
VADELMAT



’Borgund’
Marjat suuria, kirkkaanpunaisia, miedon makeita. Satoisa norjalainen  
lajike erityisesti tuorekäyttöön.
Matalahko, melko tiiviskasvuinen. Hyvä taudinkesto.

I–III (IV)

AIKAISET LAJIKKEET

KESKIKAUTISET LAJIKKEET

’Muskoka’ FinE
Keskikokoiset tai suuret marjat ovat pyöreitä ja väriltään tummanpunaisia.
Aromikkaat, makeat marjat.
Satoisa tai runsassatoinen lajike pakastukseen.

Hennohkot, taipuisat versot. Versoo voimakkaasti.

I–IV

’Fall Gold’ keltainen vadelma
Pienet tai keskikokoiset pyöreät marjat ovat väriltään keltaisia.  
Pinnassa saattaa esiintyä punertavia pisteitä.
Marjat miedon makeita, mehukkaita. Keskisatoisa lajike tuorekäyttöön.

Melko rotevaversoinen, tavanomaisten vadelmien kaltainen kasvusto.  
Versoja muodostuu paljon. Erinomainen talvenkesto.

I–III

’Jatsi’ FinE
Suuret, pitkulaiset marjat ovat väriltään himmeänpunaisia.
Hyvänmakuiset marjat.
Runsassatoinen lajike erityisesti tuorekäyttöön.

Paksut versot ovat pitkiä ja jäykkiä ja niitä muodostuu kohtalaisesti.

I–V

’Jenkka’
Suurehkot, pyöreät marjat ovat kiiltävän punaisia.
Lievästi happamat, hyvänmakuiset marjat.
Viljelyvarma, satoisa lajike tuorekäyttöön ja pakastukseen.

Ohuet ja rennot versot ovat piikkisiä ja niitä muodostuu runsaasti.

I–VI

’Ottawa’ FinE
Keskikokoiset tai suuret marjat ovat kekomaisia, vaaleahkon kirkkaanpunaisia.
Heikosti aromaattiset, happamanimelät marjat.
Satoisa tai runsassatoinen lajike tuorekäyttöön ja pakastukseen.

Pitkät, tanakat ja voimakaskasvuiset versot. Uusia versoja muodostuu vähän.

I–V

’Ville’ pensasvadelma
Selvästi muita vadelmia pienemmät marjat ovat epämääräisen muotoisia, 
väriltään kirkkaanpunaisia. Maku maukas, muistuttaa luonnonvadelman makua.
Keskisatoinen ja pitkä satokausi. Marjat sopivat tuorekäyttöön ja säilöntään.

Versot hennohkoja, pitkiä, vähäpiikkisiä. Kasvu rehevää, pensastavaa.

I–V



MUUT VADELMANSUKUISET

MYÖHÄISET LAJIKKEET

’Heisa’ mesivadelma FinE
Rubus x binatus

Vadelman ja mesimarjan risteytys. Pensas ulkonäöltään kuin vadelma.  
Pyöreän kekomaiset, keskikokoiset marjat ovat väriltään kirkkaanpunaiset. 
Hapahkojen marjojen maku muistuttaa hieman mesimarjaa. Sato kypsyy 
heinäkuun lopulla lähes yhtäaikaisesti. Keskisatoinen lajike täysin kypsänä 
tuorekäyttöön. Erinomainen mehuihin ja hilloihin.
Tanakoissa versoissa on kovia, kolmiomaisia piikkejä. Uusia versoja muodostuu 
keskinkertaisesti.

I–IV

’Sonja’ karhunvadelma
Rubus allegheniensis

Savitaipaleen seudulta peräisin oleva maatiaiskanta.
Pyöreähköt, suurehkot marjat ovat väriltään kiiltävän mustat.
Miedon makeat marjat alkavat kypsyä elokuussa, koko sato valmistuu  
ennen syyspakkasia.  
Runsassatoinen lajike tuorekäyttöön, pakastukseen ja säilöntään.
Voimakaskasvuinen ja –piikkinen, itsepölyttyvä lajike. Voidaan tukea 
köynnöksen tavoin säleikköön.

I–III (IV)

’Glen Ample’
Erittäin suuret marjat ovat kartiomaisia ja väriltään tummanpunaisia.
Miedot, mutta maukkaat, kiinteät marjat.
Huippusatoisa ja pitkä satokausi. Soveltuu tuorekäyttöön ja pakastukseen.

Voimakaskasvuisen pensaan versot lähes piikittömiä, tanakoita.  
Tekee runsaasti uusia versoja.

I–III (IV)

’Stiora’
Tummanpunaiset marjat suuria, pitkänomaisia ja kiinteitä.  
Maku erittäin hyvä, miedon makea. Pitkä satokausi.  
Satoisa, norjalainen lajike.

I–IV

’Maurin Makea’ FinE
Keskikokoiset tai suuret marjat ovat pyöreän pitkulaisia, väriltään keskipunaisia.
Hienoaromiset, erittäin makeat marjat.
Satoisa lajike tuorekäyttöön, pakastukseen ja säilöntään.

Matalahko, pensova kasvutapa ja voimakas versotuotto.

I–V

’Takalan Herkku’ FinE
Suuret marjat ovat epämääräisen muotoisia, hieman litteitä.  
Väriltään marjat ovat tummanpunaisia.
Aromikkaat, makeat marjat ovat herkullisia.
Satoisa lajike tuorekäyttöön, pakastukseen ja säilöntään.

Voimakaskasvuinen, pensova lajike tuottaa runsaasti versoja.

I–IV



Rubus idaeus – Vadelma
Vadelma on kaksivuotinen kasvi. Ensimmäisen 
vuoden versot kasvavat pituutta ja toisena  
vuonna ne kukkivat ja tuottavat sadon.  
Sadon tuottaneet versot kuivuvat ja kuolevat 
pois antaen tilaa taas uusille versoille.

Kasvupaikka
Valitse vadelmalle aurinkoinen ja suojaisa kasvu
paikka. Vadelma viihtyy parhaiten hietamulta
maassa, jossa vesi ei jää seisomaan juuristo
alueelle. Poista kaikki monivuotiset rikkaruohot 
ennen istutusta. Paranna maata tarvittaessa 
puutarhamullalla. Vadelma viihtyy hyvin  
kalkitussa maassa.

Istutus
Istuta taimet 80 cm leveään kohopenkkiin noin 
50 cm taimivälein. Penkkien välille tulee jättää 
reilusti tilaa, jotta taimet saavat tasaisesti valoa. 
Istuta taimet 2–3 cm maan pinnan alapuolelle 
ja kastele huolellisesti. Penkin voi kattaa kuori
katteella.

Vadelmat tarvitsevat tuennan tuottaakseen 
suuren ja laadukkaan sadon. Erilaisia tuenta
malleja on monia. Yksinkertaisessa rivituennassa 
pylväät pystytetään kolmen metrin välein ja nii
den välille pingotetaan kaksi muovipäällysteistä 
rautalankaa. Satoa tuottavat versot sidotaan 
lankoihin keväällä.

Hoito
Vadelmakasvustoa leikataan kaksi kertaa 
kasvukaudessa. Syksyllä vadelmakasvustosta 
poistetaan versot, jotka kasvavat viljelyrivin 
ulkopuolella. Vanhat, marjoneet versot voidaan 
poistaa myös syksyllä. Näin mahdolliset taudit 
poistuvat vanhojen versojen mukana. Keväällä, 
kun nähdään, mitkä versot ovat talvehtineet, 
poistetaan liian tiheään kasvaneet versot.  
Sopiva versomäärä on 10–12 versoa metrillä 
lajikkeen rehevyydestä riippuen. Korkeaksi  
kasvavat lajikkeet voidaan latvoa keväällä.

Kuivina kesinä vadelmakasvustoa kannattaa 
kastella raakilevaiheessa.

Vadelmat ovat alttiita monille taudeille ja tuholai
sille. Niistä yleisimpiä ovat vadelmanversotauti, 
harmaahome ja vattukuoriainen. Paras tapa 
välttää tauteja on ennaltaehkäisy. Pidä kasvusto 
tarpeeksi harvana ja ilmana ja vältä liiallista 
typpilannoitusta. Kuoriaisia voidaan ruiskuttaa 
sopivilla kasvinsuojeluaineilla jo aikaisessa  
nuppuvaiheessa ja tarvittaessa uudestaan  
juuri ennen kukinnan alkua.
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