Kukkaloistoa kanssamme levittää:

Tänä poikkeuksellisena aikana emme halunneet kirjoittaa synkistä
aiheista, kuten ”Hyönteisten joukkotuho tai maailmanlaajuinen
mehiläisyhdyskuntien romahtaminen”. Sen sijaan toivoisimme
jokaisen ymmärtävän luonnon herkkyyden ja tutustuvan pölyttäjien
maailmaan!
Kaikki kukkiva, tuoksuva ja makea on hyvin pienistä surisevista
sankarittarista kiinni. Ja koska he eivät puhu samaa kieltä kanssamme – toimikoon tämä pieni opas pölyttäjien äänitorvena sinulle.

#savethelittleones
Sugar Daddies Honey Company on Isokyröläinen luomuhunaja
yritys. Tahdomme universumin olevan surisevampi, kukkivampi,
luonnollisesti makeampi ja nautittavissa suoraan lasipurkista –
lusikallinen kerrallaan.
Riistasiemen Malmgård on Siuntiossa toimiva yritys, joka on
edelläkävijä peltomaiseman monimuotoistamisessa. Alkujaan
tuotevalikoima käsitti lähinnä riistalle syötäväksi tarkoitettuja kasveja, mutta nykyään erilaiset monimuotoisuuskasvustot lisäävät suosiotaan huimaa vauhtia. Maisema- ja pölyttäjäkasvustot ovat helmiä
suomalaisessa maatalousympäristössä eikä riistaakaan
unohdeta! Diana-tuoteperhe on iskostunut syvälle suomalaisen
luonnonystävän ja metsästäjän sielunmaisemaan.

HAASTAMME SINUT!
Luomaan värikkään kukkaistutuksen esimerkiksi parvekkeelle
tai puutarhaasi. Omaksi, sekä pölyttäjien ja hyönteisten iloksi.
Levitetään yhdessä makeaa ilosanomaa! Kesän lopussa parhaat
pölyttäjäkuvat palkitaan hunajaisesti Instagramista ja Facebookista
– joten muistathan tägätä meidät @sugardaddieshoneycompany
ja @riistasiemen_oy käyttämällä hashtagia:

#pelastaporriainen

PPP
Pussi Pölyttäjien Puolesta

HENGÄHDÄ HETKEKSI!
Laita teelusikallinen hunajaa kylmään veteen, sekoita tovi ja
juo. Lue samalla jotain mikä muuttaa maailmaa ja saa pihamaasi kukoistamaan! Huomioithan, että sisältö on kirjoitettu pilke
silmäkulmassa. Emme halua piikitellä ketään – tai
mehiläisemme eivät halua – ellei ole pakko.
Haluamme valottaa hitusen myös teille tätä ihmeellistä
maailmaa, joka kiireessä ja sinisen valon loisteessa jää
meiltä monelta usein pimentoon.
- Riistasiemen ja Sugar Daddies Honey Company

#stinglikeabee
BEEFACT
Tiesitkö, että mehiläiset suorittavat 80%* pölytyksestä
maailmanlaajuisesti! Yksi mehiläisyhdyskunta voi pölyttää
jopa 300 miljoonaa kukkaa päivässä!
Kiitos karvaisille pörriäisille, saamme nauttia marjoista, hedelmistä, pähkinöistä ja vihanneksista! Pölytys takaa niiden
hedelmöittymisen lisäksi mm. hyvän maun ja terveyden.
70/100:sta ihmisten eniten käyttämästä ruuasta, joka vastaa
noin 90% maailman ravinnosta, ovat mehiläisten pölyttämiä.
Voidaankin sanoa, että pölytyspalvelu on täysin korvaamatonta meille kaikille. Tämän tietäen onkin kohtuullista pyytää,
josko voisimme hetken miettiä, mitä Me voisimme tehdä
näiden pienten hyväksi?

#massextinctionofbees #beefact

*(lasketaan tähän mukaan niin villit kuin tarhamehiläiset ja
myös nuo pyöreät, kömpelöt kimalaisetkin)

1. Ohessa siemenlajitelma, jonka Riistasiemen on valmiiksi sekoittanut. Osa siemenistä on todella pieniä, joten vältäthän liian
syvälle kylvöä. Pussillinen riittää jopa +12m2 alalle, eli huolehdi
ettet kaada kaikkea yhteen kukkaruukkuun. Pussi sisältää monipuolisesti pölyttäjiä ja hyönteisiä palvelevia kasveja, unohtamatta monien kukkien maanparannuskykyä!
2. Nurmikon laajentamisen sijaan suosi kukkia monipuolisesti.
Monimuotoisuus tuo synergiaa, mitä ei heti huomaa! Esimerkiksi valkoapila on kaunis ja tarpeellinen lisä sen typensitomis- ja
maanparannuskyvyn johdosta. Se tarjoaa pölyttäjille ravintoa
pitkään läpi kesän.
3. Voikukka taas on kevään ensimmäisiä herkkuja pölyttäjille.
Jos joskus pääset maistamaan harvinaista voikukkahunajaa, jää
sinunkin pihamaasi ruiskuttamatta – sen makeus on vertaansa
vailla ja sai jopa yhden Daddyistäkin pyörtämään puolisonsa
tekemän päätöksen niiden hävittämisestä.
4. Suosi kotimaista niin vihanneksissa, hedelmissä kuin hunajassakin. Yli puolet kuluttamastamme hunajasta on ulkomaista,
sen alkuperän ollessa usein hämärän peitossa. Hunaja on yksi
maailman väärennetyimmistä elintarvikkeista.
5. Mikäli kirsikkapuusi tai mansikkapensaasi saavat ei toivottuja
vieraita, älä tartu ensimmäisenä myrkkypurkkiin. Rasvaton maito
suihkutettuna kirvoihin tehoaa yhtä hyvin. Harso suojaa kaalikoilta sekä hallalta, oluen hukuttaessa ahnaat kotiloarmeijat.
Näillä ohjeilla pölyttäjät eivät kerää pölytysreissuillaan
”myrkkycoctailia”, joka heikentää mehiläisyhdyskuntia altistaen
niitä sairauksille ja hedelmättömyydelle.
6.Halaa puita ja alenna täten stressitasoja. Metsäkellintä voi olla
myös henkisen hyvinvoinnin lähde. Puut eivät ole pelkästään
maailman keuhkot, tai eläinkunnan koti. Ne tarjoavat myös
mehiläisille ravintoa, niin mesikasteen kuin siitepölynkin muodossa. Monelle paju on keväinen vitsaus, mutta mehiläisille se
on tärkeä siitepölyn lähde. Puiden lehtien eritteistä ja pihkasta

mehiläiset keräävät pesäänsä mitä ihmeellisimpiä molekyylejä,
joista ne valmistavat mm. propolista, joka onkin oman romaaninsa arvoinen superfood!
7. Helteisinä päivinä pölyttäjille voi jättää ulos vedellä täytetyn
pienen astian. Tähän voi lisätä mukaan muutamia kiviä
pilkistämään pinnalle, jotta mehiläiset eivät huku - vaikka heillä
on kuusi jalkaa, ovat he surkeita uimareita. Älä lisää mukaan
sokeria.
Vaihda vesi muutaman päivän välein.
Halutessasi voit askarrella pieniä pelastusliivejä aaltopahvista.
Kysy ohjeita jussi@sugardaddieshoney.com Toimitusjohtajamme
auttaa mielellään!
8. Ei-toivotun mehiläispesän poistamisessa ota yhteyttä oman
alueesi Mehiläisyhdistykseen jolloin saat apua ammattilaiselta.
Muista, että myös ampiaisilla on tärkeä rooli ekosysteemissä!
Jos olet allerginen pistiäisille valitse puutarhaasi kasvamaan
esimerkiksi kurkkua, se karkottaa pörriäisiä.
9. Tue paikallista mehiläistarhaajaasi ja tee hunajasta kasvonaamioita niin kuin Kleopatra aikoinaan. Valmista ekologisia,
laadukkaita ja ”hauskoja” hyödykkeitä mehiläisvahasta tai
propoliksesta.
10. Rakenna hyönteis-/pölyttäjäpesä. Niiden teho on kyseenalainen mehiläisten houkutteluun, mutta hauska tapa tutustuttaa lapsia hyönteisten pariin. Erakkomehiläinen luultavasti
pesiytyy jatkossakin ennemmin vuorivillojen tai tiilien rakoihin
kuin puumajaan.
11.Kukkien kylväminen on mahdollisuus kertoa perheen
pienimmille luonnon monimuitoisuudesta. Muista että nuorissa
on tulevaisuus.
12. Moni moitti tätä opasta liian pitkäksi, mutta mehiläisillä olisi
vielä paljonkin lisättävää. Seuraa heitä somessa ja innostu
@sugardaddieshoneycompany

