
Mansikan taimiin liittyvät käsitteet 
Ville Matala 

Rönsypistokas (tai pistokas) =  Rönsyjonon nivelkohtaan muodostunut ja siitä irrotettu lehtiruusuke, jonka tyvellä on vasta 

nystyrämäiset juurten aiheet.  

Rönsytaimi = Rönsyjonon nivelkohtaan syntynyt juurellinen taimi. 

Avojuuritaimi = Taimi, joka on kasvatettu pellolla tai penkissä ilman 

kasvatusastiaa. Voi olla varastoimaton taimi (engl. fresh plant) tai frigotaimi. 

Paakkutaimi = Turpeeseen kennoon tai ruukkuun juurrutettu taimi, joka 
istutetaan paakuissa lopulliselle kasvupaikalle. Voi olla pienikokoinen 

kennotaimi tai isokokoinen paakkusatotaimi (engl. tray plant). 

Mikrotaimi (tai mikrolisätty taimi) = Lisäys alkaa emotaimen 
meristeemisolukosta, taimia voidaan lisätä ja juurruttaa ravinnealustoilla, ja ne 

voidaan juurruttaa myöhemmin turvepaakkuihin emotaimiksi taimituotantoa 

varten.  

Mikroviljelmä = Mikrolisäysmenetelmällä tuotettu vielä ravintoalustalla oleva 
pikkutaimi, josta myös viljelijät voivat erotella ja juurruttaa oman 

emotaimimateriaalin.  

Frigotaimi = On yleisnimitys kaikille niille taimityypeille, jotka nostetaan 
maasta taimien ollessa lepotilassa myöhään syksyllä, lajitellaan, pakataan ja 

varastoidaan - 1,5. -2 C:een lämpötilassa.  

Frigopistokas = Emotaimen tuleentumisen jälkeen rönsyjonosta irrotettu 

juurtumaton rönsypistokas, joka varastoidaan ja se voidaan juurruttaa talven 

jälkeen. 

Frigo A-taimi (tai Frigo standardi-taimi) = Pienikokoinen frigotaimi, joiden 

juurakon halkaisija on luokiteltu väljästi, noin 7−15 mm. Suurimmista taimista 

voidaan saada jonkin verran satoa istutusvuonna, mutta yleensä sato on 

merkityksetön eikä ko. taimia luokitella satotaimiksi. (On huomattava, että 

kasvukauden pituudesta johtuen Keski-Euroopassa kasvatettuihin taimiin ehtii 
muodostua enemmän kukka-aiheita kuin vastaavan kokoisiin pohjolan oloissa 

kasvaneisiin taimiin.) 

Frigo B-taimi = Poikkeuksellisesti erikseen lajiteltu edellistä pienempi 

frigotaimi, jonka juurakon halkaisija on 4−7 mm. 

  

Frigotaimien varastointimenetelmää käytetään myös seuraavien taimityyppien 
tuotannossa. Kokoluokissa on yritys- ja lajikekohtaisia eroja ja istutusvuoden 

sato-odotukset ovat suuntaa antavia. 



Satotaimi = Yleisnimitys kaikille suurikokoisille frigotaimille, joista saadaan 
merkittävää satoa noin 7−8 viikon ( 1,5−2 kk:n) kuluttua taimien 

istutuksesta. 

Satotaimiksi voidaan nimittää seuraavia taimityyppejä: 

Frigo A ekstra-taimi = Erikseen lajiteltu, juurakon halkaisijaltaan 12−15 

mm paksu frigotaimi, josta voi odottaa satoa istutuskesänä 100−200 g/taimi. 

A+ -taimi = Frigotaimi, jonka juurakon halkaisija on Elsanta-lajikkeella 15−

18 mm ja muilla lajikkeilla 13 mm ja sitä paksummat. Taimista voi saada 
200−250 gramman taimikohtaisen sadon istutusvuonna. A++ -taimiksi 

voidaan kutsua joskus erikseen lajiteltuja juurakon halkaisijaltaan noin18 

mm:n taimia, joita tavataan lähinnä lajikkeilla Elsanta ja Darselect. 

Odotuspetitaimi (tai penkkisatotaimi) (engl. waiting bed plant, WB-

plant)  Suurikokoinen avojuurinen frigotaimi, jonka juurakko on haaroittunut 
erillisen kasvatusvaiheen aikana jatkokasvatuspenkissä ja jonka 

satopotentiaali on edellä mainittuja taimityyppejä suurempi. Hyvissä 
olosuhteissa hyvälaatuisesta taimesta voi saada satoa istutuskesänä 300−

500 g/taimi. Käytännössä ko. taimien koot vaihtelevat paljon. Ulkomaiset 

taimistot käyttävät niiden koon kuvaamiseksi mm. nimityksiä light/small, 

medium ja heavy/big eli pieni, keskikokoinen ja suuri.  

Paakkusatotaimi (engl. tray plant) = Kasvatetaan turvepaakuissa 

kennoissa tai ruukuissa ja ne säilytetään tuleentumisen jälkeen 
frigovarastossa. Käyttöominaisuudet ovat suunnilleen samat kuin 

avojuurisilla odotuspetitaimilla. 

  

 


