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Parsa on monivuotinen kasvi, kuuluu 
liljakasvien heimoon

Parsan verso on 1-2 metrin korkuinen

Lehdet ovat surkastuneet suomumaisiksi, 
yhteyttäjinä toimivat neulamaiset 
laakaversot

Syksyllä parsan maanpäälliset osat kuolevat 
pakkasten tultua

Juurakko ja paksut juuret talvehtivat hyvin, 
kunhan ovat riittävän syvällä

Parsakasvusto voi elää useita kymmeniä 
vuosia

Parsa Asparagus officinalis L.
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Juurakon sympodiaalinen haarautuminen:

Siemenestä kehittyvään taimeen kasvaa aluksi yksi verso ja juuret

Verson tyvessä olevan alalehden silmusta kehittyy toinen verso, joka 
kasvattaa toisen paalujuuren

Toisen verson silmusta kehittyy kolmas verso ja paalujuuri jne.

Ensimmäisen kasvukauden päättyessä yksilössä saattaa olla kuusikin 
versoa, jotka ovat juurakon välityksellä yhteydessä toisiinsa

Parsan juurakon kasvutapa
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Parsan varastojuuret varastoivat vettä, hiilihydraatteja ja ravinteita

Ne kasvavat juurakon kasvupisteistä noin 60 cm syvyyteen, pisimmät 2-5  
metrin syvyyteen

Kasvukauden aikana kasvaneet juuret ovat valkoisia, tummuvat vuosien 
mittaan

Varastojuurten elinaika on noin viisi vuotta, sen jälkeen se kuolee

Parsa on täysikasvuinen noin viisivuotiaana, sen jälkeen juuriston määrä 
pysyy vakiona

Varastojuuret eivät haaraudu edes katketessaan

Varastojuuret
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Varastojuurista kasvava ohut hiusjuuristo ottaa maasta vettä ja ravinteita

Hiusjuuristoa on eniten 30-45 cm syvyydessä, kasvavat noin 20 cm 
pituisiksi

Hiusjuuret uusiutuvat nopeasti, elinikä on vain pari viikkoa

Hiusjuuristo
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#onnistummeyhdessä

Viljelyn kolme vaihetta:

1.Taimivaihe (lisäys ja taimikasvatus)

2. Kasvuston rehevöitymisaika

3. Satovaihe
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Parsan kehitys



Parsan taimivaihe kestää yhden vuoden

Parsa kylvetään aikaisin keväällä kausihuoneeseen, kylvösyvyys 4-5 cm, 
taimiväli 8-10 cm, riviväli 40 cm. 

Syksyllä taimissa olisi oltava vähintään 4 voimakasta uusiutumissilmua ja 8 
varastojuurta, joiden pituus on vähintään 10 senttiä
▪ suuremmat taimet kasvavat pellolle istutuksen jälkeen heikosti, samoin vanhemmat 

taimet

Parsan taimet nostetaan keväällä ja istutetaan välittömästi

Varotaan juurien kuivumista istutuksen yhteydessä

Paljasjuuritaimien varastointi kylmässä, juuret suojattuna kuivumiselta

Taimivaihe
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Parsan istutusvuosi ja sitä seuraavat pari vuotta ovat kasvuston 
rehevöitymisaikaa

Lannoitetaan tarpeen mukaan

Muita hoitotöitä rikkakasvien torjunta ja versoston hävittäminen syksyisin

Parsa hyötyy kastelusta varsinkin sinä aikana, kun uusiutumissilmut 
alkavat kehittyä

Kasvuston rehevöitymisvaihe
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Parsan sadonkorjuu aloitetaan kolmantena tai neljäntenä vuonna 
istutuksesta lukien
▪ Liian nuoresta kasvustosta aloitettu sadonkorjuu voi heikentää kasvua 
useaksi vuodeksi

Sadonkorjuuseen ryhdytään, kun versot ovat kasvaneet 15-25 sentin 
mittaisiksi

Parsa taitetaan käsin tai leikataan veitsellä

Satoa korjataan lämpimällä säällä joka toinen tai kolmas päivä, sillä versot 
kasvavat nopeasti ja muuttuvat puumaisiksi

▪ Kasvunopeus 11 asteessa 16 päivää, 25 asteessa 2-3 päivää

Pitkäksi kasvaneet versot ehkäisevät muiden silmujen kasvuun 
puhkeamista

Sadonkorjuu
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Ensimmäisenä satovuonna parsaa korjataan 1-2 viikon ajan, 4-5 vartta 
taimea kohti, etteivät taimet rasittuisi liikaa

Myöhempinä vuosina satoa kerätään kesäkuun puoliväliin asti
▪ 8-10 versoa taimea kohti

Satoikäinen kasvusto tuottaa noin 2000 kg/ha

Sadonkorjuu
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#onnistummeyhdessä13

Parsalajikkeet



Voidaan ryhmittää vanhoihin ja uusiin lajikkeisiin

Vanhat lajikkeet ovat kaksikotisia
▪ hedeyksilöt emiyksilöitä satoisampia

▪ Mary Washington

▪ Tanskalainen jättiläinen

Uudet hybridilajikkeet ovat yksikotisia
▪ paksumpiversoisia

▪ satoisampia (noin 20 % parempi sato vanhoihin verrattuna)

▪ esim. Gijnlim F1, Grolim F1, Franklim F1, Backlim F1

Lajikkeet
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Gijnlim F1

•nopea kasvultaan, kehittyy 
aikaisin

•versot suurikokoisia ja 
paksuja

•erittäin hyvä ja suositeltava 
lajike vihreän parsan 
tuotantoon

Franklim F1

•yleinen lajike Euroopassa

•laadultaan hyviä versoja, ei 
niin suuria kuin Gijnlimillä

Backlim F1

•suhteellisen myöhäinen 
lajike, jolla voidaan pidentää 
korjuukautta parilla viikolla

•kasvultaan muita lyhyempi, 
noin 100-120 cm mittainen

•versot suurikokoisia ja 
sileäpintaisia, hyvälaatuisia

Parsalajikkeita
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Parsan taimia välittää mm. Järvenkylä

Parsat on hyvä tilata hyvissä ajoin jopa edellisenä 
vuotena seuraavalle kaudelle, mutta viimeistään 
alkuvuodesta.
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Pakkauskoko B taimi 200 kpl/säkki A taimi 100 kp/säkki

Gijnlim
Valkoinen/vi
hreä

70419 0,34 €
B 35-
70g/kpl

70414 0,49 €
A yli 
70g/kpl

Backlim
Valkoinen/vi
hreä

70416 0,34 €
B 35-
70g/kpl

70411 0,49 €
A yli 
70g/kpl

Xenolim
Valkoinen/vi
hreä

70417 0,40 €
B 35-
70g/kpl

70412 0,64 €
A yli 
70g/kpl

Hinta vapaasti varastollamme Sauvossa (ALV 0%) JUURAKOT MYYDÄÄN VAIN TÄYSIN PAKKAUKSIN



#onnistummeyhdessä

Kasvupaikka

Lannoitus

Istutus

Rikkakasvien torjunta
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Viljely



Kasvupaikan valintaan tarkkuutta
▪ ei hallainen varsinkaan keväällä (versovioitusta alle 3 asteessa)

Multava, kuohkea maa, vähäkivinen

Rikkakasvien tarkka hävitys

Lannoitetaan viljavuustutkimuksen  mukaisesti, tavoitteena hyvä 
ravinnetila, pH vähintään 5,5

Viherkesanto on eduksi, samoin karjanlanta

Parsan kasvupaikkavaatimukset
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Parsan kasvu on voimakkainta ensimmäisinä vuosina, joten hyvä 
peruslannoitus tärkeää

Sadonkorjuun aikana kasvi ottaa pääosan tarvitsemastaan typestä 
varastojuurista

Versoston kasvaessa typpeä otetaan maasta, versoston kuivuessa syksyllä 
typpi kulkeutuu juuriin

Lannoitus
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1. vuosi

N 30-50 kg/ha (ei sijoituslannoituksena istutusuraan , voi polttaa juuret)

P 50-75 kg/ha

2.-3. vuosi

N 75-100 kg/ha alkukeväästä tai heti sadonkorjuun jälkeen

4. vuosi ja sen jälkeen

Lannoitetaan sadon mukana poistuvan määrän mukaisesti

1000 kg satoa: N 2,6 kg, P 0,4 kg, K 2,1 kg (poistuma paljon vähäisempää 
kuin muilla vihanneksilla)

Lannoitus
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Riviväli 100-120, taimiväli 30-40 cm (Voipio) (20 000-33 000 kpl/ha)

Riviväli 100-150 Järvenkylän nettisivut

Istutussyvyys 10-20 cm syvyyteen, yleensä 14-15 cm syvälle vaon pohjalle 
▪juurakoiden kasvusuunta rivinmukaisesti

▪vako luodaan umpeen viimeistään syksyllä

Ginjlim: 24 000-30 000 kpl/ha

Backlim 30 000-36 000 kpl/ha

Esim. riviväli 1,8 m, taimitiheys 4 kpl/m -> 22000 kpl/ha (ruotsalainen 
tutkimus)

Istutustiheys
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Parsa on huono kilpailija rikkakasveille
▪ hyvä viljelykierto

▪ varjostavien esikasvien käyttö vähentää monivuotisten rikkakasvien määrää

▪ haraaminen; varottava parsan juuriston vahingoittamista

▪ liekitys koko alueelta ennen parsan taimettumista ja riviväleistä taimettumisen 
jälkeen

Rikkakasvien torjunta



Rikkakasvit:

Stomp (Minor use 31.8.2022 asti)
▪ 4l/ha sadonkorjuun jälkeen. Rikkakasvitehon 

täydentämiseksi valmistetta suositellaan 
käytettäväksi kasvinsuojeluohjelmassa yhdessä 
muiden rikkakasvivalmisteiden kanssa.

Buctrill (Minor use 31.7.2021 asti)

▪ sadonkorjuun jälkeen kesäkuun -syyskuun aikana, 
2 käsittelyä

Lentagran WP

▪ Käsittele ennen taimettumista tai sadonkorjuun 
jälkeen (lehtien alla).

Kasvinsuojelu-aineita 
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Markkinat Suomessa



Yrityksiä (kpl) Pinta-ala (ha) Sato (1000 kg) Sato (kg/ha)

2020 38 30 13

2019 33 25 15 591

2018 24 10 488

2017 24 11 662

2016 29 13 490

2015 24 14 625

Parsan viljely Suomessa
(Lähde: Luke puutarhatilastot)

http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__20%20Puutarhatilastot/03a_Avomaatuotanto_syotavat.px/


2020 2-019 2018 2017 2016

Uusimaa 6 6 4 3 5

Varsinais-Suomi 13 12 7 6 9

Satakunta 4 3 3 3 3

Häme 5 4 4 3 2

Pirkanmaa 2 2 1 1 2

Kaakkois-Suomi 2 1 1 1 1

Etelä-Savo 1 - - - -

Pohjois-Savo - - - 1 -

Pohjois-Karjala 1 - - 1 1

Keski-Suomi 2 2 1 - -

Etelä-Pohjanmaa - - - - -

Pohjanmaa 1 2 1 2 2

Pohjois-Pohjanmaa - 1 1 1 1

Yritysten lukumäärä alueittain
(Lähde: Luke puutarhatilastot)

http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__20%20Puutarhatilastot/03a_Avomaatuotanto_syotavat.px/


Suoramyynti
▪paras hinta, mutta työllistää 

paljon

▪markkinat

▪suoramyynti tilalta

▪Reko-piirit

▪kertaostot usein pieniä

Vähittäiskaupan kautta
▪vähittäiskaupat ovat 

kiinnostuneita paikallisista 
tuotteista

Tukun kautta
▪selkeät toimitukset, iso 

määrä kerrallaan

▪Tukkutalo Heinonen Oy 
(Jyväskylä, Seinäjoki)

▪Tuoreverkko Oy (Kuopio)

Parsan myyntikanavia

Kotimaisella parsalla on kysyntää keväisin. Myyntikanavat täytyy kuitenkin 
olla kunnossa, sillä parsa ei kestä säilytystä hyvin.



•Jäähdyttämätön parsa säilyy 
muutaman päivän

•Varastointi 1-2 asteessa , ilman 
suhteellinen kosteus 95-100%, 
säilyvyys 1-2 viikkoa

Parsan varastointi
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Neuvo-rahoitus; suunnitelmia ja selvityksiä mm
▪ investointeihin

▪kasvinsuojeluun

▪ luomutuotantoon

▪maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen

Oman alueen ProAgria-asiantuntijat
▪viljely-, lannoitus- ja viljelykiertosuunnitelmia

▪kustannuslaskelmia

Mistä lisäapua



Kotimaiset kasvikset, kasvisten yleisvaatimukset (samalta sivulta löytyy 
linkki parsan vanhoihin EU-standardeihin)

Kotimaiset kasvikset, pakolliset pakkausmerkinnät

Voipio Irma 2001: Vihannekset- lajit, viljely ja sato

Tillväxt i svensk sparrisproduktion, SLU Projektin tavoitteena nostaa 
ruotsalaisen parsaviljelyn satotasoa ja kannattavuutta

Kirjallisuutta ym.

https://kasvikset.fi/viljelijoille/laatuvaatimukset-ja-pakkausmerkinnat/yleisvaatimukset-ja-suositeltavat-laatuluokitukset/
https://kasvikset.fi/viljelijoille/laatuvaatimukset-ja-pakkausmerkinnat/pakolliset-pakkausmerkinnat/
https://pub.epsilon.slu.se/15367/7/tonnberg_v_et_al_180426.pdf


Kiitos!

32


