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Miten mehiläispesä saadaan 
kasvattamaan emo?

• Jos pesässä on toimiva, hyvin muniva ja terve emo, pesä ei ala 
kasvattamaan emo

Tilanteet, joissa pesä alkaa kasvattamaan uutta emoa
1. Jos emo jostain syystä kuolee tai poistetaan, pesä yleensä alkaa 
kasvattamaan emoa
-> yksittäisiä hätäemokennoja kakuilla paikassa, joissa on ollut 
sopivanikäisiä toukkia
2. Emo on huono tai sairas -> hiljainen emonvaihto -> yksittäisiä 
emokennoja muutamia eri kakuilla yleensä kakkujen yläosassa
3. Yhteiskunta haluaa lisääntyä/jakaantua -> parvikennoja useita 
yleensä toisen laatikon kakkujen alalaidassa
4. Kakkuja, joissa on toukkia siirretään sulkuristikon yläpuolelle -> 
pesä saattaa alkaa kasvattamaan näistä emoa, koska sulkuristikon 
yläpuolella ei ole emoferomoneja.



Tilanteet, joissa pesä alkaa kasvattamaan 
uutta emoa

1. Jos emo jostain syystä kuolee tai poistetaan, pesä yleensä alkaa 
kasvattamaan emoa

• ”Merja-Riitta Laurilan päivitys 3.6.2021 facebookissa: Haemme emot 
kotiin kaupunkipesistä ensi viikolla. Nyt sadonkerääjät on munittu. 
Joskus se aika on ollut juhannusviikolla, mutta nyt se on kyllä 
huomattavasti aiemmin. Minulta usein kysellään, että mistä sen 
ajankohdan tietää? Seuraamalla kesän edistymistä ja sikiöiden 
määrää pesissä. Siis kukista ja mehiläisistä. Oikea-aikainen sikiökatko 
lisää hunajasatoa, vähentää punkkien ja mehiläisten määrää elokuun 
alussa ja parveilu on emon poiston jälkeen lähes mahdottomuus.
Vanha emo maalle pienellä jaokkeella, jota voi vahvistaa
Jos kaupunkipesään syntyy uusi emo, jälkeläisistä näkee ruokinnan 
aikaan kannattaako se vaihtaa säyseämpään. Stadissa liikkuu kyllä 
kaikenkarvaisia lentojätkiä, joihin ei enää kannata luottaa.”
-> tällä menetelmällä estyy parveilu, varroa vähenee, hunajasato 
kasvaa, emo vaihtuu nuoreen



Tilanteet, joissa pesä alkaa 
kasvattamaan uutta emoa

2. Emo on huono tai sairas -> hiljainen emonvaihto -> 
yksittäisiä emokennoja muutamia eri kakuilla yleensä 
kakkujen yläosassa
• Hiljaisen emonvaihdon kennoja kannattaa hyödyntää 

myös muissakin pesissä, jos kantapesä on ollut 
ominaisuuksiltaan hyvä

• Niiden kasvatusta voi kokeilla muissa pesissä vaikka 
sulkuristikon päällä

• Kun nuori emo kuoriutuu ja käy parituslennolla, saattaa 
pesässä olla jonkin aikaa kaksi emoa yhtä aikaa, koska 
yhteiskunta ei välttämättä heti tapa vanhaa emoa



Tilanteet, joissa pesä alkaa 
kasvattamaan uutta emoa

3. Yhteiskunta haluaa lisääntyä -> parvikennoja useita 
yleensä toisen laatikon kakkujen alalaidassa

• Kannattaa harkita tarkkaan, onko järkevää kasvattaa 
parvikennoista uusia emoja

• Mietittävä, miksi pesä parveilee: onko syy esim. 
ahtaus (=liian myöhään annettu lisätila) vai parveiliko 
sama pesä edellisenäkin vuonna

-> Parveilutaipumus periytyy helposti



Tilanteet, joissa pesä alkaa 
kasvattamaan uutta emoa

4. Kakkuja, joissa on toukkia siirretään sulkuristikon 
yläpuolelle -> pesä saattaa jossain tilanteessa alkaa 
kasvattamaan näistä emoa, koska sulkuristikon yläpuolella ei 
ole emoferomoneja.

• Jos kantapesällä hyvät ominaisuudet, tällä menetelmällä 
voi yrittää kasvattaa pesään uuden emon

• Toimii usein itsestään emo ylhäällä- menetelmässä

• Jos uusi emo alkaa munia, vanhan emon voi ottaa pois ja 
poistaa sulkuristikon 
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Emonkasvatukseen tarvitaan

kantapala

kennopidike

kennokuppi

Papiljotti,
Suojaa 
emokennoa 
muilta 
emoilta

Kantapala ja 
kennopidike 
ovat pitkäikäisiä, 
kennokuppi on 
kertakäyttöinen



Emonkasvatukseen tarvitaan

Kehälista, 
johon haluttu 
määrä 
kantapaloja 
voidaan 
kiinnittää



Emonkasvatukseen tarvitaan

Listat, joissa 
kennokupit ovat, 
pitää saada 
kallistettua, jotta 
papiljotit 
saadaan 
kiinnitettyä niihin



Emonkasvatukseen tarvitaan

Toukansiirtoneula

Tai toukansiirtosulka



Emonkasvatukseen tarvitaan

Parituspesä

Apifondaa
parituspesän 
ruokavarastoksi

Vahapohjukkeen
paloja 
juotettuna 
vahalla 
parituspesän 
kehiin



Emonkasvatukseen tarvitaan

Emoja voidaan 
pariuttaa myös 

• jaetuissa 
pesälaatikoissa

• jaokkeissa. 
Huom! Emo 
munii vasta 2-3 
viikon päästä. 
Huomioi tämä 
sikiökakkujen 
määrässä 
jaokkeessa

Ruokakakku

Sikiökakku

Emokenno

Väliseinä

Joka osastoon 
oma katto



Emonkasvatukseen tarvitaan

• Parituspesien täyttämistä varten suihkupullo ja 
sanko tai pieni saavi

• Lentoaukollinen sulkuristikko

• Muovi tai pohja

• Suuri pahvi kiitoradaksi pesään palaaville 
mehiläisille

• Viileä ja pimeä tila, jossa parituspesiä pidetään 2-3 
yön yli ennen ulos viemistä



Emonkasvatukseen tarvitaan

Ja tietenkin mehiläispesiä, 

• joissa voidaan kasvattaa toukkia

• joista voidaan ottaa toukkia emokennoihin 
(pesällä hyvät, halutut ominaisuudet)

• joista voidaan ottaa mehiläisiä parituspesiin tai/ja 
kakkuja jaokkeisiin
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Perusperiaate
• Hyödynnetään menetelmiä 3 ja 4.
-> kasvatetaan emoja emollisessa pesässä sulkuristikon 
päällä
-> hyödynnetään pesälaatikon ahtautta antamalla 
työmehiläisille pieni viite siitä, että emoja pitäisi kasvattaa 
parven lähtöä varten
-> yläosalle tehdään emottomuuden tunne pitämällä se 
esitettynä kantapesästä (emosta) useita tunteja -> tällainen 
emoton ”startti” aloittaa hyvin emokennojen rakentamisen
-> kun yläosa on alkanut kasvattamaan emoja, eristys 
poistetaan, koska pesä rakentaa kennot paremmin, kun siinä 
on emo. Sulkuristikko kuitenkin jätetään.



Cloake-muunnos menetelmän vaiheet
Aika tehtävä

Viikko ennen toukansiirtoja 1.     Sulkuristikko vahvan pesän sikiöosastoiden väliin

6-24 tuntia ennen toukansiirtoa 2. Tarkista, missä laatikossa emo on ja laita se laatikko alimmaiseksi

3. Poista mahdolliset hätäemot toisesta laatikosta

4. Ravista emollisen laatikon 2-3 avosikiökakuilta mehiläisiä toiseen laatikkoon. 

Huom! älä ravista emoa!

5. Emottomaan laatikkoon 1 avosikiökakku ja sen vierestä yksi kehä pois, johon 

kasvatuskehä laitetaan. Tyhjän paikan toiselle puolelle voi laittaa 

siitepölyllisen ruokakakun

6. Emollisen päälle emoton, väliin ehjä muovi, sen päälle lentoaukollinen 

sulkuristikko tai matala pohja. 

7. Kiitorata pesään palaaville mehiläisille alapesän lentoaukon eteen

Toukansiirto 8.     Siirrä yhdelle kasvatuskehälle kahteen listaan yhteensä 20-30 toukkaa

9.     Laita kasvatuskehä emottoman laatikon tyhjään paikkaan

1 päivä toukansiirron jälkeen 10. Tarkista, ottivatko mehiläiset toukat vastaan (kennoja alettu rakentaa).

11. Poista muovi, mutta jätä sulkuristikko. Näin emon tuoksut täyttävät koko 

pesän ja mehiläiset pääsevät kulkemaan koko pesän alueelle.

5 päivää toukansiirron jälkeen 12.   Häkitä peitetyt emot. Huom! Kennon pitää olla valmiiksi rakennettu

8-9 päivää toukansiirron jälkeen 13.   Älä liikuttele emokennoja. Emojen siivet herkässä kehitysvaiheessa

11 tai 12 päivää toukan siirron jälkeen 14.   Emot kuoriutuvat. 10. päivänä kennoja voi siirtää parituspesiin tai jaokkeisiin



Viikko ennen toukansiirtoja

1. Sulkuristikko vahvan 
pesän sikiöosastoiden 
väliin



6-24 tuntia ennen toukansiirtoa

2.Tarkista, missä laatikossa emo on ja laita se 
laatikko alimmaiseksi. Emo löytyy siitä laatikosta, 
jossa on munia. On tärkeää, että emo on 
alalaatikossa. 

3.Poista mahdolliset hätäemot toisesta laatikosta

4.Ravista emollisen laatikon 2-3 avosikiökakuilta 
mehiläisiä toiseen, emottomaan laatikkoon. 
Huom! älä ravista emoa! Emottomaan laatikkoon 
pyritään saamaan mahdollisimman paljon 
mehiläisiä.



6-24 tuntia ennen toukansiirtoa

5. Emottomaan laatikkoon 1 avosikiökakku ja 
sen vierestä yksi kehä pois, johon kasvatus-
kehä laitetaan. Tyhjän paikan toiselle puolelle 
laitetaan siitepölyllinen ruokakakku.

AVOSIKIÖKAKKU

TYHJÄ PAIKKA 
KASVATUSKEHÄLLE

SIITEPÖLYKAKKU



6-24 tuntia ennen toukansiirtoa

6. Emollisen päälle emoton, väliin ehjä muovi, 
sen päälle lentoaukollinen sulkuristikko tai 
matala pohja

EMOLLINEN



6-24 tuntia ennen toukansiirtoa

EMOTON

EMOLLINEN

7. Laita kiitorata pesään 
palaaville mehiläisille 
alalaatikon lentoaukon 
eteen. Lentomehiläiset 
siirtyvät vahvistamaan 
emotonta laatikkoa ja 
siihen saadaan mahdolli-
simman paljon mehiläisiä.  
Mehiläiset ottavat 
kasvatettavat toukat hyvin 
vastaan tuntiessaan itsensä 
emottomaksi. Siksi ylä-
laatikon eristäminen tulee 
tehdä vähintään 6 tuntia 
ennen toukansiirtoja.

MUOVI

SULKURISTIKKO

KIITORATA



Toukansiirto

8. Siirrä yhdelle kasvatuskehälle kahteen 
listaan yhteensä 20-30 toukkaa



Toukansiirto

9. Laita kasvatuskehä emottoman laatikon 
tyhjään paikkaan



1 päivä toukansiirron jälkeen

10. Tarkista, ottivatko mehiläiset toukat 
vastaan eli kennoja on alettu rakentaa ja 
niiden pohjalla on emoruokaa. 



1 päivä toukansiirron jälkeen

11. Poista kiitorata ja 
muovi, mutta jätä 
sulkuristikko. Näin 
emon feromonit ja 
työmehiläiset 
pääsevät kulkemaan 
koko pesän alueelle. 
Emollinen yhdyskunta 
kasvattaa emokennot 
paremmin kuin 
emoton.



5 päivää toukansiirron jälkeen

12. Häkitä peitetyt emot. Huomioi, että 
kennon pitää olla valmiiksi rakennettu.



8-9 päivää toukansiirron jälkeen

13. Älä liikuttele emokennoja. Emojen siivet 
ovat herkässä kehitysvaiheessa



11 tai 12 päivää toukan siirron jälkeen

14. Emot kuoriutuvat. 

Kennoja voi siirtää 

parituspesiin tai 

jaokkeisiin 10. 

päivästä lähtien



Parituspesän täyttäminen
• Ruokaosastoon laitetaan 

joko apifondaa tai muuta 
sopivaa ruokaa. Tässä 
kuvassa on käytetty 
talviruokakakkujen paloja. 
Peitä ruoka paperilla tms., 
että mehiläiset eivät 
uppoa ruokaan. Emo ei saa 
päästä ruokaosastoon

• Uudessa parituspesässä 
vahalevyn kappaleet pitää 
kiinnittää kehyksiin sulalla 
vahalla. Käytetyistä kehistä 
leikataan pois edellisenä 
vuonna sikiöidyt alat. 



Parituspesän täyttäminen

Ravistele hunaja- tai 
peittosikiö-kakuilta 
nuoria työmehiläisiä 
astiaan ja suih-kuta 
ne heti hyvin 
kevyesti vedellä, 
mutta ei liian 
märäksi! Mittaa 
parituspesään noin 
puoli 
hunajapurkillista 
mehiläisiä. 
Sulje pesä heti.



Parituspesän täyttäminen

• Laita emokenno tai kuoriutunut emo parituspesään. 
Vie pesä viileään ja pimeään huoneeseen ja pidä 
sitä siellä ainakin kahden yön yli. Muista sulkea 
lentoaukko! 



Parituspesä pariutumistarhaan

• Parin vuorokauden kuluttua 
vie parituspesät 
paritustarhaan. Pesän lento-
aukon avoinna pysymisen voi 
varmistaa esim. pienellä 
kivellä.

• Samalla voit tarkistaa, että 
emo on kuoriutunut 
emokennosta. Älä muutoin 
häiritse pesää.



Emon pariutumisen tarkastaminen

• Aikaisintaan kahden viikon 
kuluttua voit tarkistaa, muniiko 
parituspesässä oleva emo. Jos 
se ei vielä muni, voit odottaa 
vielä viikon. Jos emo ei 
silloinkaan muni, kannattaa 
tilalle laittaa uusi emokenno ja 
lisätä pesään työmehiläisiä.



Mielenkiintoisia hetkiä 
emonkasvatuksen parissa!


