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Mesimarjan viljely
Mesimarjaa marjamaalle ja koristekasviksi
Heli Pirinen
Mesimarja viihtyy kevyehköillä maalajeilla. Hieno hieta on erinomainen kasvualusta, mutta myös moreeni, karkea hieta ja multamaa soveltuvat mesimarjan
viljelyyn. Puhtaassa turpeessa tai savessa maanalaisten rönsyjen kasvu estyy. Maatuneella turpeella mesimarja kasvattaa vain lehdistöä. Mesimarja kasvaa
hyvinkin happamalla kasvualustalla, mutta marjoo parhaiten pH:n ollessa 6 – 6.5.
Lannoitusohje mesimarjalle
DOLOMIITTIKALKKI 0-10 KG/AARI
PUUTARHAN PK-LANNOS TAI PY2 4 KG/AARI
LANNOITEBORAATTI 100-150 G/AARI
KUPARISULFAATTI 200-300 G/AARI
AARI = 100 m2
Kasvukauden aikainen lannoitus
Elokuussa käytetään typetöntä PK-lannosta.
Mesimarja on pioneerikasvi
Mesimarja ei siedä kilpailevaa kasvustoa, joten rikkakasvien torjunta on tehtävä hyvin sekä ennen viljelmän perustamista että kasvukausien aikana.
Rikkakasvien torjuntaan käytetään mesimarjalle katetta. Rivien kohta katetaan muovilla ja rivivälit kuorikekatteella tai oljella. Riviväleihin voidaan kylvää
myös nurmi. Muovia poistetaan vähitellen kasvukausien aikana, jotta mesimarja pääsee leviämään penkissä. Mesimarja istutetaan 30 cm:n taimivälillä.
Riviväli voi olla 1-1.5 metriä (tarpeen mukaan). Istutuksen jälkeisenä vuonna reikiä tehdään muoviin penkin sivuille tasaisesti Seuraavana vuonna lisää.
Lopulta muovi poistetaan kokonaan ja mesimarjan annetaan levitä koko rivin alalle.
Mehiläiset lisäävät satoa
Mesimarja on hyönteispölytteinen. Mehiläispesä viljelmän laidalla kasvattaa marjan kokoa ja myös sadon kappalemäärää. Mesimarja ei pysty pölyttämään
itse itseään, vaikka kukassa ovatkin sekä heteet että emit. Sen vuoksi viljelmälle on istutettava ainakin kahta erilaista lajiketta, mieluummin kolmea.
Mesimarjalajikkeita ovat Mespi, Mesma, Pima, Marika, Muuruska ja Elpee. Marika on arka lehtihomeelle, joten se on poistettu myynnistä. Parhaiten
lehtihometta sietää Muuruska –lajike.
Mesimarja on hallanarka
Mesimarjan kukka kesää vain -2-3 0C. Kukinta alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu koko kesän ajan - kukinta runsainta kesäkuussa. Kylminä öinä kasvusto
suojataan harsolla. Mitä useampi kerros harsoa laitetaan, sitä kovempaa hallaa se torjuu. Harso poistetaan päivän ajaksi, jolloin pölyttäjät pääsevät tekemään

1/2

27.4.2013 12:13

Kainuun Puutarhayhdistys ry - Mesimarjan viljely

http://www.kainuunpuutarhayhdistys.fi/index2.php?option=com_content&task=view&id=32&pop=...

työtään.
Satoa saadaan heinäkuussa
Mesimarjan hedelmä on kerrannaisluumarja. Luumarjoja on yhdessä hedelmässä 20–35 kpl (suurin tavattu 101). Marjan paino vaihtelee 1-4 g. Kypsänä
marja voi olla kellertävä, vihreä, punainen tai niiden sekoitus. Kypsän marjan tunnistaakin parhaiten marjan pehmeydestä.

Sulje ikkuna
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