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Tavallisen tomaatin lisäksi 
kirsikkatomaattia

Edessä sukupolvenvaihdos, 
viljelysuunnan muutos

Humala alkoi kiinnostaa 
olutharrastuksen myötä



Viljelykoe

Taimet elokuussa samaan aikaan uuden
tomaattikasvuston kanssa

Luke: 10 kpl Somero ja 10 kpl
Ruotsinpyhtää

Veli-Matti Mathlinilta 80 kpl Loppi, 
pistokkaat istutettu kivivillaan



Viljelykoe

Varret leikattiin alas heti juurtumisen jälkeen

Lopen varsot lähtivät kasvamaan vauhdikkaammin

Versoja ohjattiin langalle 1-2 kpl

Osa Lopen versoista ei lähtenyt kasvuun alas leikkuun 
jälkeen

Vauhtiin päästyään verso kasvoi parhaimmillaan               
40 cm päivässä

Lankojen lasku pari kertaa viikossa

Lisäksi lehtien poisto varren alaosasta ja juuriversojen 
poisto tyveltä

 lehtien poistolla torjuttiin harmaahometta

 kokeiluna osassa kasveista ei tehty 
lehtienpoistoa, lehdet kärsivät voimakkaasti, mutta ei 
hometta



Viljelyolosuhteet

Valoteho: 220 w/m2 16 tuntia/ vrk

Ka yö- ja päivälämpötila: 16/22 °C

Lannoitus: tomaatin resepti 

Kastelu: tomaatin resepti

Hiilidioksiditaso:  1100 ppm

Osa Lopen varsista latvottiin, (1 lanka/vko) 4 viikon ajan
Latvomisella emme huomanneet olevan vaikutusta 
sadonmuodostukseen



Varsien leikkaus 5 pv istutuksesta



Loppi 3 pv Loppi 1,5 vko



Somero 2 vko Ruotsinpyhtää  2 vko Loppi 2 vko



Ensimmäiset kävyt havaittiin 9-10 viikkoa varsien 
alas leikkuusta

Sadonmuodostus 4 viikkoa, kuin myös 
tuleentuminen



Sadonkorjuu

Sato korjattiin 14:llä kasvuviikolla

Sadonkorjuu käsin

Kävyt olivat vielä hiukan ”raakoja”

 haluttiin varmistaa tulevien kokeilujen 
aikataulu

Helpoin kerättävä Somero, kompaktit sivuversot ja 
kookkaat kävyt

Ruotsinpyhtään keruussa hankaluuksia, pitkät 
sivuversot ja pienimmät kävyt

Loppi helppoudeltaan näiden välimaastoa



Sato

Loppi: 573 g (39 kasvia)

Somero: 373 g (10 kasvia)

Ruotsinpyhtää: 401 g ( 9 kasvia)

Sato vakuumipakattiin ja pakastettiin

Käytetty aromihumalointiin, olut pantu 28.12., 
maistelussa



Sadonkorjuupäivänä Varret 7-11 m



Somero LoppiRuotsinpyhtää





Ajatuksia 
kokeesta, jatko

Olimme tyytyväisiä että satoa muodostui

Versot alussa melko heikkoja, kokeilu ei ollut täystiheä

Ei havaittu tauteja tai tuholaisia

Sadonkorjuun aikaan vahvat juuriversot

Kuukausi sadonkorjuusta ja varsien alas leikkuusta 
vain muutama verso lähtenyt kasvamaan

 epäilyksenä liian pitkä päivä (tomaatin valo-
olosuhteet)

Juurakot siirretty kylmävarastoon ja siirretään 
keväällä peltoviljelyyn



jyrki.tervonen@netti.fi


