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^Te^iläisfjoi&on S)t)öt\)-
9ftel)iläi§l)oito on tuotteliaimpia fimu=elinfeinoja. ©itä moi 

alfaa fangen pienellä pääomalla ja fe ntaffaa pian perustamis*. 
fuStannuffenfa. 2)ffi me^iläiSt$tei|funta maffaa noin 25 ©m!. 
£änä muonna ostettuna antaa fe tulemana fefättä qfybett fjgroän 
parmen, £)inta 25 ©mf. §pminä muoftna antaa pefä faffifin 
parmea ja mieläpä fyuttajaafin.

jollemme anna pefän parmeifla, niin fe Ism inä muoftna 
apilapeltojen feSfellä tuottaa hunajaa 1 0 — 40 filoa. Oletamme 
että pefä tuottaa feSfintäärin 15 filoa fyunajaa ja että hunajan 
feSfif)inta on 2 ©mf. filolta, niin faamme pefää foljben 30 ©mf. 
$eftä moi hoitaa ilman fuurempaa maimaa 10 fappaletta, joi= 
ben r)l)tei§tuotanto olifi 300  ©mf. kaunis lifätulo marfjnfin 
fögfjille ja pienituloifille fanfalaifille.

£äm än lifäfft tuottamat mef)iläifet mielä maljaa ja mälit= 
tämät fuffa= eli fiitepöfyn maistumista fufaSta toifeen. ©en

$uroa 1. £ara allin en olftpefä, 
jonfa päälle raot afettaa neltfuk 
maifen, feljtllä raamitetun f)u= 
naialaatifon. Sentoreifä on pa* 
rempt ajettaa pefän reunan alle, 
etfä feöfeUe, futen furaaifa. UU 
fona olleifa raamitetaan pefä 
paffulla olfipettteellä eli hatulla.

$uraa 2. Sfteltfulmainen olft= 
pefä, joifa on fefyät 41 cmtr. 
forfeat ja 26 cmtr. leraeät. $e= 
f)tä on pefäifä 12 fpl. ja päällä 
oleraaöfa putfeifa §unajalaati= 
fo ifa  11 fpl. puolta matalampia 
fe^tä. ©rittäin Ijalpa, Ij^raä ja 
raarfin foptraa fanfalle f)alpuu= 

tenfa täf)ben.
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tantta fantamat hebelmäpuut ja marjapenfaat paljoa fuuremntait 
fabon. OJliSfä mehiläifiä löqtyq, ftellä puut ja penfaat fantamat 
enempi fyebeKmtä, apilat enempi ftemeniä j. n. e.

©ille roatroaUe, mifä tarraltaan mehiläistarhan ^oiboSfa, 
emme faa laSfea mitään rahallista armoa. Salmella mehiläifet 
eimät tarroitfe juuri mitään hoitoa. kefällä ne fitä tarmitfemat, 
mutta fen moimme tehbä lepohetfinä, iltafin tai muulloin. 9Jlehi;

* Iäisten fanSfa feuruStelu ei ole rafittamaa, maan mirfiStämää 
lepohetfinäfin, ftllä fe on niin hauSfaa, ihanteellista.

Sulunfeja  menee mehiläishoitoon merrattain mä&än. 
oSton tantta h^n!itta?oon olfi= ja 
puupefä mallifft! öauta on halpaa, 
famoin olfi. kätemä mieS tefee pitfinä 
taim istoina itfe mehiläisten afunnot.

£>unaja=linfo —  h^najanpuh; 
biStuSfone —  maffaa noin 50 ©mf. 
kätemä mieS tefee fenfin itfe, h ^ ta  
tulee fiten perin Ijalroafft. 9Jluita 
hoitofapineita tarroitfee mähäfen mt)5S= 
fin. Sftefin tulemat fjatiuoifft, fun 
niitä mähitellen han^ : 
minfä moi, loput oStaa.

kuraa 3. §unaja4info.
^Tc^iräispcfän ctfuMaaf.

SUlehiläifet elämät fuuremmiSfa tai pienemmiSfä tröbiStnf* 
ftSfä, joita nimitetään mefiiläiSfanfaflt^eli mehiläisten toifiStaan 
fuuren riippitmaifuuben tähben mehiläiSelimiStöffi. ©ellaifeSfa 
termeeSfä mehiläiSelimiStöSfä löt)tpt) 1 f u n in g a ta r ,  1 0 —60 
tuhanteen tq o m e h ilä iS tä  ja parmeilu^aifatta jofunen fata 
f o ira ff ia .

k u n in g a ta r on t)ffin fofo mehiläiSelintiStön äiti, ftllä f e 
m u n ii g ff in  f a i f f i  m u n a t, joista fitte fehittqt) funingatar, 
tt)ömehiläifet ja foiraffet. ©e on fuurin faifiSta mehiläifiStä, 
marftnfin pitempi, fulfee maromaSti pefäSfä. korfein ifä ftllä 
on noin 3 —5 rauotta. kuningatar fehtttpq 17 muorofaubcSfa 
famanlaifeSta munasta fuin tpömehiläinenfin, mutta fe feiffa, että 
fe faSmaa fuuremntaSfa, alaspäin olemaSfa fennoSfa ja faa pa= 
rempaa ruofaa, maifuttaa että fiitä tulee fu n in g a ta r  eli
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tä p f in  fe h ittp n p t n a a ra S . $eSfellä fefää munit fe noin 
3 ,000  munaa muorofaubeSfa.

mefjilätf et, fehittpmättömät naaraffet, muoboStamat 
pääafiallifen ja fuurimman joufon mehiläiSfanfaSta eli elimistöstä. 
9?e fehittpmät munista 21 muorofaubeSfa pieniSfä, miltei maafa= 
fuoriSfa fennoiSfa, tafaruumiS on fehittpmätön ja elämät fefällä 
noin 1 \  fuufautta, taimella 8 fuufautta ja fenfin pii. Zqö* 
mehiläisten toimi on to u f f ie n  m a a lirttin e n  pefäSfä ja niiben 
ruotiminen. Ulfopuolella pefää fo fo om at ne h u n a ja a , Mta*

pölpä ja mettä, h ä istä  ne 
malmiStamat ruofaa manhim= 
mille toufille. SDtpöSfin ne 
ruoffimat funingattaren ja 
hifoilemalla mahaa ruumiis
taan m a lm iS ta m a t p efän  
m a h a ra fe n te e n , miSfä hu= 
naja, toufat ja fiitepölp fijait= 
femat. $efän puhbiStaminen 

ja puolustus miljollifia maStaan fuuluu mpöSfin tr)öme^iläxS- 
ten ofalle.

ftö ita ffe t omat mehiläiSelimiStön u ro S p u o lif ia  jäfeniä, 
laiSfuutenfa tähben mpöS fuhnureifft nimitettyjä. -ifte omat lim itä, 
p a f fu ru u m iif ia ,  e im ä tfä  moi p i s tä ä  ja faSmamat fuurern* 
mtSfa fennoiSfa fuin tpömehiläifet. 5)hben foiraffen tarraitfee 
funingatar fofo elämäSfään lentäeSfään „häämatfalleen" famana 
fefänä fuin fe on fpntpnpt. $un  funingattaret omat faiffi fun= 
noSfa, hunajanfato fentältä lopuSfa, niin tpömehiläifet eimät enää 
nmtfi ruoffia „herrojattfa", maan ajamat fo ira f fe t  ttloS pe= 
fä S tä  e lo fu u S fa  ja antamat niiben pefän ulfopuolella fu o lla  
t tä lfä ä n . foiraffet fehittpmät tohtori 5Dgier^on’in mufaan ^e- 
b e lm ö im ä ttö m iS tä  munista 25 nmorofaubeSfa, jota mastoin 
h eb e lm ö ib p iS tä  m u n is ta  fehittpp funingatar 17 muorofau- 
beSfa ja tpömehiläitten 21 muorofaubeSfa.

kuroa 4. 
kuningatar.

kutua 5. Styömetyis 
Iäinen.

^Td)ifäis§oiöon afftamittcn.
£uo mehiläishoito mahtanee olla h^uSfaa, famalla futt fe 

on raielä tuotteliaStafin? Suutta mitenfä fitä moift alfaa, fun ei 
tunne hoitotapoja eifä foSfaan ole ebeS nähnptfään mehiläifiä?



2Baifeata fe onfin omin päin! ©entähben tulee mennä 
o p p iin  jonfun eteroän m e h i lä is h o i ta ja n  luo. ©itäpaitfe 
tullaan nmofittain ©uomeSfa toiStaifeffi panemaan toimeen m ehi5 
lä i^ ^ o i to fu r^ fe ja , joiSfa n)aSta=aIfawille opetetaan mehiläiS* 
hoitoa, £ällaifiin tilaifuuffiin tulee enfin mennä oppimaan, fiten 
fääS ty y  o p p ira h a t  Ja m ehiläistä moi faaba jotain tobelliSta 
hyötyä. koista oppitilaifuuffiSta ilmoitetaan jofa femät tarfem= 
min fanomiSfa.

©uomen fielellä löytyy myöS ruotfiSta f äännetty firjanen: 
„£)paS tuS  fä y tä n n ö ll i f c e n  m e h ilä is h o ito o n " , kirjoittanut 
3 . 28. Semeren, hinta 1: 50.

P ietilä isten  ftufcfttö.
hiille, joilla ei ole tilaifuutta fäybä oppimaha mehiläiS* 

hoitoa ja joiben fuitenfin tefifi mieli faaba mehiläifiä ja h9̂ tr)ä 
niistä jotain, olemme kirjoittaneet feuraaroat riroit.

k a ite in  parasta on h^nffia £urun ympärillä fijaitfemiSta 
pitäjistä yffi olfipefä, jofa fifältää ilman-alaamme tottuneita foti= 
maifia mehiläifiä. $uletuS fäy feuraaroaSti:

^uhbiStuSlennon jälfeen, jonafuna to u fo fu u n  iltana, 
mehiläisten fentältä fotiin palattua irroitetaan olfipefä pohjaltaan 
ja pannaan ylöSalaiftn, jolloin äffiä fibotaan fen fuu fiinni 
mahmalla fahroifäfitlä, johon fitä ennen on 10 cmtr. fuuruinen 
nelikulmainen reifä tehty ja fe täytetty r a u ta la n f a m e r f o l la ,  
jotta ilma pääfee pefään roirtaamaan. $efä pannaan ylöS= 
a la i f in  johonfitt laatiffoon tai telineefen, ettei fe pääfe fierimään. 
g)öllä nriebään pefä linjaalirattailla lähimmälle afemalle tai laitt>a= 
fillalle rcietäroäffi määräpaiffaanfa. Rattailla fulettaeSfa pitää 
a ja a  h ^ i a a  ia ro aro  ro a S ti, etteiroät roahafafut mene riffi 
pefäSfä. pefään tulee liittää fen pohja ja roaruStaa pefä roaS= 
taanottajan ofoitteella ja nimellä fefä fanoilla: „2 8 a ro ro a S ti" . 
„{5:läroiä m e h ilä if iä ."  „ 2 8 a rje lta ro a  tu fe h tu m ife l ta ."  
OJlehiläifet omat nyt matfatla ostajan luoffe. ©entäfjben fananen 
hänelle.

Seurustelusta mehiläisten Ransfa.
^eruSfääntÖnä työSfennclleSfä mehiläisten fanSfa on tyy= 

neyS ja fy lm äroerify yS . ^ofainen hätäinen liife ja fäfien hui; 
tominen ärfyttää mehiläifiä pistämään. ^iStoffet firroeleroät
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roähän, mutta et erityifeSti, niihin pian tottuu. 28älttääffeen 
piStokfia tulee puhaltaa pefään 2 ä 3 fuuutäyteiStä f a ro u a. 
9?e, jotka eitt)ät ole tupakoitfijoita, rooiroat käyttää faroupuhallinta, 
jolloin farou ei tule fuuhun.

^etkifen perästä rooi airoan 
tyynesti ja hitaasti aroata pefän faa* 
matta ainuttakaan pistosta ja toimit* 
taa työnfä mehiläisten kanSfa. 2lrat 
ja tottumattomat ihmifet rooiroat 
käyttää harfoa kaSrooillaan, mutta 
ei juuri käfineitä tarroitfe kuin fuu- 
remmiSfa töiSfä.

kiiman kuumina hetkinä päi- kutoa^G. © atou^puhatttn. työskennellä mehi-
läiStarhaSfa, roarfinkaan ukkoS4lman ebellä. ©illoin omat mehiläiset 
piStohaluifta. @i myöskään kylminä ja tuulifina päiroinä, ftUä 
pefät jäätym ät ftlloin. ®ikifiä ja lifaifia roaatteita roihaaroat mehi= 
läifet” ©amoin koirat ja htkifet heroofet faaroat mehiläifet f uuttu*
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kutoa 7. SJlehilätSharfoja. kutoa 8. 9Jlehtlät3hottaja*fäftneet gumtntita.
maan. piStokfia kuitenkin joSkuS tulee, ©illoin pitää olla tyyni, 
ottaa piikki roaroroaSti pois kynfillä eikä huiskia käftllään roälttääk* 
feen uufia piStokfia, ftllä huiSkteSfa niitä kumminkin tulee taroal* 
lista runfaammin. £>aaroaSta tulee imeä myrkky pois ja peStä 
paikka kylmällä roebeHä, jottei ajetuS tule fuurekfi —  ken niin tahtoo.

^Ichifäisfcn faapuminen ostajan fuo.
§eti ilmoitukfen faatuaan tulee lähteä noutamaan oSta* 

tnaanfa pefää lähimmältä rautatien afemalta tai lairoafillalta. 
$oS mehiläifet oroat pefäSfä le ro o tto m ia  furiSten koroaSii



peitekankaan alla, niin niiben on Jano. Sidoin tulee pirS* 
foitaa mäfjäfen n )että  pefän fuuSfa olemalle peittokankaalle. 
OJlehiläifet imemät ^eti fiitä roettä ja pian tyyntyvät. sJtyt pan* 
naan pefä linjaalirattaille, nriebään kotiin maromaSti ja marjel* 
laan fitä kulettaeSfa auringolta ja tuulelta, kotiin palattua pan
naan pefän myötä feuraama pohja jonkun matalan tolpan tai 
telineen päälle kiinni. $efän päältä otetaan peite pois ja pefä 
käännetään maromaSti pohjanfa päälle kumolleen. $efä fijoite* 
taan fu o ja a n  p o h ja tu u l i l t a  penfaiben tai rakennukfen lähei* 
fyyteen. £entoreikä käännetään etelään päin, jotta aurinko fopii 
fiihen. $efän päälle pannaan olkihattu, fibotaan kiinni tynnyrin 
ranteella tai nuoralla ja työ on tehty. $oS faamutaan kotiin 
yöllä, niin työn faa tetybä feuraamana aamuna, kun maan antaa 
enfin mähäfen mettä mehiläifille peitekankaalle. (Seuraamana iltana 
faapumifeSta ruokitaan mehiläifiä,[ joS on ruuan puute ja pefä 
tuntuu kemyeltä.

^Ittofti nfa.
pefäStä puuttuu ruokaa kemäällä puhbiStuSlennon jät* 

keen, niin [illoin tulee ruokkia, ©en huomaa, joS pefä on kerayt. 
2)kfinkertaifeSti käy fe näin: $efän päällä olema puutappi pote* 
tetaan ja fiihen tapin reijän päälle pannaan kumolleen pieni 
purkki tai juomalafi täynnä haileata fokeri*UuoSta. purkin fuu 
fibotaan fitä ennen liinakankaalia kiinni, fankaan läpi imemät 
mehiläifet fokerilientä, joSfa on puolikfi mettä ja puolikfi fokeria.

sJ?äin tulee tarpeen mukaan ruokk ia  2 kertaa ja ufeam* 
min miikoSfa i l t a f in  ja olletikin filloin, kun tulee fateinen, kylmä 
ilma, jolloin mehiläifet eimät pääfe uloS. $un  k a rm ia iS m a r ja t  
a lk am at t u t t i a  ja pefäSfä muuten on ruokaa riittämäSti 
fyötämäkfi ja mehiläifiä paljon, niin a lo te ta a n  k iih o tu S ru o k in ta  
fyöttämällä mehiläifille lämmintä hunaja=liuoSta tai fen puutteeSfa 
foketvliuosta, joSfa on puolikfi mettä ja toinen puoli joko huna* 
jaa tai fokeria. £ätä kiihotuSruokaa annetaan kiloa joka ilta, 
kunneS fato on tullut, jolloin mehiläifet faamat kukista parempaa 
kiihotuSruokaa. Ruokinnan lopettamifen jälkeen lähtemät parmet 
jo myöskin pian pefxStä. $iihotuSruokintaa ei pibä käyttää airaan 
heikoiSfa pefiSfä. £ämän ruokinnan kautta faabaan kuningatar 
kiihotetukfi paljon munimaan, joista munista fyntyy runfaSlukuinen 
mehiläiSkanfa fabon ajakfi. ©e on fuurilukuifin parmeilun ebellä.
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^ axxveilcmincxx.
$un mehiläiSkanfa eli ^elimistö jakautuu kahteen itfenäifeen 

ofaan, nimitetään fitä parmeilemifekfi. Syy parmeiluun on fe, että 
mehiläifiä on tullut pefään liian paljon, jolloin ne maltaa lifään- 
tymifen mietti. $armeilu tapahtuu noin kefäkuun lopulla tai 
heinäkuun aluSfa, aamupäiraällä, fiten että pefäStä lähtee noin 
15 tuhatta työmehiläiStä, ma n ha k u n in g a ta r  (efi=parmeSfa) 
ja ofa koirakfia lentoon ilmaan, kun enfin omat riippuneet jonkun 
ajan lentolauban alla, ja pyfähtymät hetken perästä johonkin 
puun okfalle riippumaan fuurena pallon muotoifena kafana. 
UfeaSti ne afettumat myöskin penfaan juurelle tai puun runkoon, 
'luon mehiläiSpallon päälle tulee pirSkoittaa hiukan miSpilällä 
mettä mehiläisten rauhoittamifekfi. $un  mehiläifet omat tyyn* 
tyneet ja a fe ttu n e e t yhteen p a llo o n , tulee heti ryhtyä niiben 
k iin n i o ttam ifeen . pa rasta  filloin on maruStautua harf°Ha 
ja käfineillä ja olletikin filloin, joS mehiläifet omat afettuneet 
johonkin paikkaan, josta niitä tulee taraalliSta enempi kiinni 
ottaeSfa liikutella. $oS mehiläifet omat efim. afettuneet riippu* 
maan toinen toifiStaan johonkin puun alimmalle okfalle, niin 
filloin afetetaan tyhjä olkipefä aiman mehiläisten alle ja toifella 
käbellä lyöbään äkkiä ja raoimakkaaSti puun okfalle, filloin 
mehiläifet putoomat yhtenä fuurena kafana alla olemaan pefään, 
jonka päälle heti pannaan pohja, käännetään maromaSti pystyyn 
ja miebään johonkin päiraän marjoon. goS mehiläifet omat 
afettuneet korkealle puun okfalle, niin filloin tulee afettaa kemyt 
olkipefä feipään päähän ylöSalaifin, toifella feipäällä lyöbään 
okfaan, miSfä mehiläifet riippumat. $un  mehiläifet omat pubon* 
neet pefään, niin fe heti otetaan alaS puusta ja menetellään 
kuten ebellifenkin kanSfa. pa rasta  kuitenkin on tehbä hurmasta 
kankaasta fuurentpi rahapuSfin tapainen laitos. Se puSfi kiin* 
liitetään feipääfen, miritetään puSfin fuu auki, afetetaan korkealla 
oleman mehiläiSkafan alle, pubotetaan mehiläifet fiihen ja heti 
mehiläisten puSfiin pubottua fuletaan langalla puSfin fuu. $uS= 
fin fuun pitää olla niin raaruStettuna, että langalla alhaalla 
maaSfa feiSteSfä moi fen raetää kiinni (katfo feuraamaa kuraaa). 
$oS mehiläifet omat afettuneet johonkin matalalle, kuten penfaa* 
fen, maahan tai puun runkoon, niin ne otetaan kiinni fiten, että 
olkipefä afetetaan mehiläisten päälle ja aiman niihin kiinni. Siitä



mehiläifet hiljaa ryömimät pefän kattoon ja riippumat fiellä kiinni, 
puunrungosta on paraS ottaa kiinni fiten, että olkipefä pannaan 
tulemalle pohjalleen ja mehiläifet pistetään maromaSti metalli* 
kauhalla puunrungosta miereSfä olemalle lentolauballe, joSta ne 
iloifena marSfiraat pefään. $efä pitää
enfin olla maruStettuna pienillä listoilla, 
läpitfe toifeSta feinäStä toifeen, joihin me* 
hiläifet moimat kiinnittää kakkunfa, mitkä 
rakentamat. SiStojen fuunta on poikit* 
täinen lentoreijäStä katfottuna. -ftäin m an* 
gittu parmi miebään illalla tulemalle pai* 
kalleen toifen pefän miereen, maruStetaan 
olkihatulla ja ruokitaan runfaaSti huna* 
jalla tai fokeriliuokfella yhben miikon ajan, 
jotta rakentaminen pefäSfä fujuu mehiläi* 
filtä nopeasti, kun ei ote ruuan puutetta.

jokunen rauorokaufi ennen toifen
parraen lähtöä kuulemme iltafin nuoren, 
roapauöeSfa oleroan funingattaren f)uuta= ÄutDa 9. roan:
roan pefäSfä: „ tp t" ,  „tt)i)t", gitfija.
johon mielä kennoiSfa olemat fiSkonfa maS* 
taamat: „kma", „kma", „kma". 5Jhtori kuningatar tahtoo filloin 
pistää kennoiSfa olemat nuoret kuninkaallifet ftSkonfa kuoliaikft ja 
jääbä itfe pefän kuningattarekft, mutta työmehiläifet tahtomat mielä 
parmeitla ja eStämät tuon teon. S iitä fyntyy kuningattaren 
raalituShuuto.

%lo\n 7— 9 muorokauben perästä lähteekin fiiS fuotuifiSfa 
oloiSfa famaSta emäpefäStä uloS toinen pienempi parmi. £äSfä 
jä lk ip a rm e S fa  on tänä muonna fyntynyt n u o ri  k u n in g a ta r
ja ebellifen parmen kuningattaren tytär. Jäm än parmen hoito
käy famoin kuin ebellifenkin. sJtyt on meillä kolme pefää. -ftämät 
moi joko itfe pitää tai myybä. Myyminen on hqroiu fuotamaa, 
fillä mehiläisten kyfyntä on haroin ftturi.

Auttajan faantt.
goS mehiläishoitaja tah to o  h u n a ja a , niin hänen tulee 

eS tää  p a rra ie n  tu lo a . Dlkipefät omat tamallifeSti parroeite^ 
miSta marten, ftllä hunajan faanti on niistä maikeampi ja mä* 
hempi, kuin puupefiStä. kuitenkin löytyy monta h^roää järki*
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peräiStä feinoa olkipeftStä hunajan jääntiä marten, joiben tarkem
paa Riittämistä täSfä ei tila myönnä. 2)kfinkertaifin tapa on fe, 
että m e h ilä if iä  tä y n n ä  oleman pefän päälle afetetaan kefäkuun 
lopulla tai heinäkuun aluSfa tai jo ennen pieni, iyhjä olfipefä 
tai irtonaifilla kehillä nmruStettu h u n a ja  = laatikko , jonfa pohs 
jaSfa on reifä, joSta mehiläifet fulfemat laatiffoon.

kutoa 10.
31. SB.Xafapäällinen olkipefä, 5ReItfulmainen kehillä  

jonfa koko olkinenfatto roaruS te ttu  olft* 
on otettu poti jafijalle pefä. ©en päällä on 
pantu hunaia:laatikk°* fantallatnen hunajalaa*Saatikfo on raamitettu tiffo, fuin furaaifa 21. irtonaiftlla kehillä, jotta 
hunajan raot kakuista lingota pois ilman, että 
faffuja tarraitfee rikkoa.
3tfe laatifon alla ole* 
raaifa pefäS fä  ei ole kehiä.

(Snfin pitää ottaa tulppa tai fanft pefän päältä pois, jotta 
mehiläifet pääferoät hunaja=laatiffoon. $efän ja hunaja=laatifon 
toäli tulee h ^ i n  tuffia, jottei päimä ja ilma fitle fieltä läpi, 
joka eStää mehiläifet menemästä hunaja=laatiffoon. £>eti h e i5 
n ä n te o n  lo p u t tu a  otetaan laatikko  p o is , jotta mehiläifet 
moimat lopun hunajaa koota marftnaifeen pefäänfä talroi^nmraffeen.

<5.£araallinen f-ktintonai= 
fella katolla raamitettu 
olfipefä, jonfa päällä 
on reifä, jofa on puu= 
tulpalla fuljettu, pattje filloin, fun fiitä reijäitä 
mofitaan tai kun pefän 
päälle on afetettuna 

fjunajalaatiffo.
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21. kuroa 11.

$un laatikko otetaan pote, niin kaikki mehiläifet tulee maromaSti 
harjata kakuista pefään tafaifin, ettei maan mahingoSfa tuotaift 
kuningatarta hunaja*laatikoSfa pefäStä pote. 9?yt kuoritaan kak* 
kujen mah äkännet pois meitfellä, kakut lingotaan tai lingon puut* 
teeSfa —  ikämä kyllä —  täytyy kakut rikkoa ja hunaja pufertaa 
harman fankaan läpi kaiuteta pote. §unaja fiilataan uuheltaan 
hienon liinakankaan läpi, annetaan fetetä lafifeSfa tai tinatuSfa aSti* 
aSfa miikon päimät, pannaan \  kilon purkkeihin ja fuut maruSte* 
taan joko kanfilla, korkeilla tai moipaperilla.

Singottu hunaja on hienoa ja 
puhbaSta, puferrettu hunaja ei ole 
fen armoteta.

Söaha puhbtetetaan fiten, että
fe pannaan martti=kankaifeen puSfiin
ja keitetään mebeSfä. $un maha
on fulanut ja tullut puSfiSta meben
päälle, niin maha mefineen päimi*
neen kaabetaan harman liinakankaan
läpi johonkin mefi*aStiaan. kaikki
roskat jäämät täten puetin  ja fit* „  .r Jt n • i  t i  t  kterrettaroalla 2öot*tatper* lauSkankaalle ja mafia tulee puhs fannella roas gamenttt pape*
taakfi. 2öaha kelpaa utyybä, kuten ruStettu huna* riita fibottaroa
hunajakin, puoteihin y. m. ja^purkki, hunaiaPurkki.l

^lt)ön)äämincn.
$un fato heinänteon jälkeen on lop u ta  ja auringon laS* 

kun jälkeen illalla jonain pefäSfä mehiläifet lentämät ja omat
lemottotnia, niin faa olla marma, että ryömäyS on täybeSfä
mauhbtefa. ^oku mahma pefä on hyökännyt heikomman kirnp* 
puun —  ryöstämään fieltä hunajaa, koSka kentältä on fato 
lopuSfa. jollei heti a lu S fa  pääfe apuun, niin pian on heikko 
pefä joutunut toifen raahraemman uhrikfi. $araS keino auttaa 
tätä pahaa on fe, että maihbetaan ryömääjän ja ryöraätyn pefän 
paikkaa keskenään. (Silloin ryömärit hämmentymät, eimätkä tiebä, 
minne joutumat ja menemät ja ryömäyS taukoaa.

© Stääkfeen  ry ö m ä ä n tife n  fyntymiStä tulee pitää lento* 
r  ei jä t  p ie n e n n e tty in ä  kemäällä ennen pääfatoa ja fykfyllä 
pääfabon jälkeen, tyhjäin tne16)iläiSpefäin kaikki aukot tukitaan 
ja mältetään hunajan ripottelemteta mehiläistarhaan.



§t)t)$f)oito päctfctöon jäfftccn.
^ääfabon jälfeen fyeinäfuuSfa, !un {junajalaatifot oraat 

poistetut, tulee tarfaStaa onfo pefäSfä riittäraäSti talrai*raaroja. 
Apilan raerfoiSta ja fanerraaSta faaraat mehiläifet fqllä raielä lifää 
talrairaaroja elofuuSfa, mutta jollet niitä ole, niin tulee työttää 
mefyiläifille ^einäfuuSfa talrairaarat, jofo hunajaa tai foferiliuoSta, 
joSfa on 3 of aa raettä ja 5 ofaa foferia. £alttriruuan työttä* 
minen tulee tapahtua fuuriSfa annoffiSfa, noin 2 ferralla fofo 
määrä ja näin aifaifeen, jotta mehiläifet ehtiraät järjestää fopi* 
raaan paiffaan pefäSfä faamanfa talrriruuan ja peittää fen malja* 
fanfilla, jottei ruofa farraaStu ja pefä fyomefybu talraeUa araonai* 
fen, peittämättömän ruuan tähben. D^uofaa pitää olla pefäSfä 
noin 12— 15 kiloa.

jollei tyqSfatoa ole, niin p ä ä fa b o n  lo p u t tu a  ru p ee  
f u n in g a ta r  heti ra ä ^ e n tä m ä ä n  m u rtim iS ta n fa  ja lopettaa 
fen pian fofonaan. £qömef)iläifet farfoittaraat foiraffet uloS pe* 
fiStä fuolemaan nälfäfuolemalla. ^ ä in  jäifiraät pefät mehiläifiStä 
föt)l)ifft, raanljat fuoliftraat pois ja nuoria ei olifi. Sentähben 
tulee f i ih o tu S rm ta n  f a u t ta  f a a t ta a  f u n in g a ta r  uubeS* 
ta a n  m u n im a a n . Siten tyntyp paljon talraeffi nuoria mel)i* 
läifiä. Dfiuofinta a le ta a n  I je in ä fu u n  lo p u S fa  ta i  elo* 
fu u  n a lu S fa . §unajaliuo3ta, joSfa on ^  hunajaa raettä, 
annetaan 2 ä 3 ruofalufifalliSta i l ta f in  enftn 2 fertaa raiifoSfa 
ja lopuffi jofa toinen päiraä e lo fu u n  a ja n . sJtyt on fityotuS* 
ruuan raaifutuffeSta funingatar muninut paljon, pefä paifunut 
raoimaffaaffi nuorista elofuntoifiSta mehiläifiStä, jotfa feStäraät
hqrain x)lx talraen ja feuraaraana feraänä oraat innoffaat fofoo* 
maan fiitepötyä ja maalimaan touffia. 9?äin on jo ft>ffr)llä 
la S fe ttu  tu le m a n  fe raä än  m eneStqS.

^alvoefytiminen.
2Bii m ei S tä ä n  elofuun lopulla tef)bään lopullifet työt 

talraefitimiSta raarten. £>eifot pefät t)l)biStetään raahraoihin, jofa
t)l)biStyS oifeaStaan tulifi tet)bä parraeilu*aifana, jottei f)eiffoja 
pefiä tyftyllä olifi olemaSfafaan. $ e f iS fä  tulee olla h u n a ja a  
12— 15 filo a . mehiläifet, raaharafenne, toufat ja fiite*
pöty painaraat qljteenfä noin 5 filoa, niin fofo t^teiSpaino huna*
jineen pitää olla raähintäin 21 f ilo a . ^efiSfä tulee olla nuoret
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funingattaret, —  fefin toimitus helppo tehbä parraeilu*aifana. 
SBaharafenne tulee olla fäännöllinen ja p efä  tär)teen  rafen* 
n e ttu  faffuja. 3oS pefä on vaillinainen, niin mehiläifet rafen= 
taraat feuraaraana feraänä raallan foiraSfennoja fifältäraiä faffuja 
pefän fuureffi raahingoffi.

ParaS ruofa on apilahunaja. Sen puutteeSfa annetaan 
foferiliuoSta: 5 ofaa foferia ja 3 ofaa raettä, jofa annetaan 
fuuriSfa annoffiSfa, mehiläifet raoiraat nimittäin fyöbä yhtenä 
yönä 5 filoa. parilla  ruofinnalla iltafin on työ päätetty, 
pienet annoffet fiihottaraat raaan funingatarta munimaan. sJfr)t 
ehtiraät mehiläifet raielä elofuuSfa järjestää faamanfa ruuan fo= 
piraaan paiffaan pefän fattopuolelle ja p e i t tä ä  fen raah a lla , 
jottei ruofa araonaifena farraaStu ja tule raahingollifefft mef)i; 
Iäisten talrai=elämälle. Pefät peitetään paffulla olfimatolla, lento* 
reifä araataan, jofa pääfabon jälfeen on ollut pienennettynä eStääf* 
feen rtjöraäämifen fyntymiStä ja raarjellaan hiiriltä ja aurin* 
gonfäteiltä lepo*aifana.

£alraen aifana raoi pefät pitää furaipaifaSfaan, joS fe on 
rauhallinen ja tuulilta fuojattu. 9JtuuSfa tapauffeSfa tulee pefät 
raiebä talraeffi pimeään, rauhaifeen, raitiS^ilmaifeen ja fuiraaan 
huoneefeen, futen raaja ja pimeä ullaffo. £alraella tulee mehi; 
Iäisten antaa olla r a a lla n  ra u h a S fa , ei faa häiritä niitä. 
Pefät tulee raarjella hiiriltä ja fiSfojen h^PPinxifiltä. Pefiä tulee 
tarfaStaa raiifottain ja puhbiStaa lentoreijät fuolleiSta mehiläifiStä, 
jotta raitis ilma pääfee pefiin rairtaamaan. $oS mehiläifet oraat 
hiljaffeen, niin ne raoiraat haroin, joS leraottomia, niin niillä on 
jofo ruuan, raeben tai muun puute, joita tottumattoman on tai* 
raella miltei mahboton auttaa. 2öaarallifin aifa mehiläifitle on 
feraät=fuufaubet.

SUlehiläifet oraat fofo pitkän talraen olleet pefäSfään lähellä 
toifiaan pallon muotoifeSfa fafaSfa, fyöneet hunajaa, mutta eiraät 
ole raoineet puhbiStaa itfeään pefiSfään.

§uhtifuun loppu on tullut, lämpö on raarjoSfa 1 0 °  (E. 
Silloin lähteraät mehiläifet iloifina uloS pefiStään ja puhbiS* 
ta ra a t itfe n fä  ilmaSfa. Pefät tulee fentähben tätä ennen fantaa 
uloS furaipaifoilleen, etteiraät mehiläifet huoneeSfa lentäeSfään joubu 
harhaan, ofaamatta mennä pefiinfä tafaifin. QltapäiraäUä lennon
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tauottua tulee pefie tt p o h ja t r a a is ta a  p u h ta if i in  ja fuinriin 
pohjiin. Sam alla tulee t a r f a S ta a  r u o fa m a ro ja  ja niiben 
puuttueSfa antaa illalla lämmitettyä hunajaa pefän päällä ole
masta tulpan reijäStä. Seuraamana päimänä lämmön olleSfa 
marjoSfa mähintäin 10° &. on parempi tilaifuuS tarfaStaa me= 
hiläiSpefäin afufaSten paljoutta, onfo pefäSfä funingatar ja miten 
paljo on pefiSfä ruofamaroja. SBilfaiSten pefään huomaa hel
posti mehiläiSpaljouben. $ o S  ty ö m e h ilä ife t e im ät fa n n a  
f i i te p ö ly ä  feuraamana päimänä, omat alafuloifia, e im ä t f ä 
ra ä l i tä  t a r i tu S ta  r u u a s ta ,  niin on täyfi fyy e p ä il lä , e ttä  
f u n in g a ta r  on ta im e lla  fu o llu t. jo llei täSfä fuhteeSfa 
tapahbu jonfun päimän fuluttua muutosta, niin faa olla marma 
funingattaren fuolemaSta. Silloin fanottu pefä tulee y h b iS tä ä  
to ifeen  p e fään , miSfä löytyy funingatar. 2)hbiStyS tapahtuu 
fiten, että molempiin yhbiStettämiin peftin pirSfoitetaan mähäfen 
hunajamettä. Pefä, miSfä on funingatar, pannaan entifelle pai* 
falleert ja fen pefän päällä olema puutulppa poistetaan. Sano* 
tun pefän päälle pannaan toinen fyfymyffeSfä olema pefä, miSfä 
ei ole funingatarta. ?)öllä tapahtuu yhbiStyS alimmaifeen pefään 
faifeSfa rauhaSfa ja pienen ajan perästä moimme päällä oleman, 
mehiläifiStä ja hunajasta tyhjän pefän poistaa ja panna poiS= 
otetun tulpan paifoilleen.

Pefät omat nyt puhbiStetut, tarraittamat yhbiStetyt, faifiSfa 
on funingatar ja miSfä pefäSfä ei ole ruofaa, niin fille annetaan. 
9?yt tulee mehiläifiä pitää h ^ i n  lä m p im in ä  turmaamalla 
pefiä, a n ta a  n ii l le  ru o f a a  ja h^taa niitä ftten, fuin ebellä 
olemme jo fiitä puhuneet firjoituffemme alfupuolella. Näin olem= 
me nyt lyhimmiSfä pääpiirteiSfä fertoneet yffinfertaifimmaSta me- 
hiläiShoitotamaSta olftpefiSfä läpi muoben.

l^Tef)ifäisfen tuubit
SfJlehiläiftllä on merrattain raähän tauteja. Salmella faamat 

mehiläifet ufeaSti m a t fu r in , jolloin ne lifaamat pefänfä, fun 
eimät moi fylmän ilman tähben päästä uloS. —  S y y  tä h ä n  
t a u t i in  moi olla monellainen. SJlehiläifiä on häiritty, auringon 
paiste, fylmät tuulet omat tunfeutuneet pefään fen lentoreijäStä, 
mehiläifillä on ollut jano ja ilman puute, hunaja fyffyllä on 
jäänyt peittämättä, r u o f i t iu  l i i a n  m y ö h ä ä n  ja r u o f a  j ä ä 
nyt famoin p e i t tä m ä t tä ,  jotfa molemmat omat taimen ajalla
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karraaStuneet ja Ennättäneet kosteutta, erilaifet hunajalajit fekä 
t a r tu n ta  e n tif iS tä  pefiS tä , jotka mehiläifet joSkuS ennen oraat 
lianneet raatfuritaubillaan.

$oS mehiläifet oraat fairaStuneet fanottuun tautiin, niin 
ne tuleraat leraottomiffi ja pyrkiraät lentämään kylminä päirainä 
uloS pefiStä pufjbiStaakfeen itfeään. ^olleiraät ne raoi kylmien 
ilmojen tähben fitä tehbä ulkona, niin ne likaaraat koko pefänfä, 
kakkunfa ja itfenfä. 2linoa p a ra n n u s k e in o  on p uh b iS tu S len to , 
mutta joS tauti on pitkälle kehittynyt, niin ei fekään auta. (Sloon 
jääneet tautifet yhteiskunnat kehittyraät hitaasti likaifiSfa pefiSfään. 
Sentähben tulee pefiä ja kakkuja puhbiStaa niin paljon kuin mah- 
hollista. Rämpimällä raebcllä raoi peStä pefiä ja likaifia kakkuja 
leikata pois, joS fe on mahbolliSta.

to u k o k u u n  ta u b in  fyytä ei raielä tunneta. SaubiSfa 
oleraat nuoret mehiläifet oraat lentokykyyn nähben huimattuja; koet= 
taraat lentää, mutta putooraat aina maahan pefän eteen ja kuole  ̂
raat. Syynä lienee huono hunaja, kylmettyminen toukkana olleSfa 
tai muut fellaifet feikat.

9^utto on hi^u)ein tauti, joka rupee toukkiin kennoiSfa ja 
muuttaa ne harmaanruSkeakft mäSkäkfi. Se ta r t tu u  n o p e a a n  
ja raoi picneSfä ajaSfa h e i t tä ä  ôko mehiläistarhan. OJlitään 
tepfiraää keinoa fitä raaStaan ei ole raielä kekfitty. Sen ilmes
tyttyä on ehbottomaSli paraS faraulla ta p p a a  ta u ti fe t  m ehis 
lä ife t  ja  p o l t ta a  niiben pefä raahoineen, hunajineen päiraineen 
tai haubata fyraäde maahan. Siten mahbollifeSti fääStyy tuhoaraan 
taubin enempi leraeneminen.

iSchifäisfcn mif)o£Cif e t
2öahatoukka kehittyy erään yöperhofen munasta, jonka 

» fe on muninut kakkuihin tai pefän reunojen ja fen pohjan raäliin.
Sanotut toukat raoiraat häraittää hikkojen pefien raaharakenteen 

\ airaan pilalle. SBahraoiSfa pefiSfä, miSfä mehiläifet peittäraät
t kaikki kakut, eiraät toukat raoi juuria faaba aikaan. 2linoa keino

näitä raaStaan on pitää p e jie n  p o h ja t p u h ta in a  ja ta p p a a  
touka t taraattaeSfa.

S Jleh ilä iS tä i on ruskea \  millimetrin fuuruinen eläraä, 
joka imeytyy työmehilaiSten ja kuningattaren ruumiifeen. 9?ii= 
benkin munat raiihtyraät pefän pohjalla, p o h ja t  tulee fentähben 
aina pitää haroin p u h ta in a , jottei fanotut elämät pääfe meneS-
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tymään ja enentämään mehiläiSpefiSfä. § i i r e t  tulee eStää 
taimella olkipefiStä loukkujen araulla.

M u u r a h a is te n  pefät tulee hämittää tu u m a l la  rae* 
be llä . Muurahaifet tunkemat pefiin ja fyöraät paljon hunajaa.

h ä m ä h ä k in  merkot omat poiStettaraat ja am pia iS - 
p e fä t hämitettäraät. SBiimemainitut moi raangita ahbaSkaulai* 
filla pulloilla, miSfä on fifällä fiirappi=raettä. 2lntpiaifet me- 
nemät pulloihin ja hukkumat fiirappi=raeteen.

Auttajan ftäyfänfö.
hunaja muuttuu jonkun ajan perästä linkoamifen eli puh= 

biStukfen jälkeen maaleakfi ja komakfi. Se on h*)tt)än, tobellifen 
hunajan tuntomerkki.

hunaja  on erinomaifen termeelliStä nauttia, pa rasta  
rairraoituS^juomaa faa fekoittamalla juomalaftllifeen raitista kairao- 
eli lähbemettä 3 ä 4 teelufikalliSta hunajaa, johon liiallista ma* 
keutta poistamaan fekoitetaan puolukka* tai karpalomehua maun 
mukaan, tällainen juoma nautittuna iltafin puoli tuntia ennen 
maata panoa auttaa hermostuneita faamaan unta.

$aSraaraille lapfille ja manhukfille on hunajan nauttiminen 
erinomainen lifäämään h^^inmointia.

lääkkeenä käytetään hunajaa huonon ruuanfulatukfen kor= 
jaamifekfi, ySkää, käheyttä, kylmettymistä, kalpeutta, hengenaljbiS* 
tuSta ja reumatismia raaStaan, hermojen raahraiStamifekfi ja tyyn* 
nyttämifekfi, paifeiben, ajokfien y. m. parantamifekfi.

^opputaufc.
£ilan ahtauben tähben on tästä kirjoituksesta täytynyt jät= 

tää pois opaStuS mehiläiSpefien tekemifeen, kuningattarien hoita= 
mifeen y. m. ^äiben molempien felityS raaatifi paljon tilaa, 
farnoin kehillä raaruStettujen pefien hoito; fitä raoi raaatia ainoaS* 
taan mehiläiShoibon oppikirjalta. M utta joS nämä rirait oraat 
faaneet jonkun lukijanfa ajattelemaan fitä tuloläkjbettä, minkä 
mehiläishoito raoi hankkia meille köyhäSfä, mutta kalliiSfa ifän= 
maaSfamme ja in n o s tu m a a n  m e h ilä ish o ito o n , niin filloin 
nämä rirait oraat täybellifeSti faarauttaneet tarkoitukfenfa.
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