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Ave  Luumu   Menestymisvyöhyke I-II 
Itsepölyttyvä virolainen lajike Luumut erittäin suuria 35-45g, violetinpunaisia, vahapeitteisiä. Kivi irtoaa helposti. Hedelmäliha 

on kirkkaan keltaista, makeaa ja lievästi hapokasta. Hedelmä kypsyy elokuun lopussa tai syyskuun alkupuolella. Puu on 

suurikasvuinen ja satoisa, 25 kg, jopa 50 kg yhdestä puusta. 

 

Czar  Luumu   Menestymisvyöhyke I-(II) 

Hedelmä on pyöreähkö, pieni tai keskikokoinen, hyvän makuinen. Sorter som kræver en god bestøvning for at sætte 

frugter. Czar har opret smal vækst som ungt træ, senere bliver træet bredere. Frugten er en rund, lille til middelstor 

blomme med en god smag.  
 

Euraasia 21   Luumu   Menestymisvyöhyke III (IV) 

Kookas venäläinen luumu. Talvenkestävyys hyvä. Hedelmät 25-35 g, pohjaväri keltainen, mutta usein 

tummanpunaisen peitevärin peittämä, pinta siniharmaa. Malto keltaista hyvin mehukasta, makeaa. Kypsyy elo-

syyskuun vaihteessa. Voimakaskasvuinen. On itsepölytteinen, mutta Pölyttäjäksi sopivat ainakin punaluumut.  

 

Emma Leppermann    Luumu  Menestymisvyöhyke I (II) 

Emma Leppermann  on kehitetty Saksassa 1800-luvulla. Hedelmä on suuri, keltaisella pohjavärillä punaista väriä, makeahko 

ja maukas. Se kypsyy jo syyskuun alussa. Satoisuus on hyvä, yli 30 kg, jopa 80 kg. Se on itsepölytteinen ja hyvä pölyttäjä muille. 

Lajike on melko arka, joten lämmin ja suojainen kasvupaikka on eduksi. 
 

Herman  Luumu   Menestymisvyöhyke I (II)  
Herman on vanha ruotsalainen lajike. Hedelmät ovat miellyttävän makuisia. Ne ovat sinipunaisia ja hiukan happoisia. 

Lämpimällä paikalla ne kypsyvät jo elokuun alkupuolella. Herman on hillittykasvuinen, joten se mahtuu pieneenkin pihaan. 

 

Hiidenmaan Sininen (Hiiu Sinine)   Luumu  Menestymisvyöhyke I-II 
Virolainen hieno luumulajike lämpimille kasvupaikoille. Hedelmä on pienehkö, lilansininen, makea ja mehukas. Kypsyy 

syyskuun puolivälissä. Oksat pystyjä. Satoisuus hyvä, yli 30 kg.  aikaissatoinen. Se on itsepölytteinen ja hyvä pölyttäjä myöhään 

kukkiville luumuille. Talvenkestävyys hyvä. 

 

Jubileum  Luumu   Menestymisvyöhyke I (II)  
Uusi ruotsalainen lajike. Hedelmät ovat hyvin suuria, jopa 70-grammaisia herkullisia kauniin tummanpunaisia. Ne kypsyvät 

Etelä-Suomessa syyskuun puolivälissä. Lajike on itsepölytteinen. 

 
Liisu  Luumu   Menestymisvyöhyke I-II 
Hedelmät ovat isoja tummansinisiä, erittäin hyvän makuisia. Liisu on kohtalaisen satoisa ja sen hedelmät kypsyvät elokuun 

loppupuolella. Tarvitsee pölyttäjän.  

 

Liivin keltainen munaluumu     Luumu   Menestymisvyöhyke I-II 
Liivi kollane munaploom on sata vuotta vanha lajike Baltiasta ja Venäjältä. Sen hedelmät ovat keskikokoisia, keltaisia, hyvän 

makuisia. On kohtalaisen satoisa, mutta jaksottaissatoisuutta on. Sen hedelmät kypsyvät syyskuun puolivälissä. Tarvitsee 

myöhään kukkivan luumun pölyttäjäksi, kuten Hiidenmaan sininen tai Märjamaa. Talvenkestävä. 

 

Mari  Luumu   Menestymisvyöhyke I (II) 
Virolainen hieno ja Virossa suosittu luumu lämpimille kasvupaikoille. Hedelmä on sininen, makea ja mehukas. Puu on 

voimakaskasvuinen,  aikaissatoinen. Kypsyy syyskuussa.  
 

Märjamaa  Luumu   Menestymisvyöhyke I-II 
Hedelmät ovat keskikokoisia tai suuria, keltaisia, oranssinviolettia peiteväriä. Ne ovat oikein miellyttävänmakuisia ja 

mehukkaita. Märjamaa on hyvin satoisa, jopa 60 kg puulta, mikä osittain selittyy itsepölytteisyydellä. Se on hyvä pölyttäjä 

toisille myöhään kukkiville luumuille. Hedelmät kypsyvät syyskuun puolivälissä. Talvenkestävyys on hyvä.  

 

Nooarootsin Punainen Luumu   Menestymisvyöhyke I-II 
Virolainen Haapsalun alueen lajike. Hedelmät ovat punaisia, joissa on tummia läikkiä. Luumu on keskikokoinen, hyvän 

makuinen. Puu on keskikokoinen. Sadon määrä on 20-40 kg. Kypsät luumut putoavat herkästi. Kypsyy syyskuun puolivälissä. 

Talvenkestävyys on hyvä. 
 



Perdrigon  Luumu   Menestymisvyöhyke I-II 
Perdrigon on ainakin 500 vuotta vanha lajike. Hedelmä on mustanvioletti, keskikokoinen, makeanhapan. Perdrigon on yksi 

satoisimmista luumuista. Kypsyy syyskuun loppupuolella. Hyviä pölyttäjiä ovat Emma Lepperman ja Suhkruploom. 

Talvenkestävyys on hyvä. 
 

Pollin munaluumu Luumu   Menestymisvyöhyke I-II 
Polli munaploom on kotoisin Eestistä. Sen hedelmät ovat suuria, munan muotoisia ja väriltään kauniita keltapunalaikkuisia. 

Hedelmä on erittäin mehevää. Puu tarvitsee myöhään kukkivan lajikkeen kuten Märjamaan pölyttäjäkseen. Pollin munaluumu 

kypsyy syyskuun alkupuolella. 

 

Pollin satoisa luumu Luumu   Menestymisvyöhyke I-II 
Polli viljakas on kotoisin Eestistä. Sen hedelmät ovat keskikokoisia tai suurehkoja. Hedelmät ovat oikein hyvän makuisia. 

Suurisatoinen. Oma siitepöly itää kohtalaisesti. Hyviä pölyttäjiä ovat Suhkruploom ja Julius. Pollin munaluumu kypsyy elo-

syyskuun vaihteessa. 

 

Skoroplodnaja Luumu   Menestymisvyöhyke III (IV)  
Hedelmä on oranssinpunainen ja hyvin talvenkestävä. Hedelmä on kohtalaisen suuri, paino noin 25 g, pyöreä. . Malto 

hienorakeinen, keltainen. Makea, mehukas ja hienoarominen, erittäin miellyttävä. Puu kasvaa keskivoimakkaasti, mutta sato 

alkaa jo 2-3 vuotiaana, pölyttäjä Myrobalaani ja todennäköisesti punaluumut. Talveentuu aikaisin. 

 
Sokeriluumu  Luumu   Menestymisvyöhyke I (II) 
Suhkruploom on kotoisin Eestistä. Sen hedelmät ovat keskikokoisia violetinmustia, ”jälkiruokaherkkuja”. Satoisuus on 

keskinkertainen 15-20 kg. Oma siitepöly itää kohtalaisesti. Hyviä pölyttäjiä ovat aikaisin kukkivat luumut kuten Victoria. 

Sokeriluumu kypsyy jo elokuussa. Puu on pystykasvuinen ja vie vähän tilaa. Talvenarka, joten suosi lämmintä paikkaa. 

 

Tuna  Luumu   Menestymisvyöhyke I (III) 
Runsassatoinen, kestävä 

 
Victoria  Luumu   Menestymisvyöhyke I (II) 
Victoria on kotoisin Englannista 1800-luvun alkupuolelta, mutta on kohtalaisen talvenkestävä.  Luumut ovat suuria, keltaisen 

punaisia ja maukkaita. Ne kypsyvät syyskuun loppupuolella, joten lämmin kasvupaikka parantaa sadon laatua. Puu on hyvin 

satoisa: tavallisena vuonna 35 kg, hyvänä satovuonna lähelle sata kiloa!  Yksi levinneisyyden syy on myös se, että Victoria on 

itsepölytteinen ja hyvä pölyttäjä muille. 
 

Wilhelmine Späth    Luumu   Menestymisvyöhyke I (II) 
Hedelmät ovat keskikokoisia, kirjavan mustansinisiä. Sokeri- ja C-vitamiinipitoisuus ovat korkeita. Luumut kypsyvät syyskuun 

puolen välin tienoissa. Siten sillekin kannattaa valita lämmin kasvupaikka. Sadon määrä on kohtalainen 1-20 kg, jopa enemmän 

hyvänä vuonna. Se pölyttyy omallakin siitepölyllä, mutta hyötyy toisista luumuista lähellään. Talvenkestävyys on aavistuksen 

huonompi kuin monella muulla Suomessa menestyvällä lajikkeella. 
 


