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Kukkien kuningatar
nousee murroksesta
Ruusu on taloudellisesti merkittävin kukka maailmassa.
Leikkoruusun tuotanto on Suomessa pudonnut murto-osaan ja myös Hollannissa taantunut. Eurooppalaisten
ruusunjalostajien kuten Kordesin pääkohde onkin nyt
päiväntasaajan maat Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Voisiko ryhmäruusuista tulla bisnestä kesäkukkatarhoille?
[PUUTARHA-SANOMAT: SAKSA]

S

chetelig Oy:n asiakasmatkan
yhtenä kohteena viime elokuussa oli W.Kordes Söhnen
jalostustoiminta
Hampurin
lähellä. Yritys jalostaa ja myy
leikkoruusuja, piharuusuja ja
Kordana-ruukkuruusua. Kordes on ollut Scheteligin yhteistyökumppani yli 40 vuoden
ajan, mutta yrityksen historia
ulottuu 126 vuoden taakse. Nyt
yrityksessä on töissä jo Kordesin viides sukupolvi.
Suomessa
leikkoruusun
viljelyala oli parikymmentä vuotta sitten 45 hehtaaria,
mutta nyt enää pari hehtaaria.
Hollannissakin sen viljelyala
on pudonnut kuudessa vuodessa 550 hehtaarista alle 200
hehtaarin. Viljely on siirtynyt
päiväntasaajalle: Keniassa on
2000 hehtaaria ja Ecuadorissa
ja Kolumbiassa yhteensä 3500
hehtaaria. Keniasta, Etiopiasta ja Ugandasta tulee etenkin
pientä ruusua, ja Etelä-Amerikasta isokukkaista ja pitkävartista ruusua Venäjän ja USA:n
markkinoille.
Kordesin pääpaino on jalostuksessa, mutta yhtiö harjoit-

taa myös ruusujen tuotantoa
myyntiin. Yrityksen jalosteista
suomalaisille viljelijöille tuttuja ovat Kordana-ruukkuruusut. Kordesilla on jalostus- ja
koepaikka sekä Hampurin että
Amsterdamin lähellä. Osa lajikkeista jalostetaan pohjoisia
ja osa eteläisiä maita varten
ja osa lajikkeista soveltuu molemmille alueille. Kordesilla
on Keniassa Kreative roses
-niminen yritys, jossa on 20
hehtaaria leikkoruusun tuotantoa, ja siellä kasvatetut ruusut myydään ”reilun kaupan
ruusuina”.

Avomaaruusuille
taudinkestävyyttä
Kordes on menestynyt ruukkuruusun jalostuksessa, kun
aiemmin tanskalainen Poulsen
oli vahvempi. Avomaaruusuissa
tärkein jalostuksen kriteeri on
tautikestävyys, kun leikkoruusussa se on sadontuottokyky ja
maljakkokestävyys.
Fabian Gülk kertoi saaneensa vapaat kädet uudistaa
W.Kordes Söhnen näytemaan
puistomaisen oloiseksi, kun

Suomalaiset yrittäjät tutustuivat Kordesiin jakautuneena kolmeen ryhmään. Tässä Fabian Gülk (edessä vasemmalla)
esittelee ruusujen näytemaata Jarmo Lemströmin (edessä toinen vasemmalta) johtamalle ryhmälle.

aiemmin ruusulajikkeet olivat
neliömäisissä ruuduissa.
– Ruusut vaativat lannoitusta ja vieressä olevat perennat
tahtovat kasvaa liian reheviksi,
vähätteli Fabian upeata näytemaataan. Viime talvena oli
pakkasta enimmillään 24 astetta eikä lunta ollut ruusujen
suojana.
– Pieni pensasruusu ’Weg
Der Sinn’ on osoittautunut
kestäväksi ja sillä on ainutlaatuinen väri. ’Black Forest’ -ruusulla ei ole kukintataukoa, ja
olemme siihen hyvin tyytyväisiä, kertoi Fabian.

Kordesin ’Hertzogin Christiana’-parfyymiruusut kiinnostivat. Raili Lindström testaa tuoksua.

Tuoksuruusut suosiossa
John Kordes esitteli vuonna
2009 perustettua ruukkuruusujen myyntialuetta, josta myydään vuosittain 85 000 ruukkuruusua.
– Viime talvi oli Saksassa
pitkä ja kesä kylmä ja sateinen. Meillä on vielä myymättä
20 000 ruusua ja vain 5000 ruusulle on tilaa talvettaa, kertoi
John tilanteesta elokuun lopulla. Ruukkuruusujen kuluttajahinta oli 12 euroa ja tuoksuvien
lajikkeiden hinta 17 euroa.
Kordes on onnistunut yhdistämään viiteen lajikkeeseen

tuoksun ja taudinkestävyyden,
mikä on jalostuksellisesti vaikeaa. Näitä lajikkeita myydään
’Parfuma Duftrosen’-kattonimen alla ja kukin lajike oli nimetty jonkun tunnetun saksalaisen aatelisen mukaan.
– Kaikki lajikkeet eivät sovellu ruukkutuotantoon. Markkinoilla ruukkuruusu lisää suosiota, mutta avomaaruusua on
vielä eniten.
Ruukkuruusun viljely kestää
kaksi vuotta. Silmutus tehdään
ensimmäisenä kesänä ja jaloverson vähän kasvettua, ruusu
nostetaan ylös. Seuraavana ke-

Tuula Nieminen kertoi, että heidän puutarhassaan Honkajoella on vielä 600
neliötä leikkoruusua, kun sitä oli aiemmin 2200 neliötä. – Loppualastakin
luopumista harkitaan.
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sänä ruusu kasvatetaan pellossa
ja nostetaan kylmiöön, jossa se
talvella ruukutetaan ja viedään
ulos myyntiin.
Myyntialueella ruukkuruusuja kasteltiin kahdella rampilla, mutta kaikki lajikkeet eivät
pidä päältä kastelusta ja osalla
oli tippukastelu. Katekankaan
alla oli altakastelumatto, joka
tasoitti kosteuden.

Lajikkeen jalostus
vie 4 vuotta
Kordesilla on 6000 neliön blokkihuone leikkoruusulajikkeiden jalostusta ja lajikkeiden
esittelyä varten. He tekevät
vuosittain 80 000 risteytystä,
joista tulee puoli miljoonaa eri
lajiketta. Niistä 11 000 kukitetaan ja pari tuhatta lajiketta

lähtee jatkotesteihin Keniaan
ja Ecuadoriin. Risteyttämisestä
kaupallistamiseen kestää neljä
vuotta.
Kordesilla on kaikkiaan 70
ha avomaata ruusukasvatuksessa ja kokonaistuotanto on 2,5
miljoonaa kappaletta.
Thomas Proll esitteli yhtä viidestä tuotantoalueesta, jossa oli
runsas puoli miljoonaa ruusua.
– Nämä ruusut ovat silmutettu edellisenä kesänä. Perusrunkona on piikitön ruusu.
Ruusut nostetaan, lajitellaan ja
myydään kylmiöstä. Kuluttajille menee 40 prosenttia ja loput
menee jälleenmyyjille.
Thomasin mukaan avojuurisina myydään valtaosa, mutta astiaruusujen osuus on kasvamassa.

Thomas Proll jakeli naisyrittäjille tuoksuvia ruusuja.

Weg Der Sinne on kestävä ja ainutlaatuinen väriltään.
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Ruusuisia ideoita
äitienpäiväksi ja kesäkukaksi
Jarmo Lemström Scheteligiltä katsoi, että
pistokkaista lisättävien miniruusujen tuotanto
äitienpäiväksi on Suomessa haastavaa, kun
viljelyn tulee alkaa jo viikolla 8 ja yölämpötilan
tulee olla 20 astetta ja niitä täytyy valottaa.
– Voitaisiinko Kordanan perusrungollisista
ruukkuruusuista saada silmuttamalla taloudellisesti parempi tuote äitienpäiväksi? Sen viljely
voidaan aloittaa maaliskuun puolivälissä ja
lämpötilavaatimus on alhainen eikä se tarvitse
valotusta.
Lemström kertoi, että Ansarissa on tehty
usean vuoden ajan valintaa, mitkä lajikkeet sopivat meidän olosuhteissa ruukkuviljelyyn, sillä
perusrunko muuttaa lajikkeiden kasvutapaa.
Kun pistokaslisätty ruusua viljellään 11
sentin ruukuissa ja silmutettua ruukkuruusua
15 sentin ruukuissa, on sen tilantarve 2,5-kertainen, mutta tuotteesta saatava hintakin on
moninkertainen. Ruusuista tulee sitä parempi
laatuisia, mitä viileämmässä ne kasvatetaan.
Äitienpäivän jälkeen saadaan kasvihuoneissa
tilaa muiden kesäkukkien harvennuksille.
Avomaaruusujen myynti on Suomessa
taantunut. Uutta potkua voitaisiin saada
Kordesin Flower Circus -patioruusuista, jotka on
jalostettu yksivuotiseen käyttöön. Nekin ovat
perusrungollisia ruusuja, mutta kasvutavaltaan
pensasmaisempia.

– Ajatuksena on, että ne viljeltäisiin ryhmäkasvien tapaan. Ruukun koko tulee olla
vähintään 15 senttiä, mutta viljelyaika on vain 8
viikkoa ja energiankäyttö on pientä, kun viljely
voidaan aloittaa huhtikuulla.
– Patioruusu myydään juuri kukintansa aloittaneena ja kuluttaja käyttää sitä kesän. Sitä voi
talvettaa, mutta jalostaja ei anna talvehtimiselle
takuuta. Myyntihinta voi olla 15 euron luokkaa.
Olisiko tässä bisneksen paikka, kysyi Lemström.

Jarmo Lemström ideoi uusia ruusuvaihtoehtoja.

Uutta vihannesviljelyyn !

Exact Plus on uudella Gradienttekniikalla valmistettu kasvualusta
vihanneksille. Vaakatasoisten
kivivillakuitujen tiheys on suurin levyn
pinnassa ja tiheys laskee tasaisesti
asteittain levyn alaosaan saakka.
Tuloksena entistä parempi ilmatilan
ja vesitilan suhde kasvualustassa ja
siten parempi juuriston jakautuminen
koko kasvualustaan ja parempi kasvu
ja sato. Kaudelle 2014 saatavissa
mitoissa 1200x200 mm, 1200x150 mm,
1000x200 mm ja 1000x150 mm.
Valikoima laajenee kaudella 2015.
Tilaa koe-erä nyt!

Clipper Caliber on
uusi kehitellympi versio
perinteisestä vihannesten
tuentaan tarkoitetusta
Clipperistä. Caliber kalibroi, toisin sanoen säätyy
kasvin rungon paksuuden
mukaan oikean kokoiseksi. Clipperin renkaan
halkaisija on viljelykasvista riippuen 15-23 mm.
Tämän ominaisuuden ansiosta Caliber sopii kaikille
kasvihuonevihanneksille ja
aivan erityisesti kurkulle.

Black Forest -ruusulla ei ole kukintataukoa.
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