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MANSIKAN TAIMISTA JA LAJIKKEISTA 
Annamme viljelijöille lisätietoa uusista 
mansikan lajikkeista ja taimista.

MIKSI TUNNELIVILJELIJÄKSI?
Haluatko saada satokautesi pidemmäksi ja 
tuottavammaksi? Lue lisää! 

Suomalaisille ammattimarjanviljelijöille

MITEN PIDÄN SADON TERVEENÄ?
Tutustu torjuntamenetelmiin, joilla suojaat 
satosi taudeilta ja tuholaisilta.



Marja-Suomen Taimituotanto Oy
taimituotanto.net

Keskeltä marjaisinta Suomea löytyy Marja-Suomen Taimituotanto Oy, jonka toiminnan aloitti puutarhuri
ja hortonomi Jarmo Röppänen vuonna 1994. Ennen yrityksen perustamista Jarmo toimi 
maaseutuasiamiehenä, ja hänen isänsä kasvatti tilalla vadelmaa. Jarmo aloitti yritystoiminnan 
sivutoimisesti työskennellessään Marjaosaamiskeskuksessa 90-luvun alkupuolella. 

Taimien välitys alkoi mansikan lajikekokeiluista tiloilla, ja ensimmäiset taimet tuotiin Norjasta ja Ruotsista. 
Aloitimme pienistä määristä Polkan taimia ja toimme niitä Haaparannan kautta Suonenjoelle. 

Vuosien varrella olemme tehneet yhteistyötä monien ulkomaalaisten taimistojen kanssa, mutta vuodesta 
1996 asti olemme tuoneet taimet pääsääntöisesti Hollannista. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat 
edelleen Rapo BV ja Goosens Flevoplant BV, joiden kanssa yhteistyötä on takana jo yli 25 vuotta. Ulkomaiset 
yhteistyökumppanimme ovat alallaan Euroopan johtavia taimistoja, ja heillä on käytössään eurooppalainen 
NAK-laadunvarmennusjärjestelmä. 

Jarmo kiertää edelleen paljon taimistoilla 
löytääkseen uutuuksia, jotka soveltuisivat 
hyvin pohjoisiin olosuhteisiimme. 
Tarjoamme uusia lajikkeita ja viljelytekniikoita 
ammattiviljelijöiden käyttöön. Uusia lajikkeita 
tulee markkinoille koko ajan, ja viljelijä voi 
valita omat lajikkeensa nykyistä laajemmasta 
valikoimasta. Tästä syystä koeviljelemme 
vuosittain mansikan ja vadelman uusia 
lajikkeita tunneleissamme ja myös 
toimitamme mansikkalajikkeita koeviljelyyn 
avomaalle.

Kylmäkäsitellyt frigo-taimet ovat edelleen 
suosittuja, mutta tunneliviljelyn lisääntyessä 
myös suurempien odotuspetitaimien ja 
tray-taimien tuonti on kasvanut. 
Myös vadelman taimissa on huomattu 
muutoksia vuosien varrella, ja nykyään 
suosiossa ovat vadelman satotaimet, jotka 
tuottavat satoa istutusvuonna. 

Uskomme avomaaviljelyn vähenevän 
tulevaisuudessa entisestään, koska tunnelissa 
voi paremmin varmistaa marjan laadun, 
säilyvyyden ja sadon runsauden. 
Tunneliviljelyn kasvu on jo nyt nähtävissä, ja 
siksi myös tiedon tarve tunneliviljelystä on 
selvästi lisääntynyt. 

Taimet tuottavaan kasvuun
Taimet tuottavaan kasvuun

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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Jarmo Röppänen
Toimitusjohtaja

Pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen, jonka takia olemme laajentaneet nyt myös omaa tunnelimallis-
toamme. 

Marja-Suomen Taimituotanto Oy sijaitsee Suonenjoella Pohjois-Savossa. Yrityksessä yhdistyvät oma mar-
jatuotanto, marjakasvien taimien tuotanto ja välitys sekä viljely- ja pakkaustarvikkeiden myynti. Tuomme 
maahan myös marjanviljelyssä käytettäviä koneita, laitteita ja kausitunneleita. Yrityksemme tavoitteena on 
tarjota marjatilalle kokonaisratkaisu, joka sisältää kaiken taimista tarvikkeisiin.

Yrityksemme ovet ovat avoinna muiden viljelijöiden tilavierailuille ja tutustumiskäynneille. Toivotamme 
teidät tervetulleeksi vuosittain pidettäviin avointen ovien päiviin, joista löydätte tietoa kotisivuiltamme.
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Kasvutunnelit
Tunneliviljelyn suosio Suomessa on kasvanut vuosi vuodelta, eikä syyttä. Tunneliviljely 
mahdollistaa satokauden pidentämisen jopa 15 viikolla avomaaviljelyyn verrattuna. 
Marjat ovat tasalaatuisempia, kookkaampia ja taimet tuottavat suuremman sadon. Koska 
marjojen laatu on parempi, niiden myyntihintakin on korkeampi. Näin viljelijä varmistaa 
työlleen paremman tuoton. 

Elite-tunnelit ovat erinomainen ratkaisu tunneliviljelyyn.

Tunnelin alla marjat ovat suojassa sateelta ja tuulelta. Tämän vuoksi ne voidaan 
poimia säästä riippumatta, jolloin toimitusvarmuus kasvaa huomattavasti paremmaksi 
avomaaviljelyyn verrattuna. Myös satotaso nousee, kun kasvuolosuhteet ovat merkittävästi 
paremmat ja marjojen koko suurempi. Näin marjakilon keskihinta saadaan pidettyä 
korkeana. Viljelyn onnistunut hallinta mahdollistaa erinomaisen sadon laadun, ja koko 
sadosta voidaan saada kauppa- ja poimintakuntoinen. 

Kasvutunnelin kasvuympäristö on kontrolloitavissa, jolloin viljelijä pystyy antamaan taimille 
paremmat olosuhteet alusta loppuun. Biologiset torjuntaeliöt toimivat erinomaisesti 
tunneliolosuhteissa, ja kuivemman ilman ansiosta myös sienitautien määrä vähenee. 

Tunnelirakenteet voidaan perustaa valmiin kasvuston päälle ja marjakasveja viljellä maahan 
istutettuna. Erinomaisia käytössä olevia menetelmiä ovat myös esimerkiksi vadelman viljely 
ruukuissa tai mansikan table top -viljely.

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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Siinä tapauksessa sinun kannattaa huomioida seuraavat asiat: 

1) Ensisijaiset hyödyt:
 a. Satokauden pidentäminen
 b. Lämpimämpi tai viileämpi kasvupaikka
 c. Suurempi sato

2)	 Rakennuspaikan	suunnittelu:
 a. Tontin suhde aurinkoon
 b. Kuinka suojaisia paikka on, ja mikä on pääsääntöinen tuulen suunta?
 c. Millainen maaperä paikalla on? 
 d. Onko tontti rinteessä vai laaksossa?

3) Sääolosuhteet:
 a. Huomioi tarkkaan vuodenaikojen maksimi- ja minimilämpötilat
 b. Tuulen ja lumen mahdollisuudet

4) Kysy neuvoa:
 a. Marja-Suomen Taimituotanto auttaa
 b. Meillä on monen vuoden kokemus tunneliviljelystä
 c. Edustamme Suomessa laadukkaita Elite -kasvutunneleita.

Harkitsetko tunneliviljelyn aloittamista?

Marja-Suomen Taimituotanto Oy

taimituotanto.net
040 920 8120 Vehvilänsalontie 19, 77600 Suonenjoki•
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Lämpimin tunneli tyyppi, joka on suunniteltu 
tehokkaaseen aikaisen tai myöhäisen sadon 
tuotantoon. Enviro on sopiva vaihtoehto, kun satoa 
ajoitetaan pääsatokauden ulkopuolelle.

Tunnelin maahan saakkalaskeutuvat reunamuovit 
ja ovijärjestelmä takaavat suljetun ja vedottoman 
kasvutilan. Tunneli on suunniteltu niin, että 
lämpimillä säillä sitä voidaan tuulettaa tehokkaasti. 

Enviro on käytännöllinen ja tehokas tunneliratkaisu. 
Sitä on saatavana sekä yksittäistunnelina että 
useamman tunnelin kokonaisuutena.

Tämä tunnelityyppi on ollut viljelijöiden suosikki jo 
useiden vuosien ajan. Näistä tunneleista muodostuu 
yhtenäinen viljelyala, sillä kaaret kiinnitetään n. 130 
cm korkeisiin jalkoihin. 

Espanjalainen tunneli on hyvä ratkaisu varsinkin 
pääsatokauden tuotantoon. Se on suosittu myös 
sadesuojana ja varjostuksessa.

Espanjalainen tunneli voidaan Environ tavoin 
rakentaa yksittäistunnelina tai useamman tunnelin 
kokonaisuutena.

Enviro Espanjalainen

Viljelyratkaisut
kokemuksella

“Käytämme kaikkien rakenteidemme 
valmistuksessa vain luotettavien toimittajien laadukkaimpia materiaaleja.

Elite Tunnelsin vankka kokemus toimialalta varmistaa oikeat neuvot heti alusta alkaen.”
Brian Watt

Elite Tunnels Ltd

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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Table top
Table top -menetelmä mahdollistaa mansikan 
viljelyn tunnelissa niin, että marjat pysyvät 
puhtaina ja niiden poiminta on erittäin helppoa. 
Oikean poimintakorkeuden ansiosta poimintatyöstä 
tulee mukavampaa ja ergonomisempaa. 
Viljelylaatikoihin istutetaan odotuspetitaimia tai 
tray-taimia, jotka tuottavat tunneliolosuhteissa 
nopeasti runsaan ja hyvälaatuisen sadon. 
Kukkavarret tuetaan tuentanauhoilla. Kastelu 
hoidetaan yleensä tippukastelujärjestelmän avulla.
 Taimet ja kasvualusta uusitaan vuosittain, ja kun 
viljelylaatikot puhdistetaan kuumalla höyryllä, 
voidaan seuraavat kasvustot perustaa niin, että 
vaaraa maalevintäisistä kasvitaudeista ei ole. 

Autamme mielellämme mansikan tunneliviljelyn 
ja table top -menetelmän suunnittelussa ja 
käyttöönotossa. Toimitamme laadukkaat jalat, 
kourut sekä kaikki muut tarvittavat osat 
menetelmän rakenteiden perustamiseksi. 

Kauttamme on saatavilla myös mansikan 
viljelylaatikoita, kasvualustaksi erinomaisesti 
soveltuvaa kookosta sekä esimerkiksi tukinauhoja 
mansikan kukkavarsien tuentaan. Toisin sanoen 
löydät valikoimistamme kaiken tarvittavan! 

www.ptregreenline.it

Gutter 
systems for 
strawberry

Mansikan
kasvatus

kourut

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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Beekenkamp Verpakkingen – Kestävät 
ratkaisut jokaiseen satoon 
Beekenkamp Verpakkingen on 35 vuoden ajan 
kehittänyt ja innovoinut muovivalmisteita 
puutarhaviljelijöille. Viime vuosina myös 
suomalaisten viljelijöiden mielenkiinto 
tuotteitamme kohtaan on kasvanut. Kasvu on 
näkynyt tilausmäärissämme. 
Viljelijät ovat enenevissä määrin siirtyneet 
tuottamaan satoa kohopenkeissä ja pöydillä 
käyttäen viljelylaatikoita maaperän ja kasvusäkkien 
sijaan. Tuotantotavan monista hyödyistä yksi 
esimerkki on terveempi kasvu. Terveemmän 
kasvun seurauksena satomäärä kasvaa ja poiminta 
on tehokkaampaa, joka puolestaan alentaa 
poimintakustannuksia. Tuottaminen viljelylaatikoissa 
on kestävä tuotantotapa. 
Viljelylaatikkomme on valmistettu 100 % 
kierrätysmuovista. Tarvittaessa ne voidaan 
desinfioida höyrytyksen avulla ja näin käyttää 

WWW.BEEKENKAMP.NL

   10 L pot    15 L trough   7 L pot    8 L trough    45 L pot    California 18 L trough

Substrate troughs - trays - pots - crates 
for soft fruit cultivation & plant production

uudelleen useiden vuosien ajan. Olemme nähneet 
laatikoitamme, jotka ovat edelleen hyväkuntoisia 
vielä 10 vuoden käytön jälkeen. 
Viljelylaatikoiden hankinta tapahtuu usein samaan 
aikaan tunneli-investoinnin kanssa. Laatikoissa 
viljeltäessä sadon kehitys on nopeampaa, jolloin 
marjat saadaan markkinoille aikaisemmin ja 
korkeammalla hinnalla. 
Toinen merkittävä hyöty tuotantotavassa on 
sääolosuhteiden parempi hallinta. Kasvusto on 
suojassa sateelta ja rakeilta, joka vähentää 
kasvinsuojelutarvetta. Tuloksena 100 % 
sadonkorjuu. Biologisten olosuhteiden valvonta 
on myös huomattavasti helpompi toteuttaa 
tunneleissa. 
Jos olet kiinnostunut tuotteistamme, saat 
lisätietoa viljelylaatikoistamme ja ruukuistamme 
nettisivuiltamme: www.beekenkamp.nl 

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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www.itumic.fi • info@itumic.fi • puh. (014) 339 3900 • JYVÄSKYLÄ

Kotimaista automatiikkaa
jokaiseen tarpeeseen

• Lannoitus- ja kasteluautomatiikka 
 - Tunneliviljelyyn
 - Avomaalle
 - Kasvihuoneeseen

• Meiltä myös
 - Kasvihuonesäätimet
 - Kastelutarvikkeet

2010

Suomalaista automatiikkaosaamista maailmalle
Itumic-säätöjärjestelmiä on valmistettu 
Jyväskylässä jo 1970-luvun lopulta lähtien, jolloin 
Itumic Oy kehitti yhden maailman ensimmäisistä 
mikroprosessoripohjaisista kasvihuonesäätimistä. 
Nykyisin valmistettavat neljännen sukupolven 
huone- ja lannoitesäätimet on kehitetty 
palvelemaan niin kasvihuone- kuin tunneliviljelijöitä.

Itumicin suurimpia vahvuuksia kilpaillulla alalla ovat 
laitteiston monipuolisuus ja muokattavuus. Sen 
ansiosta monet tutkimuslaitokset, 
kasvitieteelliset puutarhat ja yliopistot ovat 
päätyneet Itumicin automatiikkaan. Itumicin 
merkittävimpiä hankkeita on 2018 Englantiin 
toimitettu säätöelektroniikan uusiminen ja 
nykyaikaistaminen, jossa kaikki Rothamsted 
Research tutkimuslaitoksen yli sata osastoa uusittiin

Vaikka Euroopan markkinat ovat vuosi vuodelta 
merkittävämmät, Itumicin pääkohderyhmiä ovat 
edelleen suomalaiset kasvihuone-, tunneli- ja 
avomaaviljelijät. Kaikki Itumicin laitteet onkin 
suunniteltu kestämään Suomen haastavat ja 
vaihtelevat sääolosuhteet.

Kotimaassa lisääntynyt tunnelikasvatus on 
asettanut uudet tarpeet kastelujärjestelmien 
toiminnalle. Vastauksena tähän tarpeeseen Itumic 
on kehittänyt uusia tapoja mitata kasvualustan 
kosteutta ja lannoitepitoisuutta. Langattomalle 
mittaus- ja ohjausjärjestelmälle on ollut tarvetta 
etenkin ulkoalueilla.

Kaikki Itumicin säätölaitteet on hallittavissa joko 
suoraan säätimeltä tai tietokoneelta. 
Tietokoneohjelmistot helpottavat viljelijän arkea, 
kun olosuhteita, lannoitusta ja kastelua voi seurata 
ja säätää etäyhteyden avulla mistä tahansa. 
Tietokoneelle tallentuvan seurantatiedon avulla 
viljelijä saa arvokasta dataa, jolla kasvuolosuhteet 
voi optimoida sopiviksi.

Kasvihuone- ja lannoitesäätimien lisäksi 
anturitekniikka on Itumicin vahvaa 
osaamisaluetta. Itumic valmistaakin suuren osan 
käyttämistään antureista itse. Puutarhoilla 
käytettävän tekniikan lisäksi Itumic on toimittanut 
anturi- ja mittalaitteita mm. puolustusvoimille ja 
laivateollisuudelle.

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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PlantoSys tarjoaa järjestelmällisen menetelmän 
mansikan luontaisen terveyden ylläpitämiseen

Paras tapa taata mansikan terve kasvu on käyttää 
järjestelmällistä menetelmää, jossa yhdistetään 
tuotteita tai käytetään näitä tuotteita tietyssä 
järjestyksessä. PlantoSys-tuotteita voidaan 
käyttää juurien (maan) tai lehtien kautta. 
Olemme kehittäneet täysin luontaisia tuotteita 
ammattiviljelijöille ja -puutarhureille. Paras suoja 
sadollesi on kasvin oma kestävyys. Tuotteemme 
edistävät kestävyyden kehittymistä. 

Anna mansikkapistokkaalle vahva alku
ArgicinPlus-	ja	SalicylPure-tuotteilla
Mansikanviljelyssä kehotamme aloittamaan sisältä 
päin ArgicinPlus-tuotteella. Tämä biostimulantti 
sisältää muun muassa pajunkuoriuutetta. 
Pajunkuoriuutteen ainesosat auttavat 
vahvistamaan mansikan kestävyyttä, koska ne 
edistävät kasvin immuuniproteiinien tuotantoa. 
Uusiutuminen on tehokkaampaa ja pysyvämpää, 
mikä tekee kasveista terveempiä, elinvoimaisempia 
ja voimakkaampia. 

Upottamalla pistokkaat ArgicinPlus-liuokseen ne 
juurtuvat nopeammin ja tuottavat tasaisemmin 
satoa. Tutkimusten perusteella tämä voi parantaa 
juurtumista ja kasvun jatkumista sekä varhais- 
että myöhäislajikkeille jopa 40 %. Tuloksena 
paakkusatotaimien ja odotuspetitaimien tuotanto 
onnistuu paremmin, ympäristötekijöiden 
haittavaikutukset vähenevät ja kasvituotanto 
paranee. 

ArgicinPlus-liuokseen upottamisen lisäksi 
pistokkaisiin voidaan suihkuttaa tai ruiskuttaa 
SalicylPure-liuosta viljelyn aikana. SalicylPure 
sisältää samaa pajunkuoriuutetta ja lisää sadon 
määrää ja hedelmien kokoa.

Vahvista mansikan omaa puolustusjärjestelmää 
ulkoisesti	Cuprum-	tai	Ds-Mix-tuotteella.
Kasvi tarvitsee kuparia proteiinituotantoon. 
Proteiinit auttavat kasvia pysymään elinvoimaisena 
ja suojautumaan taudinaiheuttajilta. Kasvien 
käsittely Ds-Kalk- ja ManZincum-tuotteilla parantaa 
niiden kestävyyttä hedelmäkärpäsiä, 
kehrääjäpunkkeja ja ampiaisia vastaan.

PlantoSys-tuotteiden	hyödyt	mansikanviljelyssä
Täysin luontaisten tuotteidemme vaikutukset on 
todistettu käytännössä. Mitkään tuotteemme eivät 
jätä jäämiä, estä kasvua tai sisällä rajoituksia 
elintarvikkeisiin joutumiseen tai turvallisuuteen 
liittyen sadonkorjuun yhteydessä. 

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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 AgrowSer tarkoittaa innovaatiota, korkeaa laatua ja 
ratkaisukeskeisyyttä. Me suunnittelemme, teemme ja tuotamme 
muovikasvihuoneita, tunneleita ja näihin tarvittavia tarvikkeita. 
AgrowSer on maailmanlaajuinen, ja meillä on vahva markkina-
asema. Teemme rakennesuunnitelmat ja kaikki tarvittavat 
palvelut jokaiseen tarkoitukseen, ja katteet on optimoitu paikalliseen 
ympäristöön ja viljelytarpeisiin. AgrowSer on marjatunneleiden 
spesialisti: me suojaamme ja suunnittelemme rakennelmat 
hedelmä- ja marjaviljelmille. Nämä suojat on pääsääntöisesti tehty 
asiakkaan toiveiden mukaisesti.  

 Muovikate on kiinnitetty tunnelirakennukseen sitä varten 
kehitetyllä kiinnikkeillä, jotta päällinen pysyy tiukasti paikallaan 
kaikissa sääolosuhteissa. Päälle tikatun verkon ansiosta sadevesi 
valuu kokonaan pois tunneleiden päältä, mutta päästää samalla 
raikkaan ilman sisään ja pitää tuholaiset poissa. 

 AgrowSerin lippulaiva, moniharjainen tunnelikasvihuone, on 
tehty samasta uusimman tekniikan materiaalista kuin moniosainen 
kasvihuoneemme. Tällä AgrowSerin moniharjaisella kasvihuoneella 
on miltei kaikki täysimitoitetun kasvihuoneen edut, mutta sen 
perustus ja perusidea antavat todellisen tunnelin kaikki hyödyt. 

 Meidän tunnelikasvihuoneessamme kourun korkeus on 3.0 m, 
ja sen voi tehdä kokomatkaisen kattoilmanvaihdon kanssa, jotta 
täydellinen kasvuympäristö voidaan saavuttaa. Tämä tunnelimalli 
on sarjana muutettava kokonaisuus, jonka voit koota itse tai 
tarvittaessa neuvojan alaisuudessa - ja tietysti kilpailukykyiseen 
hintaan. 

 AgrowSer-tunnelit on tehty ensiluokkaisista materiaaleista, ne 
on helppo kasata ja ne ovat todella jämäköitä. Lisäksi tunneleilla 
on pitkä käyttöikä, koska ne on lähtökohtaisesti erittäin hyvin 
suunniteltu joka yksityiskohtaa myöten ja niissä käytetään 
kasvihuoneidemme laadukkaita materiaaleja. Meillä ei 
periaatteessa ole standardia tunnelikokoa, koska teemme 
yksilöityjä palveluja ja mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. 

 Tunneliprojekti alkaa toiveiden listauksesta ja vaatimuksista. 
Tämän keskustelun ja suosituksiemme pohjalta teemme sinulle 
suunnitelman ja tarjouksen. Meillä on suuri tavaraluettelo 
materiaaleista, ja siksi meillä on lyhyet tuotanto- ja 
lähetysaikataulut. AgrowSer on täysin itsenäinen yhtiö, ja meillä on 
kaikki tarvikkeet kasvihuoneisiin ja tunneleihin saatavissa yhden 
katon alta.

Yksilöllisten
tunneleiden ja

kasvihuoneiden 
ammattilainen!

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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Avomaan uutisetAvomaan uutiset

Polka on jo vuosikausia ollut avomaalajikkeista se 
ehdoton ykkönen johtuen sen upeasta mausta ja 
runsassatoisuudesta. On tietysti myös totta, että 
Polka talvehtii hyvin ja sopii niin suoramyyntiin kuin 
pakkaseenkin. Se on kuitenkin altis tyvimädälle ja 
harmaahomeelle. 

Meillä on tarjota tälle suosikille varteenotettavia 
vaihtoehtoja, jotka vahvalla kasvullaan ja upeilla 
marjoillaan tuovat tarvittavaa vaihtelua 
avomaaviljelyyn. Varhaisista lajikkeista 
vaihtoehtona on maukas Allegro, joka soveltuu 
erinomaisesti pohjoisen oloihin. Se on erittäin 
runsassatoinen, voimakaskasvuinen ja varsin terve 
lajike. Tämä lajike on vastustuskykyinen maaperän 
kasvitauteja vastaan. Allegro on todella hyvä lajike 
sellaiseen maaperään, missä on jo pitkään viljelty, 
eli se soveltuu niihin pihapellon lohkoihin, joissa 
mansikkaa ollut jo vuosikymmeniä. 

kestosuosikille kyytiäkestosuosikille kyytiä

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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Toinen satoisa varhaislajike on Magnum, jonka 
marjat ovat säännöllisen muotoisia ja todella 
makeita. Tämän lajikkeen pystysuuntainen 
kasvutapa tekee poimimisen helpommaksi. 
Emmekä missään nimessä saa unohtaa Wendyä, 
joka on melko kestävä myös härmää vastaan. 
Tämän lajikkeen marjat ovat todella syvänpunaisia, 
isokokoisia ja makeita. Wendy on erittäin vahva 
tyvimätää ja jopa punamätää vastaan. 

Pääsatokauden vahvoja kilpailijoita Polkalle ovat 
Sonsation ja Alexia. Näiden lajikkeiden jalostajan 
tavoitteena on ollut luoda hyvänmakuisia marjoja 
tuottava taimi, jolla on myös hyvät 
taudinkestävyysominaisuudet. 

Sonsation on vahvakasvuinen ja satoisa uutuus, 
jonka marja on mehukas, kiiltävä ja maukas. Tämän 
lajikkeen ehdoton valtti on se, että marjat ovat hyvin 
esillä, mikä tekee niiden poimimisesta helppoa. 

Pääsatokauden kruunun voisi olla ottamassa Alexia, 
jonka ensiluokkaiset marjat ovat suurikokoisia ja 
niiden koko pysyy samana sesongin läpi. Lajike on 
runsassatoinen ja vahvakasvuinen, ja sillä on 
erinomainen kauppakestävyys. 

Myöhäislajikkeiden kategoriassa taistoon yhtyy 
Malwina, Magnus ja Faith. 

Oletko kaivannut mansikkaa, joka maistuu samalta 
kuin muistat sen maistuneen lapsuudessasi? Sitten 
sinun tulee ehdottomasti istuttaa Malwinaa, joka 
tuo mieleen myös mummon pannukakun. Marjat 
ovat isokokoisia, tummanpunaisia ja niissä on se 
jokin, mitä olet pitkään kaivannut. 

Magnus on lajike, jonka marja ja kypsymisaika on 
hyvin Malwinan tyyppinen. Magnus kuitenkin 
aloittaa satokauden muutamia päivä aikaisemmin, ja 
poimintakausi jää hieman lyhyemmäksi. Magnus 
on erittäin maukas ja kaunis marja, jolla on hyvä 
kauppakestävyys ja joka on siksi torimyyjien suosi-
ossa. 

Faith on alkanut jo ottaa tilaansa avomaaviljelijöiden 
suosikeissa. Faithistä pidetään, koska se on 
korkeasatoinen ja elinvoimainen kasvi, joka pärjää 
erinomaisesti myös jäykemmässä maaperässä. 
Faithin marjat ovat kirkkaita, säännöllisen mallisia ja 
kauniita.
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BIOLOGINEN TORJUNTA
kasvitaudit ja tuholaiset tunnelimansikalla ja -vadelmalla sekä niiden torjuntavaihtoehtoja

KASVINTUHOOJA

KASVITAUDIT

Juuristotaudit 
(mm. Phytophthora, 
Pythium, Fusarium)

Harmaahome

Härmä

TUHOELÄIMET

Vihannespunkki

Ripsiäinen

Kirva

Mansikkapunkki

HUOM.

• MANSIKKA: upotuskäsittely: upota taimet 0,5 % 
Prestop-vesiliuokseen. 1 kg:sta saa 200 l vesiseosta (0,5 %), 
joka riittää 10 000–15 000 taimen käsittelylle.
• MANSIKKA: kenno- ja pottitaimien kastelu: kastele ennen 
istutusta 0,5 % Prestop-vesiseoksella (250–300 g/1000 tainta) 
• VADELMA: 0,5 % Prestop-vesiseos 250–300 g/1000 tainta
Toista käsittely tarvittaessa noin 4 viikon kuluttua

300–500 g/ha/kausi

2 kpl/ha

0,2–0,5 % liuos

• VADELMA: petopunkkipussit heti istutuksesta, 
uusinnat säännöllisin välein 
• MANSIKKA: irto- tai pussipedot heti istutuksesta 
tai kun taimet juurtuneet ja niissä vähän lehtiä

• Jos vihannespunkkia ilmaantuu kalifornianpedoista huolimatta, 
niin siinä vaiheessa tulee levittää ansaripetoja! 
• Jos on hellekausi niin levityksiä vaikka joka viikko!
• Jos ”vihannespunkkihistoriaa” niin ansaripetopunkkilevityksiä 
jo heti istutuksesta.

Ensimmäiset ripsiäiset havaitaan lähes poikkeuksetta tunnelin 
ulkopuolisessa kasvustossa, josta ne siirtyvät tunneleihin.
 Kasvustoon on heti alkuvaiheessa saatava runsaasti petopunkkeja 
”puskuriksi”. Ennen kukintaa ja sen aikana on huolehdittava peto-
levityksistä + niiden toimintaa tukevien petoluteiden levityksestä.

Tukevat ripsiäispetopunkkien toimintaa. 
Syövät myös aikuisia ripsiäisiä.

Massapyyntiin

Ennakkotorjunta: BerryProtect vadelmalle, FresaProtect mansikalle

Korjaava torjunta

Avomaamansikka: levitys yleensä kukinnan aikoihin.
Kysy tarkemmat ohjeet! 

TORJUNTA

Prestop 

PrestopMix

”Vekotin”

CarbonKickBooster

Kalifornianpetopunkki
irtopedot tai petopunkkipussit

Ansaripetopunkki

Ripsiäispetopunkki

Orius-petoluteet

Rulla-ansat

Kirvavainokaiset

Harsokorentotoukat 
Kirvasääski

Ripsiäispetopunkit

Lisätietoja torjuntaeliöistä, niiden levitysmääristä ja toimituksista:  

Avomaalle
petopunkit mansikkapunkin torjuntaan sekä 
Prestop-tuotteet juuristotauteja ja harmaahometta vastaan

Kasvutunneleihin & kasvihuoneisiin
biologinen torjunta (vihannespunkit, ripsiäiset, kirvat ja juuristotaudit) 
sekä torjuntastrategian suunnittelu 

044 782 9904 • wilhelmiina.kallio@biotus.fi • www.biotus.fi
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Tulevaisuutesi alkaa Rapon laadukkaista kasveista!
Keskisuurena taimiyrityksenä Rapo on tuottanut 
mansikan taimia jo yli 40 vuoden ajan. On siis 
sanomattakin selvää, että Rapo on erittäin hyvin 
tunnettu tekijä alalla! Jo aikaisessa vaiheessa Rapo on 
etsinyt myyntikanavia eripuolilta Eurooppaa. 
Toiminta on osoittautunut menestyksekkääksi ja tämän 
takia meillä on nyt laaja verkosto paikallisia edustajia 
läpi Euroopan.

Mansikantaimet
Rapo etsii aktiivisesti uusia lajikkeita ympäri 
maailmaa. Niiden lajikkeiden lisäksi, jotka löydät 
lajikeluettelostamme, toimme tänä vuonna seuraavat 
uutuudet: Limvalnera, Verdi, Saga, Nobel ja 
Malling Allure. 

Meillä on monia lajikkeita erityyppisinä taimina, eri 
ilmastoihin ja kaikkialle Eurooppaan. Lajikkeet ovat 
saatavana A, A+, A++, B ja WB -muodoissa/laatuina − 
kaikki Hollantilaisen NAK-laaduntarkastusjärjestelmän 
mukaan. 

Kehitys
Rapo huolehtii joka vuosi viljelykierrosta ja peltolohkoista 
sekä viljelykauden ulkopuolella kasvipeitteisyydestä, jotta 
maaperä pysyy hyvänä. Olemme investoineet uusiin 
kylmävarastoihin, ja viljelykoneemme auttavat 
parantamaan taimien laatua ja valmistamaan ne 
asiakkaillemme. 

Yhteistyö	Marja-Suomen	Taimituotanto	Oy:n	kanssa
Marja-Suomen Taimituotanto Oy ja Rapo ovat tehneet 
yhteistyötä jo yli 25 vuoden ajan ja olemme ylpeitä, että 
meillä on tämä yhteistyökumppani Suomessa!
Rapo haluaa kiittää Marja-Suomen Taimituotanto Oy:tä 
hienosta yhteistyöstä ja toivomme yhteistyön jatkuvan 
vielä monia vuosia!

rapo-taimet,rapo-taimet,
paras alkuparas alku
onnistuneelleonnistuneelle
sadollesadolle

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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Mansikka

Allegro
• Soveltuu hyvin pohjoisen oloihin
• Runsassatoinen
• Voimakaskasvuinen ja varsin terve lajike
• Taimisaatavuus: A, A+ ja A++

Maukas ja varhainen
Avomaa

Fresh Forwardin jalostama lajike. Allegro tuottaa laadukasta satoa 
joka alkaa 2-3 päivää Honeoyen jälkeen. Marjat ovat säännöllisen 
muotoisia, kirkkaanpunaisia ja maultaan erinomaisia. Marjakoko 
säilyy hyvin koko satokauden.

Voimakaskasvuinen Allegro on varsin terve lajike, eikä se ole 
erityisen herkkä tyvimädälle, lakastumistaudille tai härmälle. 
Nopeakasvuiselle Allegrolle suositellaan maltillista typpilannoitusta 
ja erittäin hyvää kastelua. Kukat aukeavat lehtien suojassa, mutta 
kukkavarret kasvavat nopeasti ja haaroittuvat hyvin. 

JatkuvasatoinenVarhainen MyöhäinenPääsatokausi

Rumba

Sopii erinomaisesti varhaistuotantoon ja tunneliviljelyyn. 
Tarvitsee talvisuojauksen. Kasvutavaltaan avoin, mutta kasvattaa 
kuitenkin peittävät päällyslehdet. Marjat jäävät hyvin esiin pitkien 
kukkavanojen ansiosta. 

• Sato kypsyy samaan aikaan Honeoyen 
 kanssa
• Tarvitsee talvisuojauksen
• Kasvutavaltaan avoin
• Marjat jäävät hyvin esiin pitkien  
 kukkavanojen ansiosta
• Taimisaatavuus: A, A+, A++ ja WB

Kaunis, kiiltävä ja
maukas

Tunneli

Avomaa

Wendy

Kanadalainen, voimakaskasvuinen ja tuottoisa varhaislajike. Marja 
on kartionmuotoinen, suuri ja kirkkaan punainen. Maku on 
erinomainen. Säilyttää marjakokonsa ja laatunsa läpi satokauden.

Kohtuullisen kestävä härmää vastaan, ja on talvehtinut hyvin. 
Kauppakestävyys on hyvä. 

• Marja kartionmuotoinen, suuri ja kirkkaan punainen
• Säilyttää marjakokonsa ja laatunsa läpi satokauden
• Kohtuullisen kestävä härmää vastaan
• Talvehtii hyvin
• Hyvä kauppakestävyys
• Taimisaatavuus: A, A+ ja A++

Suurimarjainen ja
makea

Avomaa
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Flair
• Satokauden aloittaja
• Kirkkaan värinen marja
• Vastustuskykyinen
• Soveltuu tunneliin ja avomaalle
• Taimisaatavuus: mm. A, A+, WB ja Tray

Makea ja aikainen
Tunneli

Avomaa

Flair kypsyy nopeasti, ja sillä on lyhyt satokausi. Satokausi 
alkaa 7-10 päivää ennen Polkaa. Satoversot ovat pitkät ja marjat 
hyvin esillä, ja siksi poiminta on nopeaa ja helppoa. Marjat ovat 
kirkkaanpunaisia, kiiltäviä, makeita ja hyväntuoksuisia. 

Flair on kasvutavaltaan avoin. Se on vaativa maalajin suhteen, eikä 
siedä märkää tai liian kuivaa kasvupaikkaa. Parhaiten se viihtyy 
multavilla moreeni- ja hietamailla. Flair soveltuu hyvin avomaalle 
tuplakatteen alle (harso +reikämuovi) ja parhaiten tunneliviljelyyn. 
Se tuottaa runsaan sadon, kunhan kastelusta huolehditaan erittäin 
hyvin. Lajike on vastustuskykyinen useimpia juuristotauteja ja 
härmää vastaan. 

Magnum on satoisa, rehevä ja pystykasvuinen lajike. Marjat 
ovat helposti poimittavissa. Soveltuu hyvin sekä avomaa- että 
kasvihuone- ja kasvutunneliviljelyyn. Magnum ei ole erityisen 
tautiherkkä. Soveltuu varhaisviljelyyn ja pääsatokaudelle. Magnum 
tray-taimet sopivat myöhäiseen tunneli/kasvihuoneviljelyyn ja 
WB-taimet myös koeviljelyyn avomaalla. 

Marjat ovat kookkaita (20–25 g) ja maultaan erittäin makeita. 
Magnum on Taste of Kent Awards -makupalkinnon voittaja. 
Lajikkeen kauppakestävyys on hyvä. 

• Satoisa lajike
• Säännöllisen muotoiset ja maukkaat marjat
• Erinomainen valinta tunneli- tai  
 kasvihuoneviljelyyn
• Voimakas ja pystykasvuinen
• Taimisaatavuus: A, A+, WB ja Tray

Sokeripommi
Tunneli

Avomaa

Magnum

Vibrant

Vibrant on vahvakasvuinen, satoisa varhaislajike. Marjat ovat hyvin 
esillä, joten ne on helppo ja nopea poimia. Lajikkeen marjat ovat 
makeita, kirkkaan punaisia, suuria ja kiiltäviä. Marjojen 
kauppakestävyys on erinomainen.

Sopii hyvin avomaalle ja tunnelituotantoon. Lajike on kohtalaisen 
vastustuskykyinen härmää ja tyvimätää vastaan. Sato 2–3 päivää 
ennen Honeoye -lajiketta.

• Marjat ovat hyvin esillä, joten ne on helppo  
 ja nopea poimia 
• Marjojen kauppakestävyys erinomainen
• Lajike on kohtalaisen vastustuskykyinen 
 härmää ja tyvimätää vastaan
• Taimisaatavuus: A ja A+

Makea ja kestävä

Avomaa

Tunneli
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Mansikka
JatkuvasatoinenVarhainen MyöhäinenPääsatokausi

Dahli

Clery on italialainen varhaislajike, joka sopii erinomaisesti 
varhaiseen tunneli- tai kasvihuoneviljelyyn. Melko 
voimakaskasvuinen. Kestää hyvin lehti- ja juuristotauteja.

Lajikkeen marjat ovat kiiltäviä ja kirkkaanpunaisia, muodoltaan 
säännöllisiä ja kartiomaisia. Maku on erinomainen ja makea. 
Kiinteä marja, soveltuu sekä kauppaketjuun että suoramyyntiin.

• Kestää hyvin lehti- ja juuristotauteja
• Lajikkeen marjat ovat kiiltäviä ja  
 kirkkaanpunaisia, muodoltaan 
 säännöllisiä  ja kartiomaisia
• Soveltuu sekä kauppaketjuun että suoramyyntiin
• Taimisaatavuus: Tray

Herkuttelumansikka
Tunneli

Clery

• Hyvä kauppakestävyys
• Marjat tasakokoisia, napakoita 
 ja kiiltäviä
• Aikainen, vahvakasvuinen ja tiivis
• Lajike on satoisa
• Taimisaatavuus: mm. A, A+, A++, WB ja Tray

Maukas ja kiinteä
Tunneli

Avomaa

Tämä uusi lajike on erittäin lupaava aikaisuutensa, vahvan kasvunsa 
ja upean makunsa takia. 

Kypsyy 1–3 päivää ennen Honeoye-lajiketta. Dahli voidaan katsoa 
hyväksi vaihtoehdoksi Rumballe marjan laadun takia. Hyvän 
makunsa, kauniiden marjojensa ja hyvän kauppakestävyytensä 
takia tämä mansikka on erittäin sopiva jälleenmyyntiin.

Malling Centenary on pääsatokauden lajike. Kukkavanat sijoittuvat 
lehvistön suojaan, joten niillä on hyvä suoja yöpakkasia vastaan. 
Ykkösluokan marjojen muodostumisprosentti on korkea ja suurten 
marjojen osuus sadosta on monia muita lajikkeita suurempi.

Soveltuu WB -taimena hyvin varhaiseen ja Tray -taimena 
myöhäiseen istutukseen kasvutunneleissa ja kasvihuoneissa.

Muodostaa kirkkaanpunaiset, houkuttelevan kaunismuotoiset 
marjat, jotka ovat makeita ja mehukkaita. Marjat kestävät hyvin 
kolhuja ja ovat kauppakestäviä.

• Erinomainen marjanlaatu, isoja  
 tasakokoisia ja muotoisia marjoja
• Marjat kiinteitä ja kiiltävä pintaisia 
• Hyvä varasto- ja kauppakestävyys
• Taimisaatavuus: mm. A, A+, HWB ja Tray

Kaunis ja maukas
Tunneli

Avomaa

Malling
Centenary
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Sonsation
Tunneli

Avomaa

• Hyvänmakuinen, mehukas, kiiltävä ja  
 tasakokoinen marja
• Vahvakasvuinen ja satoisa
• Marjat ovat hyvin esillä ja ne on helppo   
 poimia
• Taimisaatavuus: A, A+, A++, HWB ja Tray 

Pääsatokauden uutuus

Goossens Flevoplantin vahvakasvuinen pääsatokauden lajike. 
Lajike on hyvä vaihtoehto Sonatalle. 
Sonsation tarvitsee hyvän magnesiumlannoituksen ja tyvimädän 
ennakkotorjunnan. Marjat ovat hyvin esillä ja helposti 
poimittavissa.

Marjat ovat mehukkaita, hyvänmakuisia, kiinteitä ja kiiltävän 
punaisia. Niiden kauppakestävyys on erinomainen. Soveltuu 
suoramyyntiin ja kauppaketjuun. 

Alexia
Tunneli

Avomaa

• Suurisatoinen, ykkösluokan marja 
• Marjankoko pysyy samana koko sesongin
• Vahvakasvuinen, pääsatokauden lajike
• Väri vaihtelee vaaleasta tummempaan
• Hyvä kauppakestävyys
• Taimisaatavuus: mm. A, A+, A++ ja Tray

Kaunis ja herkullinen

Alexia on uusi, vahvakasvuinen ja runsassatoinen lajike pää-
satoon. Marjat ovat makeita, mehukkaita ja kirkkaanpunaisia. 
Marjat ovat suuria, ja niiden koko säilyy läpi satokauden. Marjat 
ovat hyvin esillä, joten ne on helppo ja nopea poimia. Laadun 
säilyttämiseksi on huolehdittava riittävästä ravinnetasosta ja 
kaliumin saannista.

Lajike on kohtalaisen vastustuskykyinen härmää ja tyvimätää 
vastaan. Sopii tunnelituotantoon ja avomaalle. Talvisuojattava. 
Marjojen kauppakestävyys on hyvä.

Faith
Avomaa

• Myöhäinen lajike, mahdollisuus  
 satokauden pidentämiseen
• Kasvuvoimainen myös jäykillä maalajeilla
• Kaunis kirkas väri ja säännöllinen muoto 
• Korkea satotaso ja elinvoimainen kasvusto
• Taimisaatavuus: mm. A, A+, WB ja tray

Kaunis ja maukas

Uusi, voimakaskasvuinen Goossens Flevoplantin myöhäislajike on 
hyvä vaihtoehto Florencelle. Lajike ei ole herkkä harmaahomeelle 
tai härmälle. Huolehdittava riittävästä ravinnetasosta sekä 
erityisesti kaliumlannoituksesta.

Marja on kirkkaanpunainen ja muodoltaan kartiomainen. 
Marjojen laatu ja koko säilyvät hyvinä läpi koko satokauden. 
Marjat ovat hyvin esillä, ja ne on helppo ja nopea poimia. 
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Magnus

• Sadonkorjuu: kuten Malwinalla, noin 10pv   
 Faithin jälkeen
• Hyvänmakuinen ja hyvä varastokestävyys
• Hyvä vastustuskyky useimpiin lehtisairauksiin
• Vahva kasvu ja tarvitsee tilaa
• Taimisaatavuus: A, A+ ja A++

Vahva ja
kiinteämaltoinen Avomaa

Lajike on terve ja vahvakasvuinen, ja se kannattaa istuttaa 
harvaan. Marjat ovat hyvin esillä, ja ne on helppo poimia. 
Huolehdi ripsiäisten ja kärsäkkäiden seurannasta. 
Hyvä talvenkesto. 

Tuottoisan lajikkeen marjat ovat erittäin hyvänmakuisia, kiinteitä 
ja kirkkaanpunaisia. Kauppakestävyys on erinomainen. Lajike 
soveltuu suoramyyntiin ja kauppaketjuun. 

Malwina
Avomaa

• Pääsato kypsyy Faithin jälkeen
• Marjat ovat isoja ja tummanpunaisia
• Vahvakasvuinen ja tuottoisa
• Taimisaatavuus: A, A+

Vanhanajan mansikan 
makuinen

Malwina on voimakaskasvuinen lajike ja sille suositellaan 
myöhäistä istutusta. Varovainen typpilannoitus. Altis tyvimädälle 
ja ripsiäisille.

Marjat ovat isoja, tummanpunaisia, kiinteitä ja pinnaltaan 
kiiltäviä. Maku on erinomainen, kun marjat poimitaan täysin 
kypsänä. Herkän pintansa vuoksi sopii parhaiten suoramyyntiin.

Favori
Tunneli

• Kiiltäväpintainen ja säännöllinen marja
• Hyvä kauppakestävyys
• Vahva juuritauteja ja härmää vastaan
• Taimisaatavuus: A, A+, A++, Tray ja minitray

Maukas jatkuvasatoinen

Jatkuvasatoisista lajikkeista Favori on yksi maukkaimpia. Tunneliin 
istutettavista tray- tai mini tray -taimista poimitaan varhaissato, 
jonka jälkeen tulee uusi kukinta ja sato jatkuu syksyyn asti. 

Mansikat ovat muodoltaan kartiomaisia, kirkkaanpunaisia ja 
kiiltäväpintaisia. Upean makuinen mansikka jossa makean ja 
hapokkuuden tasapaino on hienon aromikas.

Mansikka
JatkuvasatoinenVarhainen MyöhäinenPääsatokausi
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Lajikkeemme 

Glen Ample
Vajolet
Tulameen

Vadelma

Loch Ness

Karhunvadelma

Mansikka

Bravura
Favori
Furore
Altess

Jatkuvasatoinen

Salsa
Faith
Malwina
Magnus

Pääsatokausi

Honeoye
Allegro
Rumba 
Flair
Wendy
Magnum
Dahli
Clery
Elsanta

Varhainen

Polka
Sonsation
Alexia
Sonata
Korona
Malling Centenary
Senga

Myöhäinen

Ben Tron

Mustaherukka
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Rasiamarjalaatikko 30 cm x 40 cm
8 rasiaa x 250 g
900 kpl/lava

Marjarove 3 kg AntiWet
3 kg:n  roveeseen mahtuu mukava määrä 
marjoja kuljetettavaksi mökille, vieraisille tai 
kotiin Kestävä värillinen kantokahva
1 050 kpl/lava

Marjarove 1,5 kg AntiWet
Sama painatus kuin 3 kg:n roveessa
1 280 kpl/lava

Marjalaatikko 5 kg AntiWet
Perinteisen mallinen marjalaatikko hyvällä 
kosteudenkestolla
Sopii pitkiin kuljetuksiin sekä kauppaketjuun
1 000 kpl/lava

Marjalaatikko 4 kg AntiWet
Ulkoasultaan samanlainen kuin 5 kg:n laatikko
Pinoutuvat ja kestävät laatikot
1 000 kpl/lava

Vadelmalaatikko AntiWet
Kosteutta kestävä laatikko vadelmaisella 
painatuksella
1 000 kpl/lava

Marjapakkaukset
Meiltä

Marja-Suomen Taimituotanto Oy
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Tervetuloa
Myynti 
tilaopasteet

ja

Haluatko uudistaa marjamyyntipaikkaa 
tai messualuetta?

Meiltä voit ostaa aivan ihania 
mansikka ja vadelma opasteita, jotka saavat 
myyntipaikkasi erottumaan. 

Opasteet  on tehty säänkestävästä 
lasikuidusta, joten heleät värit säilyvät 
vuodesta toiseen.

Lisätietoja verkkosivuiltamme.


