
MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS 

Tiedote 9/89 

SIRKKU RUOTSALAINEN 
Tervetaimiasema 

Marjakasvien tervetaimituotanto ja sen 
merkitys Suomessa 

JOKIOINEN 1989 
ISSN 0359-7652 



MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS 

TIEDOTE 9/89 

SIRKKU RUOTSALAINEN 

Tervetaimiasema 

Marjakasvien tervetaimituotanto ja sen 

merkitys Suomessa 

Tervetaimiasema 

Juntula 

41340 Laukaa 



SISÄLLYSLUETTELO 

I JOHDANTO 	 3 

II 	TERVETAIMITUOTANNON VAIHEET VUOSINA 1976-1987 	4 

Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTTK) työryhmä 4 
Marjataimitoimikunta 	 4 
Tervetaimitoimikunta (TERTA) 	5 
Toinen tervetaimitoimikunta 	5 
Nykyinen toimintamalli 	 5 
5.1. Taustaa 	 5 
5.2. MTTK:n alainen toiminta 	6 

5.2.1. Ydinkasviaineiston luominen 	6 
5.2.2. Ydinkasviaineiston ylläpito ja 

terveen lisäysmateriaalin tuot- 
taminen 	 6 

5.3. Maatilahallituksen (MTH) erityissään-
nösten ja tarkastuksen alainen taimi-
tuotanto 

5.4. Tuottava marjatarha 

III MARJAKASVIEN TERVEIDEN TAIMIEN TUOTANTOPUITTEET 
JA TOIMINNAN LAAJUUS 8 

1. Säädökset 	 8 
1.1. Tervetaimiasema 	 8 
1.2. Valiotaimi- ja käyttötaimikasvattajat 	10 

1.2.1. Taimitarhalaki ja -asetus 	10 
1.2.1.1. Kauppakelpoisuus- 

vaatimukset 	10 
1.2.1.2. Aitousvaatimukset 	10 
1.2.1.3. Tarkastusmaksut 	11 

1.2.2. Tuotanto-ohjeet 	11 
2. Toiminnan laajuus 	, 	 13 

2.1. Tervetaimiasema 	 13 
2.1.1. Toimintapuitteet 	13 
2.1.2. Henkilökunta 	14 
2.1.3. Ydintaimituotanto 	15 
2.1.4. Valiotaimituotanto 	17 

2.2. Valiotaimi- ja käyttötaimitarhat 	20 
2.2.1. Viljelysten määrä 	20 
2.2.2. Tuotettujen taimien määrä 	22 
2.2.3. Lajikkeet 	 25 

2.3. Maatilahallitus 	 26 

XV 	TERVETAIMITUOTANTOON LIITTYVIÄ VILJELYKOKEITA 	26 

Mansikka 	 26 
Vadelma 	 30 
Mustaherukka 	 31 



2 

V HAASTATTELUTUTKIMUS 	 33 

Aineisto ja menetelmät 	 33 
Tulokset ja niiden tarkastelu 	34 
2.1. Tervetaimituottajien mielipiteet 	34 
2.2. Konsulenttien ja marjanviljelijöiden 

mielipiteet 	 36 
2.2.1. Konsulenttien omat arviot 

tuotannon onnistumisesta 	36 
2.2.2. Marjanviljelijöiden mielipiteet 	36 

2.3. Tervetaimiaseman ja MTH:n edustajan 
mielipiteet 	 37 

VI 	KOKOAVA TARKASTELU 	 38 

VII YHTEENVETO 	 40 

VIII KIRJALI;ISUUSVIITTEET 	 42 

LIITTEET 	 47 



3 

JOHDANTO 

Kiinnostus laajamittaiseen marjanviljelyyn alkoi lisääntyä 
maassamme 1960-luvun loppupuolella. Viljelyalat suureni-
vat, mutta sadon määrä pinta-alaa kohden jäi kovin vähäi-
seksi. Alhaisesta satotasosta oli seurauksena, että marjo-
jen tuotanto ei vastannut kulutusta, ja etenkin teollisuus 
joutui ostamaan osan raaka-aineestaan ulkomailta. Vuosien 
1970-1974 aikana mansikan tuonti oli kaksinkertaistunut ja 
kaikkien marjojen tuonti yhteensä oli kasvanut miljoonalla 
kilolla. Yksinomaan mansikan ostamiseen käytetty valuutta-
määrä oli vuonna 1970 noin 2,2 milj. mk  ja vuonna 1974 
noin 5,6 milj. mk. (ANON. 1971 a, 1975 a). 

Pahimpana syynä marjanviljelymme kannattamattomuuteen pi-
dettiin tautien ja tuholaisten esiintymistä viljelyksillä. 
Jo taimet saattoivat olla saastuneita. Niiden mukana kul-
keutuvista kasvintuhoojista olivat merkittävimmät mansi-
kalla mansikka-ankeroinen (Aphelenchoides fragariae) ja 
mansikkapunkki (Tarsonemus pallidus), vadelmalla virustau-
dit ja versotauti (aih. (Cecidophyopsis ribis) ja virus-
taudit. Satotason alhaisuuteen vaikutti myös se, että vil-
jelyksillä oli taantuneita lajikkeita. Kasvit olivat usein 
myös virheellisesti nimettyjä tai lajikkeet olivat sekai-
sin. Kasvintuhoojien aiheuttaman sadonvähennyksen arvioi-
tiin olevan 20 %, yksittäistapauksissa jopa yli 50 %. Ra-
hallisesti menetykset olivat siten noin 10 milj. mk  vuo-
sittain. (ANON. 1973 a). 

Muissa pohjoismaissa kehiteltiin jo 1960-luvulla voimak-
kaasti tervetaimituotantoa. Myös Suomessa pidettiin ainoa-
na keinona satotasojen kohottamiseksi aidon ja terveen 
taimiaineiston saamista viljelijöiden käyttöön (Anon. 1972 
a). 

Tämä työ on selvitys tervetaimituotannon vaiheista ja ny-
kyisestä laajuudesta sekä arviointi toiminnan onnistumi-
sesta ja merkityksestä Suomen marjanviljelylle. 



II TERVETAIMITUOTANNON VAIHEET VUOSINA 1976-1987 

Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTTK) työryhmä 

Ensimmäinen sykäys tervetaimituotannon aikaansaamiseksi 
oli puutarha- ja maatalousalan neuvontajärjestöjen kirje 
maataloushallitukselle (nyk. maatilahallitus, MTH), jonka 
mukaan: "Puutarhantutkimuslaitokselle tulisi kiireesti 
perustaa erityinen toimintayksikkö ei vain tutkimaan, vaan 
myös tuottamaan taimiviljelyn perusaineistoa, jota rekis-
teröidyt taimitarhat tarpeen tullen lunastaisivat." (ANON. 
1967). Asiaa käsiteltiin MTTK:ssa ja se asetti työryhmän 
laatimaan ehdotuksia ja kustannuslaskelmia hankkeen to-
teuttamiseksi. Määrärahaa ei tuolloin myönnetty valtion 
tulo- ja menoarvioon. MTTK:ssa ei kuitenkaan luovuttu ter-
veiden taimien tuottamisajatuksesta, vaan työryhmä laati 
puutarhantutkimus-, kasvitautientutkimus- ja tuhoeläintut-
kimuslaitoksen normaalin budjetin puitteissa puhdistus- ja 
lisäysohjelman sairaimmalle kasville, vadelmalle (ANON. 
1968). 

Marjataimitoimikunta 

Tervetaimitoimikunta alkoi muotoutua 1970-luvun alussa. 
Marraskuussa 1970 MTTK nimesi marjataimitoimikunnan, joka 
koostui marjanviljelijöiden, taimitarhaviljelijöiden, mar-
jakaupan ja teollisuuden sekä alan tutkimuksen ja hallin-
non edustajista (ANON. 1970 a). Toimikunnan tehtävänä oli 
etsiä ja ehdottaa Suomen oloihin soveltuvat ja toteutetta-
vissa olevat menetelmät aidon ja terveen taimimateriaalin 
kasvattamiseksi marjanviljelyä varten. 

Keskuudestaan toimikunta valitsi työryhmän laatimaan yksi-
tyiskohtaisia suunnitelmia. Käytännön työhön ryhdyttiin 
hankkimalla eri marjalajien ja -lajikkeiden alkumateriaa-
lia joko ulkomailta tai puhdistamalla kotimaisia kantoja. 
Myös oppia haettiin ulkomailta. 	Tanska ja Norja olivat 
toiminnan esikuvina, ja toimikunnan jäsenet olivat yhteis-
työssä pohjoismaisten tutkijoiden kanssa (ANON. 1970 b, 
1970 c, 1971 b). 

Toimikunta hahmotteli Suomen oloihin sopivia tuotanto-oh-
jeita ja samanaikaisesti se etsi ennakkoluulottomia vilje- 
lijöitä terveiden taimien kasvattajiksi. 	Kesällä 1971 
istutettiin ensimmäiset mansikan valiotaimet kolmelle eri 
viljelmälle. Puhdistettuja lajikkeita oli tuolloin jo nel-
jä. Vadelman taimien kasvatuksessa oli periaatteena saada 
aluksi kullekin lajikkeelle oma tuottaja. Vadelman valio-
taimia oli kolmesta lajikkeesta mutta kiinnostuneita vil-
jelijöitä vain yksi. Uudesta tuotannosta tiedotettiin, ja 
vähitellen myös halukkaita tuottajia löytyi lisää (ANON. 
1972 b, 1972 c). 



5 

Tervetaimitoimikunnat (TERTA) 

Vuonna 1972 marjataimitoimikunta esitti apurahan anomista 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahastolta (SITRA) 
terveiden taimien lisäämistutkimuksen ja kasvatusjärjes-
telmän rahoittamiseksi (ANON. 1972 d). Apuraha myönnettiin 
MTTK:n ja MTH:n edustajien muodostamalle asiantuntijaryh-
mälle ns. tervetaimitoimikunnalle (TERTA) (ANON. 1973 b). 
TERTA-toimikunta kehitti ja kokeili kolmen vuoden ajan 
terveiden taimien tuotantomallia, joka on pohjana nykyi-
selle järjestelmälle (ANON. 1975 b). 

TERTA-toimikunnan tutkimuskausi päättyi vuoden 1975 lop-
puun ja samalla MTTK päätti lakkauttaa myös marjataimitoi-
mikunnan, koska se oli tehnyt tehtävänsä pääosiltaan lop-
puun (ANON. 1975 c). 

Toinen tervetaimitoimikunta 

Helmikuussa 1976 MTTK:n hallitus nimitti uuden tervetaimi-
toimikunnan. Sen tuli ryhtyä valmisteleviin toimenpitei-
siin terveiden ydin- ja kantataimien tuotannon järjestämi-
seksi niin, että saadaan aikaan tarkastettujen käyttötai-
mien tuotanto ja tätä toimintaa varten tarvittava terve-
taimikeskus (ANON. 1976 b). Toimikunnan työ johti nopeasti 
ratkaisuun, sillä saman vuoden valtion ensimmäiseen lisä-
menoarvioon sisältyi päätös tervetaimiaseman perustamises-
ta (ANON. 1977 a). 

Nykyinen toimintamalli 

5.1. Taustaa 

Terve ja lajikeaito kasviaineisto saadaan aikaan ja lisä-
tään pääpiirteittäin samalla tavalla kaikissa pohjoismais- 
sa. 	Tutkimuslaitokset vastaavat ydintaimien valinnasta, 
testauksesta ja puhdistuksesta. 	Ydintaimista kasvatetut 
kasvit siirretään lisäysasemalle (tervetaimiasema, 
valiotaimiasema), jossa niitä monistetaan valvotuissa 
oloissa. Näin saadut taimet toimitetaan edelleen 
valiotaimi- ja käyttötaimitarhoihin tuotanto-ohjeiden mu-
kaisesti kasvatettaviksi, jotta saataisiin tarkastettuja 
käyttötaimia (ANON. 1982 a). 

Suomen tervetaimituotannon mallina on ollut Norjan järjes-
telmä, joskin toiminnassamme korostuu, kuten Tanskassa 
tieteellisen tutkimustyön luonne. Norjan ja Ruotsin jär-
jestelmässä on pääpaino kaupallisella kannattavuudella. 
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5.2. MTTK:n alainen toiminta 

5.2.1. Ydinkasviaineiston luominen 

Ydinkasvilla tarkoitetaan emokasvia, jolla on lajikkeelle 
tai kannalle tunnusomaiset periytyvät ominaisuudet ja joka 
on täysin puhdas tietyistä, tervetaimiaseman määrittele-
mistä kasvitaudeista ja tuhoeläimistä (ANON. 1977 b). 

Puutarhaosastolla Piikkiössä valitaan jalostus- ja lajike-
kokeitten perusteella ydinkasveiksi sopivat lajit ja la- 
jikkeet. 	Ydinkasveiksi voidaan ottaa myös jonkin muun 
kotimaisen tai ulkomaisen tutkimus- tai jalostuslaitoksen 
tuottteita. 

Jokioisissa toimivien kasvitautiosaston ja tuhoeläinosas-
ton tehtävänä on kasvintuhoojien ja puhdistusmenetelmien 
tutkiminen sekä ydinkasviaineiston puhdistus ja puhtaus-
testaus (ANON. 1986 a). 

Ydinkasvien laadusta ja puhtaudesta käytetään kaikissa 
pohjoismaissa samoja kirjainsymboleja. Perintötekijöistä 
riippuva kasvin käyttöarvo ilmaistaan kirjaimella G 
(= kasvin geneettinen koostumus). Terveystestauksissa to-
dettu puhtaus ilmoitetaan kirjaimella P (= puhtaus pato-
geeneista). Määrättyjä ominaisuuksia sekä määrättyjen 
standardien mukaan toteutettuja puhdistuksia ja testauksia 
kuvaamaan käytetään D-symbolia. Yllämainitut ehdot täyttä-
vien kasvien laatu voidaan ilmaista seuraavasti: 

DG-kasvit: Niillä on tarkoin määritellyt ja standardites-
tauksissa todetut geneettiset käyttöarvo- ja muut ominai-
suudet ja tunnusmerkit. 

DP-kasvit: Ne on puhdistettu määrätyin standardimenetelmin 
sekä testattu puhtaiksi standardiluettelossa mainituista 
kasvintuhoojista. 

DGP-kasvit: 	ydinkasvit. Täyttävät kummatkin ehdot. 
(ANON. 1978 a). 

5.2.2. Ydinkasviaineiston ylläpito ja terveen 
lisäysmateriaalin tuottaminen 

Tervetaimiasema, joka sijaitsee Laukaassa, tuottaa tervet-
tä, aitoa ja korkealaatuista taimiaineistoa. Toimialasta 
on määrätty laissa 179/76 ja asetuksissa 897/76, 891/79 ja 
213/84 sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) vahvista-
massa ohjesäännössä. 

Nykyinen toimintamalli on esitetty kuvassa 1. 



uusintatestaukset 
ydinkasveiksi hyväksyntä 
ydinkasvien ylläpitoviljely 
materiaalin lisäys tarkas-
tettujen käyttötaimien 
emotaimiksi 
materiaalin lisäys MTTK:n 
tutkimustoimintaa varten 
tilaustyöt 

TERVETAIMIASEMA, 	Laukaa 

mansikka 

jatkokasvatus- 
YKSITYISET 
	taimien tuotanto,  

SOLUKKO- 
	käyttötaimi- 

LABORATORIOT 
	viljelijöille 

MTTK:N ALAINEN TOIMINTA 
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Ydinkasviaineiston luominen: 

PUUTARHAOSASTO, Piikkiö 

MUU KOTIMAINEN TAI ULKOMAINEN 

TUTKIMUS- TAI JALOSTUSLAITOS 

jalostus 

lajikevalinta 

KAS VITAUTIOSASTO 

TUHOELÄINOSASTO 
Jokioinen 

kasvintuhoojien ja puhdistusme-
netelmien tutkiminen 
ydinkasviehdokkaiden esipuhdis-
tus ja puhtaustestaus 

Ydinkasviaineis.ton yl-läpito ja terveen lisäysmateriaalin tuottaminen: 

MTH:N ERITYISSÄÄNNvm  ST N JA TARKASTUKSEN ALAINEN TAIMITUOTANTO 

mansikka 
(3 lajiketta) 

*jVAL I 0- -. valiotaimien 
tuotanto käyt- 

TARHA 
	

tötaimivilje- 
lijöille  

herukat 
karviainen 
mansikka 
mesivadelma 
.vadelma 

.KÄYTTÖTAIMITARHA 
tarkastettujen käyttötaimien 
tuotanto 

KULUTTAJAT 

TUOTTAVAT MARJATARHAT 

Kuva 1. Terveiden ja lajikeaitojen taimien tuotantomalli Suomessa. 
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5.3. Maatilahallituksen (MTH) erityissäännösten ja 
tarkastuksen alainen taimituotanto 

Tervetaimiasema myy tuottamaansa lisäysmateriaalia eli 
valiotaimia MTH:n hyväksymille tarkastettujen käyttötai-
mien tuottajille emotaimiksi. Tämä koskee herukoiden, kar-
viaisen, vadelman, mesivadelman ja osittain mansikan li-
säystä. Mansikantaimien tuotannossa on erillinen valiotai-
miviljelijä, joka myös tuottaa valiotaimia käyttötaimikas- 
vattajille. 	Tervetaimiasemalla ja valiotaimitarhalla on 
eri lajikkeet (ANON. 1985 a). 

Tarkastettujen käyttötaimien tuottajat voivat hankkia myös 
maatilahallituksen hyväksymissä solukkoviljelylaborato-
rioissa solukkoviljelymenetelmällä lisättyjä mansikan tai-
mia ja jatkokasvattaa niitä tarkastetuiksi käyttötaimiksi. 

Koska taimet ovat jatkokasvatustaimia, niitä ei saa käyt-
tää edelleen tarkastettujen käyttötaimien emotaimiksi 
(ANON. 1987 a). 

5.4. Tuottava marjatarha 

Tarkastettujen käyttötaimien viljelijät myyvät kasvatta-
mansa taimet marjanviljelijöille, taimikauppiaille sekä 
muille kuluttajille. 

III MARJAKASVIEN TERVEIDEN TAIMIEN TUOTANTOPUITTEET 
JA TOIMINNAN LAAJUUS 

1. Säädökset 

1.1. Tervetaimiasema 

Vuoden 1976 lopulla vahvistettiin tervetaimiaseman toimin-
ta asetuksella (897/76) korkealaatuisen taimiaineiston 
tuottamisesta maatalouden tutkimuskeskuksessa (ANON. 1976 
a). 

Asetuksen mukaan aseman tehtävänä on ylläpitää yhteistyös-
sä MTTK:n kasvitauti,- tuhoeläin- ja puutarhaosaston kans-
sa taimitarhakasvien lajikkeista lisäystuotannon aitoa ja 
puhdasta perusaineistoa sekä tuottaa siitä valiotaimien 
kantayksilöitä ja vastaavanlaatuista muuta lisäysaineistoa 
ja myydä tuottamaansa lisäysaineistoa MTH:n hyväksymille 
taimitarhoille ja toimittaa MTTK:lle koe- ja tutkimustoi-
minnassa tarvittavaa taimiaineistoa (ANON. 1976 a). 
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Aseman tehtäviä tarkistettiin 7.12.1979 ja 24.2.1984 anna-
tuilla asetuksilla (891/79 ja 213/84) siten, että aseman 
tulee huolehtia puutarhaosaston kehittämien lajikkeiden 
lisäysaineiston tuottamisesta ja sen tulee myydä myös mui-
den puutarhakasvien lisäysaineistoa ensi sijaisesti tai-
mien tuottajille sekä, että se voi tilaustyönä tuottaa 
taimitarhakasvien ja muiden puutarhakasvien lajikkeista 
aitoa ja tervettä lisäysaineistoa (ANON. 1979, 1984 a). 

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) asettaa tervetaimiase-
malle kolmeksi vuodeksi kerrallaan johtokunnan ja määrää 
tarkemmin aseman toiminnasta vahvistamallaan ohjesäännöl-
lä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna MTTK:n 
kasvitauti-, tuhoeläin- ja puutarhaosaston, MTH:n sekä 
puutarhaviljelijöiden (ANON. 1976 a). Johtokunta päättää 
mm. tervetaimiasemalta myytävän lisäysaineiston hinnoista, 
joiden tulee olla vähintään neljänneksen korkeammat kuin 
markkinoilla olevan vastaavan muun lisäysaineiston hinnat. 
MTTK:n puutarhaosaston lajikeuutuuksia markkinoidessaan 
tervetaimiasema saa periä uuden lajikkeen lisämaksua, jon-
ka suuruuden ja maksuajat johtokunta päättää (ANON. 1984 
a). 

Laki (1067/83) ja asetus (350/84) maatalouden tutkimuskes-
kuksesta määrittelevät tervetaimiaseman liikelaitoksen 
tapaan toimivaksi tuotantoyksiköksi (ANON. 1983; 1984 b). 
Käytännössä siis MTTK:lle ydintaimimateriaalin aikaansaa-
misesta ja lisäämisestä sekä MTH:lle tervetaimituotantoon 
liittyvistä tarkastuksista aiheutuvat kustannukset tulisi 
kattaa tervetaimiaseman myyntituloilla ja MTH:n perimillä 
tarkastusmaksuilla (ks. kohta 1.2.1.3. Tarkastusmaksut). 

Valtion liikelaitoskomitea ehdotti komiteanmietinnössään 
vuonna 1985, että tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivat 
liikelaitokset tulisi liittää osiksi tutkimuskeskuksen 
virastotoimintaa, koska ne nivoutuvat osaksi sen toimintaa 
ja ovat kooltaan pieniä ja yleensä yhteiskunnan palvelu-
tehtäviä hoitavia (ANON. 1985 b). Tervetaimiaseman johto-
kunta esitti 27.1.1985 tutkimuskeskukselle osoittamassaan 
ehdotuksessa tervetaimiaseman liikelaitosluonteesta luopu-
mista ja sen muuttamista mTTK:n tutkimusyksiköksi. Perus-
teluina kantaansa johtokunta katsoi, että aseman toiminta 
pohjautuu kiinteästi puutarha-, kasvitauti- ja tuhoeläin-
osaston tutkimustyöhön ja tutkimustulosten hyödyntämiseen 
(ANON. 1985 c). 

Asetus (1324/87) maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun 
asetuksen muuttamisesta sisälsi ehdotetun muutoksen ja se 
tuli voimaan tammikuun 1. päivänä 1988 (ANON. 1987 a). 
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1.2. Valiotaimi- ja käyttötaimikasvattaja 

1.2.1. Taimitarhalaki ja -asetus 

Laki (190/60 ja asetus (357/60) eräiden taimitarhatuottei-
den viljelemisen ja kaupan valvonnasta eli taimitarhalaki 
ja -asetus muutoksineen koskevat valio- ja käyttötaimikas-
vatusta (ANON. 1960 a, 1960 b). Määritteleehän lainmuutok-
sen (831/73) ensimmäinen pykälä taimitarhatuotteeksi he-
delmäpuiden, marjakasvien sekä kaksi- ja monivuotisten 
koristekasvien taimet, perusrungot ja muun lisäysaineiston 
siemeniä lukuunottamatta (ANON. 1973 c). 

1.2.1.1. Kauppakelpoisuusvaatimukset 

Taimitarhalain (190/60) toinen ja kolmas pykälä käsit-
televät MMM:n määräämiä taimitarhatuotteiden kauppakel-
poisuusvaatimuksia. Taimia, jotka eivät täytä näitä vaati-
muksia, ei saa istutustarkoituksiin myydä. MTH valvoo 
kauppakelpoisuusvaatimusten noudattamista (ANON. 1960 a). 
Vuonna 1987 voimassa olevissa vaatimuksissa on erityismai-
ninta tarkastetuista käyttötaimista annettavasta todistuk-
sesta eli käytännössä nimilapusta, jossa tulee olla MTH:n 
hyväksymä tarkastusmerkintä (ANON. 1984 c). Tarkastuslipu-
ke on oranssin värinen ja siinä on teksti: 
"Maatilahallituksen valvonnassa viljelty tarkastettu 
käyttötaimi." 

1.2.1.2. Aitousvaatimukset 

Taimitarha-asetuksen muutoksen (832/73 4 pykälä) mukaan 
taimitarhalain /190/60) ensimmäisessä pykälässä tarkoitet-
tuja tuotteita viljeltäessä saadaan monistusaineisto ottaa 
vain terveistä kantayksilöistä, joiden varmasti tiedetään 
olevan tarkoitettua lajiketta tai kantaa ja sille tyypil-
listä. Laki antaa MTH:lle lisäksi valtuudet päättää, että 
monistusaineisto saadaan ottaa vain sellaisista kantayksi-
löistä, jotka on hyväksytty MTH:n määräämällä tavalla 
(ANON. 1973 d). MTH:n päätöksessä (2376/8330-75) täsmenne-
tään, että valiotaimien ja tarkastettujen käyttötaimien 
kantayksilöiden tulee olla MTTK:n aidoiksi ja lajikkeelle 
ja kannalle tyypillisiksi ja terveiksi hyväksymiä (Anon. 
1975 d). 
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1.2.1.3. Tarkastusmaksut 

Tervetaimituotannon ylläpitämiseksi tehdyn ja eduskunnan 
hyväksymän raha-asia-aloitteen mukaan: "Tarkastettujen 
käyttötaimien taimitarhalain (190/60) mukainen tarkastus 
tulee toteuttaa siten, että tarkastuksesta valtiolle ker-
tyvien maksujen määrä vastaa suunnilleen taimien tuotan-
nosta valtiolle koituvia kuluja." (ANON. 1975 e). Tämän 
vuoksi taimitarha-asetuksen (357/60) tarkastusmaksuja kos-
keva yhdeksäs pykälä laajennettiin asetuksen muutoksella 
(887/76) koskemaan tervetaimituotantoa (ANON. 1976 c). 

Rekisteröidyssä taimitarhassa tehdystä tarkastuksesta pe-
ritään valtiolle maksu kultakin käyntikerralta sekä lisäk- 
si maksu kultakin alkavalta, 	tarkastetulta hehtaarilta. 
Tarkastettuja käyttötaimia tuottava tarha suorittaa vielä 
jokaisesta myymästään taimesta tarkastusmaksun, jonka 
suuruus riippuu kasvilajista. Mainitun asetuksen kohtaa on 
tervetaimituotannon aikana muutettu kolmesti (ANON. 1976 
c, 1980, 1986 b). , Uusin asetuksen muutos (463/86) määrää 
perittäväksi maksun myös tarkastuksesta, jossa arvioidaan 
uuden tilan kelpoisuutta tähän erikoistuotantoon (ANON. 
1986 b). 	Lasku tilakäynneistä on maksettava 14 päivän 
kuluessa tarkastuksesta. Maksu vuoden alkupuoliskolla 
myydyistä taimista tilitetään heinäkuun loppuun mennessä 
ja vuoden jälkipuolella myydyistä seuraavan tammikuun lop-
puun mennessä (ANON. 1986 b). 

Viljelijän oma ilmoitus myydyistä taimista voidaan tarvit-
taessa tarkistaa taimitarhalain (190/60 5 ja 7 pykälä) 
MTH:lle antamien valtuuksien perusteella. Viides pykälä 
velvoittaa "taimitarhatuotteiden 'viljelijät, kaupan har-
joittajat ja välittäjät pitämään sellaisia kirjoja, että 
niistä voidaan helposti saada valvontaa varten tarpeelli-
set tiedot." Seitsemännessä pykälässä todetaan, että 
NTH:lla on taimitarhalain noudattamista valvoessaan oikeus 
tarkastaa mm. kirjanpitoa. (ANON. 1960 a). 

1.2.2. Tuotanto-ohjeet 

Hyväksytyistä emokasveista kasvatettuja taimia voi myydä 
valiotaimina ja tarkastettuina käyttötaimina vain edellyt-
täen, että niiden kasvattamisessa ja myynnissä on nouda-
tettu NTH:n kutakin kasvilajia varten erikseen antamia' 
määräyksiä (ANON. 1975 d). 

Ensimmäiset MTH:n päätöksellä annetut tuotanto-ohjeet sekä 
valio- että käyttötaimikasvattajille tulivat voimaan 
28.5.1975 (ANON. 1975 d). Ohjeet pohjautuivat TERTA-toimi-
kunnan laatimiin sääntöihin. Pian kävi ilmi, ettei tuo- 
tantomalli ollut vielä valmis, 	vaan sitä tuli kehittää 
käytännön vaatimusten mukaiseksi. Todettiin, että vadelman 
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ja mesivadelman taimien tuottamisessa ei tarvita erikseen 
valiotaimiviljelijää vaan käyttötaimien kasvattaja voi 
puhtaasta alkumateriaalista pienellä pinta-alalla lisätä 
riittävän määrän ensin emotaimia ja niistä edelleen tar-
kastettuja käyttötaimia. 

Herukoiden ja karviaisen kasvattajilla tervetaimiasemalta 
tulleet valiotaimet ja näistä lisätyt käyttötaimet olikin 
jo näissä säännöissä kaavailtu kasvatettaviksi samalla 
tilalla omilla lohkoillaan. 

Mansikan valiotaimikasvattajia oli kaksi. 

Kasvinsuojelulain (127/81) ja -asetuksen (442/82) uudista-
misen myötä tiukennettiin vastaavasti puhtausvaatimuksia 
myös tervetaimituotannossa (ANON. 1981, 1982b). Emokas-
vien tarkastuksessa mansikka-ankeroisen saastuttamia tai-
mia ei sallita ollenkaan (ennen 0,5 %). Mansikkapunkkisia 
ja virustautisia saa olla 0,2 % (ennen enintään 1,0 % ja 
0,5 %). Viljelmällä ei myöskään saa esiintyä varsianke-
roista. Viroottisia vadelman ja mesivadelman taimia hyväk-
syttiin aiemmin enintään 0,5 % nyt 0,2 %. 

Edellä mainitut uudistukset ja tarkennukset sisältävät 
määräyksiä mansikan, vadelman, mesivadelman, herukoiden ja 
karviaisen tuotannosta ja myynnistä annettiin MTH:n pää-
töksessä 5.12.1984 (ANON. 1984 d). 

Säännöt olivat voimassa vajaat puolitoista vuotta, minkä 
jälkeen niitä jälleen muutettiin 13.5.1986. Eräs tärkeim-
mistä syistä uudistamiseen oli toiminnan laajeneminen sekä 
tervetaimiasemalla että käyttötaimiviljelmillä. Asema sai 
uudet toimitilat vuonna 1985 (ANON. 1986 d). Nyt oli mah-
dollista tarjota valiotaimia käyttötaimikasvattajien tar-
peen mukaan. Solukkolisäyksellä voitiin tervetaimiasemalla 
tuottaa kaikkien mansikkalajikkeiden taimet eikä erillistä 
valiotaimiviljelyä välttämättä enää tarvittu. Toinen vil-
jelijöistä siirtyikin käyttötaimien kasvattajaksi, mutta 
toinen halusi jatkaa entiseen tapaan valiotaimituottajana 
(ANON. 1985 c). Alkumateriaalin runsaus mahdollisti käyt-
tötaimien tuotantoluvan myöntämisen myös viidelle uudelle 
yrittäjälle vuonna 1985 (ANON. 1985 d). 

Toiminnan laajenemisesta huolimatta MTH:n piti hoitaa tar-
kastuksensa samansuuruisin voimavaroin kuin aiemminkin. 
Tämä johti siihen, että viljelijät itse velvoitettiin tut-
kimaan kasvustojaan annettujen ohjeiden mukaan kasvukauden 
alkupuolella. Määräaikaan mennessä lähetetty raportti on 
edellytyksenä sille, että MTH:n tarkastaja tekee toisen 
sääntöjen edellyttämistä kahdesta tarkastuksesta (ANON. 
1986c). 
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Säännöt uusittiin myös mansikantaimien myyntikautta koske- 
vilta osin. 	Aiemmin valiotaimierästä, joka istutettiin 
syksyllä tai sitä seuraavana keväänä, sai ottaa tarkastet-
tuja käyttötaimia kaksi kasvukautta ja myyntikausi päättyi 
kolmannen vuoden kesäkuun loppuun. Solukkolisäyksen yhä 
laajenevan käyttöön oton myötä tervetaimiaseman toimitus-
kausi ei rajoitu enää vain syksyyn ja kevääseen kuten rön-
sylisäystä käytettäessä, vaan viljelijät voivat ostaa tai-
mensa haluamanaan aikana. Mansikantaimientuottajien ongel-
mana oli nyt, miten kauan esim. heinäkuussa tulleista tai-
mista saisi ottaa rönsytaimia, kun syksyn alkamispäivää ei 
ohjeissa oltu määritelty. uusien tuotantosääntöjen mukaan 
tarkastettuina käyttötaimina voidaan myydä ensimmäisen ja 
toisen vuoden taimisato, mutta ensimmäiseksi vuodeksi kat-
sotaan istutusvuotta seuraava vuosi (ANON. 1986 c). Vas-
taava muutos, joka erottaa istutusvuoden ensimmäisestä 
satovuodesta, 	oli toteutettu herukoiden, karviaisen ja 
vadelmakasvien tuotantosäännöissä jo aiemmin (ANON. 1984 
d). 

Solukkoviljely oli syynä myös seuraavaan tuotanto-ohjeiden 
muutokseen, joka tuli voimaan syksyllä 1987. MTH voi 
hyväksyä tervetaimituotantoon myös solukkolaboratorioita. 
mansikan taimituotannon laajentamiseksi ja varmentamiseksi 
on kahdelle laboratoriolle annettu lupa tuottaa tervetai- 
miasemalta hankitusta 	aineistosta: 	1) ns. 	in vitro 
-taimia, jotka ovat steriileissä lasipurkeissa ravinto-
alustalla olevia koulintakelpoisia taimia, 2) ns. mikro-
taimia, jotka ovat ravintoalustalta irroitettuja, paljas-
juurisia kuljetusrasiaan pakattuja taimia ja 3) turpeelle 
koulittuja jatkokasvatustaimia, esim. ns. cultoplant-tai-
mia. Mansikan käyttötaimituottajat voivat ostaa näitä tai-
mia ja jatko-kasvattaa niistä tarkastettuja käyttötaimia 
(ANON. 1987 b). 

Vuonna 1987 voimassa olevat tarkastettujen käyttötaimien 
tuotantoa ja myyntiä koskevat määräykset ovat liite I. 

2. Toiminnan laajuus 

2.1. Tervetaimiasema 

2.1.1. Toimintapuitteet 

Tervetaimiasema aloitti toimintansa Pernasaaren kouluti-
lalla Laukaassa sosiaali- ja terveysministeriön luovutet-
tua osan (n. 47 ha) koulukodin maista mTTK:n hallintaan 
1.5.1977. Samalla kuolutilan kasvihuoneet tulivat terve-
taimiaseman käytöön (ANON. 1977 c). Kasvihuoneet olivat 
pienet (590 m ), heikkokuntoiset ja peruskorjauksenkin 
jälkeen vain tyydyttävässä kunnossa. Talvella 1978 asemal-
le rakennettiin tilat solukkolisäystä varten. 
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Aseman lähiympäristössä oli kasvintuhoojien vaivaamia ko-
tipuutarhoja ja luonnonvaraisia herukka- ja vadelmakasvus-
toja, joiden saastunta vaaransi ydintaimien puhtautta. 
Välittömästi aloitettiin lähimetsiköistä, joutoalueilta ja 
pellonreunoilta villivadelmikkojen ja herukkapensaiden 
raivausla kemiallinen torjunta. Kotipuutarhojen marjapen-
saiden tuottokyky arvioitiin, kasvustoja korvattiin ter-
veillä taimilla ja sadonmenetyksiä joko rahallisesti tai 
marjoina. Työ saatiin päätökseen vuonna 1983 (ANON. 1984 
e). 

Asetus (897/76) korkealaatuisen taimiaineiston tuottami-
sesta maatalouden tutkimuskeskuksessa laajeni vuonna 1979 
koskemaan kaikkia puutarhakasveja, mutta tilanpuutteen 
takia asemalla keskityttiin marjakasveihin ja muutamiin 
koristepensaisiin. 

Tervetaimiaseman ja Keski-Suomen tutkimusaseman uuden yh-
teisen talouskeskuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 
1979. Rakennustyö käynnistyi syksyllä 1983 ja uudet toimi-
tilat luovutettiin asemien käyttöön 28.2.1985 (ANON. 1986 
d). Talouskeskus sijaitsee vajaan kilometrin päässä enti- 
sestä tervetaimi!semasta. 	Toimitiloista2  tervetaimiaseman - osuus on 3055 m :ä k4svihuoneita, 950 m :a laboratorio- 
toimistotilaa ja 440 m':ä muuta huoltotilaa. 

MTTK:n hallinnassa on Pernasaaressa n. 36 ha peltoa, josta 
tervetaimiaseman käytössä oli vuonna 1985 2,5 ha. Lisänä 
on toistaiseksi n. 2 ha:n maapalsta koulukodin mailla van-
han aseman ympärillä. Tervetaimiaseman pellosta on n. 0,5 
ha emotaimimaana, 0,5 ha havaintoistutuksina, 1 ha taimi-
tuotannossa ja loput 2,5 aitouskokeissa (ANON. 1985 e). 

2.1.2. Henkilökunta 

Tervetaimiaseman johtajan tehtäviä hoiti ensimmäisen toi-
mintavuoden ja seuraavan vuoden alun Keski-Suomen koease- 
man (nyk. 	tutkimusasema) johtaja oman toimensa ohella. 
Maaliskuussa 1978 asemalle valittiin johtaja ja hänen li-
säkseen vakinaista henkilökuntaa oli puutarhuri-kenttämes-
tari ja yhdessä siemenperunakeskuksen kanssa palkattu tut- 
kimusapulainen. 	Henkilökunnan määrän kasvu on esitetty 
taulukossa 1.  

Taulukko 1. Tervetaimiaseman henkilökunnan määrä henkilö-
työvuosina esitettynä ajalla 1977-1986 

vuosi 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

henkilö- 
työ- 1,6 4,0 4,9 5,0 5,9 7,8 8,4 9,7 14,0 18,4 
vuosi 
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Uusiin toimitiloihin siirryttäessä voitiin myös työnteki-
jöitä ottaa lisää. vuonna 1985 vakinaiseen henkilöstöön 
kuului: johtaja, kolme tutkimusmestaria, neljä tutkimus-
apulaista, kaksi koeapulaista, laborantti ja toimistosih- 
teeri; 	yhteensä 12 henkilöä. Tilapäisen työvoiman osuus 
oli 2,6 henkilötyövuotta. 

Tervetaimiasema on käyttänyt runsaasti lyhytaikaista työ-
voimaa koko toimintansa ajan. Esim. puumaisten taimien 
pistokaslisäys (mm. 	herukat) ajoittuu vakinaisen väen 
kesälomakaudelle ja koska taimia toimitetaan viljelijöille 
koko kasvukausi, pakkaustehtäviin tarvitaan työntekijöitä, 
jotka myös lajittelevat ja tarkastavat taimet. Käytäntö on 
osoittanut, 	että lyhytaikaisenkin työvoiman tulee olla 
puutarha-alan peruskoulutuksen saanutta (ANON. 1985 c). 
Vuonna 1986 tervetaimiasemalle palkattiin työsuhteinen 
virologi (ANON. 1987 c). Työsuhde vakinaistettiin viraksi 
vuoden 1988 alusta (ANON. 1988). 

2.1.3. Ydintaimituotanto 

Kun tervetaimiasema aloitti toimintansa, ydinkasvit siir-
rettiin MTTK:n kasvitauti- ja tuhoeläinosastoilta Vantaan 
Tikkurilasta Laukaaseen. Ydinkasveja oli tuolloin yhteensä 
95 kpl 16 lajikkeesta (ANON. 1978 b). 

Ydinkasvien määrä suhteutetaan vastaamaan valiotaimien 
kysyntää. Aitouskoe- ja/tai testaustulosten perusteella 
karsitaan sairaat ja heikkosatoiset ydinkasviyksilöt pois. 
Tehostunut lisäystekniikka (mm. solukkolisäys) ja karsinta 
mahdollistavat sen, että ydinkasveja tarvitaan nykyisin 
huomattavasti aikaisempaa vähemmän. 	Esimerkiksi vuonna 
1977 Senga Sengana -mansikkalajikkeesta oli 26 ydintainta 
ja kymmenen vuotta myöhemmin vain neljä. Vuoden 1987 lo-
pussa tervetaimiasemalla oli yhteensä 130 ydintainta 52 
lajikkeesta (ANON. 1988). 

Ydinkasvien lajikohtainen jakautuma on esitetty taulokossa 
2. 

Asemalla ylläpidetään ja lisätään myös kunkin kasvilajin 
virustestauksissa tarvittavat testikasvit. Testiydinkasve-
ja oli vuonna 1987 seuraavasti: herukoita 6 kpl, karviai-
sia 2 kpl, mansikoita 6 kpl ja vadelmia 5 kpl (ANON. 
1988). 
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2.1.4. Valiotaimituotanto 

Tervetaimiasema myy tuottamaansa taimitarhakasvien lisäys-
aineistoa maatilahallituksen hyväksymille taimitarhoille 
(ANON. 1976 a). Tarkastettujen käyttötaimien kasvattajat 
tilaavat asemalta haluamansa määrän niitä marjalajeja, 
joihin heille on annettu tuotantolupa. Valiotaimien myyn-
timäärät heijastavat siten taimien menekkiä kuluttajille. 
Tervetaimiasemalta vuosina 1977-1987 myydyt valiotaimet on 
esitetty taulukossa 3.  

Ensimmäisinä toimintavuosina ydintaimien määrällistä tar-
vetta suhteessa kysyntään ei tiedetty, siksi toisia laje-
ja/lajikkeita oli liikaa toisia aivan liian vähän. Lisäksi 
oli vaikeuksia punaherukan emokasvien puhdistuksessa, tes-
tauksissa ja lisäyksessä, ja valiotaimien tuotantoon pääs-
tiin odotettua myöhemmin. 

Vuoden 1977 taimisato jäi ennakoitua vähäisemmäksi, sillä 
kasvihuoneiden korjaus myöhästytti koko tuotannon aloit-
tamisajankohtaa. Kasvukausi ei ollut sääoloiltaankaan suo-
tuisa. Tuolloin ei mansikan valiotaimia ollut kysyntää 
vastaavasti ja sama tilanne jatkui myös seuraavana vuonna, 
sillä keväällä 1978 emotaimet paleltuivat. Epäonni jatkui: 
lämminvesikäsitellyt rönsytaimet eivät juurtuneet odote-
tusti, eivätkä taimitilauksetkaan lisääntyneet. Vuonna 
1980 myytiin edellistä vuotta vähemmän mansikan valiotai-
mia, mikä johtui tarkastettujen käyttötaimien huonosta 
menekistä. Uudet puhdistetut lajikkeet 'Ostara' 	ja 
'Jonsok', jotka tulivat markkinoille 1980-luvun alussa ja 
marjanviljelijöiden lisääntynyt kiinnostus terveitä taimia 
kohtaan, elvytti myös valiotainten myynnin. 

Solukkolisäys otettiin käyttöön mansikan valiotaimituotan- 
nossa vähitellen. 	Lisäys aloitettiin v. 1983 'Ostara' 
-lajikkeella ja vuonna 1985 kaikki mansikan valiotaimet 
lisättiin kasvupisteistä. Siirtyminen pois rönsylisäykses-
tä vakiinnutti tuotannon ja kasvusolukkoja käytettäessä 
voidaan taimia tehdä tilausten mukaisesti. 

Asetuksen (213/84) mukaan mTTK:n puutarhaosaston jalosta-
mat lajikkeet markkinoidaan tervetaimiaseman kautta. Piik-
kiön mansikkajalosteesta 'Hikusta' sai ostaa ensimmäisen 
kerran valiotaimia vuonna 1985 ja ahomansikka- 'Minjasta' 
vuonna 1986. 

Vadelman valiotaimien menekki oli hyvä koko 1970-luvun 
lopun ja 1980-luvun alun. Aineistosta oli ajoittain pulaa; 
vadelmia myytiin sekä taimina että nopeammin tuotettavana 
materiaalina, juurenpaloina. Juurenpalojen heikko kasvuun-
lähtö käyttötaimiviljelmillä vuonna 1981 muutti kysynnän 
taimipainotteiseksi ja vuoden 1984 jälkeen vadelmakasveja 
ei ole myyty juurenpaloina. 
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Kiinnostus mesivadelman viljelyyn on ollut vähäistä koko 
tuotannon ajan. Lajikevaihdos 'Heijasta" Heisaan' lisäsi 
hetkellisesti kysyntää vuosina 1981-1983. Vadelmalajikkeet 
ovat olleet koko ajan samat: 'Muskoka', 'Ottawa', 
'Preussen' ja 'Rikala'. 

Mustaherukan valiotainten myynti on ollut vaatimatonta 
aina 1980-luvun alkuun asti. 	Käyttötaimikasvattajat 
(aluksi 2 kpl) ostivat toiminnan alkuvuosina tarvitsemansa 
määrän emotaimia ja kun niistä sai ottaa pistokkaita seit-
semän vuotta ei valiotaimitarvetta ollut. Vuonna 1980 ei 
herukoiden taimia myyty ollenkaan. 1980-luvun alkuvuosina 
myönnettiin uusia herukoiden käyttötaimien tuotantolupia. 
Emotaimien kysyntä vilkastui, ja jotta uudet viljelijät 
olisivat saaneet nopeasti kauppakelpoisia taimia, terve-
taimiasemalta myytiin myös mustaherukan pistokkaita, jotka 
viljelijä kasvatti tarkastetuiksi käyttötaimiksi. 

Puutarhaosaston jalosteen viherherukka 'Vertin' ensimmäi-
set valiotaimet markkinoitiin käyttötaimikasvattajille 
vuonna 1987. 

Terveiden ja lajikeaitojen puna- ja valkoherukoiden tuloa 
markkinoille on odotettu kaikissa tuotantoportaissa. Vuon-
na 1982 saatiin ensimmäiset valiotaimet myyntiin (yhteensä 
puna- ja valkoherukoita 162 kpl), mutta tuotanto kangerte-
li edelleen. Suosituimmasta lajikkeesta 'Punaisesta hol-
lantilaisesta' oli saatu puhdistetuksi vain yksi ydintai-
mi. Lisäysmateriaalia tästä saatiin vähän, varsinkin kun 
lajike syvän lepotilan vaativana sopeutuu huonosti ympäri-
vuotiseen kasvihuonekasvatukseen. Käyttötaimituottajat ja 
teollisuusmarjan sopimusviljelijät eivät olleet tyytyväi-
siä 'Valkeasta hollantilaisesta' myytävään kantaan eivätkä 
kaikkiin punaherukkalajikkeisiin, koska niiden viljelyomi-
naisuuksista ei heidän mielestään ollut riittävästi tie-
toa. Herukoiden valinta pohjautui MTTK:n puutarhaosaston 
lajikekokeisiin. 	Valiotaimien myyntikoko ja toimitusaika 
ovat aiheuttaneet taimitilausten peruuntumisia ja korvaus-
vaatimuksia. Asemalla on viime vuosina tehostettu puna- ja 
valkoherukan lisäystä ja valiotaimia pystytään toimitta-
maan lähes tilausten mukaisesti. 

Karviaislajikkeet 'Lepaan punainen' ja 'Hinnonmäen kelt-
ainen' ovat olleet saatavina valiotaimina vuodesta 1978 
lähtien ja lajike 'Hankkijan Herkku' rajoitetusti vuodesta 
1987 lähtien. Koska karviaismarjan ammattimainen viljely 
on varsin vähäistä (23 ha vuonna 1986) ei taimitarvekaan 
ole suuri. 	Valiotainten myynnin lisääntyminen selittyy 
sillä, että alusta asti tuotannossa mukana olleet uusivat 
kasvustojaan ja uudet viljelijät istuttavat ensimmäisiä 
emotaimiaan. 
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Asetus (897/76) korkealaatuisen taimiaineiston tuottami-
sesta edellyttää, että tervetaimiasema toimittaa MTTK:lle 
koe- ja tutkimustoiminnassa tarvittavaa taimi- ja lisäys-
aineistoa (ANON. 19786 a). Tähän tarkoitukseen kasvate-
taan vuosittain useita tuhansia taimia. Vuonna 1986 MTTK:n 
ja tervetaimiaseman omaan aitous- ym. koetoimintaan käy-
tettyjen taimien määrä on esitetty taulukossa 4.  

Taulukko 4. MTTK:n ja tervetaimiaseman tutkimustoimintaan 
käyttämien taimien määrä kappaleina vuonna 
1986 (ANON. 1987 c). 

Kasvi 
	

MTTK 	Tervetaimiasema 

Herukat 67 588 
Mansikka 3 505 2 940 
Vadelma 180 198 
Mesimarja ja jalomaarain 130 - 
Monia 84 76 
Pensasmustikka 65 41 
Koristepensaat 33 27 

Yhteensä kpl 4 064 3 870 

2.2. Valiotaimi- ja käyttötaimitarhat 

2.2.1. Viljelysten määrä 

Valiotaimitarhoja on ollut tervetaimituotannossamme kaksi. 
Molemmat ovat kasvattaneet mansikan taimia. Muiden kasvi-
lajien viljelyssä ei ole tarvittu valiotaimien lisäykseen 
omaa tuottajaa, koska tervetaimiaseman aineisto on sinäl-
lään riittänyt emokasveiksi. Mansikkalajikkeet oli jaettu 
viljelijöiden kesken siten, 	että toinen tuotti lajikkeen 
'Senga Sengana° toinen kaikki muut, joiden kysyntä oli 
vilkas. Lajikkeet, joiden menekki oli vähäistä asema toi-
mitti suoraan käyttötaimikasvattajille. 

Kun tervetaimiasema pystyi tuottamaan solukkolisäyksellä 
kaikki mansikan valiotaimet vuonna 1985, lopetti 'Senga 
Senganan' kasvattaja valiotaimituotannon. Jäljelle jäänyt 
yrittäjä tuottaa edelleen tervetaimiasemalta ostamistaan 
valiotaimista emotaimia (joita myös nimitetään valiotai-
miksi) käyttötaimituottajille lajikkeista 'Jonsokf, 
'Redgauntlet' ja 'Zefyr' (ANON. 1985 a). 

Vuonna 1986 tervetaimituottajia oli 11. Heistä 10 kasvatti 
mansikan, neljä vadelman ja mesivadelman ja kaksi musta-
herukan taimia. Tervetaimiviljelysten lukumäärän vaihtelu 
vuosina 1976-1987 on esitetty taulukossa 5.  
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TERTA-kokeilukauden aikana viljelijät kasvattivat vain 
yhtä kasvilajia, vadelmalla jopa eri lajikkeet oli jaettu 
eri tuottajille. Myöhemmin monet yrittäjät ovat laajenta-
neet valikoimaansa. 

Jotta tervetaimiaseman tuottamia valiotaimia olisi riittä-
nyt kaikille käyttötaimikasvattajille, otettiin uusia vil-
jelijöitä varsin rajoitetusti mukaan tuotantoon ennen 
vuotta 1985. Vuosina 1976-1984 aloitti seitsemän mansikan, 
neljä herukoiden ja karviaisen ja neljä vadelmakasvien 
uutta viljelijää. Ydintaimituotannon vakiinnuttua ja uuden 
aseman aloitettua toimintansa myönnettiin kahtena seuraa-
vana vuonna yhteensä 16 uutta tuotantolupaa, joten vuoden 
1987 alussa tervetaimituotantoa oli 28 viljelmällä. Samana 
vuonna tuotannon aloittamistarkastusta pyysi 16 yrittäjää, 
joista neljälle myönnettiin tervetaimioikeudet. Toiminnas-
ta on jaksona 1976-1986 luopunut kokonaan viisi yrittäjää, 
ja yksi, jolla on kaikkien marjakasvien tuotantolupa on 
lopettanut mustaherukan taimikasvatuksen. 

Tervetaimiyritykset ovat pääosin yksityisiä perheviljel-
miä, joissa vierasta työvoimaan tarvitaan ainoastaan se-
sonkiaikana. Mansikantaimien kasvattajat ovat kahta lukuu-
nottamatta myös marjanviljelijöitä. Muiden lajien taimi-
tuottajillahan ei saa olla saman lajin marjanviljelyksiä. 
Tervetaimitarhoista kymmenen tuottaa myös muita kuin tar-
kastettuja käyttötaimia. Yritysten osoitetiedot, tuottamat 
kasvilajit sekä maantieteellinen sijainti on esitetty 
liitteessä II. 

Tässä tuotannossa solukkolaboratorioita on tervetaimiase-
man lisäksi kahdella yrittäjällä. Ensimmäinen, yksityinen 
viljelijä sai luvan aloittaa mansikantaimien tuottamisen 
vuonna 1986. Aloituserä taimia tuli myyntiin syyskesällä 
1987. Toisen, puutarha-alalla toimivan liikeyrityksen 
kanssa kokeiltiin keväällä 1987 viljelytapaa, jossa labo-
ratorio lisäsi tervetaimiaseman aineistoa, istutti pienet 
taimet turpeelle ja möi ne jatkokasvatettaviksi käyttötai- 
mituottajille. 	Näiden kokeilujen perusteella laajennet- 
tiin mansikan tarkastettujen käyttötaimien viljelysääntö-
jä. Solukkolaboratorioiden tuotanto riippuu käyttötaimi-
viljelijöiden kiinnostuksesta uuteen lisäystapaan, jossa 
ei tarvita emotaimia. Tuotanto keskittynee maalis-kesä-
kuulle ja näin taataan taimet kevätistutuksiin. Rönsyli-
säyksessähän talvituhot voivat pienentää tuntuvasti ke-
väällä markkinoitavien kasvien määrää. 

2.2.2. Tuotettujen taimien määrä 

Yhtenäistä tilastoa tarkastettujen käyttötaimien myynnistä 
on pidetty MTH:ssa vuodesta 1977 lähtien. Tilasto kootaan 
niistä tiedoista, jotka viljelijät ilmoittavat maksaessaan 
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puolivuosittain tarkastusmaksun myymistään taimista. Vuo-
sina 1977-1987 myydyt tarkastetut käyttötaimet on esitetty 
taulukossa 6. Valiotaimiviljelijöiden myymiä taimimääriä 
ei julkaista erikseen, koska ne ovat liikesalaisuuksia. 
Määrät sisältyvät tarkastettujen käyttötaimien tuotantolu-
kuihin. Valiotaimien tuottaja saa myydä toisen vuoden tai-
misadon käyttötaimina. 

Kymmenvuotiskautena tasaisimmin on kasvanut mansikantai-
mien myynti. Kysyntä on ollut suurempi kuin tarjolla ole-
vien taimien määrä. Taimipula paheni vuosina 1981-1982, 
jolloin oli runsaasti talvivaurioita sekä valiotaimi- että 
käyttötaimikasvattajilla. 	Vuonna 1986 markkinoitiin yli 
kolme miljoonaa mansikantainta. 

Vadelmantaimien menekki oli hyvä 1980-luvun alkuun asti. 
Sen jälkeen viljelijät ovat joutuneet rajoittamaan lisäyk-
siään, koska kaikki tuotetut taimet eivät ole menneet kau-
paksi. Viime vuosina vadelmantaimien myynti on ollut kes-
kimäärin 70 000 kpl. 

Myöskään mustaherukantaimien tuottajat eivät ole voineet 
käyttää kaikkea pistokasmateriaalia, jonka olisivat saa-
neet emotaimistaan, koska tainten kysyntä on ollut vaihte-
leva. Kaksi viljelijää luopuikin kokonaan mustaherukoiden 
tuottamisesta. 1980-luvun myyntimäärät ovat vaihdelleet 
75 000 kpl:sta 190 000 kpl:seen. 

Puna- ja valkoherukkaa on ollut saatavana tarkastettuina 
käyttötaimina vuodesta 1984 lähtien. 	Tuotanto on ollut 
vain muutamia satoja taimia, kysyntä sen sijaan on vilkas. 

Karviaismarjan taimitarve on ollut vakio 4 000 - 5 000 
kappaletta vuosittain. 

Vaikeimmin ennakoitavissa tällä kymmenvuotiskaudella on 
ollut mesivadelman taimien menekki: vuonna 1981 myytiin 
vain 270 kpl 	ja vuonna 1978 peräti 16 960 kpl. 
Keskimäärin vuosimyynti on ollut n. 3 000 kpl. 

MTH:n taimitarhatilaston mukaan 90 % myydyistä mansikan 
taimista on tarkastettuja. Muilla marjakasveilla myynti-
osuudet ovat toistaiseksi alhaisimmat: vadelmalla noin 
puolet ja karviaisella ja mustaherukalla vajaa neljännes 
on tervetaimia. Puna- ja valkoherukkahan ovat vasta tu-
lossa myyntiin (ANON. 1986 e). Tilastoissa ei näy marjan-
viljelijöiden omaan käyttöön tuottamien eikä satunnaisesti 
toisille viljelijöille myytyjen taimien määrää. 
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2.2.3. Lajikkeet 

Tarkastettuina käyttötaimina on vuonna 1987 saatavana tai-
mia seuraavista marjakasveista ja lajikkeista: 

Karviainen: 

'Hinnonmäen keltainen' 
'Lepaan punainen' 

Mansikka: 

'Alaskan pioneeri 
FHiku' 
'Jonsok' 
'Kristina' 
FMinja' 
'Ostara' 
'Redgauntlet' 
'Senga Sengana' 
'Zefyr' 

Mesivadelma: 

'Heisa' 

Mustaherukka: 

'Imandra' 
'Melalahti' 
'Öjebyn' 

Punaherukka: 

'Jonkheer van Tets' 
'Punainen hollantilainen' 
'Rondom' 
'Roteswunder' 
'Traubenwunder' 

Vadelma: 

'Muskoka° 
'Ottawa' . 
'Preussen' 

Valkoherukka: 

'Valkea Jiitterbog' 
'Valkea hollantilainen' 

Viherherukka: 

'Vertti' 

Tervetaimituotantoon valitut lajikkeet ovat joko maassamme 
perinteisesti viljeltyjä (esim. 'Hinnonmäen keltainen', 
'Punainen hollantilainen'), koetulosten perusteella valit-
tuja ulkomaisia lajikkeita ('Imandra', 'Jonsok', 
'Roteswunder') tai kotimaisia jalosteita ('Hikur, 'Minja', 
°Heisa', 'Vertti'). 	Eri alkuperää olevia lajikekantoja 
vertaillaan myös aitouskokeissa ja näin pyritään löytämään 
viljelyominaisuuksiltaan parhaat yksilöt lisäykseen. 

Kuluttajien kiinnostus muovaa osaltaan lajikevalikoimaa. 
Vadelmalajike 'Rikalan' tuotanto on kysynnän vähäisyyden 
vuoksi lopetettu kokonaan, mansikkalajikkeiden 'Alaskan 
pioneeri', 'Kristina' ja 'Redgauntlet' menekki on vähäi-
nen. Mesivadelmalajike 'Heija' korvattiin aromikkaammalla 
'Heisa'-lajikkeella. 
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2.3. Maatilahallitus 

Terveiden taimien tuotanto-ohjeet antaa MTH, jonka puutar-
hatoimisto valvoo niiden noudattamista. Puutarhatoimistos-
sa on toimistopäällikkö, -agronomi ja ylitarkastaja, jonka 
vastuualueeseen kuuluvat taimitarha-asiat. Kesäajaksi 
(touko-syyskyy) toimistoon on palkattu lisäksi tilapäinen 
työntekijä, hoitamaan lähinnä tervetaimi- ja taimimyymälä-
tarkastuksia. 

Vuosina 1976-1985 viljelmät tarkastettiin kesäaikana kah-
desti, paitsi vadelmatarhat kerran. Kesän ensimmäisellä 
käynnillä keskityttiin mansikka-ankeroisen etsimiseen. Työ 
oli aikaaviepää, koska mansikkamailta otetut epäilyttävät 
taimet tutkittiin mikroskoopilla välittömästi 'kenttälabo- 
ratoriossa' pellon laidalla. 	Koska mansikkaviljelysten 
lukumäärä oli kaksinkertaistunut jaksolla 1976-1985, kului 
tarkastuksiin vuonna 1985 noin puolitoista viikkoa enemmän 
aikaa kuin jakson alkuvuosina. Lisäys oli tuntuva, kun 
käynnit ajoittuivat kevätkesään, jolloin tarkastetaan myös 
kausiluonteisesti aukiolevia taimimyymälöitä. Koska taimi-
viljelyksiltä ei enää löytynyt mansikka-ankeroisiakaan, 
voitiin siirtyä kaikkia tervetaimituottajia koskevaan käy-
täntöön, jossa viljelijä itse tekee kasvukauden ensimmäi-
sen tarkastuksen MTH:lta saamiensa ohjeiden mukaan. 
(Ankeroisnäytteet, jotka otetaan toisen tarkastuksen yh-
teydessä tutkii kasvintarkastustoimiston laboratorio). 

Uuden tarkastustavan avulla kesällä 1986 matkapäiviä oli 
12 vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin niitä oli 42. 
Vuosittain lisänä työmatkoihin on käynti tiloilla, jotka 
ovat pyytäneet tervetaimituotannon aloittamistarkastusta. 
Talvisin tehdään ns. äkämäsilmutarkastus herukkaviljelmil-
lä ennen pistokkaiden leikkausta, ja näihin käynteihin 
kuluu 5-7 matkapäivää vuosittain. 

IV TERVETAIMITUOTANTOON LIITTYVIÄ VILJELYKOKEITA 

1. Mansikka 

Puutarhantutkimuslaitoksella Piikkiössä aloitettiin vuonna 
1969 selvitys taimiaineiston laadun merkityksestä mansikan 
satoon. 	Kokeissa osoitettiin, että erillisestä emotaimi- 
maasta otetuista taimista saatiin 18 % suurempi mansikka-
sato kuin marjanviljelyksiltä otetuista taimista. Sadonli-
säyksen oletettiin johtuneen pääasiassa taimien erilaises-
ta elinvoimasta, koska kummatkin taimet olivat terveyden-
tilaltaan samanlaisia. (KARHINIEMI ja KALLIO 1975). 
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TERTA-toimikunta järjesti vuosina 1974-1978 eri puolille 
Suomea kokeita ja havaintoistutuksia, joiden tarkoituksena 
oli selvittää mansikan tarkastettujen käyttötaimien sato-
tasoa verrattuna mansikanviljelyksiltä otettujen taimien 
satoon. Varsinaisia koepaikkoja olivat tuhoeläintutkimus-
laitos Tikkurilassa, 	Etelä-Savon koeasema Mikkelissä ja 
yksityinen, suonenjokelainen mansikkaviljelmä. Tavallisten 
taimien ja tarkastettujen käyttötaimien satomäärät Suonen-
joella, Tikkurilassa •ja Mikkelissä tehdyistä kokeista on 
esitetty kuvassa 2.  

16990 

1978 1975 	1976. 	1977 

a: •Tefyr Suonenjoki 

1975 	1976 	1977 

b :'Sen g a Sengana' Tikkurila 

1975 	1976 	1977 

C:'SengaSengana' Mikkeli 

Kuva 2. Mansikan tarkastettujen käyttötaimien ja tavallisten 

taimien sadon määrä (kg/ha) Suonenjoella (a), Tikku-

rilassa (b) ja Mikkelissä (c) vuosina 1975-1977 

(KALLIO ym. 1980) 
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Suonenjoella olivat tavalliset taimet viljelijän omia, 
terveiltä näyttäviä taimia. Lajikkeena oli 'Zefyr' (Kuva 
2a). Ensimmäisenä satovuonna tuottivat molemmmat istutuk-
set varsin hyvin, ja tarkastettujen käyttötaimien sato oli 
vain 11 % suurempi kuin omien taimien. Seuraavina vuosina 
marjamäärät laskivat; omien taimien sato romahdusmaisesti, 
jääden 56 %:iin (1976) ja 47 %:iin (1977) käyttötaimien 
sadosta. 	Aleneminen viittaa 'Zefyr'-lajikkeen heikkoon 
ankeroiskestävyyteen. Vuonna 1976 viljelijän omissa tai-
missa oli havaittavissa selviä ankeroissaastunnan merkke-
jä. 

Tuhoeläintutkimuslaitoksen kokeesta, lajikkeesta 'Senga 
Sengana' tarkastetuilla käyttötaimilla saatiin 97 % suu-
rempi sato kuin tavallisilla taimilla (Kuva 2b). Käyttö-
taimet tuottivat jokaisena koevuonna yli 10 000 kg:n heh-
taarisatoja, kun tarkastamattomien sato parhaimmillaan oli 
7 100 kg (1976). 

Etelä-Savon koeasemalla jatkettiin tutkimusta vielä vuonna 
1978. (Kuva 2c). Neljän vuoden keskisato tarkastetuista 
taimista oli 59 % suurempi kuin tavallisten taimien. 

Esitetyssä tutkimussarjassa kaikki koepaikat ja satovuodet 
(17 satoa) huomioon ottaen tarkastettujen käytötaimien 
sato oli keskimäärin 10 240 kg/ha ja tavallisten taimien 
6 720 kg/ha, joten käyttötaimilla saatu sadon lisäys oli 
3 520 kg/ha eli 52 % (KALLIO ym. 1980). 

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös ulkomaisissa tutki- 
muksissa. 	Norjassa mansikkapunkista puhdistetut taimet 
antoivat 31 % suuremman sadon kuin saastuneet (FJELDDALEN 
1952). LINDHARTin ja THUESENin (1959) mukaan lämminvesikä-
sittelyn saaneilla mansikantaimilla oli ensimmäisenä sato-
vuonna 26 % ja toisena vuonna 54 % suurempi sato kuin 
käsittelemättömillä taimilla. PITCHER (1959) totesi ko-
keissaan, että ankeroismäärän aleneminen aiheuttaa 16-54 
%:n sadonlisäyksen ensimmäisenä vuonna, mutta vain 2-10 
%:n lisän seuraavana vuonna, jolloin ankeroispitoisuus on 
jälleen lisääntynyt. 

KALLIO (1975) laski teoreettisen mallin, miten nopeasti 
viljelmä meillä voi saastua, jos istutusaineisto ei ole 
täysin puhdasta. Esimerkkinä oli mansikka, jonka pahimmat 
tuholaiset mansikka-ankeroinen ja -punkki leviävät pää-
asiassa rönsyjen välityksellä. Kasvukauden aikana yhden 
(saastuneen) taimen rönsyt ehtivät kosketuksiin noin 
120-150 cm:n säteellä kasvavien taimien kanssa eli saas- 
tuttamaan 22-25 muuta tainta. 	Jos saastunta on istutet- 
taessa 0,1 %, on se kolmen vuoden kuluttua 17 %, ja jos 
taimissa on 5 %:ssa tuholaisia istutettaessa, on niitä 
vuoden kuluttua jokaisessa taimessa. 
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Edellä esitellyissä kotimaisissa tutkimuksissa todettiin 
tarkastetuista käyttötaimista saatavan myös laadullisesti 
parempi sato kuin tarkastamattomista taimista. Tarkastet-
tujen taimien tuoma sadonlisäys laskettuna kokonaissadosta 
ja I luokan sadosta on esitetty taulukossa 7.  

Taulukko 7. Tarkastettujen käyttötaimien antama sadon-
lisäys (% tavallisten taimien sadosta) lasket-
tuna kokonaissadosta ja I luokan sadosta. 
(KALLIO ym. 	1981). 

Koepaikka Vuosi Sadonlisäys % 
Kokonaissadosta I luokan sadosta 

Mikkeli 1975 83 105 
1976 101 122 
1977 57 38 
1978 26 27 

Tikkurila 1975 233 439 
1976 52 
1977 68 58 

Tervetaimiasemalla tehtävissä aitouskokeissa mitataan jat-
kuvasti eri marjakasvilajikkeiden tuottamia satoja. man-
sikkakokeissa vuosina 1986-1987 saadut satomäärät on esi-
tetty taulukossa 8.  

Taulukko 8. Tervetaimiasemalla mansikan aitouskokeissa 

M. 

vuosina 
sadoiksi 
1985. 

1986-1987 saadut marjamäärät hehtaari-
muutettuna (kg/ha). Istutusvuosi on 

(Kirjeellinen tiedonanto 26.10.1987 
Uosukaiselta). 

Lajike 1986 1987 

Mari 12 700 18 900 
Zefyr 7 700 14 100  
Kristina 7 040 11 300 
Senga Sengana 4 270 13 500  

* Hiku 1 060 12 200 
* Jonsok 0 050 4 800 

*Istutettu muita lajikkeita myöhemmin, syksyllä 1985. 
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2. Vadelma 

Kasvitautien tutkimuslaitoksella Tikkurilassa aloitettiin 
kesällä 1975 kenttäkoe vadelman versotaudin tutkimista 
varten. Koe perustettiin tarkastetuilla käyttötaimilla, ja 
jotta samalla voitiin verrata terveiden taimien ja kauppa-
taimien satotuloksia, istutettiin lisäksi yksi rivi taimi-
myymälästä ostettuja vadelman taimia. Lajikkeena oli 
'Preussen'. 

Vadelmat tuottivat hieman satoa vuonna 1976, mutta marjat 
punnittiin vasta vuodesta 1977 alkaen. Satotulokset on 
esitetty taulukossa 9.  

Taulukko 9. Vadelman tarkastettujen käyttötaimien ja 
tavallisten kauppataimien sadot vuosina 1977-
1980 (BREMER 1980). 

1977 1978 1979 1980 

Tavalliset kauppataimet 1 220 2 470 2 450 5 220 
Tarkastetut käyttötaimet 8 340 5 300 6 530 6 300 
Kauppataimien ja käyttö-
taimien satoero 7 120 2 830 4 080 1 080 

Marjat poimittiin vain kaksi kertaa viikossa lukuunotta-
matta vuotta 1980, jolloin satoa korjattiin kolmesti vii-
kossa. Sato olisi ollut laadultaan ja määrältään parempi, 
jos se olisi voitu kerätä useammin. 

Tavallisten kauppataimien antama marjamäärä oli aluksi 
hyvin heikko. Taimien joukossa oli runsaasti viroottisia 
kasveja, muutamia erittäin voimakkaasti saastuneita, run-
saasti lievästi oirehtivia ja joitakin täysin terveen nä-
köisiä. Tavalliset taimet olivat huomattavasti lyhyempiä 
(120-160 cm) ja hentovartisempia kuin käyttötaimet, jotka 
olivat voimakaskasvuisia, tukevavartisia ja 170-200 cm:n 
mittaisia. 

Tarkastettujen käyttötaimien sato oli parhain ensimmäisenä 
varsinaisena satovuotena (1977), jonka jälkeen versotauti 

Didymella applanata) alkoi levitä koko kasvustoon ja 
sadot alenivat. Myös virukset siirtyivät vähitellen ter-
veisiin taimiin: kesällä 1979 havaittiin vain yksittäisiä 
viroottisia kasveja, kun loppukesällä 1980 kasvusto oli 
saastunut 30 %:sti. 	Tarkastetut vadelman taimet antoivat 
versotautisaastunnasta huolimatta vielä kuudentena vuonna 
istutuksen jälkeen huomattavasti suuremman sadon kuin ta-
valliset kauppataimet. Kauppataimien sadon alhaisuus joh-
tui pääasiassa virustautien vaikutuksesta. 
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Kuten mansikkakokeissakin, todettiin myös vadelmalla tar-
kastetuista taimista saatavan laadullisesti parempi sato 
kuin tavallisista. 	Käyttötaimien marjat olivat suuria ja 
tasakokoisia, 	kun taas kauppataimien sadon joukossa oli 
runsaasti pieniä, kovia ja vajavaisesti kehittyneitä mar-
joja (BREMER 1980). 

Satosato koko tutkimuksessa ei ollut kovin korkea, kuiten-
kin huomattavasti parempi kuin maamme keskimääräinen va- 
delmasato, 2 259 kg/ha (ANON. 1987 d). 	Tervetaimiaseman 
aitouskokeissa on 'Muskoka'-lajikkeesta saatu yli kaksin-
kertainen ja mesivadelmalajikkeesta 'Heisa' yli nelinker-
tainen sato verrattuna em. kokeen parhaaseen °Preussen'-
satoon. Satotuloksia vadelman aitouskokeista on taulukossa 
10. 

Taulukko 10. Tervetaimiasemalla vadelman aitouskokeista 
vuosina 1985-1986 saadut marjamäärät heh-
taarisadoiksi muutettuna (kg/ha). 
Istutusvuosi on 1984. (Kirjeellinen tiedon- 
anto 26.10.1987 M. Uosukaiselta). 

Lajike 1985 1986 

Muskoka 4 800 19 900 
Preussen 2 800 6 100 
Ottawa 4 000 14 100 
Heisa 4 100 34 400 

Ulkomailla on epäilty vadelman tervetaimituotannon kannat-
tavuutta, koska kasvit saastuvat nopeasti virustauteihin. 
Kasvitautien 	tutkimuslaitoksen kokeissa tartunnan lähde, 
viroottiset vadelmat olivat kahden metrin päässä terveistä 
taimista. Kirvojen eikä muidenkaan hyönteisten torjuntoja 
tehty. 	Kun näissäkin oloissa terveiden taimien sato oli 
alenemisestaan huolimatta vielä kuudentena vuonna istutuk-
sen jälkeen noin 20 % parempi kuin tavallisten kauppatai-
mien sato, on BREMERin (1980) mielestä tarkastettujen va-
delmantaimien käyttö meillä kannattavaa, etenkin kun tar-
kastetuilla käyttötaimilla ja tavallisilla kauppataimilla 
ei ole ollut suurta hinnaneroa. 

3. Mustaherukka 

Keski-Suomen tutkimusasemalla Laukaassa on vuosina 
1979-1985 vertailtu mustaherukan tarkastettuja käyttötai-
mia ja taimimyymälästä ostettuja tavallisia taimia. Koe-
lajike oli 'öjebyn'. Tässäkin tutkimuksessa saatiin ter-
veillä taimilla suurempia satoja kuin kauppataimilla. 
Mutta tarkastamattomatkin taimet olivat varsin terveitä, 
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sillä saadut marjamäärät olivat moninkertaisia verrattuna 
maan keskisatoon, joka MTH:n puutarharekisterikyselyn mu-
kaan vuonna 1985 oli 2 785 kg/ha (ANON. 1986 f). Musta-
herukan satotulokset on esitetty taulukossa 11.  

Taulukko 11. Mustaherukan tarkastettujen käyttötaimien 
ja tavallisten kauppataimien sadat vuosina 
1981-1985. (kg/ha) (ANON. 1986 g). 

1981 1982 1983 1984 1985 

Tavalliset kauppataimet 2079 4550 8295 8190 13335 
Tarkastetut käyttötaimet 2527 6685 10885 10045 14280 
Kauppataimien ja käyttö-
taimien satoero 448 2135 2590 1855 945 

Paras sato tarkastetuista käyttötaimista saatiin vuonna 
1985, samoin myös tavallisista taimista, tuolloin satoero 
taimien välillä oli vajaa 1 000 kg/ha. 

Kokeessa punnittiin myös marjojen keskipaino. Kauppataimi-
en marjat olivat 15 % kevyempiä kuin käyttötaimien marjat, 
jotka painoivat keskimäärin yhden gramman (ANON. 1986 g). 

Kokeessa olleet kauppataimet olivat varsin terveitä. Kui-
tenkaan herukoiden taimiaines ei aina ole näin puhdasta. 
Reheväkasvuisissa, terveennäköisissä pensaissa saattaa 
piillä suonenkatoviroosi, jota herukan äkämäpunkit levit-
tävät. Kymmenen vuotta sitten Etelä- ja Keski-Suomen he-
rukkaviljelyksillä tehdyt havainnot osoittivat, että lähes 
kaikilla tarkastetuilla tiloilla oli virusoireita. Testa-
tuista 70 mustaherukkanäytteestä 35,7 % oli suonenkato-
viroottisia. Virus todettiin mm. °Brödtorp°-, 'Melalahti'-
'Roodknopf- ja föjebyn'-lajikkeista ja myös punaherukkala-
jikkeista 'Punainen hollantilainen' ja 'Rondom' (BREMER 
1978). 

Englantilaisissa kokeissa suonenkatoviruksella saastute-
tuissa pensaissa tauti eteni niin, että neljän vuoden ku-
luttua tartunnasta pensaat olivat täysin sairastuneet. 
Heikoilla virusroduilla saastutettujen pensaiden sato ale-
ni 20 % ja voimakkaalla saastutettujen 95 %, jolloin satoa 
ei saatu juuri lainkaan (CROPLEY ym. 1964, LEGOWSKI Tm. 
1965). Koska maassamme esiintyy sekä heikkoja että voimak-
kaita rotuja, johtuvat alhaiset herukkasadot, etenkin van-
himmissa tarhoissa, osittain suonenkatoviruksesta. 

Viruksen levittäjät, herukan äkämäpunkit, kulkeutuvat hel-
posti tuulen mukana marjalohkolta toiselle. Siksi uusi, 
terve marjaviljelmä olisi perustettava vähintään 200 m:n 
päähän lähimmistä vanhoista tai luonnonvaraisista heru-
koista, joissa on äkämäsilmuja (BREMER 1978). 
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V HAASTATTELUTUTKIMUS 

1. Aineisto ja menetelmät 

Tässä työssä arvioin tervetaimituotannon onnistumista ja 
merkitystä Suomen marjanviljelylle. Tätä varten haastatte-
lin maaliskuussa 1987 tervetaimiaseman, tervetaimituotta- 
jien, MTH:n ja konsulenttikunnan edustajia. 	Konsulentit 
edustivat myös marjanviljelijöitä. 

Tutkimuksessa oli mukana 15 tervetaimituottajaa. Haastat-
telin kaikkia niitä yhdeksää viljelijää, jotka ovat olleet 
mukana kokeilukaudesta (ennen vuotta 1976) lähtien, sekä 
kuutta myöhemmin (vuosina 1977-1985) aloittanutta, jotka 
saavat pääasiallisen toimeentulonsa terveiden taimien 
tuottamisesta. Haastattelin tervetaimituottajat puhelimit- 
se 	puolistrukturoitua 	teemahaastattelua 	käyttäen 
(HIRSJÄRVI ja HURME 1979). 

Tervetaimituottajille tehdyt kysymykset: 

Oletko tyytyväinen tervetaimiaseman toimintaan? 
Ovatko tuotanto-ohjeet tarkoituksenmukaiset? 
Ovatko MTTK:n ja MTH:n antamat tarkastusohjeet riittä-
vät 
Onko mielestäsi MTH:n tekemä tarkastus rutiininomainen 
vai edistääkö se toimintaa viljelijän kannalta? 
Onko lomakkeiden (tarkastusraportit, selvitykset myy-
dyistä taimista) täyttäminen vaikeaa? 
Onko markkinointivaikeuksia? 

Konsulentteja oli tutkimuksessa kuusi. He toimivat maamme 
marjantuotantoalueilla. 	Konsulentit arvioivat toiminnan 
onnistumista ja kertoivat ammattiviljelijöiltä kuulemiaan 
mielipiteitä terveistä taimista. 

Tervetaimiasemaa edusti laitoksen johtaja ja MTH:ta puu-
tarhatoimiston toimistopäällikkö. Heitä pyysin nimeämään 
oman sektorinsa ongelmia. 
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2. Tulokset ja niiden tarkastelu 

2.1. Tervetaimituottajien mielipiteet 

Kysymys: Oletko tyytyväinen tervetaimiaseman toimin-
taan? 

Viljelijöistä 13 sanoi olevansa nykyisiin taimitoimituk-
siin tyytyväinen, mutta 11 heistä lisäsi, että aikaisemmin 
ei saanut taimia tilauksensa mukaisesti eikä myöskään ha-
luamanaan aikana. Punaherukan valiotaimitoimituksissa on 
vielä vajausta ja tämä harmitti kahta kasvattajaa. 

Tervetaimitoimintaa rajoitti pitkään se, ettei asemalla 
pystytty vaatimattomissa puitteissa tuottamaan kysyntää 
vastaavaa määrää emotaimia. 	Vuoden 1985 jälkeen uusien 
toimitilojen myötä tilanne on parantunut. 

Punaherukan taimituotannon ongelmana oli ydintaimien vä-
hyys ja vaikea puhdistettavuus. Suosituimmasta lajikkeesta 
'Punaisesta hollantilaisesta' oli saatu puhdistetuksi vain 
yksi taimi, sekin vanha yksilö, jonka pistokkaiden tuotto-
kyky oli huono. Asemalla on nyt tehostettu erityisesti 
puna- ja valkoherukan tuotantoa. 

Tällä kysymyksellä oli tarkoitus kartoittaa taimien saata-
vuutta, mutta vastauksissa tuli lisäksi ilmi, etteivät 
tuottajat saaneet mielipiteitään kuuluviin tervetaimiase-
man johtokunnassa, koska puutarhaviljelyn edustaja ei ol-
lut tervetaimituottaja. Uuteen johtokuntaan on nyt sel-
lainen valittu (ANON. 1987 e). 

Kysymys: Ovatko tuotanto-ohjeet tarkoituksenmukaiset? 

Näitä sääntöjä piti 14 viljelijää tarkoituksenmukaisina. 
Yksi tuottaja koki ohjeet liian holhoavina ammattinsa hy-
vin osaavalle tarhurille. 

Kysymys: Ovatko MTTK:n ja MTH:n antamat tarkastusohjeet 
riittävät? 

(Kesä 1986 oli kokeilukausi, jolloin sääntöjen edellyttä-
mistä kahdesta tarkastuksesta toisen teki viljelijä itse. 
Aiemmin molemmat hoiti MTH:n tarkastaja). Kaikki kokivat 
ohjeet riittävinä, tosin kolme epäili omia taitojaan nii-
den soveltajina. Sitä, että sääntöjen muutoksesta tiedo-
tettiin lehdistössä, piti neljä viljelijää haitallisena ja 
halusi palata entiseen käytäntöön, koska marjanviljelijät 
eivät luottaneet tervetaimituottajan tekemään tarkastuk-
seen eivätkä taimien puhtauteen. 
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Kysymys: Onko mielestäsi MTH:n tekemä tarkastus rutii-
ninomainen vai edistääkö se toimintaa vilje-
lijän kannalta? 

Yksikään tervetaimituottaja ei ollut sitä mieltä, että 
tarkastus olisi ollut rutiininomainen. 	Tarkastuskäynnin 
sanottiin ryhdistävän käytännön viljelyä ja antavan mah-
dollisuuden erikoismainonnalle. 

Kysymys: Onko lomakkeiden (tarkastusraportit, selvityk-
set myydyistä taimista) täyttäminen vaikeaa? 

Kyselyihin on varauduttu, joten tarvittavat tiedot saadaan 
suhteellisen vaivattomasti lomakkeelle. 

Kysymys: Onko markkinointivaikeuksia? 

Mansikan, punaherukan ja valkoherukan taimien myynti on 
ongelmatonta. Sen sijaan mustaherukan, vadelmakasvien ja 
karviaisen menekki on satunnaista, vain yhdellä viljeli-
jällä on näille kasveille pysyvät markkinakanavat. 

Yrittäjät arvioivat suurimmaksi syyksi taimien menekkivai-
keuksiin sen, että runsaasti taimia markkinoivat taimimyy-
mäläketjut eivät ole kiinnostuneita tarkastetuista taimis-
ta, vaikka niiden tukkuhinta on usein sama kuin tarkasta-
mattomien taimien. Myynti suoraan marjanviljelijöille 
vaihtelee suuresti ja tuotantoa on vaikea suunnitella, 
koska sitovia sopimuksia ostajat eivät suostu tekemään. 

Muut mielipiteet: 

Viljelijät kaipasivat enemmän keskinäistä yhteistyötä eri-
tyisesti taimien markkinointiin. Vuotuinen kokoontuminen 
neuvotteluun, jossa päätetään taimien hinnoista ei riitä, 
vaan yrittäjät haluaisivat koulutustilaisuuden, jossa pu-
huttaisiin ensi sijaisesti heidän alansa kysymyksistä. 

Tervetaimi toiminnan kehittämiseksi tuottajat ehdottivat 
myyntikieltoa tarkastamattomille taimille, tuotantotukea 
erikoisviljelylleen, tarkempia lajikesuosituksia maan eri 
osiin ja luonnonmukaisen viljelyn tutkimusta. 

Huolestuneita yrittäjät olivat toimeentulostaan, jos jat-
kuvasti tuotantoon otetaan mukaan lisää viljelijöitä. So-
lukkolisättyjen valiotaimien aitoutta epäili yksi viljeli-
jä. 
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2.2. Konsulenttien ja marjanviljelijöiden mielipiteet 

2.2.1. Konsulenttien omat arviot tuotannon onnistumisesta 

Haastateltujen marjanviljelykonsulenttien mielestä terve-
taimituotannossa on pääpiirteittäin onnistuttu. Eniten on 
hyödytty mansikanviljelyssä, jossa alueellinen hehtaari-
sato on noussut kymmenessä vuodessa 4000 kg:sta 6000 
kg:aan. Satotason kohoamiseen on vaikuttanut myös ammatti-
taidon lisääntyminen ja viljelytekniikan kehittyminen. 

Marjojen laadun paranemista pidettiin tervetaimituotannon 
aikaansaamana. Konsulentit korostivat myös sitä, että vi-
roottiset vadelman ja herukan taimet ovat lähes kokonaan 
poissa markkinoilta. 

Konsulenteista kolme oli havainnut että, kun tervetaimi-
tuottaja on omassa läänissä, marjanviljelijät ostavat tai-
mensa mieluummin tältä, kuin kauempana olevalta tuntemat-
tomalta tuottajalta. Marjanviljelijät haluaisivat nähdä 
tervetaimiviljelyksen ennen taimitilauksensa antamista. 

Yhteistyötä voisi olla nykyistä enemmän tervetaimituotta-
jien ja marjanviljelijöiden välillä. Konsulentit huomaut-
tivat siitä, että tervetaimikasvattajat eivät käy, alan 
kursseilla eikä näin synny tilanteita, joissa voisi kes-
kustella molempien osapuolien tarpeista. 

2.2.2. Marjanviljelijöiden mielipiteet 

Marjanviljelijät ovat valittaneet mansikan taimien huonoa 
saatavuutta ja sitä, että osa taimista on heikkolaatuisia. 
Mansikan tervetaimissa on ollut myös punkkeja ja härmää. 

Mansikan taimipula on johtunut 1970-luvulla tervetaimiase- 
man puutteellisista toimitiloista, 	joissa ei pystytty 
tuottamaan riittävästi emotaimia valiotaimikasvattajille. 
Solukkolisäyksen avulla valiotaimituotanto laajeni 
1980-luvulla, mutta viime vuosina on ollut pahoja talvitu- 
hoja sekä valio- että käyttötaimiviljelmillä. 	Taimien 
heikkolaatuisuus selittyy sillä, että kiihkeän kysynnän 
aikana tuottajat myyvät taimia, jotka eivät täytä kauppa-
kelpoisuusvaatimuksia, vaikka näin saisi menetellä ainoas= 
taan silloin, kun laadusta on erikseen sovittu ostajan 
kanssa. 	Tervetaimiviljelmillä mansikkapunkkeja on ollut 
marjanviljelyssä olevilla lohkoilla. Vaatii lisäselvitys-
tä, onko taimipulan vallitessa myyty taimia myös tällai-
sista kasvustoista. Vihannespunkit ovat lisääntyneet, 
koska tuholaistorjuntoihin on käytetty yksipuolisesti syn-
teettisiä pyretroideja. Näillä aineilla ei ole jälkivaiku- 
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tusta punkkien muna-asteisiin (T. Tuovinen suullinen tie- 
dontanto 16.4.1987). 	Lisääntynyt härmäisyys 'Senga 
Sengana' - mansikkalajikkeessa johtuu kahdessa ydinkasvis-
sa tapahtuneesta muutoksesta. Näistä yksilöistä on mennyt 
taimia marjanviljelijöille asti. Emotaimet tarkastettiin 
kesällä 1987 käyttötaimiviljelijöiden pelloilla. Koska 
tautioireet olivat lieviä tai niitä ei ollut lainkaan, 
kehoitettiin viljelijöitä tehostamaan härmäruiskutuksia, 
mutta taimia ei poistettu. 

Näissä cm. asioissa tarvitaan lisää tiedotusta. mTH:een 
toivotaan enemmän palautetta myytyjen tervetaimien laadus- 
ta, 	jotta puutteet voitaisiin korjata tuottajan kanssa. 
MTH:n tarkastajan pitää entistä enemmän korostaa torjunta-
aineruiskutusten merkitystä. 

Konsulenteista viisi kertoi, että heidän alueellaan mansi-
kanviljelijöiden yleinen mielipide on, että uusi viljelmä 
perustetaan kokonaan tervetaimilla, mutta tuotantoa laa-
jennettaessa tervetaimia ostetaan vain emotaimiksi, joista 
sitten itse lisätään tarvittava määrä. Syynä tähän on tai-
mien korkea hinta. Näin menetellään perheviljelmillä, 
joilla taimien tuotantoon on käytettävissä omaa työvoimaa. 
Yhden konsulentin alueella lähes kaikki mansikkamaat istu-
tetaan pelkästään tarkastetuista taimista. 

Myös vadelmanviljelijät perustavat yrityksensä tarkastet-
tuja käyttötaimia käyttäen ja ottavat lisäistutuksiin tai-
met entisistä kasveistaan. Itä-Suomen viljelijät pitävät 
hintaa korkeana ja haluaisivat ostaa halvempaa materiaa-
lia, esimerkiksi juurenpaloja. 

Mustaherukan tarkastettu taimi ei kiinnosta ammattivilje-
lijöitä, vaikka hinta voi olla halvempi kuin tarkastamat-
toman taimen. Syyksi he sanovat sen, että taimien tuotta-
minen omista pistokkaista on vielä halvempaa ja helppoa. 
Viljelijöillä on ennestään suhteellisen puhtaita herukka-
kantoja, joten tervetaimilla saatava sadonlisäys ei heidän 
mielestään ole merkittävä. Puna- ja valkoherukan taimia, 
kalliitakin viljelijät ostaisivat, jos niitä olisi saata-
vana. Karviaismarjan tuotanto on niin vähäistä koko maas-
sa, ettei siitä ole tullut palautetta. 

2.3. Tervetaimiaseman ja MTH:n edustajan mielipiteet 

Tervetaimiaseman johtaja piti eniten tuotantoa hankaloit-
tavana tekijänä viljeli jäkunnan hajanaisuutta. Tervetaimi-
tuottajilta ei saa yhteisiä, heidän keskuudessaan valmiik-
si pohtimia mielipiteitä, vaan vain yksittäisten tuotta-
jien kovin erilaisia näkökantoja, joiden perusteella 
kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja ei voi tehdä. Tiedonkulun 
puutetta korostavat siis molemmat osapuolet ja parannusta 
saataneen tervetaimiaseman johtokuntaan valitun tervetai-
mituottajan kautta. 
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Maatilahallituksen ongelmana on tarkastusvoimavarojen ra-
jallisuus. 	Tarkastustoimintaan ei saa palkata nykyistä 
enempää (1 vakituinen ja 1 kesäisin toimiva tarkastaja) 
työntekijöitä. 	Osittain tästä syystä siirryttiin vuonna 
1986 tarkastuskäytäntöön, jossa viljelijät velvoitettiin 
tekemään toinen tuotantosääntöjen edellyttämistä kahdesta 
tarkastuksesta. 

Ratkaistavana on myös kysymys, miten paljon uusia viljeli-
jöitä tervetaimituotantoon otetaan ja miten heidät vali-
taan. Hyvä ammattitaito tulee korostumaan valintaperustee-
na. 

VI KOKOAVA TARKASTELU 

Maahamme on luotu suhteellisen joustavasti toimiva järjes-
telmä aidon ja terveen taimimateriaalin tuottamiseksi. 
Tutkimuksissa on osoitettu, että satotaso nousee terveitä 
taimia käytettäessä. 	Mansikan viljelyssä se näkyy myös 
käytännössä. Keskisato on kohonnut kymmenessä vuodessa 20 
% ja oli vuonna 1986 MTH:n puutarharekisterikyselyn mukaan 
5 371 kg/ha. Perinteisellä mansikanviljelyalueella, Kuo-
pion läänissä keskisato on jopa 6 387 kg/ha. Herukoiden 
ja vadelman nykyinen satotaso ei koetuloksiin verrattuna 
ole kovin korkea. Sadon määrän muutoksia on vaikea luo-
tettavasti arvioida tilastointitavan muututtua vuonna 
1984. 

Käytännön kokemusten perusteella marjanviljelijät uskovat 
mansikan ja vadelman tarkastettujen käyttötaimien tervey-
teen ja käyttävät niitä istutuksiinsa. Lajikeaidoista ja 
tutkituista puna- ja valkoherukoista he myös ovat kiinnos-
tuneita. Sen sijaan ammattiviljelijät eivät ole vakuuttu-
neita mustaherukan tervetaimien paremmuudesta tavallisiin 
taimiin verrattuna. Kaikkien marjakasvien hintoja pidetään 
liian korkeina, jotta voisi kerralla ostaa koko taimitar-
peensa tarkastettuina käyttötaimina. Tämän vuoksi terve-
taimia hankitaan emotaimiksi, joista otetaan lisäystaimet 
tuotantoa laajennettaessa. 

Se, miten halukkaita kuluttajat ovat ostamaan tarkastettu-
ja taimia, näkyy välittömästi käyttötaimiportaassa. Mansi-
kan, puna- ja valkoherukan taimien määrä ei vastaa kysyn-
tää. Mustaherukalle, karviaiselle, vadelmalle ja mesi-
vadelmalle olisi löydettävä uusia markkinoita. Marjakasve-
ja, lukuunottamatta mansikkaa ja mesivadelmaa, myös tuo- 
daan vuosittain maahamme ulkomailta. 	Taimitarhat eivät 
ole kiinnostuneita tekemään sopimuksia tervetaimituotta-
jien, kilpailijoittensa kanssa, vaan varmamenekkiset, 
helposti lisättävät marjakasvit tuotetaan itse tai samalla 
kun koristekasvien tilaukset tehdään ulkomailta, hankitaan 
sieltä myös marjakasvit. 
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Tarkastettujen käyttötaimien kokonaismyynti ei ole kaudel-
la 1976-1986 lisääntynyt sillä nopeudella kuin oli suunni-
teltu. Liikelaitosperiaatteella toimivan tervetaimiaseman 
talous on ollut alijäämäistä. Aseman myyntituloilla ja 
MTH:n myydyistä tervetaimista perimillä tarkastusmaksuilla 
ei toimintaa ole pystytty rahoittamaan. 	Myöskään MTH:n 
tarkastusresurssit eivät ole kasvaneet riittävästi vastaa-
maan tervetaimituotannon tarpeita. MTH:n nykyisillä voima-
varoilla ei voida tarkastusten määrää enää lisätä, sillä 
kasvitautien ja tuhoeläinten havaitsemiseksi katselmukset 
on tehtävä tiettyinä aikoina. Tarkastukset ja niihin liit- 
tyvät pitkät matkat ovat myös kalliita. 	Tarkastusresurs- 
sien puute saattaa täten estää uusien tarkastettujen käyt-
tötaimien viljelylupien myöntämistä. 

Vuosina 1985 ja 1986 tervetaimituotantoon on hyväksytty 
aikaisempia vuosia enemmän viljelijöitä. Uudet yrittäjät 
ovat kokeneet koulutuksen puuttumisen ongelmallisena. 
Vaikka 	tuottaj aksi 	hyväksyttävältä 	edellytetään 
taimitarha- ja kasvinsuojelumääräysten tuntemusta, on 
pelkkien MTH:n antamien tuotantosääntöjen perusteella vai-
kea aloittaa viljelyään. Tiedon hankinta perustuu kuten 
aiemminkin toisilta tervetaimituottajilta saatuihin ohjei-
siin. Erikoisviljelyyn perehdyttämisen tarve korostuu myös 
sikäli, että tervetaimiaseman arvokkaasta alkumateriaalis-
ta käyttötaimiviljelijän pitäisi pystyä tuottamaan tehok-
kaasti taimia, jotta tuotanto olisi kaikille osapuolille 
kannattavaa. Mitä enemmän käyttötaimiviljelijä saa emotai-
mesta myyntitaimia ja MTH niistä tarkastusmaksuja sitä 
vähemmän tervetaimiasemalla kohdistuu ydintaimien hintaan 
korotustarvetta. Koska joiltakin viljelmiltä saatu mansi-
kantaimien tarkastusmaksukertymä on ollut huolestuttavan 
alhainen, kaavaillaan mansikantaimien tarkastusmaksuille 
alarajaa, joka vastaa noin kymmenen taimen vuosituotantoa 
/emotaimi. Heikoimmat lisääjät saavat vuodessa valiotai-
mesta 1-2 rönsytainta, kun parhailla viljelijöillä tuotan-
to on yli 20 tainta/valiotaimi. 

Tervetaimiviljelijät ovat pitäneet MTTK:n puutarhaosaston 
jalosteista perittävää uuden lajikkeen lisämaksua liian 
korkeana. Käyttötaimituottaja siirtää uutuusmaksun kulut-
tajahintaan, joka näin kohoaa niin kalliiksi, etteivät 
taimet kiinnosta harrastelijaviljelijöitäkään. 

Tuotetut taimet ovat olleet aitoja. Tervetaimituotannolla 
on päästy eroon aineistoista, joissa on sekaisin viljely-
arvoltaan erilaisia taimia, esim. eri alkuperää olevia 
kantoja tai siementaimia. Taimien huolellinen merkitsemi-
nen viljelyn eri vaiheissa estää aiemmin niin yleiset la-
jikesekaannukset. Useimmiten käyttötaimet ovat olleet täy-
sin terveitä tai niissä on ollut vain tuotanto-ohjeiden 
sallima määrä tauteja ja tuholaisia. •MTH:n tarkastuksissa 
on toiminnan alkuvuosina hylätty yksi mansikantaimierä 
ankeroissaastunnan vuoksi sekä muutamia eriä toisen vuoden 
rönsytaimia mansikkapunkkisuuden takia. Tarkennettuja oh-
jeita on annettu härmätautien, vadelman versotaudin, man-
sikan rengaslaikun, mansikkapunkin, herukan lasisiiven ja 
varsisääsken torjuntaan. 
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Terveitä taimia käyttäen viljely on kannattavampaa paitsi 
siksi, että sadon määrä pinta-alayksikköä kohden nousee, 
myös koska sadon laatu on parempi. 1-luokan marjojen osuus 
kauppakelpoisesta sadosta kasvaa ja laadukkaasta tavarasta 
maksetaan myös hyvä hinta. 	Kasvinsuojelutoimenpiteiden 
tarve vähenee, 	mikäli uudet taimet istutetaan kyllin 
kauaksi vanhasta, saastuneesta marjamaasta. Terveet kas-
vustot säilyttävät tuottokykynsä kauemmin kuin tautien ja 
tuholaisten vaivaamat. 	Tarkastettujen taimien käytöllä 
estetään vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen. Terve- 
taimet ovat hyvä lähtökohta viljelylle, 	jossa halutaan 
välttää torjunta-aineiden käyttöä. 

Tiedottamisen puute, vähäisyys tai vaikeus tervetaimituo-
tannon eri osa-alueiden välillä on aiheuttanut ongelma-
tilanteita. Tarkastetuista käyttötaimista kertominen ku-
luttajille poistaisi vääriä ennakko-odotuksia. Pelkästään 
terveiden taimien käytöllä ei voida ratkaista kaikkia kas-
vinsuojeluongelmia. Vasta huolellisesti ja asiantuntevasti 
toteutettu marjakasvien viljely antaa täyden hyödyn näistä 
taimista. 

VII YHTEENVETO 

Marjanviljely oli maassamme kannattamatonta 1960-luvun 
lopulla, koska satotasomme olivat alhaisia. Syitä satojen 
pienuuteen olivat taantuneet lajikkeet sekä taudit ja tu-
holaiset, joiden torjunta viljelyksillä oli tuloksetonta. 
Keino tilanteen parantamiseksi oli lajikeaidon ja terveen 
taimiaineksen saaminen marjatuotantoon. 

Tervetaimituotannon kehittely aloitettiin 1970-luvun alus-
sa marjakasveista. Asetus ,(897/76) korkealaatuisen taimi-
aineiston tuottamisesta Maatalouden tutkimuskeskuksessa 
vakiinnutti toiminnan nykyiseen muotoonsa vuonna 1976. 

Terveiden taimien tuottamiseksi luotiin järjestelmä, jossa 
MTTK:n puutarha-, kasvitauti- ja tuhoeläinosastojen yh-
teistyöllä saadaan aikaan ydintaimet, joita tervetaimiase-
ma ylläpitää ja lisää. Asema myy tuottamansa monistusai-
neiston valiotaimina MTH:n hyväksymille tarkastettujen 
käyttötaimien tuottajille emotaimiksi, joista käyttötaimi-
viljelijä lisää kuluttajille myytävät taimet. 

Haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että nykyinen terve-
taimituotanto vastaa pääpiirteissään sille asetettuja odo- 
tuksia. 	Marjanviljelyn kannattavuus on parantunut, sillä 
sadot ovat sekä määrällisesti että laadullisesti parempia 
kuin 1970-luvun alussa. MTH:n tuotantotilastojen mukaan 
mansikan satotaso on noussut 20 % kymmenessä vuodessa. 
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Tarkastetut käyttötaimet ovat korkealaatuisinta marjakas- 
viaineistoa, jota markkinoiltamme on saatavissa. 	Marjan- 
viljelijät ovat vakuuttuneita taimien lajikeaitoudesta ja 
useimmiten myös terveydestä, mutta hintoja pidetään kal-
liina ja kokolajittelua epätasaisena. 

Tarkastettujen käyttötaimien tuotannon laajentuessa MTH:n 
tarkastusvalmiutta tulisi kehittää kouluttamalla maata-
louspiireihin henkilöitä, jotka hoitaisivat osan tilakäyn-
neistä. 

Käyttötaimiviljelijöiden ammattitaitoa ja yhteenkuuulu-
vuutta lisättäisiin teemapäivä-kokoontumisilla ja tainten 
menekkiä harrastelijapuutarhureille suunnatuilla tietois-
kuilla, jotta he osaisivat vaatia taimikauppiaalta koti-
maisia, oranssinvärisillä nimilapuilla varustettuja tart-
kastettuja käyttötaimia. 
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LIITE 1 

OHJEET MARJAKASVIEN TARKASTETTUJEN KÄYTTÖTAIMIEN 
TUOTANNOSTA JA MYYNTIEHDOISTA 

1 YLEISTÄ 

Tämän ohjeen antaminen perustuu eräiden taimitarhatuottei-
den viljelemisen ja kaupan valvonnasta annetun asetuksen 
(832/73) 4 pykälän 1 ja 2 momenttiin. 

Ohje korvaa maatilahallituksen päätöksen 4449/8330-86 mar-
jakasvien tarkastettujen käyttötaimien tuotannosta ja 
myyntiehdoista. Lisäykset ja muutokset edelliseen on mer-
kitty tekstin reunaan pystysuoralla viivalla. 

2 MARJAKASVIEN TARKASTETTUJEN KÄYTTÖTAIMIEN TUOTANTOA 
JA MYYNTIÄ KOSKEVAT OHJEET 

Tarkastettujen käyttötaimien kantayksilöiden tulee olla 
Maatalouden tutkimuskeskuksen aidoiksi ja lajikkeelle tai 
kannalle tyypillisiksi ja terveiksi hyväksymiä. Hyväksy-
tyistä kantayksilöistä kasvatettuja tai mansikalla mikro-
lisätyistä taimista jatkokasvatettuja taimia saa myydä 
tarkastettuina käyttötaimina vain edellyttäen, että niiden 
kasvattamisessa ja myynnissä on noudatettu maatilahalli-
tuksen kutakin kasvilajia varten erikseen tässä kiertokir-
jeessä antamia ohjeita. 

2.1. Viljelyyn osallistuminen 

Ennen tarkastettujen käyttötaimien tuotannon aloittamista 
on maatilahallitusta pyydettävä tarkastamaan, onko viljel-
mällä edellytykset kyseisen tuotannon harjoittamiseen. 
Tarkastusta on pyydettävä ennen aloitusvuoden huhtikuun 1. 
päivää. 

Tuotannosta 	vastaavalta 	henkilöltä 	edellytetään 
taimitarha- ja kasvinsuojelumääräysten sekä tarkastettujen 
käyttötaimien tuotantoa ja myyntiehtoja koskevien määräys-
ten tuntemusta. 

Viljelmä (yhden tai useamman tilan muodostama kokonaisuus, 
jolla käytetään samoja koneita, laitteita ja varastoja) 
tarkastetaan kasvukauden aikana ennen sen hyväksymistä 
tarkastettujen käyttötaimien tuottamiseen. Viljelmällä ei 
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saa esiintyä peruna-ankeroista eikä muita erikseen mainit-
tuja vaarallisia kasvintuhoojia, jotka voivat levitä tai-
mien tai niissä olevan mullan mukana. Tähän liittyvät tar-
peelliset näytteet ottaa maatilahallituksen hyväksymä tar-
kastaja. 

Viljelmän hyväksymisestä tarkastettujen käyttötaimien 
tuottamiseen annetaan viljelijälle kirjallinen ilmoitus. 
Tarkastusviranomainen voi julkistaa hyväksyttyjen tuotta-
jien nimet. 

2.2. Viljelyä koskevat ohjeet 

2.2.1. Pistokas-, rönsy- ym. kasvullinen lisäys 

Emokasviaineisto on hankittava tervetaimiasemalta tai ter-
vetaimiaseman johtokunnan tai maatilahallituksen tarkasta- 
jan osoittamalta viljelijältä. 	Tarkastajan tulee ennen 
osoittamista kuulla tervetaimiasemaa. 	Viljelijän tulee 
säilyttää tositteet lisäysmateriaalin hankkimisesta. 

Emotaimia on käsiteltävä erillään muusta kasvimateriaalis-
ta, myös kuljetusten aikana. Kuljetukseen käytettävät vä-
lineet on huolellisesti puhdistettava ennen käyttöä. 

Emokasvien hoidossa ja istutuksessa ei saa käyttää muita 
saman kasvisuvun hoidossa käytettyjä koneita tai laittei-
ta, ellei näitä ole huolellisesti puhdistettu. 

Mikäli emokasviaineistoa joudutaan varastoimaan, on se 
pidettävä erillään muusta kasviaineistosta tautien ja tu-
holaisten leviämisvaaran vuoksi. Tervetaimiasemalta tul-
leet taimet on istutettava mahdollisimman nopeasti lopul-
liselle kasvupaikalleen, varastointia tulee välttää. 

Kukin emokasvierä on merkittävä kasvupaikallaan lajike-
nimellä, istutusajankohdalla sekä tervetaimiaseman anta-
malla eränumerolla. Eri lajikkeet on eristettävä toisis-
taan siten, ettei niiden sekaantumista pääse missään vai-
heessa tapahtumaan. Taimien alkuperän (eränumeron) on ol-
tava selkeästi nähtävillä koko taimituotannon ajan. 

Tarkastettuja käyttötaimia tuottavalla viljelmällä ei saa 
olla muita saman lajin lisäysviljelyksiä. Mahdolliset mar-
javiljelykset on perustettava käyttäen tarkastettuja käyt-
tötaimia. 

Tarkastettujen käyttötaimien viljelyksen saa perustaa vain 
sellaiselle maalle, joka on ollut kesantona tai muussa 
kuin saman tai samansukuisen kasvilajin viljelyksessä kul-
lekin kasvilajille jäljempänä erikseen määrätyn ajan. 
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Pistokkaiden juurrutustila on tarpeen vaatiessa desinfioi-
tava. Kasvualusta on oltava uutta tai se on desinfioitava. 
Lisäysviljelyssä käytettävien huoneiden, 	laitteiden ja 
välineiden on oltava hyvin puhdistettuja ja desinfioituja 
tai uusia. Pakkausmateriaali ei saa olla aiemmin kasvima-
teriaalin pakkauksessa käytettyä. Pakkausmateriaali on 
säilytettävä siten, ettei saastunnan vaaraa ole. 

Tuholaisten ja kasvitautien ennakolta torjumiseksi on te-
hokkaita torjuntatoimenpiteitä suoritettava koko kasvukau-
den ajan. Rikkakasvien tehokkaasta torjunnasta on huoleh-
dittava. 

Viljelijän tulee pitää tuotannostaan viljelypäiväkirjaa, 
josta ilmenee taimien alkuperä, kasvintuhoojien esiintymi- 
nen, 	suoritetut kasvinsuojelu- ja muut viljelytoimenpi- 
teet. Viljelijän edellytetään tarkastavan kasvustot eril-
listen ohjeiden mukaisesti ja merkitsevän tulokset kirjal-
lisesti ylös. Määräaikaan mennessä suoritettu ennakko-
tarkastus on edellytys maatilahallituksen suorittamalle 
tarkastukselle. 

2.2.2. Mikrolisäys 

Tarkastettujen käyttötaimien tuottajat voivat hankkia myös 
maatilahallituksen hyväksymissä solukkoviljelylaborato-
rioissa mikrolisäysmenetelmällä lisättyjä mansikan taimia 
ja jatkokasvattaa niitä tarkastetuiksi käyttötaimiksi. 
Koska taimet ovat jatkokasvatustaimia, niitä ei saa käyt-
tää edelleen tarkastettujen käyttötaimien emotaimiksi. 

Jatkokasvatustaimiksi hyväksytään seuraavat taimet: 

ne. in vitro -taimet, jotka ovat steriileissä lasipur-
keissa ravintoalustalla olevia koulintakelpoisia taimia 

ns. mikro-taimet, jotka ovat ravintoalustalta irrotet-
tuja, paljasjuurisia kuljetusrasiaan pakattuja taimia 

turpeelle koulitut jatkokasvatustaimet, esim. ne. cul-
toplant-taimet. 

Nikrolisäyksessä laboratorioiden tulee hankkia uusi emo-
kasviaineisto vuosittain tervetaimiasemalta. Laboratoriot 
saavat siis lisätä samaa emokasviaineistoa enintään kymme-
nen lisäyskierron ajan. 

Mikrolisäyslaboratorioissa on kukin emokasvierä merkittävä 
selkeästi lajiketunnuksella sekä tervetaimiaseman antamal-
la kasvupistenumerolla. 
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mikrolisäysvaiheen jälkeen ei taimia saa kasvattaa samois-
sa tiloissa muiden samansukuisten (Fragaria) kasvien kans-
sa. 

Maatilahallituksen tarkastajat suorittavat taimien tarkas-
tuksen laboratorioissa ennen myyntikauden alkua. mikroli-
sätyt taimet tarkastetaan viidennestä tai sitä myöhäisem-
mästä lisäyskierroksesta kasvupisteittäin, joten tarkas-
tuksen yhteydessä laboratorioissa on oltava valmiina näyt-
teet myyntiin menevistä taimista. Tarkastusta varten näyt-
teitä tarvitaan 100 kappaletta kasvupistettä kohti ja näi-
den taimien tulee olla sen kokoisia, että ne täyttävät 
kauppakelpoisuusvaatimukset. Jotta erät voitaisiin hyväk-
syä, tulee niiden täyttää samat puhtaus- ja terveysvaati-
mukset kuin mitä tervetaimien rönsylisäyksessä on määri-
telty. 

Mikrolisättyjen taimien jatkokasvatuksessa on soveltuvin 
osin noudatettava samoja sääntöjä kuin rönsyistä lisät-
täessä. maatilahallituksen tarkastajat suorittavat pisto-
kokeita näillä viljelmillä. 

3 ERI EARJALAJEJA KOSKEVAT OHJEET 

3.1 Mansikka 

Tarkastettuja käyttötaimia tuottavan viljelyksen on sijai-
tava vähintään 100 metrin päässä tarkastamattomasta man- 
sikkaviljelyksestä. 	Emokasviviljelystä ei saa perustaa 
sellaiseen maahan, jossa on viljelty mansikkaa viimeisen 
kahden vuoden aikana. Emokasvimaata on kesannoitava vä-
hintään yhden kasvukauden ajan ennen viljelyksen perusta-
mista. 

Jotta viljelys voitaisiin hyväksyä, emokasvien tarkastuk-
sissa ei saa löytyä mansikka-ankeroisten saastuttamia tai-
mia, ja emokasvien tarkastuksessa saa esiintyä enintään 

1,0 % vieraiden lajikkeiden taimia (viljelys voi-
daan kuitenkin hyväksyä, mikäli vieraat lajikkeet 
voidaan varmuudella erottaa ja poistaa tarkastuk-
sen yhteydessä), 

0,2 % mansikkapunkin saastuttamia taimia ja 

0,2 % virustautisia taimia. 

Viljelmällä ei saa esiintyä varsiankeroista (Ditylenchus 
dipsaci). Erityisen heikosti kehittyneet, virustautisiksi 
epäillyt, tyypiltään poikkeavat tai merkittävästi muiden 
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kasvintuhoojien saastuttamat kasvit on hävitettävä ja tar-
vittavat desinfioinnit on suoritettava tarkastajan ohjei-
den mukaisesti. 

Tarkastettuina käyttötaimina voidaan myydä korkeintaan 
kahden ensimmäisen vuoden taimisato. Ensimmäiseksi vuodek-
si katsotaan istutusvuotta seuraava vuosi. Emokasvit eivät 
istutusvuonna eivätkä sitä seuraavana vuonna saa marjoa 
siementaimien muodostumisvaaran takia. 

3.2 Vadelma ja mesivadelma 

Tarkastettuja käyttötaimia tuottavan viljelyksen on si-
jaittava vähintään 100 metrin päässä tarkastamattomasta 
vadelmaviljelyksestä, luonnonvaraisista vadelmista ja 
muista Rubus-lajeista. 	Lisäysviljelyssä vadelman versot 
eivät saa marjoa. 

Jotta viljelys voitaisiin hyväksyä, saa emokasvien tarkas-
tuksissa löytyä enintään 

0,2 % vieraiden lajikkeiden tai poikkeavien tyyp-
pien taimia (viljelys voidaan kuitenkin hyväksyä, 
mikäli vieraat lajikkeet voidaan varmuudella 
erottaa ja poistaa tarkastuksen yhteydessä) ja 

0,2 % virustautisia taimia. 

Aitosyövän tai muiden kasvintuhoojien saastuttamat, eri-
tyisen heikosti kehittyneet, virustautisiksi epäillyt tai 
merkittävästi vatunvarsisäKsken, versotaudin, versoruven 
ja härmän saastuttamat taimet on hävitettävä. 

Tarkastettuja käyttötaimia saadaan tuottaa samasta emo-
kasvierästä enintään kahden vuoden ajan emokasvien toimi-
tusvuoden jälkeen. 

Sellaiseen maahan, mikä on ollut Rubus-suvun viljelyssä 
viimeisen neljän vuoden aikana, ei saa perustaa emokasvi-
viljelystä eikä tarkastettujen käyttötaimien lisäysvilje-
lystä. Emokasvimaata ja lisäysviljelymaata on kesannoitava 
vähintään yhden kasvukauden ajan ennen viljelyksen perus-
tamista. 

3.3 Herukat ja karviainen 

Emokasviviljelyksen on sijaittava: a) vähintään 500 metrin 
päässä luonnonvaraisesta tai tarkastamattomasta Ribes-kas-
vustosta, b) vähintään 150 metrin päässä taimivirje-IVkses-
tä ja c) vähintään 100 metrin päässä toisesta emokasvi- 
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viljelyksestä. 	Samana vuonna tai kahtena peräkkäisenä 
vuonna tervetaimiasemalta saadut emokasvierät voidaan kui-
tenkin istuttaa samaan lohkoon. 

Emokasvien rivivälin on oltava niin suuri, etteivät emo-
kasvien versot kosketa toisiaan, kuitenkin vähintään 1,6 
metriä. Erien välillä on oltava eroa vähintään 3,2 m. 

Sellaiseen maahan, mikä on ollut Ribes-suvun viljelyssä 
viimeisen kahden vuoden aikana, ei saa perustaa emokasvi-
viljelystä eikä tarkastettujen käyttötaimien viljelystä. 
Emokasvimaata ja lisäysviljelymaata on kesannoitava vähin-
tään yhden kasvukauden ajan ennen viljelyksen perustamis-
ta. 

Jotta emokasviviljelys voitaisiin hyväksyä pistokastuotan-
toon, saa tarkastuksessa löytyä enintään: 

0,2 % äkämäpunkin saastuttamia pensaita ja 

0,2 % virustautisia pensaita. 

Erityisen heikosti kehittyneet, virustautisiksi epäillyt 
tai tyypiltään poikkeavat emokasvit on hävitettävä. 

Jotta taimet voitaisiin hyväksyä tarkastetuiksi käyttötai-
miksi, saa tarkastuksessa löytyä enintään: 

0,4 % äkämäpunkin saastuttamia taimia ja 

0,4 % virustautisia taimia. 

Herukan varsisääsken saastuttamat emotaimet ja tarkastetut 
käyttötaimet on hävitettävä juurineen. 

Tarkastettuja käyttötaimia tuottavalla viljelmällä ei saa 
olla muita saman suvun lisäysviljelyksiä eikä marjanvilje-
lyksiä. 

Emokasveista saa ottaa käyttötaimipistokkaita enintään 
seitsemän vuoden ajan istutusta seuraavan vuoden ollessa 
ensimmäinen laskettava vuosi. Viimeisen pistokassadon ot-
tamisen jälkeen emokasvit on huolellisesti hävitettävä 
niin, että emokasvialueelle ei jää eläviä juuriston eikä 
versoston osia. 

4 TARKASTUKSET JA HYVÄKSYMINEN 

Lisäysviljelykset tarkastetaan tarpeen vaatiessa, kuiten- 
kin vähintään kaksi kertaa kasvukauden aikana. 	Viljelijä 
tarkastaa kasvustot erillisten ohjeiden mukaan määräaikaan 
mennessä kasvukauden alkupuolella. Maatilahallituksen tar-
kastaja tarkastaa kasvustot heinä-elokuussa. Herukan ns. 
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äkämäsilmutarkastuksen suorittaa maatilahallituksen tar-
kastaja taimien kasvupaikalla riittävän ajoissa ennen pis-
tokkaiden leikkuuta tai taimien nostamista. Taimia ei saa 
nostaa, myydä eikä lisäysmateriaalia ottaa ennen tarkasta-
jan hyväksymistä. 

Viljelmällä olevat muut saman lajin marjaviljelykset tar-
kastetaan vähintään kerran kasvukauden aikana. Saman lajin 
viljelyä tulisi kuitenkin välttää, mikäli sekä taimi- että 
marjatuotannossa käytetään samoja koneita. 	Myös sadon 
markkinointia itsepoimintaperiaatteella tulisi välttää. 

Viljelijä antaa korvauksetta tarkastuksissa tarvittavan 
aputyövoiman. 

Tarkastuksen tulos merkitään pöytäkirjaan, josta toimite-
taan kaksoiskappale viljelijälle. 

Viljelyerien hyväksymisestä annetaan kirjallinen ilmoitus. 
Hyväksymisilmoituksen jälkeen viljelijällä on oikeus myydä 
taimet tarkastettuina käyttötaimina. 

Viljelykset hyväksytään tarkastettujen käyttötaimien tuot-
tamiseen vuodeksi kerrallaan. Lupa hyväksyttyjen taimi-
erien myymiseen päättyy kesäkuun 30. päivänä tarkastusta 
seuraavana vuonna. 

Tarkastajalla on oikeus ottaa tarpeellisiksi katsomiaan 
näytteitä. 

'5 LAJITTELU, TARKASTUSMERKINTÄ JA MYYNTI 

Tarkastettujen käyttötaimien ja niitä koskevien merkintö-
jen tulee täyttää voimassa olevat taimitarhatuotteiden 
kauppakelpoisuusvaatimukset. 

Tarkastettujen käyttötaimien tuotaja ei saa myydä saman 
lajin eikä samaan sukuun kuuluvien lajien tarkastamattomia 
taimia. 

6 MUUT EHDOT 

Tarkastettujen käyttötaimien tuottamiseen liittyvistä 
muista ehdoista voidaan sopia viljelijän ja tarkastajan 
kesken. Tarkastaja voi antaa määräyksiä kasvinsuojelutoi-
menpiteistä. 

Taimitarhalain (190/60) 8 pykälän nojalla on tarkastettu-
jen käyttötaimien tuotantoa harjoittava taimitarha määrät-
ty suorittamaan erikseen asetuksilla vahvistettavat maksut 
(tarkastusmaksu ja jalostus aksu). 
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Jokaisessa myytävässä irrallisessa taimessa tai taimi-
nipussa ja -pakkauksessa on oltava myös virallinen kauppa-
kelpoisuusvaatimusten mukainen tarkastuslipuke, josta il-
menee, että taimi on maatilahallituksen valvonnassa vil- 
jelty, 	tarkastettu käyttötaimi. Mikäli kysymyksessä on 
yhdelle viljelijälle istutukseen menevästä erästä, riittää 
erää kohti yksi tarkastuslipuke. Tarkastuslipukkeita voi 
tilata tervetaimiasemalta. 

7 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 

Taimitarhatuotannossa noudatetaan taimitarhalakia (190/60) 
ja sen 11 pykälän nojalla näiden sääntöjen rikkominen voi 
aiheuttaa tarkastettujen käyttötaimien tuottamisoikeuden 
menetyksen. 

Tarkastaja voi myöntää poikkeuksia sääntöihin tervetaimi-
aseman johtokuntaa kuultuaan. 



LIITE II 

Tarkastettujen käyttötaimien tuottajat vuonna 1987 
(* tuotantolupa myönnetty vuonna 1987) 

1. Ahosen Taimisto Ky 	- herukat 
Iso-Aho 	karviainen 
43 500 KARSTULA 	vadelma 
p. 944-65117 ja 65130 

2. Ellän Taimitarha 
Hyyninen 
23500 UUSIKAUPUNKI 
p. 922-31565 

3. Havukkaniemen Taimitarha 
71930 KARVASALMI 
p. 977-37747 

mansikka 

- mansikka 

4. Hytösen Taimisto 	- mansikka 
Juntula 	mesivadelma 
41340 LAUKAA 	vadelma 
p. 941-633772 ja 633796 

Kaitjärven Taimisto Ky 
46550 KAITJÄRVI 

Yhteydenotot: 
Erkki Santapukki 
49340 JUURIKORPI 
p. 952-85782 

Kajavalan Puutarha 
04240 TALMA 
p. 90-236193 

Katajamäen Puutarha 
Katajamäentie 
42800 HAAPAMÄKI 
p. 943-32124 

vadelma 

mansikka 

mansikka 
vadelma 

8. Keinosen Puutarha 	- herukat 
Peijonniemi 	karviainen 
82660 UUSI-VÄRTSILÄ 	mansikka 
p. 973-628304 	vadelma 

9. Keskisen puutarhatila 	- herukat 
17840 HARJUNSALMI 	karviainen 
p. 919-50061 	vadelma 
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Krekan Taimitarha 
Vihersalontie 
21500 PIIKKIÖ 
p. 921-898762 

Lahdenperän taimitarha 
71730 KINNULANLAHTI 
p. 971-511720 

Lehtolan taimi- ja marja-
viljelykset 
72310 NIINIVESI 
p. 971-645542 

Linnan Taimisto Ky 
Laurinkatu 48 B 
08100 LOHJA 
P. 912-24007 

Mannisen Taimisto 
Konginkangas 
44420 LIIMATTALA 
p. 945-81287 

Marjoniemen Taimitarha 
Marjoniemi 
59710 KUMMUNKYLÄ 
p. 957-376138 

Mattilan Taimistot Ky 
21270 NOUSIAINEN 
p. 921-715321 

- mansikka 

mansikka 

herukat 
mansikka 

mansikka 

mansikka 

mansikka 

herukat 
karviainen 
mansikka 
mesivadelma 
vadelma 
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Miettisen Taimisto 	- mansikka 
71730 KINNULANLAHTI 
p. 971-511300 

Mustikkamäen Puutarha ja 	- mansikka 
Taimisto 
Tuomela PPA 1/20 
77600 SUONENJOKI 

Nurmen Puutarha 	- mansikka 
Kevola 
21530 PAIMIO 
p. 921-733373 

Nygrenin Puutarhatila 	- mansikka 
Novikka 
81200 ENO 
p. 973-768148 



57 

Nykäsen Taimitarha 	- herukat 
73200 VARPAISJÄRVI 	karviainen 
p. 977-71512 

Pohjolan Taimisto Ky 	- herukat 
92450 LESKELÄ 	karviainen 
p. 985-26193 ja 26126 	mansikka 

vadelma 

Puutarha Tahvoset 	- herukat 
10420 POHJAKURU 	karviainen 
p. 911-56028 	mansikka 

Puutarhatoimisto Heino Rasimus - mansikka 
Santaoja 
24260 SALO 
P. 924-65672 

Riihelän taimitarha 	- herukat 
49730 MUURIKKALA 
	

karviainen 
p. 952-78232 
	mansikka 

Romon Taimisto 	- herukat 
51460 LUUSNIEMI 	mansikka 
p. 955-178081 	vadelma 

Saarioinen Oy/Taimistot 	- herukat 
Kinnala 	karviainen 
36600 PÄLKÄNE 
P. 936-2442 JA 2444 

* 28. Sinkkosen mansikkaviljelmä 	- mansikka 
81100 KONTIOLAHTI 
p. 973-731149 

Solhemin Puutarha 	- mansikka 
25560 KOSKI as. 
p. 924-56144 

Suvannon Taimitarha 	- mansikka 
Mudainen 
32800 LAITILA 
p. 922-52414 

* 31. Taimitarha Aila Soukko 	- mansikka 
Viljakkala 
39340 KARHE 
p. 931-782869 

32. Väisänen Urho 	- mansikka 
43700 KYYJÄRVI 
p. 944-71091 
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mullien kasvatuksessa. p. 1-32. 
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dostus. Tuloksia apilan virallisista siemenviljelyn lajike- 
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vehtiminen talvella 1984-1985. 28 p. 
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min, sulfaattirikin sekä kloridin huuhtoutumiseen savimaasta. 
43 p. 
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SEPPÄLÄ, R. & KONTTURI, M. Mallasohran reagointi typpilannoi-
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lajanmarjakoin ennustemenetelmä. p. 18-32. 

MÄKELÄ, K. Peittauksen vaikutus kotimaisen heinänsiemenen 
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TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvien vaikutus ravinteiden 
huuhtoutumiseen savimaasta Jokioisten huuhtoutumiskentällä 
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kutukset kevätviljojen satoon ja laatuun: kuuden koevuoden 
tulokset. p. 1-61 sisältäen 3 liitettä. 
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