
PARITUSTARHA

◦ Paritustarhan paikka kannattaa valita alueelta, jossa lähi-

alueella ei ole isoja tuotantomehiläistarhoja 

◦ Ellei paritustarhalle erikseen tuoda kuhnuripesiä tarhan 

paikka kannattaa valita siten että alueella on mahdolli-

simman paljon oikeanlaisia kuhnureita

◦ Parhaita paritustarhojen paikkoja ovat vaihtelevat 

metsäiset alueet, joilla on myös suojaisia aukeita ja niitty- tai 

peltoalueita.

◦ Parituspesät tulee sijoittaa hajalleen harvahkoon metsä-

maastoon tai pienille aukeille. Puiden tulisi kuitenkin antaa 

suojaa suoralta auringonpaisteelta.

◦ Parituspesät on hyvä sijoittaa jonkinlaiselle telineelle irti 

maasta, jolloin niiden käsittely on helpompaa

◦ Sadottomina aikoina paritustarhoja joudutaan usein ruok-

kimaan



KUHNURIPESÄT

◦ Emonkasvatuksessa kuhnuri on yhtä tärkeä 
osapuoli kuin emojen äiti. Puolet perimästä 
tulee kuhnureilta

◦ Kuhnurien valinta ja kasvatus tulee aloittaa 
jo ennen emonkasvatuksen aloittamista. 
Pesät saadaan kasvattamaan kuhnureita 
kiihotusruokinnalla ja antamalla niille 
runsaasti kuhnurikehiä sekä pitämällä ne 
vahvoina

◦ Jokaista paritettavaa emoa kohti tulisi olla 
noin sata kuhnuria

◦ Kuhnuripesät tulee valita paritusasemalle 
niin, etteivät ne ole toukansiirtopesien lähi-
sukulaisia

◦ Loppukesällä kuhnuriyhteiskunnat saa pitä-
mään kuhnurit vaihtamalla niihin suljetussa 
emonlähetyshäkissä eleva parittumaton
emo



KEINOSIEMENNYS

◦ Keinosiemennys on emonkasvatuksen ja jalostuksen 

työkalu, joka vaatii erikoisosaamista ja –kalustoa

◦ Keinosiemennys käyttökelpoinen menetelmä mehiläis-

ten parituksessa silloin, kun käytettävissä ei ole puhdas-

paritusasemaa

◦ Kuhnurit voidaan valita paremmin kuin vapaaparituk-

sessa, mutta samalla kuhnureiden keskimääräinen fyy-

sinen laatu laskee

◦ Nuoret parittumattomat emot pidetään sulkuristikolla 

suljetussa pesässä ennen keinosiemennystä ja siemen-

netään noin kymmenen päivän vanhoina

◦ Emolle annetaan hiildioksiidikäsittely keinosiemennyksen 

aikana sekä toinen muutama päivä siemennyksen 

jälkeen, jolloin emo alkaa muninnan



MEHILÄISTEN JALOSTUS

◦ Jalostustyön tarkoituksena on olemassa olevan mehiläisaineksen ominaisuuksien 

parantaminen tai perimän säilyttäminen

◦ Jalostus on valittujen yksilöiden ja yhteiskuntien systemaattista jatkuvaa valintaa



JALOSTUSMENETELMÄT

◦ Roturisteytys

Risteytys eri rotujen kesken ( Buckfast, Midnite ….)

◦ Puhdasparitus

Paritus saman rodun eläimillä

- Linjajalostus

- Valintajalostus

Valintajalostuksessa käytetään siitoseläiminä mehiläisiä, 

joiden jalostusarvo on yli arvostelussa mukana olevien 

yhteiskuntien keskiarvon

Jalostusarvon määrittämisessä arvosteltavat 

ominaisuudet:

Beebreed: Hunajasato, säyseys, kakulla pysyminen, 

parveilu ja varroankestävyys

Muita huomioon otettavia ominaisuuksia voivat olla 

rotupuhtaus, talvehtimiskyky, tautien kesto, kevätkehitys 

pitkäikäisyys, rakentamishalu, puhdistuskyky





MEHILÄISTEN ARVOSTELU



ROTUPUHTAUDEN MÄÄRITTÄMINEN




