OHJEITA MANSIKAN TAIMIEN HANKINTAAN
Taimien ostossa ja vastaanottamisessa viljelijän kannattaa olla tarkkana. Piileviä tautisaastuntoja ei pysty
havaitsemaan, mutta silmämääräisesti havaittavissa olevista ongelmista pitää tehdä reklamaatio taimitoimittajalle
välittömästi. Taimien tuotannossa, varastoinnissa tai kuljetuksessa syntyneestä vahingosta on pystyttävä
osoittamaan, että se on tapahtunut ennen viljelmälle tuloa.

 Tarkista taimierä huolellisesti ennen istutusta
Jos ostat pakastettuja eli frigotaimia, sovi etukäteen taimien myyjän kanssa, missä lämpötilassa taimet tilalle
saapuvat. Paras tulos saavutetaan, jos viljelijä itse pystyy sulattamaan taimet omalla tilallaan hitaasti ja sen
tarpeen mukaan, miten istutustyö etenee. Jos taimet saapuvat tilalle valmiiksi sulaneina, on niitä säilytettävä
mahdollisimman viileässä ja kosteassa tilassa. Sulaneet frigotaimet lähtevät nopeasti kasvuun ja käyttävät
juurakon energiaa. Juuriston kunnosta on pidettävä erityistä huolta, jotta kuivumista ei tapahdu.
Tee tarvittavat muistiinpanot saapumispäivästä ja taimien kunnosta. Jos taimissa on huomautettavaa, kuten
tummuneita juuria, selkeää pilaantumista tai muita kasvuun lähtöön vaikuttavia ongelmia, on tehtävä
välittömästi reklamaatio taimien myyjälle. Tässä vaiheessa kannattaa vioittuneista taimista myös ottaa kuvia,
jos asiaa joudutaan tarkemmin selvittelemään myyjän ja taimia tuottaneen taimiston välillä.
Heikkokuntoisista taimista ei synny kunnollista tuottavaa kasvustoa koko viljelykierron aikana. Istuttamatta
jättäminen voi tulla halvemmaksi kuin huonojen taimien istuttaminen.

 Talleta kasvipassit ja lähetyslistat
Kasvipassi- ja taimitodistustiedot on hyvä ottaa talteen ja säilyttää ne mielellään koko viljelykierron ajan.
Virallisesti säilytysvelvoite koskee kasvinsuojelurekisteriin kuuluvia toimijoita, pelkästään marjoja viljelevillä
tätä velvoitetta ei ole.
Voit esimerkiksi liittää taimia koskevat dokumentit viljelymuistiinpanoihin, uuden kasvuston
perustamisvuoden kohdalle. Älä jätä lappusia roikkumaan työpöydän nurkalle, tai muuhun paikkaan, josta ne
kiireessä häviävät. Tietojen talteenotto on helpompaa, mikäli tiedot ovat kokonaisuudessaan lähetyslistalla.
Jos tiedot ovat osittain taimierien mukana lapuilla tai tarroilla, tulee ne ottaa talteen. Tarroista ja lapuista
kannattaa tarkastaa taimierän yhtenäisyys, jotta kaikki eri numerosarjoja sisältävät laput saadaan talteen.

Mitä kasvipassista on luettavissa?

Tämä hollantilaisia mansikan frigotaimia sisältävän laatikon kasvipassi kertoo seuraavia asioita: Taimet ovat
hollantilaisen varmennus- eli sertifiointijärjestelmän hyväksymiä Elite-luokan taimia. Hollannissa
tuotetuista taimista 97 % kuuluu tämän varmennuksen piiriin. Taimierän lajike on Florence. Numerosarja
kertoo, että taimien lukumäärä laatikossa on 300 kpl, tuotantolohkon numero on 1078, taimet on nostettu
viikolla 2 ja taimituottajan numero on 13.

Tämä CAC-merkinnällä varustettu kasvipassi kertoo siitä, että taimierä täyttää EU:n minimivaatimukset.
Taimierä on silmämääräisessä tarkastuksessa ollut vailla taudinoireita. Hollannissa tuotetuista taimista 3 %
kuuluu tähän luokkaan. Tällä merkinnällä voi kuitenkin tulla taimia esimerkiksi Puolasta, jossa vastaavaa
sertifiointijärjestelmää ei ole.
Kotimaisen varmennetun, ammattiviljelijälle myytävän taimen kasvipassi sisältää seuraavat merkinnät:

