
EMONKASVATUS ILMAN TOUKANSIIRTOA

◦ Muotoiltu pohjukekehä annetaan hyvin rakentavan 

kunnan rakennettavaksi

◦ Kun pohjuke on rakennettu puoliväliin, se annetaan 

siitoskuntaan kahden pesään jätetyn peittosikiökakun 

väliin

◦ Neljän päivän kuluttua kehä poistetaan ja alareuna 

leikataan niin, että reunaan jää munia ja nuoria toukkia.

◦ Reunasta poistetaan munat ja toukat niin, että jäljelle jää 

joka neljäs. Kakun eri puolilla toukat eri kohtiin.

◦ Kehä siirretään kennonrakentajaan, josta poistetaan emo 

ja osa nuorista toukista.

◦ Kymmenen päivän kuluttua kennot leikataan varovasti irti 

ja annetaan jaokkeille

MILLERIN MENETELMÄ



KAKKUSUIKALEMENETELMÄ

◦ Sovellutus Millerin menetelmästä

◦ Siitoskunnasta otetuista vaaleista kakuista leikataan 

suikaleita, jotka kiinnitetään emokennokehän listoihin

◦ Ylimääräiset toukat poistetaan ja kehä annetaan 

kennonrakentajakunnalle.

◦ Kymmenen päivän kuluttua kennot annetaan 

jaokkeille



MUNITUSHÄKKIEN KÄYTTÖ

◦ Munitushäkkejä käytettäessä emo 

suljetaan häkkiin, jossa se munii valmiille 

kennokuppien pohjille

◦ Meillä käytössä on Jenterin ja Nicotin

munitushäkit

◦ Jenterin häkissä emo suljetaan muovi-

kannen alle, jossa se munii emokenno-

pohjille

◦ Nicotin häkissä emo munii suoraan emo-

kennokuppien pohjalle

Jenterin munitushäkki Nicotin häkki



EMONKASVATUS TOUKANSIIRRON AVULLA

◦ Toukansiirtoa käytetään, kun halutaan kasvattaa suurehko määrä 

emoja

◦ Toukansiirrossa käytetään alle 1,5 vuorokauden ikäisiä toukkia

◦ Toukat siirretään erityisillä toukansiirtotyökaluilla sikiökennoista 

muovista tai mehiläisvahasta valmistettuihin emokennokuppeihin

◦ Voidaan käyttää joko yksinkertaista tai kaksinkertaista siirtoa. Toukat 

voidaan siirtää joko kuivaan tai toukkaruokaa sisältävään 

emokennokuppiin

◦ Toukkien kuljetuksessa ja siirrossa on lämpötila- ja kosteusolosuhtei-

siin kiinnitettävä erityistä huomiota. Toukkia ei saa altistaa suoralle 

auringonvalolle eikä niitä saa päästää kuivumaan.

◦ Kennokehät siirretään kennonrakentajakuntiin suojattuna kostean 

paperin tai kankaan sisään.



KENNONRAKENTAJAT
EMOTON KENNONRAKENTAJA

◦ Emoton kennonrakentaja kootaan joko yhdestä tai 
useammasta pesästä. Parveilukuumeessa oleva 
pesä on hyvä lähtökohta kennonrakentajalle

◦ Pesässä tulee olla reunoilla täysinäiset ruokakakut, 
kaksi täyttä siitepölykehää, neljä peittosikiökehää 
sekä kaksi pohjuketta, joiden tilalle tulee kennonra-
kennuskehät. Lisäksi pesän tulee olla täynnä nuoria 
mehiläisiä. Myös avotoukkia voi olla jonkin verran.

◦ Kennonrakentaja kootaan aurinkoisena päivänä 
noin kuusi tuntia ennen toukansiirtoa 

◦ Kennonrakentajalle annetaan kennonrakennus-
kehässä 30 toukkaa sekä puoli litraa sokeriliuosta.

◦ Kahden päivän päästä annetaan toiset 30 toukkaa 
ja seuraavat aina kahden päivän välein. 
Kolmannella siirtokerralla siirretään valmiit emoken-
not hautomakaappiin ja poistetaan kennonraken-
tajasta ylimääräiset emokennot



◦ Emoton kennonrakentaja kasvattaa yleensä 

ensimmäisellä toukansiirtokerralla varsin suu-

ren määrän kennoja. Toinen kierros on 

yleensä heikko. Siitä eteenpäin kennoja 

rakennetaan vaihtelevasti. Kasvattamiskyky 

ja –halukkuus vaihtelee suuresti eri kennonra-

kentajien välillä

◦ Emotonta kennonrakentajaa pitää täyden-

tää ajoittain niin, että sillä on aina riittävästi 

nuoria ruokkijamehiläisiä

◦ Kolmannen toukansiirtokerran yhteydessä 

poistetaan kaikki muut emokennot kuin 

kasvatuskehissä olevat

◦ Emoton kennonrakentajakunta pystyy 

kasvattamaan yleensä noin kymmenen 

toukansiirtokierrosta. Viimeisten kennojen 

poistamisin yhteydessä pesälle annetaan 

kuoritumisvalmis emokenno 



EMOLLINEN KENNONRAKENTAJA

◦ Kun emo suljetaan sulkuristikolla johonkin osaan 
pesää, mehiläiset alkavat rakentaa emokennoja 
emottomaan osaan pesässä

◦ Kennonrakentajan tulee olla vahva ja terve kaksi-
osastoinen kunta, joka pidetään ahtaalla

◦ Jos emo jätetään alas, yläosastoon nostetaan 2-3 
avosikiökakkua, joiden väliin tulee kennokehä. 

◦ Toukkia annetaan 20-25 kpl kahden päivän välein.

◦ Kennonrakentajaa voidaan sadottomana aikana 
ruokkia lähelle kennokehää

◦ Kun pesää pitää laajentaa, se tehdään alemman 
sikiöosaston alle

◦ Emollinen kennonrakentaja kasvattaa pienemmän 
määrän toukkia kuin emoton, mutta niitä hoidetaan 
paremmin



STARTTIPARVI

◦ Starttiparvilaatikko voi olla 5-10 kehäinen Langsroth-korkuinen pesälaatikko, jota on 

jatkettu alareunasta noin 10 cm. Pohja ja yläpohja ovat hyönteisverkkoa.

◦ Laatikkoon kootaan 2,5-4,5 kg nuoria mehiläisiä riippuen laatikon koosta

◦ Kennokehien lisäksi laatikkoon laitetaan siitepöly-hunajakehiä sekä ruokintakehä

◦ Starttiparvelle annetaan emotoukat melko pian sen kokoamisen jälkeen. Kymmenke-

häiseen laatikkoon voidaan antaa 150 toukkaa ja viisikehäiselle startille 80-90 toukkaa

◦ Toukkien antamisen jälkeen starttiparvilaatikko suljetaan ja siirretään 1,5 vuorokaudeksi 

pimeään paikkaan

◦ Tämän jälkeen kasvatuksessa olevat kennot siirretään lopettajakuntiin 10-15 toukkaa/ 

kunta. Lopettajakunta on samanlainen kuin emollinen kennonrakentaja

◦ Starttiparvelle voidaan antaa vielä toinen kierros toukkia, mutta vain puolet edellisestä 

määrästä. Starttiparven voi myös antaa kasvattaa toukat loppuun asti.



KENNOJEN HAUDONTA

◦ Kennonrakentajan kasvattamat emokennot voidaan 
antaa suoraan jaokkeille. Ne voidaan myös haudottaa 
kennonrakentajissa tai starttiparvessa. Tällöin ne tulee 
suojata kuoriutumishäkeillä 

◦ Kasvatettaessa emoja suuremmassa mittakaavassa 
käytetään hautomakaappia

◦ Hautomakaappi on lämpöeristetty laatikko, jonka 
olosuhteita säädetään automatiikan avulla

◦ Emokennot laitetaan erityisiin kuoriutumishäkkeihin

◦ Hautomakaapin lämpötilan tulee olla 34,5 astetta. 
Kaapin ilmaa kierrätetään tuulettimen avulla.     
Suhteellisen ilmankosteuden tulee olla 60-80 %

◦ Kuoriutuneet emot otetaan hautomakaapista 
viimeistään kuuden tunnin kuluttua kuoriutumisesta, 
ruokitaan ja annetaan parituspesille

Hautomakaappi



EMOJEN MERKINTÄ

◦ Hautomakaapissa syntyneet emot voidaan merkitä 

joko ennen parituspesille antamista tai myöhemmin 

pariutumisen tapahduttua

◦ Emot voidaan merkinnän yhteydessä varustaa 

myös numerolapulla, joka liimataan emon selkä-

kilpeen

◦ Emojen merkitsemisessä on huolehdittava, ettei 

merkkiväriä laiteta emon niskaan eikä siipien tyviin

◦ Emo voidaan myös merkitä emonmerkkaushäkin 

avulla, jolloin emo voidaan vangita verkon alle 

toimenpiteen ajaksi

◦ Merkintätyökaluna voidaan käyttää joko 

merkkausneulaa tai merkintäkynää. 



PARITUSPESÄT

◦ Parituspesä on minikokoinen mehiläisyhteiskunta, 

jota käytetään emojen pariuttamiseen

◦ Parituspesät voidaan jaotella kokokehäisiin, puoli-

kehäisiin sekä pikkupesiin

◦ Kokokehäisissä parituspesissä pesäosasto voidaan 

jakaa väliseinillä neljään kahden kehän osastoon, 

lentoaukot eri suuntiin

◦ Puolikehäisissä pesälaatikko voidaan jakaa neljään 

neljän puolikehän osastoon

◦ Pienet parituspesät voivat olla puurakenteisia tai 

tehdasvalmisteisia kevytpesiä. Meillä yleisemmät 

käytössä olevat kevytparituspesämallit ovat 

Apidea ja Kirchhain

◦ Apidea-pesään tarvitaan mehiläisiä 2,5 dl ja 

Kirchhain-pesään noin 3 dl

Apidea

Kirchhain



PARITUSPESIEN TÄYTTÖ

◦ Kokokehäisissä parituspesissä toinen kehä on peittosikiökehä ja toinen ruokakehä

◦ Puolikehällisten parituspesien kehät voidaan rakennuttaa valmiiksi normaalikokoisissa 

pesissä ja antaa parituspesiin mehiläisineen. Pesälle voidaan antaa kuoriutumisvalmis 

emokenno

◦ Pienet parituspesät miehitetään nuorilla mehiläisillä joko valmiiksi ennen emon tai 

kennon antoa tai emon annon yhteydessä. Parituspesämehiläisten tulee olla ennen 

emon antoa vähintään yksi vuorokausi emottomina. Pienissä parituspesissä tulee olla 

ruokasäiliö, joka täytetään ruokintasokeritaikinalla

◦ Parituspesien täyttö onnistuu parhaiten iltamyöhällä tai aikaisin aamulla

◦ Parituspesät siirretään 2-4 vuorokaudeksi pimeään viileään tilaan ennen pariutumisalu-

eelle siirtämistä. Pariutumisalueen tulee olla vähintään kolmen kilometrin päässä 

paikasta, josta parituspesämehiläiset on otettu



PARITUSPESIEN HOITO

◦ Parituspesät tarkastetaan muutama päivä 

niiden paritustarhaan siirtämisen jälkeen. 

Emottomille pesille annetaan uusi juuri 

kuoriutunut emo tai kuoriutumisvalmis kenno. 

Tyhjät pesät voidaan myös poistaa paritus-

asemalta.

◦ Parittunut emo otetaan parituspesäsästä, 

kun pesässä on parilla kehällä peittosikiöitä. 

◦ Toisen kierroksen emo annetaan vähintään 

neljän päivän kuluttua ensimmäisen poista-

misesta joko asetushäkissä tai kohta kuoriu-

tumassa olevana kennona. Samalla poiste-

taan mehiläisten tekemät hätäemokennot.

◦ Voidaan myös antaa mehiläisten kasvattaa 

uusi emo ensimmäisen emon munista


