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JAAKKO SKKÖ 

EEVA LAURINEN 

SANO - UUSI ONENAPUULAJIKE PIIKKIÖSTä 

Vuonna 1981 laskettiin kauppaan Maatalouden tutkimuskeskuksen puutarhaosaston jalos-

tamat omenapuulajikkeet Pirja, MMkki, Malm ja Jaspi. Näistä lajikkeista ja niiden 

ominaisuuksista on annettu aikaisemmin selvitys (SÄKÖ 1981a, 1981b, 1981c, 1981d, 1982). 

Lajikkeista esitetään oheisessa taulukossa täydentäviä satotietoja. Puutarhaosastolla 

jatkuu omenapuiden jalostustoiminta. Vuosittain on tehty uusia risteytvksiä nimenomaan 

niillä risteytysyhdistelmillä (Melba x Huvitus ja Lolo° x Huvitus), jotka ovat tuotta-

neet hyvälaatuista ja runsassatoista jälkeläistöä. Vuosien 1958-66 risteytyksistä va-

littujen jalosteiden viljelyarvon selvittäminen jatkuu osastolla. Vuonna 1982 valit-

tiin yleiseen viljelyyn jaloste Y 6010, joka sai lajikenimekseen Samo. 

Samo on peräisin risteytyksestä Melba x Huvitus vuodelta 1960. Se on Naikin sisar-

lajike. Samo on aikainen syyscmena. Sen omenat ovat korjuukypsiä syyskuun 1.-2. viikol-

la; keskimääräinen korjuuaika on ollut 7.-9. syyskuuta. Omenat säilyvät mvyntikuntoi-

sina lokakuun alkupuolelle. Ne ovat keskikokoisia tai suuria. Vuoden 1982 koelajitte-

lussa 81 % Omenista sijoittui Extra-luokkaan ja 16 % 1-luokkaan. Omenat ovat muodol-

taan tasaisen pyöreitä tai hieman kartiomaisia. Silmä on avoin, silmäkuoppa on matala 

ja nystereinen. Kanta on tukeva, 2-3 cm pituinen. Kantakuoppa on syvä. Kuori on ohut, 

sileä ja kiiltävä. Omenien pohjaväri on keltainen. Ohut peitevärikerros on ruskean pu-

nertava ja peittää vain osan omenan pinnasta. Joinakin kesinä peiteväriä voi esiintyä 

tavallista runsaammin. Kuoressa on korkkinilkkuja, vihreitä keltaisessa ja ruskeita 

värittyneessä osassa. Maito on kellertävän valkoinen, rapea ja mehukas. Omenien maku 

on miellyttävä, raikas ja happoinen. Maku on parhaimmillaan syys-lokakuun vaihteessa. 

Lajike on aikais- ja hyvin runsassatoinen (taulukko 1). Omenien käsittely- ja kulje-

tuskestävyys on hyvä. Puu on rehevä ja leveäkasvainen,latvim3ei kasva korkeaksi. Oksa-
kulmat ovat avoimet ja lujat. Puu kestää repeilemättä runsaan sadon. Lajike on osoit-

tanut hyvää talven- ja taudinkestävyyttä sekä Piikkiön että Pälkäneen istutuksissa. 

Lajike sopii hyvin kaupalliseen viljelyyn. Se on hyvä pöytäomena, mutta myös erittäin 

sopiva teollisuusomenaksi suuren mehukkuutensa ja runsaan satoisuutensa vuoksi. 

Aikaisena syys lajikkeena Samo edustaa cmenaa, jota lajikkeistomme kaipaa. Se on 

yhtä aikainen kuin Mälba. Viljelijälle Samo on helpommin viljeltävä ja edullisempi 

lajike kuin Melba, koska sen omenakoko on suurempi ja tasaisempi ja koska se kestää 
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Taulukko 1. Satotuloksia MTTK:n puutarhadsaston jalostamista omenapuulajikkeista 

Piikkiöstä (M) ja Hämeen kåeaseffialta Päikäneeltä (HÄM) 

Pirja (rist. Huvitus x Meib&1961) 

Y[Rikki (rist. Melba x Huvitus 1960) 

Samo (rist. MelbaxHuvitua 1960) 

Make (rist. Atlas x Kelt. syyskalvilli 1961) 

Jaspi (rist. Lobo x Huvitus 1960) 

Lajike ja Puiden 	SATO KG/PUU 	Poiminta Omenat Omenan 
koepaikka ist, 	 kypsä säilyvät koko 

1976 	 myynti- 
vuosi 	-78 1979 1980 1981 	1982 keskim. kuntoiSina 

	

Pirja PT3 1973 3.9 14.5 7.7 30.4 17.2 	Pieni- Elok. 17-19/8 	keski- 
HM 	

loppuun 
1977 	1.6 8.4 	kokoinen 

Maikki PTO 1974 1.9 	8.0 19.2 36.5 25.3 	Keski- Syysk. 26-28/8 	kokoinen- 
H 	

lopulle 

	

1974 1.2 7.4 25.6 40.1 38.6 	suuri 

Sano 

	

Samo PTO 1973 7.8 14.0 31.3 41.2 44.0 	Keski- Lokak. 
7 

	

	kokoinen- alkuun 

	

HÄM 1973 3.6 15.9 31.0 41.3 65.5 	suuri 

Mäke PTO 1975 

HÄM 1975 

	

4.3 9.8 7.6 25.7 	Lokak. 14-17/9 

	

2.5 2.4 10.6 	loppuun  
Suuri 

Jaspi PTO 1973 2.4 9.7 35.2 33.6 52.3 Marrask. Keski- 10-12/9 
HÄM 1973 2.2 11.8 28.9 33.3 62.4 	loppuun kokoinen  

Huom. Puiden satoisuutta on rasittanut runsas varrennusoksien ottaminen. 

Erityisesti se on haitallista Make- ja Pirja-lajikkeilla 

Melbaa paremmin lajittelun ja pakkaamisen sekä siirrot tukku- ja vähittäiskaupan 

kautta kuluttajalle. Kuluttajan kannalta Samo täyttää hyvän omenan laatuvaatimukset. 
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JPAKKO SÄKÖ 

EEVA LAURINEN 

ARI PIPATTI 

ANNELI KARHINIEMI 

0=PUUPERUSR3NKOjEN LISÄÄMINEN SIEMMNISTÄ JA SUVUI1CMASTI 

Johdanto 

Omenapuulajikkeen lisääminen suoritetaan suvuttomasti, koska vain siten voidaan lajik-

keen ominaisuudet säilytti muuttumattomina. Lisääminen tapahtuu varrentamalla lajik-

keen verso tai silmu perusrunkoon, joka muodostaa puun juuriston ja pienen osan run-

koa. Lisääminen voidaan myös tehdä juurruttamalla lajikkeen pistOkkaita tai monista-

maila meristeemi- eli kasvusolukkoa erityisalustoilla, jolloin niistä saadaan jalojuu-

risia eli omajuurisia puita. Pistokaslisäys ei ole ollut laajemmin käytössä, koska 

omenapuun lisääminen pistökkaista on verrattain vaikeaa ja antaa vaihtelevia tuloksia. 

Kasvusolukkolisäystä on vielä toistaiseksi käytetty etupäässä terveen taimiaineiston 

alkulisäyksessä. Toisaalta myös perusrungon käytöllä on omajuurisiin puihin nähden 

omat etunsa. Perusrungon käyttö antaa mahdollisuuden säädellä omenapuun kasvua ja sa-

toisuutta. Perusrunko, jonka pakkasenkestävyys on hyvä, parantaa myös siihen varrenne-

tun omenalajikkeen talvenkestävyyttä, millä maamme olosuhteissa on suuri merkitys 

(MEURMAN 1943, 1947, SÄKÖ 1958, 1975). 

Omenapuuperusrunkoja kasvatetaan joko siemenistä tai suvuttomasti lisäämällä. Ai-

kaisemmin käytettiin pääasiassa siemenperusrunkoja. Siemenistä kasvatetut perusrungot 

ovat silloinkin, kun ne ovat saman lajikkeen tai saman puuhkin siemenistä peräisin, 

perinnöllisesti epäyhtenäisiä, kun taas suvuttomasti lisätyt samaa kloonia olevat pe-

rusrungot ovat peruasultaan yhdenmukaisia. Tästä huolimatta siemenperusrungot on to-

dettu omenapuiden lisäyksessä täysin käyttökelpoisiksi, kun niiden alkuperään kiinni-

tetään huomiota. Siemenperusrungot ovat myös terveitä, sillä esim. virustaudit eivät 

juuri kulkeudu siementen mukana. On myös todettu, että siemenperusrungot ovat erityi- 
sesti epäedullisissa olosuhteissa olleet käyttökelpoisempia kuin tietyt suvuttomasti 

lisätyt perusrungot (KARNATZ 1955). 

Nykyään käytetään omenapuille pääasiallisesti suvuttomasti lisättyjä klooniperus-

runkoja. Saman kloonin eri yksilöt ovat peruasultaan samanarvoisia, minkä on katsottu 

vähentävän niihin varrennettujen puiden välisiä yksilöllisiä kasvu- ym. vaihteluja ver-

rattuna siemenperusrungoissa kasvaviin puihin. On olemassa klooniperusrunkoja, jotka 

aikaansaavat niihin varrennettuihin puihin kääpiöivän, puolikääpiöivän, voimakkaan tai 

erittäin voimakkaan kasvun. Eri klooniperusrungoilla voi myös olla erilainen vaikutus 
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puun satoiän alkamiseen ja satoisuuteen, talVenkestävyyteen, taudin- ja tdholaiskes-

tävyyteen ym. Omenapuuperusrunkojen suvuton lisääminen åuoritetaan yleisimmin kanto-

vesoja multaamalla, jolloin vesat juurrutetaan.niiden ollessa kasvuyhteydessä emo-

runkoon. Lisääminen voidaan tehdä myös juurruttamalla effiorungosta leikattuja pistokkai-

ta tai versottamalla juuren palasia. 

Seuraavassa selvitetään Maatalouden tutkimuskeskuksen puutarhaosastolla Piikkiössä 

suoritettujentutkimustentuloksia omenapuuperusrunkojen lisäämisestä siemenistä, kan-

tovesoista ja pistokkaista. Samalla luodaan myös katsaus Suomessa käytössä oleviin 

perusrunkoihin. 

Siemenperusrungot 

Siemenperusrunkojen alkUerän merkitys 

Kun siemenestä kasvatetUt omenapuuperusrungpt ovat peruasultaan epäyhtenäisiä, tultiin 

erityisesti EnglannisSa aikoinaan sellaiseen käsitykseen, että siemenperusrungot ai-

heuttavat vaihteluja niihin varrennettujen offienäpuiden kaSVuun ja satoon (HATTON 1923, 

1928, 1935). Myöhempi tutkimus kUitenkin °Soitti, että vaihteluja esiintyy erityisesti 

silloin, kun perusrungoiksi käytetään kromösamistoltaan triploidisten lajikkeidan sie- 
mentaimia. Niiden siemenistä kasvatettujen taimien kasvu on hyvin vaihtelevaa. Sen si-

jaan useimmat kromosomistoltåan diploidiset lajikkeet tuottavat yhdenmukaiseSti kas-

vavia siementåimia (DAHL 1930, EDGECOMBE 1937, REMMER ja SCHULZ 1939, HEWETSON 1940, 

REMMER 1950, BRASE 1959). On osoitettu, että tietyistä diploidiSista omenapuulajikkeis-

ta saadaan siemenperusrunkoja, joihin varrennetut puut kasvavat ja tuottavat satoa yh-

tä yhdenmukaisesti kuin klooniperusrungoissa kasvavat (BLAIR 1939, SOUTHWICK ja SHAW 

1939, UPSHALL 1948, MAURER 1950, S.ÄKö 1953,1957). On käynyt myös selville, että perin-

nöllinen yhdenmåkaisuus ei ole mikään tae puiden yhdehMdkalseen kasvuun ja satoisuu-

teen, sillä puiden yksilöllinen vaihtelu johtuu pääasialliSåsti Ulkoisista tekijöistä, 
ts kasvupaikan olosuhteista. Tällaista vaihtelua ei mikään perusrunko pysty poista-

maan. Tästä syystä myös klooniperusrunkoihin varrennettujen puiden välillä esiintyy 

yksilöllistä kasvun- ja sadonvaihtelua. Puiden siemenperusrungoiksi on käytetty laa-

jalti ranskalaisten siideriomenain taimia, nk. Normandie-siemenperusruhkoja. Siitä 

huolimatta, että ne ovat peräisin eri lajikkeiden ja villiomenain seka-aineistosta,. 

ovat niihin varrennetut omenalajikkeet kasvaneet ja tuottaneet satoa yllättävän yhden-

mukaisesti. Tämä johtunee siitä, että perusrunkoja lajiteltaessa on hyväksytty vain 

hyvin ja tasalaatuisesti kasvaneet ja karsittu pois heikoin aines. Niinpä Kanadassa on 

todettu, että Normandie-perusrunkoihin vårrennetut puut ovat olleet yhtä yhdenmukaisia 



kuin kloondperusrungoissa kaSVaneet(BLAIR 1939, UPSHALL 1948). Vastaavia tietoja on 

myös USA-ba(GOURLEY ja HÖWLTT. 1947). Saksassa sekä muualla Euroopassa on Normandie-

perusrunkojen lisäksi käytetty sakSålaistaaikuperää olevia Grahams JUbiläum- ja 

Bittenfelder-siemenperustUnkoja, jäihin vartehnettt puut ovat niin ikään osoittaneet 

hyvää yhdenmukaisuutta (KANJÄTZ 1955). Edellä mainittuja siemenperusrunkoja on käytet-

ty paljon myös Suomessa. Niiden käYttö ei Ole kuitehkaan maassamme suositeltavaa, kos-

ka niiden talvenkestävyys_ei ole osoittautunut oloissamme hyväksi (SKKÖ 1975). Näiden 

lisäksi on käytetty Antöhövka-,SieffienperUsrUnkäa laajalti. Myös Suomessa siitä on saatu 

edullisia kokemuksia (SKKÖ 196), 1975, 1977) AntänäVkan siemenistä kasvatetut perusrun-

got ovat osoittautuneet talVenkestävikSi (tauluköt 1. ja 2). Niillä on ollut edullinen 

vaikutus niihin varrennettujen puiden Satdistiuteen. Myös Sokeri-Miron-siemenperusrun-

goista on saatu hyviä tUloksia (SX10, 1)69, SÄkÖ et al. 1974). Kelvollisia perusrun-

koja saadaan myös talvehkeåtäviåtä Huvitus ja Kaheli-lajikkeista, kuten muistakin 

talvenkestäviksi osCittautuheiåta ktdmoåämistältaan diploidisista lajikkeista. Omena-

puun siemenjäikeläiSten pakkasenkeStävyYS riippuu myös hedelmöittävästä lajikkeesta. 

Kuitenkin emoIajikkeen Vaikutus on todettu suuremmaksi kuin hedeImöittäjän (SCHMIDT 
1942). 

Taulukko 1. Omehapuuperusruhkojen kestävyys laboratorio-olosuhteissa v. 1960 

Pakkasenkestävyys on testattu ns, ekosmosis-menetelmällä, jossa pakkaskäsiteltyjä 

versoja on pidetty vuorokausi tislatussa vedessä. Siihen on liuennut versoista solun-

sisältöaineita sitä enemmän mitä enemmän verson solukot ovat tuhoutuneet. Näin saaduis-

ta liuoksista on mitattu sähkönjohtokyky. Suurin johtoluku osoittaa suurinta vaurioi-
tumista. 

Perusrunko Jöhtoluku versoista pakkaskäsittelyn jälkeen 

joulukuussa 	tammikuussa 
7 vrk -18 (Do 	10 vrk 	18 cb 

Siemenper. Malus prunifolia 124 81 
Mälus baccata 132 95 
Sokeri Miron 135 90 
Antoncvka _ 220 105 
Bittenfelder 306 165 

Klooniper. A2 160 130 
Nr7 326 201 
M2 494 325 
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Taulukko 2. Cmenapuuperusrunkojen talvehtiminen v. 1959-62 kokeessa, jossa koekenttä 

pidettiin lumettomana ja maan annettiin jaatya syvään 

Kasvukunto 0-1009  

Siemenperustungot 

100 = terve, 0 = kuollut 

Klooniperusrungot 

Malus prunifolia 100 A2 90 

Malus baecata 100 M7 51 

Antonovka 100 1'14 51 

Sokeri Miron 98 Y1 50 

Bittenfelder 71 N2 33 

Normandie 71 

Grahams JubiläuM 61 

Siemenperusrungoissa kasvaneet puut ovat yleensä voimakaskasvuisia. Niinpä Anto-

novka-siemenperusrunkoon varrennetut puut kasvavat likiMain yhtä voimakkaasti kuin 

suvuttomasti lisättyihin A2-, YP-, MM101-, MM102-, MM104- ja NB1111-perusrunkoihin var-

rennetut (kuva 1). Suomessa omenapuun kasvu ei kuitenkaan verrattain lyhyen kasvukauden 

vuoksi ole läheskään yhtä voimakasta kuin esim. Keski-Euroopassa. 

Omenapuiden siemenperusrunkojen käytön heikkona kohtana pidetään Sitä, että perus-

runkojen alkuperää ei voida tunnistaa kasvustosta, mikä on yleensä mahdollista suvut-

tomasti lisätyillä perusrungoilla. Vaikka omenapuun siementaimet muistuttavat usein - 

morfologisesti emolajikettaan, niitä ei silti pystytä jäljittämään tuntomerkkien pe-

rusteella. 

Perusrunkojen lisääminen siemenistä 

Kun omena on kypsynyt, sen siemenet eivät idä heti. Siemenen alkio on aluksi syvässä 

lepotilassa. Sen tulee jäikikypsyä, jotta itämiseen tarvittavat sisäiset muutokset 

pääsevät tapahtumaan. Itämiskvvyn saavuttamiseksi siemen on stratifioitava eli eris-

tettävä pitämällä sitä n0 kaksi kuukautta kylmässä, 0°-7°C:ssa sekä kosteassa. Kun 

siemenet on otettu talteen, neuvotaan niitä itämiskyvyn saavuttamiseksi pitämään kol-

me päivää vedessä ja säilyttämään sen jälkeen kosteassa hiekassa tai turpeessa 20-50C:n 

lämpötilassa 70-80 päivää, jonka jälkeen siemen on valmis kylvöön. Itämiskykyistä sie-

mentä saadaan myös varastoimalla omenat em. lämpötilassa ja ottamalla siemen sen jäl- 
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KUVA 1. ERI PERUSRUNGOISSA KASVANEIDEN 

OMENAPUIDEN RUNGON LÄPIMITTA mm VIIDEN 

JA KAHDEKSAN VUODEN KULUTTUA ISTUTUKSESTA 

ALICE 

YP 
	Ant 
	 MM 101 
	

MM 104 

MM 102 
	

MM 111 
	

A2 
	

MM 109 

A2 
	

YP 
	

* 2 
	

YP 
	

A2 
	

YP 



koen talteen. Kypsyvän cmenan sisässä koSte6s säilyy sopivana. Tällainen siemen ii 
n. 30 päivän kuluttua kylvöstä,‘ Hyvään itärtiStulokseen on kuitenkin päästy pitämällä 
siemen vain suljetussa muovipuååissa 20  -5o  C:n lämpötilassa kaksi kuukautta. 

Vanha tapa kasvattaa comenaptidtit SiemenPeruärunkoja on kylvää siemenet jo syksyllä 
avomaalle ja peittää kylvörivi laUdallä; jotta siemen saa hyvän kosketuksen maahan 
ja säästyy jyrsijöiltä. Lumen sUlattUa laudat poistetaan nousevien taimien tieltä. 
Taimet on syytä haryantaa n. 5 cm välein rivissä. Muutoin ensimmäisen vuoden kasvu 
jää lyhyeksi (taulukko 3). Harva hnuksessa poistetut pikkutaimet istutetaan uudelleen. 
Avomaalla kasvattaen perusrungot öivät kehity vielä ensimmäisenä kasvukautena niin 
kookkaiksi - rungon läpimitta 10 cm korkeudelta yli 6 mm - että ne olisivat varrenta- 
miskelpoisia. Jatkokasvatukseen tarvitaan vielä kasvukausi. Mikäli kasvatus suorita- 

- 	, 
taan muovin tai lasin alla, åaådaan taimet jo heti ensimmäisenä vuonna kehittymään 

Taulukko 3. Eri alkuperää olevien omenapuiden siementaimien pituuskasvu 1. kasvukau-
tena avomaalla sekä kasvunvaihtelu Cssoitettuna variaatiokertoimella 

Siementaimien alkuperä 

Harvennettu 5 cm välein 

Luokittelu pituuskasvun mukaan 
> 20 cm 	10-20 cm 	< 10 cm 

9.% 	ö -6 	ö 

Våriaatio 
kerroin 

96 

Antonovka 36 41 23 58 

Kaneli 57 30 13 41 

Snygg 49 35 16 68 

Sokeri Miron 29 49 22 65 

Harventamaton 

Antonovka 10 46 44 

SnYgg 15 37 48 

Sokeri Miron 5 31 64 

Repäisty kylvörivistä ja koulittu 

Antonovka 8 35 57 
Kaneli 14 31 55 
Snygq 8 45 47 

Sokeri Miron 3 28 69 
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varrentamiskuntoisiksi. Siedenet voidaan kylvää tällöin riVeissä 8-10 cm välein, rivi-

välit voivat olla 15-20 cm. Stratifioidut siemenet, joissa idun alut ovat näkyvissä, 

lähtevät kasvamaan USein lähes 100 prosenttisesti. KYlvön yhteydessä voidaan jo karsia 

pois siemenet, joissa ei ole itämistarffioa. Muovin tai lasin alla kaSvatettuja perus-

runkoja ei pidä heti ensimmäisenä talvena jättää ulos talvehtimaan, sillä karaiätu:" 

mattomina ne voivat talvehtia heikosti. Ne on syytä pitää virastossa yli talven. Ke-

väällä ulos istutettuna he karaistuvat ja selviävät hyvin jatkossa. 

Siemenperusrunkojen käyttökelpoisuuden edellytyksenä on huolellisesti suoritettu 

lajittelu. Kasvustoa nostettaessa ön syytä poistaa 'kaikki keskikooSta paljon poikke-

avat pienet ja myös taYallista voimakkwmdat yksilöt. PerUsrungoiksi kannattaa hyväk- 
syä vain tasaisesti kasvanut aines, mikä yleensä muodostaa n. 	% taimista. Tällai- 

siin penisrunkoihin varrennetut puut kehittyvät myös Yhdenmukaisesti. Noston ja lajit-

telun yhteydessä poistetaan taimistå alaSsUuntautUva paalujuuri, mikä on tyypillinen 

siemenperusrungoille. Näin menetellen saadaan puun juuristo levittäytymään. 

Omenapuiden siwenperusrunkotutkimuksissa on kiinnitetty huomiota myös nk, apomik-
tisiin lajeihin, joiden siemenet kehittyvät pääasiallisesti kasvullisesti hedelmöity-

mättömästä munasolusta, ja jotka ovat siten peruasultaan yhtenäisiä. Niiden yhtenäi-

syys ei ole kuitenkaan aina täydellinen. Perinnöllistä vaihteluåkin esiintyy, koska 

siemenet voivat eräissä tapauksissa kehittyä myös suvullisesti. Ongelmia on aiheuttanut 

niin ikään perusrungon ja jalolajikkeen vieroksuminen. Eräät tällaiset lajit, kuten 

Mälus hupehensis ja ML sikkimensis, joita on kokeiltu siemenperusrunkojen tuottamiseen, 

ovat Maatalouden tutkimuskeskuksen puutarhaosaston kokeissa osoittaneet heikkoa tal- 

venkestävyyttä. 

Omenapuuperusrunkojen suvuton lisääminen 

Yleisesti käytössä olevat suvuttomasti lisättävät perusrungot 

Englantilaiset suvuttomasti lisättävät 	(aikaisemmin EM) perusrunkotyypit, jotka 

ovat peräisin East Mallingin tutkimusasemalta, ovat yleisesti käytettyjä omenapuupe,-

rusrunkoja kaikkialla, missä omenaa viljellään. Ne tulivat tunnetuiksi 1920-luvulla. 
Nämä perusrungot (M1-16) erotettiin käytössä olleista, keskenään sekaantuneista perus-

runkoeristä morfologisten tuntomerkkien perusteella. Niistä ryhdyttiin käyttämään tä-

män vuoksi tyyppi-nimitystä. Klooneja ne eivät ole, koska lisäämiseen ei lähdetty yh-

destä yksilöstä, vaan samat tuntomerkit omaavasta ryhmästä. Ne käsittävät tyyppejä, 

jotka aikaansaavat niihin varrennettuihn omenapuulajikkeisiin kääpiöivän, puolikää-
piöivän, voimakkaan ja erittäin voimakkaan kasvun. Englannissa myöhemmin kehitetyt 
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klooniperusrungot M 25, M 26 ja M 27 sekä kilpikirvoille resistentit, kasvuvoimakkuu- 

deltaan toisistaan poikkeavat 	(Malling Merton) kloonit ovat tulleet yleiseen 

käyttöön. 

Edellä mainittuja perusrunkoja on kokeiltu myös Suomessa. Maamme olosuhteissa ne 

eivät ole kuitenkaan osoittaåtuneet suositeltaviksi heikon talvenkestävyytensä vuoksi. 

(SÄKÖ 1958, 1977). Suomessa on viime aikoina suositeltu suvuttomasti lisättävinä pe-

rusrunkoina kotimaista YP- ja ruotsalaista A2-kloonia. Niihin varrennetut puut ovat - 

voimakaskasvuisia kuten siemenperusrungoissa kasvavat (kuva 1). YP-perusrunko on to-

dettu Lounais-Suomessa hyvin ja A2-perusrunko kohtalaisesti talvenkestäväksi. Todet-

takoon, että Antonovka-siemenperusrungon on todettu talvenkestävyydessä asettuvan 

niiden väliin. (taulukko 4). 

Taulukko 4. Perusrunkojen talvenkestävyys kenttä- ja laboratoriokokeiden perusteella 

YP hyvin kestävä 

kestävä 

kohtalaisen kestävä 

Antonovka -siemenper. 

A2 

  

M7 

M111 

M2 

Bittenfelder-siemenper. 

Grahams Jubiläum-siemenper. 

Normandie-siemnper. 

144 

/4 1 

MM 103 

MM 110 

MK 109 

MM 106 

M9 

M25 

MM 104 

MM 101 

MM 112 

MM 105 

MM 113 

MM 102  

I

välttäVästi kestäviä 

alttiita pekkasvaurioille 

erittäin alttiita pakkasvaurioille 
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Perusrmkojen lisäys kantovesoista 

Yleisin omenapuuperusrunkojen suvuton lisäysmenetelmä on ns. kantovesalisäys (kuva 2). 

Perusrunkojen (=taimet istutetaan siinä riviin 30-40 cm välein ja 1,5-270 m rivivä-

lein. Niiden annetaan kasvaa tyvestään 12-15 rrni vahvuisiksi, mihin olosuhteista riip-

puen tarvitaan 1-2 kasvukautta. Seuraavana keväänä emorungbt tyvestetään lyhyiksi n. 

3-5 =mittaisiksi kannoiksi. Kannoista kasvavat vesat mullataan yleensä kolme kertaa 

kesän aikana ennen kuin ne ehtivät puutua, jolloin niiden etioloituneisiin eli kalvet-
tuneisiin osiin muodostuu juuria. Kasvukauden päätyttyä vesat irroitetaan emorungois-

ta. Samat emorungot voivat tuottaa perusrunkoja 15-20 vuotta. Kantovesalisäyksestä 

vähän poikkeava lisävstapa on ns. taivUkäslisäys (kuva 3). Siinä emorungot istutetaan 

harvempaan kuin kantovesalisäyksessä, 45-75 cm päähän toisistaan ja Vinoon n. 450  kul-
maan rivin suuntaisesti. Seuraavana keväänä taimet taivutetaan maan pintaan maahan 

työnnettävillä koukuilla. Ylöskasvavat versot mullataan kuten kanbovesalisäyksessä. 

Täivukaslisäys on edellistä suuritöisempi. Sitä käytetään pääasiallisesti kirsikan ja 

luumun lisäyksessä. Omenapuuperusrunkoja lisätään etupäässä kantovesoista. 

Vesojen tuotto sekä niiden juurtuminen on riippuvainen lisättävän perusrungon omi-

naisuuksista. Useimpia klooniperusrunkoja voidaan helposti lisätä kantovesalisäyksessä. 

Paitsi perusrungoista tulos on riippuvainen myös kasvupaikan olosuhteista, multausma-

teriaalista, kosteudesta ja lämpötilasta sekä siitä miten huolellisesti multaus suo-

ritetaan. Vesojen juurtumista silmällä pitäen on tärkeätä, että multaus suoritetaan 

ajoissa ennen kuin vesat alkavat puutua. Juurtuminen tapahtuu sen jälkeen heikosti. 

Ensimmäinen multaus tulee tehdä jo vesoje.1 ollessa 10-15 cm pituisia. Yleensä tarvi-

taan kolme multausta. Vesojen juurtumista voidaan edistää parantamalla multauksessa 

käytettävän maan kuohkeutta ja vedenpidätyskykyä sekoittamalla siihen kasvuturvetta 

tai sahajauhoa. Pelkällä sahajauhomultauksella on saatu edullisia tuloksia versojen 
juurtumisesta (SÄKö 1959). 

Tuloksia omenapuuperusrunkojen kantovesalisäyksestä 

Koeaineisto ja kokeen järjestely 

Vuosina 1975-80 tutkittiin Maatalouden tutkimuskeskuksen puutathaosastolla Piikkiössä 

ruotsalaisen A2 - ja kotimaisen YP-klooniperusrungon kantovesalisäystä sahajauho-, 

kasvuturve- ja maamultauksessa. Emoperusrungot istutettiin 1974 keväällä hietamulta-

maalle (Blit) 40 cm välein rivissä ja 2 m rivivälein, jolloin 100 m:11e tuli 125 emo-

runkoa. MUltaaminen suoritettiin kolme kertaa kasvukauden aikana, yleensä kesäkuun 

alkupuolella ja lopulla sekä heinä-elokuun vaihteessa. Vesojen korjuu suoritettiin 
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lokakuun lopulla tai marraskuun alussa kasvun päätyttyä ja vesojen tuleennuttua. Emo-

rungot lannoitettiin keväällä (puutarhan Y-lannos 400 kg/ha) ja syksyllä (kaliumsul-

faatti 300 kg/ha ja superfosfaatti 100 kg/ha). Multauspenkit sadetettiin keväällä se-

kä myöhemmin tarpeen vaatiessa hyvän kasvun ylläpitämiseksi. Multaukseen käytettiin 

havupuiden sahajauhoa ja lannoittamatonta kasvuturvetta sekä paikalta saatua hieta-

multaa. Multauspenkkien lärreoötila mitattiin knsvukauden aikana päivittäin 10 cm sy-

vyydeltä. 

EMorungeista irroitetut Vesat lajiteltiin hyvin ja heikosti juurtuneisiin. Nämä 

molemmat ryhmät lajiteltiin edelleen verson tyven läpimitan makaan (mittaus tehtiin 

n. 5 cm ylimpien juurien yläpuolelta) 6 mm läpimittaisiin ja sitä paksumpiin sekä 

alle 6 mm läpimittaisiin versöihin. Edellä mainittua mittaa pidetään varrennuskelpoisen 

perusrungon läpimitan alarajana. Hyvin jUurtuneeksi katåottiin verso, jossa juuria oli 

runsaasti ja tasaisesti joka puolella versoa. Heikosti juurthneisiin vietiin ne, jotka 

olivat juurtuneet vain toispuoleisesti, ja joissa juuria oli verrattain vähän. Tähän 

ryhmään kuuluvat versot saadaan silti jatkokasvattamalla käyttökelpoisiksi. Omana ryll-
mänä olivat vielä juurtumattomat versot. Lisäksi punnittiin eri perusrungoista ja kat-

teista saatu versosato. 

Tulokset ja niiden tarkastelu 

Kantovesalisäyksestä saatu versosato esitetään vuosilta 1975-79 sekä erikseen vuodel-

ta 1980 (taulukko 5). Viimeksi mainitun vuoden sato on eroteltu muista vuosista sen 

vuoksi, että sinä vuonna harvennettiin YP-perusrunkojen versojen määrää. Tarkoituksena 

oli selvittää harvennuksen vaikutusta jäljelle jäävien versojen kasvuun ja juurtumi-

seen. YP-perusrunko muodostaa versoja hyvin runsaasti. Versojen kasvu jää tämän vuoksi 
usein heikoksi. 

A2-perusrungon versot juurtuivat paremmin kuin YP-versot. Kun YP:n versotuotanto 

oli n- 27 % suurempi kuin A2.n, tuottivat molemmat perusrungot suunnilleen yhtä pal-

jon hyvin juurtuneita versoja. Vuonna 1980 harvennettiin YP-perusrunkojen versoja si-

ten, että niihin jäänyt verSomäärä oli lähes sama kuin A2-rungolla. Harvennus tahtiin 
ennen ensimmäistä multausta versojen ollessa 3-7 cm pituisia. Harvennuksella oli hyvin 
suuri vaikutus YP:n versojen juurtumiseen. Sen seurauksena saatiin YP:stä enemmän hy-

vin juurtuneita versoja kuin A2;sta sekä lisäksi myös enemmän varrennuskelpoisia, 6 inn 
läpimitaltaan tai sitä paksumpia versoja. Tämä tulos saatiin niin maa- kuin myös kas-
vuturve- ja sahajauhomultauksissa. 
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Taulukko 5. A2- ja YP-omenapuuperusrunkojen versosato ja jUurtuMinen kahtovesalisäyk-

sessä maa-, kasvuturVe- ja sahajauhomultauksessa. 

Multaus 	Versosato 100 emorunkoa kohti vuodessa 

Perusrungot 	Harventamaton versosato 	Harvennettu versosato 

Yhteensä 	Hyvin juurtuneita 	Yhteensä 	Hyvin juurtuneita 

1975 - 79 	1980 

kpl kpl % (>6.-(6-,mm) kpl kpl % (>6.- mm) 

Karkea hieta 

A2 	624 324 52 (15-37) 650 364 56 (28-26) 

YP 	870 357 41 (10-31) 652 391 60 (34-26) 

Keskim. 	747 341 47 (13-34) 651 378 58 (31-26) 

KasvutUrve 

A2 	647 466 72 (26-46) 575 299 52 (29-33) 

YP 	867 477 55 (17-38) 693 540 78 (47-31) 

Keskim. 	757 472 64 (22-42) 634 420 65 (38-32) 

Saha jauho 

A2 	913 621 68 (24-44) 837 410 49 (31-18) 

YP 	1046 638 61 (16-45) 832 557 67 (44-23) 

Keskim. 	980 630 65 (20-45) 835 484 58 (38-21) 

Perusrungot 

A2 	728 466 64 (22-42) 687 357 52 (29-23) 
YP 	927 482 52 (14-38) 726 494 68 (42-27) 

Huom. Suluissa olevista luvuista ensimmäinen osoittaa varrennuskelpoisten versojen 

prosenttia 

Vårsojen harvennuksen vaikutus perusrunkosadon laatuun kävi selvästi esille myös 

taivukaslisäyskokeessa (taulukko 0. Kun YP-versostoa harvennettiin n. 50 %, saatiin 

varrentamiskelpoisia, tyvestään 6 mm läpimittaisia tai sitä paksumpia versoja kolme ker-

taa enemd-In kuin harventamattomasta kasvustosta. 
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Taulukko 6. Omenapuuperusrunkojen juurtuminen taivukaslisäyksessä harvennettuna ja 

harventamatta. 

Harvennus tehtiin ennen enäimmäistä multausta. Siinä poiätettiin versoista n. 50 %. 

Perusrunko 	Våsoja yhteensä 	Hyvin juurtuneita 

Käsittely 	100 emorunkoa kohti 

kpl 	kpl (>6 mm- 	% (>6 nim- 
<6 mm) 	<6 nal) 

A2 

Ei harvennettu 1160 614 (58-556) 53 (5-48) 

Harvennettu 620 391 (180-211) 63 (29-34) 

YP 

Ei harvennettu 1212 558 (61-497) 46 ( 5-41) 

Harvennettu 594 410 (214-198) 69 (36-33).  

Sahajauhomultauksesta saatiin kummallakin perusrungolla äUurin versosato ja myös eni-
ten hyvin juurtuneita versoja. Myös kasvutUrVemultauksessa saatiin enemmän hyvin juur-

tuneita versoja kuin maamultauksessa. 

Vuosina 1975-77 selvitettiin multausMateriaalin vaikutusta versoston rehevyyteen. 

Versoston paino muodostui suurinmaksi kasVuturpeella mullattaeåsa, mikä johtunee sii-

tä, että turve säilytti tasaisen ja runsaan kosteuden kdkö kaåVukäuden ajan. Pienin 

versojen paino saatiin maanultauksessa (taulukko 7). 

Taulukko 7. Vårsojen paino maa-, kasvuturve- ja sahajauhomultauksessa 

A2 

1 0 0 0 

Keskim. 

1975-77 

verson 

1975 

paino kg 

1976 1977 

Karkea hieta 16,1 20,7 19,5 9,8 
Kasvuturve 23,8 35,0 28,0 13,3 
Sahajauho 22,7 30,8 27,3 14,3 

YP 

Karkea hieta 16,7 23,8 17,7 12,3 
Kaävuturve 23,0 32,1 22,4 18,4 
Sahajauho 19,4 29,8 21,4 13,2 
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Multauspenkkien lämpötilat muodOstuivat erilaisiksi eri multausmateriaaleja käytettä-

essä.(kuvat 4 ja 5). Lämpötila mitattiin penkistä 10 cm syvyydestä. Sahajauho- ja kas-

vuturvemultauspenkit ovat hyvin kostutettuina alkukesällä vähän viileämpiä kuin kar-

keaa hietaa oleva maamultauspenkki. Tämä ei kuitenkaan haittaa versojen kasvua, vaan 

päin vastoin versosto kasvaa tasaisen ja riittävän kosteuden turvin rehevämmin kuin 

maamultauksessa.(taulukot 5, 6 ja 7). Varsinkin sahajadho multausaineena näyttää suo-

rastaan kiihoittavan versojen Muodostdmista. Vaikka sahajauhokate aiheuttaa helposti a 

matalajuurisille kasveille typen pudtetta, Se ei ilmene tässä tapauksessa, koska ve-

soja muodostava emorunko on melko sYVään juurtunUt. LopPlikesällä sahajauhokate lämpe-

nee ja säilyttää lämpötilansa 1-2de korkeamPana kuin maa- jaHkasvuturvemultaus. Sen 

sijaan kasvuturpeen lämpötila ilmåisesti kosteudesta johtuen pysyttelee sahajauho- ja 

maamultausta alhaisempena kasvukauden lopulla. MaamultaukSessa lämpötila katteen alla 

myötäilee herkemffiin ilman lämpötilan vaihteluja kuin sahajauhossa ja kasvuturpeessa. 

Sahajauhokatteen korkeamoi lämpötila loppukesällä ja syksyllä ei ole oleellisesti 

vaikuttanut juurteh kasvuun. Se on 011ut yhtä hyvä kasvutupeessa. 

Kantovesalisäyksessä korjataan perusrunkosato yleehsä vasta lehtien pudottua. Korjuu 

suoritetaan sen vuoksi varsin myöhään, tavallisesti vasta loka-marraskuun vaihteessa 

ja usein myöhemminkin. Perusrunkojen aikainen tuleentuMinen on silloin edullinen omi-

naisuus. YP-perusrungon versot tuleentuvat korjUukelpoisiksi yleensä lokakuun loppuun 

mennessä, mutta A2-perusrunkojen tuleentuminen en tässä vaiheessa vasta puolitiessä 

ja eSim. englantilaisella M26-perusrungolla se on tuskin silloin vielä alkanutkaan 

(bmiluld«) 8). Tuleentuminen on aikaisinta sahajauhomultauksessa ja sen jälkeen maa-

multaukåessa. Selväåti muita myöhäisemmin se tapahtuu kasvuturpeella mullattaessa. Kun 

lehdet alkavat pudota sahajauhomultauksessa, ne ovat maamultauksessa tällöin punertu-

neet, mutta vielä tiukasti kiinni. Kasvuturvemdltauksessa alkavat lehdet tällöin vasta 
värittyä. 

Taulukko 8. Perusrunkojen tuleentundnen 

27.10.1977 

0 - 100 
YP 	A2 
	

M26 

Karkea hieta 94 48 5 
Kasvuturve 81 30 0 
Sahajauho 95 53 10 
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Sekä YP- että A2-emoperUsrungot talvehtivat hyvin kaikissa em. multaustavoissa 

(taulukko 9). Näitä heikommin talvenkestävän M26zn emorungOt sen sijaan säilyivät yli 

talven paremmin Sahajauhomtiltauksessa kuin maa- ja ka5Vuturvemultauksessa. Talvehti-

Mista silmällä pitäen on tarpeellista, että emorungot, Soista juurtuneet versot on 

myöhään syksyllä irroitettu ja aiheutettu Siten niille,  haavoja, peitetään talveksi si-

ten, että haavapinnat eivät joudu suoraan alttiiksi pakkaselle. Tähän riittä kevyt 

kate. 

Taulukko 9. EmorUnkojen taIVenkestävYys perusrunkopenkeiåää 

Emorunkoja kpl 

YP 

1974 	1975 

(ist.vuosi) 

1976 1977 1978 19/9 1980 

Karkea hieta 100 99 99 99 99 99 99 

Kasvuturve 100 99 99 99 99 99 99 

Såhajauho 100 100 100 100 100 100 100 

A2 

Karkea hieta 100 100 100 100 96 96 96 
Kasvuturve 100 100 100 97 97 97 97 
Sahajauho 

M26 

100 96 

gst. 
vuoåda 

96 96 92 92 92 

Karkea hieta 100 94 86 64 34 

Kasvuturve 100 96 96 58 46 
Sahajauho 100 100 100 96 76 

Omenapuuperusrunkojen lisääminen pistokkaista 

Cmenapuuperusrunkojen lisääminen verso- tai juuripistokkaista on ollut kauan tunnettua. 

Käytännössä sitä harjoitetaan kuitenkin verrattain vähän. Lisäys suoritetaan edelleen 

valtaosaltaan multauspenkeissä kantovesoja juurruttamalla. Vaikka sitä pidetäänkin työ-

laina, se on toistaiseksi osoittautunut varmimmaksi lisäysmenetelmäksi. Siitä huolimat-

ta, että pistokaslisäystä on runsaasti tutkittu, sitä pidetään edelleen epävarmana. 

Epävarmuutta aiheuttaa tulosten vaihtelevuus. eri perusrunkojen juurtum~pistokkais- 

ta on eri- 



-20- 

lainen. Myös juurtumistulosten Vuosittainen vaihtelu voi olla suuri. Omenapuuperusrunko-

jen pistokaslisäystä käytetäänkin pääasiassa täydentämään kantovesalisäystä. Viime ai-

koina erityisesti terveen taimiaineiston tuotannossa paljon tutkittu ja kehitetty me-

risteemi- eli kaävupistelisäys laboratorio-olosuhteissa erityiskasvualustoille on kui-

tenkin tucmaSsa uutta tehoa pistokaslisäykseen. Tässä yhteydessä ei siihen puututa. 

Taulukoissa 10-14 esitetään puutarhaosastolla Piikkiössä saatdja tuloksia cmenapuu-

perusrunkojen pistokaslisäyksestä. 

Taulukko 10. Omenapuuperusrunkojen lisääminen puuvartisista pistokkaista 

Esijuurrutus 19.3. - 17.4. 

Juurrutus turve-hiekka-alustalla 

Pistokkaiden 	Pimeä kellari 

esijuurrutus 	Pohjalämpö 

Kallus juurt. 

-2°C 	90 	0 

0 °C 	66 	3 

+2 oC 	87 	3 

Varastoitu yli 

talven 
	

73 	15 

Ulkoa otetut 	83 	0 

Viileä kasvihuone 

Pohjalämpö 	Ei pohjalämpöä 

Kallus JUurt. Kallus juurt. 

73 7 87 17 

10 3 87 0 

20 0 83 0 

20 17 87 27 

13 0 93 0 

Taulukko 11. Omenapuuperusrunköjen juurenpalalisäys 

Ohut juurenpala: 2 - 3 mm läpimitt. 

Paksu juurenpala: 4 - 5 mm läpimi:tt. 

Juurenpalat varastoitu lokakuussa, hyötö aloitettu maaliskuussa 

Juurenpala 

Pituus 

Säilytyslämp. Ohuet 

Vårsoja kpli28 juurenpalaa 

A2 	YP 

Paksut 	Ohuet Paksut 

5 cm 0°C 1 5 9 9 

2°C 2 - - 13 

4°C 1 6 1 12 

10 cm 0°C 3 28 8 18 

2°C 6 22 - 24 

4°C 4 28 11 35 
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Taulukko 12. Omenapuuperusrunkojen lisääminen ruohovartisista hyötöpistokkaista 1974 

Emokasvien ruukutus syyskuussa, säilytys kylmävarastossa, 

Emokasvit hyötöön helmikuussa, juurenpalat hyötöön maaliskuussa 

Pistckasaineisto: leikatut pistokkaat hyödetyistä emokasveista 

repäistyt pistokkaat hyödetyistä juurenpalasista 

Juurrutuspaikka: sumuhuone, muovitunneli 

Ottoaika 	Pistokastyyppi 	A2 	YP 

Pistetty 	Juurt. 	Pistetty 	Juurt. 

kpl 	% 	kpl 	% 

	

2/4 	Leikattu 5-8. cm 	50 	8 	30 	3 

Repäisty 3-6 cm 	50 	78 	20 	5 

	

9/4 	Leikattu 5-8 cm 	 30 	10 

Repäisty 3-6 cm 	97 	79 

	

26/4 	Leikattu 5-8 cm 	 50 	48 

Repäisty 3-6 cm 

	

6/5 	Leikattu 5-8 Cm 	70 	9 

Repäisty 3-6 cm 	150 	52 	70 	80 

Taulukko 13. Omenapuuperusrunkojen lisääminen ruohomaisista kesäpistckkaista 1973-75 

Pistämisalusta: turve-hiekkaseos 	Juurrutuspaikka: Sumukasvihuone 

Ottoaika 	Hormoni- ja funcrisidi- 	Juurtumis-% 

käsittely 	 A2 	YP 

26/6 	Käsittelemätön 	15 	0 

IBA 300 pput 5 sek 	21 	3 

rwi 30 ppm 24 t 	56 	9 

Benamyyli 0,5 % 5 sek 	10 	5 

19/7 	Käsittelemätön 	0 	0 

IBA 300 ppm 5 sek 	0 	0 

IBA 30 ppm 24 t 	11 	0 

Benomyyli 0,5 % 5 sek 	0 	0 
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Taulukko 14. Omenapuuperusrunkojen lisääminen ruohovartisista pistokkaista 1973 

Versot hyödetty kasvihuoneessa 

Pistämisalusta: turpeen ja hiekan Seos 

Juurrutuspaikka: sumuhuone, pohjalämffillinen pöytä 

Pistäminen 4-7/6, IPA-käsittely: tyvet 5 sek 0,3 % 

JuurtUmis-% 

(TR)  

YP Latvapistokas 30 (27) 

1-välipistokas 35 (26) 

II-välipistokas 40 (66) 

III-välipistokas 50 (50) 

Tyvipistokas 20 (20) 

Repäiåypistokas 27 (23) 

A2 Latvapistokas 3 

I-välipistokas 50 

Tavallisessa omenapuuperusrunkojen pistäkaslisäyksessä voidaan käyttää sekä puutu-

neita että ruohomaisia pistokkaita. Puuttneiria pistokkaina tulevat kysymykseen esim, 

juurtumatta jääneet kantoveSat tai varrennettaeåsa katkotut perusrungot. Versojen lat-

vaosat ovat vaikeasti juurrutettävia, joten ne on syytä hylätä. Tyvipistokkaat, joiden 

tyven läpimitta on 4-6 mm, juuttuvat helpommin kuin sitä paksummat. Käyttämällä n. 

kuukauden kestävää esijuurrutusta, jossa pistokkaat pidetään kimppuihin sidottuinarii-
leässä kellarissa tyvi upotettuna 18-20 °c:11 läMpöiseen hiekkaan, turpeeseen tai sahajau 

hoon, saadaan kallusmuodostus, jonka jälkeen pistokkaat juurtutetaan (taulukko 10). 

juurrutusta voidaan tehostaa pistokkaiden kasvunsäädekäSittelyllä (IBM. Hyvästä kallus-

muodostUksesta huolimatta jää juurtuminen usein heikoksi. 

Ruohomaisten pistokkaiden juurtuminen on vaihtelevaa. Tulosta voidaan parantaa 

juurrutusaineen (IaN) käytöllä. Kotimaisissa kokeissa juurrutustulokset ovat olleet 

yleensä huonoja (taulukot 11-14). Parhaat tulokset on saatu keväällä hyödetyistä 

juurenpalasista repäisemällä irroitetuista pistokkaista (taulukko 12). juuripistokas-

lisäystä käytettäessä onnistuu juurtuminen yleensä vain yksi- tai kaksivuotiaiden tai-

mien juurista. Vanhempien kasvien juuret kehittävät harvemmin lehtisiImuja. Juuripis-

tokkaat tulee lisättäessä asettaa pystyasentoon lisäysalustalle. 
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EEVA LAURINEN 

JAAKKO SÄKÖ 

RENDNTOIVIEN ELI JA_TKUVASATOISTEN WfiSIKKALP=EIDEN VILJELY MUOVIHUONEESSA JA 

AVOikflAP,T;rA  

Tiivistelmä 

Puutarhantutkimuslaitoksella PiikkiösSäzflivuosina 1976-81 käynnissä koe, jossa 

selvitettiin lämmittämättömän muovihuöneen merkitystä kesä- ja syyssadon tuottavien, 

ns remontoivien mansikkalajikkeiden viljelyssä. Muovihuone pystytettiin mansikka 

kasvuston päälle kasvukauden alusSa, tavallisimmin huhtikuun lopussa, ja poistettiin 

syksyllä sadonkorjuun päätyttyä lokakuun alussa. Remontoivina lajikkeina olivat 

hollantilaiset Ostm-a ja Rabunda sekä verranteina yksisatoiset aikaiset mansikkala-

jikkeet,Zefyr ja Kristina. 

Muovihuoneen avomaata edullisemmat kasvuolosuhteet aikaistivat kukintaa ja satoa 

remontoivilla lajikkeilla samassa suhteessa kuin yksisatoisillakin lajikkeilla. 

Sadonkorjuu vOitiin aloittaa kevään sääoloista riippuen viikosta kahteen viikkoa 

aikaisemmin kuin avomaalla. Sato kokonaiåUutena valmistui muovihuoneessa nopeammin 

kaikilla lajikkeilla. 

Syyssatoa edeltävä kukinta alkoi remontoiVilla lajikkeilla silloin, kun ensimmäi-

nen satojakso päättyi muovihuoneessa tai avomaalla. Uutta satoa voitiin korjata 

tästä vajaan kuukauden kuluttua, muovihuoneesta aikaisemmin kuin avomaalta. Marjoja 

kehittyi syys-lokakuun vaihteeseen saakka. 

Ensimmäisenä satovuonna remontoivat ja ykSisatoiset lajikkeet tuottivat yhtäläi-

sesti satoa. Seuraavina vuosina remontoivien lajikkeiden satotaso laski, ja niiden 

kesäsato jäi pienemmäksi kuin yksisatoisilla lajikkeilla. Ensimmäisen syyssadon jäl-

keen taimien kunto muovihuoneessa oli keväisin heikko. Kasvusto ja sadot taantuivat 

siellä nopeammin kuin avomaalla. Lajikkeista Ostara menestyi paremmin kuin Rabunda. 

Määrältään syys sato oli kesäsadon luokkaa tai sitä suurempi. Alkusatoa lukuun_otta-

matta se kuitenkin kypsyi heikosti, osa sadosta jäi kokonaan raakileiksi. Muovihuo-

neessa olosuhteet olivat edullisemmat marjasadon kypsymiselle. Marjat värittyivät 

paremmin, mutta jäivät kuitenkin vaaleiksi ja maultaan heikammiksi kuin kesäsadon 

marjat. Lämmin ja aurinkoinen sääjakso loppukesällä edisti sadon kypsymistä sekä 

avamaalla että muovihuoneessa. 
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Johdanto 

Pystyttämällä muovibuone tai -tunneli mansikkakasvuston ylle varhain kasvukauden 

alussa voidaan mansikan sato saada kehittymään viikosta kahteen viikkoa avamaan 

satoa aikaiserrmimmittämättömänkin suojarakenteen alle muodostuvat aikaiselle 

kasvuun lähdölle ja kasvulle edullisemmat olosuhteet kuin avomaalla. Sekä ilma 

että kasvualusta läknenevät ja säilyttävät suojaavan katteen alla lämpöä paremin 

kuin avamaaolosuhteissa, minkä johdosta minimilämpötilat eivät normaalisti ole yhtä 

alhaiset tai kestä yhtä kauan kuin avamaalla. Viljelyssä on kuitenkin vaarana, että 

liian aikaisin kasvunåa alöittaneet taimet saattavat lämmittämättömässä tilassa vie-

lä kukintavaiheessaan joutua alttiiksi kevään kylmien kausien pakkasvaurioille. 

Katerakenteet voidaan Poistaa kasvuston päältä kukinnan tai sadonkorjuun jälkeen, 
jolloin istutukhen hoitotoimenpiteet, rrm. kastelu, helpottuvat. 

PUutarhantUtkirmiSlaitokSen mansikanyarhaisviljelä seIvittävässä kokeessa vuosi-

na 1976-81 Olivat aikail*Sh, ykSisatoiSten Zeyr.ja. KriStina-lajikkeiden lisäksi mu-

kana ns0 remontOivat lajikkeet Pirkanmaa 1, Ostara ja Rabunda.Sämä ,alavat lajik-

keita, jotka normaalin alkdkesän kUkinnan ja sadon lisäksi kukkivat ja antavat satoa 

uudelleen saman kasvukauden aikana. Toinen sato Vaatii onnistuakåeen yleensä pitkän 

kasvukauden ja lämpimän syksyn. Kasvupaikan, ml, maaperän ja köåteuden suhteen re-
montoivat lajikkeet ovat vaativampia kuin yksisatoiset lajikkeet. Edellä mainituista 

Pirkanmaa 1 on ramska1ista alkuperää oleva Vaatimaton lajike, Cstara ja Rabunda 

ovat peräisin Hollannista. Lajikeominaisuuksiensa perusteella Cstara (Redgauntlet x 

Macherauch's Dauerernte) sopii viljeltäväksi sekä avamaalla että lasin alla, mutta 

Rabundaa (Redgauntlet x Repita) suositellaan ensisijaisesti avcmaaviljelyvn (ANON. 
1975, 1980). Aikaisemmin saatujen kokemusten mukaan voidaan Pirkanmaa 1- ja Cstara-

lajikkeiden ensimmäistä satoa korjatan~vomaaolosuhteissa yhtä aikaa. Zefyrin 

sadon kanssa. Toinen kukinta alkaa kesäsadon viimeisten marjojen kypsyessä, ja uusi 
marjasato kypsyy elokuun puolivälissä. hvomaalla toinen sato jäi kummallakin lajii& 

keella kuitenkin vaatimattomaksi sekä määrältään että laadultaan (SÄKÖ, RYYNÄNEN ja 

LAURINEN 1979). Seuraavassa selvitetään lämmittämättömän muavihuoneen vaikutusta 

remontoivien mansikkalajikkeiden kukintaan ja sataan. 

Kokeen järjestely 

Koe perustettiin karkeaan hietamaahan (KHt) loivasti etelään viettävään rinteeseen. 

Kokeen avomaaistutus olimaczt~~etelämolella. Ensimmäinen istutus tehtiin 

kesäkuussa 1976 ja siitä korjattiin satoa seuraavana vuonna. Istutus jouduttiin 

kuitenkin uusimaan keväällä 1978 muovihuoneen jo ollessa pystytettynä, sillä taimet 
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eivät näyttäneet elpyvän talven jäljiltä. Tälnin lajikkeista jätettiin pois heik-

kosatoinen Pirkanmaa 1. 

Muovihuoneen koko oli 8,5 x 14 m (119 m2) ja katteena käytetyn muovikalvon pak-

suus 0,15 mm. Istutustiheys oli 0,33 x 0,8 m, ja taimia siten 375 kpl 100 m2:11ä 

sekä av~lla että muavihuoneessa. Katerakenne pystytettiin keväällä huhtikuun 

lopulla, ja se sai olla kasvuston päällä siihen asti kunnes remontoivien mansikoiden 

syyssato oli havainnoitu tai korjattu. Yoevuosina muovihuone oli pystyssä seuraa- 

vasti: 

1977 25/4 - 12/10 

1978 21/4 - 12/10 (uusien taimien istutus 7/6) 

1979 25/4 - 1/10 

1980 17/4 - 23/ 9 

1981 6/5 - 28/ 9 

Kokeen avamaa ja muovihuoneosuus lannoitettiin vuosittain Samalla tavalla. Ensim-

mäisenä istutusvuonna 1976 taimille annettiinluurtumisen jälkeen lannoitteeksi puu-

tarhan Y-lannosta 500 kg/ha. Muina vuoäina annettiin lisäksi superfosfaattia, mo-

lempia 300 kg/ha. Poikkeuksena oli vuosi 19789  jolloin uutta istutusta varten koe-

alalle levitettiin maanparannukåeksi~eEttilannoitettua ja kalkittua turvetta 

(3 m13/100 m) sekä ånnettiin juurtumisen jälkeen taimille kalkkisalpietaria (2 kg/ 

100 m). Viljavuusluvut olivat keväällä 1977 ja 1981 ennen lannoituksia seuraavat: 

1977 jl. PE Ca K Mg P Mn B N-% 

avomaa 0,53 5,80 1150 260 100 22 

muovihuone 0,54 600 980 170 100 25 

1981 

avamaa 0,76 5,65 1150 205 145 26 34,8 0,60 0,185 

muavihuone 0,97 5,60 1000 205 115 31 36,4 0,70 . 	0,107 

Kasvinsuojelutoimenpiteinä tuholais- ja harmaahomeen torjuntaruiskutukset annet-

tiin ensimmäiselle istutukselle vuonna 1977 kasvuvaiheen mukaan keväällä yhtäläi-

sesti kummallekin kasvustolle. Uudessa istutuksessa vuosina 1978-81 ei muovihuoneen 

kasvustolle tehty mitään kasvinsuojelutoimenpiteitä, avamaan kasvusto ruiskutettiin 

normaalisti. Toisen kukinnan aikana homeentorjuntaa ei suoritettu kummallekaan kas-

vustolle. Muovihuone samoin kuin avomaakin kasteltiin tarvittaessa. 
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Tulokset ja niiden tarkastelu  

Lämpötila muavihuoneessa 

MUovihuoneessa ovat sekä maan että ilman lämpötilat edullisemmat mansikan kasvuun 

lähdölle kuin avomaalla. Kasvualustan läMpötila voi toukokuussa olla 3-5 °C, jopa 

enemmänkin, korkeampi kuin avomaalla (SKKÖ 1975). Kasvukauden aikana ilmmnmaksimi-

ja miniMilämpötilat ovat korkeammat kuin avomaalla, joskin erot varsinkinmaksimiläm-

pötilojen osalta tasoittuvat kauden lopulla (kuva 1). Jo huhtikUdn lopulla ja tou-

kokuun alussa voi Ui= lämpötila aurinkoisella säällä nousta muovihuoneessa yli 

30 °C:n ja siten yli 10 astetta avomaan Maksimilämnötiioja korkeammaksi (vuonna 

1980). KeVäällä kasvuun lähdölle on merkittävää, että suojarakenteen lämmönsäily-

tyskyvyn ansiosta alhaista, kasvulle epäsuotuisaa lämpötilaa on, vähemmän kuin avo-

maalla (taulukko 1). Sama on havaittavissa kasvukauden lopulla, mutta vuorokauden 

keskilämpötilojen silloin yleensäkin laskiessa ero ei enää ole suuri. 

Kukinta ja sadonkorjuu 

Muovihuoneen pystytys Etelä-Suomessa huhtikuun loppupuolella mansikkakasvuston 

päälle näyttää johtavan aikaisilla mansikkalajikkeilla kukinnan alkaMiseen viimeis-

tään toukokuun 20. päivän tienoilla. Avomaalla kukinta alkaa yleensä joko toukokuun 

viimeisellä tai kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Remontoivilla lajikkeilla kukinnan 

alku ja päättyminen kasvustossa on hajanaisempaa kuin yksisatoisilla lajikkeilla. 

Zefyrin ja Kristinan kukinta voi alkaa muutamia päiviä, vuonna 1977 kymmenen päivää, 

myöhemmin kuin kuin remontoivilla lajikkeilla, mutta se on yhtenäisempi joko laji-

keominaisuuksista tai myöhäisemmästä ajankohdasta johtuen, ja sato valmistuu samaan 

aikaan kuin Osfnralla ja Rabundalla. 

Kun muovihuone kevään edistymisen mukaan pystytettiin huhtikuun loppupuolella, 

alkoi sato valmistua noin 60 päivää myöhemmin, aikaisintaan kesäkuun puolivälissä. 

Sekä remontoivilla että yksisatoisilla lajikkeilla alkoi marjojen kypsyminen samaan 

aikaan, muovihuoneessa vuodesta riippuen 7-15 päivää aikaisemmin kuin avomaalla. 

Avomaan korjuun alkaessa on muovihuoneesta jo korjattu suuri osa satoa, koevuosina 

vaihtelevasti 59-99 % kokonaissadosta (taulukko 2). Suojarakenteen alla marjasato 

valmistuu nopeammin kuin avomaalla, ja kahden ensimmäisen korjuuviikon aikana voi-

daan muovihuoneesta korjata enemmän satoa kuin vastaavana aikana avomaalta (tauluk-

ko 3). Remontoivilla lajikkeilla sadon kypsyminen on hieman hitaampaa kuin yksisa-

toisilla lajikkeilla. 
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Kuva 1. Ilman maksimi- ja minimilämpötilat mansikkakasvuston korkeudella avo-

Maalla ja muovihuoneessa vuonna 1979. 

Taulukko 1. Vuorokauden keskilämpötilat puutarhantutkimuslaitoksella ja 

alle +5 °C:n lämpötilojen kesto avomaalla ja muovihuoneessa vuosina 1979 

ja 1980 

KeskilAmpötila 	Lämpötila alle +5 °C 
...,e 	keskim. tunteja/vuorokausi 

1979 	1980 	. 
1979 	1980 	Avo- MUovi'-. 	Avo- Muovi- 

maa huone maa huone 

Huhtikuu 

	

21-30 	9,1 	6 	2 

Toukokuu 

	

1-10 	4,8 	6,5 	13 	10 	10 	4 

	

11-20 	8,4 	8,5 	8 	3 	12 	7 

	

21-31 	14,0 	8,3 	1 	1 	7 	6 

Syyskuu 

	

1-10 	12,5 	13,7 	2 	1 	1 	1 

	

11-20 	10,1 	12,0 	5 	3 	0 	0 

	

21-30 	9,4 	10,1 	4 	3 	2 	1 

maksimi °C 

v 

minimi °C 

 

  

• • • 

1 
	

1 



1979 	1980 	1981 
Ybovi- Avo- 	Muovi - Avo- 	Muovi-- Avo- 
huone maa 	huone maa 	huone maa 

29/6 16/6 26/6  24/6 9/7 

90 99 

27/6 13/6 26/6 24/6 9/7 

87 97 

27/6 13/6 26/6 24/6 9/7 

35 99 

27/6 16/6 26/6 30/6 9/7 

98 95 

20/6 

92 

20/6 

71 

20/6 

59 

20/6 

71 

30 - 

Taulukko 2. Sadonkorjuun alkamisaika ja muovihdoneesta korjatun sadon määrä 

(% kokonaissadosta) avoMaan korjuun alkaessa. 

taj ike 1977 
Muovi- 	.7\vo 
huone 	maa 

Zefyr 22/6 . 7/7 

84 

Kristina 22/6 7/7 

72 

Ostara 22/6  7/7 

84 

Rabunda 22/6 11/7 

82 

Pirkanmaa 1 22/6 7/7 

66 

Kesäsatoa edeltävät kukka-aiheet ovat jatkuvasatoisillakin lakikkeilla kehitty-

neet jo edellisenä syksynä, mutta uusia kukkia rucdostuu Myöskin kesän valo- ja 

lämpöolosuhteissa (SHOEMA(ER 1955). Syyssatoa edeltävä kukinta alkaa ensimmäisen 

satojakson lopulla. Kukkia kehittyy sekä pääruusukkeeseen että rönsytaimiin. Osta-

ralla rönsytaimia muodostuu vähän ja kukat ovat enimmäkseen pääruusukkeissa. Eri 

ikäisten rönsytaimien kukinta aiheuttaa kukkien ilmestymistä hajanaisesti kesän 

kuluessa (Pirkanmaa 1). Toinen kukinta jatkuu syyskuulle. uuden sadon ehsimmäiset 

marjat kypsyvät vajaan kuukauden kuluttua ensimmäisen satokauden päättymisestä. 

Marjoja kehittyy syys- lokakuun vaihteeseen saakka. Satokausi on pitempi kuin al-

kukesällä, ja siinä on havaittavissa jaksollisuutta. Fouvuosina syyssatoa alettiin 

korjata muovihuoneesta elokuun 9. ja 15. päivän välisenä aikana ja avomaalta kym-

menisen päivää myöhemmin, elokuun 20. päivän tienoilla, mutta yksittäisiä marjoja 

kypsyi jo aikaisemmin. Myöskin syys sato valmistuu siis muovihuoneessa aikaisemmin 

kuin avomaalla, mutta tämä on ilmeisesti seurausta ensimmäisen satokauden päättv-

misajankohdasta eikä niinkään keskikesän kasvuolosuhteiden eroista muovihuoneessa 

ja avcmaalla. 
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Sadot 

Remontoiville lajikkeille on ominaista, että ne yleensä tuottavat runsaamman syys-

kuin kesdsadon (SHOEMMER 1955, CRMG 1976). Tarkasteltaessa puutarhantutkimus-

laitoksen kokeessa olleiden lajikkeiden ensimmäistä kesäsatoa vuosina 1977 ja 1979 

ovat remontoivat dlåtata ja Rahunda yhtä runsassatoisia vksisatoisten Zefyr- ja 

Kristina-lajikkeiden kanssa (taulukko 3). Sen sijaan Pirkanmaa 1, jonka marjoissa 

on voimakas metsämansikkaa muistuttava arami, ei sadoiltaan ole muiden veroinen. 

Vuonna 1977 jäi satotaso koko istutuksessa suhteellisen alhaiseksi, vain Rabunda 

tuotti syyssatoa mainittavasti. Vuoden 1979 sato sen sijaan oli kaikilla lajikkeil-

la huomattavan runsas. Tähän saattoi vaikuttaa kasvualustaan aao edellisenä vuonna 

istutuksen uusimisen yhteydessä lisätty kasvuturve sekä toimille heti juurtumisen 

jälkeen annettu kevyt lannoitus. Orgaanisen aineen riittävää määrää maassa pide-

täänkin vaatimuksena jatkuvasatoisten lajikkeiden menestymiselle (RICKETSON et al. 

1975). Suojaavan katteen oleMOSSaolo jo istutusvuonna (1978) ei vaikuttanut seu-

raavan vuoden satoon, sillä avomaalta Saatiin yhtä paljon satoa kuin muovihuonaes-

takin. 

Monivuotisessa viljelyssä avomaalla ja muoVihuoneessa yksisatoiset lajikkeet 
tuottavat keskimäärin enemmän satoa kuin remontoivat lajikkeet, joilla kesäsato 

ensimmäisen satovueden jälkeen on varsin en, (taulukko 3). Kokeessa olleista la-

.jikkeista Ostara menestyi paremmin, sen sijaan Rabunda ei ensimmäisen kesä- ja 

syyssadon jälkeen tuottanut muovihuoneessa kesäsatoa juuri lainkaan ja avomaallakin 

heikosti. Jatkuvasatoisille lajikkeille on tyypillistä, etteivät ne jaksa tuottaa 

satoa monta kasvukautta. Parin syyssadon jälkeen taimien kunto heikkenee ja marjo-

miskyky laskee (RICKETSON et, al. 1975). Rabunda-lajike, joka muodostaa enemmän 

rönsyjä kuin Ostara, näyttää taantuvan viimeksi mainittua lajiketta nopeammin. 

MUovihuoneen olosuhteet eivät kummallakaan lajikkeella parantaneet kasvuston ikää 
tai satoa. 

Määrältään syyssato on kesäsadon luokkaa tai sitä suurempi (taulukko 4). Syys-

sato jätettiin joinakin vuosina korjaamatta. Joko kukinta tai raakileenmuodostus 

oli heikko, kuten avamaalla vuonna 1977 ja rnuovihuoneessa 1981, tai sato kypsyi en-
simmäisiä marjoja lukuunottamatta hitaasti eivätkä marjat värittvneet, kuten avo 

maalla vuonna 1979. Kasvukauden molempien satojen hyödyntämistä ei muovihuonevil-

jely ensimmäisen satovuoden jälkeen parantanut, joskin syksyn alkusato kypsyi siellä 

paremmin. Jo toisena satovuonna avomaalta korjattiin kummallakin lajikkeell suu-

remmat sadot. 

Merkille pantavaa on jatkuvasatoisten lajikkeiden heikko talvehtiminen muovihuo-

neessa. Avemaalla taimien kunto keväisin oli parempi kuin rnuovihuoneessa, mitä 
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Taulukko 3. Tuloksia aikaisten mansikkalajikkeiden kesäsadoista avomaa- ja muovihuone-

viljelyssä vuosina 1977 ja 1979-81. Ostara, Rabunda ja Pirkanmaa 1 ovat ns0 remontoivia 

lajikkeita. 

Myyntikel- 
poinen sato 
1979-81 

FokonaisSato 

kg/100 m2 

Kokonais- 
sadosta 

% 

Marjan 
paino 

2 ens. -
viikon 
sato 

% kok.- 
kg/ 2  (% kok.- Pie- }Tomei- sados- 
100 m 	sadosta) (1977) 1979 1980 1981 niä sia g ta 

"Avomaa ... 
Zefyr 113 	02) 65 118 80 173 6 2 12,2 84 
Kristina 85 	(81) 52 123 85 106 16 3 7,9 82 

Ostara 104 	(78) 21 212 111 74 17 5 6,9 72 
Rabunda 43 	(86) 53 109 21 20 8 6 8,3 73 
Pirkanmaa 1 30 

Muovihuone 
Zefyr 98 	(92) 59 144 90 85 5 3 9,9 98 
Kristina 93 	(86) 45 152 99 76 12 2 6,4 91 

Ostara 67 	(76) 51 179 63 23 19 5 5,0 91 
Rabunda 31 	(83) 57 100 9 3 10 7 4,9 89 
Pirkanmaa 1 15 

Taulukko 4. Ramontoivien mansikkalajikkeiden sadat avomaalla ja muovihuoneessa vuosina 

1977 ja 1979-81. VUosina 1977 ja 1979 syyssato korjattiin vain mUovihuoneesta, vuonna 

1981 vain avomaalta. 

Kokoinaissato 	Kokonaissadosta % 
keskim. kg/100 m 

(1977) 	1979 	1980 	1981 	Kesäsato 	Syyssato 
Kesä- Syys- Kesä- Syys- Kesä- Syys- Kesä- Syys- Myyn- Pie- Ham. Myyn- Pie- Hain. 

.Nwomaa 

sato sato sato sato sato sato sato sato tik. niä tik. niä 

Ostara 21 - 212 - 111 76 74 148 78 17 5 60 12 28 
Rabunda 53 - 109 - 21 84 20 102 86 8 6 59 10 31 
Pirkanmaa 1 30 - 

1uovihuone 
Ostara 51 8 179 102 63 44 23 - 76 19 5 83 13 4 
Rabommda 57 97 100 144 9 56 3 - 83 10 7 80 15 5 
Pirkanmaa 1 15 11 
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osoittavat avomaalta saadut paremmat sadot. Koska yksisatoiset lajikkeet samoissa 

olosuhteissa talvehtivat ja tuottivat satoa normaalisti, on eräänä syynä Ostaran 

ja erikoisesti Rabundan taimien heikkokuntoisuutecn pidettävä edellisenä syksynä 

rtiyöhään, jopa lokakuun puolelle, jatkunutta marjojen kehittymistä. Taimet eivät 

ilmeisestikään sadönmucdostusvaiheessa olleet riittävästi mukautunect säiden kylme-

nemiseen. Viimeisen sadonkorjuukerran jälkeen suojaava ranenne poistettiin kasvus-

ton päältä, ja taimet joutuivat suoraan syksyn avomaaolosuhteisiin. Keväällä voitiin 

todeta osan taimista kuolleen talven aikana. Jäljellä olevien taimien rehevöitymi-

nen oli hidasta ja kukinta vähäistä. Mahdollisesti myöskin tautien ja tuholaisten 

osuus taimien heikentäjänä on suurempi muovihuone- kuin avomaaolosuhteissa. Yhrman-

sikkahärmää esiintyi Zefyr-lajikkeella muovihuoneessa jo toisesta kasvukaudesta 
lähtien. 

Sadon laatu 

Kesäsadon laatu oli kaikilla lajikkeilla hyvä kummallakin kasvupaikalla. Yksisatoiset 

Zefyr ja Kristina tuottivat keskimäärin hieman enemmän myynl _tikelnoista satoa kuin 
remontoivat Ostara ja Rabunda (taulukko 3). 24.1kukesän kuivissa olosuhteissa jäi 

harmaahomeen saastuttamien marjojen määrä avomaalla yhtä vähäiseksi kuin movihuo-

neessakin. Kenties muovihuoneen olosuhteet, mm. kasvualusta, olivat liiankin kuivat, 

sillä kaikilla lajikkeilla marjakoko jäi muovihuoncessa pienemmäksi kuin avomaalla. 

Tämä vähensi myyntikelpoisen sadon määrää, remontoivilla lajikkeilla myöskin loppu-

kesän sadossa. Kastelun merkitys, jota jatkuvasatoisten lajikkeiden viljelyssä ko-

rostetaan, tulee esiin erikoisesti muovihuoneviljelyssä. Riittävä maaperän kosteus 

kukinnan ja sadon kypsymisen aikana vaikuttaa suotuisasti marjakokoon. 

Vaikka syyssatoa remontoivilla lajikkeilla voi kertyä runsaastikin pitkään jatku-

van satokauden ansiosta, se ei kokonaisuutena laadultaan ole verrattavissa kesän 

ensimmäiseen satoon. Elokuussa alkusadon marjat kypsyvät ja värittyvät aurinkoisella 

ja lämpimällä säällä hyvin avomaallakin. Kasvukauden lopulla viileät sääolot heiken-

tävät marjojen värittymistä, ja osa sadosta jää raakileasteelle myöskin muovihuonees-

sa. Marjojen parempaan kypsvmiseen loppukesällä muovihuoneessa vaikuttaa edullisten 

lämnöolosuhteiden lisäksi ilmeisesti myöskin sadon valmistumisen alkaminen noin viik-

koa tai kahta aikaisemmin kuin avomaalla. Våaleiden tai epätäydellisesti värittynei-

den marjojen maku ei ole verrattavissa kesäsadon marjojen makuun. Tässä suhteessa 

Ostera näyttää käyttökelpoiselta kuin Rabunda, jonka makeahkot marjat pian alku-

sadon jälkeen 3aavät maultaan latteiksi, my5skin puutarhantutkimuslaitoksella aikai-

semmin kokeiltavana olleella Red Rich-lajikkeella jäi syyssato laadultaan kesäsatoa 
heikommaksi (SÄKÖ 1963). 
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Normaalisti käytössä olevan, marjojen kokoon ja homeisuuteen perustuvan satola-

jittelun mukaan Ostaran ja Rabundan syvssadosta Santiin myvntikelpoista satoa avo-

malta keskimäärin noin 60 % ja mnovihuoneesta noin 80 % (taulukko 4). Heikon vä-

rittymisen takia ei käyttökelpoisten marjojen osuus koko sadon hUomioon ottaen kui-

tenkaan ole näin suuri. Vuonna 1981 lajiteltiin aVomaan sato marjojen ulkonäön 

perusteella. Myyntikelpoista satoa Saatiin ensiffimäisellä korjuukerralla kummallakin 

lajikkeella noin 60 %, mutta myöheMbin syyskuussa valon ja lämmön vähetessä enää 

10-20 %. Lämmin ja aurinkoinen sääjakso parantaå marjojen väriä sekä avemaalla 

että muovihuoneessa vielä syyskuussakin. Ostara ja Rabunda ovat alttiita harmaaho-

metaudille, mutta muovihuoneen kuivissa olosuhteissa ei taudista torjunnan puuttu-

misesta huolimatta ollut haittaa. HoMeisten marjojen määrä jäi pieneksi syyssados-

sakin. Avomaalla loppukesän kosteissa olosuhteissa home saastutti marjoja enemmän, 

mutta taudin leviäminen pysyi viileiden säiden ansiosta suhteellisen rajoitettuna. 
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HEDIO HIIRSALMI 

AARO LEHMUSHCVI 

'MON' - SUOMALAINEN PENSASMUSTIKKALAJIKE 

TiivisteImä 

Pensasmustikan viljely, käytettiinpä mitä ulkolaisia lajikkeita tahansa, ei ole 

pohjoisissa ilmasto-oloissamme onnistunut. Merkittävimmät haittatekijät ovat hei-

kohko talvenkestävyys ja yleisesti tavattava versotauti, mustikkasyöpä, jonka ai-

heuttaa Fusicoccum putrefaCiens-sieni. Haittatekijöiden merkityksen vähentämiseksi 

on puutarhantutkimuslaitoksessa Piikkiössä suoritettu vuodesta 1961 lähtien suun-

nitelmallista jalostustoiminta pyrkimällä risteytt~ kotimaisia Våccinium-lajeja 
pensasmustikan kanssa. 

Pohjoiseurooppalaisista lajeista on juolukka, V. uliginosmn L., jolla 'onsama 

tetraploidinen kromosamiluku, 2n = 48, kuin pensasmustikallakin, kyetty risteyttä-

mään sen kanssa. Tähän puutarhantutkimuslaitoksessa suoritettuun j,ajinristeytysjalos-

tukscen perustuen on laskettu yleiseen viljelyyn ensimmäinen suomalainen pensasmus-
tikkalajike nimellä 'Aro/1'. 

'Aron° on valittu vuonna 1965 tehdyn takaisinristeytyksen 'Rancocas° x (juolukka 

x 'Rancocas') jälkeläistöstä. Risteytys juolukka x °Rancocas° tehtiin vuonna 1961. 
'Aron muistuttaa sekä kasvullisilta että viljelyllisiltä cminaisuuksiltaan ulko-

laisia pensasmustikkalajikkeita. Sen talven- ja mustikkasyövänkestävyys ovat kui-

tenkin selvästi paremmat kuin niillä. 'Aron'-lajikkeen sato on etelä-Suomen ilmasto-

oloissa osoittautunut tyydyttäväksi. Marjat ovat keskikokoisia ja laadultaan hyviä 
soveltuen käytettäviksi tuoreina ja pakastettuina. 

Johdanto 

Yhdysvaltojen tärkeimpiin marjakasveihin luiattavan pensasmustikan viljely on yleis-

tymässä myös Euroopassa. Etenkin Saksan liittotasavallassa ovat saadut myönteiset 

kokemukset johtaneet varsin laajojen pensasmustikkaviljelmien perustamiseen. 

Pensasmustikan koeviljelystä Suomessa saadut kokemukset, käytettiinpä mitä Ame-

rikassa tai Keski-Euroopassa kehitettyjä lajikkeita tahansa, eivät kuitenkaan ole 

olleet kyllin hyviä, jotta olisi päästy käytännön sovellutuksiin (HIIRSALMI ja SÄKÖ 

1973a, 1973b, 1974, 1975). Merkittävimmät haittatekijät ovat lajikkeiden heikohko 
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talvenkestävyys ja alttius yleisesti tavattavalle Versotaudille, mustikkasyövälle, 

jonka aiheuttaa Fusicoccum putrefaciens Shear-sieni. Tosin pensa&mustikalla on 

myös etuja, jotka tekevät sen pohjoiSeurponpalaisia Våccinium-lajeja vlljelykel-

poisemmaksi. Sillä on mm. voimakas penåäåmainen kasvutapa ja osaltaan siitä joh-

tuva satoisuus sekä poimintaa nopeuttavina tekijöinä suuri matjakoko ja suuret 

terttumaiset marjaryhmät. 

Ulkolaista- lajikkeita paremmin pohjoisiin ilmasto-oloihimme soveltuvien, tau-

dinkestävien ja samalla runsaan, laadukaan sadon tuottavien pensasmustikkajalos-

teiden kehittämiseksi puutarhantUtkimuslaitoksessa Piikkiössä on suotitettu jalos-

tustoimintaa pyrkiffiällä risteyttämään kOtimaiåia Våccinium-lajeja pensasmustikan 

kanssa (HIIRSAIN1 1968, 1969, 1973a, 1973b, 1974, 1975, 1977a, 1977b). Pohjoiseu-

rooppalaisista lajeista juolukka, V. uliginosum L. jolla oh sama tettaploidinen 

kramosamiluku, 2n = 48, kuin pensasmustikallaidn on kyetty tisteyttämään sen 

kanssa. Ensimmäiset risteytykset pensasmustikkalajikkeiden ja juolukan välillä 

suoritettiin kesällä 1961 (ROOS' 1963). 

Juolukan ja pens=ustikan F1-ristevtysjälkeläistöissä on! aivan ilmeisesti 
sellaisia kahden toisilleen etäisen lajin risteytymälle ominaisia epäedullisia 

geenikombinaatioita, jotka aiheuttavat ajan mittaan häiriöitä. Ne ilmenevät elin-

voiman heikkenemisenä ja sen myötä mm. talvenkestävyyden ja sadon määrän laskuna. 
F1-risteytysjälkeläistöistä ei siten ole voitu löytää yhtään yksilöä, jolla olisi 

merkitystä käytännön marjanviljelylle. 

Juolukan geenistön hyväksikäyttöön tähtäävää linjaa pensasmustikan jalostuk-

sessa on jatkettu suorittamalla kesästä 1965 lähtien onnistuneita -t.,1aisinristey-
tyksiä pensasmustikkalajikkeiden kanssa. Tällöin epäedulliset geenikambinaatiot 

ovat ainakin osittain hajonneet, ja on syntynyt joukko varsin lupaavia yksilöitä. 

Aineisto ja menetelmät 

Vuoden 1965 takaisinristeytysjälkeläistöissä suoritettuun arvosteluun perustuen 

on valittu viljelyllisiltä ominaisuuksiltaan lupaavimmat yksilöt jalosteiksi. 

Niiden arvo on määritetty sekä siementaimista kehittyneitä emopensaita vertaile-

maila että erityisessä vertailevassa kloonikokeessa. 

Tutkimuksen kohteina ovat olleet takaisinristeytyksestä (juolukka x °Rancocas°) 

x °Rancocas° jaloste 65008004, takaisinristeytyksestä °Rancocas x (juolukka x 
°Rancocas') jalostect 65010001, 65010002, 65010003 ja 65010005, takaisinristeytyk-
sestä °Bluecrop° x (juolukka x °Rancocas°) jalosteet 65011011, 65011016, 65011019 

ja 65011021 sekä takaisinristeytvksestä Rancocas' x (juolukka x °Pemberton°) 
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jaloste 65017017. Risteytyksissä käytetty juolukka on peräisin luonnonpopulaati-

osta Piikkiöstä läheltä puutarhantutkimuslaitosta. Pensasmustikkalajikkeista 

°Rancocas' on kehitetty risteyttämällä pensasmaisen lajin V. corymbosdm Ii. ja 

varpumaisen lajin V. lamarckii Camp risteytymä edelleen pensasmaisen lajin V. 

australe Small kanssa. °Pemberton' on saatu takaisinrisristevttämälläV. corymbo-

sum- ja V. australe-lajion risteytymä V australe-lajin kanssa. 'Bluecrop' on 

neljän peräkkäisen risteytyksen tulos, joka on saanut geenistönsä Monien vaihei-

den kautta kaikilta kolmelta edellä mainitulta Vaccinium-lajilta. 

Valittujen jalosteiden viljelvarvoa määritettäessä on kiinnitetty huomio seu-

raaviin ominaisuuksiin: sadon aikaisuus, sadon määrä ja marjapaino, marjojen muo- 

to, väri, kiinteys ja maku sekä pensaideft tuleentdminen, talven- ja mustikkasyövän- 
', 

kestävyys, elinvoimaisuus ja korkeus. Sådon aikaisuus on määritetty poiminta-ajankoh- 

dan perusteella käyttäen asteikkoa 1-5, jossa 1 = erittäin aikainen ja 5 = erittäin 

myöhäinen. Myös marjojen muotoldökittelussa on käytetty asteikkoa 1-5, jossa 1 = 

kartiamainen, 2 = pitkänpyöreä, 3 = pyöreä, 4 = iitteänpYöreä ja 5 = litteä. Mar-

jojen. värin, kiintevden ja maun arvostelu on suoritettu kymmenasteikolla. Värin 

kohdalla 0 = vaaleanharmaa ja 10 = muåta,,kiinteyden kohMalla Ö = erittäin pehmeä 

ja 10 = erittäin klint:ell sekk maun kohdalla 0 = erittäin heikko ja 10 = erittäin 
hyvä. TUleentuminen, talven - ja tustikkasyövänkestävyys sekä elinvoimaisuus on 

arvosteltd sata-asteikolla. iIbleentumisen kohdalla 0 = täysin tuleentumaton ja 100 

= täysin .tuleentuftut, talVenkestävyyden kohdalla Ö = kaikki maanpMälliset versot 

kuolleet ja 100 = täysin terVe, tndStikkasyövänkeätävyyden kohdalla 0 = kaikki ver-

siot Saasthnett ja 10Ö = täYsin terVe Sekä elinvoimaisuuden koholalla 0 = kuollut ja 

100 = erittäin elinvoimainen. 

Tulokset ja niiden tarkastelu 

Juolukan ja pensasmustikan takaisinristeytysjälkeläistöistä valituissa jalosteissa 

on kummaltakin kantavanhemmalta peräisin olevia piirteitä, joskin ne useimmilta 

ominaisuuks iltaan ovat lähempänä pensasmustikkaa kuin juolukkaa. Tämä on todettu 

mm.'verso- ja lehtiominaisuuksia analysoitaessa (HIIRSALMI 1975, 1977b). Sama 

ilmiö on havaittavissa myös tarkasteltaessa viljelyn kannalta merkityksellisiä 

ominaisuuksia. 

Vertailtaessa siementaimista kehittyneitä emopensaita keskenään ja toisaalta 

kantavanhempiin näyttää jalosta 65011016 omaavan eittämättä parhaan ominaisuus-

yhdistelmän (Taulukot 1 ja 2). Erinomaisen talven- ja syövänkestävyyden johdosta 

se on ollut elinvoimainen, ja näin myös marjojen tuottoiwky on noussut korkeaksi. 

Vain 'Rancocas'-lajikkoella pensaskohtainen sato on ollut suurempi. Kyseisellä 



jalosteella on vieläpä marjojen laatukin öäbittauttinut lähes yhtä hyväksi kuin 

parhailla 

Pääosa jalosteistÄ on ollut mukana ve.hiassa  kloonikokeessa. Tulokset 

poikkeavat oleelliseSti epäedulliseen suuntaan emopensailla saaduista ja ovat 

etenkin sadon suhteen heikot eradukko 33. Kuitenkin jaloste 65010003 on ollut 

selvästi mdita parempi o Kloonifiasen-taivån-ja svövänkestävyys sekä näin ollen 

myös elinvoimaisuUs 5a pensaiden kokeuå 'ovat osoittautuneet jopa peremmiksi kuin 

emopensaana. Se oli ainoa kaikista eri kokeissa mukana olleista jalosteista ja 

lajikkeista, joka kesti pensaSmdStikan kannalta erittäin tuhoisan talven 1979-80 

lähes vaurioitta. Sadon määrä on jalosteella 65010003 tyydyttävä säilven klooni-

kokeessa käytännöllisesti katsöen samalla tasolla kuin emopensaallakin. lyös mar-

jan laatua - kokoa, väriä, kiinteyttä 5a frakua - on pidettävä riittävän hyvänä. 

Eloonikokeesta saatuun heikkoon tuloksen on talven 1979-80 aiheuttamien vauri- 

oiden lisäksi ilmeisenä syynä mikroilmaStollisesti ja maaperällisesti pensasmus- 
, 

tikalle epäedullinen kasvupaikka. Tbsin• sillä 'vallitsevat kasvupaikkatekijät vas- 

taavat marjanviljelyn onnistumiselle asetettuja normaalivaatimuksia. Emopensaat 

sen sijaan kasvoivat ̀paikalla, joka on vuodesta 1947 lähtien puutarhantutkimus-

laitoksessa ja vähäiSessä määrin myös muualla käynniSsä olleiden penåasmuStikkako-

keiden perusteella oåoittautunut suotuisimmaksi. 

Jalostoon 65010003 molemmissa kokeissa äntamat tyydVttävät tulokset, ja ennen 

kaikkeä sen kestäVvys epäedullisenakin talvena, ovat olleet siksi rohkaisevia, 

että jaloste on keväällä 1982 laskettu yleiseen viljelyyn lajikenimellä v.Arong. 

Pensasmustikkalajike °Aron" 

'Aron'-pensasmustikkälajike on valittu vuonna 1965 puutarhantutkimuslaitoksessa 

Piikkiössä tehdyn takaisinriste.vtvksen °Rancocas° x (jmolukka x °Rancocas°) jälke-

läistöstä. Pisteytys juolukka (Vaccinium uliqinosurt:L.) x °Pancocas tehtiin 

puutarhantutkimuslaitoksessa vuonna 1961. 

°Aron' onkasvUllisilta omdnaisuuksiltaan lähempänä pensasmustikkaa kuin juo-

lukkaa. Sen kasvutapa sekä versojen, lehtien ja kukkien muoto ovat pensasmustikan-

omaiset. - Pensas saavuttaa noin 1 m:n korkeuden. Se muodostuu useista tyveltä 

lähtevistä, liereistä versoista, jotka vanhetessaan haaroittuvat useaan kertaan. 

Näin pensaasta tulee jokseenkin tiheä. Hailroittumattomat uudet versot ja uudet ver-

sonhaarat ovat aluksi vaalean vihreät, mutta muuttuvat puutuessaan tummiksi ja 

aikaa myöten ruskehtaviksi. Vahhimmissa osissaan versot ovat harmaanruskeat. 



Taulukko 1. Juolukan ja pensasmustikan takaisinristeytysjälkeläistöistä jalos-

teiksi valittujen emopensaiden sadon aikaisuus, sadon määrä ja matjapaino viiden 

vuoden sekä marjojen muoto, väri, kiinteys ja maku neljän vuoden keskiarvona. 

Verranteina on käytetty juolukkaa sekä pensasmustikkalajikkeita Bluecrop, Pem-

berton ja Rancocas. Taimet istdtettiin vuonna 1967. 

Jaloste 

Kanta 

Lajike 

Sadon 

aikai- 

sUus 

Sadon 

määrä 

Sadan 

marjan 

paino 

Marjan 

muoto 

Marjan 

väri 

Marjan 

kiinteys 

1-5 g/pensas g 1-5 0-10 0-10 

65008004 3;0 274 55 3,0 4,0 6,0 

65010001 3,0 340 126 4,0 4,5 6,7 

65010002 2,6 498 114 3,5 6,0 6,6 
65010003 2,8 327 108 3,0 6,0 6,4 
65010005 3,2 320 79 3,0 7,5 5,9 
65011011 3,0 464 156 3,5 6,5 5,7 
65011016 j,2 638 119 3,0 6,0 7,0 
65011019 2,6 477 151 4,0 6,5 5,0 
65011021 3,0 492 110 3,5 8,0 5,7 
65017017 2,3 352 69 3,0 7,5 6,0 
dUOlUkka 1,0 92 55 2,0 1,0 3,9 
Blijecrop 4,0 103 257 5,6 1,0 6,5 
PeMberton 3,4 407 158 4,0 2,0 7,6 
Rancocas 2,6 824 114 4,0 3,5 7,2 

Marjan 

maku 

040 

5,5 

7,2 

6,8 

6,6 

5,4 

5,3 

7,5 

7,0 

5,7 

5,1 

3,4 

6,0 

7,3 

7,8 

versossa vuorottain, tiheässä sijaitsevat 2-6 cm pitkät lehdet ovat yksinkertaiset, 

soikeat, suippokärkiset ja laidaltaan hienohampaiset. Lehdet ovat päältä kiiltävän 

vihreät, alta vaaleat. Syksyllä lehdet muuttuvat etenkin yläpinnaltaan punarus-

keiksi, jolloin koko pensas saa kauniin ruskaväritvksen. - Lähes valkean, ruukku-

naisen teriön omaavat kukat sijaitsevat terttumaisissa rvkelmissä. 

'Aron muistuttaa myös viljelyllisiltä ominaisuuksiltaan pensasmustikkaa. Sen 

talven- ja pustikkasyövänkestävyys ovat kuitenkin selvästi paremmat kuin ulkolai-

silla lajikkeilla (mustikkasyöpä on FUsicoccum putrefaciens-sienen aiheuttama ver-

sotauti). Näin ollen pensaat ovat elinvoimaisia tuottaen ainakin etelä-Suomen 

ilmasto-oloissa tyydyttävän sadon; laskettu sato on ollut noin 30 kg/100 mL2 vuo-

dessa. - Marjat ovat keskikokoisia, sadan marjan paino 100-130 g. Laadultaan ne 
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Taulukko 2. Juolukan ja pensasmustikan takaisinristeytysjälkeläistöistä jalos-

teikSi valittujen emopensaiden tuleentuminen kahden vuoden, talvenkestävvys ja 

mustikkasyövänkestävyys kahdeksan vuoden,. elinvoimaisuus viiden vuoden keskiar-

von a Sekä korkeus kokeen päättyessä vuonna 1974. Verranteina on käytetty juoluk-

kaa sekä pensasmustikkalajikkeita Bluecrop, Pemberton ja Ranoocas. Taimet istu-

tettiin vuonna 1967. 

Jaloste 

kanta 

Lajike 

Tuleentu- 

minen 

0-100 

Talven- 

kestävyys 

0-100 

Syövän- 

kestävyys 

0-100 

Elin- 

voimaisuus 

0-100 

Pensaan 

korkeus 

am 

65008004 95 84 73 88 55 

65010001 95 87 76 93 90 

65010002 90 80 16 93 75 

65010003 75 86 74 74 55 

65010005 90 88 76 77 50 

65011011 80 87 75 88 78 

65011016 90 96 82 100 88 

65011019 85 84 67 84 88 

65011021 65 90 82 82 70 

65017017 75 7$ 76 77 78 

JUolukka 98 91 100 78 37 

Bluecrop 35 57 38 74 142 

Pemberton 65 76 30 80 121 

Rancocas 55 85 58 87 134 

ovat hyviä, varsin maukkaita ja kiinteitä. Niiden muoto on pallomainen ja väri 

päältä tunmempi kuin kantavanheh."pien siniharmaissa marjoissa. Plarjan maito on 

vaalea, värjäämätön. Fbkeat, aromikkaat marjat soveltuvat hyvin käytettäviksi 

tuoreina ja pakastettuina. Sulaessaan ne säilyttävät kiinteytensä ja muotonsa. - 

°Aron°-lajike kukkii etelä-Suomessa kesäkuun alkupuolella ja marjat kypsyvät noin 

kuukauden aikana elokuun alun ja syyskuun 15. päivän välillä. 

Pensasmustikkalajikkeen 'Aron° viljely poikkeaa eräin kohdin muiden pensasmar-

jalajien viljelystä. Se vaatii kevyen, hiekkaperäisen maalajin, jonka tulee olla 

varsin hapan (pH mieluiten alle 525). Happamuus voidaan saavuttaa lisäämällä kas-

vualustaan kalkitsematonta turvetta tai käyttämällä sitä katteena. Lisäksi pitää 
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Taulukko 3. Valittujen pensaåMuStikkajalostaiden sadon määrä ja marjapaino, pan-

saiden talvenkestävyys, mustikkasyövänkestäVyys ja elinvoimaisuus keskimäärin 

vuodessa sekä pensaiden korkeus kokeen päättyeSsä vuonna 1981.Verranteina on käy-

tetty juolukkaa sekä pensasmätikkalajikkeita Pemberton ja Pancosas. Koe perug-

tettiin vuonna 1974. 

.....,........... 
Jaloste Sadon Sadan Talven- Syövän- Penåaäh 

määrä 
Elin

Kanta marjan kestä- kestä- voimoi- korketiä 

Lajike paino vyys vYYs suus 

g/pensas g 0-100 o-loo ,., o-loo 

65010002 78 34 10 67 71 49: 

65010003 298 118 87 "å 	- 86 95 

65010005 54 ,62 65 76 70 51 

65011011 60 149 70 77 80 64 

65011016 77 106 11 69 73 56 

650.1o1-5 2 73 60 74 52 31 

65011021 3 107 59 72 50 44 

65017017 o 67 72 44 36 

JUolukka 36 50 85 100 76 24 

Pemberton 32 59 66 67 71 61 

Rancocas o - 64 63 54 44 

käyttää happamia lannoitteita. Pensamnustikan kasvualustan tulee olla myös hikeä, 

mutta toi~ 	ta kosteutta länäisevä. Sadetus on useimmiten välttämätön. - 'Aron°- 

lajikkeen istutustiheydeksi suositellaan noin 100 tainta/100 m tamnivalin ollessa 

rivissä 50-70 cm. 
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MR0 LEIRTSHOVI 

KARPALO VILJELYSKASVINA 

Karpalo on eräs soitteMme tärkeimpiä hyÖtykasveja. Se kasvaa nimenomaan vetisimmillä 

soilla, rämeillä, nevoilla ja riMmillä. Sen suuresta kokonaissadosta, arvioitu noin 

25-50 milj. kg/vuosi  (RMTWARA ja KNUUTTILA 1981), käytetään hyväksi nykyään erit-

täin pieni oåa. Vuosina 1973-74 Sitä pöliMiltiin vira1ligten tietojen mukaan kaUppaan 

vain 40-L50 tili kätitarpeikål luUltaaSti jönkin vertan enemmän. Tuonti käsitti jo sil- 
loin 400 tn marjoina, sekä liSäksi raehttja 	valmisteita (JALAS 1980). Nykyisin kar- 

palon kohdalla ollaan ilmeisesti vielä eneMålän tuonnin vatassa. 

Luonnonsato on runsaimmillaan noin 500 kg/ha, yleisimmin kuitenkin huomattavasti 

vähemmän, vain muutamasta kilosta sataanviiteenkymmeneen kiloon hehtaarilta. Hyvä poi-

mija voi kerätä marjoja 20-30 kg päivässä (RUUHIJ)RVI 1974). Poiminta on hidasta ja 

vaivalloista työtä. Lisäksi marjat kypsyvät myöhään, jolloin poimintainnostuskin huo- 

nojen säiden myötä usein on jo siltä kesältä ohi. Ennenkaikkea nämä syyt vaikuttavat 
- 

sen marjojen huonoon kotjuutulokseen. Korjuun rationallsointiin ei myöskään juuri ole 

edellytyksiä, niin pieni ja maanmyötäinen kasvi on kysymyksessä. 

Kotimaisen karpalon viljely 

Karpalon viljely-yrityksiä on Suomessakin tehty. Laajimmat suoritettiin vuosina 1946-56 
Köyliön rahkasoilla (ERVI 1956). Tutkimuksista valmistui tti. L. 0. ERVIN väitöskirja-

työ, joka hyvin tyhjentävästi selvitti niitä ongelmia, joita karpalon viljelyssä on. 

Kotimaisten karpalolajien, tavallisen (Vaccinium oxycoccos L.) ja pikkukarpalon 

(Vaccinium microcarpum (rurcz.) Hook.), lisäksi tutkijalla oli mukana myöskin läheinen 

amerikkalainen pensaskarpalo-laji Vaccinium macrocarpon Ait. Kaikista lajeista kasva-

tettiin laajat ja monipuoliset koemateriaalit. 

Kokeet kotimaisella karpaloaineistolla eivät ole johtaneet meillä käytännön vilje-

lyyn eivätkä juuri edes viljely-yrityksiin. Ilmeisesti viljelyn kannattavuus on ollut 

esteenä. Marjojen hinta ei ole ulkomailta tapahtuvan tuonnin johdosta päässyt nouse-

maan työkuluja vastaavasti. Tämä johtunee myöskin siitä, että luonnonmarjoilla ei ole 

tuontisuojaa (= lisenssiointia). Voidaan ajatella, että näissä olosuhteissa eimt3kään 
varsinaisen luonnonmarjan laaja-alainen viljely voi lähteä käyntiin, koska kansainvä-

linen hintataso usein on niin alhainen, ettei se kata edes poimintakustannuksia Suomessa. 
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Kotimaisen karpalon, V. oxycoccos L. -lajin, viljely-yrityksiä on tehty myös ulko-

mailla. Mm. Neuvostoliitossa, Virossa Nigulån alueella, on tiettävästi jo vuodesta 
1966 lähtien harrastettu karpalon viljelyä osittain raivatuilla ja hoidetuilla suo-

alueilla (JALAS 1980). Viljelyala on ollut jo sadoissa hehtaareissa. Satoja, jotka 

ovat nousseet parhaimmillaan 2000 - 3000 kg/ha, on pidettävä erittäin lupaavinat  Suu-

ri osa tuontikarpalosta onkin peräisin NeuVostoliitosta, jossa luonnonvaraiset suo-

alueet yhä ovat laajat. 

Ilmeisesti karpalosatojä voidåan luonnön oloissakin parantaa melko paljon suhteel-

lisen pienellä vaivalla ja työllä. Tähän viittn  puutarhantutkimuslaitoksessa suori-

tettu vähäinen viljelykoe karPalolla. Lavaviljelyssä, raa'alla kasvuturpeella saatiin 

kotimaisesta karpalokanhaåta neljäntenä kasVukautena istutuksesta niinkin mahtava sa-

to kuin 3691 g/m2. Tällöin pciimittiin paras neliömetrin ala lavasta ja saatiin lähes 
6 litraa karpaloita. Tärkeätä on ollut katrnlokasvuston pitäminen rikkakasveista va-

paana ja viikoittainen sadetuå alkukesällä. Koe on osoittanut osaltaan niitä valtavia 

satoresurssejå, joita lucnnonkasveilla. voi 011a. Vaikka käytännön viljelyssä voitai-

siin päästä vain 1/10 tästä sådoåta, saataisiin silti yli 3600 kg karpaloita hehtaa-

rilta. 

Suurimmat vaikeudet viljelyssä lienevät rikkakasvit, sopivan kosteuden säilyttämi-
nen ja sadorikorjuun työläys. Helpoimmin saadaan ratkaistda ilffleiSesti karpalon kosteus-

vaatimus sådetUksen avulla ja rikkäkasvit. Ne Voitaneen edullisimmin torjua kemialli-

sesti. Mutta tällä hetkellä ei ele nähtävissä keinoja sadonkorjuun tuntuvaksi helpot-

tamiseksi, jotta voitaisiin päästä kannattavaan marjanpoiMintaan. Se lienee nykyisil-

lä hinnoilla mahdoton tehtävä: AMerikassa käytössä olevat korjuumenetelmät eivät so- 

ellu 	karpalolle, koska kysymyksessä on niin pnljon erityyppinen ja pie- 
neMiÄ kasvi. Mitta voiko kasVinjalostus tuoda kysymykseen ratkaisun, se nähtäneen tu-

levaisuudessa. 

Amerikkalaisen pensaskarpalon osalta ERVI (1956) totesi, että se viihtyy huonosti 
Suomessa. Marjat eivät yleensä ehdi kypsyä Suomen oloissa ja sen versojen talvehtimi-

nen oli kovina talvina epävarmaa. Sama on todet-Eli puutarhantutkiMuslaitoksessa nyt 

käynnissä olevissa kokeissa. Poikkeuksena vuodet 1981 ja 1982, jolloin pitkien ja lämpi-

mien syksyjen ansiosta amerikkalainen myöhäinen °Pilgrim° -lajikekin ehti kypsyttämään 

marjansa Suomen oloissa. Versot kestävät pakkasta saksalaisen tutkimuksen mukaan pal-

jaana -18°C. 
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Karpalon viljely Amerikassa 

Ulkomailla, etenkin Amerikassa, sikäläinen kårpalo on melkein kansallismarjan asemas-

sa. Erityisenä juhlapäivänä, kiitospäivänä, kårpalohilloa syödään kalkkunan kangsa 

suuret määrät. Myös muulloin sen käyttö suurina fjuhlapäivinä on erilaisten liharuokien 

kanssa sekä jälkiruokina erittäin rånsaSta. Tämän takia karpalon kauppa on järjestyk-

sessä ja menekki taattu. Karpalonviljely on saavuttanut Amerikassa Massachusettsin, 

New Jerseyn, Wisconsinin, Washingtonin ja Cregonin osavaltioissa sekä Kanadan puolel-

la Cuebecissa ja British Columbiagga tedlliget Mittasuhteet (LIEBSTER 1972). 

Pensaskarpalo on huomattavasti meikäläistä karpaloa rotevanipi ja korkeampi kasvi. 

Sen rönsyt voivat kasvaa usean metrin pituisiksi ja kasVusto voi tulla 0,5 mm korkui-

seksi. Samaten marjakoko on Moninkertainen. Koheneva, pysty kasvutapa on auttanut sii-

nä, että sen viljely ja etitOten sadonkorjUu ori voitu täysin rationalisoida ja koneel-

ligtaa. Sadonkorjuun yhtpydegSä puhutaan k4vakorjuusta ja märkäkorjuusta. Edelligessä 

menetelmässä käytetään joke tyhjiöimukorjuUkoneita tai pieniä, itsekuikevia karpalot 

säiliöön riipiviä korjUuköneita. MärkäkörjUumenetelmässä käytetään hyVäkäi tulvitUsta 

ja karpalon marjojen,ominaisUUtta nougta vedessä pintaan. Tulvan alle laäketulla Vil-

jelmällä karpaloiden pyrkiessä pintaan pitkät marjaperät leikataan itsekUlkevilla 

leikkureilla. Pinnalle naUgåeet marjat kootaan puomien avulla järven nurkkaan, josta 

ne vedetään suurilla imureilla suoraan kuorma-aitojen lavoille. Näin sadonkorjuu on erit-

täin tehokasta ja voidaan helpesti käsitellä suuria määriä marjoja. Marjat ovat lisäk-

si suhteellisen kovia ja kimmoisia, Ne eivät ole herkkiä rikkoontumaan. Niiden puhdis-

tus ja lajittelu on Voitu täysin koneellistaa. Viljelysgä hiakoitus ja tulvitus Ovat 

molemmat erittäin tärkeitä viljelyteknisiä Menetelmiä, nn. hallan uhatessa voidaan vil-

jelmä laskea veden alle, jolloin vältytään hallan tUhoilta esiffl0 kukinnan aikana. Pen-

saskarpalosta saadaan Amerikassa helposti 3000 - 5000 kg/ha satoja; Nykyisin tutkitaan 

varsinkin keski-EbrodpaSsa Intensiivisesti sen viljelyrnahdolliäuUksia. 

Jalostus- ja viljelymåhdollisuudet 

Amerikassa ja Länsi-Saksassa on jo tehty meikäläisen puolukan ja amerikkalaisen pen-

saskarpalon välillä menestyksellisesti risteytyksiä (CHRIST 1977). Molemmat ovat di-
ploidisia lajeja (2n = 24). Lukuisista F1-polven yksilöistä, jotka ovat. kukkineet run-

saasti, ei kuitenkaan ole toistaiseksi päästy eteenpäin, koska ne eivät ole tuottaneet 

siemeniä. Ne ovat olleet lähes steriiiejä. Meikäläistä karpaloa ei voi risteyttää suo-

raan puolukan eikä pensaskarpalon kanssa, koska se on tetraploidinen kasvi (2n = 48) 

ja on siis eri ploidiatasolla. Suomen toinen yleinen karpalolaji, pikkUkarpalo, on 

myöskin diploidinen laji. Se voitaneen risteyttää amerikkalaisen pensaskarpalon kanssa. 
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Mutta se on kooltaan niin pieni, että sillä ei ole kaupallista merkitystä ja sen mar-

jantuottokyky on heikko. Se ei ole parasta ajateltavissa olevaa jalostusmateriaalia 

ainakaan marjakoon suurentamiseksi. Ehkä versojen talvenkestävyyttä siitä voitaisiin 

siirtää pensaskarpaloon. 

Tilanteen ollessa tämä, voidaan todeta, että vaikka kiinnostus karpaloon on suu-

resti lisääntynyt, ei tällä hetkellä ole kovinkaan suuria mahdollistkbia sen varsi-

naisen viljelyn aloittamiseen. Trio ERVIN tutkimusten päivistä ei mitään mullistavaa 

ole tapahtunut, Ehkä jotkut hyvin aikaiset amerikkalaiset pensaskarpalolajikkeet voi- 
, 

sivat ehtiä kypsymään Suomessa ja jos ne olisivat samalla riittävän talvenkestäviä, 

Voisi niistä perustaa uusia koeviljelmiä. Mahdollisesti jokin uusi muovikatetatkaisu 

lisäisi myöskin loppukesän lämpösummaa riittävästi, jotta marjat ehtisivät kypsyä. 

TUtkimusta tarvitaan edelleen runsaasti karpalonkin kohdalla. Ja kuten aikaiäeMmin to-

dettiin, myös kaupallisilla tekijöillä, erityiåesti karpalon hinnalla, on tässäkin 

asiassa ratkaiseva asema. 

Vaikka kaupallinen viljely näyttää epäVatmälta, kokonaan toinen aåia on karpalon 

viljeleminen kotitarpeiksi muutaman neliömetrin alalla. Tähän tuskin on painavia es-

teitä. Onhan paljon mukavampaa poimia niitä omasta puutarhasta kuin kaukaa soilta. 
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