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Viimeisimmät lajiketiedot Suomalaisille mansikan viljelijöille



Kasvatusohjelma, keskittyen moniin asioihin

 Aikainen kypsyvyys
 Keski-sadon kypsyvyys
 Myöhäinen kypsyvyys
 Erittäin myöhäinen kypsyvyys
 Jatkuvasatoisuus
 Lyhyt kylmätarve
 Välipala 

 Tyvimätä kestävyys 
 Härmän kestävyys

 Aikaisen sadon korjuu (poimintarobotti)
 Pieni energian tarve 
 Kuumuuden sieto

 Ja enemmän….



• 250 lajikeristeytystä joka vuosi
• Käsin pölytystyä
• 50.000 uniikkia risteymää vuosittain
• Käytännössä yksi uusi lajike esittely vuodessa



Koko vuoden genetiikkaa
Flair

Varhainen

Dahli
Varhainen

Fleurette
Varhainen

Sonsation
Pääsatokausi

Falco
Pääsatokausi

Faith
Myöhäinen

Sussette
Myöhäinen

Magnus
Myöhäinen

Altess
Jatkuvasatoinen

Favori
Jatkuvasatoinen

Furore
Jatkuvasatoinen

Bravura
Jatkuvasatoinen

Florentina
Jatkuvasatoinen

Florina
Jatkuvasatoinen

Hademar
Jatkuvasatoinen

Mitä sitten? 



Meidän uusimmat lajikkeet

Falco & Hademar



Falco

• Kesälajike
• Pääsatokauden lajike
• Muutamia päiviä aikaisempi

Sonsationia
• Soveltyy vähittäis ja 

tukkumyyntiin
• Erittäin tuottoisa
• Korkea % ykkösluokan

marjaa



Falco

• Viehättävä kiiltävä marja
• Intensiivinen punainen marjan

pinta
• Suurikokoinen, keskimäärin > 

25 grammaa
• Mehukas marja, kiinteä

purentainen
• Hyvä kauppakestävyys
• Hyvä sokeripitoisuus ja raikas

maku
• Ei niin herkkä

mustelmille/vaurioille
• Ensimmäiset isot marjat

saattavat olla hieman onttoja
• Pyöreähkö
• Helppo poimia



Falco

• Rajattu määrä marjoja per 
kukkavarsi, 4-5

• Kukkaan virittyminen alkaa
Sonsationia myöhemmin

• Falco on elinvoimainen. 
• Ennen kukintoja, vähemmän N 

ravinteita.
• Erittäin hyvä lajike avomaalle
• Myöhäistetty istutus

mahdollista odotuspeti ja A+ 
taimikoossa



Falco

• Erittäin vahva tyvimätä
vastaan

• Tähän asti ollut vahva
harmaahometta ja 
lakastumistautia vastaan

• Avomaalla vahva härmää
vastaan

• Table-top viljelyssä, vahvista
kasvustoa härmää vastaan



Hademar

• Jatkuvasatoinen
• Jatkuvaa tuottoa
• Miltei aina erinomainen kasvi

tasapaino
• Pitkät varret
• Marjat ovat melko kookkaita ja 

makeita
• Kiinteämaltoinen, ei ole 

herkkä painaumille
• Upea kiilto, myös poiminnan

jälkeen
• Sopii kauppaketjuihin ja 

suoramyyntiin



Hademar

• Korkea % ykkösluokan marjaa
• Vahva juuritauteja ja härmää

vastaan
• Vähemmän ripsiäis vaurioita
• Joskus arka pistäville

hyönteisille (lude)
• Ei erityisiä ravinnetarpeita



Hademar

• Sopii tunneleihin ja 
avomaalle

• Joitain lehtiä voi poistaa
sadonkorjuun välissä. Kasvi
tekee helposti uusia lehtiä



Todistettujen lajikkeiden 
kohokohtia



Flair

• Aikaisin lajike, 5-7 päivää ennen
Honeoyea
• Upean makuinen
• Kirkkaanvärinen marja
• Vastustuskykyinen useampiin
juuristotauteihin ja härmää
vastaan
• Erittäin hyvä tunnelilajike



Flair

• Täydellinen suoramyyntiin
• Erittäin hyvä tunneliviljelyyn
• Tunnetusti tuottoisa 60-päivän sato (waitingbed

taimissa)
• Lyhyt tuotto sykli
• Avoin kasvimuoto jossa pitkät lehtivarret. 

Tarvitsee suojata alkukeväästä kun kukat
muodostuvat

• Paras istutusväli on 25-30 cm
• Maaperän tulee olla hedelmällistä, eikä siinä saisi

olla märkiä paikkoja
• Flair kasvaa parhaiten yhdessä rivissä tai rivissä

(jonka väli on ainakin metrin)
• Tarvitsee 15-20% enemmän vettä, ja micro-

elementtejä kuten Zn, Mn ja Fe



Dahli

• Julkaistu 2019

• 1-3 päivää aikaisempi kuin 
Honeoye/Rumba

• Erittäin hyvä siitepölyn laatu, jopa
kylmissä olosuhteissa

• Kiiltävä ja erittäin hyvin säilyvä

• Tasalaatuinen marja

• Korkea % ykkösluokan marjaa

• Yhtenäinen ja hyvä brix taso 

• Helppo poimia
• Marjan pinta on vahva sateisilla 

kausilla



Dahli

• Aikainen istutus (Touko-Kesä) frigo taimilla
• Istuta alku elokuussa tuoreena avojuuritaimena, tai 

pottitaimena
• Vahvat kehittyneet kasvit tarvitsevat tarpeeksi 

sivuhaaroja
• Kukkien syntyminen alkaa aikaisin
• Sopii talvehtimaan tunneleissa ja avomaalla
• Tiiviskasvuinen
• Voimakas pystysuora kasvu
• Vaatii magnesium (Mg) ja mangaani (Mn) lisää
• Vahva tyvimätää vastaan
• Tunnelikasvatuksessa suositellaan ennaltaehkäistä 

lakastumistautia vastaan



Sonsation

• Hyvä kiinteys

• Makea ja mehukas

• Tasalaatuinen koko sadon
loppuun asti, jopa
lämpimämmissä olosuhteissa

• Hyvin esillä olevat marjat, 
helppo poimia

• Sopii avomaalle, tunneleihin ja 
lämmitettäviin kasvihuoneisiin

• Tervekasvuinen, jossa hyvä
vastustuskyky tyvimätää vastaan



Sonsation

• Vahva vaihtoehto Sonata 
lajikkeelle

• Erittäin kiiltävä ulkonäkö
• Talvivenkestävyys hyvä
• Kasvi kaipaa potassiumia jo 

aikaisessa kukintavaiheessa
• Kuten Sonata, Sonsation

vaikuttaa himean herkemmältä
painaumille

• Varmista siis hellä marjan
käsittely



Faith

• Myöhäinen, juuri ennen
Malwinaa

• Kaunismarjainen

• Maukas

• Tuottoisa ja pitää marjan koon
hyvänä

• Elinvoimainen

• Helppo poimia



Faith

• Hyvänmakuinen ja mehukas
• Korkeasatoinen, isomarjainen ja 

pitkä satokausi (4-5 viikkoa)
• Herkkä pintavaurioille, tarvitsee

K lisää
• Vahva harmaahometta vastaan
• Vahva härmää ja juuritauteja

vastaan
• Myöhäistetty sato mahdollista

olkipeitteen kanssa
• Pidennetty sato mahdollista kun

käyttää weitinbed taimia
• Rajoita N ravinnetta

kukkaanvirittymisen aikana



Magnus

• Satokausi: 10 päviää Faithin jälkeen
• Täynnä makua, varsinkin jos

poimitaan täysin kypsänä
• Hyvä kauppakestävyys
• Vahva suurinta osaa lehtitauteja

vastaan
• Korkea satoinen (20 ton/hehtaari

on mahdollista)
• Vahvakasvuinen, korjaa

kasvuväleissä
• Kirkkaanvärinen ja kiiltävä



Magnus

• Leveästi kasvava, maksimissaan
kolme tainta per m2

• Istutus tuoretaimista kesäkuun 20 
– heinäkuun 1 välillä

• Pitää enemmän köyhästä
maalajista

• Ei typensitojakasvien satoja
aikaisempina vuosina, kuten
herneissä ja pavuissa

• Tarvitsee todella vähän tai ei
yhtään N lannoitetta/ravinnetta
istutuksen jälkeen!!

• Pidä silmällä ripsiäisiä ja mansikan
ja vattukärsäkästä

• Vahva härmää ja tyvimätää
vastaan





Favori

• Upean makuinen

• Todella elinvoimainen
• Kiiltävä marjainen, Elsantan 

värinen

• Hyvä kauppakestävyys, 
suhteellisen hyvä sadetta
vastaan

• Vahva juuristotauteja ja 
härmää vastaan



Favori

• Taimi koko ja istutusaika
vaikuttaa tuotantoon

• Syysistutus plug taimista = sato
on korkeimmillaan keväällä

• Frigo taimien paras satokausi
heinä-elokuussa. Kun istutat
Maalis-huhtikuussa

• Aikainen istuts mahdollista, kun
maaperän lämpötila on 7-8 
astetta ja ilman 12 astetta

• Peitä harsolla tarepeen mukaan



Bravura

• Erinomainen marjan laatu, myös kuumilla
kausilla

• Hyvä kauppakestävyys
• Kanta säilyttää tuoreen vihreän värin
• Vahva sateen vaurioita vastaan ja marjat

kestäviä ripsiäisiä vastaan
• Erinomainen säännöllisä ja värisiä

marjoja
• Vahva härmää vastaan
• Kiinteät ja kauniinmuotoiset marjat

maistuvat hyvälle
• Sopii kauppaketjuihin ja suoramyyntiin



Bravura

• Tekee helposti sivuhaaroja
joissa kukkavarret

• Erinomainen siitepölyn laatu
• Helppohoitoinen, ei ole 

erityisia ravinnetarpeita, 
mutta korkea K-taso saattaa
tehdä marjoista vielä
intensiivisemmän punaisia

• Sopii avomaa viljelyyn ja  
kasvualusta viljelyyn



Furore

• Erittäin satoisa jatkuvasatoinen
lajike

• Sopii avomaalle, tunneliin ja 
kasvihuoneisiin

• Nautinnollisen tasapainoinen
maku

• Kirkas ja kiiltävä marja
• Marjat ovat kartiomaisia ja 

pidempi mallisia
• Säilyttävät raikkaan värinsä

myös varastoituna
• Viehättävä verhiö/kanta



Furore

• Helppo kasvatettava
• Myös lämpimällä kaudella, 

marjojen kokonaisuus pysyy
hyvänä

• Sopii tukkumyyntiin ja 
suoramyyntiin

• Vastustuskykyinen härmää, 
tyvimätää, hedelmä mätää ja 
ripsiäisiä vastaan

• Vastustuskykyinen juuritauteja
vastaan

• Tekee helposti sivuhaaroja



Florentina

• Aikainen aloittaja

• Hyvän makuinen ja tuottava

• Kiinteä ja kiiltävä marja

• Hyvä kauppakestävyys
• Tasainen tuotanto taso

• Sopii tukku- ja suoramyyntiin



Florentina

• Yhdistää hyvän maun ja ison
tuoton

• Kauniit kirkkaanpunaiset
marjat

• Kiiltävät ja kiinteät marjat, ei
mustelmia

• Kestää hyvin kuumuutta
• Kestää hyvin sadetta
• Vahva talvella



Florentina

• Sato pysyy yleisesti tiiviinä, joka
tekee poimimisesta helpompaa

• Tiivis kasvusto, huoltovapaa ja 
helppo poimittava

• Vahva mustalaikkua vastaan

• Florentina kaipaa tarpeeksi
Mg:tä kasvukauden alussa

• Sadonkorjuun aikaan Florentina 
pitää korkeista K-tasoista



Florina

• Aikainen jatkuvasatoinen

• Tuottoisa

• Muistuttaa Elsantaa

• Karkeita ja kiiltäviä marjoja
• Hyvä kauppakestävyyv ja 

poiminta suoritus
• Melko herkkä Tyvimädälle

• Tarvitsee tarpeeksi Mn ja Mg



Altess

• Hyvä maku ja kiilto

• Tuottoisa ja säilyttää marjakoon
• Kestää suhteellisen hyvin

kuumuutta

• Tiivis kasvu ja hyvin esillä olevat
marjat, helppo poimia

• Vahva juuritauteja, 
harmaahometta ja härmää
vastaan

• Erittäin hyvä luomu viljelyssä



Kasvatusohjekirjat & lajike
informaatiota on saatavilla:

• Kaikki jatkuvasatoiset lajikkeet

• Kesällä tuottavat lajikkeet:
• Sonsation
• Flair
• Dahli
• Faith
• Falco
• Magnus

UUTTA Saatavilla taimitoimittajalta  



Kiitos!
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