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Kohteena olevat erikoiskasvit

1. Väinönputki Engelwurz (Angelica archangelica)

2. Ruusujuuri Rosenwurz( Rhodiola Rosea)

3. Maraljuuri          Maralwurzel/Hirschwurzel(Rhaponticum carthamoides)

4. Maitohorsma Schmalblättrige Weidenröschen (Epilobium angustifolium)

5. Siankärsämö Schafgarbe(Achillea millefolium)



1. Verkkokauppojen tarjonta



Väinönputki



Siankärsämö

Maitohorsma 
Korjattu, uusi tietohaku 10.1.2023: Schmalblättriges Weidenröschen



Maraljuuri

Ruusujuuri



Ruusujuurikapselit vertailussa



OtsikkoTarkempi katsaus

• Valmistavat laadukkaita 
Bio-tuotteita esim. 
väinönputki

• Oma web-shop ja 
Amazonin kautta

• Potentiaalinen 
yhteistyökumppani



OtsikkoTarkempi katsaus

• Maitohorsma 
loppuunmyyty

• Siankärsämö

• https://vom-
achterhof.de/



2. Myymälöiden tarjonta



DM-Drogeriemarkt



Väinönputki

• Tarjontaa eniten

• Teetä ja tippoja

• 100 g pussi

• Hinta 9,80 €

• Apteekista (tilaamalla)

• Materiaali Kroatiasta

• Valmistaja: Good Organics 
GmbH, Saksa

• „Bitter liebe“-tipat drogeriemarkt

• Hinta 14,95 €

• Valmistaja: BitterPower GmbH, Saksa

• Tipat apteekista  50 ml

• Hinta 13,20€

• Valmistaja: St. Severin, 
Itävalta



Maitohorsma

• Vain apteekista (piti tilata)

• Yrttitee

• 300 g 

• Hinta 8,79 €

• Valmistaja: Über uns 
(bombastus.de)

https://bombastus.de/Unternehmen/UEber-uns/


Siankärsämö

• Vain apteekista  (teehylly)

• Yrttitee 
ruokahaluttomuuteen ja 
ruoansulatusongelmiin

• Teepusseja  20 x 1,7 g 

• Hinta 3,79 €

• Valmistaja: H&S Tee-Gesellschaft 
mbH & Co KG, Saksa



Ruusujuuri

• Vain apteekista, piti tilata

• „Leistung & Nerven“ – hermoille 
ja paremaan suorituskykyyn

• Lisätty B-vitamiinia

• Sis. 60 kapselia 

• Hinta 24,50 €

• Valmistaja: Sanatur 
GmbH



Yhteenveto
verkkokaupat

•

•
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•
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•
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•

Yhteenveto
myymälät



3. Tukkuliikkeet



OtsikkoGalke

• Vanha, perinteinen yritys (1920).

• Jalostavat ja jakelevat kuivattuja, 
kasviperäisiä raaka-aineita.

• Valikoimassa yli 100 Bio-tuotetta.

• Materiaalia saavat 79 maasta.

• 22 tuotantolinjaa.

• Lähes 6000 luonnon raaka-ainetta 
käytössä.

• Online-shop vain jälleenmyyjille.

• Kotisivuilta voi kartoittaa 
tarjonnan: ruusujuuri, 
maitohorsma, väinönputki ja 
siankärsämö löytyvät.



OtsikkoHaastattelu: Galke, Hartmut Galke, CEO

Mille kasveille on kysyntää nyt ja 
tulevaisuudessa?

• Siankärsämöä viljellään jo paljon, tällä 
hetkellä tarjontaa enemmän kuin kysyntää. 
Viljellään paljon Itä-Euroopassa.

• Maitohorsmalle saattaisi kysyntää olla, 
mutta vain pieniä määriä: n. 1000 kg.

• Maraljuuri ei kiinnosta, ei kysyntää.

• Ruusujuuri bio-laatuna kiinnostava, löytyy 
vain perinteisesti viljeltyä.

• Väinönputkea käytetään paljon, tarjontaa 
paljon.

”Olisi mielenkiintoista tietää, mitä muita 
lajeja mahdollisesti olisi tarjolla?” 

”On järkevää viljellä useampia lajeja eikä 
keskittyä vain yhteen tai kahteen lajiin.”

”Kuminaahan me tuomme Suomesta.”

”Katsokaa tuotevalikoimaamme 
kotisivuiltamme, niin näette, että     
tuomme maahan todella paljon eri 
lajikkeita, jotka sitten jalostamme.” 

”Olemme aina kiinnostuneita uusista 
hankintalähteistä.”



• Saatavana hienonnettuja kukkia
• Koko kasvin osia kuivasekoituksena

Esimerkki tuotehaku: Siankärsämö (luomu) 



- Vanha perinteinen yritys.

- Toimittaa apteekkeihin ja sairaaloihin 
raaka-aineita.

- Valmistaa itse voiteita, voidepohjia, 
öljyjä, yrttiraaka-aineita sekä 
teesekoituksia.

- Mahdollinen yhteistyökumppani.

Caesar & Loretz GmbH

https://www.caelo.de/start.html


5. Erikoisliikkeet



Kräuter Schulte – die Kräuter der Welt

• Perustettu vuonna 1975

• Tuoteryhmät: kuivatut kasvit ja niiden osat, 
öljyt, levät, jyvät, uutteet ym. 

• Maailmanlaajuisesti vertaa vailla oleva 
valikoima lääke- ja yrttikasveja, joista noin 
1000 tuotetta on tuotettu luomuviljelyllä. 

• Kotisivu: www.kraeuterschulte.de

• Kotisivuilta voi kartoittaa tarjonnan: 
Ruusujuuri, maitohorsma, väinönputki ja 
siankärsämö löytyvät.

Kasveihin erikoistunut Drogerie / yritys

http://www.kraeuterschulte.de/


Haastattelu: Kräuter Schulte, 
Till Loeper, CEO 
Mitkä kasvit kiinnostavat?

• Siankärsämöä ja väinönputkea löytyy paljon. 
Suomen voi olla vaikea pysyä hintakilpailussa 
mukana. 

• Maitohorsma erittäin kiinnostava. Tällä hetkellä 
ei tarpeeksi tarjontaa. Vaikea hankittava. 

• Maraljuuri kiinnostaa. Sitä ei löydy valikoimasta.

• Ruusujuuri kiinnostaa. Huonosti saatavilla, 
varsinkin luomulaatuisena. 

Mikä on Kräuter Schultelle tärkeintä?

• Laatu, laatu & laatu! Ja seuraavaksi 
tietysti hinta. 

• Suomi ja uudet hankintalähteet 
kiinnostavat ☺



6. Asiantuntijahaastattelut



Haastattelu: Ethnobotanisches-institut, 
Dr. Sarah Moritz

• Etnobotaninen instituutti on perustettu 
vuonna 2010.

• Sarah vahvisti edellisistä haastatteluista saatuja 
tietoja: siankärsämöä pitäisi löytyä Saksan 
markkinoilta tarpeeksi.

• Adaptogeeneihin kannattaa panostaa = 
ruusujuuri kiinnostava!

• Maraljuurta Sarah ei tunne sen paremmin. 
Vinkki: mikäli lähtee tuomaan kyseistä kasvia 
Saksan markkinoille, kannattaisi panostaa myös 
markkinointiin ja tehdä kasvia tunnetummaksi.  

Etnobotanisen instituutin perustaja ja kasviasiantuntija

• Maitohorsma voi olla kiinnostava, ennen 
kaikkea fermentoituna (Ivan Chai, 
venäläisten ihmejuoma).

• Saran vinkki – yliopisto: Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf: www.hswt.de
(lääkekasvien viljely).

• https://ethnobotanisches-
institut.de

http://www.hswt.de/
https://ethnobotanisches-institut.de/


Kirjavinkki:

https://www.eschholtz.de/Healing/healing.html

Kirjassa kuvataan 20 lääkekasvia, joita Saksassa 
käytetään paljon.

Peter Kaufhold on ollut intensiivisesti tekemisissä 
yrttilääketieteen kanssa yli 30 vuotta. Hän on 
tunnettu fytoterapiaa käsittelevistä kirjoistaan ja 
ammattiartikkeleistaan. Hän on kehittänyt 
lukuisia kasviperäisiä lääkkeitä, joita käytetään 
menestyksekkäästi sekä kotimaassa että 
ulkomailla.

https://www.eschholtz.de/Healing/healing.html


7. Yhteenveto ja johtopäätökset



OtsikkoYhteenveto ja johtopäätökset

• Verkkokaupoissa on tarjontaa kaikille 
erikoiskasveista valmistetuille tuotteille  
paljon.

• Kuluttajana on haasteellista on löytää 
luotettavia toimijoita ja laadukkaita 
tuotteita. 

• Kauppojen hyllyiltä erikoiskasvivalmisteita 
ei juurikaan löydy.

• Raaka-aineita ostetaan paljon Itä-Euroopasta.

• Liiketoimintamahdollisuus suomalaisille 
tuottajille ja jalostajille:

- Korkealaatuiset luomutuotteet,
erityisesti ruusujuuri ja maitohorsma.

- Yhteistyö luomutukkureiden,
erikoisliikkeiden ja asiantuntijoiden
kanssa.



Arja Eisenblätter

Stettiner Str. 28

71638 Ludwigsburg

Tel.: 00 49 160 94 1397 80

arja@arjaeisenblaetter.com

Kiitos!

mailto:arja@arjaeisenblaetter.com

