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Pölyttäjille mieluinen maisema

Monimuotoinen kasvillisuus = tasaisesti ravintoa

• Runsaskukkaiset viljelemättömät alueet
• pientareet (myöhäinen niitto)

• luonnonhoitopellot, kesannot, monimuotoisuuskaistat

• perinnebiotoopit, luonnonlaitumet

• metsänreunat, pajut

• Hyönteispölytteiset viljelykasvit – monia vaihtoehtoja
• Palkokasvit, öljykasvit, tattari, kumina, hedelmäpuut, marjat, vihannekset, 

yrtit…

• Viljelykierto, seosviljely, kaistaviljely, aluskasvit, puukujanteet…



Pölyttäjille mieluinen maisema

Lisääntymisympäristöt villeille pölyttäjille 

• Kimalaisille                                   
Pientareet, avo-ojat (myyränkolot)

• Maassa pesiville erakkomehiläisille  
Paljas hiekkamaa, hiekkakasat

• Maanpäällä pesiville erakkomehiläisille 
Lahopuu, ruokokasat

• Kärpäsille
Ojat ja muut vesiympäristöt, lanta, 
lahopuu



Pölyttäjille mieluinen maisema

Turvallista – kemiallisen kasvinsuojelun minimointi

• Hyönteisten torjunta-aineet vaarallisimpia, mutta myös esim. 
tautiaineilla havaittu haittoja

• Heikentävät pölyttäjien vastustuskykyä, suuntavaistoa, 
pölytysaktiivisuutta ja lisääntymistä -> vaikutus pölyttäjäkantoihin

• Ruiskutus vain ennen kukintaa ja yöllä -> suora altistus vähenee

• Kukkimattomissakin kasvustossa on pölyttäjiä!
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Kukkakäyntien määrään vaikuttavia tekijöitä

• Lohkon sijainti maisemassa -> lisääntymispaikkojen läheisyys

• Meden ja siitepölyn määrä ja laatu <- olosuhteet + kasvinjalostus 

• Kukan rakenne -> ravinnon saatavuus pölyttäjille

• Kukinnan ajankohta -> yhtäaikaisuus pölyttäjien ravinnontarpeen kanssa

• Muut samaan aikaan kukkivat kasvit -> kasvien välinen kilpailu



Kukkakäyntien seurantamenetelmä

• Merkitse pellolle 2*2 m ruutu
• Seuraa ruutua 5 min kerrallaan 

hyvällä säällä
• Seiso paikallaan laidassa, niin 

ettei varjosi tule ruudulle
• Kirjaa kukkakäynnit 

tukkimiehen kirjanpidolla
• Voit kirjata omiin sarakkeisiin 

esim. mehiläiset, kimalaiset, 
kärpäset

• Toista kolme-neljä kertaa 
kukinnan aikana

2 m

2 m 5 min

Missä ja milloin pölyttäjiä on vähän/paljon?



Seurasimme tutkimuksessa kukkakäyntejä Uudellamaalla 
34 rypsipellolla 2017 ja 30 kuminapellolla 2019
(rahoitus Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Oiva Kuusisto Säätiö, 
August Johannes ja Aino Tiuran maatalouden tutkimussäätiö)



Kukkakäyntimääriä rypsillä ja kuminalla
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Lohkon sijainti maisemassa

• Kärpäset viihtyvät lähellä pellon 
reunoja ja metsää

• Mesipistiäiset levittäytyvät 
tehokkaammin peltoaukeille

Kärpästen suosimat kasvit (kumina) 
pienille/kapeille/metsäisille lohkoille 

Monimuotoisuuskaistat suurten 
lohkojen keskelle?



Lohkon sijainti maisemassa
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• Peltovaltaisuus kaventaa pölyttäjälajistoa

Tarhamehiläisiä tarvitaan varsinkin isoilla peltoaukeilla

Metsäisemmässä maisemassa villit pölyttäjät voivat riittää



Kukinnan ajankohta

• Myöhään kukkineella rypsillä enemmän kukkakäyntejä ja siemeniä/litu 

• Loppukesällä suuremmat mehiläis- ja kimalaisyhdyskunnat, kenties myös 
vähemmän muuta ravintoa

Rypsin myöhästetty kylvö parantaa mahdollisuuksia hyvään pölytykseen

Monimuotoinen maisema

Peltovaltainen maisema
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Kukkakäynnit & sato

• Kukkakäynnit lisäävät satoa per 
kukka = pölytystehokkuutta
• Kuminalla siemeniä kehittäneiden 

kukkien osuus ja ensimmäisen 
pääsarjan sato kasvoi

• Rypsillä siementen määrä per litu 
kasvoi

• Hehtaarisatoon vaikuttavat niin 
monet tekijät, että pölytyksen 
vaikutusta vaikea erottaa

Kukkakäyntien vaikutus kuminan satoon



Kasvit pystyvät tietyin ehdoin 
kompensoimaan heikkoa pölytystä

• Tuottavat lisää kukkia ja 
pidentävät kukintaa –
onnistuu, jos ravinteita, vettä 
ja lämpöä riittää

• …mutta kokonaan ilman 
hyönteispölytystä kumina 
tuotti satoa 38 % vähemmän 
ja rypsi 60 % vähemmän 
verrattuna avoimeen 
pölytykseen.

Hyönteispölytyksen estoa häkein ja harsopussein



Pölyttäjälajien pölytystehokkuudessa per 
kukkakäynti on eroa

• Kukkavierailija ei ole aina pölyttäjä

• Mesipistiäiset yleensä tehokkaita; muiden lajien 
tehokkuutta tutkittu vähemmän

• Pitkänmallisten kukkien pölyttäjinä pitkäkieliset 
kimalaislajit parhaita – mutta niitä usein vähän!

Esim. härkäpavun viljelijän kannattaa kasvattaa 
muitakin syvätorvisia kasveja (puna-apila, virnat, 
rehulupiinit…) -> pitkäkielisten lajien kantojen 
kasvatus

Tarhakimalainen puna-apilalla

Mantukimalainen härkäpavulla 
”mesiryöstössä”



Yhteenveto

• Viljelykasvien hyvä pölytys vaatii
• Vahvoja pölyttäjäkantoja

• Houkuttelevaa viljelykasvia sopivassa paikassa sopivaan aikaan

• Tehokkaita pölyttäjiä

• Keinoja parantaa pölytystä
• Kasvillisuuden monimuotoisuuden lisääminen ja lisääntymispaikkojen tarjoaminen

• Kemiallisen torjunnan vähentäminen

• Tarhamehiläisten käyttö 

• Pölytystä tarvitsevien kasvien sijoittelu pölyttäjien suosimien paikkojen lähelle

• Viljelykasvin kukinnan ajoittaminen pölyttäjien runsaushuippuun



Kiitos

Tutkimus peltojen pölyttäjistä, petoselkärangattomista ja 
rikkakasveista ensi kesänä Just Food -hankkeessa (SYKE, Luke)

• Peltoja voi tarjota mukaan: marjaana.toivonen@helsinki.fi

• Kunnat: Espoo, Hyvinkää, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Loppi, 
Nurmijärvi, Somero, Tammela ja Vihti

• Kasvit: ruis, kaura, rypsi tai rapsi, härkäpapu, erilaiset kaalit, säilörehu-
tai kuivaheinänurmi, laidunnurmi tai luonnonhoitopeltonurmi

mailto:marjaana.toivonen@helsinki.fi

