
 

_______________________________________________________________________________________ 
More than honey -hanke 1.9.2018-28.2.2021 
 

More than honey 

Emonkasvattajien matka Puolaan 13.-16.5.2019 

Matkaohjelma 

13.5. Lento Helsinki Varsova klo 11.35. 

Siirtyminen bussilla Siedlecekin kylään, jossa vierailemme emonjalostajan luona. 

Ajomatka Bulway, jossa illallinen ja yöpyminen 

 

14.5. Tutustuminen emojen jalostustoimintaan Pulawyssa 

- emonkasvatus Puolassa 

- mehiläisten jalostaminen Puolassa 

- keinosiemennyksen teoriaa 

- mehiläiskasveista 

Illalla ajomatka bussilla Etelä-Puolaan. Yöpyminen Stróże alueella 

 
15.5. Stróżessa tutustumme suureen mehiläisalan yritykseen, Sadecki Bartnik, https://bartnik.pl/.  

 8:30 aamiainen 

 9:30 vieraillu mehiläistarhassa ( 3 tuntia) 

 13:00 lounas 

 14:00 emonkasvatus, luento 

 15:00 vieraillu Bartnikin yrityksella (pakkamo,tarvikekauppa jne) 

 18:00 päivällinen 

Yöpyminen Stróżessa 

 

16.5. Siirtyminen Varsovaan. Lento Suomeen lähtee Varsovasta klo 19.25. Lento Helsingissä klo 22.05. 
 

Yleistä Puolan mehiläishoidosta 

Puola on historiassa tunnettu maidon ja hunajan maana. Alussa hunajaa kerättiin metsässä olevista mehiläispesistä, jotka olivat puissa. Historian käänteissä 

tsaari kielsi tämän toiminnan ja siksi mehiläisiä alettiin aluksi tarhaamaan puun runkoihin tehdyissä pesissä. Vähitellen siirryttiin rakennettuihin pesiin, joista 

allaspesämalli on edelleenkin käytössä uudempien pesämallien rinnalla.  

https://bartnik.pl/
https://bartnik.pl/
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More than honey 

Puolassa on noin1,5 miljoona mehiläispesää ja 70 000 mehiläistarhaajaa. Puolassa on suuri mehiläistiheys ja tarhattavana on useita eri mehiläisrotuja. Siksi 

Puola on se maa maailmassa, jossa keinosiemennetään eniten emoja suhteessa tarhattavaa mehiläismäärään. Keinosiemennettyjä emoja käytetään paljon 

myös tuotantopesissä. Puolan alueella tarhataan neljää eri mehiläisrotua: paikallinen musta mehiläinen (14 %), jolle on oma rauhoitusalue pohjois-Puolassa, 

krainilaisia (45 %), kaukaasialaisia (3,8 %) ja italialaisia. Myös hybridejä tarhataan paljon (yleisin krainilainen x kaukaasialainen  ja kraninilainen x 

kaukaasialainen x mustamehiläinen). Valtio tukee ja säätelee eläinten jalostusta, mukaan lukien myös mehiläiset. Myös buckfast-mehiläistä tarhataan, 

mutta valtion ohjelman mukaan sitä ei saa jalostaa Puolassa. Mustalle mehiläiselle on oma v. 2000 aloitettu ohjelma, jossa on mukana 4 eri linjaa. Tämä 

toiminta sijoittuu Koillis-Puolaan. Siellä on mustille mehiläisille rauhoitusalue, koska muuten Puolassa on vaikea kasvattaa puhdasrotuisia mehiläisiä vapaasti 

paritettuna, koska mehiläistiheys on suuri. 

Valtio tukee jalostusohjelmaan kuuluvien emojen hankkimista (n. 150 000 tuettua emoa vuodessa). Eläinlajien parantaminen on ollut valtion tahtotila jo 

kommunistisen vallan aikana. DR Jerzy Woyke tutki mehiläisten pariutumiskäyttäytymistä ja teki uraauurtavan työ kehittäessään nykyisin käytössä olevat 

menetelmät keinosiemennykseen. Kehitettäessä parhaita keinosiemennyskäytäntöjä huomioon otetaan: keinosiemennystekniikka, emojen huolehtiminen 

ennen ja jälkeen siemennyksen, neitsytemojen ikä siemennyksen aikaan, hiilidioksidin käyttö oviposition parantamiseksi/aikaansaamiseksi, käytännöt, jotka 

parantavat sperman siirtymistä siittiösäkkiin sekä emojen asettaminen yhteiskuntiin. Aikaikkuna, jolloin emon hedelmöittyminen on optimaalista, on kapea. 

Emo hyötyy hoitajamehiläisten liikkeistä ja hyväksynnästä, jolloin sperma siirtyy hyvin säiliöön.  

Neitsytemojen, keinosiemennettyjen emojen ja luonnollisesti pariutuneiden emojen feromonituotanto ja fysiologia ovat erilaista ja se muuttuu 

samanlaiseksi vasta kun emo alkaa munia. Siksi niiden asettaminen pesiin vaatii kokemusta, ja tämän ohjeistamiseen on Puolassa kiinnitetty erityistä 

huomiota. Keinosiemennettyjen munimattomien emojen asettaminen pesään vaatii erityistä osaamista, jotta arvokkaita emoja ei mene hukkaan. 

Esimerkiksi ostetun keinosiemennetyn munimattoman emon asettaminen ensin parituspesään lisää huomattavasti hyväksymisprosenttia. 

Puolassa on koulutettu yli 500 mehiläistarhaajaa ja tutkijaa keinosiementämään emoja. Näistä 50 on erityisen taitavia osaajia ja 15 tekee työtä 

tuotantotasolla.  

Puolassa on 72 jalostusasemaa ja 95 % niistä käyttää keinosiemennystä tavoitteiden saavuttamiseksi. Emot arvioidaan ja tulokset julkaistaan kansallisessa 

jalostuskirjassa. Vain parhaat arvosanat saaneet emot pääsevät tähän kirjaan. Arviointia tehdään sekä jalostustarhoille että tuotantotarhoilla. 

Arviointikriteereinä ovat: hunajasato, kevätkehitys, parveilu, talvehtiminen ja lauhkeus. Jotkut mehiläistarhaajat arvioivat myös varroan esiintymistä ja 

hygieenistä käyttäytymistä. 

Koko Puolassa keinosiemennettyjä emoja myydään n. 50 000 - 90 000 kappaletta vuodessa ja emojen kokonaistarve vuodessa on noin 300 000 kappaletta. 

Keinosiemennetyt emot ovat Puolassa arvostettuja ja niitä pidetään pesissä jopa 4 vuotta. 
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More than honey 

Loc -perheen emonkasvatusyritys Skrozekessa 

 

  

Ensimmäinen vierailukohteemme oli Krzysztof Loc -nimisen emonkasvattajan toimipaikka. Heidän perheyrityksen toiminta on alkanut vuonna 1999 ja tällä 

hetkellä heillä on 250 pesää. Omistaja esitteli omaa emonkasvatus menetelmäänsä. Yrityksessä kasvatetaan vain krainilaisia emoja ja kaikki emot 

keinosiemennetään. Heillä on kaksi eri emokantaa. Emojen kasvattamiseen käytettävät pesät ovat yrityksen pihalla siistissä järjestyksessä ergonomiselle 

korkeudelle asetettuna. Yrityksessä keinosiemennetään noin 6000 emoa vuodessa.  
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More than honey 

Emonkasvatusprosessi  

Kennonrakentajat: 
emoton jaoke, johon laitetaan 
nuoria mehiläisiä ja avosikiöitä.  
Siirretyt toukat laitetaan 
jaokkeeseen noin 6 tunnin 
kuluttua.  Tällaisessa jaokkeessa 
voidaan kasvattaa 2-3 kierrosta 
emokennoja peittämiseen saakka, 
ja sen jälkeen lisätään uusia 
avosikiöitä ja nuoria mehiläisiä 
(löytyvät pesän keskeltä) uusia 
emokennoja varten. 

  
Peitetyt kennot siirretään 
lämpökaappiin pieniin häkkeihin, 
joissa on pieni astia hunajalle. 
Lämpökaapin lämpötila on 35,5 °C. 
Kuoriutumisen jälkeen emot 
siirretään takaisin jaokkeisiin, ns. 
emopankkiin, jossa niitä pidetään 
noin viikko ennen 
keinosiemennystä. Pesän 
mehiläiset pystyvät hoitamaan 
emoja häkkien läpi ja ne myös 
saattavat vahingoittaa emoja 
esimerkiksi repimällä jalkoja, jne. 
Näitä ns. neitsytkuningattaria 
myydään mehiläishoitajille. Ne 
ovat halvempia kuin 
keinosiemennetyt emot.  
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More than honey 

Keinosiemennys: tässä yrityksessä 
oli tilat ja laitteet kolmelle 
keinosiementäjällä. 
Siemennyksessä käytössä erityinen 
ruisku ja muutoinkin he ovat 
muokanneet 
keinosiemennysvälineitä paremmin 
sopiviksi omaan käyttöön. 
Yksi emo siemennetään kaksi 
kertaa. Kummallakin kerralla 
käytetään kahden kuhnurin 
siittiöitä yhteensä 4 µl. Ennen 
emojen lähettämistä 
loppukäyttäjälle ne nukutetaan 
vielä kolmannen kerran, jolloin 
nukutusaikaa tulee yhteensä n. 5 
minuuttia.  
Kuhnureita otetaan sopivista 
pesistä. Kuhnurit tarvitsevat paljon 
ruokamehua, jotta tulee siittiöitä. 
Siksi niiden tuottamiseen tarvitaan 
tavallinen voimakas työläispesä.  
Kuhnurit otetaan reunakakuilta tai 
lentoaukolta ja niiden pitää olla 
sukukypsiä.  
Kuhnurit kakitetaan autossa ennen 
keinosiemennystä. 
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More than honey 

Keinosiemennetyt emot säilytetään 
emopankkeina toimivissa pikku 
jaokkeissa kuljetushäkeissään, 
joissa on myös seuramehiläisiä 
(vähintään 15 kpl). Muninnan 
alkamista ei välttämättä tarkisteta, 
vaan emot myydään heti 
keinosiemennysten ja viimeisen 
nukuttamisen jälkeen suoraan 
emopankeista. Näiden emojen 
pesiin laittamisessa on omat 
niksinsä, jotka Stanislav Honko 
kertoi meille myöhemmin. 
Osa emoista laitetaan 
parituspesiin, jossa muninta 
tarkistetaan ja ne emot ovat 
kaikkein kalliimpia. 
 
Tilalta myydään neitsytemoja, 
luonnollisesti pariutuneita emoja 
sekä keinosiemennettyjä emoja 
joko ei-munivina tai munivina. 
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More than honey 

 

Pulawy, emonjalostusinstituutti 

Puutarhatieteen tutkimusinstituutti, Pulawyn mehiläistieteen jaosto, mehiläisjalostuksen osasto  

( Research Institute of Horticulture, Apiculture Division in Pulawy, Department of Bee Breeding) 

 

   

Keskellä ja oikealla emäntämme laitoksen osaston johtaja Gosia (Malgorzata) Bienkowska ja tutkija Beata Panasiuk 

Mehiläistieteen jaostoon kuuluu 4 osastoa: mehiläisten jalostaminen, pölytys, mehiläisten hoitaminen ja mehiläishoidon teknologia 
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More than honey 

Emonkasvatusprosessi  

  

Emot lähetetään ostajille 
kuriirilähetyksenä, joka on perillä 
24 tunnin sisällä lähettämisestä. 
Lämpökaapissa säilytetään 
peitettyjä emokennoja 
kuoriutumiseen saakka. 
Lämpötila on 34,5 °C. 

 
Jalostuspesien pesäkortit 
sisältävät normaaleja 
pesätyöskentelyn muistiinpanoja. 
Tarkkailupesillä on omat 
muistiinpanopohjat 
jalostusominaisuuksien 
tarkkailemiseen 
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More than honey 

Emokennojen kuoriutumishäkit, 
joissa on pieni kuppi hunajaa 
varten. Alla kehä, jossa 
emokennolistat voidaan laittaa 
myös pesään kypsymään tai 
neitsyt emot emopankkiin 
kypsymään keinosiemennystä 
varten.  

 
  

Täällä kennoista kuoriutuneet 
emot säilytetään kuljetushäkeissä 
huoneen lämpötilassa ruuan ja 
seuramehiläisten kanssa 
kuoriutumisen ja 
keinosiemennyksen välillä.  
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More than honey 

Täälläkin myydään neljässä eri 
kehitysvaiheessa olevia emoja. 
Hinnoissa on suuret erot. 
Siitosemot 

• muniva KS 300 PLN 

• ei muniva KS 150 PLN 
Vapaasti pariutuneet 

• ei vielä muniva KS 50 PLN 

• neitsytemot PLN 25 PLN 
KS = keinosiemennetty 
Tässä täytyy olla joku virhe 
 

 
Emäntämme Beata Panasiuk 
instituutin jalostuspesätarhalla.  
Täällä neitsytemoja pankitetaan 
samoissa pesissä 
kennonrakentamisen kanssa, 
koska tarhassa olevien pesien 
määrää ei haluta kovasti nostaa. 
Neitsytemot voidaan laittaa 
kennonrakentajapesiin heti sen 
jälkeen, kun kennoja on alettu 
rakentaa. 
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Sadeki Bartnik, Stroze https://bartnik.pl/en/ 

 

Perustajat ja omistajat: 
Anna ja Janusz Kasztelewicz 
perustivat mehiläistarhaus yrityksen 
vuonna 1973. Vuodesta 1989 
yritystä on kehitetty dynaamisesti ja 
yritys onkin maailmanlaajuisesti 
tunnettu. Yrityksellä on 1500 
mehiläispesää ja se tuottaa yli 
miljoona kiloa hunajaa. Hunajaa 
ostetaan myös yhteistyötahoilta ja 
yrityksen kautta kulkee yli 4 
miljoonaa kiloa hunajaa vuodessa. 
Sadecki Bartnikn alueella on 
toimivan hunajayrityksen lisäksi 
mehiläisaiheinen teemapuisto, jossa 
käy tuhansia ihmisiä vuodessa. 
Alueella on:  

• museo ja teemapolku 

• eläintarha,  

• ravintola  

• upouusi hotelli 

• myymälä sekä 
hunajatuotteille että 
mehiläishoitotarvikkeille 

• mehiläispesän ilman 
hengitykseen tarkoitettuja 
majoja 

• vanhoja puisia 
koristeveistettyjä 
pylväspesiä  

https://bartnik.pl/en/
https://bartnik.pl/en/
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Alueella olevassa mehiläisaiheisessa 
”teemapuistossa” on monenlaista 
mehiläishoitoon liittyvää nähtävää. 
Viereisessä metsikössä kulkee 
teemapolku, jossa on opastauluja. 
Niissä kerrotaan mehiläisistä, 
erilaisista hunajista, mehiläispesän 
tuotteista, pölytyksestä, jne.  
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More than honey 

Yrityksen toiminnassa on mukana 
koko perhe. Toinen perheen pojista 
vastaa hunajan viennistä ja toinen 
yrityksen laajoista rakennustöistä. 
Yritys on levittäytynyt noin viiden 
hehtaarin alueelle. 
Yrityksen päärakennuksessa on 
hunajavaraston- ja pakkaamon 
lisäksi myös mehiläishoito-
tarvikemyymälä. Yrityksellä on noin 
sata työntekijää. 1500 pesän 
tarhausta hoitaa 5-7 työntekijää. 
 
Verkkokauppa 
https://sklep.bartnik.pl/3-miody-
naturalne 
 

 

https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
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Oma laboratorio on omistajan 
mukaan välttämättömyys heidän 
laajuisessaan toiminnassa. Siellä 
analysoidaan omien näytteiden 
lisäksi myös muiden 
mehiläishoitajien hunajanäytteitä. 
Ylilämmitetty hunaja ja 
hunajaväärennökset ovat ongelma 
myös Puolassa. 
Laboratoriossa pystytään 
testaamaan myös antibioottijäämiä 
ja tehdään hunajan 
siitepölyanalyysejä. 
 
Yritys harjoittaa myös hunajan 
tuontiaja vientiä. 
 
 
Laboratoriossa tehtävistä 
analyyseista löytyy tietoa yrityksen 
nettisivuilta. 
http://bartnik.pl/en/range-of-
conducted-analyses/  

 
  

http://bartnik.pl/en/range-of-conducted-analyses/
http://bartnik.pl/en/range-of-conducted-analyses/
http://bartnik.pl/en/range-of-conducted-analyses/
http://bartnik.pl/en/range-of-conducted-analyses/
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More than honey 

 
 
 
 
Kävimme Bartekin omistajan kanssa 
myös kahden muun mehiläishoitajan 
tarhoilla. Siellä mehiläispesät olivat 
perinteisen mallisia allaspesiä. 
Toisella tarhalla oli myös puupölkky, 
jossa on mehiläispesä. Sivussa 
olevasta luukusta pesään voi laittaa 
kakkuja. 
Allaspesiä oli tehty sekä vanhalla 
että uudella mallilla. Pesät olivat 
valettujen betonialustojen päällä ja 
niissä raudoilla kiinni. Tämä 
vähentää varastelua. 
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More than honey 

Tarhaajan mielestä tämä pesämalli 
sopii hyvin ”ylämaalla” (Strozen alue 
on noin 250-300 m merenpinnan 
yläpuolella) tarhattaville pesille. 
Naishoitajan silmin katto näyttää 
toivottaman painavalta, vaikka se 
onkin saranoilla kiinni pesässä. Tässä 
allaspesässä on kolme osastoa. 
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More than honey 

Siisteys näyttää olevan Puolan 
mehiläistarhoilla avainsana. Tämä 
tarha oli asuintaloalueella. Pesät 
olivat siistejä ja pesien välissä siistit 
kukkapenkit. Myös parituspesät 
olivat siisteissä riveissä. 
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Emojen kasvatus ja jalostus 
Bartekilla kasvatetaan vuodessa - 
16 000 krainilaisemoa omaan 
käyttöön ja myyntiin. Erityisen 
tärkeä heille on Dobra-linja, joka on 
eteläisen Puolan alkuperäinen 
mehiläislaji ja sopeutunut elämään 
yrityksen tuotantoalueella ja sen 
toukat kestävät sienitauteja.  
(Dobra= hyvä). Muita emolinjoja on 
neljä.  
Emon kasvatuksessa on haluttu 
jalostaa tavallisten jalostuksessa 
suosittujen ominaisuuksien lisäksi 
myös alueella tarvittavia mehiläisten 
erityistaitoja eli mesikastehunajan 
keruukykyä ja mesikastehunajalla 
talvehtiminen, joka on tärkeää, 
koska kesä on lyhyempi.  
 
Kuvassa sulkuristikosta tehty 
häkkirakennelma, joka laitetaan 
siihen pesään, josta halutaan ottaa 
toukkia kasvatukseen. Emo laitetaan 
häkissä olevalle kakulle munimaan. 
Parin päivän päästä kakku voidaan 
ottaa pois ja siinä olevat toukat 
siirtää emonkasvatuskennoihin. Näin 
saadaan saman ikäisiä toukkia 
siirtämistä varten. (Olettaisin, että 
kakku vaihdetaan päivittäin.) 
Lisää tietoa emolinjoista: 
https://bartnik.pl/en/breeding-lines   

https://bartnik.pl/en/breeding-lines
https://bartnik.pl/en/breeding-lines
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Museossa nähtyä: 
Kysymys kaikille! Miten tämä 
vempain liittyy mehiläishoitoon?  
No, sehän on luonnollisesti 
mehiläisten juottolauta. Siitä 
työläiset pääsevät turvallisesti 
hakemaan vettä. 
 
Museossa selvisi myös, että Bartnik 
tarkoittaa puissa olevista pesistä 
satoa korjaavia mehiläishoitajia. 
Tällainen toiminta oli Puolassa 
yleistä, mutta jossain vaiheessa 
tsaari kielsi metsätarhauksen, ja siksi 
puissa olevia pesiä sahattiin irti ja 
tuotiin niitä talojen pihoille. 
Myöhemmin näistä pesistä alettiin 
tehdä koristeellisia, hvyin erilaisia 
hahmoja kuvaavia pylväspesiä. 
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More than honey 

Alueella on luonnollisesti myös 
myymälä, jossa yrityksen tuotteita 
on saatavana. Yrityksen omalla 
brandilla valmistettujen tuotteiden 
valikoima on laaja. Erilaisia hunajia, 
lajihunajia, hunajaviinejä, jne. Niihin 
voi tutustua tarkemmin yrityksen 
verkkokaupassa:  
https:/sklep.bartnik.pl/3-miody-
naturalne 
 

 

https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne


 

_______________________________________________________________________________________ 
More than honey -hanke 1.9.2018-28.2.2021 
 

More than honey 

Myös mehiläispesän tuotteita ja 
niistä tehtyjä jalosteita oli paljon. 
Siitepölyä, pergaa, propolista ja 
emomaitoa löytyy hunajaan ja esim. 
suklaaseen sekoitettuna.  Bee 
complex -tuotteessa on sekoitettuna 
kaikki pesän tuotteet.  
Myös muiden yritysten tuotteita oli 
tarjolla.  
Kosmeettisia valmisteita on laaja 
valikoima.  
Tuotteisiin voi tutustua tarkemmin 
yrityksen verkkokaupassa:  
https:/sklep.bartnik.pl/3-miody-
naturalne 
 

 

https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
https://sklep.bartnik.pl/3-miody-naturalne
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More than honey 

Tyylikkäät sulkaa-siitepöly- ja suklaa- 
pergatuotteet. Ja yrityksen brändillä 
luonnollisesti. 

 
Yrityksellä on myynnissä myös laaja 
valikoima kirjoja. Suurin osa 
yrityksen itse painamia erittäin 
näyttäviä kuvakirjoja. Ne tuntuivat 
olevan omistajan sydäntä lähellä. 
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More than honey 

Emojen asettaminen pesiin, Stanislaw Honkon ohjeet 

Neitsytemot 

• jaokkeessa/pesässä ei saa olla avosikiöitä 

• paljon nuoria mehiläisiä 

• asetushäkistä seuramehiläiset pois 

• emo paras asettaa pesään illalla, kun lento loppuu 

• jaoke parempi kuin pesä 

• neitsytemolla ei ole vielä feromoneja 

Keinosiemennetty emo 

• tuottaa feromoneja, mutta ei vielä muni 

• vilkas liikkeinen -> työlaiset saattavat pallottaa 

• esim. kakulle suljettuun asetushäkkiin, jossa alkaa munia, työläiset hoitavat häkin läpi 

Kennon anto toimivalle pesälle 

• emokenno annetaan samalla kun vanha emo otetaan pois. Yleensä hyväksyvät hyvin 

 

 

 

 

 


