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Uusia vaihtoehtoja marjanviljelyyn
Marjasinikuusama (Lonicera caerulea var. kamtschatica)
Hyvin talvenkestävä pensas, joka tekee pitkulaisia,
makeita, sinisiä marjoja, jotka sopivat tuoreena
käytettäväksi, pakastukseen, hilloihin ja mehuihin.

Huom! Tavallisen (koristepensaaksi myytävän)
sinikuusaman marjoja pidetään lievästi
myrkyllisinä eikä niitä suositella syötäväksi.

Kukat eivät ole kovin arkoja hallalle.

Kuva: Wikimedia Commons

Osa lajikkeista hyvin aikaisia, marjat kypsyvät
ennen juhannusta.
Sadon saamiseksi on istutettava vähintään kahta
eri lajiketta (ristipölytteinen).
Myös koneellinen sadonkorjuu on mahdollista.
Soveltuu hyvin myös luomuviljelyyn.

Syysvadelma
Toisin kuin kaksivuotinen tavallinen vadelma,
syysvadelma tuottaa sadon 1-vuotiaisiin versoihin
kesän lopulla. Kyse on kuitenkin saman lajin eri
lajikkeista.

Lajikkeita: Polka, Autumn Bliss

Verso kukkii vasta saavutettuaan riittävän koon,
siksi satoa muodostuu Suomessa yleensä vain
verson yläosiin. Verson alaosista voi saada aikaista
satoa seuraavana vuonna, mikäli versot jättää
talvehtimaan.

Kuva: M. Tiihonen

Erilainen kasvurytmi suojaa vadelman kukkia ja
marjoja vioittavilta tuholaisilta.
Sato kypsyy kesän säistä ja kasvupaikasta riippuen
syys-lokakuussa; avomaalla riskinä on aikainen
talventulo.
Sopii hyvin tunneliviljelyyn, koska tunnelissa
kasvukautta saadaan pidennettyä molemmista
päistä.

Syysvadelmakasvustoa syyskuussa
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Terttuherukka
Herukkaa voidaan viljellä viiniköynnöksen tapaan
tukien ja voimakkaasti leikaten. Kasvatustapa sopii
erityisesti pitkäterttuisille puna- ja
valkoherukkalajikkeille (esim. Punahilkka, Lepaan
Valkea).
Pitkät tertut käyvät erityisen hyvin
koristetarkoituksiin esim. leipomoille.
Kuva: T. Hovi-Pekkanen

Satotaso jää tavanomaisesta viljelystä, mutta
sadonkorjuu on melko helppoa, kun tertut ovat
hyvin esillä.
Viljelytapaa voidaan käyttää sekä avomaalla että
tunnelissa, mutta tunneli varmistaa marjojen
korkealaatuisuutta.
Terttukasvatusta voi kokeilla myös karviaiselle.
Terttuherukkakasvusto kukkii

Jatkuvasatoinen mansikka
Jatkuvasatoinen mansikka tuottaa kukkia ja
marjoja nimensä mukaisesti jatkuvasti koko kesän
kesäkuulta syyskuulle. Sadossa voi olla pieniä
taukoja kesän mittaan.

Kuva M. Tiihonen

Marjoja ei kypsy suuria määriä kerrallaan, mutta
pitkään jatkuva satokausi nostaa
kokonaissatomäärää.
Koska kasvustossa on sekä kukkia että marjoja
jatkuvasti, asettaa se haasteita kasvinsuojeluun.
Soveltuu etenkin tunneliin, mutta myös
avomaalle; tunnelissa on syyssadolle varmemmat
olosuhteet ja pienempi homeriski.

Jatkuvasatoinen Furore-lajike tunnelissa

Lajikkeita: Ria, Furore (tunneliin), Mara des Bois,
Charlotte

Tutustu Marjamaat-hankkeeseen:

www.proagria.fi/marjamaat
https://www.facebook.com/groups/marjamaat/

