
PEURANIEMEN TAIMITARHA OY



KOTIMAISTA TAIMITUOTANTOA
vuodesta 1996

• Marjakasvien taimet
– Ammattiviljelijöille

– Taimikauppiaille / kotitarveharrastajille

– Taimistoille jatkokasvatukseen

• Lisäyspalvelu asiakkaan omasta materiaalista
– Pistokaslisäystä kasvihuoneessa

– Mikrolisäystä yhteistyökumppanin kautta

• Perunan minimukulatuotanto
– Tilaustyönä HZPC:lle (hollantilainen jalostaja)



Hedelmä- ja marjakasvien 
varmennettu taimituotanto

• Uusi asetus 1.1.2017
• Esiperusluokka

– esiperusemokasvi (vrt. nykyinen ydinkasvi)
– esiperusmateriaali

• Perusluokka
– perusemokasvi (vrt. nykyinen valiotaimi)
– perusmateriaali

• Varmennettu luokka
– varmennettu emokasvi (vrt. nykyinen kantataimi)
– varmennettu käyttötaimi



Mansikka
– Varmennettua tuotantoa

– Lajikkeet: Honeoye, Kaunotar, Jonsok, Korona, 
Polka, Valotar, Frida

– Rönsytuotanto kasvihuoneessa, kontrolloiduissa 
olosuhteissa

– Yksivuotinen emokierto mikrolisätyillä 
perusemokasveilla (Luke)

– Kasvualustana peruslannoitettu ja kalkittu 
kasvuturve

– Viljely koko ajan irti maasta



Mansikkalajikkeet

Honeoye
• Pohjoisamerikkalainen, aikainen lajike vuodelta 1979.

• Talvenkestävyys keskinkertainen. Vaatii talvisuojausta 
vähälumisilla alueilla. 

• Marjat suuria ja tasakokoisia, kartiomaisia, kirkkaan 
tai tumman punaisia. Maku miedosti hapan, 
miellyttävä ja mehukas. Marjat ovat melko 
kovapintaisia ja kestävät hyvin kuljetusta.

• Tärkein varhaislajikkeemme.

• Myös tunneliviljelyyn



Jonsok
• Norjalainen Jonsok on peräisin 1970-luvulta. Se 

yleistyi meillä 1980-luvulla ja oli yksi 
merkittävimmistä mansikkalajikkeistamme

• Talvenkestävyydeltään erinomainen varhaismansikka 
soveltuu viljelyyn Pohjois-Suomea myöten. 

• Hyvä härmän ja harmaahomeen kestävyys. Alttiutta 
tyvimädälle

• Kiinteämaltoisena erinomainen pakastemarja.
• Marjakoko pienenee kasvuston vanhetessa. Voidaan 

ehkäistä lannoituksella ja kastelulla



Korona

• Hollantilainen keskiaikainen lajike vuodelta 1978

• Korona on talvenkestävyydeltään hyvä 
mansikkalajike. 

• Marjat ovat makeita, suuria, kirkkaanpunaisia ja 
muodoltaan kiilamaisia. Marjan pinta on pehmeähkö 
eikä kestä kuljetusta. Sopii kuitenkin erinomaisesti 
suoramyyntiin ja itsepoimintaan.

• Maku on erinomainen.



Frida

• Norjalainen keskiaikainen lajike

• Fridan marjat ovat muodoltaan kartiomaisia, 
kookkaita ja tummanpunaisia. 

• Fridassa on hieno aromi, metsämansikan vivahde. 



Valotar

• Kotimainen, kiinteämarjainen, pääsatokauden lajike

• Satotaso Polkan luokkaa

• kestäväpintainen, kirkkaanpunainen

• Härmän, harmaahomeen ja tyvimädän kestävyys hyvä

• Suositellaan luomuun



Polka

• Hollantilainen, myöhäinen lajike vuodelta 1987.

• Talvenkestävyys hyvä. Melko kestävä härmää ja 
harmaahometta vastaan. Alttiutta tyvimädälle.

• Marjat keskikokoisia tai suuria, pyöreähköjä tai leveän 
kartiomaisia. Väri voimakkaan punainen, myös malto on 
punertava. Rakenne kiinteä. 

• Maku raikkaan makea, vähäarominen, hyvä. Hyvä syönti-
ja pakastemarja.

• Ylivoimainen päälajike Suomessa (lähes 70% viljelyalasta)



Taimityypit
– Kennotaimi

• Saatavilla huhti-kesäkuulla (talvehtinut) ja heinä-
syyskuulla (uusi sato)

• Kevätistutuksilla kohtalainen satopotentiaali (vrt. pikku-
frigo)

• Talvehtivat pakkasvarastossa / avomaalla, 
toimitusajankohta sovittavissa

• Syysistutuksiin uuden sadon taimet. Tuottavat hyvän sadon 
(50-90%) jo seuraavana kesänä

– Tray-taimi (”opetellaan”)
• Satovalmis, iso kennotaimi, vrt. odotuspetitaimi

• 2-vuotinen, pakastevarastoitu

• Istutusaika alkukesästä, jolloin sadon ajoitusmahdollisuus. 
Tunneliviljelyyn.

• Myös elokuussa



Mansikan syysistutus

• Heinä-syyskuussa, uuden sadon taimilla

• Tärkeitä huomioita:

– Pellon ehtii kesannoida alkukesästä

– Istutus välitöinä sadonkorjuuaikaan / sadonkorjuun jälkeen

-> työvoiman tehokas hyödyntäminen

– Lähes täysimääräinen sato jo seuraavan kesänä

– Hyvä talvenkestävyys, vaikka istutettu vielä syyskuun 15. 
mennessä

– Tuore, elinvoimainen taimi

– Edullinen taimi (-10%)



Perusemotaimien koulintaa



Perusemojen istutus 
kasvihuoneeseen



Rönsytuotantoa



Pistokkaiden leikkausta





4-viikkoinen kennotaimi



Tray-taimi



Syysistutettua kasvustoa
(kuva 7/2015, istutettu 8/2014)



Tray-kasvustoa



Herukat

– Lajikkeet:

• BenTron, Hedda, Hildur, Melalahti, Marski, Mikael, 
Mortti, Ola, Öjebyn

• Punainen hollantilainen, Katri, Punahilkka

• Vertti, Venny

• Valkoinen suomalainen

– Taimityypit:

• puutuneet pistokkaat

• 1-vuotiset kennotaimet (piiskataimi)

• 3 litran ruukut (3-vuotinen)

– Toimitukset ennakkotilauksien mukaan 
syksyllä/seuraavana keväänä





kennotaimi
• Herukan 1-vuotinen 

kennotaimi

• Helppo istuttaa 

pottiputkella / koneella

• Voimakasjuurinen, 

varma kasvuunlähtö

• Tasainen kasvusto 

yhdenikäisillä taimilla



Tyrni

– Lajikkeet: Tytti, Terhi, Tarmo, Raisa ja Rudolf

– Lisäys puutuneista tai ruohomaisista pistokkaista

– Taimityypit:

• 2-vuotiaita kevyttaimia (9*9 cm, edullinen 
viljelmätaimi) 

• 3-vuotiaita, 2 litran ruukkutaimia (30 cm korkeita 
pensastaimia)





Vadelma

– Varmennettua tuotantoa

– Ottawa, Muskoka, Jatsi, Takalan Herkku, Maurin 
Makea, Stiora, (Borgunn, Orion, Varnes)

– Juurenpalalisäys perusemokasveista

– 9*9 cm kevytruukku (1-vuotinen)

– 2 litran pensastaimi (2-vuotinen)



Pensasmustikka

– Aino, Alvar, North Blue

– Lisätään kesäpistokkaista tai mikrolisäyksellä

– 2 litran pensastaimet (3 vuotta)

– Kevyttaimet viljelijöille tilauksesta



Karviainen

– Lepaan punainen, Hinnonmäen keltainen

– Lisätään ruohomaisista pistokkaista

– 2 litran pensastaimet (3 vuotta)

– Tilauksesta myös kevyttaimia ja pistokkaita



Marjasinikuusama

– Yleinen kotipihojen marjakasvi Venäjällä

– Maultaan mieto, miellyttävä

– Lajikkeet: Lebeduska, Morena

– 2 litran pensastaimet

– Tilauksesta myös muita taimityyppejä



Puolukka

• Otson karkki

• Kotimainen isomarjainen puolukkalajike

• Peltoviljelyyn, puoliviljelyyn?

• Taimityypit:

– 11*11 cm, kookas koristetaimi

– 9 cm, runsas peltoviljelytaimi

– 6 cm, edullinen massataimi



Otson karkki 11*11 cm



Luonnon marjat

• Lakka

• Mesimarja

• Isokarpalo

• Puolukka

• Mustikka

• Juolukka

• Variksenmarja

• Sianpuolukka



Nyby 2-litrainen
Kaksineuvoinen, kotimainen lakkalajike



Mesimarja-amppeli, 19 cm

Sis. kaksi lajiketta, kukkii ja marjoo kohtalaisesti



Isokarpaloamppeli 19 cm

Kukkii ja marjoo runsaasti



Variksenmarja, juolukka, mustikka

Pikkutaimia viljelyksille

Ruukkutaimia myymälöihin



KIITOS

PEURANIEMEN TAIMITARHA OY

KAJAANI

Puh. 040-741 5457

www.peuraniementaimitarha.fi

info@peuraniementaimitarha.fi


