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Tämä Deiva yrityksessä (http://www.deiva.lv/en/ ) myynnissä ollut siitepölykeräin oli ainut malli, jossa 

keruukori poistetaan sivusta. Vaikea ymmärtää, miksi keruukori liikkuu eri sivulle kuin keruulevy. 

Valitettavasti he olivat myyneet varastonsa loppuun edellisenä päivänä ja me saimme mukaamme vain 

tämän mallikappaleen. Keräintä voi kysellä yrityksestä, mutta tätä mallia ei ole heidän latviankielisessä 

verkkokaupassaan https://deivaveikals.lv/20-stropi-un-to-aprikojums.  

Ryhmämme jäsenet ostivat Deivan kaupasta siitepölykeräinten tekemiseen tarvittavia keruulevyjä ja 

keruulevyn ja keruukorin välissä olevia reikäverkkoja. Deivan omistaja Janis Malcenieks puhuu englantia, 

joten häneltä voi varmasti kysellä, onko heillä vielä niitä saatavana. Ryhmämme käynnin jälkeen nämä 

hyllyt jäivät tyhjiksi. Verkkokaupasta löytyy keruulevyä: https://deivaveikals.lv/ziedputeksnu-un-bisu-

maizes-razosanai/839-siets-ziedputeksnu-savacejam-ar-laipinu.html. Alla heidän Riikan kaupassaan 

myynnissä ollut malli (ilmeisesti sama kuin nettikaupassa). 

Ainakin yrittäjä itse puhuu englantia eli myös sähköpostitse voi kysellä: info@deivaveikals.lv  
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Mehiläishoitaja Atis Vallisin tilalla käytössä ollut siitepölykeräin. Keruulevy voidaan nostaa ylemmäs (sivuilla 

olevat linkut), jolloin keruu ei ole päällä (yläkuva). Keruulevyn yläosassa on verkko, joka ilmeisesti parantaa 

pesän ilmanvaihtoa keräämisen aikana. Keruukori muovinen ja siinä aika vähän reikiä korin alapuolella. 

Siitepölykeräimen alla propoliksen keruuverkkoja. 
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Myös tämä keräin oli Atis Vallisin tilalla. 

 

Mehiläishoitaja Armands Gumbrisin tilalta löytyi - varmaankin -hänen itsensä tekemä keräin (kuvat alla). 

Keräimessä hyvää pitkälle eteen ulottuva katto, joka suojaa keruukoria sateelta. Tässäkin keräimessä on 

verkko keruulevyn yläpuolella.  Keruukori aukeaa eteenpäin. Siinä on verkkopohja ja se on aika suuri, koska 

täällä siitepölyä tulee paljon yhdenkin päivän aikana. En keksi siitä mekanismia, jolla keruu voitaisiin 

väliaikaisesti lopettaa. Ilmeisesti keräin vain poistetaan pesästä, jos ei haluta kerätä. 
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Apiterapiatilalla käytössä oleva isännän itsensä suunnittelema siitepölykeräin (alla). Tässäkin on pitkä 

sateelta suojaava katto ja erittäin laaja ja hyvä keruukori. Innovaationa isännän keksimänä keruulevyn 

poistamista varten hiukan laajempi aukko, jotta mehiläiset eivät rullaudu levyä poistettaessa kuoliaaksi. 
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Näimme matkalla myös yhden 

altakeräävän siitepölykeräimen. Sekin 

oli tarhaajan itsensä tekemä. 

Mehiläiset kömpivät levyjen välistä 

sisään pesään, jolloin siitepölypallerot 

putoavat alapuolella olevaan 

keruukoriin (ei kuvassa), joka 

tyhjennetään pesän takaa aukaistavan 

luukun kautta (alakuva). Keruu 

voidaan keskeyttää edessä olevan 

listan avulla.  Kun keruu ei ole päällä, 

keräinyksikkö korvataan vanerilla 

(alakuva). 


