
Mehiläiset ja kasvit

Perustietoa mesimisestä ja satokasveista
Tarja Ollikka SML ry

Valokuvat Tarja Ollikka



Mesiäinen 

❑Mesiäinen on meden tuottamiseen 
erilaistunutta solukkoa.

❑Mesi houkuttelee kasviin pölyttäjän.

❑Mesiäisten sijainti on pölytyksen 
kannalta ihanteellisin.

❑Meden tuottaminen on aina kasville 
rasite. 

❑Meden sokerimäärä eri kasveilla on 
yleensä vakio, ympäröivät olosuhteet 
laimentavat tai väkevöittävät sitä.

❑ Mesiäisiä ei ole kaikilla kasveilla.

Metsäkurjenpolvi

Puolukka



Mesimiseen vaikuttavia yleisiä 

tekijöitä

❑ Tuotetun meden määrä voi vaihdella 
paljonkin kasvin olosuhteista riippuen

❑ Yleensä lämpö lisää meden eritystä, mutta 
asia ei ole aivan suoraviivainen.

❑ Maaperän pH vaikuttaa monilla kasveilla 
mesimiseen.

❑ Lannoituksella on myös vaikutusta 
medeneritykseen ja siitepölyn 
muodostumiseen.

❑ Onko kukka avonainen vai sulkeutuuko se 
sateella. Onko mesiäinen suojassa sateelta, 
esimerkiksi kukan kannuksessa.

Monella kasvilla mesi huuhtoutuu pois 
sateella. Kuvassa koiranputki.



Mesimiseen vaikuttavia yleisiä tekijöitä

❑ Aamulla yökosteus on laimentanut 
sokeripitoisuutta. Iltapäivällä tuuli ja 
aurinko väkevöittävät mettä.

❑ Tästä syystä mehiläiset käyvät usein 
hakemassa siitepölyä aamupäivällä ja 
mettä iltapäivällä.

❑ Yleisesti kuiva sää tai kova tuuli ja 
alhainen lämpötila vähentävät meden 
tuotantoa.

❑ Kun pölytys on tapahtunut kukka 
kuihtuu. Monilla kasveilla ensimmäiseksi 
avautuvat kukat tuottavat parhaiten 
mettä. 

❑ Meden- ja siitepölyn tuottaminen
tapahtuu kasvin oman rytmin mukaan.



Apilat

Alsikeapila
Valkoapila

Kukkatorvi on lyhyt, mehiläisen on helppo 
kerätä mettä.

Valkoapila ja alsikeapila ovat hyviä medentuottajia.

Kukkatorvi on pitkä, 
mehiläinen ei helposti ylety 
mesipatsaaseen.

Kimalaisten avustuksella 
mesiryöstö.

Jos kasvusto leikataan kesällä, 
on elokuussa tapahtuvassa 
uusintakukinnossa yleensä 
lyhyempi kukkatorvi.

Puna-apila



Veriapila

Persianapila

Apilat

➢ Aurinkoisena päivänä mettä erittyy 
paremmin.

➢ Valkoapila on hyvä medentuottaja 
alhaisemmillakin lämpötiloilla, mutta 
maaperän on oltava lämmin.

➢ Valkoapila mesii parhaiten emäksisessä 
maaperässä. 

➢ Alsikeapila mesii parhaiten, kun typpeä ei 
ole liikaa maaperässä. Typpi lisää kasvua, 
kasvin energia menee siihen, eikä energiaa 
jää meden tuottamiseen. 

➢ Puna-apila ei ole niin tarkka maaperän 
suhteen.

➢ Veriapila ja persianapila ovat yksivuotisia.

➢ Veriapila on kohtalainen medentuottaja.

➢ Persianapila on heikko medentuottaja.



Vadelma

 Mesi on helposti saavutettavissa. 
Heteiden tyvellä on levymäinen 
mesiäisrinki. Mesi syntyy pisaroina 
mesiäisen pinnalle. Jos pölyttäjä ei 
käy sitä keräämässä, mesi 
levittäytyy kukan pohjalle.

 Tuottaa mettä aamusta iltaan.

 Kukan avauduttua menee puoli 
päivää ennen kuin medentuotto 
alkaa ja toinen puoli päivää ennen 
kuin se on huipussaan.

 Vadelman kukka roikkuu yleensä 
alaspäin ja mesi on suojassa 
sateelta. Mehiläiset työskentelevät 
vadelman kukassa vähän 
huonommallakin säällä.

 Lämpötila ei vaikuta kovin suuresti 
medeneritykseen.

❑ Vadelma tarvitsee ristipölytyksen.

❑ Hyvä pölytystulos vaatii useampia käyntejä 

kukassa, että jokainen lohko hedelmöittyy. 

❑ Mehiläinen on hyvä pölyttäjä vadelmalle.



Vadelma

 Kukinta-aika on pitkä. Kasvissa on 
samaan aikaan nuppuja, kukkia ja 
marjan alkuja. 

 Vadelmakasvustolle sopii 
monenlainen maaperä. Eikä se ole 
tarkka maan pH:n suhteen.

 Kasvusto on kuitenkin parhaimmillaan 
avoimella ja aurinkoisella paikalla.

 Erinomainen medentuottaja. Korkea 
meden sokeripitoisuus.

 Kukkii toisen vuoden versolla, joka 
kuolee syksyllä.

 Vadelman marjan sokeripitoisuus on 
korkea, siksi mehiläiset joskus 
syyskesällä käyvät keräämässä mehua 
ylikypsistä marjoista.

Punaista vadelmamehua 

näkyy mehiläisen läpi. 
Kuva: Maritta Martikkala



Rypsi ja rapsi

 Rypsi ja rapsi ovat hyviä 
medentuottajia

 Mesiäisiä on neljä. Ne erottuvat hyvin 
vihreän värisinä kukan terälehtien 
tyvellä.

 Mesi näkyy kimalluksena, kun katsotaan 
kukkaa ylhäältä päin.

 Mettä on tarjolla koko päivän.

 Mehiläinen pääsee hyvin mesilähteelle

 Medessä on paljon rypälesokeria, joka 
on nopeasti kiteytyvää. Hunaja saattaa 
kiteytyä jo kennoihin.

 Boori on tärkeä hivenravinne kukkien 
kehityksen kannalta.

 Rypsin ja rapsin viljelyohjeita löytyy 
parhaiten siementen myyjiltä. 

Rypsi



Rypsi ja rapsi

 Kukinnan alussa 

medentuotanto on 

suurempaa.

 Kukkimisajankohta on 

muuttunut aikaisemmaksi 

syyskylvöjen yleistyttyä. 

Mehiläispesä ei ehdi 

keruukuntoon.

 Isoilla viljelyaukeilla tuuli 

vaikeuttaa medenhakua.

 Kevätrypsi sopii myös 

riistapeltokasviksi.

 Eri lajikkeiden 

medentuottokykyä on tutkittu 

paljon. 

Syysrypsipelto. Kuva on otettu 3. kesäkuuta Orimattilassa

Kevätrapsipelto. Kuva on otettu 4. heinäkuuta Orimattilassa.



Maitohorsma

 Kukka on avoin, joten ilmankosteus 
vaikuttaa meden sokeripitoisuuteen. 
Sade voi huuhtoa meden pois 
kukasta.

 Pidempi aurinkoinen jakso lisää 
kasvin mahdollisuutta käyttää 
energiaa meden tuottamiseen.

 Sokerintuotanto on suurimmillaan 
lämpötilan ollessa 24 astetta.

 Riittävä kosteus pitää kasvin 
pystyssä. Kuivuus vaikuttaa 
ensimmäisenä lehtiin.

 Kimalainen voi tyhjentää kukan 
ennen mehiläisen vierailua.

 Maitohorsma on typensuosija. Siksi se 
esiintyy runsaana paloalueilla ja 
hakkuuaukeilla.

Maitohorsmalla on korkea meden sokeripitoisuus. 
Mesi sisältää enemmän hedelmäsokeria kuin 
rypälesokeria.



Mesikaste 

 Mesikaste ei synny mesiäisissä. Vaan on 
kasvin johtosolukoissa kulkevaa nestettä, 
jota kirvat imevät käyttöönsä.

 Kirvat ottavat nesteestä tarvitsemansa 
ravinteet ja muu osa kulkeutuu kirvan läpi 
pisaroina kasvin lehdelle tai neulaselle. 

 Mehiläiset keräävät sitä ja muokkaavat 
hunajaksi. 

 Mesikasteelle hyvät olosuhteet ovat yleensä 
kuivan ja kuuman sääjakson aikana, jolloin 
on usein suuria kirvaesiintymiä.

 Vesisade huuhtoo lehdille pudonneen 
mesikasteen pois. 

 Melesitoosi-sokeria sisältävä mesikaste voi 
kiteytyä hunajakennoihin 
sementtihunajaksi.



Lisähuomioita eri kasveista

 Lehmus haluaa lämpimän yön ja hiostavan kostean kelin mesiäkseen
kunnolla.

 Kanerva tarvitsee happaman maaperän.

 Voikukka vaatii auringonpaistetta mesiäkseen hyvin. Lisäksi 
voikukka sulkee kukkansa aina iltapäivällä satoi tai paistoi. 

 Härkäpavulla mehiläiset tarvitsevat medenhakuun kimalaisten apua 
– mesiryöstö. Härkäpavulla on myös kukan ulkopuolisia mesiäisiä. 
Huono sää vähentää kukassa olevien sekä ulkopuolisten mesiäisten 
meden tuottoa. 

 Karhunvadelmalla paksut versot tuottavat paremmin mettä kuin 
ohuet.

 Kirsikka erittää mettä vasta yli 8 asteen lämpötilassa.

 Orapihlaja tuottaa mettä kunnolla vasta kun lämpötila on 25 
astetta.

 Monet keväällä kukkivat kasvit tekevät kukkasilmut jo edellisenä 
syksynä. Siksi edellisen syksyn maaperä- ja sääolot vaikuttavat 
tulevaan kukintaan. 

 Jos maaperässä on liikaa typpeä. Kasvi keskittyy kasvamiseen eikä 
kukkimiseen.



Oma havainnointi on aina tärkeää. 
Suomessa olosuhteet ovat erilaisia monessa asiassa, esimerkiksi valon määrä kesällä.

Lähdekirjallisuutta:

Åke Hansson
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