
EMONKASVATUS



HISTORIAA

◦ Ensimmäinen kuvaus mehiläisemosta naaraana julkaistiin Espanjassa 1586.

◦ Englantilainen Charles Butler osoitti vuonna 1609, että kuhnurit ovat koirasmehiläisiä

◦ Jo vuonna 1568 Saksassa Nichel Jakob julkaisi käsityksen, että mehiläiset voivat 
kasvattaa emon munista tai hyvin nuorista toukista

◦ Vuonna 1771 Itävallan keisarinnan Maria Theresian hovimehiläishoitaja Anton Jansha
julkaisi perustiedot emon pariutumisesta

◦ Emon pariutuminen useiden kuhnureiden kanssa selvisi vasta 1944, jolloin 
amerikkalainen W.C.Roberts julkaisi tutkimuksensa

◦ Pappi Johann Dzierzon julkaisi vuonna 1845 teorian, että kuhnurit syntyvät 
partenogeneettisesti sekä emo ja työläiset hedelmöittyneistä munista.

◦ Keinosiemennystekniikan ja ensimmäisen toimivan laitteen esitti amerikkalainen 
L.R.Watson 1927



PERUSTIETOJA MEHILÄISTEN PERIMÄSTÄ

◦ Jokaisen elävän olennon jokaisessa solussa on koodi, johon 

on tallennettu kaikki se tieto, joka tarvitaan tuottamaan  

uusia soluja ja elimiä.

◦ Solutumassa on hiukkasia, joita kutsutaan kromosomeiksi.

◦ Kromosomit ovat yhteen kiertyneitä geenirihmoja.

◦ Geeni on kemiallinen merkki, koodi, jonka avulla  solu val-

mistaa omaan tai eliön käytettäväksi jotain tiettyä ainetta.

◦ Jokaisella eliölajilla on sille ominainen määrä kromosomeja 

kussakin solussaan. Mehiläisellä niitä on 32 kpl.

◦ Suvullisesti lisääntyvillä eliöillä kromosomit ovat pareittain. 

Toinen kromosomi on äidiltä, toinen isältä. Tällaista 

kaksinkertaista kromosomistoa kutsutaan diploidiksi.

◦ Mehiläiskuhnurilla on kromosomisto vain äidiltään. 

Kromosomeja on vain 16 kpl. Tätä yksinkertaista kromoso-

mistoa kutsutaan haploidiksi.



SUKUSOLUJEN SYNTY

◦ Yksittäisten solujen lisääntyminen tapahtuu jakautumalla. Kukin kromosomi rakentaa 

itsestään kaksoiskappaleen. Kromosomit ryhmittyvät uudelleen ja solu jakautuu kahtia.

◦ Uuden yksilön syntyyn tarvitaan kaksi sukusolua, joiden yhteenlaskettu kromosomiluku 

on uuden yksilön kromosomiluku, mehiläisellä 32.

◦ Sukusoluissa on sekä muna- että siittiösoluissa kummassakin haploidi kromosomisto.

◦ Kromosomien valikoituminen munasoluihin on sattumanvaraista.                           

Mehiläiskuningattaren pariutuessa yhden kuhnurin kanssa sen 32:sta ja kuhnurin 

kromosomeista voi syntyä 65536 erilaista jälkeläistyyppiä

◦ Sukusolujen syntyessä geenit tai geeniryhmät voivat vaihtaa paikkaa. Lisäksi emon 

pariutuessa 10-15 kuhnurin kanssa nämä seikat nostavat erilaisten jälkeläisten määrän 

tähtitieteellisen suureksi. Tämän vuoksi emon samalla kertaa munituista munista voi tulla 

hyvinkin erilaisia jälkeläisiä.



GEENIEN TOIMINTA

◦ Kaikki eliöiden ominaisuudet ovat geenien säätelemiä. Jonkin ominaisuuden säätelyyn 

voi vaikuttaa yksi tai useampi geenipari

◦ Geeni voi olla joko vallitseva eli dominoiva tai väistyvä eli resessiivinen. Jos geeniparissa 

on sekä dominoiva että resessiivinen geeni, ominaisuudessa tulee näkyviin dominoivan 

geenin vaikutus. Väistyvä ominaisuus tulee esiin vain, jos se esiintyy kahdentuneena.

◦ Dominanssi voi vaihdella täydellisestä epätäydelliseen varsinkin, jos ominaisuuteen 

vaikuttaa useampi geeni

◦ Geenit vaikuttavat ominaisuuksiin joko suoraan tai epäsuorasti säätelemällä toisen 

geenin toimintaa. Mehiläisen väritys on suoraan ja välillisesti vaikuttavien geenien 

yhteistulos.

◦ Ominaisuudet, joita ohjaa vain vähän geenejä ja jos ne sijaitsevat samoissa kromoso-

meissa, periytyvät yleensä yhdessä. Vaikuttavat geeniparit voivat kuitenkin sijaita eri 

kromosomeissa.

◦ Mehiläisellä on geenejä noin 15 000 kpl. (Ihmisellä noin 21 000)

Geenien joukossa voi olla myös tappavia eli letaaleja geenejä. Ne ovat tavallisesti 

väistyviä.



SUKUPUOLEN MÄÄRÄYTYMINEN

◦ Mehiläisillä on erityisiä sukupuoligeenejä. Näitä on mehiläisillä kaikkiaan 20-30 eri 

tyyppiä. Geenitutkimuksissa niitä löydetään koko ajan lisää.  Sukupuoligeenejä 

merkitään X-kirjaimella ja alaindeksillä a,b,c eli Xa, Xb, Xc jne

◦ Emon ja työläisen vastingeenien eli alleelien tulee olla erilaiset.  Jos sukupuoligeenit 

ovat samanlaiset, toukasta kehittyy ns. diploidikuhnuri. Mehiläiset tunnistavat tällaisen 

toukan ja syövät sen pois. 

◦ Suppea emonkasvatusmateriaali ja sisäsiittoisuus vähentävät sukupuolialleelien 

määrää ja lisäävät sikiöalan aukkoisuutta. Jos mehiläiskannassa on esim. 12 erilaista 

sukupuoligeeniä, niin tilastollisesti keskimäärin joka kahdestoista eli 8,3 prosenttia 

munista on diploidikuhnureita.

◦ Emolla ja työläisellä on kaksi sukupuoligeeniä ja kuhnurilla yksi.

Mikäli emo pariutuu vain yhden kuhnurin kanssa ja emolla ja kuhnurilla on erilaiset 

sukupuoligeenit, on diploidikuhnurien määrä nolla. Mikäli kuhnurin ja emon toinen 

sukupuoligeeni ovat samanlaiset, teoreettisesti puolet toukista kuolee.



MIKSI EMONKASVATUSTA

◦ Emonkasvatuksen tarkoitus on tuottaa kontrolloidusti mahdollisimman hyvä- ja tasa-

laatuista mehiläisainesta.

◦ Suomessa tarhataan samalla mehiläisten lentosäteellä 2-4-rotuisia mehiläisiä.         

Lisäksi suurin osa mehiläisistä on enemmän tai vähemmän sekarotuisia.

◦ Suomen mehiläiskannoissa on erittäin paljon Etelä-Eurooppalaista perimäainesta.

◦ Suomen emonkasvattajien kapasiteetti ei riitä tyydyttämään kotimaista kysyntää.

◦ Tuontiemoista suuri osa on laadultaan enintään keskinkertaisia ja Suomen olosuhteisiin 

soveltumattomia.

◦ Oma emonkasvatus on tie tuottavampien ja terveempien mehiläisyhteiskuntien 

kasvattamiseen.

◦ Kontrolloidusti kasvatettavien emojen avulla edistetään mehiläisten jalostusta.

◦ Mehiläishoitajan ammattitaito paranee.

◦ Emonkasvatus on mielenkiintoista ja paras osa mehiläishoitoa.



EMONKASVATUKSEN EDELLYTYKSIÄ

◦ Mehiläiset alkavat kasvattaa uutta kuningatarta, kun emon feronomit loppuvat tai 

vähenevät tai kun yhteiskunta haluaa jakautua eli parveilla.

Emo voi kuolla tai hävitä hoitotoimenpiteiden yhteydessä tai emo voi sairastua.

◦ Mehiläisten aloittaessa parveilua emo munii tätä tarkoitusta varten rakennettuihin 

emokennokuppeihin.

◦ Emon hävitessä pesästä mehiläiset alkavat kasvattaa suurehkon määrän 

”hätäkennoja” työläiskennoissa olevista nuorista toukista muokkaamalla työläiskennot 

emokennoiksi.

◦ Kun emo sairastuu tai ikääntyy, jolloin sen feromonintuotanto- ja munimiskyky laskee, 

mehiläiset tekevät ns hiljaisen emonvaihdon. Tällöin rakennettuja emokennoja on vain 

2-3 kpl

◦ Kun mehiläishoitaja haluaa mehiläisten kasvattavan emoja, hän saattaa mehiläisyhteis-

kunnan sellaiseen tilanteeseen, että mehiläisillä on kova tarve emojen kasvattamiseen.



EMONKASVATUSMENETELMIÄ

◦ Emoja voidaan kasvattaa sekä emollisissa että emottomissa kennonrakentajayhteis-

kunnissa.

◦ Emonkasvatukseen käytettäviä yhteiskuntia voidaan ryhtyä vahvistamaan puhdistus-

lennon jälkeen kiihotusruokinnalla

◦ Emoja voidaan kasvattaa suoraan munista tai toukansiirron avulla alle 1,5 vrk ikäisistä 

toukista

◦ Parvikennoja ei tulisi käyttää emonkasvatuksessa, koska näin saadaan parveiluherkkiä 

yhteiskuntia


