Pölytyspalvelun kannattavuus
tattarilla ja kuminalla
Onnistuneen pölytyksen ansiosta sadon
laatu ja määrä paranee. Peltokasveilla
onnistunut pölytys auttaa tasaisessa
tuleentulemisessa.
Kuminan riippuvaisuus hyönteispölytyksestä on 100
%, josta mehiläisten osuus on 40 %. Tattarin riippuvaisuus hyönteispölytyksestä on 90 %, josta mehiläisten
osuus on 70 %. [1.] Pölytyksen onnistumiseen voidaan
vaikuttaa pölytyspalvelun käytöllä. Pölytyspalvelu on
palvelu, jossa mehiläistarhaaja tuo mehiläisensä kasvinviljelytilalle korvausta vastaan.

Laskelman kaikki
oletusarvot ja
pölytyspalvelun
hinnan muodostuminen viimeisellä
sivulla

Kuminalla pölytyspalvelun käyttö on epävarmaa
Kuminalla pölytyspalvelusta ei ole kannattavaa maksaa laskelmassa käytettyä summaa, koska pölytyspalvelun käyttö ei laskelman oletusarvoilla ole kannattavaa. Pölytyspalvelun hinta on suurempi kuin
sadonlisästä saatava hinta. Lähtötilanteessa voitto on
parempi kuin voitto 40 prosentin sadonlisällä pölytyspalvelun kanssa. Pölytyspalvelun tarjoajan kanssa
voidaan kuitenkin sopia muunlaisista järjestelyistä,
kuten pysyvästä tarhapaikasta pesille viljelijän mailla.
Viljelijä voi tarjota pysyvän tarhapaikan lisäksi muitakin mesikasveja viljelykiertoon ja näin tukea hunajan
tuotantoa.
Kuminalla mehiläispölytyksellä on suuri vaikutus satotasoon, joka voi olla jopa puolet suurempi kuin tilanteessa, jossa pölytystä ei juuri tapahdu. Kuminalla
onnistunut pölytys vähentää esimerkiksi varisemistappiota. [2.]
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Tattarilla pölytyspalvelun käyttö on epävarmaa
Tattarilla pölytyspalvelusta ei ole kannattavaa maksaa laskelmassa käytettyä summaa, koska tattarilla
pölytyspalvelun käyttö ei laskelman oletusarvoilla
ole kannattavaa. Pölytyspalvelun hinta on suurempi
kuin sadonlisästä saatava hinta. Lähtötilanteen voitto on parempi kuin voitto 40 prosentin sadonlisällä
pölytyspalvelun kanssa. Pölytyspalvelun tarjoajan
kanssa voidaan kuitenkin sopia muunlaisista järjestelyistä, kuten pysyvästä tarhapaikasta pesille viljelijän mailla. Viljelijä voi tarjota pysyvän tarhapaikan
lisäksi muitakin mesikasveja viljelykiertoon ja näin
tukea hunajan tuotantoa. Tattari itsessään on myös
hyvä mesikasvi ja sen pölyttäjien muodostamaa hunajaa voidaan markkinoida tattari-hunajana.
Hyönteispölytys kasvattaa ristipölytteisen tattarin
satoa ja tarhamehiläiset luonnon pölyttäjien rinnalla
auttavat varmistamaan tattarin onnistuneen pölytyksen. Hyönteispölytys suurentaa tattarin satoindeksiä
ja parantaa sadon laatua. Onnistunut pölytys vaikuttaa muun muassa tattarin pähkylöiden täyttymiseen.
[3.]
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Tarhamehiläiset
luonnonpölyttäjien
rinnalla auttavat
varmistamaan tattarin
onnistuneen
pölytyksen.

Laskelman oletusarvot ja lähteet
Laskelman oletusarvot

Pölytyspalvelun hinta

Laskelmapohja on KASVI-Taito-hankkeessa Jukka
Ruotsalaisen laatima laskelma.

Pölytyspalvelun hinta muodostuu useammasta eri
tekijästä
• Tarhaaja käy pesällä 4 kertaa. Välimatka 		
15 km/suunta. Ajokorvaus 0,42 €/km. 		
150 €/pesä, 5 pesää/ha. 				
Ajokuluja 50,4 € + pesät 750 € = 800 €.
• Pölyttäjien vaikutus kohdistuu tulo- ja
menopuolelle.

Laskelman tekijä: Kaisa Hyvönen, Savoniaammattikorkeakoulu
Asiantuntija apua: Kalle Hoppula, Luonnonvarakeskus
Laskelman luvut on saatu Pohjois-Savosta tilalta,
jossa on:
• 10 ha tattaria
• 10 ha kumina
Satotason lähtötasossa:
• Tattari 1500 kg/ha
• Kumina
» 1. sato = 700 kg/ha
» 2. sato = 500 kg/ha
Kuminalla on laskettu molempien satojen voitto erikseen. Kannattavuus on laskettu sadoille viidellä eri tavalla: lähtötilanne, satotaso +10 % sisältäen pölytyspalvelun, satotaso +10 %, satotaso +40 % sisältäen
pölytyspalvelun ja satotaso +40 %. Kaikki laskelmat
on laskettu tukien kanssa ja ilman.
Tattarilla kannattavuutta on laskettu viidellä eri
tavalla sekä tukien kanssa, että ilman: lähtötilanteessa, satotaso 15 % sisältäen pölytyspalvelun, satotaso
+15 %, satotaso +20 % sisältäen pölytyspalvelun sekä
satotaso +20 %.

Suositeltu pesämäärä
Laskelmassa ollaan kaikkien kasvien kohdalla käytetty
samaa pesämäärää, 5 pesää/hehtaari. Kasvikohtaiset
suositellut pesämäärät ovat:
Tattari:
Suositeltu pesämäärä 2–5 pesää hehtaarille.
Keskimäärin pesiä suositellaan 3,5 hehtaarille. [4.]
Kumina:
Suositeltu pesämäärä 2–9 pesää hehtaarille.
Keskimäärin pesiä suositellaan 5,5 hehtaarille. [4.]
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