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Herukkalajikkeiden vertailua astiaviljelyssä 
Lähde: Åge Jørgensen, Norsk Frukt og Bær 1/2021  

 

Norjalaisessa OptiRibes-projektissa on pyritty 

kehittämään ja optimoimaan herukoiden ja 

karviaisen kasvualustaviljelyä tunneli- ja 

kasvihuonetuotantoa varten. Samalla etsitään 

tuoremarkkinoille mahdollisimman kiinnostavia 

lajikkeita. Erityisesti ravintolasektorilla on suurta 

kiinnostusta pitkäterttuisista ja suurimarjaisista 

herukoista. Tästä johtuen projektissa on myös 

mukana norjalainen suurtalouskeittiö, joka testauttaa 

herukoita omilla asiakkaillaan. Alla on esitelty puna- 

ja valkoherukan lajikekokeista saatuja ensimmäisiä 

tutkimustuloksia. 

Tunneli ja kasvihuoneviljelyssä on tärkeää 

hyödyntää käytössä oleva pinta-ala mahdollisimman tehokkaasti, jotta päästäisiin mahdollisimman 

korkeisiin neliökohtaisiin satotasoihin. Pensaat istutettiin 20 litran ruukkuihin ja ruukut laitettiin riveihin 1 

metrin välein. Riviväli oli puolestaan 1,5 m, jolloin jokaisella kasvilla oli käytettävissä noin 1,5 m2 (~6700 

kasvia/hehtaari). Pensaat leikattiin UFO-leikkaustavalla (Upright Fruiting Offshoots), jota on myös 

käytetty hapankirsikoiden ruukkuviljelyssä kasvihuoneissa ja tunneleissa. Tässä kasvatustyylissä 

pensaat ovat pieniä ja uudistuvia, sekä muodostavat pitkiä nuoria satoa muodostavia versoja. Uudet 

versot ovat tärkeitä voimakkaiden silmujen, sekä myöhemmin pitkien terttujen ja suurien marjojen 

muodostumiselle. Pienillä pensailla saadaan hyödynnettyä käytössä oleva pinta-ala todella tehokkaasti. 

OptiRibes-projektissa on pyritty selvittämään eri herukkalajien ja -lajikkeiden kasvifysiologisten 

prosessien eroja. Havaintoja on tehty esimerkiksi silmujen puhkeamisen, kukinnan, sadon kypsymisen 

ja lehtien putoamisen ajankohdista. Tätä varten on perustettu lukuisia kokeita eri lämpötiloissa ja 

päivänpituuksissa, jotta päästäisiin mahdollisimman hyviin kukinta- ja satotuloksiin.  

Yksi selkeä koehavainto on, että puna- ja valkoherukat vaativat selvästi pidemmän talvilevon kuin 

mustaherukat tai karviaiset. Kokeissa testatun viiden puna- ja valkoherukkalajikkeen silmut puhkesivat 

1.–17.4. välisenä aikana. Mustaherukalla ’Kristin’ ja ’Ben Tron’ -lajikkeiden silmut aukesivat 15.2. ja 

kuuden karviaislajikkeen silmut aukesivat 19.2.–20.3. välisenä aikana. Myös valko- ja punaherukoiden 

sadon kypsymisessä on selkeitä lajikkeiden välisiä eroja. Esimerkiksi ’Augustus’ ja ’Redpoll’ -lajikkeilla 

silmujen puhkesivat ensimmäisinä, mutta niiden satoa saatiin poimittua kaikkein viimeisimpänä.  

 

Lajike 
Sato/pensas 

(g) 
g/m2 

Marjojen 
lukumäärä 10 
tertussa (kpl) 

10 tertun paino 
(g)  

Marjan paino 
(g) 

Rovada 
(punaherukka) 

8063 5376 188 150 0,80 

Rosetta 
(punaherukka) 

7668 5112 163 132 0,81 

Augustus 
(punaherukka) 

5454 3636 235 151 0,64 

Blanka 
(valkoherukka) 

5145 3430 161 118 0,72 

Redpoll 
(punaherukka) 

4193 2795 251 175 0,69 

5 puna- ja valkoherukkalajikkeen tunneliviljelykokeiden tuloksia kaudelta 2020.  

Kuva: www.facebook.com/OPTIRibes 
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Voimakkaalla leikkauksella 

saadut nuoret satoversot, 

optimaalinen kastelu- ja 

lannoitusohjelma 

tippukastelussa, kimalaisten 

käyttö pölytyksen 

varmistuksessa sekä 

pensaiden kasvatus 

muovitunnelissa antaa 

mahdollisuuden kasvattaa 

erittäin pitkiä herukkaterttuja ja 

suuria marjoja. Rovada ja 

Rosetta lajikkeet olivat kaikkein 

suurimarjaisimpia ja selvästi 

satoisampia muihin kolmeen 

puna- tai valkoherukkalajikkeeseen verrattuna. Molemmilla lajikkeilla satotaso oli noin 8 kg/pensas. 

Kokeissa käytetyllä taimitiheydellä tämä tarkoittaa noin 5 kg/m2 satotasoa. Augustus-lajikkeella oli 

puolestaan kaikkein pisimmät marjatertut. 

Makutestin perusteella Rosetta-punaherukkalajike osoittautui kaikkein maukkaimmaksi ja lajikkeen 

sokeri-happosuhde oli myös kaikkein korkein. Tämä lajike oli kokeiden satoisin. BAMA-suurkeittiön 

testeissä arvostettiin eniten kaikkein tummimman värisiä ja hapokkaita lajikkeita, eli Redpollia ja 

Rovandaa. Näillä lajikkeilla saadaan helposti väriä ja makua ruokiin, minkä takia esimerkiksi Rosetta-

lajike ei sovellu yhtä hyvin ravintolakäyttöön. 

 

 

Pölytys norjalaisten kimalaisten ja mehiläisten avulla – testituloksia 
imeläkirsikan tunneliviljelykokeesta 
Lähde: Hatteland, B. A., Løyning, M. K., Mogan, S. ja Meland, M., Norsk Frukt og Bær 6/2020 

  

Norjalaisista kirsikoista olisi erittäin suuri kysyntä kotimaan markkinoilla. Norjassa imeläkirsikoiden 

(Prunus avium L.) tuotanto on ollut melko stabiilia viimeisten vuosien aikana, mutta kirsikoiden viljely on 

lisääntynyt tunneleissa viljelykokeista saatujen hyvien tuloksien ansiosta. Tunneliviljelyllä on saatu 

suuria satotasoja ja kookkaita kirsikoita, minkä lisäksi kasvitaudit ovat paremmin hallittavissa. 

Muovikate suojaa myös hedelmien halkeilulta. Sadonmuodostuksen kannalta on kriittistä saada 

riittävästi pölyttäjiä tunneleihin kukinnan aikana. 

Imeläkirsikka on täysin riippuvainen pölyttävistä hyönteisistä ja Norjassa on perinteisesti hyödynnetty 

mehiläispesiä varmistamaan kirsikoiden ja muiden hedelmien pölytys. Mehiläisten ongelmana on niiden 

heikko aktiivisuus alhaisemmissa, alle +12 °C lämpötiloissa. Kimalaiset ovat puolestaan selvästi 

aktiivisempia myös näissä lämpötiloissa. Tunneleissa pääongelmana on myös heijastuva valo, joka 

sotkee mehiläisten suunnitusta takaisin pesään.  

Kimalaisista kontukimalainen (Bombus terrestris) on lähes ainoa laji, jota on hyödynnetty kasvien 

pölytyksessä. Sen on todettu olevan erittäin tehokas hedelmien ja marjojen pölyttäjä lukuisissa 

kokeissa, minkä lisäksi kimalaisen käytöstä on saatu hyviä kokemuksia tunneliviljeltyjen 

imeläkirsikoiden viljelystä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin tunneliviljeltyjen imeläkirsikoiden 

sadonmuodostusta käyttämällä pölytyksessä mehiläisiä, kimalaisia sekä molempia pölyttäjiä.  

Kokeet perustettiin vuosien 2014–2017 aikana istuttamalla kirsikkapuita avomaalle Haygroven 

tunneleiden sisään. Lajikkeina olivat itsepölytteiset Lapins ja Sweetheart, sekä itsesteriili lajike Van. 

Lajike Maku (1–9) 
Brix (30 

marjasta) 
Happo 
(1/50) 

Brix/happo 

Rosetta 
(punaherukka) 

8,0 12,5 1,2 10,8 

Redpoll 
(punaherukka) 

7,0 15,2 1,6 9,3 

Rovada 
(punaherukka) 

6,9 14,5 2,1 7,0 

Augustus 
(punaherukka) 

5,0 13,3 2,1 6,3 

Blanka 
(valkoherukka) 

4,6 11,6 1,5 7,8 

5 puna- ja valkoherukkalajikkeen makutestin tuloksia sekä 

sokeri- ja happopitoisuuksia.  
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Kimalaispesistä käytettiin sekä vahvempia (noin 200 

työläistä/pesä, 1–2 pesää/tunneli) että heikompia 

(noin 100 työläistä/pesä, 2–3 pesää/tunneli) pesiä. 

Kimalaispesät asetettiin tunneleiden sisään kukinnan 

alkupuolella huhti-toukokuun vaihteessa. 

Mehiläispesät asetettiin tunneleiden ulkopuolelle 

oviaukkojen lähelle huhtikuun lopussa. Kokeessa 

havainnoitiin kukkien ja sadon määrää.  

Tuloksien perusteella sekä mehiläiset että kimalaiset 

tai nämä molemmat pölyttäjät edesauttoivat selvästi 

sadonmuodostusta, mutta tulokset riippuvat paljon 

kukinnan aikaisista lämpötiloista. Erityisesti kylminä 

keväinä kimalaiset edesauttoivat imeläkirsikoiden pölytystä tunneleissa paremmin kuin mehiläiset. 

Kokeen aikana ei havaittu selkeää eroa vahvempien ja heikompien kimalaispesien käytössä. Kokeissa 

todettiin, että itsepölytteisten lajikkeiden sadonmuodostus on selvästi riippuvaista pölyttäjistä.  

 

 

Kukkakaistojen hyötyvaikutuksia tutkitaan Ruotsissa 
Lähde: Mikaela Bergemalm, Viola 11/2020 

 

Ruotsin maatalousyliopiston SLU:n tutkijat selvittävät parhaillaan, 

voisivatko kukkakaistat hillitä tuholaispainetta mansikkapellolla. 

Kolmivuotinen tutkimusprojekti alkoi viime keväänä, jossa on 

tarkoituksena testata, miten eri perennat ja yksivuotiset kukkalajit 

houkuttelevat hyödyllisiä petoeliöitä sekä pölyttäjiä. Samalla 

kartoitetaan, mitkä kasvilajit edesauttavat parhaiten maan 

mikrobiologista aktiivisuutta ja mitkä hillitsisivät parhaiten 

kasvitaudinaiheuttajia sekä sukkulamatoja. Tutkimuksen tuloksia 

halutaan jalkauttaa sekä tavanomaiseen että luomutuotantoon. 

Tutkimuksessa on viime vuonna perustettu kenttäkoe, jossa on kylvetty 

30 kukkalajia yksittäisiin koeruutuihin. Koeruutuja on yhteensä 120 

kappaletta. Näiden tuloksien perusteella valikoidaan parhaimmat 

kukkalajit, joista lähdetään tekemään mahdollisimman optimaalisia 

kukkakaistoja. Hypoteesina on, että viljelijä hyötyy taloudellisesti 

kukkakaistojen perustamisesta, koska viljelijän ei tarvitsisi käyttää yhtä 

paljon kasvinsuojeluaineita ja samalla lohkolla säästyvät paremmin 

hyötyeliöt ja pölyttäjät.  

Kokeessa on havainnoitu tähän mennessä pölyttäjien, sekä lehtiä ja 

juuria vioittavien hyönteisten määrät kauden alussa ja lopussa. 

Kokeessa käytetään myös ”Tea Bag” indeksiä maan biologisen 

aktiivisuuden määrityksessä. Testissä rooibosta ja vihreätä teetä 

sisältävät teepussit haudataan maahan ja hajoamisnopeus määritetään 

teepussin painon perusteella satokauden loppupuolella. 

Myös viljelijöitä otetaan mukaan tutkimukseen, kun viljelmillä aloitetaan 

kukkakaistakokeilut parhaimmaksi osoittautuneilla kukkalajeilla. 

Viljelijöiltä halutaan erityisesti kuulla mielipiteitä, miten kaistat ovat 

sopineet yhteen mansikan viljelyn kanssa. Ensimmäisistä ei ollut vielä 

saatavilla yhteenvetoa.  

Testattavat kukkalajit: 

• Ahdekaunokki 

• Ahopäivänkakkara 

• Aitohunajakukka 

• Alsikeapila 

• Auringonkukka 

• Egyptinapila  

• Fenkoli 

• Heinäratamo 

• Isosudenporkkana 

• Keltamaite 

• Keltasauramo 

• Korianteri 

• Kumina 

• Maustekirveli 

• Peltosaunio 

• Puna-apila 

• Punakosmos 

• Ratamoneidonkieli 

• Rehuvirna 

• Rikkatattari 

• Rohtomesikkä 

• Rohtopurasruoho 

• Ruiskaunokki 

• Ruisvirna 

• Sikuri 

• Sinilupiini 

• Tattari 

• Tuoksuapila 

• Valkosinappi 

• Veriapila 
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Viikunoita Tanskasta 
Lähde: Annemarie Bisgaard, Gartner Tidende 13/2020 

 

Tanskan leudoimmilla rannikkoseuduilla voidaan kasvattaa myös viikunoita ja saada niistä myös jonkin 

verran satoa, kunhan kasvupaikka on riittävän aurinkoinen ja suojaisa. Tällä hetkellä maan ainoa 

viikunoita tuottava tila sijaitsee eteläisessä Tanskassa Møn saaressa. 

Erik Mosborg oli aikoinaan saanut viikunan pistokkaita vanhan vankilan puutarhasta. Kyseisen viikunan 

lajike ei ole tiedossa, mutta sitä kutsutaan epävirallisesti ’Mønin viikunaksi’. Mosborg lisäsi näitä 

pistokkaita voimakkaasti ja taimien istutukset tehtiin vuosien 2013–2015 aikana. Nyt viljelijällä on 350 

viikunapuuta noin 0,8 hehtaarin alalla. Pensaat tarvitsevat suojaa pärjätäkseen tuulisissa 

rannikkoseudun olosuhteissa, joten tarhan reunoille on istutettu haapoja ja marja-aroniaa.  

Viikunaa on viljelijän mukaan helppo lisätä. Mosborg on ottanut viikunapensaista huhtikuussa 

pistokkaita pensaiden normaalin leikkauksen yhteydessä. Pistokkaat ovat noin 7–8 cm pitkiä, joita 

juurrutetaan ensin 10 litran ruukuissa. Pistokkaat juurtuvat todella nopeasti ja kärkisilmun kehityttyä ne 

voidaan koulia yksittäisiin ruukkuihin. Koulitut pistokkaat kasvatetaan varjoisassa paikassa ennen 

niiden istuttamista. 

Viljelijä myös kehuu, ettei viikunoiden viljely ole kovin monimutkaista. Kasvupaikan ollessa kunnossa 

pensaat kasvavat hyvin, eikä kasvitaudit tai tuholaiset yleensä vaivaa pensaita tai satoa. 

Viikunapensailla on vahva juuristo ja ne kestävät hyvin vuosittaisia hoitoleikkauksia. Leikkaukset 

tehdään keväällä, kun yöpakkasia ei ole enää tiedossa.  

Voimakkaan juuriston ansiosta viikunat viihtyvät hyvin myös hiekkaisemmillakin paikoilla, mutta ne 

tarvitsevat kuitenkin kastelua kuivempina jaksoina. Esimerkiksi vuoden 2018 kuivana kesänä tilan 

pensaat kärsivät paljon ja satotasokin jäi heikoksi.  

Etelä-Tanskassa viikunan satokausi alkaa yleensä elokuun alussa ja kestää syyskuulle saakka. Tähän 

mennessä Mosborgin viikunasatoa on riittänyt myytäväksi vain paikallisesti suoramyyntinä tai 

muutamille lähialueen kaupoille. Ensi vuodelle hänellä on kuitenkin sopimus tukkuliikkeen kanssa, jolle 

hän tulee myymään suurimman osan sadosta. Tilan viikunat pakataan rasioihin, joihin mahtuu 6 

viikunaa. Rasian painoksi muodostuu noin 500–600 grammaa. Satokauden ollessa kiihkeimmillään hän 

on parhaimmillaan pakannut 150 rasiaa päivässä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 gramman rasia tanskalaisia viikunoita maksaa 5 euroa (kuva: TV2 ØST). 
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Käytännönkokemuksia hunajamarjan viljelystä  
Lähde: Arild Syversen, Norsk Frukt og Bær 1/2021 

 

Noin vuosi sitten pohjoismaisissa ammattilehdissä oli paljon artikkeleita marjasinikuusamasta eli 

hunajamarjasta. Tästä haskapinakin tunnetusta marjalajista on tehty Norjassa, kuten myös muissa 

Pohjoismaissa, vasta ensimmäisiä koeistutuksia, eikä käytännönkokemuksia ole vielä kertynyt 

kovinkaan paljon. Alla on koottu eri Euroopan maiden kokemuksia hunajamarjasta ja sen viljelystä.  

 

Skotlantilaisia kokemuksia 

Skotlannissa 9 tuottajan ryhmä on tehnyt hyvää 

yhteistyötä paikallisen James Hutton Instituten 

tutkijoiden kanssa. He istuttivat ensimmäisiä 

marjasinikuusaman pensaita jo vuonna 2015. 

Vanhimmissa istutuksissa lajikkeina olivat 

kanadalainen ’Aurora’ ja puolalaiset ’Zojka’ ja 

’Wojtek’. Kokeilussa on myös ollut muitakin venäläisiä 

ja kanadalaisia lajikkeita. Kyseiset viljelijät ovat 

vähitellen laajentaneet viljelyalaa ja tällä hetkellä 

heillä on tuotannossa noin 40 hehtaaria 

marjasinikuusamaa.  

Pensaat istutettiin alun perin 1 metrin taimivälillä. 

Vuoden 2020 koneellisessa poiminnassa kuitenkin 

huomattiin, ettei tämä ole kovinkaan optimaalinen 

taimiväli, sillä pensaihin jäi melko paljon marjoja. 

Uusissa istutuksissa taimet ovat olleet 0,5 m välein, 

jolla on saatu muodostettua riveihin säännöllisempi 

muoto, mikä on tehostanut poimintaa. Samoin 

vanhoille lohkoille on istutettu lisää taimia, jolloin 

taimiväli on kaikilla lohkoilla noin 0,5 m. Tuulisten 

lohkojen reunoille on myös järjestetty 

tuulensuojausta. 

Skotlantilaisten hunajamarjojen ravinnesisältömäärityksien perusteella niiden koostumus on hyvin 

samanlainen kuin muualla tehdyissä määrityksissä. Erityisesti antioksidanttipitoisuus on erittäin korkea. 

Marjoja on myös esitelty ja koemaistatettu kuluttajille useita kertoja ja palaute on ollut aina hyvin 

positiivista. Kuluttajat ovat pitäneet marjojen mausta ja odottavat kovasti marjojen laajempaa 

saapumista markkinoille. 

 

Baltian maiden viljelykset 

Virossa on myös tehty hyvää yhteistyötä viljelijöiden sekä Pollin puutarhatutkimuskeskuksen kanssa. 

Vuonna 2014 istutettiin yhteensä 18 eri lajiketta noin 0,3 hehtaarin alalle. Istutettuja lajikkeita olivat 

muun muassa kanalaiset ’Tundra’, ’Borealis’, ’Indigo Gem’ ja ’Indigo Treat’. Muut olivat hieman 

tuntemattomampia venäläistä, tšekkiläisiä ja puolalaisia lajikkeita.  

Latviassa on tällä hetkellä noin 35 hehtaarin alalla hunajamarjaa. Dobelen tutkimuslaitoksessa 

koeistutettiin jopa 28 eri lajiketta muutama vuosi sitten. Vuodesta 2021 eteenpäin viljelykokeesta 

tehdään laajempia selvityksiä lajikeominaisuuksista. Latvian pohjoisosassa on myös yksi viljelijä, joka 

on tehnyt laajempia hunajamarjan istutuksia. Vuonna 2018 hän istutti haskapia 6 hehtaarin alalle, kuten 

myös vuonna 2019. Hänen viljelynsä perustuu koneelliseen poimintaan ja istutettuna on yleisimmin 
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käytettyjä lajikkeita. Riviväli on 4 metriä ja taimiväli 70 cm. Viljelijä aloittaa koneellisen sadonkeruun 4–5 

vuoden jälkeen istutuksesta.  

 

Suuret tuottajamaat, Puola ja Venäjä 

Puolassa marjasinikuusamaa viljellään jo hyvin suuressa mittakaavassa ja tällä hetkellä viljelyalakin on 

monta sataa hehtaaria. Pensaiden riviväli on yleensä 4 metriä ja taimiväli 50 cm. Istutuksen jälkeen 

ensimmäisinä vuosina on panostettu riittävään kasteluun sekä rikkakasvien torjuntaan. Lannoitusta on 

annettu sekä sadonkorjuun jälkeen että heinä-elokuun vaihteessa.  

Venäjällä on pitkät perinteen hunajamarjan viljelystä ja viljelykokemuksia on ehditty kerätä useiden 

kymmenien vuosien ajan. Paikallisesta tuottajayhdistyksestä on kommentoitu, että Venäjällä viljelyala 

kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti, sillä paikalliset viranomaiset ovat antaneet oikeuksia laajentaa 

tuotantoa. Venäläiset tutkimuslaitokset ovat tehneet pitkään jalostustyötä, minkä ansiosta venäjällä on 

jo yli 100 marjasinikuusamalajiketta. Suuressa maassa kasvuolosuhteet vaihtelevat myös paljon 

viljelyalueen mukaan, minkä puolesta eri tutkimuslaitoksilla on ollut erilaiset strategiat jalostustyössään.  

 

Lajikkeiden erilaiset kypsymisajat 

Kanalaisessa Saskatchewan yliopistossa on myös 

tehty pitkään töitä hunajamarjan jalostuksen eteen, 

jotta lajikeominaisuuksia saataisiin parannettua, 

mutta samalla säilytettyä marjojen hyvät 

ravitsemusarvot. Tämän puolesta norjalaiset 

neuvojat suosittelevatkin joko kanadalaisia tai 

venäläisiä lajikkeita.  

Lajikkeista ’Vostorg’, ’Jugana’ ja ’Sinij Utes’ marjat 

kypsyvät hieman ennen mansikkakauden alkua, 

’Aurora’ ja ’Honeybee’ lajikkeet puolestaan kauden 

alkaessa. Nämä lajikkeet kukkivat kutakuinkin 

samanaikaisesti, minkä ansiosta ne ovat hyviä 

pölyttäjälajikkeita toisilleen. Kuten pensasmustikalla, 

myös hunajamarjoja tulisi istuttaa vähintään 2 ja 

mieluiten 3 eri lajiketta samalle alueelle. ’Boreal 

Blizzard’, ’Boreal Beast’ ja Boreal Beauty’ -lajikkeet 

kukkivat myöhemmin ja sato kypsyy avomaan 

vadelmakauden alkaessa. Koska näiden lajikkeiden 

kukkiminen on selvästi myöhemmin kuin monilla 

muilla lajikkeilla, on suositeltavaa istuttaa näitä 

kaikkia kolmea samalle alueelle. 

Vaikka marjasinikuusama saattaakin kestää jopa -45 

°C pakkasia talvella, kokemuksien perusteella 

syksyn korkeat sekä talven vaihtelevat lämpötilat 

saattavat virittää joidenkin lajikkeiden yläosien kukat 

kukkimaan ennenaikaisesti (ns. sekundäärikukintaa). 

Sama ilmiö on havaittu useissa maissa, mutta se ei 

ole juuri vaikuttanut satotasoihin. Uusilla, japanilaista 

alkuperää sisältävillä lajikkeilla on pidempi ja 

stabiilimpi talvilepo, eikä sekundäärikukintaa tapahdu 

yhtä helposti.  

Hunajamarjan viljely -  

mahdollisuudet ja haasteet  

 

• Pensaat kestävät jopa -45 °C pakkasia, 

kukat kestävät jopa -8 °C lämpötiloja. 

• Pensaat alkavat tuottaa satoa nopeasti 

istutuksen jälkeen. Sato kypsyy aikaisin 

ja pensaat ovat satoisia. 

• Marjat ovat erittäin terveellisiä ja ne 

soveltuvat moniin eri 

käyttötarkoituksiin. 

• Ei juuri satoa vioittavia tauteja tai 

tuholaisia. 

• Pärjää erilaisissa maalajeissa ja 

happamuusoloissa. 

• Viljelyn perustaminen on edullista, 

eivätkö pensaat juuri vaadi työvoimaa. 

Marjat voidaan poimia koneellisesti. 

• Linnut pitävät erittäin paljon 

hunajamarjasta, joten pensaat pitää 

suojata marjojen alkaessa värittyä. 

• Pensaita ei tulisi istuttaa puolivarjoiselle 

paikalle, ei juuri pärjää tuulisella 

lohkolla. 

• Pensaat tuottavat ensimmäisen täyden 

sadon 5 vuoden kasvatuksen jälkeen. 

Marjakoko riippuu lajikkeesta, mutta se 

on noin 1,3–3 grammaa/marja. 

• Istutuksen jälkeen ensimmäisinä 

vuosina on tärkeää huolehtia riittävästä 

kastelusta, lannoituksesta sekä 

rikkakasvien torjunnasta. 
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Itsekulkeva sähköinen marjapuimuri pensasmustikalle 
Lähde: Steven Vale, Gartner Tidende 14/2020 

 

Sähköinen pensasmustikan puimuri 

Harvy500 on hollantilaisen Fine 

Innovative Agri Systemsin täysin uusi 

laite. Yrityksen omistaja on myös itse 

pensasmustikan viljelijä ja tuntee hyvin, 

kuinka poimintatyö vaatii runsaasti 

työvoimaa ja käsityötä. Tämä ongelma oli 

yksi pääteemoista poimintalaitteen 

kehitystyössä. Koneen kehitystyössä 

asetettiin vaatimukseksi, että se on 

selvästi parempi kuin markkinoilla jo 

olevat laitteet. Laitteen poiminnasta 

haluttiin mahdollisimman tarkka, se ei 

saisi pudottaa marjoja maahan ja 

marjojen laatu tulisi säilyä 

mahdollisimman hyvänä. Lisäksi 

tuotekehityksessä tavoiteltiin 

mahdollisimman hiljaista laitetta. 

Yrityksen ensimmäisessä puimurissa, 

Easy Harvesterissa, marjojen poiminta 

tapahtui vain manuaalisesti käsin, jolla saatiin vain helpotettu marjojen käsin poimintaa. Myös Harvy 

500 -laitetta voidaan hyödyntää käsin poiminnassa, minkä takia laitteessa on 2 istumapaikkaa (kuten 

kuvassa). Laitteeseen saa kuitenkin hankittua rivin molemmilla puolilla pyörivät täristinyksiköt 

koneellista poimintaa varten, minkä lisäksi laatikonvaihto voidaan hoitaa täysin automaattisesti. Näiden 

ominaisuuksien ansiosta laitteella voidaan ensin poimia käsin ensimmäisten marjojen kypsyessä ja kun 

suurin osa sadosta on kypsynyt, voidaan poimintoja jatkaa mekaanisesti.  

Puimurin keskellä alhaalla on molemmin puolin rivissä patentoidut, tiiviit nailonharjakset, joiden väliin 

jää hyvin kapea rako pensasriville. Tämän ansiosta marjat putoavat hellästi harjaksien päälle, jolloin 

marjojen laatu säilyy hyvänä. Tiiviyden ansiosta marjoja ei juuri pitäisi pudota maahan. Tämän jälkeen 

roskat ja lehdet saadaan puhallettua pois ennen marjojen kuljettamista laatikoihin. Kun täyttyvän 

laatikon paino tulee riittävän suureksi, ohjataan laatikko sivuun ja tilalle tulee uusi tyhjä laatikko. Täydet 

laatikot kuljetetaan laitteen etuosaan, jolloin niiden poistaminen on helppoa rivin päässä. 

Kone on 5,5 metriä pitkä, 3,3 metriä leveä, 3,0 metriä korkea ja painaa 3,5 tonnia. Laite on täysin 

sähkökäyttöinen, ja sen voimanlähteenä on kaksi sähkömoottoria. Standardimallissa on 10 kW 

akkupaketti, joka riittää noin 7–8 tunnin työskentelyyn. Jos laitteessa käytetään täristimiä, on käytettävä 

20 kW akkuja. Myös aurinkosähköä on mahdollista hyödyntää laitteen käytössä. Nopeutta voidaan 

säätää 100–700 m/tunnissa välille. Puimuri ohjautuu automaattisesi rivin myötäisesti ja tunnistaa kasvin 

korkeuden ohjainsensorien avulla, jolloin marjat saadaan poimittua mahdollisimman tehokkaasti. 

Lisäksi laite seuraa ja säätää tasapainotusta, jolloin laitteeseen ei kohdistu vääntäviä voimia ja pito 

säilyy hyvänä. Puimurin kääntyminen ja sivuttaisliikuttelu hoidetaan ylös nostettavien renkaiden avulla. 

Työsaavutus on noin 200–1000 kg/tunnissa, riippuen toimintatavasta. Työsaavutusta, sekä esim. 

pensaskohtaista satotasoa voidaan seurata etänä internetyhteyden avulla. Käsinpoiminnassa laite sopii 

hyvin 4–5 ha poimintaan, mutta täysvarustuksella sitä voidaan käyttää jopa 12–15 ha poimintaan.  

Koneen ylläpitokustannukset pitäisivät olla maltilliset, sillä akkuja voidaan ladata ainakin 5000 kertaa. 

Samoin nailonharjakset voi vaihtaa helposti myös itse. Koneen prototyyppi valmistui vuonna 2019, ja 

viime vuoden aikana valmistettiin neljän puimurin pilottisarja. Täysin valmista tuoteversion myynti alkaa 

tämän vuoden aikana. Laitteen hinta tulee olemaan 180 000–250 000 euron välillä. 

www.finefield.nl/harvy-500 
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Vinkkejä äkämäpunkin syysruiskutukseen 
Lähde: Jørn Haslestad, Rune Vereide ja Stine Huseby, Norsk Frukt og Bær 5/2020 

 

Norjassa vatunäkämäpunkki (Phyllocoptes gracillis) on ollut haasteellinen tuholainen avomaaviljelyssä 

niin pitkään kun ’Glen Ample’ -lajiketta on ollut viljelyssä. Tällä hetkellä suurin osa norjalaisista 

vadelmanviljelijöistä tekee äkämäpunkkiruiskutukset syys-lokakuussa, jolloin aikuiset naarasmuodot 

siirtyvät talvehtimaan silmujen uloimpiin kerroksiin. Keväällä talvehtineet punkit siirtyvät silmuista uusiin 

kehittyviin lehtiin ja aloittavat uudet elinkierron. 

Muutaman vuoden takaisissa tutkimuksissa todettiin, että vaikka äkämäpunkin aikuiset naarasmuodot 

siirtyvät talvehtimaan silmuihin, niihin on silti mahdollista vaikuttaa syysruiskutuksilla. Tutkimuksessa 

ruiskutettiin öljyn ja saippuan sekoitusta versoille ja silmuihin, millä saatiin hyvä tukahduttava vaikutus 

punkkia vastaan. Tässä nesteen pitää jäädä hetkeksi aikaa silmujen päälle, jotta saavutettaisiin 

”kylpyammevaikutus” (katso kuva).  

Syysruiskutuksissa on yleensä nähty ongelmana liian myöhäinen käsittely. Kokemuksien perusteella, 

jos ruiskutuskalusto on säädetty oikein ja sillä saadaan riittävä kattavuus, on äkämäpunkkipaine 

selvästi alhaisempi tulevina vuosina. Jos käsittely tehdään liian ajoissa lehtien ollessa vielä kiinni 

pensaissa, ruiskutusseos ei välttämättä peitä silmuja riittävän tasaisesti. 

Läntisessä Norjassa on saatu erittäin hyviä 

tuloksia vasta loka-marraskuun aikana 

tehdyistä ruiskutuksista. Jos 

äkämäpunkkipaine on erittäin suuri, paras 

strategia on tehdä kaksi ruiskutusta noin 14 

vuorokauden välein niin myöhään kuin 

mahdollista. Tämä toimii huomattavasti 

paremmin kuin aiemmin syksyllä tai 

keväällä tehdyt ruiskutukset, sillä kaksi 

tiiviillä välillä tehtyä ruiskutusta tekee punkin 

elinolosuhteet haastaviksi pidemmäksi 

aikaa ja lisää torjunnan tehoa. 

Saippuan ja öljyn seoksen lisäksi myös 

rikistä (Thiovit-valmiste) on saatu yhtä hyviä 

tuloksia äkämäpunkin torjunnassa. Rikki on 

kuitenkin hieman edullisempaa. Oli 

käytettävä ruiskute mitä tahansa, tärkeää 

on tehdä ruiskutus edellä mainitulla 

tekniikalla, jotta siitä saataisiin parhaimmat 

tehot irti. Jos käytössä on sumuruisku, on 

suositeltavaa jättää tuuletin pois päältä, 

jottei ruiskute vain kulkeutuisi pensasrivin 

läpi. Lisäksi kannattaa käyttää suurta 

suutinkokoa, jolloin pisarakoko on 

mahdollisimman suuri ja silmujen ympärille 

saataisiin mahdollisimman hyvä kerros 

ruiskutetta.  

 

 

Öljy-saippuaseosta vadelman silmun ympärillä 

(kuva: Rune Vereide, Norsk Landbruksrådgiving). 
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Lyhyesti eri lehdistä 
 

Mansikan viljelyala jyrkässä laskussa Norjassa  
Lähde: Jørn Haslestad, Norsk Frukt og Bær 1/2021 

20 vuoden aikana Norjan mansikanviljelyala on pienentynyt jopa kolmanneksen. Suurin pudotus on 

ollut erityisesti Norjan suurimmilla viljelyalueilla, joissa mansikan pinta-ala on pahimmillaan pudonnut 

jopa puoleen parin vuosikymmenen aikana. Vielä vuosien 2010–2014 aikana mansikanviljelyala kasvoi 

tasaisesti Norjassa, mutta viimeisen kuuden vuoden aikana viljelyala on pudonnut noin 400 hehtaaria. 

Pelkästään vuodeta 2019 vuoteen 2020 muutos oli 84 hehtaaria eli noin -6,5 %.  

Viljelyalan lisäksi myös viljelijöiden määrä vähenee tasaisesti. Vuodesta 2019 viljelijöiden määrä väheni 

19 kappaleella ja norjalaisia mansikanviljelijöitä oli vuonna 2020 enää 302. Keskimääräinen 

tilakohtainen viljelyala on noin 4,1 hehtaaria, mutta maakunnittain tämä vaihtelee 0,4–9,7 hehtaarin 

välillä. 

 

Mansikan viljelyala (ha) Viljelijöiden lukumäärä (kpl) Keskimääräinen viljelyala/tila (ha) 

2019 2020 2019 2020 2020 

1325,5 1241,2 321 302 4,1 

Norjan tilastokeskuksen lukuja mansikan tämänhetkisestä viljelyalasta ja viljelijöiden määristä.  

 

 

Norjan tilastokeskuksen lukuja mansikan viljelyalan kehityksestä vuosien 2000–2020 aikana.  

 

 

 

Mansikan viljelyala (ha) Norjassa 2000–2020 
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Koronaepäonnistuminen norjalaisessa marjantuotannossa 
Lähde: Jørn Hastelstad, Norsk Frukt og Bær 1/2021 

Viime kauden kausityöriippuvaisten työtehtävien suoritushaasteiden puolesta monet norjalaiset 

marjantuottajat haluaisivat mielellään jo unohtaa menneen kauden. Norjan virallisten tilastotietojen 

perusteella marjojen viljelyalassa ja viljelijämäärissä oli havaittavissa selkeää laskua. Norjan valtio on 

myöntänyt väliaikaistukia muun muassa vadelmantuotannolle, jossa on voitu hakea esimerkiksi 

laatutukea niille, jotka ovat mm. myyneet satoa kaupoille. Tällä on ollut erityisen suuri merkitys 

suuremmille vadelmatiloille.  

Tukihakujen yhteydessä on käynyt ilmi 

mansikan ja vadelman tuotantomäärät. 

Vadelman tuotantomäärä oli 408 tonnia 

heikompi kuin vuonna 2019. Mansikalla 

tuotantomäärän lasku oli vieläkin 

dramaattisempi, sillä pudotusta oli jopa 

2169 tonnia, joka tarkoittaa jopa -25 % 

pudotusta. Toisaalta viljelijäkentässä ei 

osata sanoa tarkasti, johtuuko pudotus 

pääsääntöisesti vain viljelyalan laskusta ja 

normaalista satovaihtelusta.  

Odotettavissa on, että ainakin mansikan viljelyala laskee vielä lisää tämän vuoden aikana. Viime 

vuonna istutuksia jäi tekemättä tai niitä siirrettiin myöhempään ajankohtaan, koska työvoiman 

saatavuudessa oli paljon epävarmuutta. Tämän takia kasvustoja ei ole uudistettu normaalilla tahdilla. 

Osa tuottajista myös lopetti kasvustoja ennenaikaisesti viime vuonna, jotta tuotantoa saataisiin 

skaalattua riittävän alhaiseksi sesongin ajaksi. 

 

Pihlajanmarjakoi aiheutti paljon tuhoa Norjan omenasadolle 
Lähde: Gunnhild Jaastad, Nina Trandem, Bjørn Arild Hatteland, Gaute Myren, Marianne Bøthun, Irèn Lunde 

ja Jop Westplate, Norsk Frukt og Bær 6/2020  

Viime vuonna Norjassa esiintyi erittäin pahoja pihlajanmarjakoin tuhoja. Yhtä voimakas tuholaispaine 

on ollut viimeksi vuonna 1994. Yksittäisissä omenatarhoissa sato tuhoutui jopa 100 %:sti. 

Tuholaispainetta kasvatti erityisesti pihlajanmarjan heikko kukinta tänä vuonna, jolloin koit siirtyivät 

voimakkaasti omenoihin. Tämä havaittiin myös feromoniansoista, joiden perusteella pihlajanmarjakoita 

esiintyi viime keväänä tavanomaista aikaisemmin sekä pidemmän aikaa. Ansahavaintojen perusteella 

tuholaisella esiintyi kaksi lentohuippua kauden aikana.  

Pihlajanmarjakoin torjunta on tullut erittäin 

vaikeaa. Calypso-valmistetta sai käyttää 

enää kauden 2020 aikana, mutta Coragen-

valmisteen hätälupa turvasi suurimman osan 

Norjan omenasadosta.  

Torjunnan ajoitus voi myös tulla erittäin 

haastavaksi, jos tuholaista esiintyy lähes 

koko kauden ajan. Norjassa onkin alkamassa 

NLR neuvontajärjestön NIBIO tutkimuslaitos 

aloittavat tänä vuonna tutkimusprojektin, 

jonka tavoitteena on kartoittaa tarkemmin 

tuholaisen esiintymistä ja selviytymistä 

omenatarhoissa.   

 

 Satomäärä (tonnia) 

Marjalaji 2019 2020 

Vadelma 2283 1875 

Mansikka 8845 6676 

Vadelman ja mansikan satomäärät Norjassa vuosina 

2019–2020.  
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Tanskalaisten marja- ja hedelmätilojen tulos oli heikko muihin 
puutarhatalouden tuotantosuuntiin verrattuna 
Lähde: Steffen Møllenberg, Gartner Tidende 13/2020 

Tanskalaisten tilastotietojen perusteella nähtiin, että maan marja- ja hedelmätilojen tulos oli heikohko vuoden 

2019 aikana. Tämä oli melko poikkeuksellista, sillä muilla puutarhatalouden tuotantosuunnilla (astiataimet, 

kasvihuoneet, avomaavihannekset, taimistot). Vuonna 2018 marja- ja hedelmätilojen keskimääräinen 

tilikauden tulos oli 519 000 tanskan kruunua (≈ 70 000 €), mutta tämä putosi 319 000 kruunuun (≈ 43 000 €) 

vuoden 2019 aikana. Kaikkien puutarhatalouden yrityksien keskimääräinen tulos oli noin 780 000 kruunua (≈ 

105 000 €). 

Maassa oli 198 hedelmiä ja marjoja viljelevää yritystä ja määrällisesti niitä on eniten kaikista Tanskan 

puutarhapuolen tuotantosuunnista. Lukumäärä oli kasvanut vuosien 2018–2019 aikana 21 tilalla. 

Keskimääräinen tilakoko on 17,3 hehtaaria. Tanskassa hedelmien ja marjojen viljelyssä ollut merkittäviä 

rakennemuutoksia, sillä aiemmin hyvin pitkälti teollisuuteen tarkoitettujen lajien, kuten mustaherukan tai 

hapankirsikan, viljely on vähentynyt oleellisesti.  

 

Siirtymäaika uusiin luomuasetuksen ehtoihin 
Lähde: Annemarie Bisgaard, Gartner Tidende 15/2020 

Uusi EU:n luomuasetus astuu voimaan 1.1.2022 

koronapandemian takia hieman viivästyneenä. Uusi 

asetus aiheuttaa selkeitä haasteita 

luomukasvihuonetuotannolle, sillä jatkossa kasvien 

juurien täytyy päästä maapohjaan ja niissä 

vaaditaan kasvinvuorottelua. Suomi, Ruotsi ja 

Tanska ovat kuitenkin saaneet uusiin 

kasvihuonevaatimuksiin sopeutumiseen 

siirtymäajan, ja vanhoja sääntöjä voidaan vielä 

soveltaa nykyisillä tuotantoaloilla 31.12.2031 saakka 

uuden asetuksen voimaantulon jälkeen. Tämän 

ansiosta luomukasvien viljelyä harjoittavat tilat 

saavat riittävästi aikaa sopeuttaa omaa tuotantoaan 

maapohjaviljelyä varten. On syytä huomioida, että 

tämä siirtymäaika koskee kuitenkin vain tiloja, jotka 

ovat viljelleet luomuna rajoitetussa kasvualustassa 

ennen 28.6.2017. Jos tilan luomutuotanto on alkanut 

28.7.2017 jälkeen, tulee maapohjavaatimus jo uuden 

asetuksen astuessa voimaan 1.1.2022. Komissio 

tarkastelee luomukasvihuonetuotantoa 

Pohjoismaiden osalta uudelleen vuonna 2026. 

 

Myös päärynöiden viljelyä testataan aurinkopaneelien alla 
Lähde: Gartner Tidende 15/2020 

Aiemmassa Käännöslehden numerossa (4/2020) kerrottiin, kuinka Alankomaissa testataan parhaillaan 

pensasmarjojen viljelyä aurinkopaneelien alla. Samantyyppistä tutkimusta tehdään parhaillaan myös 

Belgiassa Leuven yliopistossa, mutta heidän kokeissaan testataan päärynöiden viljelyä. Kokeen 

aurinkopaneeleissa on 36 pientä kennoa 4 rivissä. Paneeleissa on 40 % valonläpäisykyky ja teho on 

185 W. Viljelyssä on ajatuksena, ettei viljelyssä käytetä verkkoja raesuojauksessa. Aurinkopaneelit 

asetetaan 4,6 metrin korkeuteen maasta, minkä ansiosta erilaisilla laitteilla on helppo ajaa 

aurinkopaneelien alla. Tutkimuksessa selvitetään käytännön viljelyn onnistumista sekä paneelien 

alaista mikroilmastoa. 


