkoon (esim. Hanemann grill –häkitys). 

Näissä täytyy emokennokuppilistojen viereen laittaa kaksi 

avosikiökakkua

✓ Hoitajamehiläisten läsnäolo tuotantolaatikossa on 

välttämätöntä, jotta ne voivat siirtyä nopeasti ruokkimaan 

emokennokupeissa olevia siirrettyjä toukkia. Tuotetun 

emomaidon määrä riippuu hoitajamehiläisten määrästä. 



Kuivasiirto– tämä on paras menetelmä. Huomattavaa on, että kun toukka

otetaan kennosta sen mukaan pyritään saamaan mahdollisimman paljon

toukkaruokaa.

Kun toukka laitetaan emokennokuppiin. Neulaa painetaan varovasti kupin

pohjaan ja sitten siirretään toukka kupin pohjalle.

Vaikuttaa negatiivisesti emomaidon tuotantoon , koska mehiläiset ovat

huolissaan sadon talteenotosta ja emonkasvatusvietti vähenee

Siitepölyn saanti kasvatustarhalla on tärkeää. Jos satoa ei ole voidaan ruokkia

hunajalla ja zeoliitillä

Tuotantoon vaikuttavia tekijöitä



Emomaidon tuotannon vaiheita

✓ Valitse pesistä kakku, jolla on 2-3 päivän ikäisiä

toukkia

✓ Toukat siirretään emokennokuppeihin

✓ Emokennokuppilistat laitetaan pesiin, joissa on kaksi

toukkakakkua ja ruokakakkuja

✓ Merkitse tarkka aika, kun laitoit listat tuotantopesiin

✓ Avaa tuotantopesät tasan 72 tunnin kuluttua

merkitystä ajasta. Aika saa heittää korkeintaan 15

minuuttia. Ota listat pois pesistä

✓ Leikkaa vahan ylin osa pois ja poista emotoukat

kennoista

✓ Kerää emomaito talteen kennon pohjalta



Emomaidon tuotannon vaiheita



Emomaidon tuotannon vaiheita



Emomaidon säilytysolosuhteet ja kennojen vaha

✓ Emomaitoa voidaan säilyttää jääkaapissa 3-5

asteessa (6 kk), mutta se säilyy paremmin

pakastettuna

✓ Kennoista poistetut 5-6 päivän ikäiset emotoukat

pakastetaan heti kennoista poistamisen jälkeen

✓ Myös kupeista leikattu vaha säilytetään jäädytettynä,

koska siinä on emomaitoa.



http://www.bee-hexagon.net emomaitokirja. Tekijä Stefan 

Bogdanov, jolla 26 vuoden kokemus apituotteiden tuottamisesta

Sveitsissä,www.apis.admin.ch

http://www.bee-hexagon.net
http://www.apis.admin.ch/


Romanialainen emomaito

• vettä (%) 59,44 - 66,88

• hapot (ml 0.1N NaOH/g LM) 2,49-4,77

• pH 3,74-2,12

• Fruktoosi+ glukoosi+ sakkaroosi 8,12 - 16,61

• Proteiinia % 9,54 - 15,66

• 10HDA (%) 1,98-3,04

• Polyfenoleja (mg GAE/g LM) 15,29-37,14

• antioksidatiivisuus (DPPH) (% inhibition)        21,9-47,8



Emomaidon koostumus
gr in 100 gr

Water 60 – 70
Carbohidrats 11 - 23
Proteins 9 - 18
Fat 3 - 8
Vitamine mg /100g RDI*             (mg/day)
Niacin (B3)                           4.5 – 19                     15
Pyridoxin (B6)                     0.2 – 5.5                   1.4
Thiamin (B1)                       0.1 – 1.7                     1.1
Riboflavin (B2)                    0.5 – 2.5                    1.3
Pantothenic acid                 3.6 – 23                      6
Folic acid                            0.01 – 0.06                  0.4
Biotin (H)                             0.15 – 0.55              0.045
Minerale mg /100g RDI*         (mg/day)
Potasiu(K)                          200-1000                   2000
Calciu (Ca)                    25-85                       1000
Magneziu (Mg)      20-100                       350
Zinc (Zn)                         0.7-8                          8.5
Fier (Fe)                                1-11                          12.5
Cupru  (Cu)                       0.33-1.6                        1.2
*- after the German Nutrition Society



Milloin tarvitsemme emomaitoa?

✓ Kaksinkertainen kehon painon määrä

grammoin vuodessa hormanaalisen

tasapainon yllä pitämiseksi naisilla esim. 

kahdessa periodissa

✓ 5 -10 g emomaitoa/ päivässä akuuteissa

tulehduksissa

✓ Rokotukset: 10 g emomaitoa 3 päivää

ennen ja 3 päivää jälkeen

✓ Valmista shampoo tai suihkugeeli: 1 kg 

hunajaa+ 40 g emomaitoa + haluamiasi

eteerisiä oljyjä -> hiukset kasvaa

✓ Leikkaukset: 10 g emomaitoa seitsemän

päivän ajan ennen leikkausta







Int Immunopharmacol. 2007 Sep;7(9):1211-20. Epub 2007 Jun 6.

Fatty acids isolated from royal jelly modulate dendritic 

cell-mediated immune response in vitro.
Vucevic D1, Melliou E, Vasilijic S, Gasic S, Ivanovski P, Chinou 

I, Colic M.

Abstract

Royal jelly (RJ), especially its protein components, has been shown to possess immunomodulatory 

activity. However, almost nothing is known about the influence of RJ fatty acids on the immune system. 

In this work we studied the effect of 10-hydroxy-2-decanoic acid (10-HDA) and 3,10-dihydroxy-decanoic 

acid (3,10-DDA), isolated from RJ, on the immune response using a model of rat dendritic cell (DC)-T-

cell cocultures. Both fatty acids, at higher concentrations, inhibited the proliferation of allogeneic T cells. 

The effect of 10-HDA was stronger and was followed by a decrease in interleukin-2 (IL-2) production and 

down-regulation of IL-2 receptor expression. Spleen DC, cultivated with 10 microg/ml of fatty acids down-

regulated the expression of CD86 and the production of IL-12, but up-regulated the production of IL-10. 

In contrast, DC, pretreated with 100 microg/ml of 3,10-DDA, up-regulated the expression of CD86 and 

augmented the proliferation of allogeneic T cells. The highest dose (200 microg/ml) of both fatty acids 

which was non-apoptotic for both T cells and DC, down-regulated the expression of MHC class II and 

CD86, decreased the production of IL-12 and made these DC less allostimulatory. The 

immunosuppressive activity of 3,10-DDA was also confirmed in vivo, using a model of Keyhole lymphet 

hemocyanine immunization of rats. In conclusion, our results showed the 

immunomodulatory activity of RJ fatty acids and suggest that DC are a 

significant target of their action.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17630200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vucevic%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melliou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vasilijic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gasic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ivanovski%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chinou%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17630200




Emomaitoa 

terveytesi 

ylläpitoon!


