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OHJEITA METSANVIUELUALLE
PIDÄ TAIMET TUOREINA
Paljasjuuriset taimet
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Paakkutaimet
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Pura säkit ja laita taiminiput löysättyinä
valeistutukseen varjoisaan ja kosteaan
maastokohtaan ei kuitenkaan veteen.
Älä pidä taimia työmaalla säkissä 1
vrk:tta pitempään.
Juota" taimet ennen istutusta yli yön
viileässä, runsashappisessa vedessä.

Jos säilytät taimia yli 2 vrk:n, avaa laatikot ja pura kontit. Pane kasvatusalustat
tai laatikot tasaiseen puolivarjoisaan
paikkaan. Lappeelleen pakatut taimet
ota pois laatikosta. Kastele taimet pari
kertaa viikossa.
Kastele taimet hyvin kastelukannulla
muutama tunti ennen istutusta.

Älä koskaan pidä pakkauksia tai taimia tarpeettomasti
auringossa!

KÄSITTELE TAIMET
HYÖNTEISIÄ VASTAAN
Upota latvat juurenniskaa myöten torjunta-aineliuokseen. Käytä kumikäsineitä ja pese kätesi usein. Kaada loput
torjunta-aineesta pieninä erinä maahan
älä päästä vesistöön. Jos taimet on suojattu taimitarhalla tai välivarastolla on
siitä merkintä pakkauksessa.

NÄIN ISTUTETAAN PALJASJUURISET TAIMET
Irrota taimet toisistaan ja pane vakkaan
hyvään järjestykseen. Siitä ne on helppo
ottaa yksitellen. Pane vakan pohjalle
...illlll ja taimien juurille märkää sammalta, ei
~ vettä. Peitä juuret hyvin.
Pienehkö männyn taimi istutetaan muokattuun maahan kuoppaan jota pidetään auki kuokan terällä. Muokaamattomaan maahan tehdään kuokalla ensin laikku. Kiviseen maahan kuoppa
saadaan 'kairaamalla". Tainta ravistetaan, jotta juuret oikenevat. Samalla
kun terä nostetaan ylös maa painetaan
jalalla juuria vasten.
Kuusen koivun ja kookkaille männyn
taimille tehdään leveämpi
laakea
kuoppa, joka avataan kokonaan. Maa
siirretään juurille käsin tai kuokan terällä.
Männyn taimien istutus kourukuokalla

Maan tiivistäminen
Kuusen, koivun ja isojen männyn taimien istutus kourukuokalla

..
Suojele taimia joka vaiheessa kuivumiselta. Pidä juuret suojattuina ja tarkkaile
taimien tuoreutta.
Tee riittävän iso kuoppa. Oikaise juuret. Istuta taimet juurenniskaa myöten palteisiin vähän syvempään.

NÄIN ISTUTETAAN PAAKKUTAIMET
Paakkutaimien istutusvälineet
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Paperikennotaimien vakka
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Taimivakka
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Taimiteline

Potti putki

Pottiputki ja Enso-putki painetaan
maahan pystysuoraan. L euat avataan
polkimella ja taimi pudotetaan putkeen.
Putki nostetaan ylös. Pottiputkea voi
Istutus pottiputkella
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Kennokuokka
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Kourukuokka

samalla kiertää, jotta maa irtoaa. Paakku peitetään 1-2 cm:n syvyyteen ja maa
tiivistetään jalalla.

Muokkaamattomille ja 'nuonosti muokatuille kohteille voidaan isoja paakkutaimia istuttaa kourukuokalla. Istutus
käy kuten paljasjuuristen. Kennokuokka soveltuu pienien kenno- ja turveruuk-

kutaimien istutukseen lähinnä palleauran työjälkeen sekä muokatuille kivisille alueille. Kennokuokka lyödään maahan yhdellä kädellä. Paakut peitetään
1-2 cm syvälle, ja· m;;ia tiivistetään jalalla
tai käsin.

lstutus kennokuokalla

Suojele taimia joka vaiheessa kuivumiselta ja auringolta. Älä jätä työpäivän päättyessä taimia istutusastiaan. Säädä putket oikein. Tiivistä istutuskohta. Peitä paakku
huolellisesti.

VARMISTA ISTUTUSTULOS
Älä pilaa taimia varastoinnissa tai kuljetuksessa - älä kuivata juuria vakassa.
Istuta suoraan ja tarpeeksi syvään , peitä
juuristo tiivistä maa.
Viljele parhaisiin kohtiin- hyvä viljelykohta on säännöllistä viljelyväliä tärkeämpi.
Älä viljele kuoppiin, vaon pohjalle tai
koskemattomaan maanpintaan.
Tarkkaile viljelytiheyttä.
Opettele työvälineiden käyttö ja pidä ne
kunnossa.

OLE HUOLELLINEN KYLVÖSIEMENEN KÄSITTELYSSÄ
Siemen maksaa 200-500 mk/kg. Säilytä siemen kuivassa ja
viileässä paikassa.
NÄIN KYLVETÄÄN
Noudata siemenen käyttömäärästä annettuja ohjeita. Yhteen kylvökohtaan pannaan siemenen itävyyden ja maan laadun mukaan 5-50 siementä (100 = 500 g/ ha).
Opettele annostelemaan oikea määrä. Tarkkaile siemenen kulutusta työn aikana.
Kun kylvät muokkausjälkeen, ripota siemeniä erilaisiin kohtiin - älä kuitenkaan
vaon pohjalle.
Muokkaamattomaan maahan tehdään kuokalla laikut joihin siemenet kylvetään.

Viirukylvössä (vakoruutukylvö) tehdään kylvökohtaan kepillä, vakoraudalla
tai kylvökuokalla ura johon siemenet ripotellaan joko sormin tai annostelijalla.
Peitattu tai mönjätty siemen on parasta
kylvää esimerkiksi pullosta. Siemenet
peitetään hipaisemalla uran reunaa.
Viirukylvöä voidaan nopeuttaa ns. kylvökepillä. Sillä työnnetään tai vedetään
viistoon muokkausjäljen poikki uria,
joihin siemen putoaa onton varren läpi.
Auran vakoa kuljettaessa voidaan molemmat puolet kylvää saman tien.

Piste kylvössä (ruutukylvö) siemenet
ripotellaan hajalleen kylvökohtaan suppeahkolle alalle. Kylvökohta tiivistetään
kevyesti polkaisemalla.

TYÖSKENTELE JÄRJESTELMÄLLISESTI
Aloita viljely palstan tai alueen reunasta. Lautasauran kumpikin ura
viljellään omana 2-2.5 m leveänä
työkaistanaan, samoin usein auran
vaon kumpikin puoli. Jos auran
vaon molemmat puolet viljellään
yhtaikaa, kaista tulee 4-5 m leveäksi. Muokkaamattomalla maalla
työkaistan leveys on 2-2.5 m.
Jos istutuksessa taimivarasto on
kaukana, tuo esimerkiksi puolen
päivän taimet kerrallaan palstalle
suojaisaan paikkaan. Ota taimia
sopivasti vakkaan, jotta ne riittävät työkaistan päähän ja takaisin.

VILJELE PARHAISIIN
KOHTIIN JA OIKEAAN
TIHEYTEEN
Viljelykohtien tulee olla enintään
S:n ja vähintään 1 m:n päässä toisistaan ja maan kivennäismaata tai
maatunutta turvetta. Kohoumat
sekä kiven tai kannon vierustat ovat
edullisia. Viljelytiheys työkaistalla
voidaan arvioida näin:
Kaistan·
leveys,
m
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Esimerkki viljelykohtien sijoittelusta.
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Ohjeellinen viljelytiheys, viljelykohtaa/ha
1600 1 1800 1 2000 1 2500
Viljelykohtien lukumäärä/ 10 m kaistaa
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Istutuksessa tiheys on oikea, kun
taimet loppuvat samalla kun viljelyalakin. Seuraa jatkuvasti taimien
kulutusta.
Älä viljele eheään kunttaan, kuoppaan tai sortuvaan maapintaan. Jos
muokkauslaitteen jälki on huono
tee kuokalla lisää laikkuja. Polkaise
viljelykohta tarvittaessa tiiviiksi.
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Nämä ohjeet ovat laatineet yhteistyössä
KmL Tapio, Metsähallitus ja Metsätebo

