
MUSTIKAT



’Aino’ FinE
Keskikokoiset tai suuret marjat ovat väriltään siniset.
Makeat, mietoaromiset, mutta maukkaat marjat kypsyvät  
elokuun alusta lähtien 2–3 viikon aikana.
Keskisatoinen lajike erityisesti tuorekäyttöön.

Matalahko ja leveäkasvuinen pensas. Reheväkasvuinen ja roteva.

I–IV (V)

’Alvar’ FinE
Keskikokoiset tai suuret, kiinteät marjat ovat väriltään tummansiniset.
Makeahkot ja mietoaromiset marjat kypsyvät elokuun alusta lähtien  
2–3 viikon aikana.
Satoisa lajike erityisesti pakastukseen. Marjat kestävät kylmävarastointia 
erityisen hyvin.

Matalahko ja reheväkasvuinen pensas.

I–IV (V)

’Arto’ FinE
Suuret marjat ovat sinisiä, vaalean vahapinnan peittämiä.
Hapokkaan aromikkaat marjat ovat maukkaimpia pensasmustikoita.
Satoisa lajike tuorekäyttöön ja pakastukseen.

Korkea ja voimakaskasvuinen.

I–III

’Jorma’ FinE
Suurimarjainen.
Maukkaat marjat kypsyvät elokuun aikana.
Satoisa lajike erityisesti tuorekäyttöön.

Suurikokoisin pensasmustikkalajikkeemme.

I–IV (V)

’North Blue’ FinE
Erityisen suuret marjat ovat tummansiniset ja himmeäpintaiset,  
muodoltaan litteän pyöreät.
Makeat, miellyttävän happamat marjat kypsyvät elo–syyskuussa.
Runsassatoinen lajike erityisesti tuorekäyttöön.

Hillittykasvuinen, matalahko pensas on lähes itsepölytteinen,  
mutta hyötyy suuresti ristipölytyksestä.

I–V

Tarhapensasmustikat ovat kanadanmustikan (Vaccinium angustifolium) ja pensasmustikan (Vaccinium 
corymbosum) risteytyksestä syntyneitä lajikkeita. Hyvin matalan kanadanmustikan ja erittäin korkean 
pensasmustikan risteytyksistä on saatu sekä matalia että keskikorkeita, talvenkestäviä lajikkeita.

TARHAPENSASMUSTIKKA – Vaccinium Angustifolium-ryhmä



’North Country’
Keskisuuret marjat ovat taivaansiniset, vaalean vahapinnan peittämät.
Makeissa ja miedoissa marjoissa on häivähdys metsämustikan aromia.
Keskisatoinen lajike.

Matala, pyöreähkö pensas on lähes itsepölytteinen, mutta hyötyy 
suuresti ristipölytyksestä. Hyvä pölyttäjä.

I–IV (V)

’Saani’ FinE
Pienehköt marjat ovat väriltään tummansiniset, vaalean vahan 
peittämät.
Maukkaan aromikkaissa, vähähappoisissa marjoissa on metsämustikan 
makua. Runsassatoinen. Sato pystytään poimimaan kerralla.

Matalakasvuinen ja tuuhea lajike. Erittäin talvenkestävänä voidaan 
viljellä runsaslumisilla alueilla myös Pohjois-Suomessa.

I–IV (V)

’Northland’
Suurehkot, keskisiniset marjat ovat maukkaan makeita ja kypsyvät 
elokuun alkupuolella.
Matalahko, tiivis kasvutapa. Pensas saa erityisen näyttävän, 
pitkäkestoisen ruskan ja soveltuu hyvin monikäyttöpensaaksi.
Pensas on itsepölytteinen, mutta hyötyy suuresti ristipölytyksestä.

I–III

’Patriot’
Erittäin suuret marjat ovat tummansiniset.
Voimakasaromiset marjat ovat erittäin maukkaita.
Runsassatoinen lajike sopii monikäyttökasviksi viherrakentamiseen 
kukintansa ja upean syysvärin vuoksi.

Reheväkasvuinen.

I–III (IV)

Pink Bonbons® ’MINPINK1’ 
Kauniiden marjojen väri vaihtelee hennon vaaleanpunaisesta pinkkiin.
Hyvänmakuiset marjat ovat aromikkaita, makean mustikkaisia.

Korkea- ja tiheäkasvuinen pensas on itsepölytteinen, mutta hyötyy  
suuresti ristipölytyksestä.

I–IV

Pohjois-Amerikasta kotoisin olevasta pensasmustikasta jalostettuja lajikkeita.

PENSASMUSTIKKA – Vaccinium corymbosum

’Razz’ 
Keskikokoisissa marjoissa ainutlaatuinen, vahva vadelman maku.  
Marjat väriltään tummansiniset, vahapeitteiset.

Rotevakasvuinen ja korkeahko pensasmustikka. Tarvitsee pölyttäjän.

I–II (III)



Vaccinium  
– Pensasmustikat
Pitkäikäiset pensasmustikat ovat saavuttaneet 
suuren suosion kotipuutarhurien keskuudessa. 
Satoisat, helppohoitoiset pensaat täyttyvät suu-
rista, sinisistä, miellyttävän makuisista marjoista 
heinä–elokuussa. Vaaleamaltoiset mustikat 
eivät tahraa tuoreena ja pitävät muotonsa myös 
pakastettaessa.

Markkinoilla olevat mustikat on lähinnä kahden 
lajin, matalakasvuisen Vaccinium angustifolium:n 
ja korkeakasvuisen Vaccinium corymbosum:n, 
risteytyksiä. Pohjois-Amerikassa tehty jalostus-
työ on tuottanut keskikorkuisia, talvenkestäviä 
lajikkeita, joita edelleen Suomessa jalostamalla 
on saatu meidän oloissa hyvin pärjääviä, satoisia 
lajikkeita. Vuonna 1998 markkinoille lasketut 
’Aino’ ja ’Alvar’ ovat edelleen suosittu tarha-
pensasmustikkapari. Ja miksipäs ei – herkullisia 
kun ovat kumpainenkin.

Mustikat hyötyvät ristipölytyksestä, joten istuta 
vähintään kahta eri lajiketta. Ristipölytys vaikuttaa 
huomattavasti marjojen kokoon ja sadon mää-
rään. Mustikat ovat pääosin hyönteispölytteisiä. 
Pensasmustikat kukkivat metsämustikkaa myö-
hemmin, joten hallanvaara ei useinkaan uhkaa 
pensasmustikan kukintaa.

Kasvupaikka
Valitse pensasmustikoille aurinkoinen, lämmin 
ja tuulilta suojaisa kasvupaikka. Kasvualustan 
tulee olla kuohkeaa, humuspitoista hietamulta-
maata ja ehdottomasti hapanta. Mustikat viih-
tyvät matalassa kohopenkissä. Varaa pensaille 
riittävästi tilaa, jotta ne saavat tarpeeksi valoa. 
Pienimmille lajikkeille istutusetäisyydeksi riittää 
100 cm.

Istutus
Kaiva noin 50 cm syvä ja 50 cm leveä istutus-
kuoppa. Täytä kuoppa happamalla kasvualus-
talla ja sekoita pohjamaan kanssa. Voit myös 
parantaa maata kalkitsemattomalla turpeella. 
Kastele taimi ja poista maatumaton astia.  
Istuta mustikat korkeintaan muutama sentti 
syvempään kuin astiassa kasvaessaan. Tiivistä 
maa juuripaakun ympäriltä kevyesti ja kastele 
vielä kunnolla. Lisää 5–7 cm katekerros estä-
mään kosteuden liiallisen haihtumisen.

Reilun kokoisilla taimilla kasvuunlähtö on  
nopeampaa, joten panosta taimien kokoon.  
Astiataimia voi istuttaa koko kasvukauden.  
Keväällä istutettu taimi ehtii sopeutua kasvu-
paikkaan ja juurtua paremmin. Tämä edesauttaa 
talvehtimisessa etenkin pohjoisemmaksi mentä-
essä. Huolehdi pensaiden kastelusta seuraavan 
kasvukauden ajan, sillä matala- ja pienijuuriset 
pensasmustikat kuivahtavat helposti.

Hoito
Lannoita pensasmustikoita maltillisesti keväällä 
yleislannoitteella tai happaman maan kasveille 
tarkoitetulla lannoitteella. Jos pensaat kukkivat 
runsaasti, anna kevyt lisälannoitus heti kukinnan 
jälkeen. Pensasmustikat eivät vaadi säännöllistä 
leikkausta. Poista vain kuolleet ja vahingoittuneet 
oksat terveeseen puuhun asti. Kun pensaalla alkaa 
olla ikää, voit vuosittain poistaa 2–3 vanhinta, 
huonosti tuottavaa, sammaloitunutta versoa.  
Pitkinä, kuivina ajanjaksoina kastelu parantaa 
satoa.

Pensasmustikat ovat jänisten herkkua, joten 
muista talvisuojaus.
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