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P Ä Ä K I R J O I T U S

20 vuotta perunapörinää
Kuluva vuosi on ollut toimialallamme tapahtumarikas. Raision perunaliiketoiminta on siirtynyt Profoodin haltuun, tärkkelysteollisuudessa on tehty yrityskauppoja, siemenperunasektorilla on nähtävissä pörinää ja ruokaperunakentässäkin on tapahtunut muutoksia.
Kantaperuna perustettiin 20 vuotta sitten
Pyhäjoella Eero Pisilän ja Matti Pahkalan
toimesta. Tänään voimme todeta, että päätös oli tärkeä ja kauaskantoinen koko perunatoimialan kannalta. Muutamia vuosia Kantaperunan perustamisesta lähti liikkeelle
Rahkojen ja Turusten käynnistämänä Sado-

2 0 Å R M E D “ MY LL E R ” AV P O T AT I S
Kantaperuna grundades för 20 år sedan i Pyhäjoki av Eero Pisilä
och Matti Pahkala. I dag kan vi konstatera, att beslutet var viktigt
och långsiktigt för hela potatisnäringen. Några år efter att Kantaperuna hade grundats, startade Rahko och Turunen Sadokas Oy, vars
affärsverksamhet sedan början av år 2000
tillhört Kantaperuna. I dagsläge färdas ungefär hälften av certifierad utsädespotatis,
som säljs i Finland via Kantaperuna, och
bolaget fungerar även aktivt på den internationella marknaden. Vår tidning är Kantaperunas 20-års jubileumstidning; den historiska

kas Oy, jonka liiketoiminnot ovat 2000-luvun alusta saakka kuuluneet Kantaperunaan.
Nykyisin Kantaperunan kautta kulkee noin
puolet Suomessa myytävästä sertifioidusta
siemenperunasta ja yhtiö on aktiivinen toimija myös kansainvälisillä markkinoilla. Lehtemme on Kantaperunan 20-vuotisjuhlalehti; historiateemaa on kuvattu lehden keskivaiheilla.

delen beskrivs i mitten av tidningen.
Ett stort Tack till Kantaperunas positiva utveckling samt tillväxt tillhör förutom den
kunniga personalen och kontraktsodlarna Er,
våra kunder och samarbetspartners. Utan
fungerande och konstruktivt samarbete skulle
inte Van Gogh, Asterix, Hankkijas Timo, Velox eller Rikea inte hittat sin väg till våra
matbord. Vi har gjort detta tillsammans, och

Kiitos Kantaperuna-yritysryhmän myönteisestä kehityksestä ja kasvusta kuuluu osaavan henkilöstön ja sopimusviljelijäjoukon lisäksi
Teille hyvät asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Ilman toimivaa ja rakentavaa yhteistyötä ei Van Gogh, Asterix, Hankkijan Timo, Velox
tai Rikea olisi löytänyt tietään kuluttajien pöytiin. Olemme tehneet
sen yhdessä. On juhlan aika! Toteutamme Kuuma Peruna -juhlakiertueen laajennettuna juhlatarjoiluineen neljällä perunapaikkakunnalla
viikolla 44. Olet lämpimästi tervetullut mukaan.

det är dags att fira detta! Den årliga "Kuuma Peruna" jubileumsturnén går i år av stapeln v. 44 på fyra olika potatisorter. Vi bjuder på
något gott att äta och dricka. Du är varmt välkommen att besöka
oss!

Historia on tärkeä tunnistaa ja annamme sille arvon. Tulevaisuus

Det historiska är värt att känna igen, och vi värdesätter det. Framtiden skapas dock med dagens val. Albert Einstein definierade på
sin tid dårskap på detta vis: "Du gör samma sak om och om igen,
men väntar dig hela tiden olika resultat". I stället för att upprepa
sig, behöver man nya modiga beslut. Annars föds ingen historia.

tehdään kuitenkin tämän päivän valinnoilla. Albert Einstein määritteli hulluuden seuraavasti: "Teet saman asian uudelleen ja uudelleen, mutta odotat eri tuloksia!" Toistojen sijaan tarvitaankin uusia
avauksia ja rohkeita ratkaisuja. Muutoin ei synny historiaa.

Jussi Karjula
jussi.karjula@kantaperuna.com
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Avomaantuotannossa tyvimätäbakteereja
ei voi estää leviämästä perunaan
Tyvi- ja märkämätäbakteereita esiintyy luonnossa yleisesti. Pectobacterium atrosepticum
on selvimmin erikoistunut perunaan. Muita
Pectobacterium-lajeja ja Dickeya-lajeja esiintyy monien kasvien juuristoissa ja pintavesissä. Viljelyhygienialla ja estämällä perunan
altistuminen bakteereille suotuisiin olosuhteisiin bakteeripitoisuudet voidaan pitää alhaisina korkeimmissa siemenluokissa, mutta täysin bakteerivapaata siementä on vaikea
tuottaa avomaalla.

Dickeya-lajien aiheuttama mätä näkyy
usein verson latvaosissa. Silloinkin varren sisus on yleensä mädäntynyt tyvestä
asti (kuva Jaana Laurila).

Tyypilliset Pectobacterium atrosepticum tyvimädän oireet näkyvät varren tyven mustumisena ja mätänemisenä ja lopulta koko kasvi
kuolee. Myös Dickeya-lajit voivat aiheuttaa samanlaista vioitusta, mutta tyvimädälle ominainen haju saattaa puuttua.

Asko Hannukkala, Minna Pirhonen ja Jaana Laurila:

dianthicola-lajia. Tämä on luokiteltu vaaralliseksi karanteenitaudiksi koristekasvien kasvihuoneviljelyssä. Muut kaksi ryhmää eivät
sopineet nykyiseen Dickeya-luokitteluun ja
ovat todennäköisesti vielä tunnistamattomia
uusia lajeja.

Pectobacterium carotovorum- bakteeria on
Suomessa löydetty sekä tyvimätäisistä mukuloista että tyvimätäisistä varsista. Dickeyalajien on todettu aiheuttavan usein tyypillisiä tyvimätäoireita, mutta taudille ominaista
pahaa hajua ei näiden bakteerien yhteydessä aina esiinny. Lisäksi ne voivat aiheuttaa
monenlaisia varsivioituksia, jotka poikkeavat
tyypillisestä tyvimätävioituksesta
Tyvi- ja märkämädästä koituvat ongelmat
pysyvät mahdollisimman pieninä kun:
1. Käytetään korkealuokkaista, mieluiten
bakteerimäärältään testattua siemenperunaa.

Kaikki tyvi- ja märkämätää aiheuttavat
bakteerit mädättävät myös mukuloita.
2. Vältetään perunoiden säilyttämistä ja kuljettamista lämpimässä eikä siemenperunaa varastoida suursäkeissä tilalla ennen
istutusta
3. Estetään kosteuden kertyminen mukuloiden pinnalle ja huolehditaan hyvästä tuuletuksesta ennen varastointia, varastoinnin aikana, kuljetuksissa ja välivarastoinnissa ennen istutusta
4. Huolehditaan välineiden kunnollisesta
puhdistamisesta.
5. Tarkkaillaan kasvustosta myös poikkeavia
oireita:
- sisältä mustuneita varsia
- kuivia, ruskeita läikkiä varsissa
- varsien halkeilua
- mädäntymistä varren yläosasta

Tyvi- ja märkämädän kanssa
on opittava tulemaan toimeen
Perunan tyvimätää on sateisen kesän jäljiltä
esiintynyt paikoin runsaasti. Taudin ennakointi on vaikeaa, koska siemenperunan bakteeripitoisuus ei kerro, paljonko tautia ilmaantuu seuraavan kesän perunakasvustoon. Tyvimädän kurissa pitäminen vaatii huolellisuutta ja vastuullisuutta koko tuotantoketjussa siementuotannosta siemenen loppukäyttäjälle.

aikaan hapettomat olot ja voi laukaista bakteerien lisääntymisen.

Piilotartunnan
puhkeaminen oireiksi on oikullista

Noston jälkeen on riski, että peruna jatkaa
hengittämistään ja syntyvä vesihöyry tiivistyy mukuloiden pinnalle aikaansaaden hapettomat olot. Kun peruna on saatu jäähdytettyä varastolämpötilaan, tyvimädän lisääntymisriski on pieni. Perunan pinnalle mahdollisesti nostossa joutuneet bakteerit kuolevat
nopeasti varastossa, elleivät ne pääse haavoista, kolhuista tai korkkihuokosista mukulan sisään.

Tyvimätäbakteerien lisääntymisen edellytyksenä ovat hapettomat olot, kosteus ja vähintään 10–15 asteen lämpötila. Kun olosuhteet
ovat otolliset, bakteerimäärä voi kasvaa räjähdysmäisesti muutamassa päivässä. Tyvimädän lisääntymiselle kriittisiä vaiheita ovat
nostosta varastolämpötilaan jäähdytykseen
kuluva ajanjakso, pakkauksesta istutukseen
kuluva jakso ja kasvukaudella sateiset kaudet. Ohut vesikalvo mukulan pinnalla saa

Keväällä siemenperunan kuljetuksessa pakkaajalta loppukäyttäjälle ja siemenen varastoinnissa tilalla ennen istutusta piilee monia
riskivaiheita. Ellei logistiikka ole kunnossa,
alkujaan vähän tyvimätäbakteereita sisältävä siemenerä voidaan pilata täydellisesti.
Bakteerien lisääntymisen kannalta on pahin
virhe säilyttää siemenperuna suursäkeissä ja
lämpimässä. Hengityksen seurauksena peruna voi kastua säkin sisäosissa ja tyvimätä-
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bakteerit pääsevät lisääntymään hillittömästi,
vaikkei erä näyttäisikään päällisin puolin pilaantuneelta.
DNA paljastaa
bakteerien sukulaissuhteet
Viime vuosien DNA-tutkimukset ovat muuttaneet käsitykset tyvimätää aiheuttavien
bakteereiden sukulaissuhteista ja niiden nimistö on hiljakkoin muutettu vastaamaan
bakteerien todellista sukupuuta. Aiemmin
tavallisin tyvimädän aiheuttaja, Erwinia carotovora alalaji atroseptica on saanut nimen
Pectobacterium atrosepticum. Yleensä märkämätää aiheuttava E. carotovora alalaji carotovora on nimetty Pectobacterium carotovorum-alalajiksi carotovorum.
Uusin tulokas Erwinia chrysanthemi on erittäin monimuotoinen ja se on nyt ryhmitetty
useaan eri Dickeya-lajiin. Suomesta löydetyt
Dickeyat kuuluvat perinnöllisesti kolmeen
ryhmään, joista yksi muistuttaa läheisesti D.
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Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Suomalaisen ruuan tulevaisuus
Maataloustuotannon kilpailukykyyn
vaikuttaa myös tutkimus ja sen hyödyntäminen elinkeinon kehittämisessä. Valtion rahoittaman tutkimuksen
rahoitusta ja ohjausta ollaan osittain
uusimassa ns. sektoritutkimusuudistuksen yhteydessä. Tämä tullee osittain muuttamaan myös maataloustutkimuksen rahoituskanavia. Ensi
vuoden budjettiehdotuksen yhteydessä maataloustutkimuksen määrärahat alenivat hiukan tämän vuoden
tasosta paitsi yhteistutkimusvarojen
osalta. Nyt on entistä tärkeämpää
kohdistaa määrärahat sellaiseen tutkimustyöhön, joka palvelee sektorin
tarpeita ja ottaa huomioon maailman
ja yhteiskunnan muutokset.

Tänä vuonna on puhuttu enemmän
kuin pitkään aikaan kotimaisesta
ruuasta ja sen tuottamisesta. Aiheet
ovat vaihdelleet geenimuunneltujen
rehujen käytöstä ja pakkausmerkinnöistä Itämeren tilaan ja ruuan hintaan. Keskustelu osoittaa, että ruualla on väliä. Se osoittaa myös sen
tosiasian, ettei Suomi elä umpiossa, vaan maailman ja EU:n tapahtumat ja päätökset vaikuttavat
myös meillä Suomessa jokapäiväisiin asioihin kuten ruokaan.
Suomalaisen ruuan tulevaisuus riippuu koko tuottajasta kuluttajaan
ulottuvan ruokaketjun toiminnasta.
Jos maatalous tuottaa korkealaatuisia raaka-aineita niin, että viljelijäkin saa palkkansa, jalostus ja kauppa toimivat niin, että raaka-aineet
jalostetaan ja markkinoidaan tehokkaasti ja laadukkaasti, ja kuluttajan kiinnostus ja uskollisuus kotimaisia tuotteita kohtaan säilyy, on suomalaisella ruualla hyvä
tulevaisuus. Jos mikä lenkki tahansa pettää,
on tulevaisuus paljon harmaampi.

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila

"Suomalaisosaamisella olisi
Anderssonin mukaan käyttöä

Useimmat Suomen maataloutta koskevat
päätökset tehdään tai niitä ohjataan Brysselistä. Parhaillaankin meneillään on useita
hankkeita, joista neuvotellaan EU:n komission kanssa, niistä suurimpana asiana eteläisen Suomen 141-tukien jatko. Tavoitteena on,
että komissio voisi tehdä 141-ratkaisunsa
hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta. Vaikka ratkaisu koskee eteläistä Suomea, on sillä hyvin tärkeä rooli Suomen koko maatalouspolitiikan yhtenä peruspilarina. Äskettäin
saimme EU:sta niskaamme kylmää vettä, kun
hävisimme kanteemme komissiota vastaan
pinta-alatukien valvontaa koskevassa asiassa. Meidän toimintaamme siis tarkkaillaan ja
ohjeista poikkeamisiin puututaan - EU:n tavoitteena on poistaa esteitä sisämarkkinoiden toiminnan tieltä ja siksi kilpailua vääristäviä toimia valvotaan ankarasti.
Yksi EU:n uudistuksista koskee myös suomalaista perunasektoria. Kesäkuun maatalousneuvostossa Luxemburgissa käsiteltiin koko
hedelmä- ja vihannesalan uudistuksia. Suomen kannalta keskeisin päätös oli, että ruokaperunasektori liitetään EU:n valtiontuki-
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myös kehittyvien maiden
perunan viljelyongelmien
ratkaisemissa. Mielenkiintoisia näköaloja! Perunaalamme kansainvälistyy
jopa EU:n rajojen yli."
sääntöjen piiriin, mutta vasta 4 vuoden siirtymäajan jälkeen, ei vuoden, kuten alkuperäinen esitys kuului. Tällä voi olla vaikutuksia mahdollisuuksiin maksaa perunalle kansallisia tukia jatkossa. Meillä on onneksi vielä
aikaa miettiä, miten turvaamme kotimaisen
perunantuotannon tulevaisuuden. Kyse siinä,
kuten kaikessa muussakin tuotannossa, on
kannattavuudesta. Siihen vaikuttavat monet
seikat, joista tuet ovat vain yksi tekijä. Viljelijän ammattitaito, tuotteiden laatu, tuotantopanosten ja tuotteiden hinnat, markkinoiden toimivuus sekä verotus ovat myös keskeisesti kannattavuuteen vaikuttavia asioita.
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Suomalainen perunatutkimus ja osaaminen on saanut äskettäin
myös kansainvälistä tunnustusta.
Perussa sijaitsevan Kansainvälisen Perunantutkimuslaitoksen johtaja Andersson vieraili
syyskuussa Suomessa ja osoitti kiinnostusta yhteistyöhön suomalaisten kanssa siemenperunan tuotantomenetelmien kehittämisessä ja siihen liittyvässä tutkimuksessa. Suomalaisosaamisella olisi Anderssonin mukaan
käyttöä myös kehittyvien maiden perunan viljelyongelmien ratkaisemissa. Mielenkiintoisia
näköaloja! Peruna-alamme kansainvälistyy
jopa EU:n rajojen yli.
Vaikka maatalouspolitiikan keinoilla vaikutetaan merkittävästi sektorin kannattavan toiminnan edellytyksiin, on vähintään yhtä tärkeää se, että suomalaisille tuotteille on menekkiä. Se, että kotimaista ruokaa arvostetaan, siihen luotetaan ja että siihen liittyy
myönteisiä mielikuvia, on alan tulevaisuuden
elinehto. Hallitusohjelmassa on kirjaus suomalaisen ruuan edistämisohjelmasta, jonka
tavoitteena on juuri kotimaisen ruuan arvostuksen kohottaminen, luomun ja lähiruokatuotannon edistäminen sekä vaikuttaminen
ihmisten ravitsemuskäyttäytymiseen. Ohjelma käynnistyy vuoden 2008 alussa ja pyrkii
yhdistämään laajat toimijajoukot yhteisen
tavoitteen edistämiseen. Tämä on työtä, jota
voidaan tehdä ruokaketjun hyväksi kotimaisilla päätöksillä.
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Profood Oy:n toiminta
hallitussa kasvussa
Profood O y ja sen toimitusjohtaja Pirkko
Suhonen hyppäsivät täydessä vauhdissa
juokseviin saappaisiin, kun Profood osti Raision Vihannin perunatehtaan ja jatkoi sen
toimintaa kesäkuun alusta lähtien tehdasta
pysäyttämättä. Kaikki on mennyt hyvin. Vanhat ja tunnetut perunatuotteet menevät markkinoille ja syksyn perunasatoa viljelijät ajavat tehtaan varastoihin. Toimitusjohtaja Suhonen on alkuun hyvin tyytyväinen ja luottaa tulevaisuuteen. Toiminta on kasvussa.
Raisio-yhtymä on halunnut jo useiden vuosien ajan keskittyä vilja- ja rasvatuotteisiin ja
luopua muun muassa perunoiden jalostamisesta. Vihannin perunatehtaan lopettaminen
on ollut useita kertoja Raision johdon harkinnassa. Tulevaisuus on ollut epävarma.
Viime talvena perunanviljelyyn ja sen kehittämiseen keskittyneet yhtiöt Kantaperuna Oy,
Potwell Oy ja Markku Tuuli perustivat Profood
Oy:n, jonka tehtävänä on valmistaa ja kehittää perunoista kuluttajan pöytään tulevia
tuotteita.
Välittömästi yhtiön rekisteröinnin jälkeen
Profood osti Raision Vihannin tehtaan ja liiketoiminta siirtyi uudelle yhtiölle kesäkuun
alussa. Uudelle yhtiölle siirtyivät vanhat ja
tunnetut tuotemerkit, kuten Mummon muusi ja Mielihyvä. Samalla siirtyivät myös viljelysopimukset.
Tehtaan toiminta ei pysähtynyt missään vaiheessa, vaan toimitusjohtajaksi tullut Pirkko
Suhonen hyppäsi vauhdissa olevan tehtaan
johtoon. Entinen osaava henkilöstö piti tehtaan tuotannon täydessä käynnissä.
Toimitusjohtaja Pirkko Suhonen pitää muutosta myös viljelijöiden kannalta katsottuna
merkittävänä, koska tehtaan omistajina ovat
perunantuotantoon ja tuotannon kehittämiseen keskittyneet yhtiöt. Omistajayhtiöiden
omistajina ovat taas siemen- ja ruokaperunoiden viljelyyn keskittyneet viljelijät.
"Tulevaisuus on turvattu, koska uudet omistajat haluavat kehittää perunantuotantoa
pitkällä ja jäntevällä omistajapolitiikalla.
Omistus ei perustu lyhytaikaiseen spekula-
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Profood Oy:n toimitusjohtaja Pirkko Suhonen kertoo Vihannen perunatehtaan toiminnan olevan hyvässä vedossa. Kukkiva perunapelto työhuoneen seinällä muistuttaa perunapellon kauneudesta.
tiiviseen omistukseen ja haluun vain rahastaa", sanoo Suhonen.
Suhonen kertoo, että yhtiön alkuvaiheet
ovat menneet hyvin myönteisesti ja tehtaalla on todellinen tekemisen meininki. Alusta
lähtien tuloslaskelma on kehittynyt oikealla
ja odotetulla tavalla.
Perunat lähialueelta
Tehtaalla on tällä hetkellä 150 tuottajaa.
Heiltä tulee perunoita 45–50 miljoonaa kiloa.
"Suurin osa perunoista tulee läheisyydessä
olevilta perunarannikon tiloilta, Kokkolan ja
Oulun väliltä. Vaikka yhtiö on valmis tekemään uusia sopimuksia, raaka-aineen hankinta pysyy lähialueella, koska perunoiden
hinta ei kestä pitkiä kuljetusmatkoja. Näin
myös viljelijät saavat parhaat mahdolliset
tulokset, koska tehdas ostaa perunat tehtaalle toimitettuna."
"Lisäksi pidämme huolen siitä, että tuotteissamme säilyy joutsen-merkki. Suomalaisuus
on tärkeä arvo tuotteiden markkinoinnissa",
huomauttaa Suhonen.
"Tuotekehityksellä on merkittävä osuus tehtaan toiminnassa. Meidän täytyy saada perunoista uusia mielenkiintoisia tuotteita, joita uudet kuluttajaryhmät haluavat. Vanhemmat sukupolvet osaavat käyttää perunatuot-
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teita, mutta meidän täytyy saada myös nuoret omaksumaan ja arvostamaan perunatuotteita."
Tällä hetkellä Profoodin asiakkaita ovat keskusliikkeet, teollisuus ja suurtaloudet, muun
muassa puolustusvoimat.
Suhonen kertoo, että yhtiöllä on myös oma
myyntiorganisaatio. "Etsimme koko ajan
uusia asiakkaita ja asiakasryhmiä. Myös vienti
on käynnistymässä. Suomen lähialueella on
suuria kaupunkeja, joiden asukkaat ovat tottuneet käyttämään enemmän perunoita ja
perunatuotteita kuin suomalaiset. Uskon
vakaasti, että meidän tuotteille saadaan ulkomailla kysyntää."
Pirkko Suhonen korostaa, että tehtaan toiminta on markkinalähtöistä. Kaikki toiminnot
on suunniteltu niin, että perunatuotteet ovat
puhtaita ja maukkaita kuluttajan lautasella.
Siellä lopullisesti mitataan myös se, miten
viljelijät ovat onnistuneet työssään.
"Koska peruna on varsin arka kasvi, perunoiden tuominen varastoihin ja siirtäminen
prosessiin hoidetaan mahdollisimman varovasti vähällä liikuttelulla. Hinnoittelussa laatu on merkittävä tekijä", sanoo Suhonen.
VK
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HZPC Sadokas panostaa
perunoiden Venäjän vientiin
HZPC Sadokas Oy panostaa vahvasti siemenja ruokaperunoiden vientiin ja erityisesti Venäjän vientiin. Toimitusjohtaja Jaakko Rahko
painottaa, että Venäjän perunamarkkinat ovat
toiseksi suurimmat maailmassa. Hollantilaisen perunajätin HZPC:n kaikki Venäjän kauppa on keskitetty Sadokkaalle.
Viime keväänä Sadokas Export Oy:n osakkaaksi tuli hollantilainen HZPC, tosin pienemmällä omistuksella kuin suomalaiset. HZPC
on yksi maailman suurimmista perunoiden
jalostajista ja siemenperunoiden tuottajista.
Osakkuuden myötä Sadokkaan nimi muuttui
HZPC Sadokas Oy:ksi. Samalla HZPC keskitti kaiken Venäjälle tapahtuvan kaupan Tyrnävälle ja sitä kautta HZPC Sadokkaan pietarilaiselle tytäryhtiölle.

muutamat suuret perunoiden viljelyyn erikoistuneet tilat tilaavat siemeniä myös suoraan
maahantuojalta.
"Venäjä on suuri maa. Me pyrimme olemaan
vahvoja suurten asutuskeskusten läheisyydessä olevilla suurilla perunanviljelyalueilla.
Meidän lajikkeet tunnetaan Venäjällä varsin
hyvin ja sen vuoksi työtä on helppo jatkaa,
vaikka kilpailu on kovaa."
"Kun taustalla on koko maailmanlaajuisesti
suuri siemenperunoiden tuottaja HZPC Hollannista, on selkänoja vahva ja se antaa suomalaisille siementen viljelijöille mahdollisuuden viljellä siemenperunoita venäläisille
maatiloille."

"Luonnollisesti panostamme myös ruokaperunoiden vientiin erityisesti Pietarin ja Moskovan alueille, missä on kysyntää hyville
perunoille ja missä ollaan laadusta myös
valmiita maksamaan", kaavailee Laine tulevia tehtäviään.
Eurooppalaisessa kilpailussa meidän puolella
ovat lyhyet kuljetusmatkat Pietariin ja Moskovaan. Perunoiden hinnat kilpailutilanteessa eivät kestä pitkiä rahtimatkoja. Me pystymme Suomesta toimittamaan erittäin nopeasti rekkakuormittain perunoita. Siihen
taas keskieurooppalaiset eivät pysty", valaisee Laine kilpailutilannetta.
VK

Järjestely oli erittäin merkittävä, sillä Sadokkaalle avautuivat erittäin suuret markkinat ja
samalla erittäin suuri vastuu.
HZPC:n johto luottaa suomalaisten toimintaan ja Venäjän kaupan osaamiseen. Suomesta Venäjän vienti on huomattavasti helpompi hoitaa, kuin kaukaa Hollannista. Yhtiön Pietarin toimisto on vain muutaman tunnin matkan päässä.
Jaakko Rahko on tyytyväinen sopimukseen,
sillä se avaa merkittävät markkinat erityisesti
Suomessa viljellyille siemen- ja ruokaperunoille.
Venäjällä useat suuret tilat erikoistuvat perunoiden tuottamiseen ja haluavat tuottaa
erikoisesti laadullisesti maukkaita ruokaperunoita. Perunoiden kulutus on perinteisesti
suurta, sillä venäläiset syövät reilusti yli sata
kiloa perunoita henkilöä kohti vuodessa.
Läheisyys kilpailuetu
HZPC Sadokas Oy on palkannut uuden vientipäällikön. Hannele Laine puhuu venäjää ja
on toiminut jo pitkään Venäjällä erilaisissa
toiminnoissa. Hän on aloittanut työnsä elokuun alussa. Samalla yhtiön Pietarin toimistoon on palkattu lisää myyntihenkilöstöä.
Laine kertoo, että kauppa tehdään pääasiassa venäläisten välittäjien kanssa, vaikka
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HZPC Sadokkaan vientipäällikkö Hannele Laine on erikoistunut Venäjän kauppaan
ja pitää suomalaisten siemen- ja ruokaperunoiden vientiä suurena mahdollisuutena
suomalaisille viljelijöille.
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Kippari-perunaliiketoiminta B.A.S. FeMekille

Siemenperunaa
puutarhoihin

Isojoen Laitevalmiste Oy on myynyt Kippari-perunakoneliiketoiminnan B.A.S FeMekille. FeMek toimii Dagsmarkissa ja sen yrittäjänä toimii
Bror Skogman.

Viime kaudella Kantaperunassa käynnistettiin siemenperunoiden pienpakkaustuotanto. Toiminnalle oli markkinoilla selkeä tilaus. Myyntikausi pienpakkaustenkin osalta on nyt käynnistynyt ja Kantaperunan asiakaspalvelutiimin tavoittaa numerosta 0207 614 800.

FeMekille siirtyy tutut ja laadukkaat Kippari-merkillä varustetut koneet
ja laitteet kuten pesurit, kuljettimet, siilot ja pakkausautomatiikkaa.
FeMek ja Isojoen Laitevalmiste ovat vanhoja yhteistyökumppaneita
ja yhteistyö tulee jatkumaan kaupan jälkeenkin, kaupan osapuolet
kertovat.
Lisätiedot:
Bror Skogmann, GSM 040 527 0110
www.kippari.fi
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Puutarhakaupan lajikkeiksi on valittu kuluttajien suosikkilajikkeita:
• Timo, varhaisperunoiden ykkönen
• Van Gogh, suosituin yleisperuna
• Velox, suosittu kiinteähkö ja aikanen lajike
• Nicola, kiinteä, tuttu lajike
• Rosamunda, uuniperuna
• Siikli, vanha kestosuosikki
• Suvi, jauhoinen muusi- ja uuniperuna
Puutarhatuotteita toimitetaan 2,5 kg:n, 5 kg:n ja 10 kg:n pienpakkauksissa, jotka on pakattu siisteihin pahvikontteihin. Katso lisää juuri
avatuilta puutarhasivuilta osoitteessa www.kantaperuna.com
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Kantaperunasta kehittynyt
kansainvälinen osaaja
Pohjoisen Kantaperuna Oy:stä on kasvanut
20 vuoden aikana erittäin merkittävä siemenperunoiden suomalainen ja kansainvälinen
tuottaja ja osaaja. Kantaperunan perustaja ja
hallituksen puheenjohtaja Eero Pisilä kirjoitti
tammikuussa 1987 yrityksen toiminta-ajatukseksi tuottaa ja markkinoida korkealaatuisia
siemenperunoita teollisuudelle. Kuluneen 20
vuoden aikana toiminta-ajatus on muokkaantunut niin, että pienestä siemenestä on kasvanut kokonainen yritysrypäs, joka tuottaa ja
markkinoi korkealaatuisten siementen lisäksi
ruokaperunoita ja perunajalosteita. Merkittävään osaan on nousemassa vienti ja alan
tutkimustoiminta ja tuotekehitys.
Maanviljelijä Eero Pisilällä on reilusti yli 30
vuoden kokemus perunoiden viljelemisestä
ja ennen kaikkea siemenperunoiden tuottamisesta. Ensimmäiset siemenperunoiden
kantaisät hän istutti kotitilalleen Pyhäjoen
Yppärin kylässä Pisiläntanhualla sijaitsevalle kotitilalleen vuonna 1976. Siemenperunoiden pakkaamo-oikeudet hän sai vuonna
1981.
Siitä lähtien Pisilä on tehnyt työtä, jotta Suomessa voidaan tuottaa korkealaatuisia siemenperunoita ja sitä kautta suomalaisten
ruokaperunoiden arvostus niin kotimaassa
kuin ulkomailla kasvaa. Syvät kynnökset ja
ajatukset ovat tuottaneet tuloksia ja muuttaneet merkittäviltä osin koko perunatuotannon ketjua hyvään suuntaan. Eero Pisilä on
ollut mukana luomassa Pohjois-Pohjanmaalle
kansainvälisestikin tunnettua perunatuotannon ja -tutkimuksen keskittymää.
Kun Pisilä kertoi ystävälleen maanviljelijälle
aikovansa tuottaa siemenperunoita, viljelijä
varoitti, että siementen tuottaja hankki itselleen vain vihamiehiä. Pisilä totesi, että päinvastoin hän aikoo hankkia vain ystäviä. Ystäviä on nyt ympäri maailman.
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Siementuotannolle
viljelijöiden verkosto
1990-luvun puolivälissä Pyhäjoen Kantaperuna Oy:ssä omistajat ajattelivat monet asiat
uudelleen. He tekivät päätöksen luopua
omasta varastoinnista. Viljely ja varastointi
erotettiin markkinoinnista. Yhtiöstä omistajat lähtivät kehittämään perunatilojen verkostoa, jossa viljelijät viljelevät ja varastoivat.
Kantaperuna Oy markkinoi, kehittää toimintaa ja pitää viljelijöiden taidot ajan tasalla.
Eero Pisilä kertoo, että tavoitteena oli saada yrityksen asiakkaat hyötymään uusista ja
terveistä lajikkeista sekä saada ruokaperunoiden viljelijät tuottamaan kuluttajien lautasille maukkaita ja hyvännäköisiä perunoita ja
sitä kautta viljelijöille taloudellista tulosta.
Vasta sen jälkeen tulevat hyödyt Kantaperunalle ja sen omistajille.
"Työ on vaatinut erittäin paljon kärsivällisyyttä ja pitkää jännettä. On pitänyt hylätä ajatus hetkellisestä rahastuksesta."

Pisiläntanhuan varastolla Eero Pisilä siirtää kesän siemenperunasatoa varastoon.
Siemenperunoiden kunnosta täytyy pitää huolta siihen saakka, että ne ovat ruokaperunoita viljelevän isännän pellossa.
joen Kantaperuna Oy:n. Liikeideana oli tuottaa ja markkinoida teollisuudelle hyvälaatuisia siemenperunoita. Perunateollisuuden
kanssa tehdyt sopimukset olivat sen ajan
mittapuun mukaan varsin mittavat.
Varastointia varten Pyhäjoen kunta rakensi
lunastusperiaatteella yhtiötä varten Pyhäjoen Pirttikoskelle varaston, joka on myöhemmin siirtynyt käytännön viljelijöille.
Kantaperunalla oli tuotantosopimus Paulig
Oy:n omistaman Norrgård Oy:n kanssa. Kun
Raisio -yhtymä osti Norrgårdin Pauligilta,
putosi myös Kantaperunan markkinoinnilta
pohja pois. Oli uuden liikeidean ajattelemisen paikka.

Van Gogh siivitti nousun
Eero Pisilä kirjoitti tulevan yrityksen toiminta-ajatuksen yrityskursseilla tammikuussa
1987. Lokakuussa hän perusti pyhäjokisen
maanviljelijän Matti Pahkalan kanssa Pyhä-
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Kantaperuna Oy:llä oli kuitenkin jo yhteys
alun perin hollantilaisen Van Gogh -lajikkeeseen. Lajiketta oli tuotu Pisilän pellolle sata
mukulaa koeviljelyyn jo vuonna 1987. Paulig Oy:n ja Raision kaupassa hollantilaisen
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HZPC:n edustussopimukset ja Van Gogh eivät siirtyneet Raisiolle.
Siinä vaiheessa 90-luvun alussa Eero Pisilä
otti rohkean askeleen yhtiön kehittämisessä
ja lensi Hollantiin neuvottelemaan HZPC:n,
yhden maailman suurimman siemenperunayhtiön johdon kanssa. Samalla matkalla hän
kävi muissakin alan yrityksissä, mutta tavoitteena oli saada sopimus Van Gogh -lajikkeesta.
Pisilä kertoo, että Hollannissa hänet otettiin
erittäin hyvin vastaan, vaikka hän olikin aivan mikrotuottaja HZPC:n tuhansiin hehtaareihin verrattuna. HZPC antoi omien lajikkeiden edustussopimukset Pyhäjoen Kantaperuna Oy:lle. Syvällisissä keskusteluissa uskottavuus Eero Pisilän ajatukseen luoda Suomeen terve siementuotanto HZPC:n lajikkeille
syntyi jo alkukeskusteluissa. Yhteistyö on
jatkunut ja tiivistynyt alusta lähtien. Suomessa Van Gogh lähti siivittämään Kantaperunan
kehitystä.

Kantaperunan historiassa vuosi 1996 oli
merkittävä, koska silloin yhtiölle tuli lisää
omistajia. Osakkaiksi ja liikeidean kehittämiseen sitoutui useita viljelijöitä ja pakkaamoja. Kantaperuna keskittyi markkinointiin ja
uusien lajikkeiden tuomiseen ja niiden tunnetuksi tekemiseen.
"Uudet lajikkeet ja erityisesti Van Gogh menivät hyvin markkinoille. Kiinnitimme erityistä
huomiota terveyteen ja kykyyn tuottaa satoa.
Lisäksi esittelimme uusia lajikkeita kymmenillä messuilla. Joinakin vuosina olimme jopa
17 messutapahtumassa kertomassa kuluttajille uusista perunoista", kertoo Pisilä.
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"Erittäin tärkeä asia on ollut vahva luottamus
hollantilaisen jalostajan HZPC:n ja Kantaperunan välillä. Meitä on aina kohdeltu tasavertaisina kumppaneina ja tänä vuonna solmittu sopimus koko HZPC:n Venäjän kaupan
siirtämisestä suomalaisten hallintaan on erittäin iso asia", kertoo Pisilä.
Tulevaisuus näyttää hyvältä
Vuonna 2001 Pyhäjoen Kantaperuna Oy osti
tyrnäväläisen Sadokas Oy:n liiketoiminnan ja
muutti nimensä Pohjoisen Kantaperuna
Oy:ksi. Samalla yhtiön toiminnot pääosin
muuttivat Pyhäjoelta Tyrnävälle.
Siemenperunoiden vientiä harjoittavaan yhtiöön Sadokas Export Oy:lle tuli samoja
omistajia kuin Kantaperunalla on. Tänä vuonna Sadokas Exportin uudeksi vähemmistöosakkaaksi tuli hollantilainen HZPC ja nimi
muuttui HZPC Sadokas Oy:ksi.
Vuonna 2002 Kantaperunasta erotettiin Eero
Pisilän ja hänen perheensä omistukseen
perunakonekauppaa harjoittava Konekanta
Oy. Vuonna 2005 Kantaperuna osti Luonnosta Oy:n osakkeiden enemmistön, jolloin
Luonnosta Oy:stä tuli Kantaperunan tytäryhtiö.
Viime keväänä Pohjoisen Kantaperuna Oy oli
merkittävässä osassa Raision omistaman
Vihannin perunatehtaan omistusjärjestelyissä. Yhtiö omistaa 40 prosenttia Profood
Oy:stä, joka osti Raision Vihannin tehtaan ja
on näin mukana perunajalosteita valmistavassa tehtaassa.
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90-luvun alkupuolella Kantaperuna oli mukana useissa perunantuotannon kehittämishankkeissa Venäjällä. Ne ovat osaltaan auranneet tietä tämän hetken toiminnalle ja laajenevalle viennille itään.
Pohjoisen Kantaperuna Oy:n tulevaisuus
näyttää hyvältä. Eero Pisilä korostaa, että
tulevaisuudessa Kantaperuna on osa Suomessa ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla
toimivaa perunantuotannon keskittymää.
"Meidän tavoitteena on toimia terveiden siementen tuottajana koko Euroopan ja Venäjän markkinoille. Tavoitteena on lisätä yritysten keskinäistä yhteistyötä ja sitä kautta tuottaa suomalaisille viljelijöille mahdollisuuksia
lisätä ja kehittää perunoiden viljelyä."
Eero Pisilä kaavailee, että tulevaisuudessa
Kantaperuna on mukana entistä vahvemmin
myös perunatutkimuksessa ja auttaa tämän
pohjoisen maan viljelijöiden tunnettavuutta
puhtaiden ja satoisien siementen tuottajina.
Yrittäjällä täytyy aina olla omat unelmat ja
visiot, joiden avulla rakentaa henkisesti ja
aineellisesti yrityksen ja tulevaisuuden. Eero
Pisilä on pystynyt muuttamaan 1980-luvun
unelmansa ja visionsa käytännön toiminnaksi, tuottamaan korkealaatuisia siemenperunoita. Perunat ovat suomalaisessa ruokapöydässä jokapäiväistä perusruokaa. Eero Pisilä on omilla unelmillaan ja visioillaan sekä
toiminnallaan tehnyt mahdolliseksi sen, että
suomalaisten ruokapöydissä on nyt korkealaatuisia ja hyvän makuisia perunoita.
Vilho Kinnunen

Van Goghin lento kestää
Mikään muu perunalajike ei ole yltänyt samanlaiseen rakettimaiseen nousuun Suomen
perunamarkkinoilla kuin Van Gogh. 20 vuotta sitten Pyhäjoen Yppärin kylän Pisiläntahualle Eero Pisilä istutti sata kappaletta Van
Goghin siementä.
Jo muutaman vuoden kuluessa sen tunsivat
monet ruokaperunoita kaupoista hankkivat
kuluttajat. Siitä tuli markkinajohtaja, sitä se
on ollut jo pitkään. Sen viljelyala on ollut

suurempi kuin minkään muun lajikkeen jo
vuosikausia suomalaisilla pelloilla.
Myös viljelijät halusivat ja haluavat edelleen
viljellä Van Goghia. Osa perunapakkaamoista on keskittynyt lähes kokonaan kuorimaan
tai pakkaamaan vain Van Goghia. Lajikkeen
takana on hollantilaisen HZPC:n onnistunut
jalostustyö ja markkinointi.
Van Gogh istuu hyvin suomalaiseen ruoka-
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pöytään ja suomalaisten makuun, sen väri on
sopivan keltainen. Se soveltuu erittäin monenlaiseen käyttöön, se on yleisperuna kuorimattomana, kuorittuna, laatikoihin, keittoihin, muusiksi ja uuniperunoiksi.
Van Gogh sopii myös suomalaisille pelloille.
Se on satoisa myös vaikeissa oloissa, se on
nopea taimettumaan, mukulapesä on syvällä ja siksi se ei viherry. Sadonmuodostus on
talviperunalajikkeeksi harvinaisen nopea. VK
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Kantolan pakkaamo työllistää Markku-isännän lisäksi kolme poikaa ja 2-3 perheen ulkopuolista työntekijää. Pojat tulevat jatkamaan Kantolan tilan vahvoja perinteitä. Tilalla
on siemenperunaviljelyä noin 100 hehtaaria.
Kokonaisviljelyalaltaan tila on yksi Suomen
suurimmista yksityisistä maatiloista.
Knaapin pakkaamon isäntä on kokenut agronomi Jussi Knaapi. Jussi tunnetaan aktiivisena toimijana agripiireissä.
Naulalan pakkaamon toimintaa Kajaanissa
jatkaa Tapion jälkeen nuorempi isäntä Vesa.
Asiakkaat ovat tottuneet saamaan Naulalasta laadukasta siemenperunaa. Tulevaisuusnäky Naulalassakin on positiivinen.
Pajalan pakkaamoa pyörittää Tapani Matinolli. Tapsa on aktiivinen uusien asioiden kokeilija ja kehittäjä. Hän vaikuttaa aktiivisesti
mm. tuottajajärjestön luottamustehtävissä.
Pirttikosken Perunavarastoa Pyhäjoella isännöivät Olavi Huiskonen ja Mauno Rahkola.
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Puron pakkaamoa Tyrnävällä isännöi Juha
Holappa. Juha tunnetaan positiivisena ja asialle omistautuneena viljelijänä.

Kantaperunan siemenperunatuotanto perustuu kokeneiden viljelijöiden osaamiseen ja
ammattitaitoon. Tällä hetkellä sopimusviljelijäverkostossa on 24 osakasviljelijää sekä
neljä muuta sopimusviljelijää. Esittelemme
seuraavassa osakasviljelijäporukan. Siemenperunan pakkaaminen tapahtuu viljelijöiden
omistamilla pakkaamoilla, joita on kaikkiaan
18.

Dahlströmin pakkaamon taustalla ovat Esko
ja Saija Dahlström. Tyrnäväläinen aktiivinen
yrittäjäpariskunta toimii tehokkaasti ja laadukkaasti pitkällä kokemuksella.

OY

Mainontaa matkan varrelta

Viljelijä- ja
pakkaamojoukkue esittelyssä

Ainalin pakkaamo: Anssi ja Jukka Ainali. Kalajoen Rautiossa perunatilaa viljelevät raamikkaat veljekset. Pari vuotta sitten tilalla on
tehty mittava rakennusinvestointi varaston ja
pakkaamotilojen osalta. Lisäksi veljekset ovat
raivanneet runsaasti uutta peltoa ja tila elää
vahvaa kasvun aikaa.
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Rahjan pakkaamon kapteenina toimii Mikko
Rahja. Mikolla on kertynyt vahva kokemusta ja osaamista siemenperunaviljelystä -90
luvun alkupuolelta lähtien.

Aktiiviset ja kokeneet viljelijäpersoonat kuuluvat yrityksen historiassakin kantaviin voimiin.
Pisilän pakkaamon isäntänä toimii Kantaperunan perustaja ja taustayrittäjä Eero Pisilä.
Eero tunnetaan perunapiireissä alan ideologina ja innovaattorina. Pisilän tilan yhteydessä on harjoitettu koko yrityksen historian ajan
aktiivista T&K-toimintaa.
Pitolan pakkaamon toiminnasta vastaa kolmen tyrnäväläisisännän tiimi: Veijo Kantola,
Hannu Kotila ja Esko Kytönen. Koko joukkue
on ammattilaisia isolla A:lla. Pitolassa pakataan Kantaperunan puutarhapakkaukset uudella kalustolla.
Pirkolan pakkaamo on tuorein pakkaamoinvestointi Kantaperunan osakasviljelijöiden
joukossa. Keijo Pirkola on rakentanut nykyaikaisen varasto- ja pakkaamoyksikön Tyrnävälle viime kesän aikana. Mittava investointi kuvaa Keijon paneutumista ja uskoa tulevaisuuteen.
Pohjan Sadon pakkaamo toimii Tyrnävällä
aivan Kantaperunan pääkonttorin naapurissa. Jaakko ja Markku Rahko pakkaamolla
pakataan vuosittain noin kaksi miljoonaa
kiloa siemenperunaa. Jaakko ja Markku edustavat vahvaa osaamista ja kokemusta yhtiössä. He ovat myös nyky-Kantaperunan toisen taustayrityksen Sadokas Oy:n perustajayrittäjiä.
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Saaren pakkaamoa pyörittävät kokeneet toimijat Sinikka ja Reijo Saari. Pakkaamo on
eteläisen alueen keskeisiä tuotantoyksiöitä
ja palvelee Kantaperunan tuotannon hajautusmallia hyvin.
Sataperunan takaa löytyy ammattitaitoinen
tuottaja Jari Ala-Kantti. Jari paneutuu tekemiseen innolla ja perusteellisuudella, ja tulokset ovat keränneet kiitosta laajalti asiakkailta.
Seppälän pakkaamoa pyörittää kokenut tekijä Olavi Seppälä. Olli tekee tarkkaa ja laadukasta työtä asiakkaiden parhaaksi.

1996

1997

1998

1999

Tuomiston pakkaamon isäntä on Jussi Tuomisto. Jussi työskentelee myös MTT:llä ja
omaa vahvan tutkijaotteen, mikä palvelee
koko toimialaa oman tilan ja yrityksen lisäksi.
Turusen pakkaamon takaa löytyvät veljekset
Timo ja Tuomo, jotka olivat mukana perustamassa Sadokas Oy:tä lähes 20 vuotta sitten. Tänä vuonna isännän vastuun on ottanut Tuomon poika Olli-Pekka. Turusella pakataan noin kaksi miljoonaa kiloa siemenperunaa vuosittain ja se on yksi verkoston kantavista voimista.
Näiden lisäksi Kantaperunan tuotantoa on
Ilomantsissa Erkki Kuivalaisella ja Kalajoella
Juha Heikkilällä ja Juha Tavastilla.
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lajikejuliste

Suomenmaa 20 %
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20 vuotta yhteistyötä

Rosenbackin Kauppa

Kuusiston ja Kantaperunan välillä

toi Van Gogh -lajikkeen Lapväärtin viljelijöille

Veljekset Kuusisto Ay Himangan Hillilässä on
viljellyt Pohjoisen Kantaperuna Oy:n perunalajikkeita aina Kantaperunan perustamisesta
lähtien. Maanviljelijä Keijo Kuusisto sanoo,
että Van Gogh oli se lajike, joka pani yhteistyö liikkeelle 20 vuotta sitten.
Kuusiston veljekset ovat pitkän linjan perunoiden tuottajia. Alku asettuu vuoteen
1961, jolloin ensimmäiset myyntiin menevät
perunat nostettiin ylös. Sopimus oli Raision
Vihannin tehtaalle. Oman perunavaraston
miehet rakensivat vuosina 65–66. Samaan aikaan perunanviljelyä koneistettiin omalla perunapuimurilla. Viljelyala oli kuusi hehtaaria.
Vuosien kuluessa peruna-ala on kasvanut
160 hehtaariin ja pelloilla pyörii useita nostokoneita, joista yksi on varustettu omalla
moottorilla ja vetolaitteilla.
Tilalla on töissä neljä veljestä, poika, vävy
ja 4–5 vierasta työntekijää. Työntekijöiden
määrä on sen verran suuri, että ainakin vieraat palkkalistoilla olevat työntekijät voivat
pitää kesälomansa virallisena lomakautena.

Keijo Kuusisto kertoo Veljekset Kuusisto Ay:n perunantuotannon perustuvan
tunnettuun ja kuluttajia miellyttävään
lajikevalintaan.
Keijo Kuusisto kertoo, että oman tuotannon lisäksi tilalla toimivaan pakkaamoon
hankitaan muualta perunoita 500–600 ton-

nia. Perunat liikkuvat tukkuliikkeisiin ja muihin myyntikohteisiin omilla kuorma-autoilla.
Tilalla ei kuorita perunoita, vaan kaikki
myyntiin menevät perunat on pakattu kuorineen. Tätä Kuusisto perustelee sillä, että
talvella veljekset ja työntekijät haluavat pitää sunnuntait vapaina. Kuorimossa se ei olisi
mahdollista.
Keijo Kuusisto pitää parin vuosikymmenen
aikana syntynyttä yhteistyötä Pohjoisen Kantaperunan kanssa erittäin hyvänä. "Siementen lisäksi olemme saaneet erittäin hyvin ja
runsaasti tietoa alan kehityksestä ja viljelytekniikan muutoksista. Kantaperunassa on
oltu aina valmiita keskustelemaan viljelyssä
vastaantulevista vaikeuksista ja teknologiasta. Kantaperunan kautta olemme pysyneet
hyvin selvillä myös kansainvälisestä kehityksestä ja muutoksista", hän toteaa.
Van Gogh oli pitkään Kuusiston päälajikkeena, mutta nyt sen rinnalle ovat tulleet
muun muassa Victoria ja Asterix. Varhais- ja
syyslajikkeista ovat aikajärjestyksessä Timo,
Arielle, Rikea ja Velox.

Agrimarketista
Kantaperunan siemenet maatiloille ja mökeille
Pohjoisen Kantaperuna Oy:n ja HankkijaMaatalous Oy:n yhteistyö on kehittynyt hyvin myönteisesti. Kehityspäällikkö Martti YliKleemolan mukaan yhteistyö on tiivistynyt ja
tuonut Agrimarketeille lisää myynnin kasvua.

Kehityspäällikkö Martti Yli-Kleemola pitää
kehitystä hyvin myönteisenä. "Yhteistyö on
tiivistynyt ja se on tuonut Agrimarketteihin
lisää myynnin volyymia. Lisäksi se on selkeyttänyt meidän toimintaa myymälöissä."
"Asiakkainamme olevat perunanviljelijät ovat
pitäneet perunoiden siemenkaupan selkiyttämistä erittäin hyvänä", kertoo Yli-Kleemola.

Kantaperuna ja Hankkija-Maatalous aloittivat
tiiviimmän yhteistyön nelisen vuotta sitten.
Tavoitteena oli tuoda Kantaperunan kaikki
siemenperunalajikkeet jokaisen maanviljelijän ulottuville Agrimarketeissa.
Järjestelmässä viljelijä toimittaa tilauksensa
lähimpään Agrimarketiin. Tilaus tulee samalla Kantaperunan tiedostoon ja perunaerä liikkuu sopimuksen mukaan Kantaperunan varastoista suoraan viljelijän varastoon. Viljelijä saa laskun Agrimarketista. Turhat väliportaat on pudotettu pois.
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Kehityspäällikkö Martti Yli-Kleemola
pitää Kantaperunan saamista Agrimarketeihin erittäin hyvänä.
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Merkittävää on myös se, että Agrimarketeista ja Multasormi-myymälöistä palstaviljelijät
ja kesälomiaan mökeillä viettävät saavat
kunnollisia siemenperunoita. Näin asutuskeskuksissa ja kaupungeissa asuvat saavat tuntumaa hyvien kesäperunoiden viljelyyn.
Omilta palstoilta saadut kesäperunat tuovat
herkuttelun makua tavallisten kuluttajien
ruokapöytiin.

Rosenbackin Kauppa Oy on myynyt Lapväärtissä Pohjoisen Kantaperuna Oy:n siemeniä
20 vuotta, yhtä kauan kuin Kantaperuna on
niitä tuottanut. Kauppias Kjell Rosenback on
yhteistyöhön erittäin tyytyväinen.

Rosenbacks Butik Ab-Rosenbackin Kauppa Oy sijaitsee keskellä suurta perunanviljelyaluetta Lapväärtissä. Alueella on perunanviljelijöiden lisäksi perunanjalostusta ja pakkaamoja. Rosenback vastaa hiukan yli puolesta perunoiden siemenkaupasta ja koko
maataloustavarakaupasta viljavalla Lapväärtissä ja sen lähialueella.

Kauppias Kjell Rosenback kertoo, että yhteistyö Kantaperunan kanssa alkoi Van Goghista, koska viljelijät olivat siitä kuulleet ja heti
halusivat sitä siemeniksi. "Meidän tehtävänä oli sitä hankkia ja niin yhteistyö Kantaperunan kanssa käynnistyi heti alusta lähtien
erinomaisen hyvin", kertoo Rosenback.
"Van Gogh osoittautui niin hyväksi lajikkeeksi, että sen myyntiin ottaminen on auttanut
yhtiössämme koko maataloustavarakaupan
kehittymistä", kertoo Rosenback.
Rosenback kertoo, että viljelijöiden menestys tuo menestystä myös maatalouskaupal-

le. "Sen vuoksi on tärkeää, että perunanviljelijöillä ovat perusasiat, kuten siemenhuolto ja siementen laatu kunnossa."
"Vuosien kuluessa siemenkauppa on kasvanut varsin merkittäväksi juuri sen vuoksi, että
alueellamme on paljon perunanviljelyä ja
Kantaperunan siemenet ovat hyvin kysyttyjä. Useina vuosina olemme pitäneet yhdessä Kantaperunan kanssa viljelijöille siemenpäivän. Silloin olemme esitelleet uutuudet ja
keskustelleet viljelijöiden kanssa kaikista
mahdollisista ongelmista ja etsineet niihin
ratkaisut yhdessä Kantaperunan asiantuntijoiden kanssa", kertoo Rosenback.

Pitkäsen Perunalla
asiakkaat ja siementoimittaja säilyneet vuosikymmeniä
Pitkäsen Peruna Oy Kannuksessa on pitkän
linjan perunayritys. Kaupallinen viljely alkoi
1963 ja kuorintakin jo 70-luvun alkupuolella. Reijo Pitkänen kertoo, että samat asiakkaat ovat säilyneet yli vuosikymmenten ja
siementen toimittajana Pohjoisen Kantaperuna Oy on ollut koko toimintansa ajan.

"Lajikkeita valitessa täytyy pitää silmällä
hyvän maun ja värin lisäksi perunoiden kuorintaa ja kuorintahävikkiä", kertoo Pitkänen.
Pitkäsen Peruna toimittaa kaikki perunat
asiakkaille kuorittuna ja pakattuna. Reijo
Pitkänen toteaa, että tämä tekee työstä hyvin vaativan ja nopeaa toimintaa vaativan.
"Tilaukset tulevat päivän mittaan ja seuraavana päivänä jo heti aamusta tuotteet täytyy olla asiakkaalla. Myös kuljetusliike asettaa omat vaatimuksensa, jotta tuotteet ovat
matkalla luvattuna aikana. Valmiiden tuotteiden varasto on pelkästään pyörien päällä.
Varastossa valmista tavaraa ei ole, kaikki
tehdään vasta sen jälkeen, kun tilaus on
paperilla", kertoo Pitkänen.

Maanviljelijä Reijo Pitkänen on ollut koko
ikänsä perunanviljelijä. Hän syntyi vasta sen
jälkeen, kun hänen vanhempansa olivat perunanviljelyn aloittaneet. Maatalousopintojen
ja varusmiespalvelun jälkeen 1993 hän vaimonsa Outin kanssa otti tilan haltuunsa ja
aloitti itsenäisenä yrittäjänä pyörittämään
perunoiden viljelyä, kuorintaa ja pakkaamoa.
Hän kertoo siemenhankintojen kautta tutustuneensa Pohjoisen Kantaperunaan ja sen
osaavaan henkilökuntaan. "Yhteistyö on
monissa asioissa ollut hyvinkin tiivistä ja sen
avulla on voinut viedä omaa tuotantoaan ja
osaamistaan eteenpäin."
"Aiemmin meillä oli Van Gogh valtalajikkeena, mutta nyt on Kantaperunan toimittama
Nicola siirtynyt valtalajikkeeksi ja sen seurana ovat Victoria, Asterix, Idole, Rikea ja Velox."

Reijo Pitkänen itse on pitkän linjan perunanja perunatuotteiden valmistaja. Jatkaja on
tiedossa, sillä hänen poikansa Ari Pitkänen
hoitelee koneita pelloilla vahvalla ammattitaidolla.

Perunantuottaja Reijo Pitkänen Kannuksesta pitää laatusiemeniä perunajalosteiden laadun takaajina.
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Tilalla itsellä on perunakasvustoa 30 hehtaarin alalla. Lisäksi on parisenkymmentä sopimusviljelijää, joiden perunoiden nostossa
tilan koneet auttavat sopimusten mukaan.
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Pamela Andersson uskoo
suomalaiseen siemenperunaan
Suomalainen siemenperuna ja sen tuottajat saavat tunnustusta Pamela Anderssonilta. Pohjoiset olosuhteet ja ammattitaitoiset viljelijät ovat aikaansaaneet sen, että Suomessa viljellyt
siemenperunat kuuluvat maailman puhtaimpiin. Tämä näkyy
myös Suomessa tuotetun ruokaperunan korkeana laatuna. Tulevaisuudessa onkin mahdollista, että Suomesta voidaan viedä korkeampia siemenluokkia kehitysmaihin, joissa oma kantasiementuotanto ei ole mahdollista. Kyseinen Pamela Andersson on muuten Kansainvälisen perunainstituutin CIP:n pääjohtaja ja hankkinut muodollisen pätevyytensä suorittamalla tohtorintutkinnon Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Peruna
pidentää
ikää

Meillekin perunapuisto
Kroatialaisen Belican kaupungin päättäjät ottavat perunan vakavasti. Tai ehkä eivät sittenkään.
Kaupunkiin, jossa jo on suuri muistomerkki perunalle, on tulossa perunapuisto. Eittämättä
puiston suurimpia vetonauloja tulee olemaan
perunanmuotoiset leikkipaikat lapsille ja paikallisille perunamiehille. Tiedon tästä kulttuuriteosta välitti Iltalehti elokuussa.
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Perunamaa tarvitsee kalkkia
paremmin mekaanista käsittelyä ja erilaiset
pintavirheet vähenevät.

osa Suomen perunasta viljellään pelloilla,
joiden pH on liian matala. Se vaikeuttaa perunan ravinteidenottoa ja alentaa sitä kautta perunasta saatavaa satoa. Kalkitus tehostaa ravinteiden hyväksikäyttöä niin perunalla kuin muillakin viljelykasveilla.

Magnesiumin kasvit ottavat 2-arvoisina ioneina kuten kalsiuminkin. Niinpä kalsium ja
magnesium "kilpailevat" keskenään pääsystä kasviin. Magnesium on keskusatomi viherhiukkasissa, jotka muodostavat kasvien
vihreän värin, mutta ennen kaikkea ovat
vastuussa yhteyttämisestä. Huono happitilanne maassa vaikeuttaa magnesiumin ottoa.
Yhdessä muiden kationien kanssa magnesium vaikuttaa kasvin vesitalouteen, entsyymiaktiivisuuteen sekä energian saantiin.

Liian alhainen pH vähentää bakteerien osuutta maaperässä ja johtaa haitallisten sienien
yleistymiseen. Erityisesti typensitojabakteerit hyötyvät korkeammasta pH:sta. Se parantaa viljelyn typpitaloutta ja lannoitemäärää
voidaan alentaa. Perunanviljely alhaisella
pH:lla ja suurilla lannoitemäärillä on kallis
yhdistelmä.
Maan rakenne kärsii, jos pH on luokkaa 5,0
– 5,5. Silloin maa liettyy märkänä ja tiivistymisongelmat lisääntyvät. Sen lisäksi maan
muokattavuus vaikeutuu. Seurauksena on
usein epämuodostuneita mukuloita sekä
muita laatuvirheitä.
Fosfori, kalsium, kalium ja magnesium ovat
perunalle tärkeitä ravinteita. pH:n noustessa nekin ovat paremmin perunan saatavilla.
Erityisesti keveillä mailla esiintyy usein kalsiumin ja magnesiumin puutetta. Koska
kalsiumin, kaliumin ja magnesiumin on oltava

tietyssä suhteessa toisiinsa, voi jonkun puute
aiheuttaa ongelmia ravinteidenotossa ja
huonontaa perunan laatua.
Kalkitsemalla peltoon saadaan kalsiumia.
Käyttämällä dolomiittikalkkia saadaan mukaan myös magnesium. Peruna ottaa kalsiumin 2-arvoisina ioneina juurenkärkien
kautta. Siksi hyvä ja vahva juuristo on tärkeä. Hyvä kalsiumin saanti vahvistaa perunan solunseinämiä. Näin perunat kestävät

Perunamaan ylläpitokalkituksella pidetään
pH-arvot oikealla tasolla: 2–3 tn/ha on sopiva kerta-annos. On parempi kalkita usein ja
vähän kerrallaan kuin harvemmin ja suurina
annoksina. Suositeltavaa on myös kalkita
perunapelto esikasvin viljelyn yhteydessä,
jolloin suuremmatkin määrät ovat mahdollisia. Tämän päivän koneilla ja tekniikalla
kalkin tasainen levitys ei ole ongelma. Ratkaisut löytyvät kyllä kalkitusurakoitsijoilta ja
perunanviljelijöiltä.
Jan Norrvik
perunaneuvoja

Potatisåkrarna behöver också kalk
En stor del av Finlands potatisodling odlas
på marker med för låga pH-värden. Det försvårar näringsupptagningen för potatisen
med lägre skörd som följd. Kalkning förbättrar näringsupptagningen, inte bara för potatis utanf för alla växter.
Med för lågt pH-värde minskar också antalet bakterier i marken,vilket ger en ökning av
antalet svampar. Bakterierna som binder
kväve ökar vid högre pH-värden. Det ger en
bättre kvävehushållning och man kan dra ner
på gödselgivan. Att odla potatis på fält med
låga pH värden och en ökad gödselanvändning blir ett dyrare alternativ.
Strukturen på marken är dålig vid pH-värden
på 5.0–5.5. Då är det större risk att jorden
slammar igen vid blöta förhållanden och
markskadorna ökar. Dessutom blir jorden
mera svårbearbetad. Resultatet blir ofta missformade knölar samt andra kvalitetsfel.
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Fosfor kalcium, kalium, magnesium är viktiga näringsämnen för potatisknölen. Genom
att höja markens pH-värde blir de i lättare
upptagningsbar form för potatisplantan. Speciellt på lätta jordarter förekommer ofta Ca
och Mg brist. Eftersom Ca, K och Mg skall stå
i förhållande till varandra blir det lätt en
snedvridning i näringsupptagningen ,med
försämrad kvalite som följd.
Genom att kalka för vi kalcium till marken.
Väljer vi dolomitkalk får vi dessutom magnesium. Kalcium upptas som 2 värdiga joner
genom rotspetsarna. Därför viktigt med friska
rötter. En god tillgång Ca stärker cellväggarna med mindre mekaniska skador som följd.
Detta igen gör att bakterierötorna minskar.
Magnesium upptas som kalcium som 2 värdiga joner. Detta gör att Mg och Ca är konkurrerande joner. Mg är dessutom den centralaste atomen i klorofyllet(växtens gröna
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färg). Dålig syreförekomst i marken försvårar
Mg upptagningen. Tillsammans med andra
katjoner påverkar Mg plantans vattenhushållning enzymaktivitet samt energiöverföring.
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Siemenperuna BIO- ja IT-polulle
EU:n siemenperunatuotanto on muutosten
edessä. Pahentunut kasvitautitilanne on huolenaiheena eikä perunantuotantoa pystytä
suojelemaan haitallisilta kasvitaudeilta tai
tuholaisilta lakien tai asetusten kautta. Vaikka
kasvitauteja ja tuholaisia tavataankin koko
EU:n alueella ilmastolliset ja maantieteelliset
olosuhteet ovat niitä kuitenkin rajoittamassa. Pohjoisuus ja tuotanto-olosuhteemme
ovat vahvuutena ja nähtävissä entistä suurempana mahdollisuutena suomalaiselle siemenperunasektorille.
Siemenperunatuotannossa painopiste siirtyy
entistä enemmän laatuominaisuuksiin. Tuotteen (siemenperunan) laadun valvonnan ja
ylläpidon lisäksi on otettava huomioon moniulotteisesti ympäristö- ja elintarviketurvallisuushaasteet. Uudet teknologiat liittyvät ne
sitten tuotantoprosessin eri vaiheisiin tai tiedon keruuseen ovat aina kehitystä alan parempaan ymmärtämiseen ja hallintaan.
Uusien tekniikoiden hyödyntäminen edellyttää laaja-alaista asioiden yhdistämistä ja
kokonaisuuksien näkemistä. Teknologioiden
soveltaminen onnistuu vain, jos alan asiantuntijat ovat riittävässä vuorovaikutuksessa
keskenään.

AGRO-BIO-IT-ketju
Oulun Bioforumin yhdeksi kolmesta pääpainoalasta on valittu siemenperuna. Bioforum
verkottaa eri alojen osaajat yhteen järjestämällä foorumeita ja lisäämällä tietoisuutta
siemenperunasta alan ulkopuolelle. Kärkiteemaan – TERVE SIEMENPERUNA – lähestytään
ketjuttamalla (kuvio alla) perunantuotanto
kuluttajiin saakka. Ketjumalli antaa merkittävän lisäarvon jäljitettävyysnäkökulmasta
kuluttajille.
On tärkeää, että siemenperunaan liittyvä tieto-taito yhdistetään tehokkaasti. AGRO–BIO–
IT-toimijat ovat vahvistamassa suomalaisen
siemenperunan asemaa. AGRO-toimijoina
tuottajat, alan yritykset sekä välittömät sidosryhmät (tutkimus, viranomaiset) ovat alalleen
erikoistuneita ja korkeatasoisen koulutuksen
ja ammattitaidon omaavia. Tämä antaa kyvyn oppia ja hallita uutta, paremmat yhteistyö- ja kommunikointivalmiudet kansainvälistymisessä sekä hallita alan kilpailupaineet
ja liiketoiminnan vaatimukset.
Perunatutkimuksessa nykyisin jo rutiininomaisesti käytettävät molekulaariset tai serologiset analyysimenetelmät ovat vaikutta-

neet ratkaisevasti perunan kasvitautien tunnistamiseen. Syy- ja seuraussuhteiden parempi ymmärtäminen ja saatujen tulosten hyödyntäminen käytäntöön on kuitenkin tulevaisuudessa tutkimuksen ja siihen liittyvän diagnostiikan haaste. BIOalan toimijoiden yhteistyö ja biotekniikan soveltaminen eri käyttömuodoissa on yhdistettävä toimivaksi.
Uudet teknologiat ja sitä kautta IT-ala avaa
jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Perunantuotanto prosessina on paljon informaatiota tuottava. Tämän informaation kerääminen,
hallinta ja hyödyntäminen tuotteen ja tuotannon laadun sekä taloudellisen tuloksen parantamisessa onnistuu vain IT-toimijoiden ja
peruna-alan tiiviillä yhteistyöllä.
Siemenperuna-ala on jo ennakoinut tulevaisuuden muutokset ja huomisen haasteet.
Sen keskittymä Oulun seudulle, vuorovaikutus BIO- ja IT-alaan on yksi merkittävimmistä kansallisista vahvuuksista kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kehittymisen polulla.
Elina Virtanen
Tuula Palmen

|
|

MTT Ruukki
Bioforum Oulu

Genom underhållskalkning av potatisfälten
hålls värdena på rätt nivå. En kalkmängd på
2–3 tn/ha är en lämplig giva. Bättre att kalka ofta med lägre mängd/ha än sällan med
höga givor. Det går även bra att kalka föregående gröda före potatis, då med en högre
giva. Med dagens maskinpark och teknik är
det ej något problem att få en jämn utspridning av kalken och en rätt mängd. Entreprenörer och potatisodlare har den maskinpark
som behövs.
Jan Norrvik
potatisrådgivare
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Lajiketilastoissa ei suuria yllätyksiä

Kärkikuusikko ennallaan
Perunantuotannon yksi kiinnostava seurantamittari on viljelypinta-alat. Tukihakemuksissa raportoiduista viljelyaloista ja lajikekohtaisista muutoksista voidaan tehdä johtopäätöksiä kuluttajakäyttäytymisen ja viljelijämielipiteiden kehittymisestä ja muutoksista.
Kokonaistuotanto viime kesänä oli 27 513
hehtaaria, joka on noin 500 hehtaaria edellisvuotta vähemmän. Suomen viljellyin perunalajike viime kesänä oli edelleen Van Gogh.
Kahdenkymmenen viljellyimmän lajikkeen
joukossa voimakkaimmin viljelyosuuttaan
kasvattivat Inova ja Velox. Ruokaperunalajikkeista kärkiviisikko on säilyttänyt asemansa.
Velox, Nicola ja Victoria kasvussa
Ruokaperuna-ala Suomessa oli viime kesänä reilut 11 000 hehtaaria. Tässä on kasvua
edellisvuoteen vajaa 400 hehtaaria. Ruokaperunatuotannoksi tilastoitavan tuotannon
kärjessä on Van Gogh noin neljänneksen
markkinaosuudella. Kärkikuusikko on muidenkin lajikkeiden osalta tuttu: Nicola, Asterix, Victoria, Velox ja Rikea ovat pitäneet
paikkansa. Näistä lajikkeista kasvukäyrällä
näyttävät olevan etenkin Velox, Nicola ja Victoria. Victorian kokonaisviljely oli lähes 900
hehtaaria ja Veloxin lähes 800 hehtaaria, joten näillä lajikkeilla on jo varsin vahva asema viljelyssä. Voimakkaassa kasvussa on
myös Potwellin edustama Inova-lajike, joka
kolkuttelee 500 hehtaarin tuotantoalaa. Timo
on edelleen katteenalaisten varhaisperunoiden suvereeni ykkönen yli 80 %:n viljelyosuudella.

Veloxin suosio on vahvassa kasvussa.
Lajike toimii erinomaisesti yleisperunana myös talvella.

Victoria on jo Suomen 4. viljellyin ruokaperunalajike.

Teollisuudessa tasaista
Ruokateollisuuslajikkeista on vaikeaa tehdä
yhtä selkeää kunniataulukkoa kuin ruokaperunalajikkeista. Teollisuuspuolella on viisi
lajiketta, joita on tilastoitu 400–550 hehtaa-

Suomen viljellyimmät ruokaperunalajikkeet vuonna 2007 (lähde: MMM/Tike)

rin väliin. Ne ovat suuruusjärjestyksessä Asterix, Nicola, Van Gogh, Saturna ja Fambo.
Huomionarvoista on Fambon tuotantoalan
selkeä laskusuunta. Lajikkeen viljelyalasta on
leikkaantunut viimeisen kolmen kauden aikana noin kolmannes.
Tärkkelysperunalajikkeista kolmen kärki on
Posmo, Saturna ja Hankkijan Tanu. Posmo on
ajanut viljelyalassa laskusuunnassa olevan
Saturnan ohi.
Nicola ja Van Gogh
myös siementuotannon kärjessä
Siemenperunapuolella viljellyimpiä lajikkeita
ovat vanhat tutut Nicola ja Van Gogh. Neljä
seuraavaa lajiketta etenevät rinta rinnan;
Eviran viljelystarkastuspyyntöjen perusteella
noin 80 hehtaaria siementuotantoa on Asterixilla, Victorialla, Hankkijan Timolla ja Fambolla. Näiden jälkeen tilastoissa tulevat seuraavilla sijoilla Saturna, Posmo, Rikea ja Lady
Felicia.
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Pohjois-Korea kehittää
perunantuotantoaan
Ensimmäinen asia, joka Pohjois-Koreasta
tulee mieleen, ei ehkä ole peruna. Riisi onkin pääravintokasvi, mutta perunanviljely on
selkeässä kasvussa.
Korean demokraattinen kansantasavalta eli
tutummin Pohjois-Korea on 23 miljoonan
asukkaan sosialistinen valtio Korean niemimaan pohjoisosassa. Maan pinta-ala on
120 000 neliökilometriä eli reilu kolmannes
Suomen alasta. Maan väestöstä noin kaksi
miljoonaa kärsii nälänhädästä. Valtion kansantuotteesta noin 30 % tulee maataloudesta, kun esimerkiksi Suomessa vastaava luku
on alle 3 %.

Perunantuotanto kasvussa
Pohjois-Koreassa viljellyistä kasveista ehdottomat ykköset ovat riisi ja maissi. Peruna on
perinteisesti ollut näitä pääkasveja tukevassa roolissa ja sen viljely on verraten kehittymätöntä. Riisiä viljellään 580 000 hehtaarilla ja maissiakin on lähes 500 000 ha. Kyllä,
luvut ovat satoja tuhansia hehtaareja. Perunan viljelyyn käytettävä ala vuonna 2005 oli
189 000 ha eli noin kuusinkertainen Suomeen
verrattuna ja luku on kasvussa. Keskisato oli
kuitenkin vain noin 11 t/ha. Tällä satotasolla
perunaa nostettiin vuonna 2005 yli 2 miljoonaa tonnia.

Kaksi satoa vuodessa
Kevätperuna istutetaan maalis-huhtikuulla ja
nostetaan kesäkuussa. Kesäperuna taas istutetaan elokuussa ja korjataan lokakuussa.
Aikaiseen tuotantoon Pohjois-Koreassa on
kokeiltu myös suomalaista Timoa ja siitä ollaan edelleen kiinnostuneita. Perinteisesti
maassa on viljelty kotimaisia lajikkeita ja lisäksi joitakin kiinalaisia lajikkeita. Lisäystuotannossa olevista lajikkeista suurin on tällä
hetkellä Raja.
Tänä päivänä perunaa viljellään käytännössä pelkästään osuuskuntatyyppisillä suurilla
tiloilla. Kansalaiset voivat myös viljellä pieniä määriä kotonaan puutarhassa. Maan hallituksen tavoitteena on lisätä viljelyä joka
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Opintomatkalaiset Pohjois-Koreasta Tyrnävällä tutustumassa siemenperunantuotantoon. Kuvassa vasemmalta Paek Sung Chol, Jaakko Hakala, Markku Rahko, Jong Jong
Sop, Chae Chen Sik ja Esko Ikävalko.

puolella maata tasaisen saatavuuden takaamiseksi. Ongelmana on ollut puhtaan siemenperunan saatavuus, sillä siemenkannat
ovat päässeet taantumaan. Tilanteeseen on
saatu apua esimerkiksi hollantilaisilta, jotka
ovat rakentaneet Pohjois-Koreaan kaksi puhtaiden minimukuloiden tuotantoon soveltuvaa laitosta, joissa on laboratoriot, kasvihuoneet ja kylmävarastot. Puhtaalla siemenellä
on päästy 25–30 tonnin hehtaarisatoihin.

Ruokahuollon suunnittelua
ja kansainvälistä apua
Pohjois-Korean viranomaiset ovat kannustaneet perunan viljelyyn valtion omistamilla
tiloilla, sillä köyhä maa tarvitsee kipeästi
uusia keinoja ruokahuollon turvaamiseksi.
Varsinkin alkukesästä, kun edellisen sadon
riisivarastot ovat tyhjenemässä, tarjoaa aikainen peruna hyvän mahdollisuuden tasata
ruokatarjontaa. Maassa, jossa noin kaksi
miljoonaa ihmistä 23 miljoonaisesta kansasta
näkee nälkää, tällä on elintärkeä merkitys.
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Myös suomalaiset ovat olleet pitkään avustamassa Pohjois-Korean perunatuotantoa.
Helluntaiseurakuntien organisaatio Fida International on avustanut Sinchonin siemenviljelyosuuskunnan toimintaa vuodesta 2001 ja
kahta muuta osuuskuntaa vuodesta 2005.
Avustusprojektin vastaavan Esko Ikävalkon
mukaan projektissa tiloille on rakennettu
perunavarastoja ja hankittu maatalouskoneita sekä kastelulaitteita. Järjestö on ollut myös
mukana järjestämässä puhdasta perussiementä sekä lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita. Projektiin liittyen Pohjois-Koreasta kävi
elokuussa lähetystö Suomessa opintomatkalla Fidan vieraana.

Lähteet:
- Esko Ikävalko, Fida International
- Randall Ireson, Shorenstein APARC
- British Foreign and Commonwealth
Office, Country Profiles
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Kesäinen opintomatka
Viroon ja Venäjälle
Virossa ja Venäjällä on perunantuotannossa menossa kova kehitysvaihe. Molemmissa maissa investoidaan tuotannon kehittämiseen ja laadun
parantamiseen. Samanaikaisesti alalla on edelleen
käytössä paljon vanhentunutta tekniikkaa ja viljelykeinoja. Joukko Kantaperunan sopimusviljelijöitä ja asiakkaita teki heinäkuun lopussa tutustumismatkan Viroon ja Venäjälle. Matkajärjestelyistä vastasivat HZPC Sadokkaan ja Kantaperunan henkilökunta ja vaikka kaikki olikin ennalta
suunniteltu, ei yllätyksiltäkään onneksi vältytty.

Suomalais-hollantilainen HZPC Sadokas toimii Venäjällä laadukkaan siemenperunan ja
kantasiemenen toimittajana. Heti Venäjälle
saavuttua päästiinkin tutustumaan erään
asiakkaan perunaviljelmiin. AgroBaltin perunasovhoosilla on sertifioidun siemenen tuotannossa muun muassa Asterixia ja Saturnaa.
Vierailulla olikin mukana venäläinen siementarkastaja kertomassa tarkastusprosessista.
AgroBaltin tilalla nähtiin myös yksi venäläinen erikoisuus eli pellonvartija ja hänen työsuhdekoppinsa. Tällä vartijalla on tärkeä tehtävä estää perunoiden varastaminen maasta.

Viro kehittyy suurin harppauksin
Ensimmäisenä matkapäivänä tutustuttiin virolaiseen ruokaperunatilaan, joka on panostanut tuotannon laatuun. Tilan varastot olivatkin erittäin
modernit ja peltokonekalusto nykyaikaista. Itse
perunan varastokäsittelyyn liittyvät laitteet, kuten
lajittelijat ja pakkaajat olivat kuitenkin vanhempaa tekoa. Tiloilla onkin käynnissä asteittainen
siirtyminen uudenaikaisiin koneisiin.

Matkalaiset Neva-joella tutustumassa Pietarin nähtävyyksiin.

Toisena matkapäivänä vierailtiin Tarton lähellä 30
viljelijän omistamalla kuorimolla. Tämä kuorimo
sijaitsi vanhoissa Neuvostoliiton aikaisissa tiloissa, mutta itse kuorinta tapahtui nykyaikaisilla välineillä. Täällä siis oli panostettu perunan käsittelyyn, mutta varastoinnin kehitys kulki jälkijunassa.
Virossa viljellään paljon länsieurooppalaisia lajikkeita, mikä edesauttaa myös suomalaisten perunanvientiä maahan. Viro onkin viime vuosina ollut merkittävä kauppakumppani suomalaisille ruokaperunaviljelijöille. Siemenvienti Suomenlahden
eteläpuolelle on kuitenkin ollut vielä vähäistä.
Selvästi on havaittavissa, että virolaiset pyrkivät
saavuttamaan länsimaisen tason myös viljelyssä
mahdollisimman nopeasti.

AgroBaltin tilalta matkaa jatkettiin Pietariin,
jossa odottikin ansaittu päivällinen puolen
yön maissa. Matkantekoa hidasti Narva-Pietari-valtatien heikko kunto, joka tiputti matkavauhdin noin 60 kilometriin tunnissa. Leveyttähän tiellä oli vaikka neljälle autolle,
mutta päällyste oli erittäin epätasaista.

Huippulaatuista
perunaa kaupoissa
Pietarissa ohjelmaan kuului tutustuminen
Prinevskoe sovhoosiin. Tämäkin sovhoosi oli
tuhansien hehtaarien kokoinen ja perunaa
viljeltiin noin 500 hehtaaria. Tilalla moni
matkalaisistakin tapasi ensi kertaa aidon
koloradonkuoriaisen. Tosin löydetyt kuoriaiset eivät olleet vielä kasvaneet aikuisiksi.
Siinäpä yksi tuliainen, jota ei haluttu tuoda
mukana kotiin.
Iltapäivällä siirryttiin pietarilaiseen OKEI-ketjun hypermarketiin, jossa oli mahdollisuus
katsastaa paikallinen perunavalikoima. Silmiin pisti heti, että myynnissä oli myös erityisen hyvälaatuista perunaa erikoispakkauksissa. Pietarissa vaativimmat asiakkaat haluavatkin täysin virheetöntä perunaa ja ovat
siitä valmiita maksamaan.
Turistimielellä Pietarissa
Hypermarketilta joukko hajosi kahteen osaan,
joista toinen otti alleen taksit ja siirtyi HZPC
Sadokkaan Venäjän konttorille kaupungin
toiselle laidalle. Loppuryhmä sai nauttia Pietarin mahtavasta ydinkeskustasta ja kuuluisista turistinähtävyyksistä. Tämäkin ryhmä oli
päässyt kokeilemaan paikallista taksia ja eräs
matkalainen muistelee edelleen kauhulla tätä

kokemusta. Retken ehkä rentouttavinta antia oli venematka illalla Neva-joella HZPC
Sadokkaan Pekka Honkalan opastamana.
Venematkan aikana kuullut lauluesitykset
loivat välittömän tunnelman.
Matkan viimeinen päivä oli varattu kotimatkalle ja kaukaa viisaasti aikataulua ei ollut
rakennettu liian tiukaksi. Iloiseksi yllätykseksi
matkanteko oli jouhevaa ja tie Pietarista
Suomeen erittäin hyvässä kunnossa. Selvästi
havaitsi tien merkityksen rekkaliikenteelle.
Rajallakaan ei jouduttu jonottamaan tuntia
pitempään, joten kaikki sujui kuin rasvattu.
Matkan aikana nähtiin välähdyksiä aivan
toisenlaisesta kulttuurista ja toimintatavoista. Vierailukohteiden ansiosta opintomatkalla
päästiinkin tavallista turistimatkaa syvemmin
tutustumaan Viron ja Venäjän peruna-alaan.
Kuten alussa mainittiin, matka oli suunniteltu etukäteen. Reissun jälkeen kun vertaa
tapahtunutta ja suunnitelmaa, niin voisi luulla
kyseessä olleen kaksi eri matkaa. Jos Venäjällä kaikki menisi suunnitelmien mukaan, se
ei olisi Venäjä.
AA

Riitta-Maria Jylhänkangas ja Pekka Honkala vastasivat jokiretken
ohjelmasta.

Venäjällä valtavat markkinat
Toisen matkapäivän iltapäivällä siirryttiin Narvasta Venäjän puolelle. Matkalla oli useita venäjänmatkailun ensikertalaisia, joten tunnelma oli odottava. Itäinen naapurimme on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin perunan tuottaja, joten
markkinoiden koko on valtava. Esimerkkinä voidaan mainita, että venäläisten suosikkilajikkeen
Nevskin siementuotanto on yli 220 miljoonaa kiloa eli se ylittää kymmenkertaisesti koko Suomen
siemenperunatuotannon. Samalla tavalla koko
Suomen ruokaperunatuotanto on vain murto-osa
Venäjällä kulutetusta määrästä. Edelleen jopa 80
% Venäjällä tuotetusta perunasta viljellään koti-
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tarvepalstoilla. Suuremman mittakaavan tuotannosta taas iso osa tapahtuu yhtiömuotoisilla sovhooseilla, joilla peltoalaa on useita
tuhansia hehtaareja ja perunaakin voi olla
500-1000 ha. Tällaisen alan hoitamiseksi
sovhoosit muodostavatkin suuria yhteisöjä,
joissa voi olla töissä satoja ihmisiä.

Ei toivottu tuliainen: koloradonkuoriaisen toukka Prinevskoe sovhoosin Victoria-pellolla.
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Uusia tekijöitä
Kantaperuna-ryhmään
P O H J O I S E N KA N TA P E R U NA O Y

LUONNOSTA OY

H Z P C SAD O K AS O Y

Svensk Resumé
HZPC SADOKAS AB SATSAR PÅ
POTATISEXPORT TILL RYSSLAND
HZPC Sadokas Ab satsar kraftigt på exporten
av utsädes- och matpotatis, speciellt till Ryssland. Verkställande Direktör Jaakko Rahko betonar att marknaden i Ryssland är den näst
största potatismarknaden i världen. Den
holländska potatisjätten HZPC:s all handel
med Ryssland är centraliserad åt Sadokas Ab.

VD Jaakko Rahko och chefdirektör av
HZPC Ab Gerard Backx.

VD Pirkko Suhonen betonar att ägarbytet var
gynnsamt även ur odlarnas synvinkel, eftersom ägare av fabriken är bolag som koncentrerar sig på potatisproduktion och dess utveckling. Bakom ägarbolagen står främst
odlare av sätt- och matpotatis.
"Framtiden är säkrad, eftersom de nya ägarna vill utveckla potatisproduktionen med en
lång och hållbar ägarpolitik. Ägandet baserar sig inte på kortsiktigt spekulativt ägande
och viljan att inkassera snabbt", säger Suhonen.

Förädling av potatis
fortsätter i Vihanti
PROFOOD AB:S VERKSAMHET
I KONTROLLERAD TILLVÄXT

Outi Marjanen on nimitetty myyntineuvottelijaksi 1.9. alkaen. Outi on työskennellyt aiemmin Ålandsresorilla Ahvenanmaalla, joka
on osa Eckerö Linjen varustamon markkinointiosastoa. Pohjoisen Kantaperunan vastuulla on yritysryhmässä siemenperunaliiketoiminta sisältäen lajike-edustukset ja -kehitystyön. Outilla on matkailualan koulutus ja
vahva kielitaito. Hän on työskennellyt markkinointiosastolla sekä ryhmämyyjän tehtävissä että osaston esimiehenä.
Harrastuksiin Outilla kuuluvat kävelylenkit
koiran kanssa ja kuntoilu muutoinkin, sudokut, ruoanlaitto ja leivonta. Outi palasi kesällä
pohjoiseen 25 etelävuoden jälkeen.
Hän asustelee Oulussa avoliitossa, ja on
kolmen lapsen äiti. Outi on aloittanut työt
innolla ja haluaa oppia uuden, haasteellisen
alan, mahdollisimman hyvin. Hän toivoo voivansa käyttää kielitaitoaan hyväksi eri työntilanteissa.
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Kati Hallikainen on nimitetty vientiassistentiksi 1.9. alkaen. Kati on työskennellyt aiemmin vientiassistenttina Outokumpu Stainless
Oy:n palveluksessa. Luonnosta vastaa Kantaperuna-ryhmässä ruokaperunan viljelyttämisestä, markkinoinnista, myynnistä ja tuotekehityksestä.
Oulunsalossa asuvaan perheeseen kuuluu
Katin lisäksi avomies ja koira. Koulutukseltaan Kati on hitusta vaille filosofian maisteri. Opinnot ovat painottuneet kansainväliseen
yritysviestintään saksaksi sekä lisäksi hän on
opiskellut mm. taloustieteitä.
Harrastuspuolella päällimmäisenä ovat koirapyöräily, ratsastus ja lukeminen. Agilityharrastus on hiipunut hieman työkiireiden
vuoksi. Kati harrastaa myös hevosten parissa kouluttamalla hevosia ja ratsastajia.
Katin mielestä uuden alan oppiminen on aina
jännittävää ja innostavaa. Hän odottaa innolla pääsyä tarttumaan kunnolla hommiin,
kunhan perusasiat on hanskassa. Työ tuntuu
mielekkäältä, kun saa olla ihmisten kanssa
tekemisissä.
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Hannele Laine on nimitetty vientipäälliköksi
1.8. alkaen. Hannele on toiminut aiemmin
Biohit Oyj:ssä Venäjän ja muun IVY-alueen
projektipäällikkönä. HZPC Sadokas vastaa
Kantaperuna-ryhmän ja HZPC Holland B.V.:n
Venäjän vienti- ja kehitysaktiviteeteista. Hannelella on kaksi akateemista loppututkintoa;
humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ja kauppatieteiden maisterin tutkinto.
Hannelen perhe asuu Helsingissä. Hänellä on
neljä aikuista lasta, joista yksi asuu kotona.
Vapaahetket Hannele viettää mielellään perheen parissa, liikkuu luonnossa, patikoi ja
sauvakävelee. Lisäksi Hannele hallitsee monet kielet ja lueskelee vapaa-aikana eri kielillä kirjoitettuja teoksia. Hän tekee käsitöitä
ja tapaa ystäviään, monesti kulttuuririentojen yhteydessä. Jos jotain pitää pelata, niin
sitten hän pelaa sakkia.
Hannele kokee, että on tullut työyhteisöön,
jossa on voimakas kehittämisen meininki.
Tähän virtaan hän haluaa tuoda oman osaamisensa ja luovuutensa toivoen yhteisiä onnistumisen kokemuksia. Hän näkee perustehtäväkseen suomalaisen ja hollantilaisen siemenperunan käytön lisäämisen Venäjän
markkinoilla. Menestys rakentuu siitä, että
asiakasviljelijät kokevat laadukkaan siemenperunan kannattavana ja tuottavana investointina.

Profood Ab och dess Verkställande Direktör
Pirkko Suhonen hoppade på tåget som rusade i full fart, då Profood köpte potatisfabriken i Vihanti från Oyj Raisio Abp och fortsatte dess verksamhet från början av juni
utan att avbryta produktionen.
Allt har gott väl. De gamla och välkända
potatisprodukterna går åt på marknaden och
höstens potatisskörd håller på att lagras. VD
Suhonen är mycket nöjd med framgången
och litar på framtiden. Verksamheten växer
och utvecklas.

Suhonen berättar att bolagets första faser har
gått mycket positivt och det råder en god
arbetsanda i fabriken. Från första början har
resultaträkningen utvecklats på ett rätt och
förväntat sätt.

VD Pirkko Suhonen

"Vårt mål är att producera frisk sättpotatis
åt hela den europeiska och ryska marknaden.
Målet är att öka samarbetet mellan bolagen
och därmed utveckla de finländska odlarnas
möjligheter att öka och utveckla potatisodling" berättar Pisilä.

Pohjoisen Kantaperuna Ab 20 år
KANTAPERUNA HAR
UTVECKLATS TILL EN INTERNATIONELL UTSÄDESPOTATISEXPERT
Pohjoisen Kantaperuna Ab har vuxit under
20 års lopp till en mycket märkvärdig utsädespotatisproducent och expert i både Finland och internationellt.
Eero Pisilä, grundare och styrelseordförande
av Kantaperuna Ab skrev i januari 1987 företagsidén att producera och marknadsföra
sättpotatis av hög kvalitet till industrin.
Under de gångna 20 åren har företagsidén
omformats så, att det lilla fröet har utvecklats till en mångsidig företagsgrupp som producerar och marknadsför förutom högklassig utsädespotatis även matpotatis samt förädlade potatisprodukter. En märkvärdig roll
spelar även nuförtiden export och forsknings-

Förra våren förblev Sadokas Export Ab en del
av holländska HZPC, dock med en mindre
ägandeandel än vad de finländska ägarna
innehar. HZPC är en av världens största potatisförädlare och utsädespotatisproducent.
I samband med köpet av en andel i företaget byttes företagets namn till HZPC Sadokas Ab. HZPC centraliserade all handel till
Ryssland via Tyrnävä och via HZPC Sadokas
Ab:s dotterbolag i St. Petersburg.

Eero Pisilä planerar, att Kantaperuna Ab spelar i framtiden en ännu starkare roll bland
potatisforskningen och hjälper till att öka det
goda ryktet av odlarna i detta nordliga land
med dess goda, rena produkter.

Eero Pisilä
verksamhet samt produktutveckling inom
branschen.
Framtiden ser bra ut för Pohjoisen Kantaperuna Ab. Eero Pisilä framhäver att Kantaperuna Ab är en del av ett stort producentcentrum som verkar i Finland och speciellt i norra
Österbotten.
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Företagarna måste alltid ha egna drömmar
och visioner, med hjälp av vilka företaget och
framtiden utvecklas både andligt och materiellt. Eero Pisilä har kunnat förverkliga sin
dröm och vision från 80-talet, att producera
högklassig sättpotatis. Potatis tillhör de finländska matborden både vardag och fest.
Med sina drömmar och visioner har Eero Pisilä möjliggjort att finländarna får njuta av
välsmakande, god potatis av högsta kvalitet.
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ROSENBACKS BUTIK INTRODUCERADE VAN GOGH -POTATISEN FÖR
ODLARNA I LAPPFJÄRD
Rosenbacks Butik Ab har sålt Pohjoisen Kantaperuna Ab:s utsädespotatis redan i 20 år,
lika länge som Kantaperuna Ab har producerat dem. Köpman Kjell Rosenback är ytterst
nöjd med samarbetet.
Rosenbacks Butik Ab – Rosenbackin Kauppa Oy är belägen i Lappfjärd mitt i ett stort
potatisodlingsområde. På området idkas förutom potatisodling även potatisförädling och
packeriverksamhet. Rosenback ansvarar för
över hälften av utsädespotatishandeln och
hela lantbrukshandeln i bördiga Lappfjärd

Asko Hannukkala, Minna
Pirhonen och Jaana Laurila:
VI MÅSTE LÄRA OSS ATT
HANTERA STJÄLKBAKTERIEOS
OCH BLÖTRÖTA
En regning sommar som denna har det på
vissa ställen förekommit en hel del stjälkbakterios. Att förutspå denna sjukdom är svårt
eftersom utsädespotatisens bakteriehalt inte
visar, hur mycket sjukdom som kan förekomma under följande sommars potatisväxtbestånd.
För att minimera stjälkbakterios fordras noggrannhet och ansvarsfullhet under hela produktionskedjan - från utsädesproduktionen
till odlaren.
Vägen från dold smitta till symptom
kan vara nyckfull
För att stjälkbakterios skall kunna förökas
behövs syrefria, fuktiga förhållanden samt en
temperatur om minst 10–15 grader. När för-

och dess närområde.
Köpman Kjell Rosenback berättar, att samarbetet med Ab Kantaperuna inleddes med Van
Gogh. Odlarna hade hört talas om potatissorten och ville genast få sorten som sättpotatis. "Vår uppgift blev att skaffa det åt
odlarna, och därmed startade ett utomordentligt bra samarbete med Ab Kantaperuna", berättar Rosenback.
"Van Gogh visade sig vara en så god potatissort, att dess tillsaluföring har förbättrat
utsikterna och utvecklingen av lantbrukshandeln bland företagen", säger Rosenback.
Rosenback berättar att odlarnas framgång
medför succé även åt lantbrukshandeln.

"Därför är det viktigt, att potatisodlarna har
de grundläggande sakerna i skick, inklusive
utsädespotatis vård och utsädespotatis kvalitet."
"Under årens lopp har sättpotatishandeln
ökat märkbart just på grund av att det odlas så mycket potatis på området, likaså
gynnas handeln av den goda efterfrågan på
Ab Kantaperuna:s utsökta sättpotatis. Redan
i flera års tid har vi ordnat en sättpotatis
informationsdag åt odlarna. Under dagen har
vi presenterat nyheter och diskuterat med
odlarna om alla möjliga problem och sökt
efter goda lösningar tillsammans med Ab
Kantaperuna:s experter", berättar Kjell Rosenback.

hållandena är gynnsamma för bakterien, kan
bakteriemängden växa explosionsartat på
några dagar. Kritiska skeden för tillväxt av
stjälkbakterios är tiden från upptagning till
det att potatisen lagras i rätt temperatur, från
förpackning till plantering samt under regniga perioder under tillväxten. En tunn vattenhinna på knölen framkallar syrefria förhållanden och kan få bakterierna att öka explosionsartat.

fungerar, kan från början en liten mängd
sättpotatis med stjälkbakterios förstöra hela
partiet.

Efter upptagningen finns det risk att potatisen fortsätter att andas och den vattenånga
som då bildas kommer upp till ytan av knölen och framkallar syrefria förhållanden. När
potatisen har kylts ner till lagringstemperatur är risken för stjälkbakterios liten. De bakterier som eventuellt under upptagningen har
kommit till ytan av potatisen, dör snabbt i
lager, om bakterierna inte kommer in i knölen via sår eller stötskador.

Man kan hålla problemen med stjälkbakterier och blötröta så minimala som möjligt om:

Det finns många riskfaktorer på våren då
utsädespotatisen transporteras från packeriet
till odlaren samt när utsädet lagras hos användaren innan plantering. Ifall logistiken inte

Det största felet man kan göra för att bakterien skall förökas, är att förvara utsädespotatisen i storsäck och i värme. På grund av
andningen kan potatisen bli våt i säcken och
stjälkbakterierna kommer då att öka hejdlöst,
trots att partiet inte ser dåligt ut.

PeruNapaKinaa

32. maaottelu

ollu ilimasa, maasa ja joskus saappaisaki.

Tuli tuola märällä ja upottavalla perunamaal-

Vuonna -87 nostettiin pahimpana päiväna
Rimme 700 -koneella yksi säiliöllinen. Ko-

la mieleen, että taas on ilimasa suuren urheilujuhulan tuntua. Vuosi on valamennet-

vasti oli yritystä, mutta tulos vaatimaton.

tu ja reenattu ja nyt on sitte maaottelun

Tämä syksy on ollu taas mahollisuuksien

aika. Maa ja Vilijelijä ottelevat, kumpi saa
perunat. Ensimmäinen maaotteluni oli vuon-

taidetta. Kuivimmista lohkoista on alotettu
ja vähä kerrallaan sitte kokkeiltu kantoky-

na 1976. Kasvussa oli viitisen hehtaaria ruokateollisuusperunaa. Siemen oli semmois-

kyä märemmillä ja pehemiämmillä mailla.
Vielä on muutama hehtaari jälellä, joista ei

ta laatua, että kasvutillaa oli jääny juolave-

kaikista tiiä, kumpi voittaa. Pelastusrenkai-

henällekki. Nostokone oli merkkiä Juko ja
lopun voitta täyttää mielikuvituksella. Juo-

ta eli apurattaita on viritetty niin raktoriin
ku nostokonneeseenki. Pultinvääntyä on

lavehenä oli Maan puolella täsä ottelusa.

ollu ko Verrarin varikolla Monakosa. Sanovat tuola nostokonneen päällä työskente-

nesti alakutaipaleella oli yhtiösäki semmo-

Vuosien varrella on tullu voittoja ja tappioi-

levät rouvat, että hyviäki puolia löytyy: tänä

ta. Olosuhteita ei voi valita, mutta asenteen voi. Mielenkiintosimmat muistot on

vuonna ei pölise niinku viime syksynä.

jääny niiltä vuosilta, jollon kolome suurinta
haastetta on ollu vesi, vesi ja vesi. Sitä on

Tämä lehti kahtoo muutenki perruutuspeiliin Kantaperunan vaiheita ja historiaa. Mo-

nen tunne, että pyssyykö pinnalla vai uppuaako laman liejuun. Minkä tahansa virman olemasaolo riippuu siittä, onko sillä
asiakas, joka hyötyy ja on valamis maksamaan rahhaa tuotteesta. Kantaperunalla on
ollu hyviä asiakkaita, hyvä porukka siementuottajina ja hyvä tiimi yhtiösä niin etteenpäin on menty. Kiitos vaiherikkaista vuosista kaikille perunan ystäville ja jatketaan
etteenpäin kohti uusia seikkailuja.
Kannan Otto
(Pisilän Eeron
taiteilijanimi pakinahommisa)

1. Man använder högklassig utsädespotatis
som helst har bakterietestats
2. Man undviker att förvara och transportera potatisen i värme och odlaren förvarar
inte utsädespotatisen i storsäck före
plantering
3. Man förhindrar att knölarna blir fuktiga och
ser till att ventilationen är bra före och
under lagring, under transport samt i
mellanlager innan plantering.
4. Man ser till att ha arbetsredskapen rena
5. Man kontrollerar att växtligheten inte har
avvikande symptom
- svart blast
- torra bruna fläckar på blasten
- sprickor i stjälkarna på blasten
- förruttnelse i toppen av blasten

Det typiska för Pectobacterium atrosepticum stjälkbakterios är att blasten
blir svart och ruttnar, och till slut dör
hela växten. Även Dickeya-sorten kan
orsaka liknande skada, men den typiska
lukten av stjälkbakterios kan saknas.
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