
Lundenin Hunaja, 

hoitotekniikka

”Mehiläiset on kuin lapset, jos niitä 
paapoo liikaa, siitä ei tule loppua”

”Mahdollisimman paljon hunajaa, 
mahdollisimman pienellä työllä”

”Pesän pitää talvella olla kylmä, 
lämpöä tarvitaan vasta keväällä”

”Taudinvastustuskykyä ei voi 
jalostaa, jos tauteja ei ole”



Historia:

• 1977 ens. pesät, kehäkoko Langstroth

• Farrar pesät 1980

• Dadant pesät 1989

• ½ dadant yksinomaiseksi kehäksi 1997

• - 12-kehää

• - 18 mm eristämätön puu tai vanerilaatikko

• - Buckfast -mehiläisiä v.1990 lähtien



Pesä



Mehiläinen



Jalostus

• Ens. punkki 1996

• Punkki kaikilla tarhoilla1999

• Jalostusohjelman aloitus 2001

• - pikkupesät, ei torjuntaa

• - normaalipesien torjunnan pienentäminen

• - ens. Primorski –emot 2001

• - risteytystyö jatkuu ainakin 3 vuotta vielä



Keväthoito

• Pyrin siihen, ettei keväthoitoa tarvita

• Ristikon poisto

• Takalentoaukon sulkeminen

• Painon tarkkailu (jousivaaka ja käsi)

• Hätäruokintaan vanhoja ruokakakkuja, 

Apifondaa tai kidesokeria pesän pohjalle

• Kiihotusruokinta ei ohjelmassa jalostuksen 

takia, epäilen kokonaiskannattavuutta



Ristikoiden poisto



Korotusrengas



Korotusrenkaan perustelu

• Varmistaa talven tuuletuksen

• Ei tarvita erillisiä kuhnurikehiä

• Paisuntatila keväällä, vähentää kiirettä 

laatikon lisäyksiin (kevätkylmät)

• Alun perin muurahaishapon haihduntatila

• Kylmä ja kostea vaneripohja kauemmaksi 

pallosta

• Hätäruokinta alta ilman lisävarusteita



Alkukesä

• kolmas laatikko toukokuun lopulla, 
rakennettuja kehiä

• neljäs laatikko: 6 rakennettua keskellä, 3 
pohjuketta molemmin puolin (yht.12 
kehää), samalla pesätilan uudelleen 
järjestely ja sulkuristikko

• Sadon alussa osaston lisäykset päälle, 
etupäässä pohjukkeita

• Loppusatoon lisätään ristikon päälle 



Laatikoita lisää



Suljettu vahakierto

• Luomun veroinen vahakierto, pohjukkeet 

100% omaa vahaa jo usean vuoden ajan

• Toimiva kakkukierto kannattavan ja 

tuottoisan mehiläishoidon perusedellytys

• Vahat sulatetaan itse, Toivo Koskisen 

rakentama vahapannu (kuin iso 

mehumaija)

• Kehät lipeäpesuun urakoitsijalle (Ari)



vahapannu



Linkoomovaunu



linkoomovaunu



Sadon-

korjuu



Ruokinta

• Aloitus miel. ennen 15.8.

• 3 x n.8 litraa, yht. 25-26 litraa 67%

• Ilman tymolia

• Ens. erän jälkeen hieman taukoa

• Viimeiset liemet oltava pesässä 10.9.

• Pesän loppupaino oltava yli 50 kg, 

viimeinen erä annostellaan punnituksen 

mukaan 



Ruokintalaatikko



Ruokintalaatikko



farmarisäiliö



Lumilauta/lentolauta



Talvitarhat



Joka päivä 

voi oppia 

uutta, 

samaa 

virhettä ei 

saa tehdä 

kahta 

kertaa


