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Pölyttäjät tukevat 
peltokasvien viljelyä
Pölyttäjien huomioiminen viljelyssä kannattaa, sillä onnistunut pölytys 

tuo merkittävän sadonlisän. Myös pitkälle itsepölytteisiksi mielletyt kasvit 

hyötyvät pölytyksestä. Pölyttäjät suosivat viljelykasveista rypsiä, rapsia, 

kuminaa, härkäpapua, apiloita ja tattaria.  ◼ Teksti ja kuvat: Eeva-Kaisa Pulkka

ria markkinoitavan sadon kan-
nalta”, Raiskio lisää.

Hyvät ja hankalat lohkot eri 
kiertoon
”Monilla tiloilla on syystä tai toi-
sesta viljelyn kannalta heikom-
pia lohkoja. Näitä kannattaa siir-
tää pölyttäjiä hyödyttävään käyt-
töön”, Raiskio ehdottaa.

Toinen mahdollisuus on pel-
tojen jakaminen kahteen eri 
viljelykiertoon, jolloin toiseen 
valitaan hyvät, kasvukunnol-
taan, muodoltaan ja pinta-alal-
taan tuottavat pellot. Toiseen 
voidaan jättää huonon muotoi-
set, varjoiset tai muuten hanka-
lasti viljeltävät lohkot ja keskit-
tää pölyttäjille sopivien mesikas-
vien viljely tähän kiertoon.

”Viljely kannattaa pitää vaivat-
tomana, suosia kaksi- tai moni-
vuotisia kasveja, jotta viljely-
kustannukset jäävät alhaisiksi”, 
Raiskio lisää.

Mesikasvien valinnassa pitää 
huomioida, ettei niiden vilje-
lyllä kasvata rikkakasviongelmaa 
tai aiheuta rajoitteita seuraa-
ville viljelykasveille. Esimerkiksi 

” Viljelijä miettii toki kyl-
vösuunnitelmansa mark-
kinoitavan sadon kautta, 
mutta pölyttäjien huomi-

oiminen onnistuu aivan taval-
lisessa viljelyssä”, sanoo itsekin 
viljelevä Luonnonvarakeskuk-
sen tutkija Sakari Raiskio.

Kaikki lähtee viljelykierto-
suunnitelmasta, viiden vuoden 
kierto on Raiskion mielestä 
minimi, parhaiten pellot saa 
hyödynnettyä seitsemän vuoden 

kierrolla. Kierrossa olisi hyvä 
olla yksi- ja kaksivuotisia kukki-
via kasveja sekä välikasveja, joilla 
on myös merkitystä pölyttäjille 
tuotantokasvien ohella.

Aluskasvit antavat hyvän mah-
dollisuuden pölyttäjäystävälli-
seen viljelyyn. Raiskio on itse 
käyttänyt paljon valkoapilaa ja 
esimerkiksi rypsin kanssa se on 
toiminut hyvin.

Raiskion omalla tilalla tämän 
kesän viljelypinta-alasta noin 40 

prosenttia on hyönteispölyttei-
siä kasveja. Kumina, puna- ja 
alsikeapila, kevätrypsi, tattari ja 
hunajakukka houkuttelevat sekä 
luonnon pölyttäjiä että mehiläi-
siä. Satoa saadaan pellon lisäksi 
tilan omista mehiläispesistä.

”Joka vuosi ei satu näin, 
mutta aina kasvamassa on joita-
kin pölyttäjäkasveja. On kuiten-
kin huomioitava viljelykierto, 
välivuodet tietyillä kasveilla ja 
alojen on oltava riittävän suu-

Kukkiva piennar tarjoaa paljon ravintoa pölyttäjille. Ne kannattaa niittää vain kerran kesässä. 
Keräämällä niittojätteen kukkivien kasvien määrä lisääntyy ja heinien vähenee.
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Mosaiikkimainen viljelymaisema pientareineen, metsäsaarekkeineen ja 
laiduntavine eläimineen on pölyttäjien kannalta paras.

Mikä on pölyttäjä?
 ◼ Pölyttäjinä voivat toimia kaikki kukassa käyvät hyöntei-

set. Tärkeimpiä pölyttäjiä ovat mesipistiäiset, Suomessa 
etenkin kimalaiset, mutta myös tarhamehiläiset sekä erak-
komehiläiset. Lisäksi muun muassa perhosilla, ampiaisilla, 
kovakuoriaisilla ja kaksisiipisillä, varsinkin kukkakärpäsillä, 
on merkitystä pölyttäjinä.

”Ei ole yhdentekevää mitä pölyttäjiä kasvustossa liikkuu. 
Eri pölyttäjien määrä ja tehokkuus vaihtelevat”, huomauttaa 
projektipäällikkö Inka Nykänen Satoa ja Laatua pölytyspal-
velulla -hankkeesta.

Kimalaiset kykenevät pitkäkielisinä pölyttämään myös 
syvänieluiset kukat kuten apilan ja liikkuvat viileälläkin 
säällä ja pienessä sateessa. Tarhamehiläinen vaatii Suo-
men oloissa ihmisen huolen pitoa, mutta on runsaslukuinen 
jo kasvukauden alussa ja siten tehokas pölyttäjä aikaisin 
kukkiville kasveille ja suurille viljelyaloille.

Kukkakärpäset ovat mesipistiäisiä tehottomampia pölyt-
täjiä, mutta runsaslukuisia ja yleisiä myös intensiivisesti 
viljellyillä alueilla. Lisäksi monien kukkakärpästen toukat 
hävittävät kirvoja kasvustosta. Parhaan pölytystuloksen tuo 
monimuotoinen pölyttäjäyhteisö, sillä se turvaa pölytyksen 
säistä, kukkatyypistä ja kannanvaihteluista huolimatta. E-KP

mesikkä voi muodostua riesaksi, 
jos sen päästää siementämään. 
Sinappi, rypsi ja rapsi eivät puo-
lestaan sovi samaan kiertoon.

Kukkajatkumon suunnittelu 
eli kukkivia kasveja myös alku- 
ja loppukesään palvelee pölyt-
täjiä, sillä luonnonkukkien 
kukinta keskittyy kesäkuulta hei-
näkuun puoliväliin. Peltojen lai-
doille jätetyt pajut ovat kevään 
ensimmäisiä tärkeitä mesiläh-
teitä, joita ilman pölyttäjäyhteis-
kuntien kehitys jää heikoksi ja 
pölyttäjien määrä viljelykasvien 
kukinnan aikaan vähäiseksi.

Viljelykasvien kylvöjä mah-
dollisuuksien mukaan porras-
tamalla ja syyskylvöisiä kasveja 
suosimalla voi tukea pölyttäjien 
menestymistä muina aikoina. 
Tämä hyödyttää myös viljeltä-
vien kasvien pölyttymistä, kun 
pölyttäjille on kukkivia kasveja 
tasaisesti pitkin kesää.

Esimerkiksi aikaisin kukki-
vat syysrypsit ja -rapsit antavat 
hyvän lisän pölyttäjien ravinto-
tarpeeseen. Apilat kukkivat pit-
källe heinäkuuta ja tattari päät-
tymättömästi kukkivana kasvina 
ensimmäisiin pakkasiin saakka. 
Seuraavan kesän pölyttäjäyhtei-
sön perusta muodostuu loppu-
kesän ja syksyn aikana. 

Kylän yhteinen pölyttäjäkierto
Yksittäisen tilan sisällä tehtä-
vien viljelysuunnitelmien ohella 
Raiskio toivoisi keskustelua naa-
puritilojen tai kylän viljelystä ja 
kasveista. Pölyttäjät eivät tunne 
tilarajoja. Pölyttäjäpeltojen 

suunnittelu muutaman sadan 
hehtaarin kokonaisuudessa 
kiinnostaisi tutkijan ja viljelijän 
mieltä.

”Voi olla unennäköä, mutta 
muutaman tilan yhteistyönä 
tehty viljelysuunnitelma sen 
suhteen, että aina jossakin olisi 
pölyttäjäkasvipelto, hyödyttäisi 
merkittävästi pölyttäjiä. Toi-
saalta tilojen välistä yhteistyötä 
on ja jos on halua, löytyvät usein 
keinotkin.” 

Erityisen tärkeitä pölyttä-
jille ovat erilaiset niityt, pienta-
reet, metsäsaarekkeet, perinne-
biotoopit ja luonnonlaitumet. 
Mitä monimuotoisempi mosa-
iikki ympäristö on, sitä parem-
min sieltä löytyy pölyttäjille sopi-
via elinympäristöjä ja ravintokas-
veja. 

”Niiden säästäminen ei tar-
koita hoitamatonta ympäristöä, 
niittyjen ja pientareiden kasvit 
ovat sopeutuneet niittoon ja 
tarvitsevat sitä menestyäkseen. 

Hoitamattomina ne eivät säily 
avoimina ja valoisina kasvupaik-
koina”, maisema-asiantuntija 
Riikka Söyrinki ProAgria Etelä-
Suomesta tarkentaa.

Niiton ajoituksella ja tihey-
dellä on tosin merkitystä. Niitto 
kerran kesässä kukinnan jäl-
keen yleensä riittää. Jos kasvien 
halutaan siementävän, niitto 
tulisi tehdä vasta elo-syyskuun 
vaihteessa. Jos aluetta halu-
taan köyhdyttää, tulisi niittojäte 
kerätä pois.

Söyrinki kaipaa tilayhteistyötä 
perinnebiotooppien säilyttämi-
seen, laiduntava eläin on sen 
paras tae, mutta karjat harvene-
vat koko ajan.

Pölyttäjäpellolle tukea
Uuden ympäristökorvauksen 
luonnoksessa on valittavana 
kolme eri pölyttäjätoimenpi-
dettä.

”Tuella halutaan kannustaa 
viljelijöitä tutustumaan ja kokei-
lemaan pölyttäjiä suosivia toi-
mia”, johtava asiantuntija Sari 
Peltonen ProAgria Keskusten lii-
tosta kertoo.

Ympäristökorvauksen perus-
toimenpiteiden lisäksi siihen 

sitoutuva viljelijä valitsee 11 toi-
menpiteestä kaksi. Toimenpi-
dettä voi vaihdella vuosittain ja 
se ilmoitetaan tukihaun yhtey-
dessä.

Pölyttäjäpalveluvaihtoehdossa 
tila hyödyntää pölyttäjäpalve-
luita tai tarhaa mehiläisiä itse. 
Pesät voivat olla viljelijän omia 
tai niiden pito voi perustua tar-
haajan ja viljelijän väliseen kir-
jalliseen sopimukseen. 

Toinen vaihtoehto on ottaa 
normaaliin viljelykiertoon 
vähintään yhdelle perusloh-
kolle pölyttäjille ravintoa tar-
joavia yksi- tai kaksivuotisia tuo-
tantokasveja. Näitä on viljeltävä 
sadontuotantotarkoituksessa.

Kolmas vaihtoehto on viljellä 
pölyttäjien ravinnonhankintaa 
varten kylvettyjä ja maisemaa 
elävöittäviä kylvövuonna kuk-
kivia kasveja seoksina. Alan on 
oltava vähintään 0,3 hehtaaria, 
kasvusto on perustettava vuosit-
tain ja säilytettävä 15.8. asti.

Pölytyspalveluiden toimin-
taan ja muihin pölyttäjätoimiin 
voi tutustua esimerkiksi EU:n 
maatalousrahaston rahoittaman 
Satoa ja laatua pölytyspalvelulla 
-hankkeen nettisivuilla. ◻

Kukkakärpäset ovat runsaslukui-
sia ja yleisiä pölyttäjiä. Tattari tar-
vitsee satoa tuottaakseen hyvän 
hyönteispölytyksen.


