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Pensasmarjat
Välitämme marjapensaita vuosikymmenten kokemuksella. Omien taimien 
lisäystä on vähennetty ja olemme keskittyneet vadelmassa laadukkaiden sa-
totaimien maahantuontiin. Tuotamme tilalla vielä mustaherukan taimia.

Käymme vuosittain henkilökohtaisesti tarkastamassa taimistoilla, 
että tuotanto ja taimet vastaavat laatuvaatimuksiamme. Lisäksi 
vierailemme säännöllisesti muun muassa Keski-Euroopassa tiloilla sekä 
tutkimuskeskuksissa löytääksemme asiakkaillemme tuottavia ja maistuvia 
uusia lajikkeita pohjoisen olosuhteisiin. Testaamme uusia lajikkeita omissa 
koetunneleissamme, jotta pääsemme itse näkemään lajikkeiden 
ominaisuudet meidän olosuhteissamme. Uusia lajikkeita tulee markkinoille 
jatkuvasti, joista viljelijä voi valita itselleen sopivan lajikkeensa koko ajan 
laajemmasta valikoimasta. 

Marja-Suomen Taimituotanto toimittaa laadukkaat taimet tuottavaan 
kasvuun. Valikoimastamme löytyvät vadelman ja karhunvadelman 
satotaimet sekä mustaherukan avojuuriset taimet.
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Vadelma lajikkeet
Vajolet

Vajolet on satoisa ja voimakaskasvuinen lajike, jonka marjat jäävät 
hyvin esille. Ne ovat makeita, erittäin suuria, kartiomaisen 
muotoisia ja kauniin punaisia.  Kauppakestävyydeltään hyvä.

• Aikainen ja voimakaskasvuinen lajike,  
 jonka marjat jäävät hyvin esille
• Marjat ovat makeita, erittäin suuria,
• kartiomaisen muotoisia ja kauniin punaisia
• Kauppakestävyydeltään hyvä

Varhainen ja makea
Tunneli

Taimisaatavuus:
11114 Vajolet satotaimi 3-versoinen
11123 Vajolet satotaimi 2-versoinen

Tunneli

Taimisaatavuus:
11111 Tulameen satotaimi 2-versoinen

Tulameen on kanadalainen lajike. Sen marjat ovat suuria, 
kirkkaanpunaisia ja muodoltaan pitkän kartiomaisia. Maku on 
herkullinen ja raikkaan makea. Lajike on tuottoisa ja 
nopeakasvuinen.
Marjat ovat kauppakestävyydeltään erinomaisia.

Tulameen
• Marjat suurikokoisia ja kartion mallisia
• Talvehtii hyvin
• Runsassatoinen ja nopeakasvuinen
• Satotaimi

Kanadan kaunotar
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Taimisaatavuus:
11120 Glen Ample satotaimi 2-versoinen

Glen Ample

Tunneli

Taimisaatavuus:
11121 Lagorai satotaimi 2-versoinen

Marjat ovat lajikkeelle tyypillisesti muodoltaan kartiomaisia, 
väriltään kirkkaan punaisia ja kooltaan isoja. Marjakoko pienenee 
kauden aikana. Marjat ovat kuivia ja sopivat säilyvyytensä sekä 
kiinteyden ansiosta kaiken tyyppisille myyntikanaville.

Kasvutavaltaan lajike on voimakas ja satoversot lyhyitä. Lyhyiden 
satoversojen ansiosta marjat ovat nopeita poimia, mutta lyhyet 
sivuversot kaipaavat hyvän sivutuennan. Lannoituksessa on hyvä 
huomioida lajikkeen raudan tarve lehtivihreyden ylläpitämiseksi. 
Lajikkeen sadonkorjaus aikana on noin 40 päivää.

Lagorai
• Satoisa
• Hyvä kauppakestävyys
• Lyhyet satoversot

Laadukas ja kiinteä

• Versot ovat piikittömiä ja pystykasvuisia
• Huolehdittava riittävästä kastelusta,  
 lannoituksesta ja äkämäpunkkien torjunnasta
• Marjojen koko: lähes kaksinkertainen  
 perinteisiin lajikkeihin verrattuna
• Marjan laatu ja kuljetuskestävyys ovat hyvät
• Saatavuus: Oma tuotanto ja satotaimet

Tunneliviljelyn päälajike
Tunneli

Skotlannissa jalostettu vadelmalajike, jonka viljely on nopeasti 
yleistynyt myös meillä Suomessa. Onnistunut talvehtiminen 
avomaalla voi olla epävarmaa.

Versot ovat piikittömiä, pystykasvuisia ja elinvoimaisia, ja poiminta 
on helppoa satoversojen sopivan asennon vuoksi. Huolehdittava 
riittävästä kastelusta, lannoituksesta ja sekä äkämäpunkkien 
torjunnasta.

Marjat ovat kirkkaanpunaisia, hyvän makuisia ja kooltaan lähes 
kaksinkertaisia perinteisiin lajikkeisiin verrattuna. Niiden laatu ja 
kuljetuskestävyys ovat hyvät.
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Karhunvadelma
Loch Ness

Taimisaatavuus:
11110 Loch Ness karhunvadelma satotaimi

• Hohtavan musta ja suuri marja
• Runsassatoinen
• Versot ovat piikittömiä
• Satotaimi

Maukas ja piikitön
Tunneli

Karhunvadelmalajikkeen Loch Ness marjat ovat suuria (5 g tai 
enemmän) ja hohtavan mustia. Kypsinä marjat ovat erinomaisen 
makuisia. Viljelytunnelissa marjoja kypsyy elokuun alusta ensim-
mäisiin pakkasiin saakka. Versot ovat piikittömiä ja tuottavat hyvän 
sadon.
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Mustaherukka

Avomaa

Ben Tron on Skotlannissa jalostettu mustaherukkalajike. Kasvutav-
altaan se on pystykasvuinen ja soveltuu näin ollen konekorjuuseen 
ainakin nuorena. Versojen latvat saattavat saada pieniä talvivio-
ituksia. Kasvu käynnistyy keväällä nopeasti, ja sato valmistuu pari 
päivää ennen lajiketta Öjebyn.

Marjan maku on mieto. Sen flavonoidi-  ja C-vitamiinipitoisuus 
ovat  melko korkeat. Marjan pinta on herkkä vioittumaan. Tämä 
satoisa lajike sopii erinomaisesti tuoremarjakauppaan. Marjat ovat 
kooltaan suuria, keskipaino on yli 1 g.

Tuotamme taimistollamme lajikkeen avojuurisia taimia. Kysy lisää 
Saaralta 040 9208120!

Ben Tron

• Runsassatoinen
• Sato valmistuu pari päivää ennen Öljebyn
• Soveltuu konekorjuuseen
• Erinomainen tuoremarjakauppaketjuun

Suurimarjainen ja 
miedon makuinen

Taimisaatavuus:
12101 Mustaherukka Ben Tron taimi 
12102 Mustaherukka Ben Tron pistokas
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Kookoshedelmänkuoresta tehty kasvualusta 
on hyvin vettä läpäisevää. Rakenteeltaan 
kookoskuitu ei ole liettyvää, joten juuristojen 
ilmatilaa pienentävää tiivistymistä ei pääse 
tapahtumaan. Kookokselle tyypillistä on hieno 
rakenne, joka säilyy viljelyaikana. Kookoksen 
pidemmät kuidut varmistavat vedenkulun 
kasvualustassa myös vaakasuunnassa.

Rakenteen ansiosta kastelu helpottuu, eikä 
ylikastelu ole käytännössä mahdollista. Tämä on 
hyvin tärkeää varsinkin alkukasvukauden aikana, 
kun kasvin juurtuminen vaatii happea. Kuohkean 
ja läpäisevän rakenteensa ansiosta kookos on 
erinomainen kasvualustamateriaali.

Kookos tulee meille kovapalana. Kovapalaa 
kastellaan 2—3 päivää, jonka aikana paali 
turpoaa ja alkaa rikkoutua käytettäväksi 
kasvualustaksi. Yhdestä lavassa saadaan 12—14 
irtokuutiota kasvualustaa. 

Kookoskuitu on pesty ja suolapitoisuus on 
tasapainotettu kaliumnitraatilla. Käsittelyllä 
saadaan klooripitoiset suolat poistettua tuotteesta. 

Kerro tilauksen yhteydessä meille kasvualustan 
käyttötarkoitus sekä viljelylaatikon tai -ruukun 
tilavuus, niin autamme sinua sopivan tuotteen 
valinnassa.  Kasvualustaa on saatavilla pienempiä 
lavamääriä suoraan varastoltamme juuri sinulle 
sopivana toimitusaikana. Täysien konttien toimituksen 
järjestämme tilallesi suoraan satamasta.

Kasvualustana
kookos

38117 Kookospaali
38118 Kookkospala / lava   (pala  5 kg)
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Ruukut ja tuenta
7 l ruukku: Suosittu koko vadelman viljelyssä.  
Taimipotin juuristolle (1,8l) jää hyvin tilaa kehittyä.

12 l ruukku: Enimmäkseen käytössä karhun-
vadelmalla, jonka juuristo kaipaa enemmän 
kasvutilaa.

25 l ruukku: varsinkin pensasmustikalle.

33102 Viljelyruukku 7 L Beekenkamp

33104 Viljelyruukku 12 L

33111 Viljelyruukku 25 L

Kauttamme saatavilla myös muita 
ruukkukokoja, ole yhteydessä niin etsitään
sinulle paras ratkaisu.

Vadelma tuentaan meiltä löytyvät tarvikkeet niin 
lankatuentaan kuin verkkotuentaan. Tarvikkeet 
käyvät tunnelituotantoon sekä avomaalle.

34104 Tukilangas pidike pylvääseen Drahtalter

34105 Tukiverkko vadelmalle 1,53 x 500m

34107 Vadelman tukitolppa 3m

34109 Tukiverkko vadelmalle 1,19 x 500m

34111 Versokiinnitin Rebstar big 1 000 kpl/pss

34112 Versokiinnitin Allzweckklammer 1 000 kpl/
pss

34116 Vadelman tuentalanka 1350 m

34118 Ketju30 jm 

Ruukut

Tuenta

Vadelman tuennan tarvikkeet:
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Tuoteluettelo
Taimet
11114 Vajolet satotaimi 3-versoinen
11123 Vajolet satotaimi 2-versoinen

11111 Tulameen satotaimi 2-versoinen

11120 Glen Ample satotaimi 2-versoinen

11121 Lagorai satotaimi 2-versoinen

11110 Loch Ness karhunvadelma satotaimi

12101 Mustaherukka Ben Tron taimi
12102 Mustaherukka Ben Tron pistokas

Kasvualusta
38117 Kookospaali
38118 Kookkospala / lava   (pala  5 kg)

Ruukut
33102 Viljelyruukku 7 L Beekenkamp
33104 Viljelyruukku 12 L
33111 Viljelyruukku 25 L

Tuenta
34101 Tuenta lanka 1000m *3mm
34116 Vadelman tuentalanka 1350 m
34110 Tuentalanka 1800m

34114 Ketju 150m/ltk  vadelman tuentaan

34106 Vadelman tukitolppa 2,7m 
34107 Vadelman tukitolppa 3 m

34105 Tukiverkko vadelmalle 1,53 m x 500 m
34109 Tukiverkko vadelmalle 1,19 m x 500 m

34104 Tukilangan pidike pylvääseen Drahthalter
34111 Versokiinnitin Rebstar big a 1000 kpl/pss
34112 Vadelman versokiinnitin Allzweckklammer
34108 Kukkavarsien tukinauhan jatkopidike
34117 Lehtien tukilanka vyyhti
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MuistiinpanotMuistiinpanot
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