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Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on: 

1. Parantaa erikoiskasvinviljelytilojen sekä  

marjan- ja omenanviljelyn satotasoja ja sadon laatua tuomalla 

tunnetuksi pölytyspalvelun käytön mahdollisuudet 

2. Lisätä pölytyspalvelun tarjontaa tarhaajien keskuudessa, 

tuoda tunnetuksi kyseinen toimintatapa 

3. Löytää logistisesti ja toimintatavoilta käytännöllisiä 

ratkaisuja pölytyspalvelun toteutukseen 

4. Lisätä maataloustuottajille, urakoitsijoille sekä muille 

kasvisuojeluaineiden parissa toimiville tahoille tietoutta 

käytänteistä, kuinka voimme välttää pölyttäjätuhoja 

5. Lisätä yleistä tietoutta pölyttäjien merkityksestä 

ekosysteemissä ja ruoantuotannossa ja millä toimilla voimme 

turvata ja parantaa pölyttäjien elinolosuhteita 
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Kohderyhmät 

• Erikoiskasviviljelijät 

– Kumina, tattari, öljykasvit, härkäpapu, 

apilan siemenviljelijät 

• Hedelmä- ja marjanviljelijät 

• Mehiläistarhaajat 

– Pölytyspalvelun tuottajat 
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Pölytyksen hyödyt, 

esimerkkinä tattari 

Kuva: Tarja Ollikka, SML ry 
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Tattari (Fagopyrum esculentum)  

• on yksivuotinen, 

ristipölytteinen tatarkasvi.  

• kaksineuvoinen tattari kuuluu 

maamme vanhimpiin 

viljelykasveihin. 

• kukinto on päätteetön, eli kasvi 

jatkaa kukkimista niin kauan 

kuin kasvullisia resursseja 

riittää  

• siitepöly ei sovellu 

tuulipölytykseen, 

hyönteispölytys onkin siis 

välttämätön.  

• tattaria pölyttävät esim. 

kaksisiipiset, pistiäiset, 

kimalaiset ja mehiläiset. 
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Kuva: www.shutterstock.com 
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• Tarhamehiläinen on tattarin 

tärkein pölyttäjä ja 

häkkikokeissa mehiläisten on 

todettu pölyttävän 

parhaimmillaan yli 90 % tattarin 

kukista. 

• Vaikka mehiläinen on tehokas 

tattarin pölyttäjä, se hylkää 

tattaripellon helposti, mikäli 

houkuttelevampaa mettä on 

tarjolla. 

• Tattarihunaja on hyvin 

voimakkaan tuoksuista ja 

väriltään tummaa. 
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Kuva: SML ry 

Kuva:http://medhelpsis.com  
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Eri kasvien riippuvuus hyönteis- ja mehiläispölytyksestä 
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Lähde: Pölytys on mehiläistarhauksen arvokkain tuote. Pölytysesite 2012, SML ry. 

KASVI RIIPPUVUUS 

HYÖNTEISPÖLYTYKSESTÄ 

% 

MEHILÄISPÖLYTYKSEN 

OSUUS 

HYÖNTEISPÖLYTYKSESTÄ 

% 

KUMINA 100 40 

PUNA-APILA 100 30 

TATTARI 90 70 

RYPSI 80 30 

HÄRKÄPAPU 30 40 

ÖLJYPELLAVA 10 60 

RAPSI 10 10 

      

PENSASMUSTIKKA 100 100 

MUSTIKKA 100 10 

PUOLUKKA 100 10 

OMENA 90 60 

KESÄKURPITSA 90 60 

AVOMAANKURKKU 90 40 

MUSTAHERUKKA 70 30 

PUNAHERUKKA 70 20 

VADELMA 60 60 

MANSIKKA 20 30 
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Tuloksia tattarin pölytyskokeista 
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Lähde: MTT / Keskitalo, M., Ketoja, E., Kontturi, M., Korpela, S. 2007 
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Mehiläiskasveja ja potentiaalisia hunajasatoja kg/ha 
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Lähde: SML ry, Mehiläishoitoa käytännössä, osa 2 

KASVI MESI SIITEPÖLY HUNAJASATO KG/HA 

ALSIKEAPILA 4 3 250 

AURINGONKUKKA 3 3 50 

HUNAJAKUKKA 4 2 200-500 

HÄRKÄPAPU 2 2 150 

KELTALUPIINI 2 3 50 

KELTAMESIKKÄ 4 3 500 

KELTASINAPPI 3 2 75 

KURKKUYRTTI 4 2 100-200 

PERSIANAPILA 2 3 100 

PUNA-APILA 1-3 3 200-300 

RAPSI 3 3 ? 

RYPSI 3 2 ? 

SINIMAILANEN 4 1 200-250 

TATTARI 4 2 50-500 

VALKOAPILA 4 3 250 

VALKOMESIKKÄ 4 3 500 

VUOHENHERNE 4 4 100-500 

* 

* 
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Pölytyspalvelun ajoittaminen 

10 2.4.2019 

Tattari 
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Pölyttäjien huomioiminen 

kasvinsuojeluaineiden  

käytössä 

Kuva: Tarja Ollikka, SML ry 
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Kasvinsuojeluaineista ja niiden vaikutustavoista 

• Erilaisia aineita eri tarkoituksiin 

– Insektisidit, fungisidit ja herbisidit sekä kasvunsääteet 

• Vaikutustavoiltaan erilaisia insektisidejä 

– Karkottavat -> vahva haju 

– Kosketusvaikutteiset 

– Systeemiset eli kasvissa kulkeutuvat 

• Vaikutus pölyttäjiin 

– Tappaa heti aikuisen lentävän pölyttäjän 

– Ei tapa pölyttäjää mutta kulkeutuu pesiin nuorten toukkien 

ruoaksi -> vioittaa toukkia, jälkeläisiä 

– Jos mehiläinen haisee vahvasti torjunta-aineelle -> ei 

päästetä pesään 
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Mehiläisvaroitus 

 

• "Valmiste on erittäin myrkyllistä mehiläisille ja muille 

pölyttäville hyönteisille, jonka takia käyttö on sallittu vain klo 

22-06 välisenä aikana. Ei saa käyttää kukkivien kasvien 

käsittelyyn. Käyttö lähempänä kuin 60 metriä mehiläispesistä 

on kielletty ilman mehiläishoitajan suostumusta.” 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaa 

kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä siitä, että he tarkistavat 

käytettävän valmisteen käytön ehdot aina ennen valmisteen 

käyttöä ja toimivat niiden mukaisesti.  

• Käsiteltävien kasvustojen läheisyydessä olevat kukkivat kasvit 

on myös syytä huomioida kasvinsuojeluaineita levitettäessä, 

sillä pölyttäjät käyvät ruokailemassa niissä ja voivat altistua 

kasvinsuojeluaineelle. 
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Mistä mehiläiset saavat kasvinsuojeluaineita? 

• Tahtomattaan 

– Lentävät sumuun 

– Tuulikulkeumana pesiin 

• Hakevat itse 

– Vettä vesistöistä tai kastetta kasveista 

– Siitepölyä ja mettä pellolta tai pientareilta 
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Miten voidaan pölyttäjätuhoja ehkäistä 

• Pesien sijoittelu pölytyspalvelussa 

– Vallitsevan tuulen suunta -> suojana pensaat, pajut 

– Pesät tuulelta suojaan, ei välttämättä aivan pölytettävän 

ja/tai ruiskutettavan kasvuston viereen 

• Hyvä suunnittelu etukäteen 

– Tiedottaminen 

– Sopimukset, vastuut, jne 

• Oikein suoritettu ja onnistunut ruiskutus 
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Ihanteellinen mehiläistarhan paikka  
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Mehiläispesien sijoittelu pölytyspalvelussa 

18 2.4.2019 

Tattari: 2-3 kpl/ha 

P-apila: 4-5 kpl/ha 

Härkäpapu: 3-5 kpl/ha 

Rypsi: 2-3 kpl/ha 

Kumina: 2-3 kpl/ha 
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Oikea ruiskutus 

 

• Ei saa ruiskuttaa ennen sadetta, muuten vaikutusaika ei riitä. 

• Ruiskuta vain tyynellä ilmalla. 

• Käsittele vain, kun lämpötila on alle 25 °C. 

• Puhdista ruisku perusteellisesti käytön jälkeen. Levitä 

huuhteluvesi aiemmin käsittelemillesi alueille – ei saa kaataa 

viemäriin. 

• Laimenna jäljellä oleva sekoitettu ruiskutusliuos suhteessa 

1:10 ja levitä se aiemmin käsittelemillesi alueille. 

• Säilytä kuivassa ja lämpimässä. 

• Käyttövalmiiden aineiden käyttö on yksinkertaisempaa. 
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