
Perusasioita siitepölyn keruusta

Kasvialkuperämäärityksen teko ja päätelmät

Mehiläiset ja siitepöly

Esityksen kuvat Tarja Ollikka



Mehiläiset tarvitsevat kasveista mettä ja/tai 

siitepölyä ravinnokseen sekä pihka-aineita 

propolista varten

Kasvit tarvitsevat pölyttäjiä hyvää 

siementuotantoa varten



Kukan perusrakenne

Kukan 

perusrakenteeseen 

kuuluu

 Heteet

 Emi/t

 Terälehdet

 Verholehdet

 Siemenaihe/eet

Siitepöly

Mesilähde



Siitepölyä vapautuu heteistä

Ketokaunokki



Meden keruu ja siitepölyn keruu



 Kukalla on tarjottavana runsaasti siitepölyä, ei mettä

Kukinnoltaan yksinkertaiset ruusut 

esim. kurtturuusu, valamonruusu, 

juhannusruusu, punalehtiruusu, 

luonnonvaraiset ruusut Unikot



Tuulipölytteiset kasvit

Männyn siitepölyä, Ranua

Kuusen siitepölyä

Leppä Pähkinäpensas



Mesi erittyy ja siitepöly vapautuu jokaisen kasvin 

oman rytmin mukaan



Siitepölyn keruu

 Siitepölyä kerätään 

toukkien ruuaksi

 Mehiläishoitaja pystyy 

seuraamaan 

mehiläisen jalassa 

olevan siitepölyrakeen 

väriä ja päättelemään 

pesää tulevaa satoa



Kennoissa olevaa siitepölyä

Tuoreessa siitepölyssä värit näkyvät 

selkeästi

Maitohappokäymisen edetessä väri 

muuttuu ruskeaksi



Siitepölyjen 

värejä



Mehiläistarhaajan 

keräämää siitepölyä

https://www.slideshare.net/hunajanet/siiteplyn-tuottaminen-suomen-olosuhteissa-

salonen-martikkala-2012

Horsma

Kultapiisku

Nurmikaunokki

Apilat



Siitepölyjä mikroskooppitarkastelussa



Leinikin siitepölyä mehiläisen jalan 

siitepölyvasusta



Yksittäisiä leinikin siitepölyhiukkasia



TAUKO



Hunajan kasvialkuperämääritys 
(Melissopalynology)

Mehiläinen vierailee 

kukassa 

medenhaussa



Kasvit ovat erilaisia



Hunajanäytteen teko

Teräväkärkinen koeputki

10 min sentrifugissa, 

vesi pois, uusi vesi 

tilalle ja 5 min ”linkous”



Siitepölyjä



❖ Sakka pipetoidaan objektilevylle, peitetään ja annetaan kuivua 

vuorokauden ajan. Sen jälkeen laitetaan peitinlasille tippa gelatiinia ja 

käännetään objektilevyn päälle.

❖ Näyte on valmis mikroskoopilla tarkasteltavaksi parin päivän päästä 

gelatiinin lisäyksestä.



Siitepölyn rakenne 

Pollen identification for beekeepers, 

Rex Sawyer 1981
Textbook of melissopalynology,

R. D´albore 1997



Siitepölyn rakenne

The pollen loads of the honeybee, Dorothy Hodges, first published 1952



Siitepölyn rakenne

Textbook of melissopalynology, R. D´albore 1997



Siitepölyn tunnistus

Textbook of melissopalynology,

R. D´albore 1997

Siitepölyt ovat yleisesti 

muodoltaan pallomaisia

Muodon hahmottamiseksi ja 

siitepölyn tunnistamiseksi 

on käytettävä tarkennusta 

eri tasoihin  



Siitepölyjä valomikroskoopissa

ruiskaunokki

ristikukkainen

alsikeapila
voikukka

paju

puolukka

vadelma

Puna-apila



Siitepölyjä valomikroskoopissa

Horsma
Ohdake

Sarjakukkainen



Härkäpapu

Ristikukkainen

Valkoapila

Alsikeapila

Hosma



Lemmikin siitepöly 

on todella 

pienikokoinen



Muutamien satokasvien siitepölyjen esiintyminen 

hunajassa 2002-2016
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