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Mansikalla pölytys parantaa marjan Mansikalla pölytys parantaa marjan 
muotoa, säilyvyyttä ja onnistuneen pölytyk-muotoa, säilyvyyttä ja onnistuneen pölytyk-
sen ansiosta marjat ovat kiinteämpiä ja sen ansiosta marjat ovat kiinteämpiä ja 
väriltään parempia. Vadelmalla pölytys vai-väriltään parempia. Vadelmalla pölytys vai-
kuttaa marjan ulkonäköön ja kestävyyteen.kuttaa marjan ulkonäköön ja kestävyyteen. 

Mansikan riippuvaisuus hyönteispölytyksestä on 20%, 
josta mehiläispölytyksen osuus on 30%. Vadelman 
riippuvaisuus hyönteispölytykseen on 60%, josta me-
hiläispölytyksen osuus on 60%. [1.] Pölytyksen onnis-
tumiseen voidaan vaikuttaa pölytyspalvelun käytöllä. 
Pölytyspalvelu on palvelu, jossa mehiläistarhaaja tuo 
mehiläisensä kasvinviljelytilalle korvausta vastaan. 

Mansikalla pölytyspalvelun käyttö kannattaaMansikalla pölytyspalvelun käyttö kannattaa

Tukien kanssa mansikan viljelyn nettovoitto jää reilus-
ti positiivisen puolelle laskelmien arvoilla. Sadonlisä 
pölytyspalvelun kanssa auttaa kasvattamaan netto-
voittoa per hehtaari. Pölytyspalvelusta syntyvistä ku-
luista huolimatta nettovoitto kasvaa huomattavas-
ti. Voidaan siis sanoa, että näillä arvoilla mansikalla 
pölytyspalvelun käyttö kannattaa. 
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Biologisen kasvinsuojeluaineen käyttö ja Biologisen kasvinsuojeluaineen käyttö ja 
kannattavuus mansikallakannattavuus mansikalla

Prestop Mix on biologinen kasvinsuojeluaine, jota 
käytetään esimerkiksi mansikalla ja vadelmalla har-
maanhomeen torjuntaan [2]. Prestop Mixin levitys 
onnistuu mehiläisten avulla, kun mehiläispesään 
asennetaan suuaukolla levitin. Mehiläiset kulkevat 
levittimen kautta ja kuljettavat karvoituksellaan kas-
vinsuojeluainetta kukkiin. [3.] Prestop Mixin käyttöön 
on mahdollista hakea lisätukea, joka on 500 €/ha 
nykyisillä tukiehdoilla.

Prestop Mixin käyttö on kannattavaa, jos mansikalle 
saadaan sadonlisää vähintään 2,5 prosenttia. Tällöin 
lisätuki kattaa kulut molemmilla annostuksilla. Sa-
donlisän saaminen on todennäköistä, koska kasvin-
suojeluaineen tehon lisäksi mansikan pölytys tehos-
tuu mehiläisten pölyttäessä mansikkaa, jolloin saatu 
sadonlisä voi olla jopa 20 prosenttia. 

Pölytyspalvelun käyttö tunnelivadelmalla on Pölytyspalvelun käyttö tunnelivadelmalla on 
kannattavaa kannattavaa 

Tunnelivadelmalla luonnonpölyttäjien pääsy kukille 
on hankalaa. Tämän takia niiden viljelyssä pölytyspal-
velun käyttö on hyödyllistä, koska sillä varmistetaan 
onnistunut pölytys. Pölytyspalvelulla voidaan saada 
30 prosentin sadonlisä tunnelivadelmalle.

Vadelmalla tulokseen vaikuttaa myyntihinnan suuri 
vaihtelu. Myyntihinta on 6–15 €/kg myyntikanavasta 
ja markkinatilanteesta riippuen. Tämän takia laskel-
massa ollaan selvitetty tuotantokustannukset per 
tuotettu vadelmakilo, hehtaarituoton sijasta.

Lähtötilanteessa tämän laskelman oletusarvoilla 
pölyttäjien kanssa vadelman tuotantokustannukselle 
jää hintaa 7,34 €/kg. Satotason laskiessa lähtöarvosta 
30 prosenttia ilman pölyttäjiä tuotantokustannus olisi 
8,95 € ja satotason laskiessa 30 % pölyttäjien kanssa 
8,99 €.

Pölytyspalvelun käyttö tämän laskelman arvoilla on 
kannattavaa tunnelivadelmalla. Pölytyspalvelle jää 
hintaa 0,04 €/kg tuotettua vadelmaa. Pölytyspalvelun 
hinta on pieni, kun sitä verrataan vadelman koko-
naiskustannuksiin per tuotettu vadelmakilo ja ote-
taan huomioon kuinka suuri vaikutus pölytyksellä on 
tunnelivadelman tuotantoon. 
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Laskelman oletusarvot ja lähteetLaskelman oletusarvot ja lähteet

Laskelmapohjat Laskelmapohjat 
Mansikan ja vadelman viljelyn kannattavuutta laskettiin 
SavoGrow Oy:n, Marjaosaamiskeskuksen ja Markku Kajalon 
tekemällä laskelmapohjalla. 

Laskelman tekijä: Kaisa Hyvönen, Savonia-
ammattikorkeakoulu
Asiantuntija apua: Kalle Hoppula, Luonnonvarakeskus

Satotasojen muutokset Satotasojen muutokset 
Mansikan kannattavuutta laskettiin tukien kanssa ja ilman, 
pölytyspalvelun kanssa ja ilman, sekä 10% ja 20% satota-
son lisällä. Vadelman kannattavuutta laskettiin kolmella eri 
tavalla: Lähtötilanne, joka sisältää pölyttäjät, satotaso -30 
prosenttia ilman pölyttäjiä ja satotaso -30 prosenttia, joka 
sisältää pölyttäjät. Pölyttäjien vaikutuksesta satotasojen 
muutoksiin on saatu arvoja viljelijöiltä. Satotason nostoihin 
ilman pölytyspalvelua ei ole huomioitu muita tapoja, eikä 
näin ollen kuluja, nostaa satoa. Ne on laskelmissa, jotta on 
mahdollista verrata paljonko pölytyspalvelu vie tulollisesti 
erikokoisista sadonlisistä. 

Suositeltu pesämääräSuositeltu pesämäärä
Laskelmassa ollaan kaikkien kasvien kohdalla käytetty sa-
maa pesämäärää, 5 pesää/hehtaari. Kasvikohtaiset suositel-
lut pesämäärät ovat:
Mansikka:
Suositeltu pesämäärä 1,2-25 pesää hehtaarille eri lähteistä 
riippuen. Käytännössä mansikalle sijoitetaan yleensä 2 
pesää hehtaarille. [4].
Vadelma:
Suositeltu pesämäärä 0,5-4 pesää hehtaarille, eli kes-
kimäärin  2 pesää hehtaarille. [4].

Pölytyspalvelun hintaPölytyspalvelun hinta
• Pölytyspalvelun hinta muodostuu useammasta eri asi-

asta
• Tarhaaja käy pesällä 4 kertaa. Välimatka 15 km/suunta. 

Ajokorvaus 0,42 €/km. 150 €/pesä, 5 pesää/ha.   
Ajokuluja 50,4 € + pesät 750 € = 800 €.

• Pölyttäjien vaikutus kohdistuu tulo- ja 
• menopuolelle.

Laskelman oletusarvot mansikalle  Laskelman oletusarvot mansikalle  
Laskelmassa on käytetty oletusarvoina keskimääräisiä 
satotasoja ja keskimääräistä tilan kokoa. 
• Poimintakustannus 1,50 €. Tämä sisältää työkustan-

nuksen kaikkine sivukuluineen ja vakuutusmaksuineen
• 16,10 € yrittäjän oman työn arvo
• Alv 0%
• Tilakoko 20-40 ha, josta mansikkaa 4ha
• Kotimaiset paakkutaimet
• Ensimmäinen myyntisato 2. vuonna. 
• Viljelykierto 5 vuotta.
• Satotason lähtötaso 7500 kg/ha.

Laskelman oletusarvot vadelmalla: Laskelman oletusarvot vadelmalla: 
• Poimintakustannuksen oletusarvo 3,40 €.   

Poimintakustannus sisältää työkustannuksen  
kaikkine sivukuluineen ja vakuutus-

• maksuineen. 
• 16,10 € yrittäjän oman työn arvo
• Alv 0%
• Vadelman kokonaisviljelyala on 2 ha.
• Kasvihuoneessa tuotetun vadelman    

viljelypinta-ala on 1 ha. 
• Taimet on yksivuotisia Long cane- lajia, 1,8 l   

astioissa, jotka ostetaan taimitarhalta. 
• Taimimäärä 10 800 kpl/ha, taimien hinta 4,35 e/kpl
• Satotaso 2,35 kg/taimi. Satotaso hehtaarilta   

25 380 kg

Prestop MixPrestop Mix
• Prestop Mixin käyttömäärä on 0,3–0,5 kg/ha [3]. 
• Laskelmat on laskettu 0,3 kg/ha ja 0,5 kg/ha 

käyttömäärillä sekä ilman sadon lisää ja   
2,5 prosentin sadon lisällä. Lisätukea ei ole   
huomioitu laskelmissa.
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