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Mehilaisten laakintaan ei Suomessa ole yhtaan myyntiluvallista antibioottia. EU:n 
elainlaakeasetuksen (2019/6) 113 artiklan mukaisesti mehilaisia voidaan kuitenkin laakita 
elainlaakarin maarayksesta ns. kaskadisaannbn perusteella muille tuotantoelainlajeille 
hyvaksytyilla laakeaineilla. Talldin elainlaakarin on maarattava hunajalle asetuksen artiklan 
115(4) mukainen asianmukainen varoaika. Elainlaakarin on myds annettava tuottajalle 
tiedot, joiden perusteella tuottaja pystyy pitamaan laakityksista kirjanpitoa asetuksen 108 
artiklan mukaisesti seka noudattamaan kansallisia maarayksia tuotantoelainten 
laakityksesta pidettavasta kirjanpidosta.

1 Antibiootteja tarvitaan harvoin
Ruokavirasto katsoo, etta tavanomaisessa mehilaistarhauksessa antibiooteille ei ole 
kayttda. Bakteerien toukille aiheuttamien tautien, esikotelo-ja toukkamadan, hoitoon ei 
suositella kaytettavaksi antibiootteja, vaan pesat saneerataan muilla keinoin. 
Esikotelomatasaneerauksissa on onnistuttu saneerauksissa yli 95 % tapauksista 
tekoparvimenetelmalla ilman antibioottihoitoja. Kaytanndn opastusta saa 
Mehilaishoitajien liitosta. Esikotelomata on valvottava elaintauti.

2 Antibiootin valinta ja kaytto
Mikali antibioottia kuitenkin saneerauksen yhteydessa paadytaan kayttamaan, 
Ruokavirasto suosittelee, etta elainlaakari maaraa lahinna oksitetrasykiiinia. Pitkaaikaisten 
jaamien vuoksi ala kayta sulfaa mehilaisten laakitykseen.

Ruokavirasto suosittelee, etta mehilaisia ruokitaan vain mahdollisimman pienella 
laakeruokamaaralla, saista riippuen enintaan muutamalla kilolla laakeruokaa. Talloin 
antibioottia sisaltavaa ruokaa ei yieensa jaa varastoihin, vaan mehilaiset joutuvat sen 
kaiken sydmaan ja varoaika on lisavarmistus.

3 Varoajan maaraaminen
Koska elaimista saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmassa on Idydetty 
antibioottijaamia sisaltavia hunajaeria, varoaikojen maaraamisessa ja niiden 
noudattamisessa on syyta olla erityisen tarkka. Antibiootin pitoisuus hunajassa laskee 
ainoastaan kemiallisen hajoamisen mydta, joten mahdolliset laakejaamat ovat erittain 
pitkaaikaisia.

Oksitetrasykiiinia kaytettaessa Ruokavirasto suosittelee, etta varoajan tulee ulottua 
laakintakesan loppuun, ja sen tulee olla pituudeltaan vahintaan 100 vrk. Laake 
annostellaan pesaan kerta-annoksena, liuosmuodossa viikon sisalla saneerauksesta, kun 
mehilaiset on siirretty tyhjille pohjukkeille. Nain menetellen varoajaksi tulee kaytanndssa 
yli vuosi.

Mehilaisten varoajan aikana keraamaa hunajaa ei saa toimittaa elintarvikkeena 
kaytettavaksi. Kaytanndssa toimituskielto tarkoittaa, etta laakintakesan hunajaa ei saa 
lingota myyntiin.



Sivu/sivut
Ohje/versio
Kayttoonotto

2/2Esittelija Saija Kalenius
Hyvaksyja Sirpa Kiviruusu

RUOKAVI RASTO
2110/04.01.00.01/2022/3

14.6.2022
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Elainten terveyden ja hyvinvoinnin osasto/Elainten terveys ja laakitseminen

Antibiootit ja mehilaisten hoito: ohje elainlaakareille

4 Voimaantulo

Tama ohje on voimassa toistaiseksi.

5 Muutoshistoria

Edellinen versio/pva Uusi
versio/pva

Muutoksen
tekija

Mika muuttui

Evira/7104/451/2007 2/16.5.2022 Saija Kalenius, 
ylitarkastaja

Siirrettiin ohje Ruokaviraston pohjalle. 
Paivitettiin lainsaadantoviittaukset. 
Tarkennettiin ohjetta ensisijaisen hoidon 
ja varoaikojen osalta.
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16.5.2022

3/14.6.2022 Saija Kalenius, 
ylitarkastaja

Poistettu maininta talviruoasta.

Tiedoksi Aluehallintovirastot 
Ruokavirasto.fi 
Ruokaviraston Kapula-tydtila
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