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kaan sadonlisän olevan viidentoista 
prosentin luokkaa, mutta oman koke-
muksensa perusteella hän uskoo sen 
olevan enemmän.

Yhteistyö sai alkunsa Kuivalaisen 
ostettua naapurinsa mehiläispesät, 
joiden mukana tuli tarhapaikka Argil-
landerien tilalla.

Kuivalainen huolehtii pesistä eikä 
rahaa ole yhteistyössä liikuteltu, sil-
lä hyöty on katsottu molemminpuoli-
seksi. Tosin Kuivalainen toteaa, ettei-
vät marjat ole tänä aikana päässeet pa-
kastimesta loppumaan. Lisäksi Kuiva-
laisen hunajaa on myynnissä Argillan-
dereilla satokauden aikana.

Mutkaton työkaveri

Marjatilan käytäntöihin tai töihin pel-
lon laidalla olevat mehiläispesät eivät 
juuri vaikuta. Mehiläisen pistoja ei ole 
tarvinnut pelätä ja varsin lähellä pe-
siäkin voi liikkua turvallisesti ilman 
erityisiä suojavarusteita, kun itse pe-
siin ei mene koskemaan.

Mehiläisten huomioiminen ei ole 
vaikeaa kasvinsuojelun suhteen, se 
tehdään lentoajan ulkopuolella ja käy-
tettävät aineet valitaan niiden mu-
kaan.

”Paras aika kasvisuojeluruiskutuk-
siin on muutenkin illalla ja yöllä, jol-
loin mehiläiset eivät lennä. Kimalai-
set lentävät myöhempään, mutta nii-
täkään ei aivan yöllä liiku”, Ilkka Ar-
gillander sanoo.

asuvan Väinö Kuivalaisen mehiläis-
pesiä on tilan mailla kahdessa eri pai-
kassa. Tänä kesänä pesiä on reilu kak-
sikymmentä.

”Marjanviljelylle mehiläisistä on 
todella iso hyöty. Vadelma ja pensas-
mustikka hyötyvät mehiläisten pöly-
tyksestä eniten ja mansikassakin koko 
kasvaa”, Ilkka Argillander toteaa.

Hän muistelee tutkimusten mu-

K
esä–heinäkuun vaihtees-
sa vadelman yläoksilla on 
jo suuret raakileet, mutta 
pensaan sisässä ja alaok-

silla käy jatkuva surina. Mehiläiset ke-
räävät mettä mielikukistaan.

Mehiläiset ovat surisseet siilinjär-
veläisen Antti ja Ilkka Argillanderin 
marjatilalla jo parikymmentä vuotta. 
Puolenkymmenen kilometrin päässä 

Mehiläiset
turvottavat marjojen ja 
erikoiskasvien satoja

Pölytyspalvelut ovat Suomessa vielä 

harvinaisia, vaikka mehiläisten pörräys 

kukissa tuo lisäsatoa. Tavallisiin viljely

käytäntöihin mehiläiset sopivat hyvin.

EEVA-KAISA PULKKA, teksti ja kuvat

Vadelman kukka on mehiläiselle mieleinen.

Mehiläispesien kennoissa käy 
kuhina. Hunajaa on tähän kennoon 
jo kertynyt.

Väinö Kuivalainen tarkistaa pesät 
reilun viikon välein. Suojavarusteet 
ovat tarpeen, vaikka mehiläiset 
ovat yleensä rauhallisia ja pistot 
harvinaisia.

KASVINVILJELY

MITEN ALKUUN?

Jos pölytyspalvelu kiinnostaa, löytyy tarhaajien tie-
toja osoitteesta polytys.fi. Ota reilusti yhteyttä ja 
kysy. Tietoa löytyy myös meneillään olevasta Sa-
vonia-ammattikorkeakoulun vetämästä Satoa ja 
laatua pölytyspalveluista -hankkeesta.

Pesien siirtäminen ja hoito vievät aikaa, joten 
korvaus pesistä on tarhaajalle paikallaan. Samas-
ta syystä pesien on hyvä olla samassa paikassa 
koko kesän tai vakituisella tarhapaikalla.

Parhaiten mehiläiset pörräävät oikeassa kas-
vissa, kun pölytettäväksi suunnitellun kasvin ku-
kinta on alkanut juuri ennen pesien tuomista pai-
kalle. Muuten ne saattavat alkaa etsiä mieleisem-
piä kasveja lähialueelta.

Keskustele kasvinsuojelusuunnitelmista avoi-
mesti tarhaajan kanssa. Tarhaajien kannattaa tie-
dottaa pesiensä sijainnista, näin vältytään tahatto-
milta vahingoilta.

Ennen omien pesien hankkimista kannattaa 
käydä mehiläishoitajakurssi tai palkata pesille työn 
osaava hoitaja.
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jautuen mehiläishoitajien suositus pö-
lytyspalvelun hinnaksi on 50–100 eu-
roa pesältä.

Kuivalainen käy hoitamassa pesät 
kahdeksan, yhdeksän päivän välein ja 
huolehtii, etteivät mehiläiset ala par-
veilla.

”Mehiläisten hoito vaatii ammatti-
taitoa, säännöllisyyttä ja huolellisuut-
ta. Parveilu voidaan estää ja siten vält-
tyä sen aiheuttamilta vahingoilta.”

Siitä huolimatta parvi saattaa jos-
kus pesästä lähteä. Silloin vaarassa 
ovat lähialueen savupiiput ja ilmas-
tointihormit. Parvi nimittäin raken-
taa kennoston muutamassa tunnis-
sa ja vuorokaudessa sitä on jo metrin 
verran, kennoissa hunajaa ja kuninga-
tar aloittanut muninnan.

Kuivalainen suosittaakin mehiläis-
tarhan lähellä asuvia laittamaan piip-
pujen ja ilmastointihormien päähän 
kolmen millin verkon. Se ei haittaa 
piipun toimintaa, mutta estää mehi-
läisten pääsyn piippuun.

Jos mehiläiset ovat päässeet asettu-
maan piippuun, Kuivalainen neuvoo 
lorauttamaan piippuun ensin kahvi-
kupillisen bensaa. Se kaasuuntuu ja 
tappaa mehiläiset, minkä jälkeen sii-
voamisen voi aloittaa turvallisesti. 

Pölytyspalvelu kiinnostaa
Väinö Kuivalainen kiinnostui mehi-
läisistä 50 vuotta sitten nähtyään il-
moituksen mehiläishoidon kurssis-
ta ja on tarhannut mehiläisiä siitä läh-
tien vaihtelevassa laajuudessa. Par-
haimmillaan pesiä on ollut 120 ympä-
ri Pohjois-Savoa.

Nyt pesiä on oman kotipaikan ja 
Argillanderien marjatilan lisäksi kol-
messa eri paikassa, joissa mehiläisillä 
on pörrättävänä luonnonkukkia ja lä-
hipeltojen kasveja.

”Pölytyspalvelua kyllä kysytään, 
mutta Suomessa siitä ei juuri olla val-
miita maksamaan. Tein siirtokärryn-
kin ja sen päällä on nytkin pesiä, mut-
ta kovin kauas niitä ei kannata viedä.”

Kuivalaisen mukaan keskieuroop-
palaisille kollegoille pölytyspalvelu on 
hunajaa suurempi bisnes. Siihen poh-

Pensasmustikkapensaat ovat olleet sa-
mat nyt viisitoista vuotta eikä niiden 
uusiminen näytä vielä aikoihin olevan 
tarpeen.

Sadon pelastaja

Mehiläisten työnjälki näkyy myös 
muiden kasvien viljelyssä. Tehokas 
pölytys voi muuttaa pelot kadosta 
sadoksi.

”Viime kesänä kirpat iskivät ryp-
sipeltoon pahoin ja pelto näytti nii-
den jäljiltä huonolta. Kukintavaihees-
sa mehiläiset hoitivat pölytyksen niin 
tehokkaasti, että satoa tuli kuitenkin 
noin puolitoistatuhatta kiloa hehtaa-
rilta”, kertoo siilinjärveläinen Antti 
Kröger.

Hän viljelee pääasiassa erikoiskas-
veja, tänä vuonna puna-apilaa, kumi-
naa, rypsiä ja härkäpapua. Aiemmin 
tilalla on ollut myös tattaria. Mehiläi-
set ovat hänen puolisonsa Katja Kou-
kan harrastus.

”On hankala mitata tai muuten to-
distaa, mutta taatusti mehiläisistä on 
hyötyä. Jos joka kukka pölyttyy, niin 
ainahan se satoa lisää”, Kröger toteaa.

Tilalla on ollut pesiä viitisen vuot-
ta. Katja Koukkaa houkutti oman hu-
najan tuottaminen ja kurssin kautta 
tilalle tulivat ensimmäiset pesät. Hu-
najaa tulee nyt omaan ja lähipiirin tar-
peisiin, mutta suurempi arvo mehiläi-
sillä on pölyttäjinä.

Krögerillä on erikoiskasvien sie-
mentuotantosopimus ja mehiläis-
ten pölytys parantaa hänen mukaan-
sa myös sadon laatua määrän ohella. 
Pesiä ei juuri siirrellä, sillä suurin osa 
kasveista on mehiläisten lentosäteen 
sisällä. Toki hunajan siitepölymääri-
tysten perusteella mehiläiset ovat käy-
neet myös lähimetsän marjoissa.

Pesien määrä pysynee nykyisessä, 
sillä muiden töiden ohella hoidettu-
na aika ei riitä enempään. Kokemuk-
set ovat kuitenkin niin hyvät, ettei me-
hiläisistä luovuta.

”Mitä enemmän mehiläisten hoi-
toon pääsee sisälle, sitä koukuttavam-
paa se on. Miten niin pienessä voikin 
olla niin paljon älyä!” Koukka häm-
mästelee.

Kuivalainen kiitteleekin nykyvil-
jelijöitä. Hän sanoo viljelijöiden tänä 
päivänä kyllä huomioivan pölyttäjät, 
kun asia on ollut paljon esillä.

Argillanderien marjatila Kasuri-
lassa on aivan tiiviin omakotiasutuk-
sen kupeessa. Marjoja myydään lähi-
alueen toreilla ja myyntipisteissä sekä 
suoraan tilalta joko poimittuna tai it-
sepoimintana.

Mansikkaa on noin kahdeksan 
hehtaaria sekä kevään istutukset, va-
delmaa 2,5 hehtaaria, mustikkaa rei-
lu hehtaari sekä mustaherukkaa heh-
taarin verran. Yhteensä marjakasveil-
la on noin 15 hehtaaria.

Pellot ovat vuoroviljelyssä ja naa-
purin siemenviljelijä kylvää ja pui vil-
ja-alat ja toinen naapuri viljelee nur-
mia karjalleen. Lisäksi marjoilla on 
vuokramaita naapurilta. Näin pelloil-
le saadaan pidempi kierto.

Mansikassa satovuosia on yleensä 
neljä ja vadelmalla noin kymmenen. 

Yhdessä pesässä on kymmenestä viiteentoista kiloa mehiläisiä ja kilossa 15–20 000 
mehiläistä eli yhteensä muutaman sadantuhannen pölyttäjän armeija pesää kohti.

Vadelma on 
yksi houkut
televimmista 
kasveista 
mehiläiselle. 
Argillanderien 
tilalla on 
marjojen 
kukkien 
lisäksi muun 
muassa apilaa 
riviväleissä, 
mistä mettä 
kerätä.

Antti ja Ilkka Argillander ovat tyytyväisiä pieniin työläisiinsä. Etenkin vadelman ja mustikan 
sadoissa mehiläisillä on iso merkitys.

”Viime kesänä kirpat iskivät 
rypsipeltoon pahoin. 

Kukintavaiheessa mehiläiset hoitivat 
pölytyksen niin tehokkaasti, että 
satoa tuli noin puolitoistatuhatta 

kiloa hehtaarilta.”


