
Havaintoja herukan lajikekokeiluista 

syksyllä 2021

Marjamaat 2 -hanke

Päivi Turunen & Marjo Marttinen, ProAgria; Kati Hoppula, Luke 
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Kokeiltavat lajikkeet ja kokeilupaikkojen 

lukumäärä
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Delikatessnaja: 4 koepaikkaa
Mikael: 8
Marski: 1
Hildur: 1
Hedda:1
Venny: 2
Lepaan valkoinen: 2
Piikkiön helmi: 1
Valkoinen suomalainen: 1
Blanca: ei mitattu



* Tehtiin tutkija Kati Hoppulan ohjeiden mukaisesti hänen 
suunnittelemaansa lomaketta hyödyntäen.

* Elokuun lopussa – syyskuun alussa.

* Päivi Turunen, Marjo Marttinen (ja Kati Hoppula).

* Laskettiin kuolleet taimet, mitattiin kymmenen taimen pituus, laskettiin 
haarottuminen sekä kirjattiin muita havaintoja muistiin

Havainnointi syksyllä 2021
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Havainnointi syksyllä 2021
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Laskettiin 
kuolleet. 
Mitattiin 
taimien 
korkeus.



Havainnoitiin taimien haarottuminen

Havainnointi syksyllä 2021
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Havainnointi syksyllä 2021
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Havainnointi syksyllä 2021
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Mansikkamuovi
Moniv. Biohajoava muovi

Avomaa vähillä 
rikoilla

1-v. biohajoava 
+ glyfosaatti



Viljelyn hankaluudet

• Kaikkia ei päästy istuttamaan syksyllä 2020.

• Kesän 2021 huomattavan pitkään jatkunut hellekausi ja kuivuus.

• Rikat.

Havainnoinnin hankaluudet

• Eri syistä johtuen taimet heikkoja /rikkojen joukossa … -> ihan 
kaikkia havaintoja ei voitu tehdä luotettavasti.

• Haarottuminen kirjattiin kahdella eri tavalla: 10 kasvin 
haarottuminen, kaikkien kasvien haarottuminen.

Mutta suurin osa istutuksista voi hyvin ja havainnot voitiin 
tehdä luotettavasti.

Havainnointi syksyllä 2021
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Venny
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Isot tumm.vihreät lehdet; vähän 
lehtilaikkutautia, hyvännäköisiä.
Istutus s. 2020, maa hyvin kovaa; 
istutusleikkaus kevät 2021; 
monivuotinen biohajoava muovi -
kestänyt erittäin hyvin 
ensimmäisen talven ja kesän.

Istutus syksy 2020, ei 
latvottu, ei muovia, 
erittäin kuiva paikka, 
kitketty, silti 
rikkaruohottunut, 
osin suojannut 
auringolta, taimien 
pituuden välillä 
suurta vaihtelua 

Kokeilutilat 1 2

Lajike:  Venny

Kuolleita kpl/istutettu määrä 12(92) 5

Taimien pituus cm (10 tainta*) ka 62 23

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- ka 1:3,2:9, 3:68 3

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty puolipysty pysty
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Viherherukka Venny

• Talvenkestävä ja keskiaikainen

• Pystykasvuisempi kuin Vertti

• Oksat taipuisat

• Keskikokoinen pensas

• Marja vihreä ja makea, hapokkuus lievä

• Varisee vähemmän kuin Vertti

• Marjoissa runsaasti C-vitamiinia

• Soveltuu konepoimintaan, 

tuorekäyttöön, hillojen, mehun ja viinin

raaka-aineiksi

Marjamaat 2 24.11.2021

Venny on Vertin ja tuntemattoman vihreän 

herukan risteymä



Hedda
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Koetila 1

Lajike 2: Hedda

Kuolleita kpl/istutettu määrä 13 (93)

Taimien pituus cm (10 tainta*) 56

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- 1:0; 2:3;3:76

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty puolipysty

Hyvännäköisiä.
Istutus s. 2020, maa hyvin kovaa; istutusleikkaus 
kevät 2021; monivuotinen biohajoava muovi -
kestänyt erittäin hyvin ensimmäisen talven ja 
kesän.
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Mustaherukka Hedda
• Norjalainen, talvenkestävä ja aikainen

• Pystykasvuinen ja keskikokoinen

• Marja suuri, makea ja paksukuorinen

• Ei halkeile tai varies, tiukasti tertussa

• C-vitamiinia vähän, mehu vaaleaa

• Sato keskisuuri tai suurempi kuin

Öjebyllä, sopii konekorjuuseen

• Terve, hyvä härmänkestävyys

• Runsaasti käytetty ammattilajike

Tanskassa ja Norjassa

• Joskus havaittu ongelmia leudon talven

jälkeen kukinnassa ja sadossa
Marjamaat 2 24.11.2021

Hedda on Öjebyn ja Melalahden risteymä



Hildur

13

Koetila 2

Lajike 2: Hildur

Kuolleita kpl/istutettu määrä 44/200

Taimien pituus cm (10 tainta*) 25 cm

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- havainnointi vaikea, tulos epävarma

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty ei pysty havainn., taimet hyvin matalia

Kasvupaikka poutiva, taimet kärsineet kuivuudesta ja loppukesästä rikoista. 
Pudottanut lehtiä/lehdet jo syyskuun alussa. 
Istutus ja istutusleikkaus s.20, avomaa (kuva oikealla).
Vieressä oleva vanhempi Hildur: puolipysty, villaruostetta.
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Mustaherukka Hildur

• Pohjoisruotsalainen aikainen tai keskiaikainen lajike 1980-luvulta

• Öjebyn ja Suderby II jälkeläinen

• Talven ja härmänkestävä

• Pystykasvuinen ja vahvat oksat, kasvutapa parempi kuin Öjebynillä

• Keskinkertainen, mutta varma sato

• Marjan maku happamahko

Marjamaat 2 24.11.2021



Delikatessnaja
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Tilan nimi: 
Koetila 3, avo Koetila 3, ruukutKoetila 2 Koetila 4 Koetila 5

Lajike 1: Delikatessnaja

Kuolleita kpl/istutettu määrä 0/96 0/48 7/198 0/80 1/177

Taimien pituus cm (10 tainta*) 36 59 33 72 52

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- 42 / 39 /15 ´4 / 10 / 34 119 / 62 /10 5 / 14 / 64 10 / 69 / 98

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty puolipysty puolipysty ? puolipysty vähint. puolipysty

Ei härmää, ei 
lehtilaikkutautia, 
vaaleahko?  väri, 
rikka kiusaa. Ist. 
s. 20, avomaa, 
karkea HtMr, 
metsän laita, ei 
istutusleikkausta,  
1 x haraus 
keväällä 21, ei 
muita 
hoitotoimia .

Tuleentumassa, 
hyvännäköisiä, ei 
härmää, ei 
lehtilaikkutautia.
Ruukutus touko-
kesäk. vaihteessa 
21, ruukun päällä 
taimisuoja = 
rikaton, 1 x 
lannoitus, kastelu 
rampilla 
taimikentällä.

Ei härmää, 
rikkahaittaa on. 
Istutus ja 
istutusleikkaus 
s.20, avomaa.

Härmää 34/80, 
villaruostetta, 
muutoin 
vahvannäköisiä. 
Istutettu s. 20 
mansikkamuoviin, 
latvottu,  HtMr, 
k.21 pieni 
lannoitus, ei 
kastelua. 

Vaaleahko väri, 
vaikka 
lannoitettu 
kesällä 
2x,latvottu, 
härmää 21/177, 
vähän rikkaa 
rivissä. Istutus 
avomaalle s. 
2020, taimiväli 60 
cm
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Mustaherukka Delikatessnaja

• Venäläinen lajike

• Terve, tuuhea pensas, kasvutapa puolipysty

• Oksat vankkoja

• Keskisuuret, makeat marjat, tertut keskipitkät

• Satotaso keskinkertainen

• Luvataan kestävyyttä härmää vastaan, mutta kuivassa

kasvupaikassa voi olla arempi härmälle

• Typpilannoitusta annettava säästeliäästi

Marjamaat 2 24.11.2021



Delikatessnaja
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Mikael, tilan omista pistokkaista
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Koetila 5

Lajike 2: Mikael herukan puoli kuminan puoli

Kuolleita kpl/istutettu määrä 0/100 1/100

Taimien pituus cm (10 tainta*) 59 76

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- 1:7, 2:16, 3:77 1: 4, 2:2, 3:94

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty puolipysty puolipysty

Tilan omista 
pistokkaista 
pistetty k.20,  
biohajoava muovi 
+ tihku, k.21 rivin 
tyven ruiskutus 
reppuruiskulla -
ruiskussa 
toimintahäiriöitä.

Tilan omista 
pistokkaista 
pistetty k.20,  
biohajoava muovi 
+ tihku, k.21 rivin 
tyven ruiskutus 
reppuruiskulla -
ruisku toimi ok.



Mikael, tilan omista 

pistokkaista
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Kokeilutilat 1 2 3 4 5 6 7

Lajike: Mikael

Kuolleita kpl/istutettu määrä 0 0 27 0 0 0 5

Taimien pituus cm (10 tainta*) ka 28 32 49 54 67 43 23

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- ka 2 2 4 4 3 4 3

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty pysty pysty pysty pysty pysty pysty pysty

Mikael
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Istutettu 
kevät 
2021, ei 
latvottu, 
ei muovia, 
rikkoja, 
melko 
runsaasti 
kuolleita, 
koko 
vaihteli 

Istutettu 
syksy 
2020 
kuokalla, 
ei 
muovia, 
ei 
latvottu, 
kasteltu

Istutettu 
syksy 2020 
muoviin, 
ei latvottu, 
luomu, 
muovin 
reikä 
melko 
suuri, 
vihannesp
unkki

Istutettu 
kevät 
2021, 
muovi,
ei 
latvottu

Istutettu syksy 
2020, ei 
latvottu, ei 
muovia, 
kitketty silti 
rikkaruohottun
ut, erittäin 
kuiva paikka

Istutettu 
syksy 
2020, 
latvottu 
kevät 
2021, ei 
muovia, 
rikkaruoh
ottunut

Istutettu 
syksy 
2020 
koneella,
pieni
taimi, ei 
muovia, 
ei 
latvottu
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Mustaherukka Mikael

• Talvenkestävä ja aikainen, satoisa

• Kasvutapa Öjebytä pystympi ja oksat

taipuisat

• Pieni tai keskikokoinen pensas

• Marja keskikokoinen (Öjebyn

luokkaa)

• Ei halkeile tai varise helposti

• Marjan maku makean lempeä

• Härmänkestävä

• Soveltuu konepoimintaan

Marjamaat 2 24.11.2021

Mikael on Brödtorp-lajikkeen 3x 

itsepölytyksen tulos



Marski
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Istutettu kevät 2021 muoviin, ei latvottu, rivivälit niitetty 3 krt, 
muovin päältä kitkeminen syksy 2021, lannoitettu Hevi3 penkkiä 
tehdessä, koko vaihteli

Kokeilutila 1

Lajike 2: Marski

Kuolleita kpl/istutettu määrä 0

Taimien pituus cm (10 tainta*) 58

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- 2

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty Pysty



Kuvassa
vasemmalla Mikael 
ja oikealla Marski, 
Mikael on 
haaroittunut
enemmän

23
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Mustaherukka Marski

• Talvenkestävä ja satoisa

• Hieman Morttia aikaisempi

• Pystykasvuinen ja oksat vankat

• Keskikokoinen tai suuri pensas

• Marja kookas ja kuori paksuhko

• Marjan maku makea

• Ei halkeile tai varise helposti

• Härmänkestävä

• Soveltuu konepoimintaan

Marjamaat 2 24.11.2021

Marski on Heddan ja Mortin risteymä



Valkoinen suomalainen
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Istutettu kevät 
2021 muoviin, 
ei latvottu, 
rivivälit niitetty 
3 krt, luomu

Koetila 1

Lajike: Valkoinen suomalainen

Kuolleita kpl/istutettu määrä 0

Taimien pituus cm (10 tainta*) 29

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- 2

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty pysty
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Valkoherukka Valkoinen Suomalainen

• Pystykasvuinen ja haaroo vähän

• Talvenkestävä ja satoisa

• Marjat ja tertut keskikokoiset

• Maku makean hapokas

• Härmänkestävä

• Nimetty lajikkeeksi 1981 (MTT)

Marjamaat 2 24.11.2021

Valkoinen Suomalainen on Valkoisen 
Hollantilaisen kanta Juvalta. 



Piikkiön helmi
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Istutettu kevät 2021 
koneella, lannoitettu 
samalla, ei latvottu, 
ei kylvettyä 
rivivälinurmea, 
rikkaruohot päässeet 
lisääntymään, 
ei kastelua, joten taimet 
kuolleet kuivuuteen?

Koetila 1

Lajike: Piikkiön helmi

Kuolleita kpl/havainnoitu määrä 2

Taimien pituus cm (8 tainta*) 50

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- 3

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty pysty
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Valkoherukka Piikkiön Helmi

• Pensas pieni ja pystykasvuinen

• Kukkii Valkoista Hollantilaista aiemmin

• Marjat makeita ja kauniita, pienempiä

kuin Lepaan Valkealla

• Maku makean hapokas, sopii

tuoremarjaksi ja viinin raaka-aineeksi

• Varistetautia muiden valkoherukoiden

tapaan, nuorilla voimakkaasti kasvavilla

taimilla voi esiintyä hieman härmää, jota  

ei esiinny enää täysikasvuisena

Marjamaat 2 24.11.2021

Piikkiön Helmi on syntynyt 

Valkoisen Hollantilaisen (Juvan 

kanta) ja Ri 308-numerojalosteen 

risteymänä



Lepaan valkea
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Tila 1. istutettu kevät 2021 muoviin, 
luomu, ei latvottu, rivivälit niitetty

Tila 2. istutettu kevät 2021 koneella, ei 
muovia, latvottu toukokuussa, taimen 
tyveltä rikat torjuttu glyfosaatilla, 
härmää  

Koetila 1 2

Lajike: Lepaan valkoinen

Kuolleita kpl/istutettu määrä 0 0

Taimien pituus cm (10 tainta*) ka 24 63,5

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- ka 2 4

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty pysty pysty
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Valkoherukka Lepaan Valkea

• Pensas pieni ja pystykasvuinen

• Kukkii Valkoista Hollantilaista aiemmin

• Marjat makeita ja suurikokoisia

• Maku makean hapokas, sopii

tuoremarjaksi

• Varistetautia muiden valkoherukoiden

tapaan, nuorilla voimakkaasti kasvavilla

taimilla voi esiintyä hieman härmää, jota  

ei esiinny enää täysikasvuisena

Marjamaat 2 24.11.2021

Lepaan Valkea on syntynyt 

Valkoisen Hollantilaisen (Juvan 

kanta) ja Punaisen Hollantilaisen 

risteymänä



Vanha Almiai

31



Yhdellä koetilalla aiemmin istutetut.

Tällä tilalla (kevyesti havainnoituna ja tilan kommenttien tukemana)

• Almiai lamoavain näistä kolmesta, tyvestä revenneitä versoja. 
Lähtenyt heikommin kasvuun kuin Gagatai ja Tauriai.

• Gagatai: puolipysty, mutta lamoaviakin versoja on.

• Tauriai: pystympi kuin Almiai, ei lamoavia versoja, vaaleampi 
väriltään.

• Ei härmää.

Almiai, Gagatai, Tauriai

32



Blanca

- ei havainnoitu kokeilulajike

- Hollantilainen 

valkoherukkalajike

- runsassatoinen

- kiiltävät, 

shamppanjanväriset marjat
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Jaloste numero 15
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Istutettu syksy 2020 
muoviin, ei latvottu, 
luomu, osa rentoja 
versoja paljon 
ruostetta

Kokeilutila 1

Lajike:  Jaloste 15

Kuolleita kpl/istutettu määrä 0

Taimien pituus cm (10 tainta*) ka 47

Haarottuminen 0-1, 2-3, 3- ka 5

Kasvutapa: lamoava, puolipysty, pysty puolipysty/pysty
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Mustaherukka jaloste 15

• Erittäin talvenkestävä ja satoisa

• Pieni tai keskikokoinen pensas

• Kasvutapa puolipysty

• Marjakoko keskikokoinen, Öjebynin

luokkaa

• Väkevän hapokas ja voimakas

mustaherukan maku, ei sovellu

tuoremarjaksi

• Uusi lajike teollisuuskäyttöön?

• Parhaillaan viljelijäkokeessa

Marjamaat 2 24.11.2021



Kesällä 2021 

repeytyneitä 

versoja 

Marskilla 
- istutettu v. 2019, otettu 

pistokkaita keväällä 2021

- syitä? Kova tuuli, lämmin 

sää, voimakas kasvu, 

pystykasvuinen lajike, 

alasleikkauksen vaikutus 

uusien versojen kasvu- ja 

kiinnittymistapaan 

kyseisellä lajikkeella

36



Jatkuu
- lehdistä analysoitiin 

ravinnepitoisuudet 29.6 sekä 

1.9.2021(tulkinnassa käytetään 

vadelman ohjeita, herukalle ei vielä 

omia)

- kesäkuussa rauta hyvin matala, 

mutta syyskuussa oli enää matala, Cu

matala kesäkuussa, syyskuussa oli 

normaali, typpi normaali, Ca, Mg, K 

normaaleja, ainoastaan boori 

kesäkuussa melko matala, huononi 

syyskuuhun hyvin matalaksi
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Titania,
matkan varrella vastaan tullut ,  ei kokeilutiloilla
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Istutettu k.20,
leikattu k. 21.

Istutettu k. 21, ei 
leikattu, hyvä kasvuun 
lähtö.
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Mustaherukka Titania

• Ruotsalainen, voimakaskasvuinen ja pysty lajike, isokokoinen ja 

voimakkaasti pensova

• Risteymävanhemmat Altajskaja Desertnaja x (Consort x Kajaanin

Musta)

• Härmänkestävä ja talvenkestävä

• Typpilannoitusta annettava varovasti hikevillä mailla

• Marjat keskikokoista suuremmat, kuori ohut, marja varisee herkästi

• Kypsyy 2-4 päivää myöhemmin kuin Öjebyn

• Sato vaihteleva

• Oksat voivat katkeilla konepoiminnassa

Marjamaat 2 24.11.2021


