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Mansikan tunnelituotannon tavoitteet?

 Sadon ajoitus pääsatokauden ulkopuolelle

 Hyvälaatuinen sato 

 Tuotantomäärien kasvattaminen

 Sopivien peltolohkojen puute

 Lajikkeet, jotka eivät menesty avomaalla

 Jatkuvasatoisten mansikkalajikkeiden viljely

 Jotain muuta?



Maapohjaviljelyn etuja ja heikkouksia

 Sopii varhaistamiseen. Saksassa Clery fresh plant –istutus elokuun alussa 

40 000 t/ha -> varhaissato seuraavana keväänä 20 tn/ha

 Toinen sato samoista taimista tai taimien vaihto uusiin

 Tunnelit samalla paikalla 2-3 vuotta -> siirto uuteen paikkaan, siirrossa työtä noin 
400 h/ha

 Kevyet tunnelit -> perustamiskustannus inhimillinen

 Sato sateen suojassa

 Usein voidaan käyttää peltoviljelykalustoa

Haitat

 Tunnelit on siirrettävä, rakennettava kastelujärjestelmät ym.

 Ylisuuri kasvusto -> marjakoko pienenee, tunnelien hyöty heikkenee

 Tarvitaan sama tai miltei sama kasvinsuojelu kuin avomaalla

 Poiminnan työasento



Korotetun penkin muotoilulaitteet

 Vain tunnelien valmistajilla 

 Saa käyttöön, jos tilaa tunnelin

 Voi tilata valmiin paketin, johon kuuluvat myös penkit

 Kehitetty parsapenkintekokoneesta

 Sopii huonosti kivisille maille .



Maan pinnalla viljely

 Etuja

 Sato aikaistuu verrattuna table top-tuotantoon

 Voidaan helposti lisätä lämmitysputki ruukkujen alle

 Perustamiskulu pienempi

 Huonoja puolia

 Huono poiminta-asento

 Ilman kierto heikompi -> taudit vaivaavat (härmä ja harmaahome on torjuttava 
huolella)

 Poiminta hitaampaa?, heikompi poimintatulos?



Table top

 Etuja

 Nopea poimia, marjat hyvin 
näkyvillä

 Tehokkain tuotantotapa,

matala       
työvoimakustannus, 
mielekäs työ

 Ei niin aikainen kuin maan 
pinnalta valmistuva sato

 Enemmän härmää



Taimimateriaali

 Hyvä taimimateriaali ehdottoman tärkeä (koko ja terveys)

 Taimen kukkavanojen määrä määrittää tulevan maksimisadon, etukäteen kukkavana-
analyysit, joiden perusteella potentiaali on tiedossa

 Taimet nostetaan marraskuun lopulla ja joulukuussa ennen pakkasia, kun kukka-aiheet 
ovat kehittyneet mahdollisimman pitkälle

 Otetaan vain yksi sato -> hyvä taimi onnistumisen edellytys

 Kilpailemme samoilla markkinoilla suurien eurooppalaisten viljelijöiden kanssa, jos 
lajikkeella on suuri kysyntä -> kuka vetää pidemmän korren?

 Ole kiinnostunut taimistasi, vieraile taimistoilla

 Varhaistuotannossa käytetään meillä WB-taimia

 Tuottavat hyvin satoa, jos olosuhteet ovat kohdallaan (350-450 g, jopa 600 g)

 Tray- eli paakkusatotaimet tuottavat satoa pidemmän aikaa, mutta sato alkaa 
hitaammalla tahdilla -> hyviä varsinkin kesän ja loppusyksyn tuotantoon

 A+-kokoa käytetään ulkomailla silloin, kun taimista otetaan syyssato ja seuraavana 
keväänä kevätsato



Kertasatoiset mansikkalajikkeet

 Kertasatoisista mansikkalajikkeista (junebearer, kesälajikkeet) poimitaan yksi 
sato kasvukaudessa

 Taimikoosta ja lajikkeesta riippuen satoa saadaan 250-700 g/taimi

 Jatkuvasatoisiin (everbearer) lajikkeisiin on kiinnostusta aikaisempaa 
enemmän, sillä niistä voidaan poimia satoa 1- xx kg/taimi/kasvukausi. 
Jatkuvasatoisten lajikkeiden ensimmäiset kukat ovat kehittyneet edellisenä 
syksynä, lisää kehittyy pitkin kasvukautta

 Jatkuvasatoisten lajikkeiden viljelytekniikka poikkeaa kertasatoisten 
lajikkeiden viljelystä (pitkä satokausi ->erilainen lannoitus, tauti- ja 
tuholaistorjunnat, rönsyjen ja lehtien poisto)

 Suosittuja jatkuvasatoisia lajikkeita ovat mm. Murano, Favori (hyvä tautien 
kesto, myös härmä), Florentina. Suomeen kannattaa valita mahdollisimman 
aikaisia ja hyvän makuisia lajikkeita.



Flair

Aikaisempi kuin Honeoye, satotaso on 
samaa luokkaa. Vältä märkiä 
kasvupaikkoja. Tarvitsee talvisuojauksen.

Marjan väri on kirkkaan punainen ja 
muoto säännöllinen. Kiinteä ja 
kiiltäväpintainen, makeampi kuin 
Honeoye. Marjan ovat aluksi kookkaita, 
mutta marjakoko pienenee. 
Suoramyyntiin tai lyhyeen 
kauppaketjuun.

Need 15-20% more water, and extra microelements 
like Zn, Mn, Fe, Mg.



Strong developedplantswithenoughside crowns.
•Flowerinitiationstarts early
•Compact growing
•Strong plant



Darselect

 Darselect on aikaisuudeltaan Honeoyen
luokkaa. Koska lajike sietää hyvin 
lämpötilan vaihteluja, soveltuu se 
erinomaisesti kausi- ja 
kasvihuonetuotantoon. Avomaalla vaatii 
talvisuojauksen harsokatteella. 
Huolehdittava runsaasta kastelusta.

 Marjat ovat suuria ja niiden koko säilyy 
hyvin satokauden loppuun saakka. Marja 
on kartiomainen, kiinteämaltoinen ja 
kiiltäväpintainen. Miellyttävän makuinen.



Fleurette  Voimakaskasvuinen Goossens
Flevoplantin (Flevo Berry) 
varhaislajike. Soveltuu parhaiten 
kasvihuone- ja tunneliviljelyyn. Sato 
ajoittuu lajikkeiden Flair ja Darselect
väliin, ja on jopa 10 päivää 
aikaisempi kuin Sonata. Sietää 
härmää mutta ei märkiä 
kasvupaikkoja.

 Satoisa lajike, hyvänmakuiset 
marjat. Marjat ovat 
kirkkaanpunaisia, kartion muotoisia 
ja kiiltäviä. Kauppakestävyys on 
erinomainen. Sopii suoramyyntiin 
sekä kauppaketjuun.



Rumba

 Sopii erinomaisesti 
varhaistuotantoon ja 
tunneliviljelyyn. Tarvitsee 
talvisuojauksen. Kasvutavaltaan 
avoin, kasvattaa kuitenkin 
peittävät päällyslehdet. Marjat 
jäävät hyvin esiin pitkien 
kukkavanojen ansiosta



Clery  Clery on italialainen varhaislajike, joka 
sopii erinomaisesti varhaiseen tunneli-
tai kasvihuoneviljelyyn. Melko 
voimakaskasvuinen. Kestää hyvin lehti-
ja juuristotauteja.

 Lajikkeen marjat ovat kiiltäviä ja 
kirkkaanpunaisia, muodoltaan 
säännöllisiä ja kartiomaisia. Maku on 
erinomainen ja makea. Kiinteä marja, 
soveltuu sekä kauppaketjuun että 
suoramyyntiin.



Malling centenary

• East Malling –tutkimuslaitos UK

• Sopii varhaislajikkeeksi tunneliin

• Kirkkaanpunaiset, 
houkuttelevan kauniinmuotoiset 
marjat

• Marjat ovat makeita ja 
mehukkaita, kestävät hyvin 
kolhuja ja ovat kauppakestäviä

• Ei satoisin lajike, mutta 
taimityypistä riippuen hyvää 
keskitasoa, altis tyvimädälle



Sonata

 Sonata kypsyy muutamaa päivää 
Polkaa aiemmin. Soveltuu 
tunneliviljelyyn ja sadon 
varhaistamiseen. Altis tyvimädälle 
ja harmaahomeelle.

 Marja on kirkkaan punainen, 
säännöllisen kartiomainen ja 
kiiltäväpintainen. Hyvä 
kauppakestävyys. Maultaan Sonata
on makeahko ja raikas. 
Suoramyyntiin ja kauppaketjuun













Muita

Lajikekuvataulukot kraege_international



Muita lajikkeita

- Uusia lajikkeita tulee jatkuvasti

- Kasvualustaviljely tuo 
mahdollisuuden kokeilla uusia 
lajikkeita vaikka joka vuosi

- Yritä löytää itsellesi sopivat 
päälajikkeet ja opetella niiden 
viljely -> tulos

- Yksi kasteluryhmä=yksi lajike, sama 
istutusaika, taimikoko, taimitiheys

- Mihin markkinaan ja mihin aikaan -> 
lajikevalinta

- Kannattaa rohkeasti kokeilla uusia

- Mikäli kaksi satoa kesässä, eri 
lajikkeet kevääseen ja syksyyn

 Huomioi

 Satoisuus (Elsantan suosio jatkuu)

 Härmän alttius

 Muiden tautien alttius ja kuinka 
hallitset ne

 Erityiset ravinnetarpeet ja 

kuinka saat ne täytettyä?

 -> mikä sopii omaan tuotantoon?



Istutus

 Taimet sulatetaan ja käsitellään 
tauteja vastaan (Alliette tai 
Prestop)

 Ruukuntäyttölaite nopeuttaa 

 Nyt myös ruukkuihin puristettu 
kasvualusta saatavilla

 Istutetaan ja siirretään 
tunneleihin

 Millainen on tehokas ketju?

 Avojuuriset tai tray-taimet





Alkukasvatus

• Varhaissatoa varten 
istutus maaliskuun 
lopulla

• Mikäli ei lämmitystä, 
kasvuun lähtö on 
hidasta

• Harso päälle, kastelua 
vain vähän (märkä 
kasvualusta on kylmä)

• Istutus noin 27.3., kuva 
otettu 23.4.



Varhaistuotannon haaste Suomessa

 Keväällä on kylmää ja usein myös 
lunta silloin, kun tuotanto pitäisi 
aloittaa

 Yöllä voi olla 10-15 ºC pakkasta

 Ilman lämmitystä pilvinen kevät voi 
olla todella myöhäinen

 Aurinkoisena keväänä sato joutuu 
markkinoille ajoissa



Anna-Karin Nilsson, Eriksgården, Ruotsi
 15-20.3., 1,2 l/h tiput, lannoitus NPK

 harso levitetään pöytärivien yli

 10 pv kuluttua uudet juuret

 40-50 % kasvualustan kosteus, ei saa olla liian märkä

 30 pv istutuksen jälkeen (15-20.4.)
 täysi lannoitus
 60-65 % kosteus

 45 pv istutuksen jälkeen (30.4.-5.5., kukinnan aikaan)

 1 kg Switch/ha

 1,8 kg Signum/ha

 tuholaistorjunta
 70 pv istutuksen jälkeen poiminta alkaa 



Kastelu ja ravinteet

 Rajoitetussa kasvualustassa tasainen 
kosteus ehdottoman tärkeä

 Varmistaa kasvin hyvinvoinnin ja hyvän 
sadontuottokyvyn

 Veden tarve mansikalla noin 2 l/taimi/vko 
-> n. 3 dl/päivä, kun kasvu on päässyt 
vauhtiin

 Pilvinen sää – kastelua ei juuri tarvita. 
Pilvinen ja viileä jakso keväällä-> ei 
kastelut

 Aurinkoinen sää –säännöllinen kastelu

 Seurataan joko käsivaraisesti tai mittarilla 

 Esim. Delta T:n Wet Sensor2

 Säteilyanturi helpottaa työtä

 Määrittää kastelutarpeen

 Puristenesteen johtoluku 1,5-2

 Seurataan sekä ruukkuun menevän (drip) 
että ruukusta ulos tulevan (drain) veden 
johtokykyä 

 Ruukkuun menevän veden jL pitäisi olla 
korkeampi kuin ulostulevan

 Seurataan päivittäin -> säädetään 
ravinnetasoa

 Jos jL liian korkea, annetaan pelkkää 
vettä



Kastelu ja lannoitus

 Ensimmäiset emoliuosreseptit ovat kasvun 
alusta kukintaan/raakilevaiheeseen, toiset 
kukinnasta sadonkorjuun loppuun. 

 Kasveja lannoitetaan jokaisen kastelun 
yhteydessä

 Kastelu aloitetaan aamulla varhain (vanha 
ohje on, että silloin kun ensimmäiset 
auringon säteet osuvat tunneleihin) ja se 
lopetetaan iltapäivällä noin klo 16. 
Keskikesän helteillä kastelua jatketaan 
iltaan saakka.

 Veden pintajännistystä alentavat aineet 
helpottavat veden liikkumista 
kasvualustassa





Anna-Karin Nilsson, ravinnemäärät/ha

 Keväästä kukinnan loppuun/ha

 N 33 kg

 P 8 kg

 K 65 kg

 Ca 17 kg

 Mg 6 kg

 S 13 kg

 Sadonkorjuujakso/ha

 N 33 kg

 P 8 kg

 K 75 kg

 Ca 15 kg

 Mg 5,4 kg

 S 17 kg

Yht. 
N 66 kg
P 16 kg
K 150 kg
Ca 32 kg
Mg 11,4 kg
S 30 kg

Taimia n. 62500 
kpl/ha 



Kasvinsuojelu

 Härmä

 Harmaahome

 Tyvimätä

 Ripsiäiset

 Vihannespunkki

 Peltolude

 Tunneleissa on hyvät olosuhteet paitsi kasveille, 
myös tuholaisille ja taudeille

 Leviävät nopeasti

 Säännöllinen tarkkailu tärkeää

 Biologinen torjunta aloitetaan heti pakkasöiden 
päättyessä

 Vähintään kerran viikossa täysi kierros

 Vastuuhenkilö 

 Kemiallisista torjunta-aineista käytettävissä ne, 
joissa on hyväksyntä tunnelikäyttöön. Vanhan 
hyväksynnän aineissa ei ole tunneleita mainittu, 
ja ovat sallittuja, mikäli ovat avomaalla sallittuja 
mansikalle

 https://kemidigi.fi



Ripsiäiset
 Voivat aiheuttaa suuren tuhon, 

vaikeimpia mansikan tuholaisia

 Seuranta ennakolta liima-ansoilla

 Kehitysvaiheet muna-toukkavaiheet-
aikuinen. Toukat ja aikuiset 
vahingoittavat kukkapohjusta -> vioitus 
marjassa

 Biologinen torjunta ennakkotorjuntaa, 
voidaan myös valita kemiallinen linja -> 
pyretroidiruiskutus ennen kukintaa

 Mikäli kukissa esiintyy, kemiallinen 
torjunta on tarpeen

 Raptol, aamulla tai illalla

 Tutkitaan mahdollisuutta jalostaa 
ripsiäisen kestäviä lajikkeita

Hortidaily.com



Vihannespunkki

 Ennakkotorjunta petopunkeilla 
toimii hyvin 

 Levitys kun lehtien kasvu on 
alkamassa, ensin pussit

 Havainnointi tärkeää, tarvittaessa 
petopunkkeja lisätään

 Jos ongelmia, esim. Floramite -
torjunta

Ontario.ca

Pvnhandbooks.org



Peltolude

 Lentää ulkoa tunneliin

 Voiko estää mekaanisella esteellä 
(verkko tms)

 Voi seurata liima-ansoilla, mutta 
kukinnan aikaan voi torjua vain 
Raptolilla (ei kestovaikutusta)

 Houkutuskasvina voi käyttää 
tuoksupielusta

Docplayer.com



Harmaahome

 Kimalaiset tarvitaan pölytykseen

 Pesä, jossa on Prestop Mix-
annostelija

 Kimalaiset kuljettavat mukanaan 
kukkiin

 Lisätään aamulla kulkureitille

 Harmaahometta voi torjua myös 
kemiallisesti, mutta onko tarvetta? 
Pöytä/maapohjaviljely, 
varhais/pääsatokausi

 Harmaahomeongelmia vähemmän 
pöydillä, kuin lähellä maan pintaa



Härmä

 Vaikein kasvitauti tunnelissa

 Viihtyy kuivassa, mutta tarvitsee 
itämiseen kosteutta

 Elää kasvin lehdillä, havaitaan usein 
vasta silloin, kun valkoinen 
nukkapeite on jo levinnyt lehtiin tai 
marjoihin

 Saastuttaa nuoret suppulehdet 
ensimmäisenä -> altteimmat

Agronomist and arable farmer



Härmän ennakkotorjunta
 Härmänkestävä lajike (?)

 Vaihtoehtoja 

 0,15-0,2(-0,5) % Rikki (Green Care Pro Rikkilannos) uusittava viikottain, Topas
(ainoa jolla puhdistavaa vaikutusta) ja Candit

 Serenade (vähän vaikutusta) ja Karbon kick booster (uusittava viikottain)

 Rikkiä ei voi käyttää auringon paisteella, ruiskutukset lopetettava 
raakilevaiheessa (makuhaitta)

 Ruotsi:

 1 % kaliumbikabonaatti + kiinnite (Huom! Kaliumbikarbonaatin pH on yli 
10!)

 1 % kaliumbikarbonaatti + 0,15 % rikki (ei aiheuta vioitusta lehdille)

 0,15 % rikkiä ei vahingoita petopunkkeja, 1 % vahingoittaa

 ruiskutukset tehdään ennen kuin on vioituksia (ennaltaehkäisevästi)


