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Syksyllä muodostuu marja-
kasvien seuraavan vuoden 
sadon peruste.  Mansikan 
syyshoitotoimien toteut-

tamiseen ei ole Suomessa vakiin-
tuneita tai selkeitä käytäntöjä. Esi-
merkiksi Tanskassa, Hollannis-
sa, Belgiassa ja Saksassa mansi-
kan syyshoidon toimenpiteitä on 
tutkittu paljon ja syyshoitoon pa-
nostetaan aivan eri tavalla. Sato-
tasot näissä maissa ovat kolmin- 
tai nelinkertaiset omiin satoihim-
me verrattuna. 

Pohjanmaan MarjaDiili-hank-
keessa aloitettua syyshoidon ke-
hittämistä jatkavat juuri käynnis-
tyneet Mansikan syyshoito ja Sa-
taVarMa-hankkeet. 

Tavoitteena on löytää kasvu-
oloihimme sopivat oikea-aikaiset 
syyshoidon toimenpiteet, jotka 
varmistavat talvehtimisen, seu-
raavan vuoden sadon ja tuotan-
non kannattavuuden.

SYKSYN LYHENEVÄ PÄIVÄNPI-
TUUS ja laskeva lämpötila käyn-
nistävät mansikan kukka-aiheiden 
kehityksen elokuun loppupuolel-
la. Suhteellisen korkea lämpötila,  
15–18  astetta, edistää tätä kehitys-
tä. Mitä pidempi kehitykselle suo-
tuisa ajanjakso on, sitä enemmän 
ja pidemmälle kehittyneitä kukka-
aiheita syksyn aikana muodostuu. 

Satakunnassa ja Varsinais-Suo-
messa Honeoye- ja Polka-lajik-
keiden kukka-aiheiden kehityk-
sen havaittiin viime syksynä al-
kavan elo-syyskuun vaihteessa, 
’Salsa’ aloitti muutamaa viikkoa 
myöhemmin. 

Syyskuun loppuun mennessä 
’Honeoyen’ ja ’Polkan’ kukinnon 
ensimmäiset kukat olivat hyvin ke-
hittyneet. Myöhäisemmillä lajik-
keilla kehitys kuitenkin näytti sa-
maan aikaan olevan vielä kesken. 

Syysharson aikainen levittämi-
nen kasvustoille saattaa siten li-
sätä niin kukka-aiheiden määrää 
kuin edistää niiden kehitysvaihet-
takin. Tarkoituksena on selvittää, 
miten harson levitysajankohta vai-
kuttaa satopotentiaaliin, talveen 
valmistautumiseen ja tuhoojien 
esiintymiseen. 

MANSIKKAA LANNOITETAAN 
syksyllä yleensä vähän ja usein 
vain PK-lannoksella. Norjalaisten 
tutkimusten mukaan kukka-aihei-
den kehittymisen aikaan annettu 
typpilannoitus lisää sekä kukkien 
määrää että marjakokoa. 

Kukka-aiheiden kehitys vaatii 
ravinteita, mutta liian myöhään 
annettu typpilannoitus saattaa re-
hevöittää kasvua ja siten hidas-
taa talveen valmistautumista. Tar-
kempi käsitys mansikkalajikkei-
den kukka-aiheiden kehitykses-
tä mahdollistaa syksyn typpilan-
noituksen kohdentamisen oikein.  

LEHTIEN NIITOLLA pyritään uu-
distamaan lehdistöä ja jatkamaan 
sen yhteyttämistä pitkälle syksyyn. 
Esimerkiksi Tanskassa mansikan 
lehdet niitetään heinäkuussa heti 
sadonkorjuun jälkeen. Niitto hel-
pottaa mansikkapunkin torjuntaa 
ja vähentää härmän esiintymistä.

 Uudistuneen kasvuston tuot-
tamat hiilihydraatit olisivat tar-
peen kukka-aiheiden kehityk-
sessä. Suomen olosuhteissa oi-
kea niiton ajankohta ja hyödyl-
lisyys kukka-aiheiden kehitty-
miseksi on vielä avoin kysymys. 

Myös rönsyjen poistolla pyri-
tään vaikuttamaan yhteyttämis-
tuotteiden kohdentumiseen kuk-
ka-aiheisiin ja sitä kautta seuraa-
van vuoden satoon.

Hankkeissa seurataan syyshoi-
don vaikutuksia kasvustoihin ja 

satotasoon useamman vuoden 
ajan. Tuloksia esitellään aktiivi-
sesti seminaareissa ja pellonpien-
narpäivissä. 

Mansikan syyshoito -hanke jär-
jestää lisäksi syksyllä opintomat-
kan Norjaan ja Ruotsiin. Jatkos-
sa syyshoidon perustaksi on siis 
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saatavilla runsaasti nykyistä tar-
kempaa tietoa. 

Mansikan alkuperäväärennöksiä 
suitsitaan tänä keväänä alkanees-
sa hankkeessa ensimäistä kertaa 
isotooppeihin perustuen. 

– Niin sanotulla stabiili-iso-
tooppitekniikalla voidaan selvit-
tää maantieteellistä alkuperää ja 
viljelytapaa. Stabiilit isotoopit säi-
lyvät luonnossa samanlaisina ja 
isotooppien suhde on maantie-
teellinen ominaisuus kuten sor-
menjälki, selvittää tutkija Mar-
ja Rantanen Luonnonvarakes-
kus Lukesta.   

Nyt tehdään tarkennettua koe-
suunnittelua. Ensin kerätään ver-
tailunäytteet tiloilta tietokantaa 
varten. Luke koordinoi marjo-
jen keräämisen ja lähettämisen 
laboratorioon. Kattavaan tieto-
kantaan tarvitaan 50–100 tilaa. 

TIETOKANTAAN VOIDAAN VER-
RATA niitä näytteitä, joiden alku-
perä halutaan määrittää. On tar-
koituksenmukaista tehdä tieto-
kanta samanlaisista marjoista kuin 
mitä on myynnissä. Sen vuoksi 
mansikat kerätään poimintakyp-
sinä pelloilta tietokantaa varten. 

– Peltolohkolta kerätään näyte 
tietyn protokollan mukaan ja siksi 
sen tekevät projektin toimijat, ei 
viljelijä itse. Yhdeltä lohkolta ke-
rätään useampia erillisiä näytteitä. 

Näytteet analysoidaan työhön 
erikoistuneessa laboratoriossa.   

Ruotsin vastaavat analyysit on 
tehnyt saksalainen AgroIsolab-
laboratorio, jolla on tietokannat 
sadalle maataloustuotteelle.  

Ruotsissa on valmisteilla man-
sikkatietokanta, jossa on tiedot 
myös Puolasta. Analyysi on vuo-
desta riippumaton.  Testin erotus-
kyky on 85 prosenttia Ruotsin ja 
Puolan välillä.

Erotuskykyä voidaan nostaa 
analysoimalla isotooppien li-
säksi muita hivenaineita. Näyt-
teiden taustatiedot ovat tärkeitä 
tulosten tulkintaa varten. 

ISOTOOPPIEN SUHDE marjassa 
riippuu marjan vesipitoisuudesta.  
Siksi kerran tehdyn tietokannan 
siirtäminen toiselle marjalajille 
onnistuu todennäköisesti lajeil-
la, joilla vesipitoisuus on suurin 
piirtein sama. Lajien välillä on 
tehtävä tietokannan kalibrointi: 
testattava, että se varmasti toimii.  

– Ruotsissa ollaan tekemässä 
myös vadelmatietokantaa. Tieto-
kannan laajentaminen omenalle 
ja muille kasviksille on kiinnos-
tava mahdollisuus. Alkuperävää-
rennöksiä todennäköisesti tapah-
tuunee muillakin kuin mansikal-
la,  Rantanen toteaa. 
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Alkuperän määritykseen isotooppitestein

Kirjoittajat toimivat Mansikan 
syyshoito- ja SataVarMa-hank-
keissa. 

Suostuisat olot syksyllä edistävät mansikan kukka-aiheiden kehittymistä.  

M
arja Rantanen


