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Varttaminen on kevään hauskoja puuhia: voi kokeilla omenapuiden muuttamista 
perheomenapuiksi tai pelastaa vanhoja rakkaita omenalajikkeita uuteen elämään. 
Varsinaista välineurheilua varttaminen ei ole – näppärimmin selviää pätkällä 
varttamiseen tarvittavaa teippiä, veitsellä ja tietenkin sen puun oksalla, jota haluaa 
lisätä jo olemassa olevaan omenapuuhun. Tässä jutussa siis keskitytään vain nuoren 
omenapuun lajikkeiden lisäämiseen.

Varttamiseen käytetty teippi ei ole teippimäistä ollenkaan – siinä ei ole liimamaista 
pintaa, kun sen irrottaa teippipalaa suojaavasta paperista. Silti teippi kiinnittyy ja pysyy
hyvin. Hieno keksintö siis.
Harrastajat varttavat paljon myös tavallisella maalarinteipillä. Ihan hyvin onnistuu 
silläkin.

Varttamista varten oksat voi kerätä ajoissa talteen ja piilottaa lumihankeen odottamaan
varsinaista varttamistapahtumaa. Ihan hyvin ovat onnistuneet myös keväiset kokeilut 
ilman lumihanki-vaihetta.   Mutta klassinen periaate on, että lepotilassa oleva oksa 
yhdistetään juuri kasvun aloittavaan peruspuuhun. Näin eri lajikkeiden yhteen 
kasvaminen alkaisi mahdollisimman nopeasti.
Varttamisessa käytettävät oksat ovat edellisen vuoden kasvua. Varteoksa ei saa olla 
liian pitkä – kolme silmua oksassa riittää hyvin.

Yhteen liitettävät oksat ovat mahdollisimman saman paksuisia. Vinot leikkauspinnat 
pitäisi saada veistettyä niin, että kuorien reunat kohtaavat toisensa mahdollisimman 
pitkältä matkalta, eikä tarttumapintoihin jäisi ilmarakoa. Tässä alkuperäisen puun 
leikkauspinnassa olevaa pykälä pitää vielä tasoittaa pois.  Huomaa leikkuupintojen 
suunta: näin vartettu kohta kestää paremmin myöhemmin sadon painon.

Paras veitsi on terävä ja ohutteräinen, leikkauspintoihin ei operaation aikana saisi 

koskettaa käsin.
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Vartosteippi venyy ja yksi teippipala riittää lyijykynän paksuisten oksien liittämiseen 
mainiosti. Näin saa ilmatiiviin ja tiukan sidoksen.Kun vartos onnistuu ja oksien kasvu 
alkaa, teippi joustaa ja lahoaa aikanaan kokonaan pois. Se ei siis jää kuristamaan 
kasvavaa oksaa, kuten aiemmat käytetty joustamaton niini. Teippi on myös ilmatiivis, 
joten jalostusvahaa (mehiläisvahaa) ei tarvita ollenkaan. Jos varteoksan pätkä on 
päästä avoin, voi siihen laittaa pienen palan teippiä kuivumisen estämiseksi.

Ja lopuksi se tärkein huomautus: vaikka miten ajattelee muistavansa myöhemmin, mitä

lajikkeita tulikaan pihapuuhun vartettua.. niin unohtaa sen aivan varmasti siihen 

mennessä, kun vartos on onnistunut. Tällaisia ”sekahedelmäpuita” meidänkin 

pihassamme kasvaa, joista toivottavasti  lajikkeet selviävät sitten joskus myöhemmin. 

Merkitse liitetyn lajikkeen nimi.

 

Varttaminen
on vanha tapa jalontaa hedelmäpuu

Jalo-oksan ja perusrungon viiltokohdat yhdistetään.
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Varrentaminen eli varttaminen on vanha tapa jalontaa omena- ja muitakin 

hedelmäpuita.– Varsinkin varttunut väki puhuu vielä omenapuiden jalostamisesta 

tarkoittaessaan varttamista. Jalostaminen on kuitenkin sitä, kun kehitellään uusia 

lajikkeita, 

Varttamista voi tehdä kahdella tavalla. Kun pihalta löytyy talvenkestävä, 

perusrungoltaan terve alle 20-vuotias, happamia tai muuten omaan makuun 

sopimattomia hedelmiä tekevä omenapuu, siihen voidaan varttaa jonkun herkullisen 

omenalajikkeen jaloverso. Tällöin perusrunko toimii juuristona ja jaloverso saa siitä 

hyvän kasvualustan.

Toinen tapa on ottaa maukkaita omenia kasvattavasta puusta jalo-oksa, jonka varttaa 

perusrunkotaimeen. Jalo-oksan voi tällöin viiltää vaikka vanhasta kotipihan puusta, 

jolloin lapsuuden parhaat omenat saa helposti siirrettyä omalle pihalle ilman koko 

puun siirtoa.

Hiirenkorvat sallittuja

Vartettavan oksan tulee olla viimevuotisesta kasvusta, siinä ei saa olla sivuoksia ja 
paksuudeltaan sopiva on 4–6-millinen, kymmensenttinen pala.

 Perusrunko saa olla hiirenkorvalla, mutta kasvuun se ei ole saanut vielä lähteä

– Eikä tarvitse edes tietää mikä lajike on kyseessä. Omenat ja vanhat 
päärynälajikkeetkin ovat kaikki hyviä vartettavia. Maku kyllä pysyy samana, kun oksa 
vartetaan perusrunkoon, lisää Brita Mattila.

Satoa muutaman vuoden päästä

Puun voi varttaa myös  hillittykasvuiseen perusrunkoon, joka sopii pienellekin pihalle. 
Hillittykasvuisen rungon muita hyviä puolia ovat nopeampi sato ja vähempi hoito kuin 
normaalikasvuisessa puussa.

Kun oksa vartetaan ammattilaisten avustuksella, mukaan saa jatkohoito-ohjeet. 
Vartettu taimi on mahdollista antaa myös taimiston kasvatettavaksi, sillä samana 
vuonna rungosta ei hedelmiä saa.

– Ennen kuin hedelmiä alkaa tulla, kuluu kolmesta neljään vuotta. Sen jälkeen puu 
kyllä tuottaa normaalisti, Brita Mattila toteaa.



Se tarkoittaa sitäkin, että vaikka vartettu puu seuraavana vuonna kukkisi, kannattaa 
kukat napsia pois voimistaakseen puun kasvua.

Kun varttaa omenapuuta, ei saa olla enää pakkasia. Huhtikuussa -, toukokuussa on 
hyvä aika

Puun oksaan tehdään suora sivuvarrennos yhdellä vuolaisulla, terävällä veitsellä.

– Varrennoksen ympäriltä pitää ottaa pois paljon oksia, että vartettu oksa saa voimaa.

Mutta lisävoimaa puulle ei saa antaa, sillä juuristosta kyllä riittää puhtia koko puulle, 
Mattila neuvoo. Hän innostaa varttamaan kotiomenapuuhun eri lajikkeita.

Perheomenapuu, jossa on useampaa lajiketta on kiva pienessäkin pihassa. Kunhan 
vaan muistaa, mitä on varttanut millekin puolelle.
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Vartettavaan jalo-oksaan tehdään terävällä veitsellä vino viilto. 
Perusrunko on hieman jalo-oksaa paksumpi.

Mattilan taimistolla on vartettu talven aikana erilaisia hedelmäpuita 
18 000 kappaleen verran. Perusrunkoja tarkistamassa Brita (vas.) ja 
Linda Mattila.

Teippaamisen jälkeen liitoskohta vahataan kestävyyden 
varmistamiseksi.

Vartetusta Lobo-omenapuusta saadaan hedelmiä vasta aikaisintaan 3 -
4 vuoden kuluttua.
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Omenapuihin voidaan varttaa myös useampaa lajia yhteen puuhun, jolloin 
puhutaan perheomenapuista. Jarmo Mattilan vierellä puita, joihin on vartettu 
kolmea eri lajia.

Vartoskohta yhdistetään varttamiseen tarkoitetulla teipillä.
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