
Esitelmä, jonka Uudenmaan läänin Mehiläishoitajayhdis- 
tyksen vuosikokouksessa Helsingissä maalisk.

30 p:nä 1910 piti

Paul Mickwitz,

Tämäniltaisessa esitelmässäni aijon käsitellä kysymystä 
sikiömädästä, sen levenemisestä, syistä ja vaikutuksista sekä 
muista tämän yhteydessä olevista seikoista.

Tiedämmehän, että sikiömätä esiintyy täällä Suomessa
kin, mutta moni arvelee, että vaara ei ole suuri, niin kauvan 
kuin tauti ei ole näyttäytynyt niillä seuduilla, missä mehi
läishoitaja itse asuu. On kuitenkin muistettava, että sikiö- 
mätä on kaikista mehiläistaudeista tarttuvaisin. Koleraa 
emme suotta pelkää, mutta se tauti ei ole ihmisille sen 
vaarallisempi, kuin sikiömätä mehiläisyhteiskunnalle. Si- 
kiömädän basilli siittää päivässä 140 biljoonaa uutta basil
lia. Tuonnempana teen selkoa siitä, millä tavalla nämät 
basillit ja itiöt leviävät mehiläistarhasta toiseen. Mainitsen 
tässä vain muutamia räikeitä, mutta ei silti liioteltuja esi
merkkejä puheenaolevan taudin tuhoavista ominaisuuksista.

Luulisi että sellainen kuuluisuus kuin Dzierzon kyke
nisi suojelemaan mehiläisensä sikiömädältä, mutta kaikesta 
huolimatta saamme lukea, että hän, Saksan „Altmeister% 
v. 1848 menetti 500 yhteiskuntaa juuri puheenaolevan 
taudin vaikutuksesta. „Gleanipgs in Beeculture“ nimi
sessä amerikkalaisessa aikakauskirjassa kertoo Alexander 
New Yorkin valtiosta, kuinka hän vuosien kuluessa samasta 
syystä on menettänyt toista tuhatta yhteiskuntaa. Wiscon- 
sinin valtiossa, missä taistelu sikiömätää vastaan on ollut 
sekä pitkällinen että ankara, mainitun valtion tarkastajan 
vuonna 1905 antaman ilmoituksen mukaan on 5,297 yhteis-
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kunnasta 1,128, siis yhteensä 20°/o tarkastetuista yhteiskun
nista, sairastanut puheenaolevaa tautia. Täydellä syyllä 
sanookin eräässä kirjassaan tunnettu englantilainen mehiläis
hoitaja Simmins: sikiömätä on ainoa todella vaarallinen 
tauti, mitä vastaan mehiläisviljelijä saa taistella.

Wisconsinin valtiossa toimiva Mr. France on Yhdys
valtain tarkastajani kesken kuulu. Hänen vuosiraportistaan 
rohkenen edellisten lisäksi ottaa eräitä valaisevia esimerk
kejä.

Muutamalla mehiläishoitajalla, jolla oli ammatissaan 30 
vuoden kokemus, oli 75 yhteiskuntaa. Y. 1902 hän sai 
6,500 naulaa, v. 1,903 4000 naulaa ja v. 1904 vain 400 nau
laa hunajaa. Syksyllä v. 1905 olivat kaikki hänen mehiläisensä 
kuolleet sikiömätään. Syynä tähän surkuteltavaan seikkaan 
oli tietämättömyys taudin laadusta ja sen ehkäisemisen 
keinoista. Eikä olekkaan helppoa tietää milloin ja miten 
suuressa määrin vaaraa on olemassa. — Eräästä toisesta 
tapauksesta mr. France kirjoittaa: „Muuan Wisconsinin
käytännöllisistä mehiläishoitajista, jolla oli 400 yhteiskuntaa, 
sai mehiläisiinsä sikiömädän. Mutta taudin parantamis- 
puuhissaan hän sairastui ja sai olla vuoteessa pitkät ajat. 
Tullessani taloon oli omistaja sairaana ja hänen yhteiskun
nistaan oli jäljellä vain seitsemän, joita naapurin mehiläiset 
juuri olivat ryöstämässä/ 4 Yöisin luetella lukemattoman 
määrän tällaisia tapauksia, mutta jo  mainitsemani riittäne
vät selvittämään, miten vaarallinen sikiömätä on. Mehiläis
hoitajan tulee olla valmis sitä vastaanottamaan eikä vit- 
kailla keräilemällä tietoja taudin laadusta, kunnes vaara on 
jo kynnyksellä. Tunnen seutuja Amerikassa, jotka ennen 
ovat olleet taudin tuhoaville vaikutuksille kokonaan vieraat, 
mutta joista varomattomuuden kautta on muodostunut täy
dellisiä taudin pesiä. Jos taudin tartuttama mehiläispesä 
muutetaan terveelle alueelle tai mehiläiselle ruokitaan tar
tutettua hunajaa, niin tauti on heti saanut jalansijan paik
kakunnalla. Taudin siemeniä on tavattu emon munasarjas
sakin, minkä kautta taudin leveneminen on käynyt mah
dolliseksi. —

On tapana puhua kahdesta erilaisesta sikiömädästä: 
amerikkalaisesta ja europalaisesta. Useimpien mielestä mo
lemmat ovat jokseenkin yhtä vaarallisia. Kummatkin ovat 
erittäin tarttuvaisia. Niiden aiheuttajana on basilli. Arne-
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rikkalaisen sikiömädän basillia kutsutaan „_Bacillus larvye* 
ja europalaisen basillin „Bacillus alvei.“

Basillit ja itiöt ovat erittäin vastustuskykyisiä, niin 
että esim. „Bacillus larvse“ basillin itiöt eli taudinsiemenet 
voivat kestää 100° C:n lämpöä 45 minuuttia ja osottavat 
suurta vastustuskykyä desinfektsio-aineita, karbolihappoa, 
nahtol-betaa, formalinia y. m. vastaan. Itiöiden mahdolli
suus kehittyä basilliksi ja näiden edelleen lisääntyminen 
riippuu osaksi mehiläisten rodusta, (italialaiset ja krainilai- 
set ovat vastustuskykyisimpiä), osaksi mehiläisyhteiskunnan 
vahvuudesta, ruokatavaroista, emon ijästä, ympäröivän tar- 
tunnanpesän suuruudesta y. m. Samoin kuin ihminen on 
tartunnalle alttiimpi, jos hän on ruumiillisen heikkouden 
tilassa, samoin sikiömädän vaara on suurempi siinä mehi
läistarhassa, missä mehiläisten elinvoima on jollain tavalla 
lamassa. Ne yhteiskunnat, jotka ovat saaneet kärsiä nälkää 
tai kylmää, ovat enimmin tälle vaaralle alttiita. Nuorella 
emolla on kykyä antaa yhteiskunnalle enemmän vastustus- 
voimaa, kuin vanhalla. Voimakas ja terve yhteiskunta 
pystyy niinikään paremmin puolustautumaan rosvomehiläi- 
siä vastaan, jotka useinkin kuljettavat tartuntaa pesästä 
toiseen. Taudinsiemenet, itiöt, kulkeutuvat enimmäkseen 
hunajan mukana. Siinä itiöt voivat vuosikausia olla kät
kössään ja tilaisuuden sattuessa itää ja kehittyä tuhoatuotta- 
viksi basilleiksi, jotka taas vuorostaan synnyttävät sikiömätää. 
Useimmat edellämainituista ominaisuuksista ovat yhteisiä 
sekä amerikkalaiselle että europalaiselle sikiömädälle.

Ennenkuin käyn lähemmin selkoa tekemään sikiömä
dän ulkonäöstä ja erikoisista ominaisuuksista, tahdon vielä 
antaa eräitä yleisiä neuvoja.

Kun mehiläisille ruokitaan hunajaa (mitä minä puoles
tani en yleensä tekisi), niin täytyy olla varma siitä, että 
hunaja ei ole kotoisin sellaisesta mehiläispesästä tai tarhasta, 
missä on ollut tai vieläkin on mätää, sillä vähäisenkin va
romattomuuden kautta tässä suhteessa voi tuhota koko 
mehiläistarhansa. Jos mätää on yhdessäkin pesässä, niin 
koko sen mehiläistarhan hunaja on mehiläisten ravinnoksi 
kelpaamaton. Mieluimmin käytettäköön puhdasta sokuri- 
liuvosta taikka jotain muuta valmistetta, joka ei sisällä 
hunajaa, taikka jos hunajaa ruokitaan, sitä keitettäköön 
tunnin verta.

Mehiläisiä ostettaessa on hankittava varmuus siitä, että
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yhteiskunnat ovat täysin terveitä; samoin vahakakkuja, 
mehiläiskapineita y. m. ostettaessa täytyy ottaa selville, 
onko tartunnan vaaraa olemassa. Jos niin on laita, niin 
ostetut esineet, vahakakutkin, ovat kauan aikaa keittämällä 
desinfioitavat.

Jos tiedetään, että sikiömätä on päässyt mehiläistarhaan, 
niin on varottava kulkemasta saastutetusta mehiläispesästä 
terveeseen, sillä välin pesemättä käsiä ja käytettyjä kapi
neita. Vaatteetkin Voivat, juuri hunajan tahmeuden takia, 
helposti olla taudin levittäjinä.

Siirryn nyt esitelmäni erittäin tärkeään puoleen, nimit
täin sikiömädän ulkonaisiin tuntomerkkeihin. Kuten jo 
mainitsin, tehdään ero amerikkalaisen ja europalaisen mädän 
välillä. Mainitsen ne tässä järjestyksessä, sillä amerikkalai
nen eli varsinainen sikiömätä on tavallisin sekä Amerikassa 
että Europassa. Kohkenen tähän lainata Tohtori Phillipsin 
erittäin onnistuneet kuvaukset, jotka ovat julkaistuina Was- 
hingtonin maan viljelys departementin toimittamassa kirjases
sa. Tohtori Phillips kirjoittaa seuraavalla tavalla:

A m e r ik k a la in e n  s ik iö m ä tä , jota usein kutsutaan yksin
kertaisesti sikiömädäksi, on levinnyt kaikkialle Yhdysvaltoi
hin, ja europalaisissa aikakauskirjoissa ja oppikirjoissa jul
kaistuista tuntomerkeistä päättäen se on enimmin levinnyt 
Europassakin. Vaikka sitä siis tavataan kaikissa osissa 
Yhdysvaltoja, niin kuitenkin on olemassa useita alueita, 
jotka ovat täydellisesti tästä taudista vapaita.

Mädän saastuttaman yhteiskunnan täysikasvuiset mehi
läiset ovat enimmäkseen hyvin toimettomia ja ovat vain 
vähän mukana puhdistamassa pesää kuolleista sikiöistä y. 
m. Kun tauti tapaa toukan, niin se heti alusta saa v a a lea n  
su k la a n r u sk e a n  värin, ja kehittyneemmillä asteilla tämä 
väri muuttuu tummemmaksi, muistuttaen paahdettua kahvia. 
Tavallisesti mätä tulee toukkiin sikiökennojen peittämisai- 
kana, ja useimmat niistä kennoista, jotka sisältävät mädän 
saastuttamia sikiöitä, ovat peitettyjä. Vähitellen kannet 
vajoavat sisäänpäin ja saavat suurempia tai pienempiä rei
kiä, ja kun terve sikiö vähitellen ryömii ulos, voi vahaka- 
kussa , siellä täällä huomata kennoja, jotka sisältävät mädän
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tappamia sikiöitä ja ovat edelleenkin peitettyjä. Puheena
olevan taudin paras tunnusmerkki on, että, kun pieni tikku 
pistetään kuolleeseen toukkaan ja sitten hitaasti vedetään 
pois, turmeltuneet kudokset takertuvat kiinni tikkuun ja 
useinkin voidaan vetää ulos 1—2 tuuman pituisina säikei- 
nä. Kun toukka kuivaa, niin se muodostuu kennon pohjal
le lujasti kiinnitakertuvaksi, tummanruskeaksi kuoreksi, min
kä parhaiten huomaa, kun kakkua pidetään sillä tavalla, 
että valo lankeaa kennon alaseinää vastaan. Kun toukka

Sikiömädän saastuttama sikiökakku (ulkonööltään tyypillinen sekä 
amerikkalaiselle että europalaiselle mädälle). N. E. Francen kertomus 

1905, Platteville, Wis. U. S. A.

on mätänemistilassa, niin siitä lähtee kova löyhkä, joka 
muistuttaa keitettyä, huonoa liimaa. Harvoin tämä tauti 
ahdistaa kuhnureita ja kuningatartoukkia.

E u r o p a la in e n  siJciöm ätä, jota myöskin kutsutaan „mus- 
taksi sikiöksi“ , ei Yhdysvalloissa ole yhtä paljon levinnyt, 
kuin amerikkalainen mätä, mutta muutamin paikoin se on 
aikaansaanut tavattomia vahinkoja. Se on lisääntymässä 
ja yhä uusista seuduista siitä ilmoitetaan. On sen vuoksi 
välttämätöntä, että mehiläishoitajat ovat varuillansa.

Taudin saastuttaman pesän täysikasvuiset mehiläiset
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ovat jokseenkin toimettomia, mutta osaksi niiden kuitenkin 
onnistuu puhdistaa kennot kuolleista toukista. Tämä tauti 
tarttuu toukkiin aikaisemmin, kuin amerikkalainen mätä, ja 
verraten vähäinen osa toukista tulee peitetyksi. Niissä, jotka 
täten tulevat peitetyiksi, on sisäänvajonneet reijälliset kennot. 
Kun mätä alkaa vaivata toukkaa, niin ensi aluksi ilmestyy 
pään läheisyteen p ie n i  lceltainen  tä p lä , ja toukka Jiikkuu 
tuskallisesti kennossaan. Kun toukat kuolevat, ne väriltään 
muuttuvat ensin keltaisiksi, sitten ruskeiksi ja lopuksi mel
kein mustiksi. Kun ne ovat mätänemistilassaan, niin taval
lisesti ei synny sitkeitä säikeitä, kun toukkaan pistetty tikku 
hitaasti vedetään ulos, ja joskus on ruumisaine tahmeata, 
mutta ainoastaan mitättömän vähäisessä määrin. Kuivanut 
toukka muodostuu säännöttömäksi kuoreksi, joka ei takerru 
kennon alaseinämään. Tähän tautiin kuolleesta toukasta 
lähtee vain vähäinen löyhkä eikä se muistuta liimaa kuten 
edellisessä tapauksessa, vaan on happamempaa. Tauti ahdistaa 
myöskin kuhnureita ja emotoukkia, pian senjälkeen kuin 
yhteiskunta on saanut tartunnan. Tavallisesti se on paljon 
tarttuvaisempi, kuin amerikkalainen sikiömätä s. o. se leviää 
nopeammin. Toiselta puolen taas saattaa tapahtua, että tauti 
häviää itsestään, mitä tekijä ei koskaan ole huomannut 
oikeasta amerikkalaisesta mädästä. Europalainen mätä tekee 
suurimmat tuhot keväisin ja alkukesällä sekä useinkin häviää 
myöhemmin kesällä ja syksyllä.

Sekä amerikkalaisen että europalaisen sikiömädän käsit
tely on käytännössä aivan sama. Mahdotonta on antaa aivan 
yksityiskohtaisia ohjeita kaikkien mahdollisuuksien varalle, 
jokainen mehiläishoitaja on tunnollisuudella ja terveellä 
arvostelukyvyllä itse pääsevä selville, miten taudin tuhoja 
on vastustettavat — Niin pitkälle T:ri Phillips.

On muistettava, että mehiläissikiöt kärsivät muitakin 
tauteja, jotka kuitenkaan eivät ole näin vakavaa laatua ja joiden 
syistä tiedemiehet vielä eivät ole sanoneet viimeistä sanaansa. 
Puhutaan happamista sikiöistä, kuolleista sikiöistä, nälisty- 
neistä sikiöistä y. m. Viimeksimainittu johtunee yksinker
taisesti nälästä ja edelliset saadaan parannetuiksi asettamalla 
uusi emo ja antamalla runsaasti ravintoa. Välistä tapahtuu 
myös, että toukat ovat saaneet myrkytyksen, erittäinkin 
niihin aikoihin kuin hedelmäpuihin ruiskutetaan hyönteis- 
vettä. Välistä sikiö saa salaperäisen harmaanruskean värin, 
mutta tavallisesti huomaa eron tällaisten tautien ja sikiömädän
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välillä siitä, että hapan sikiö, kuollut sikiö j. n. e. ei hajoa 
muodottomaksi ainemassaksi, vaan enimmäksen säilyttää 
muotonsa, vaikka toukka kutistuukin enemmän taikka vä
hemmän. Kun rikkoo tällaisen toukan, niin sen sisällys on 
vetinen, ja siitä lähtee enintäin vähän hapan haju, mutta 
ei koskaan amerikkalaisen mädän tympäisevää liiman hajua. 
— Niin pian kuin mehiläishoitaja näkee sikiökakun, missä 
hajallansa siellä täällä on peitettyjä kennoja, joiden kannet 
ovat alaspäin painuneet, silloin saa pitää varansa. On hyvin 
otaksuttavaa, että silloin ollaan tekemisissä amerikkalaisen 
taikka europalaisen sikiömädän kanssa. Seuraavassa aijon 
tehdä selkoa siitä, kuinka mehiläisiä tällaisissa tapauksissa 
on käsiteltävä ja kuinka tartunnan leviäminen saadaan 
estetyksi.

Otaksukaamme että sikiömätä huomataan, ennenkuin ensi- 
mäinen hunajansadon aika on käsissä. Jos yhteiskunnat 
silloin eivät aivan kovasti ole taudin vallassa s. o. jos vain 
siellä täällä jossakin yksityisessä toukassa voi huomata 
näitä taudin merkkejä ja yhteiskunta muuten on voimakas, 
niin mehiläiset voi jättää sillensä aina hunajasatoon saakka, 
edellyttäen, että niille tarpeen vaatiessa annetaan ravintoa. 
Pesän aukko olisi pienennettävä muutamien neliösentimet- 
rien suuruiseksi, jotta rosvomehiläiset eivät pääse sisälle.

Jos sitävastoin tauti on ankarasti päässyt yhteiskuntia 
ahdistamaan ja hunajansatoon vielä on useita viikkoja, niin 
ovat pesät, siinä tapauksessa että ne eivät ole tavattoman 
väkirikkaita, hävitettävät. Se voi tapahtua seuraavalla 
tavalla. Otetaan muutamia liinavaatetilkkuja, kastetaan ne 
väkiviinaan ja vieritetään sitten tulikukassa. Sen jälkeen 
ne pannaan käryttäjään hehkuville hiilille. Pesänsuunaukosta 
savu puhalletaan sisään, kunnes se alkaa tunkeutua raoista 
ulos. Silloin pesänsuu tukitaan. Taudin saastuttamien 
yhteiskuntien käsitteleminen on suoritettava illalla, kun lento- 
mehiläiset ovat ehtineet kotia ja rosvomehiläiset eivät 
enään voi ahdistaa. Tahdon vielä erittäin huomauttaa, että 
on hyvin tärkeätä toimittaa kaikkia sairaita pesiä koskevat 
työt erityisellä varovaisuudella. Kädet ja käytetyt kapineet 
ovat käsittelyn jälkeen huolellisesti pestävät. Tuonnem-
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pana teen selkoa siitä, mitä on tehtävä vahalla ja niillä 
pesillä, missä sikiömätä on ollut.

Otaksukaamme nyt, että hunajansato on alkanut ja että 
niin muodoin on aika käsitellä sairaita yhteiskuntia talou
dellisemmin. Erittäinkin Europassa, mutta myöskin Ame
rikassa, on sangen suuressa määrin koetettu estää ja pa
rantaa sikiömätää erilaisilla lääkkeillä. On käytetty esim. 
salisylihappoa, boraksia, benylihappoa, karbolia y. m sekoi
tettuna siihen ruokaan, jota on annettu mädän saastuttamille 
mehiläisille. Englannissa on viime aikoina sangen suurella 
menestyksellä käytetty erästä izol- nimistä lääkettä. Mutta 
mitkään tällaiset keinot eivät kykene vertoja vetämään sille 
perinpohjaiselle ja taudin luvun mukaiselle parannustavalle, 
jota tuonnempana tulen selostamaan. — Saksassakin, missä 
amerikkalainen sikiömätä näyttää olevan yleinen, on käytetty 
kaikellaisia lääkkeitä, vaikka tavallisesti siellä turvaudutaan 
paljon tehokkaampiin keinoihin. Huber esim. suosittelee 
mehiläisten välitöntä rikittämistä ja lisää, että pesästä saatua 
vahaa ei pidä käyttää keinotekoisten kakkujen valmistuk
seen. Samaa suositellaan myöskin saksalaisissa lentokir
jasissa. Eräässä sellaisessa sanotaan: „jokainen taudintah- 
raama yhteiskunta on illalla taikka varhain aamulla, kun 
kaikki lentomehiläiset ovat pesässään, hävitettävä rikki- 
savulla.44

Tätä minä puolestani pitäisin raakalaistekona. Minun 
mielestäni sikiömätä jo aikaansaa kylliksi tuhoa mehiläisten 
kesken, miksi siis suotta hankkia vielä suurempia vahinkoja 
hävittämällä kaikki täysikasvuisetkin mehiläiset, joihin tauti 
ei tartu. Etelä-Australiassakin varmuutta pidetään epävar
muutta parempana, sillä siellä on laissa määrätty, että jokai
nen yhteiskunta, jossa on huomattavissa sikiömädän oireita, 
on poltettava. Kokemus on kuitenkin osottanut, että tar
tunnan vaara on yhtä suuri, jos poltetaan kaikki taikka jos 
yhteiskuntaa jollakin sopivalla tavalla käsitellään, sillä 
asianomaisten mehiläishoitajain varomattomuus voi kummas
sakin tapauksessa tulla hyvin tuhoisaksi. Jos esim. pesä 
ja  vaharakenne poltetaan ja mehiläiset vähänkään pääsevät 
sulaneen hunajan kimppuun, niin tartunta saattaa kenenkään 
aavistamatta taas alkaa levitä. Sitä uutta menettelytapaa, 
johon edellä viittasin, kutsutaan keksijänsä mukaan Mc 
Evoyn menettelytavaksi.
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Mc Evoy on useita vuosikymmeniä ollut mehiläistar- 
kastajana Ontarion maakunnassa Kanadassa ja sen ajan 
kuluessa hän on parantanut useita tuhansia sikiömätä- 
tapauksia. Hän oli tehnyt sen huomion, että tartunnan 
levittäjänä useimmiten oli hunaja, mikä seikka kaikesta 
päättäen ei vaikuttanut hävittävästi itiöihin, vaan päin
vastoin voi säilyttää niiden itäväisyyttä vuosikausia, vaik
kakaan itäminen itse hunajassa ei ollut mahdollinen. Jos 
siis mieli estää tautia edelleen leviämästä, oli ennen 
kaikkea saatava tartutettu hunaja jäljettömiin hävitetyksi 
sekä pesästä että mehiläisten hunajavatsoista. Mehiläiset 
oli siis pakotettava joko käyttämään hunajansa taikka sijoit
tamaan se vahakennoihin, mistä sen voi saada poistetuksi. 
Mr. Mc Evoy esittää menettelytapansa seuraavin sanoin:

„Hunajasadon aikana, jolloin mehiläiset ovat ahkerassa 
hunajankeruutouhussa, poista kaikki kakut sikiöpesästä il
lalla ja pudista mehiläisiä omassa pesässään. Anna niille 
uudet keinotekoisesta vahasta tehdyt kehykset (noin 1 tuu
man pituiset kaistaleet) ja jätä ne rauhaan 4 päiväksi. Näi
den neljän päivän kuluessa mehiläiset saavat tebovahakut 
muodostelluiksi ja osan kennoista täytetyksi tartutetulla 
hunajalla, jonka ovat ottanet entisistä kakuista. Neljännen 
päivän illalla otetaan uudet kakut ulos ja korvataan uusilla 
kehyksillä, joissa on kokonaiset tekokakut, mitkä mehiläiset 
taas rakentavat kuntoon; tämän jälkeen yhteiskunnan voi 
katsoa parantuneeksi4*.

Tälläinen on lyhykäisyydessään Mc Evoyn Europassa- 
kin käytetty menettely. Parhaiten se soveltuu otettavaksi 
käytäntöön hunajasadon aikana, koska silloin tarvitsee 
rosvoilua vähimmin peljätä. Jotta parantuminen saataisiin 
pysyväiseksi, on eräihin varovaisuuskeinoihin ryhdyttävä. 
Joskus käy niin, että mehiläiset jättävät tuon melkeinpä 
tyhjän pesän, ja sen saa estetyksi joko siten että emo sulje
taan teräslankahäkkiin pesän keskelle taikka siten että pesän 
suulle pannaan n. k. emonteljin. Muutamien päivien kulut
tua voi vaaran jo katsoa olevan ohi ja emon päästää vapau
teensa. Pesänsuuaukko on tehtävä hyvin pieneksi, ettei
vät rosvomehiläiset pääse sisälle ja ettei pesä liiaksi jääh
tyisi, sillä aikaa kuin mehiläiset ovat valmistamassa vahaa 
uutta rakennustansa varten.

Vaikka M:c Evoy onkin sitä mieltä, ettei mehiläisille 
tarvitse antaa uutta pesää, niin sitä ylipäänsä pidetään kui-
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tenkin viisaimpana. Jos vanha pesä on tehty oljista, on 
parasta armotta polttaa se, sen jälkeen kuin mehiläiset ovat 
häädetyt kehyspesään, mutta siinä tapauksessa että vanha 
pesä on tehty puusta, ehdottaisin minä puolestani, että se 
tulessa kärvennettäisiin. Tämä tapahtuu sillä tavalla, että 
pesään pannaan vähän olkia ja sitten sytytetään. Palaessa 
tulta kohennellaan, niin että se ulottuu kaikkiin neljään 
nurkkaan. Kun sisäpuoli alkaa vähän kärventyä, sammute
taan tuli. Pesänsuulaudalle kaadetaan hiukan väki viinaa 
taikka lamppuöljyä, joka sitten sytytetään. Pesän pesemi
nen ja puhdistaminen kuumalla lipeävedellä eli karbolive- 
dellä on myös hyvä keino, mutta ei niin tehokas, kuin en
sin mainittu.

Jos kakuissa on paljon hunajaa, niin sen voi lingota. 
Jos sen tahtoo ruokkia mehiläisille, sitä keitettäköön 
tunnin verta, jotta kaikki itiöt häviävät. Nautittavaksi se 
kelpaa keittämättäkin. Huomautettakoon kuitenkin, että, 
jos tartunnan saastuttamaa hunajaa myydään toisille mehi
läishoitajille, asiasta on ilmotettava, jotta ostaja ei erehdyk
sestä ruokkisi sellaista hunajaa omille mehiläisilleen, mikä 
tapahtuu tavattoman usein.

Sellaiset vanhat kakut, joissa on paljon kuolleita siki
öitä on paras polttaa kuopassa, joka sen jälkeen taaskin 
luodaan umpeen. Vähemmän vaaralliset kakut, samoin kuin 
myöskin ne uudet, jotka mehiläiset ovat rakentaneet kapeil
le vahakaistaleille, sulatetaan, jos mielitään säästää vahaa 
ja puhdistaase.

Tilavaan, kernaimmin tinatusta kuparista tehtyyn katti
laan pannaan palotetut vahakakut ynnä 1/s vettä ja keite
tään 2— 3 tuntia. Hunajaa yksistään ei yleensä tarvitse 
keittää enempää kuin 1 tunti, mutta koska vahan seassa 
on paljon kovasti tartutettuja koteloita ja siitepölyä, niin 
keittäminen on toimitettava perinpohjaisemmin. Uuden
aikaisella vahapainimella voi saada ulos suurimman osan 
vahasta. Mutta kätevä henkilö voi itsekin kyhätä tuollaisen 
painimen, joka voi tehdä tehtävänsä aika hyvin.

Ota esim. pienenlainen saavi taikka pieni tynnyri, joka 
on sahattu poikki vähän yläpuolelta keskikohdan. Levitä sen 
pohjalle harva säkkikangas sisäseiniä pitkin ja niin, että se 
ulottuu yli astian laitojen. Kun vaha ja vesi ovat tarpeeksi 
kiehuneet, ne ammennetaan padasta saaviin. Sen jälkeen 
kankaan reunat käännetään sisäänpäin, niin että kangas
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tulee olemaan monessa kerroksessa päällä, ja kokonaan sul
kee sisäänsä tuon kuuman aineen. Nyt asetetaan rihlattu 
lauta säkkikankaaseen suljetun aineen päälle ja tätä lautaa 
vasten taas hankitaan kova paine esim. vipulaitoksen avulla, 
kuten kuva osottaa. Vaha nousee pintaan ja valuu ulos 
reijästä läheltä astian reunaa. Se kerääntyy pienempään 
astiaan, missä se saa jähmettyä ja kovettua.

Omasta puolestani suosittelisin kuitenkin ajanmukaista

Kotitekoinen vahapainin. Tarkastaja N. E. Francen kertomuksesta 
1906, Platteville, Vis. U. S. A.

vahapaininta, jos tahdotaan säästää vahaa, sillä se kyllä 
pian maksautuu. Se on joka tapauksessa hyvään tarpeeseen, 
kun vanhoja kakkuja ja pienempiä vahapaloja tahdotaan 
sulattaa ja vaha on saatava myytävään kuntoon.

Olen edellä tehnyt selkoa niistä menettelytavoista, jotka 
tulevat kysymykseen ennen hunajansatoa ja sen aikana. 
Jos sikiömätä sattuu hunajansadon jälkeen, niin käsittely on 
lykättävä myöhäiseen syksyyn, jolloin kaikki sikiöt ovat 
ryömineet ulos. Kaikkein korkeintain voi asettaa uuden 
kuningataren. Pesän suu on tehtävä mahdollisimman pie
neksi ja pysyäkseen hengissä mehiläisten toisinaan tulee
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aika ajoin saada sokuriliuvosta, ei hunajaa, koska se härsyt- 
täisi naapuripesiä ja mahdollisesti aikaansaisi ryöväyksiä. 
Muuten ne ovat jätettävät rauhaan. Kun loppusyksy on 
käsissä ja kaikki nuoret mehiläiset ovat ryömineet ken
noistaan, on sairaisiin yhteiskuntiin mentävä, mehiläiset 
varovasti pudisteltava puhtaaseen pesään ja tähän uuteen 
pesään pantava niin monta valmiiksi muodosteltua kak
kua, kuin yhteiskunnan voimiin nähden voidaan katsoa 
tarpeelliseksi. On pidettävä huoli siitä, että kakut sisäl
tävät sen verran hunajaa, että mehiläiset voivat elää läpi 
talven, taikka niille on ruokittava sokuriliuvosta, nekta- 
rinia t. m. s. minkä normaali-oloissa kuitenkin tulisi tapah
tua vähäistä ennen kuin kaikki sikiöt ovat ryömineet ulos. 
Vanhan pesän ja kakkujen kanssa menetellään niinkuin 
edellä on kuvattu.

Viime kokouksessamme pitämässäni esitelmässä puhuin 
jo  niistä ankaroista lainsäädäntötoimista, joihin ulkomailla, 
erittäinkin Amerikassa, sikiömädän johdosta on ryhdytty. 
Ne eivät ainoastaan ole osottautuneet välttämättömiksi, vaan 
erittäin tehokkaiksikin. Olisi kylläkin houkutelevaa perin
pohjaisesti selostaa käytännöllisimpiä menettelytapoja, mitä 
on noudatettu, mutta rajoitun vain kertaamaan sen, mitä 
on huomioon otettava sikiömädän vaaraa arvosteltaessa.

Tarkastakaamme vielä miten sikiömätä leviää. Ensik
sikin siten, että terveet yhteiskunnat ryöstävät hunajaa sai
railta ja siten, että tartutettua hunajaa ruokitaan mehiläisille. 
Sen kautta, että mädän saastuttamat mehiläiset muutetaan 
toisten mehiläisten läheisyyteen, niin että nämätkin saavat 
tartunnan. Käyttämällä likaisia linkolaitoksia, mehiläiskäsi- 
neitä, hunajaveitsiä y. m. esineitä, jotka ennen ovat olleet 
kosketuksissa tartutetun hunajan kanssa. Usein myös sen ruu
an kautta, joka on niissä emohäkeissä, missä kuningatar on 
tuotu pesään. Tauti ei koskaan synny itsestään, vaan 
tartunta aina tulee ulkoapäin. Että terve ja voimakas yhteis
kunta, jossa on nuori kuningatar, helpommin voi tautia 
vastustaa, on kyllä totta, mutta aina emon ja yhteiskunnan 
vastustuskykyyn ei kuitenkaan voi luottaa, jos tartunnan 
pesä ympärillä on laaja. Muutamissa paikoissa Amerikassa 
ei mehiläisiä saa kuljettaa paikkakunnalle, ennenkuin asian
tunteva henkilö on ne tutkinut. Ylipäänsä mehiläiskaup- 
pa muutamissa valtioissa on sangen kovan tarkastuksen alai
nen ja jokainen henkilö, joka tuntee sairastuneita yhteis-
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kuntia, joista ilmotusta ei ole tehty, on velvollinen siitä 
asianomaiselle tarkastajalle ilmottamaan. Jokaisen mehiläis
hoitajan on lain mukaan pakko antaa mehiläispesänsä 
tarkastajan tutkittavaksi.

Meillä on vielä mahdotonta ajatella lakeja, jotka tähän 
suuntaan vaikuttaisivat, sillä mehiläishoito täällä on vielä 
niin kehittymättömällä kannalla. Mutta meidän tulee kai
kille asianharrastajille selittää, miltä sikiömätä näyttää, kuin
ka se leviää ja miten se on torjuttava. Jokaisessa epäiltä
vässä tapauksessa on kysyttävä neuvoa konsulenteilta, missä 
se vaan on mahdollista ja milloin asianomainen mehiläishoi
taja itse ei katso olevansa pätevä asiata arvostelemaan.

Näyttänee kenties siltä, kuin sikiömätää katselisin liian 
synkin silmin, varsinkin kun puheenaoleva tauti täällä Suo
messa ei liene niin levinnyt, kuin ulkomailla. Mutta jos 
sillä kerta on mahdollisuus täällä menestyä, niin voi se myös
kin levitä. Sanon kuten muuan amerikkalainen : „ Yksi uns
si estettä on parempi kuin yksi naula parannusta4*.

v

*■ Helsinki 1910. Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapaino.
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