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Vuosi 2008 on kansainvälinen perunavuo-
si. Aiheen ympärille on rakennettu erin-
omaiset webbisivut FAO:n toimesta osoit-
teessa www.potato2008.org. Peruna on 
yksi maailman tärkeimmistä ravintokas-
veista ja ansaitsee tämän huomion. Vä-
kirikkaissa Aasian maissa peruna on eri-
tyisessä myötätuulessa. Ennusteiden mu-
kaan maailman perunantuotanto tuplaan-
tuu vuoteen 2020!

Perunavuoteen ja -viikkoon liittyen järjes-
tettiin helmikuussa ruokatoimittajille sekä 
kaupan ja teollisuuden ostajille suunna-
tun Ylläty Perunasta -tapahtuman Helsin-
gissä. Uudet perunajalosteet, lajikkeet ja 
pakkauk set sekä ravitsemustieto olivat 
viestinnän ytimenä, maistiaisia unohtamat-
ta. Tapahtuma sai väen liikkeelle ja palau-
te oli positiivista. Totesimme, että tällaista 
käytäntöä on tarpeen jatkaa. Tapahtuman 
yhteydessä käynnistettiin myös Pro Peru-
na -yhdistyksen toiminta. Yhdistys on kai-
kille perunasta innostuneille ja sen puo-
lesta työskenteleville avoin foorumi. Toi-
minnan suunnittelu on parhaillaan käyn-
nissä. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa. Ter-
vetuloa mukaan!

”yhdistys on kaikille 

perunasta innostuneille 

ja sen puolesta 

työskenteleville avoin 

foorumi. tervetuloa mukaan!”

Peruna, kuten monet muutkin elintarvik-
keet, ovat nyt mukavassa nosteessa mark-
kinoilla. Nousevat tuotantokustannukset 
luovat paineita perunan hinnankorotuk-
sille. Teollisuustalot ovat tahoillaan näitä 
ratkaisuja jo tehneetkin. Sama suuntaus 
on paikallaan myös ruokaperunan osal-
ta. Toiminnassa pitää säilyä kehittämisen 
ja pärjäämisen edellytykset. Se on myös 
kuluttajien ja kaupan etu. Ymmärrän niin, 
että ne myös mielellään hyvästä laadusta 
ja palvelusta maksavat. 
Kevään siemenperunatoimitukset ovat 
käynnistyneet. Samaan aikaan pohditaan 
jo ennakkotilauksia seuraavalle kaudelle. 
Siemenkaupan rytmi on muuttunut entistä 
aikaisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi. 
Se on koko toimialan etu. Toiminnan suun-
nittelussa kannattaa huomioida, että ensi 
kaudellakin kysytyimmät lajikkeet loppu-
vat jo alkusyksystä. Markkinoille on tulos-
sa useita uutuuslajikkeita, niitäkin kannat-
taa rohkeasti kokeilla. 

Hyvää Perunavuotta!

Jussi karjula
jussi.karjula@kantaperuna.com
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yksi kantaperunan tärkeimpiä tavoitteita on 
pyrkiä löytämään suomen olosuhteisiin ja 
markkinoille parhaiten soveltuvat lajikkeet. 
tällä hetkellä tulossa on useita lupaavia la-
jikkeita, joista tässä esitellään annabelle, 
mozart ja saline.

Uutuuslajikkeita etsitään yhdessä Euroopan 
johtavien lajikejalostajien kanssa ja niitä 
seurataan usean vuoden ajan koeviljelys-
sä Suomessa. Tällä tavoin voidaan varmis-
tua siitä, että lajike todella menestyy olo-
suhteissamme. Joka vuosi Kantaperuna tes-
taa yli 100 uutta lajiketta viljelemällä niitä 
koekentillä ympäri Suomea. Tässä työssä 
ovat myös Kantaperunan asiakkaat suures-
sa roolissa, sillä heiltä saadaan arvokasta 
tietoa uutuuslajikkeiden ominaisuuksista. 
Kaikista testatuista lajikkeista vain muu-
tamat todella päätyvät kaupallisiksi lajik-
keiksi Suomessa.

annabelle – herkuttelijoille

Annabelle yllättää erinomaisella maullaan. 
Lajiketta suositellaan esimerkiksi salaat-
teihin ja annosperunaksi. Pitkänomainen 
muoto erottaa lajikkeen tavanomaisista ja 
tuo sille ripauksen eksotiikkaa.

Satoisaa ja melko aikaista Annabellea voi 
viljellä useimmilla perunalle soveltuvil-
la maalajeilla. Kaikkein kuivimpia paikko-
ja kannattaa välttää lievän ruvenarkuuden 
vuoksi. Lajike ei ole arka virustaudeille ja 
sen rutonkestävyys keskimääräistä tasoa. 
Kantaperuna aloittaa Annabellen siemenvil-
jelyn ensi kesänä, joten kotimaistakin sie-
mentä tulee markkinoille.

Annabellea voit tilata Kantaperunasta myös 
ensi kesän viljelyyn. Soita ja kysy numeros-
ta 0207 614 800.

mozart – sisäistä 
ja ulkoista kauneutta

Jos tarvitset lajiketta, joka antaa hyvän sa-
don, kestää ankariakin olosuhteita ja vie-
lä maistuu hyvälle, niin Mozart on valinta-
si. Mozart soveltuu erinomaisesti niin koti- 
kuin suurtalouskäyttöönkin. Lievästi jauhoi-
sena lajikkeena sen käyttömahdollisuudet-
kin ovat moninaiset.

Mozartin parhaita puolia ovat erinomainen 
ruvenkestävyys ja maltokaariviruksenkestä-
vyys. Kantaperunan koeviljelyssä kuivissa 
olosuhteissa kesällä 2006 Mozartiin ei tul-
lut käytännössä ollenkaan rupea. Kaikissa 
muissa lajikkeissa rupea havaittiin.

Mozartia löytyy vielä jonkin verran Kanta-
perunasta täksikin kevääksi. Soita ja tilaa 
numerosta 0207 614 800.

saline – 
monikäyttöisyyttä etsivälle

Runsasmukulainen Saline tarjoaa oivalli-
sen mahdollisuuden saada aikaisin peru-
naa myös keltaiseen pussiin. Saline toimii 
myös erinomaisesti kuorimoissa ja suurta-
louskeittiöissä. Lajikkeen käsittelynkestä-
vyys on erittäin hyvä. Keski-Euroopassa Sa-
line on suosittu kotitekoisten ranskanperu-
noiden lajikkeena.

Salinen viljely onnistuu kaikilla perunalle 
soveltuvilla maalajeilla. Lajikkeen ruven-
kestävyys on hyvä. Vaikka Saline onkin ai-
kainen lajike, se kestää hyvin varastointia 
ja laatu säilyy hyvänä kevääseen saakka. 
Kantaperuna ottaa Salinen omaan tuotan-
toonsa ensi kesänä, joten keväälle 2009 on 
tarjolla kotimaista siemenperunaa.

 annabelle mozart saline

 mukulan muoto pitkänomainen pikänsoikea pyöreänsoikea

 kuoren väri keltainen punainen keltainen

 mallon väri keltainen keltainen keltainen

 tärkkelysprosentti 13 % 14,5 % 14,5 %

 keittotyyppi A = kiinteä AB = kiinteähkö/ B = hieman

  hieman jauhoinen jauhoinen

 suurtalouskäyttö hyvä erittäin hyvä erittäin hyvä

 käsittelynkestävyys erittäin hyvä hyvä erittäin hyvä

 taudinkestävyys:

 - Y-virustauti keskinkertainen hyvä keskinkertainen

 - Maltokaarivirus keskinkertainen erittäin hyvä hyvä

 - Lehtirutto keskinkertainen hyvä keskinkertainen

 - Mukularutto keskinkertainen hyvä hyvä

 - Perunarupi lievästi ruvenarka erittäin hyvä hyvä

Ulkoasu ja taitto 
Mainostoimisto Närhi Oy

Paino
Tornion Kirjapaino Ky

Painos
4.000 kpl 

Kannen kuva

Juho Tölli, 7 v. ”Pitkäkäsiperuna”

Kuuma Peruna 2/2008 
ilmestyy viikolla 41

ISSN 1795-0619

Pro Peruna – perunan puolesta
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Pro Peruna
kutsuu mukaan toimintaan

kuluva vuosi on kansainvälinen Peruna-
vuosi. Lisäksi viikolla seitsemän vietettiin 
kansallista perunaviikkoa. näiden teemo-
jen innostamana noin 50 ihmisen joukko 
kokoontui ylläty perunasta -tapahtumaan 
helmikuun alkupuolella Helsingin tukku-
torille. tapahtumaan oli kutsuttu erityises-
ti ruokatoimittajia sekä kaupan ja Hore-
Ca-sektorin ostajia. tapahtumajärjestelyis-
tä vastasivat kantaperuna, Luonnosta, Pot-
well ja Profood.

Tapahtuman juontajana toiminut ruokakult-
tuuriasiamies, keittiömestari Jaakko nuutila 
totesi avaussanoissaan: 
”Peruna on niin hieno asia, että sille kan-
nattaa tehdä promootiotyötä. Se on myös 
mitä suurimmassa määrin lähiruokaa. Ja en-
nen kaikkea: peruna on maukasta.” 
Nuutila korosti lisäksi, että perunalajikkei-
den välillä on suuria eroja ja että oikealla 
lajikevalinnalla on iso merkitys.
Tilaisuudessa Profoodin keittiömestari ila-
ri kesti loihti tapahtumajärjestäjien raaka-
aineista ja tuotteista herkullisia maistiai-
sia. Pirkka-lehden ruokatoimittaja annika 
elomaa ja Maku-lehden toimitussihteerinä 
työskentelevä Uura Hagberg nauttivat mui-
den mukana perunaherkuista.
Annika piti perunaa tärkeänä arkiruoka-
na, mutta korosti samalla, että peruna on 

Peruna yllätti tukkutorilla

Suosituksen mukaan perunaa pitäisi 
vuosittain käyttää noin 90 kg/henki-
lö. Nykyisin suomalaiset syövät peru-
naa keskimäärin noin 60 kg vuodessa. 
Käytön lisäämiseen on kuitenkin hyvät 
edellytykset mm. siksi, että perunateol-
lisuus tarjoaa jatkuvasti monipuolistu-
van ja kasvavan valikoiman tuotteita, 
jotka vastaavat niin kuluttajien kuin 
ammattikeittiöidenkin vaatimuksiin. 
Ylläty Perunasta -tapahtumassa maa-
rit kari esitteli perunaa ravintoainee-
na. Hän totesi, että ravinnon hiilihyd-
raattien nopeus on puhuttanut kulutta-
jia tällä vuosituhannella. 
”Peruna on asetettu tässä keskuste-
lussa omituiseen valoon; sitä pidetään 
hoikistujan vihollisena, vaikka juuri pe-
runassa on esimerkiksi keitettyyn pas-

myös gourmeeta. 
”Perunasta syntyy parhaat lisäkkeet esimer-
kiksi hirvipaistiin.” Hän kertoi kokeneensa 
itse lajikevalinnan tärkeyden perunaruoki-
en onnistumisessa.
Uuran mukaan meillä on vielä matkaa sii-

taan verrattuna enemmän tärkeitä ki-
vennäisiä ja vähemmän tärkkelystä ja 
energiaa kypsän tuotteen painoperus-
teisessa vertailussa.”
”Aterialla entistä tärkeämpää on muis-
taa ateriakokonaisuuden ja monipuo-
lisuuden merkitys. Peruna-aterialla se 
syntyy melkein luonnostaan. Hidasta-
jat kuten puolukka, kurkkusalaatti, kas-
vikset ja vihreät salaatit kuuluvat pe-
runa-ateriaan kuin luonnostaan. Myös 
hapan ja kuitupitoinen ruisleipä sopii 
juuri perunan kanssa, samoin nokare 
rasvaa. Perunasalaatti – tuo jäähdytet-
ty ja kasvisöljypitoinen energiapakka-
us on todellinen pitkän matkan ohjus. 
Varhaisperuna puolestaan on kevyttä 
herkkua, jossa hiilareita ei ole juuri ole-
kaan”, Maarit painotti. 

Lisää perunaa!

hen, että valmistuotteet hyväksytään ”hy-
vän äidin jutuksi”. Hän piti asiaa kulttuuri-
kysymyksenä, joka vaatii aikaa. Omana pe-
runaherkkukokemuksena Uura esitteli yh-
distelmän; uudet Siikli-perunat ja savustet-
tu kala.                                          Jk

Lähes 50 perunaketjun vaikuttajaa vietti iltapäivän perunan parissa Agroksenmäen holvikellarissa.

ylläty perunasta -tapahtumassa allekirjoi-
tettiin Pro Peruna -yhdistyksen perustamis-
asiakirja. allekirjoittajina toimivat Pohjoisen 
kantaperuna, Luonnosta, Profood ja Potwell 
sekä suomen keittiömestarit ry. yhdistyk-
sen tarkoituksena on olla kaikille perunan 
parissa työskenteleville ja perunan ystävil-
le avoin foorumi.

Keittiömestari Jaakko nuutila muistutti alle-
kirjoituksen yhteydessä, että peruna on ter-
veellistä, ravitsevaa, monipuolista ja help-
poa valmistaa. Se on myös mitä suurim-
massa määrin lähiruokaa. Ja ennen kaik-
kea: peruna on maukasta. 

Pro Peruna -yhdistys pyrkii edistämään pe-
runan käyttöä elintarvikkeena niin arkena 
kuin juhlanakin sekä lisäämään kuluttaji-
en ja muiden sidosryhmien tietämystä pe-
runan ja perunatuotteiden ravitsemuksel-
lisesta merkityksestä ja käyttötavoista. Li-

säksi yhdistys työskentelee parantaakseen 
perunan ja perunatuotteiden laatua sekä 
alalla toimivien yhteistoimintaa. 

Sen toimintamuotoja ovat monipuolinen 
tiedotustoiminta sekä erilaisten kuluttaja-
tutkimusten ja selvitysten teettäminen. Li-
säksi yhdistys työskentelee yhdessä viran-

Pidän tärkeänä perunan menekinedistämistä ja olen kiinnostunut Pro Peruna ry:n 
jäsenyydestä. Pyydän, että minuun otetaan yhteyttä.

Nimi:

Osoite:

Sähköposti:    Puhelin:

Postita tämä kuponki osoitteeseen Pro Peruna ry, Leppiojantie 11, 91800 Tyrnävä 
tai faksaa numeroon (08) 561 7820.

omaisten ja muiden sidosryhmien kans-
sa sekä järjestää alan kokouksia ja semi-
naareja. 

Lisätiedot: 
www.properuna.fi

Jussi Karjula 
040 773 4054

Ruokatoimittajat maistelivat 
perunaherkkuja.

Jaakko Nuutila juonsi tapahtuman. 
Haastateltavina ruokatoimittajat 

Annika Elomaa ja Uura Hagberg.
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Aleksi simula
markkinointipäällikkö, Erikoiskasvisegmentti 
Kemira Growhow oyj

ravinteita riittävästi 
mutta ei liikaa

– Uusi tehoaine perunaruton torjuntaan 
– Erittäin tehokas ruttoa vastaan 
– Suojaa nuoret, laajenevat lehdet ja estää siten ns. latvaruttoa 
– Sateenkestävä heti ruiskutteen kuivuttua lehdelle 
– 3 vrk:n varoaika 

Rekisteröintiä odotetaan alkuvuodesta 2008

www.agrimarket.fi

Käyttöohjeet ja käyttöturvallisuus-
tiedotteet: www.agrimarket.fi.
Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.

Revus – laajenevien 
lehtien suojaksi

UUTUUS!

Peruna on vaativa kasvi, joka pal-
kitsee huolellisen viljelijän huip-
pusadolla. ravinteiden tasapaino 
on yksi avaintekijä viljelyn onnis-
tumiseen. nykypäivänä lannoitus-
takin ohjaavat kasvin tarpeiden 
ohella myös ympäristöseikat ja 
kuluttajan vaatimukset. 

Itämeren rehevöityminen ja levä-
lautat uimarannoilla ovat jokake-
säinen keskustelunaihe niin julki-
suudessa, kuin kaupunkien katu-
kahviloissakin. Suomalainen kulut-
taja on yhä valistuneempi ympä-
ristöasioissa ja vaatii teollisuudel-
ta, maatalous mukaan lukien, ym-
päristötekoja. Uusi ympäristötuki, 
joka konkretisoituu monille vilje-
lijöille vasta nyt alkavalla kasvu-
kaudella, tuo uusia velvoitteita ja 
rajoituksia, mutta myös mahdolli-
suuden koko toimialalle kiillottaa 
kilpeään ympäristöasioissa. Puh-
das ympäristöystävällinen imago 
on valttikortti, jos sitä myös osa-
taan rummuttaa ja tuoda esille julkisessa 
keskustelussa.

fosforin 
hyötysuhde paremmaksi

Uuden ympäristötuen ehdot toivat monelle 
perunanviljelijälle harmaita hiuksia. Erityi-
sesti ne viljelijät, jotka olivat aikaisemmin 
lannoituksen perustason piirissä, saattoi-
vat huomata peltojensa fosforilannoituksen 
tiukentuvan huomattavasti viljavuuslukujen 
näyttäessä tumman vihreää.   Arveluttavan 
korkeassa luokassa fosforia ei saa perun-
alle antaa enää lainkaan. Koska fosfori on 
tärkeä ravinne kasville keväällä juurten kas-
vun tehostajana, herää väistämättä pelko 
fosforin riittävyydestä varsinkin happamil-
la mailla joihin fosfori sitoutuu tiukemmin. 
Jos fosforiluvut ovat arveluttavan korkeal-
la tasolla, jää ainoaksi vaihtoehdoksi fosfo-
rin saannin turvaamiseksi, pH:n nosto maa-
lajista riippuen lähelle 6:tta. Kalkituksella 

saadaan myös nostettua kalsiumpitoisuut-
ta maassa.  Niissä viljavuusluokissa joissa 
fosforin käyttö on sallittua, voidaan lannoi-
tuksen hyötysuhdetta tehostaa ns. startti-
lannoituksella eli antamalla osa fosforista 
ja typestä suoraan siemenriviin, joko nes-
temäisenä tai rakeisena starttilannoksena. 

Liukoinen 
typpi tarkkailuun

Typen suhteen ympäristötuen mak-
similevitysmäärät mahdollistavat 
yleisesti ottaen riittävän typpilan-
noituksen. Yleensä typen kanssa 
kun pitää olla perunalla varovai-
nen, jo pelkästään laatuseikkojen 
vuoksi. Maan liukoisen typen mää-
rän seuraaminen keväällä ja koko 
kasvukauden ajan, voi tuoda sekä 
säästöjä lannoitukseen että paran-
nusta perunan laatuun ja varasto-
säilyvyyteen. 

kaliumin 
saanti turvattava

Kalium pysyy perunamaissamme 
yleisesti ottaen huonosti. Sen mer-
kitys perunan laatuun on kuiten-
kin kiistaton, ja kaliumin saannin 
turvaaminen erityisesti mukulan-
muodostusvaiheesta eteenpäin 
on tärkeää erityisesti ruokaperu-
nan tuotannossa. Kaliumlannoituk-
sen jakamista kannattaa harkita, 

jos maalajit ovat erittäin karkeita. Jälkim-
mäinen kaliumlannoitus on hyvä tehdä en-
nen viimeistä multausta, jotta lannoitera-
keet saadaan peitetyksi. Toinen vaihtoeh-
to kaliumin saannin turvaamiseksi on Pel-
lon Biotiitti, joka nostaa maan kaliumlu-
kua ja pitää sen korkealla pitkään. Sääs-
töjä syntyy, kun erillisiin kaliumlannoituk-
siin ei tarvitse ryhtyä.

riittävä lannoitus on kaikkien etu
Nykyaikainen lannoitus lähtee yhä enem-
män siitä mitä kasvi tarvitsee. Lannoitus-
suunnitelmat tehdään yhä tarkemmin vilja-
vuusanalyysien perusteella, ympäristön ja 
ympäristötuen ehdoilla. Lannoituksen riit-
tävyys on turvattavissa kun ravinteita an-
netaan oikea määrä silloin kun kasvi niitä 
eniten tarvitsee, samalla saadaan sääste-
tyksi niin rahaa kuin ympäristöä, ja sehän 
on kaikkien etu!

Markkinointipäällikkö Aleksi Simula

”suomalainen kuluttaja on 

yhä valistuneempi ympäris-

töasioissa ja vaatii teollisuu-

delta, maatalous mukaan 

lukien, ympäristötekoja.”
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ePeruna – pian käytössä
Kantaperuna ottaa seuraavien viikkojen ai-
kana käyttöön yhdessä MTT Ruukin kans-
sa kehitetyn ePeruna-tuoteselostepalvelun. 
ePeruna on Internet-palvelu, josta siemen-
perunan suoraan Kantaperunalta hankkiva 
asiakas saa yksityiskohtaisen tuoteselos-
teen jokaisesta hankkimastaan perunaeräs-
tä. Tuoteseloste sisältää mm. Eviran teke-
mien siemenperunan viljelys-, laboratorio- 
ja varastotarkastusten tulokset jokaisesta 
kauppaerästä. Kantaperuna toimittaa asiak-
kailleen henkilökohtaisen käyttäjätunnuk-
sen ja salasanan, joiden avulla palveluun 
kirjaudutaan. ePeruna on turvallinen, tun-
nukset avaavat pääsyn vain asiakaan itsel-
leen hankkimien siemenerien tuoteselostei-
siin. ePerunaan voi käydä tutustumassa jo 
nyt Kantaperunan nettisivuilla osoitteessa  
www.kantaperuna.com. Sivuilta olevan ePe-
runa-linkin kautta pääsee tarkastelemaan 
tuoteselosteen mallia.

Peruna tarvitsee tietyn määrän ravinteita 
sadon ja sadon laadun tuottamiseen. an-
nettujen ravinteiden suhteet tulisi olla oi-
keat, jotta peruna pystyisi hyödyntämään 
ne kasvukauden aikana kehitystarpeensa 
mukaan. kasvin kasvun lisäksi on otettava 
huomioon myös sadon käyttömuodon jopa 
lajikekohtaiset vaatimukset. Lannoitus on-
kin yksi perunan laatuun eniten vaikutta-
vista tekijöistä.  

ravinteiden 
tasapainottamista

Ravinnesuhteiltaan oikean lannoituksen pe-
rustana on kasvualustan ravinnevarojen 
huomioon ottaminen.  Lannoitus mitoite-
taan maan viljavuustutkimustulosten, ra-
vinteiden käyttökelpoisuuden ja ympäristö-
vaatimusten mukaisesti.  Ravinnevarat riip-
puvat maaperän ravinteiden määrästä sekä 
sen kyvystä ylläpitää ja luovuttaa ravinteita 
kasville. Maaperässä kasvinravinteet siirty-
vät vedessä juurten lähelle ja lopulta kas-
vin juurisolukkoon. Ravinteiden käyttökel-
poisuus on riippuvainen monista maaperä-
tekijöistä, joista tärkein on maan pH. Kas-
vin ravinteiden saannin kannalta sopivin 
maan pH on 6,5–7,0. Pohjois-Pohjanmaal-
la perunantuotannossa 1980- ja 1990-lu-
vulla olleiden tuotantolohkojen maan pH-
luvut (liki 30 000 maanäytettä) vaihtelivat 
välillä pH 5,3–6,0. 

tarkkuutta 
perunan lannoitukseen

Elina Virtanen • Pohjoisen Kantaperuna oy • Mtt ruukki

Lannoituksella saavutetaan paras tulos, 
kun tiedetään perunan tarvetta vastaavat 
ravinnemäärät oikeassa suhteessa ja ajan-
kohta, jolloin ravinteet ovat käytettävissä. 
Tällä tavalla turvataan perunakasvustojen 
kyky yhteyttämiseen ja täysimittaiseen sa-
donmuodostukseen ja myös ravinteiden 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. 
Lannoitustarpeen määrittämisessä on otet-
tava huomioon myös ympäristötukiehdot ja 
muut lannoitustarpeeseen vaikuttavat teki-
jät. Noin 30 tonnin perunasadon ravinne-
sisällöksi on määritelty typpeä 68–110 kg, 
fosforia 12–20 kg, kaliumia 110–160 kg, kal-
siumia 2–6 kg ja magnesiumia 4–7 kg. 

Hienosäätöä 
käyttömuodoittain ja ravinteittain

Perunan on oltava ulkoiselta ja sisäiseltä 
laadultaan moitteetonta sekä käsittelyn ja 
varastoinnin kestävää. Näiden yleisvaati-
musten lisäksi perunan eri käyttömuodot 
asettavat myös omat vaatimuksensa kemi-
allisiin tai rakenneominaisuuksiin. Siemen-
perunatuotannossa tavoitteena on mah-
dollisimman suuri mukulalukumäärä ja sa-
don tasainen mukulakokojakauma. Laa-
dulta vaaditaan tautipuhtautta ja taudin-
kestävyyttä sekä elinvoimaa tuottaa uut-
ta satoa. Ruoka- ja ruokateollisuustuotan-
nossa perunalta vaaditaan tasalaatuisuut-
ta, varasto- ja käsittelynkestävyyttä sekä 

hyviä rakenne- ja muita jatkojalostusomi-
naisuuksia. Tärkkelysperunatuotannossa 
tavoitteena on mahdollisimman suuri tärk-
kelyssato.  Perunan koostumukseen liitty-
viä ominaisuuksia voidaan säädellä lannoi-
tus- ja muilla viljelyteknisillä toimenpiteillä. 
Ravinnesuhteiltaan oikealla lannoituksella 
voidaan vaikuttaa sekä ulkoiseen että si-
säiseen laatuun, jos tuotantotekniikka on 
muilta osin kunnossa. 

Typpi ravinteena vaikuttaa ravinteista eni-
ten sadon määrään. Se lisää varsimassan 
kasvua ja lehtialaa sekä mukulakokoa. Ty-
pen jakamisella on voitu vaikuttaa joilla-
kin lajikkeilla myös mukulalukumäärään. 
Typen liikalannoitus perunan tarpeeseen 
nähden hidastuttaa kasvuston (mukuloi-
den) tuleentumista, alentaa tärkkelyspitoi-
suutta sekä heikentää varasto- ja käsitte-
lykestävyyttä. Erityisesti lajikkeilla, joiden 
kuiva-ainepitoisuus on luontaisesti alhai-
nen tai lajike on myöhäinen tulisi typpilan-
noitusta tarkentaa.

Fosforin pidättyminen maahan on voimak-
kainta happamissa maissa ja sen hyväk-
sikäyttö saattaa olla vain 10–30 %. Fos-
fori on merkittävä ravinne ja sen saannis-
ta tulisi huolehtia. Ravinteena se nopeut-
taa alkukehitystä, edistää juurten kasvua 
ja vahvistaa solukkoa. Lisäksi fosforin on 

Kaliumlannoituksen lisääminen vähensi mekaanisten vikojen osuutta sadossa ja vai-
kutti kuiva-aineeseen alentavasti.

Peruna ottaa ravinteita maaperästä välittömästi, kun lehdet ovat yhteyttämiskykyisiä ja juuristo on kehittynyt kuljettamaan vettä ja 
ravinteita. Kaaviossa typen, fosforin, kaliumin, kalsiumin ja magnesiumin mukuloiden ravinteiden otto keskimäärin taimettumi-
sesta nostoon saakka mg/päivä/kasvi. 

todettu lisäävän mukulalukumäärää. Kali-
um liikkuu sekä maassa että kasvissa hel-
posti. Peruna ottaa kaliumia niin runsaas-
ti, kun sitä on saatavilla. Kalium syrjäyttää 
helposti maassa siihen kytköksissä olevat 
magnesiumin ja kalsiumin. Näiden ravin-
teiden suhdetta tulisi tarkastella erityises-
ti siemenperunatuotannossa, jotta muku-
lan solukkorakenne saadaan kehittymään 
mahdollisimman vahvaksi. Kalium paran-
taa perunan käsittely- ja varastokestävyyt-
tä sekä vähentää tummumista. Kaliumin 
liikalannoitus viivästyttää tuleentumista ja 
alentaa kuiva-ainetta. 
Kalium, kalsium ja magnesium ovat tärkei-
tä ravinteita perunan sisäisen laadun ke-
hittymisessä. Ne ovat keskenään kilpaile-

via ja erityisesti kalsiumin saanti voi häi-
riintyä, jos maassa on runsaasti kaliumia ja 
magnesiumia. Siitä syystä on huolehditta-
va maan kalsium- ja magnesiumravinteis-
ta erityisesti, kun kaliumlannoitus on run-
sasta.  Kalsium lisää taudinkestävyyttä ja 
vahvistaa solukkorakennetta. Magnesium 
puolestaan vähentää tummumisherkkyyt-
tä ja lisää tärkkelyspitoisuutta.

Sadon laadun varmistamiseksi on otetta-
va huomioon myös lajikekohtaiset vaati-
mukset. Lannoitusta joudutaan tarkenta-
maan sitä enemmän mitä tärkeämpää on 
varsiston tuleentuminen ja kuoren vahvis-
tuminen, sadon laatu sekä käsittely- ja va-
rastointikestävyys. Vaikka lannoituksen ta-
sapainottaminen onkin tärkeintä sadon ja 
sadon laadun varmistamiseksi, tavoitteiden 

Mukuloiden ravinteiden otto (mg/päivä/kasvi)
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Typpilannoitus vaikuttaa perunan kuiva-
aineeseen alentavasti. Kuiva-aineesta on 
noin 70–80 % tärkkelystä.

saavuttamiseksi on kuitenkin oltava koko 
tuotantoketju hallinnassa.

Fosforilannoitus lisäsi mukulalukumää-
rää kenttäolosuhteissa.
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”Menestys 
alkaa 

  mukulasta”

Käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet: www.agrimarket.fi 
Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. 
® Syngenta Group Company:n rekisteröimä tavaramerkki.

Laajenna rikkakasvitehoa tankkiseoksella
• Tehokas ja edullinen ratkaisu perunan rikkaongelmiin
•  Käytetään tankkiseoksina esim. Afalonin tai Senkorin 

kanssa
• Erinomainen teho mm. mataraan ja kylänurmikkaan
• Vaikuttaa lehtien ja maan kautta
• Ei pohjavesialueiden käyttörajoitusta

Uutuus perunan nestepeittaukseen
•  Sisältää punaisen väriaineen
•  Laajatehoinen: rekisteröity 

perunaseitin lisäksi siemen-
levintäisen harmaahilseen, 
kuorirokon ja perunaruven 
torjuntaan 

•  Käyttömäärä: 200–250 
ml/1000 kg perunaa 

•  Nyt hyväksytty myös 
uppopeittaukseen

N I M I T Y S U U T I N E N  k a n ta P e rU n a  oy

Tammikuussa Kantaperunan asiakaspal-
velutiimiin liittyi anna-sofia simojoki. 
Hän on lopputyötä vaille valmis traden-
omi (erikoistunut opinnoissa henkilöstö-
hallintoon ja markkinointiin). Anna-Sofia 
toiminut aiemmin assistenttina, kirjakau-
pan myyjänä ja bingo-työntekijänä. Viime 
kevään hän oli opiskelijavaihdossa Luu-
lajan Yliopistossa. Anna-Sofian mukaan 
paras tuliainen sieltä oli uskallus käyttää 
omaa kielitaitoa.
 
Anna-Sofia on kotoisin Haukiputaalta – nykyään hän asuu Oulus-
sa. Harrastukset ovat liikuntapainotteisia. ”Talvisin käyn kunto-
salilla muutaman kerran viikossa ja lumilautailen mahdollisuuk-
sien mukaan. Kesäisin pelaan jalkapalloa ja lenkkeilen. Olen jää-
nyt myös koukkuun matkailuun ja sitä tulee tehtyä aina, kun se on 
vaan mahdollista. Seuraavana matkakohteena on Thaimaa”, Anna-
Sofia kertoo. 

Anna-Sofia hoitaa etenkin Nina Louet-Kylmäsen tehtäviä ja tuleekin 
olemaan aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin kevään siemenperuna-
toimitusten osalta. Nina jäi nimittäin helmikuun alkupuolella äitiys-
lomalle. ”Työ tuntuu mukavalta ja positiivisella tavalla haasteellisel-
ta. Tunnen, että olen tullut mukaan kasvavaan ja kehittyvään orga-
nisaatioon. Lisäksi työpaikalla on hyvä me-henki. Uuden alan oppi-
minen on jännittävää, mutta on ollut kiva huomata, että tieto tart-
tuu nopeasti”, Anna-Sofia kertoo.

anna-sofia 
myyntiassistentiksi
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Humistar maanparannusaine perunalla®

L
ä

h
d

e
: P

e
ru

n
a

n
tu

tk
im

u
sl

a
it

o
s 

P
e

tl
a

, l
a

ji
k

e
 N

ic
o

la
, S

u
o

m
i 2

0
0

5

140

130

120

110

100

90

80

70

60

%

+27 %
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+31 %
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Kokonaissato Myyntikelpoinen sato (35 - 70 mm)

Humistar 50L/ha
®

Käsittelemätön

36 t/ha

Humistar
®

lisää kokonaissatoa ja myyntikelpoista satoa

lisäämällä kokoluokkaa:  > 35 mm ja < 70 mm

25,9 t/ha

Katso lisää: www.humistar.fi

Humistar
®

parantaa laatua vähentämällä rupisuutta ja

epämuodostuneita mukuloita.
Osoite :
Puhelin :

Amerintie 88   04320 TUUSULA
09-27468828  Fax 09-2746 8830

Siemenestä laatikkoon

Humistar soveltuu myös monille muille kasveille! Soita heti 09 2746 8828

Viljelijäkommentteja:

”Varhaisperunalla (Timo) Humistar

tasoitti selvästi mukulakokoa ja lisäsi

myyntikelpoista satoa.” ja

”Humistar vähentää perunarupea”.

Humistar parantaa

- maan rakennetta,

- maan vedenpidätyskykyä,

- ravinteiden liukoisuutta sekä

- juuriston kehittymistä

- ja siten lopulta sadon määrää,

laatua ja ARVOA.

- sopii myös luomuun

Juhlavuoden kunniaksi kantaperuna järjesti 
viime syksynä yhteistyössä kotimaiset kas-
vikset ry:n kanssa leikkimielisen peruna-ai-
heisen kuviskilpailun 1.–6. luokkalaisille. 
kilpailuun kutsuttiin mukaan peruskouluja 
”perunapaikkakunnilta”, jotka viljelyalalla 
mitattuna sijoittuvat 10 eniten ruoka-peru-
naa tuottavan kunnan joukkoon.

Arvosteluraati valikoi oivaltavimmat työt yli 
800 työn joukosta! Sarjoja oli kaksi, jois-
sa kummassakin valittiin viisi parasta työ-
tä (sijoituksia ei jaettu) ja lisäksi annet-
tiin kunniamainintoja. Parhaat työt palkit-
tiin diplomeilla sekä 30 euron lahjakorteil-
la kirjakauppaan ja kunniamaininnan saa-
neille postitettiin vesivärit diplomeineen. 
Ar viointiraatiin kuuluivat kuvataiteilija Pia 
Hentunen, riikka seppälä Kotimaiset Kas-
vikset ry:stä ja nina Louet-kylmänen Kanta-
perunasta. Työt olivat hienoja ja raati iloitsi 
siitä kuinka aiheeseen oli paneuduttu. Täs-
tä lämpimät kiitokset kaikille opettajille ja 
itse taiteilijoille, jotka kisaan osallistuivat! 

raadin kommentit

sarja 1.–3. luokat, voittajat, 5 parasta:

           

mikael Laaksovirta, kauhava:
”Teknisesti rikas työ. Kaunista viivaa ja ko-
meat värit. Työssä on liikettä ja vauhtia.”

maria koutonen, metsä:
”Voimakas ja harmoninen tunnelma. Vahva 
työ yksinkertaisesta aiheesta. Taideteos.” 

Peruna on paras! 
-kuviskilpailun satoa

aatu aho, kauhava:
”Mahtava viiva ja hieno, rohkea sommitte-
lu. Työssä on hallitut värit.”  

matias simonson, tyrnävä:
”Työstä tulee hyvälle tuulelle. Työssä on 
raikkaat värit ja hieno liike.”

kunniamaininnat:
sonja Puurunen, tyrnävä: 
”Rohkea ja vahva työ. Hyvät värit.”
teemu Pakkanen, karijoki: 
”Herkkä työ, jossa syksyn alakulo läsnä.” 
Lotta rödling, Pyhäjoki: 
”Hyvä meininki ja hieno kynänkäyttö sekä 
sommittelu.”
roope korpimäki, kauhava: 
”Hyvä värien käyttö. Rohkea ja napakka 
sommittelu. Työssä käytetty ilmavasti ve-
sivärejä.”
erik Leppänen, tyrnävä: 
”Hilpeä, hulvaton – työ on yksinkertaises-
ti rock!”

4.–6. luokat, voittajat, 5 parasta:

Juho-kusti niinimaa, Parhalahti:
”Sarjakuvan keinot käytetty taitavasti hy-

väksi. Teknisesti hieno ja ilmeikäs työ.”

Jarkko impola, yppäri:
”Hyvä valo. Työssä on julisteenomainen 
toteutus, jossa on uskallettu käsitellä roh-
keasti negatiivista aihetta.”

sami Lääperi, tyrnävä:
”Jämpti, abstrakti työ, jossa värien käyttö 
on onnistunut.”

Johannes typpö, metsä:
”Työssä on hieno tunnelma. Perunapellon rytmikkäät viivat on tuotu hyvin esille.”

marleena maliniemi, Parhalahti:
”Teknisesti hyvä työ. Tässä ajassa kiinni.”

ville rimpinen, tyrnävä:
”Selkeä, ilmeikäs ja mukaansatempaava to-
teutus. Hauska. Piirrosjälki on hyvää.”
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Pottumiesten tietotoimisto
•  A s i A s t A   j A   A s i A n   V i E r E s t ä   j o   V u o d E s t A   2 0 0 6  •

markkinakatsausPerunan hinnat ovat olleet laskusuunnassa 

Euroopassa viime aikoina. Esimerkiksi Sak-

sassa puretaan tällä hetkellä varastoja, sillä 

viljelijät haluavat myydä laadun ollessa kor-

kealla. Laadukkaasta perunasta näyttää kui-

tenkin olevan jopa pulaa. 
Hinnat ovat viljelijähintoja viikoilta 6 ja 7. Tie-

dot on kerätty vertailemalla eri maiden peru-

natoimijoiden raportteja. 
 

Hollanti ................ 9,5–12,0
 

Saksa  ..........................11,5
 

Ruotsi*  ..............22,0–26,5
 

Iso-Britannia ................ 19,0* Ruotsin hinnat toimitettuna pakkaamolle.

Pottumiesten

tietotoimisto Ptt

ottaa mielellään 

vastaan hyviä 

perunajuttuja 

sähköpostiosoitteessa 

aki.aunola@kantaperuna.com

Lapin puikulan maine kasvaa

Alla mainituilla perunavuoden sivuilla on myös esitelty 15 
erilaista perunaa noin 7500 lajikkeen valikoimasta. Yksi la-
jikkeista on Lapin puikula. 
Muut 14 ovat siis päässeet arvokkaaseen seuraan! Kuvas-
sa oleva Puikula vain ei oikein näytä Puikulalta. No, van-
ha sananlaskuhan sanoo, että kaikki julkisuus on hyvää 
julkisuutta.

Peruna on turvallisin elintarvike

Ruoka-aineallergioiden yleistyessä on tär-
keää löytää ruokia, joita mahdollisimman 
mo net pystyvät syömään. Allergioiden ko-
titestilaitteita markkinoiva YorkTest Iso-Bri-
tanniasta tutki yli 8000 potilasta vuodelta 
2007 ja päätyi tulokseen. Tutkimuksen tu-
los oli mykistävä: peruna aiheuttaa allergi-
aa alle prosentilla ihmisistä. Perunan kulu-
tukseen suhteutettuna luku tarkoittaa peru-
nan olevan yksi turvallisimmista elintarvik-
keista. (www.foodnavigator.com)

maailmanmarkkinat avoinnaPerunavuoden virallisilla sivuilla osoittees-

sa www.potato2008.org on tarjolla mielen-

kiintoista tilastotietoa perunasta ja sen vil-

jelystä. Koko maailman tuotanto oli vuon-

na 2006 rapiat 314 miljoonaa tonnia eli 

314 miljardia kiloa. Kiinan, Venäjän ja In-

tian yhteenlaskettu tuotanto on yli 40 % 

kokonaistuotannosta. Suomen tuotannon 

ollessa noin 0,2 % maailman tuotannos-

ta ei meillä pitäisi olla ongelmia ylituotan-

tovuonnakaan. Kunpa se olisikin noin yk-

sinkertaista!

Perunan vastaisku 

hiilihydraattikammoisille

Peruna voi laihduttaa. Oletkos kuullut tätä 

viime aikoina? Perunoissakin tavattavan an-

tosyaniini-väriaineen on havaittu auttavan 

metabolisen oireyhtymän estämisessä. Chu-

bun yliopiston tutkimuksen mukaan an-

tosyaniinilla voitaneen vähentää myös lii-

kalihavuutta. Mitä tekee Atkinsin dieetti-

läinen? 

Shakespearea soveltaen: syödäkö vai eikö 

syödä? Kas siinä pulma.

omitUisia LaJikenimiä 

osa 5

olipa kerran 

amerikan 
mantereella 

eli tarinoita 

ison järven 

tuolta puolen:

Bonanza Tätä sitä viljeltiin
 jo Cartwrightien toimesta Ponde-

rosan tiluksilla. Ponderosassa ei muuten ollut haittoina kolora-

donkuoriaisia, vaikka paikka olisi antanut aihetta epäillä.

Bison ”Biisoni”, huusi isä-Ben Little Joelle. Joe ihmetteli, että 

miten se isukki nyt noin innostui tästä uudesta perunalajikkees-

ta. Ihmetys hälveni, kun hän tunsi voimakkaan töytäisyn taka-

puolessaan.

CHerokee Länkkäreitten vastapainoksi mukaan on otettava 

myös inkkareita. Jos näet sulkia pilkistävän perunalaatikon reu-

nan takaa, kyseessä l
ienevät tämän lajikkeen idut.

revoLUCion ”Hasta la victoria siempre”, julisti jo Guevaran 

Ernestokin Kuubaa vapauttaessaan. Suomalainen supermarket 

osoittautui kuitenkin jo liian vaikeaksi tällekin
 vallankumouk-

selliselle lajikkeel
le.

Järkevä ratkaisu > 0,1 l + 0,075 l/ha + 1 kg/ha  Kustannus vain 19 €/ha!

farmit.net
Berner kasvinsuojeluneuvonta  puh. 020 791 4040  
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

Järkevä tankkiseosratkaisu parantaa merkittävästi peruna-
viljelyn kannattavuutta.

Ranman + Dithane NT tankkiseos molempien valmisteiden 
puolikkailla annoksilla.

Tankkiseos hyödyntään Ranmanin ominaisuudet: 
uuden kasvun suojaaminen ja sateenkestävyys.

Ranman + Dithane NT tankkiseosta suositellaan rutto-
ohjelman ensimmäisiin ruiskutuksiin. 

Katso lisää järkevästä ratkaisusta: 
kasvinsuojelu.berner.fi/ranman

NYT 
liputetaan rutontorjunnassakin 

tankkiseokselle!

Lähde: Peltokasvien kasvinsuojelu 2008, ProAgria
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kotimaiset kasvikset ry on luonut suoma-
laiselle kasvistuotannolle laatutarha-ohjeis-
ton, jossa määritellään myös perunanvilje-
lyn ja kauppakunnostuksen hyvät edelly-
tykset. Laatupäällikkö erkki rautio kotimai-
sista kasviksista uskoo, että laatutarha-oh-
jeistuksella saadaan kuluttajat ja kauppiaat 
luottamaan entistä paremmin suomalaiseen 
kasvistuotantoon ja sen hyvään laatuun.

Kotimaisten Kasvisten laatutarha-ohjeis-
to on varsin tarkka luettelo viljelytoimista, 
varastoinnista, kauppakunnostuksesta ja 
pakkaamisesta, jotta yritys voi käyttää ko-
timaisten kasvisten laatumerkkiä pakkauk-
sissaan. Laatuohjeisto on vähitellen kehit-
tynyt ensimmäisestä laatumerkin ohjeista, 
jotka yhdistys antoi vuonna 1989.
  

Laatutarha-ohjeistosta 
laatua käsittelyyn

E r k k i  r a u t i o ,  K o t i m a i s e t  K a s v i k s e t  r y :

Laatupäällikkö erkki rautio korostaa, että 
hyvät ja eettisesti kestävät tuotantomene-

telmät lisäävät kotimaisten kasvisten ku-
lutusta ja kuluttajien luottamusta kotimai-
suuteen. Sen vuoksi kaikkien kasvinviljeli-
jöiden kannattaa nyt panostaa laatutarha-
ohjeiston antamiin neuvoihin ja ohjeisiin.
  
Rautio kertoo, että yhdistyksen toimihen-
kilöt seuraavat nyt erityisesti sellaisia pak-
kaamoja, joissa pakataan useiden tuottaji-
en viljelemiä tuotteita. 
”Vuosittain vierailemme noin 60 pakkaa-
mossa ja tätä työtä jatketaan, jotta voimme 
keskustella tuottajien ja pakkaamojen hen-
kilökunnan kanssa parhaista mahdollisista 
tavoista saavuttaa hyvät tulokset.”
”Laatutarha-ohjeistoa ovat meidän lisäk-
semme olleet luomassa maataloushallin-
non, kaupan ja viljelijöiden edustajat”, hän 
kertoo.

ohjeisto 
ei ole oppikirja

Laatutarha-ohjeisto ei ole oppikirja, josta 
löytyvät ratkaisut kaikkiin tuotannossa ja 
pakkaamoissa esiintyviin ongelmiin. Ohjeis-
to on paremminkin selkeä luettelo, mitkä 
asiat on oltava pelloilla, puutarhoissa ja 
pakkaamoissa kunnossa, jotta tuotteet voi-
vat säilyttää kotimaisuuden leiman.
  
Laatutarha-ohjeisto korostaa erityisesti 
tuotannon puhtautta ja eettisyyttä. Lisäk-
si ohjeisto korostaa asioiden ja erityises-
ti viljelytoimien sekä ongelmien kirjaamis-
ta, jotta asioiden kulkuun voidaan puut-
tua ajoissa.
  

Jari Pyörre Kalajoella on vahvasti panostanut perunoiden uuden pakkaamon puh tau-
teen ja työn viihtyvyyteen. Multaisten perunoiden käsittely ja lajittelu on kokonaan 
erotettu pakkaamosta. 

Ohjeisto on lisäksi erinomainen kuvaus sii-
tä, mitä milloinkin pitää tehdä ja miten asi-
at täytyy kirjata muistiin kirjallisesti. Mies-
muistiin ei ole syytä luottaa. 
   
Erityistä painoa ohjeistossa on hygieeni-
syys, käsittelyn ja pakkaamisen puhtaus 
sekä laadukkuus ja omavalvontajärjestel-
män toimivuus. Siinä korostetaan omaval-
vontasuunnitelman jatkuvaa seurantaa ja 
pitämistä ajan tasalla.
  
Laatupäällikkö Rautio korostaa, että pe-
runnoita pakkaavissa yrityksissä jatkuva ja 
säännöllinen laadun arviointi, maun, säily-
vyyden ja laatuluokittelun tasaisuuden ja 

oikeellisuuden seuranta on tosi tärkeää. 
Näiden lisäksi täytyy olla suunnitelma, mi-
ten toimitaan, jos tuotteita joudutaan ot-
tamaan takaisin kaupasta.
  
Ohjeistossa korostetaan monia asioita, joi-
ta jokapäiväisessä elämässä ei aina ajatel-
la. Esimerkiksi lamput täytyy olla niin suo-
jattuja, että niiden rikkoutuessa lasinpa-
lasia ei pääse tuotepakkauksiin. Työnte-
kijöiden olosuhteet täytyy järjestää niin, 
että heidän hyvinvointinsa ja hygieenisyys 
on turvattu.

Laatupäällikkö Erkki Rautio.

Jari Pyörre rakensi puhtaan pakkaamon
Perunanviljelijä Jari Pyörre Nikonmäen Pe-
runa Oy:ssä Kalajoen Tyngällä Vääräjoen 
varrella on viime vuoden aikana panosta-
nut vahvasti perunoiden kauppakunnostuk-
seen ja pakkaamon hygieniaan.
  
Hänelle on valmistunut vuoden vaihteen 
jälkeen kokonaan uusi pakkaamohalli. Va-
rastointi ja multaperunan käsittely ja lajitte-
lu on kokonaan erotettu hygieenisesti kor-
keatasoisesta pakkaamohallista.
  
Ennen puhtaaseen pakkaamoon tuloa ko-
kolajittelussa perunat saavat vesisumun, 
jotta multapöly ei pölise puhtaan hallin 
pakkaamossa.
  
Jari Pyörre kertoo, että heidän perunansa 
markkinoi viljelijöiden oma markkinointi-
yritys Potwell Oy.
”Meillä Potwellissä ovat olleet jo tovin ai-
kaa käytössä omat varsin korkeat laatuvaa-
timukset sekä tuotteille että käsittelytiloil-
le. Meidän omat ohjeet ovat joissakin koh-
din jopa vahvemmat kuin viime vuonna tul-
lut Kotimaiset Kasvikset ry:n laatutarha-oh-
jeisto. Myös omavalvontajärjestelmä pide-
tään ajan tasalla.”
”Me haluamme korostaa erityisesti tuotan-
non ja käsittelyn eettisiä periaatteita sekä 
luonnon arvoja. Myös työntekijöiden viih-
tyvyyteen ja terveyteen kiinnitämme erityis-
tä huomiota.”

”Meillä Nikonmäen Peruna Oy:ssä uuden 
puhtaan pakkaamon ansiosta työntekijöi-
den työolosuhteet paranevat todella paljon. 
Jo ennen perunoiden puhtaaseen pakkaa-
moon tuloa perunoissa oleva multapöly si-

dotaan pois ja näin työntekijät voivat paka-
ta perunat varsin puhtaissa oloissa.”
Uudistuksien myötä Nikonmäen Peruna saa 
myös optisen lajittelijan ja näin perunoiden 
kauppakunnostus paranee entisestään. Ni-
konmäen Peruna Oy:ssä jätevesien käsitte-
lyyn on panostettu. Tällä hetkellä vedestä 
poistetaan kiinteän aineen lisäksi fosfori. 
Jari Pyörre suunnittelee myös typen pois-
tamista jätevedestä.
Jari Pyörre korostaa, että kaikki uudistuk-
set on tehty yhteistyössä asiakkaiden kans-
sa ja näin saadaan kaupan kautta kulutta-
jille menevät perunat entistä laadukkaim-
pina kuluttajien käyttöön. Katse on tule-
vaisuudessa.
  

Nikonmäen Peruna Oy:n oma perunatuo-
tantoa on noin 50 hehtaaria. Toisen puolen 
tuottavat sopimusviljelijät. Myös he ovat si-
toutuneet Kotimaisten Kasvikset Ry:n laa-
tutarha-ohjeistoon ja se on viljelysopimuk-
sen liitteenä. 

  ”Kun sopimusviljelijä tuo perunansa pak-
kaamoon, siitä tehdään tarkasti laatumää-
ritykset ensinnäkin silmämääräisesti, sen 
jälkeen määritellään tärkkelys ja tehdään 
keittokoe. Sen jälkeen tiedämme näille pe-
runoille värimäärityksen ja parhaan käyttö-
tavan”, kertoo Jari Pyörre.

vk
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salintäysi peruna-alan toimijoita keskittyi 
ajankohtaisiin rutontorjunnan, varsistonhä-
vityksen ja muun kasvinsuojelun aiheisiin. 
suomen Perunaseuran talviseminaarin yh-
teyteen järjestetty tilaisuus aloitti Bernerin 
kasvinsuojeluosaston juhlaseminaarien sar-
jan. erityistä kiitosta järjestävät saivat val-
lan erinomaisesta luentomateriaalista, joka 
kaikille osanottajille jaettiin.

rutontorjunnan 
strategiat 

Juhlaseminaarin painavaa antia oli Huub 
schepersin (Wageningenin yliopisto) laa-
ja katsaus perunaruton ennaltaehkäisyn ja 
torjunnan aiheisiin. Ruton torjunnan haas-
teet ovat kasvaneet, koska 1980-luvulla Eu-
rooppaan rantautui myös A2-tyypin rutto-
kantaa. Kuten tunnettua se kykenee ris-
teytymään vanhastaan tunnetun A1-tyypin 
kanssa ja tämän suvullisen lisääntymisen 
seurauksena ruton puhkeaminen on Suo-
messakin aikaistunut. Maassa säilyvät mu-
naitiöt muodostavat aivan uuden lohkon si-
säsyntyisen saastuntalähteen, joka on otet-
tava kaikella vakavuudella huomioon tor-
juntastrategiassa.

A1- ja A2-pariutumismuodot ovat levin-
neet nopeasti Euroopassa. Merkillepanta-
vaa on, että Suomi ei mitenkään ole tur-
vassa pohjoisen sijaintinsa ansiosta. Päin-
vastoin, munaitiöt saattavat säilyä meil-
lä jopa paremmin talven yli kuin roudat-
toman Keski-Euroopan olosuhteissa. Tästä 
on löydetty näyttöä eurooppalaisten tut-
kijoiden ”EUCABLIGHT”-seurannan yhtey-
destä. Vanhastaan yleinen A1-kanta on ol-
lut vallitsevana esimerkiksi Britanniassa, 
kun taas Alankomaissa ja Skandinaviassa 
on jo koko 2000-luvun esiintynyt molem-
pia kantoja. Suomesta on jopa löydetty jo 
A1/A2-ruttoa, jossa molemmat pariutumis-
tyypit esiintyvät samassa rihmastossa. Eli 
tällainen kanta pystyy tuottamaan muna iti-
öi tä yksinäänkin.

Ruton aggressiivinen ja aikaistunut leviä-
minen vaatii toimenpiteitä. Ensinnäkin on 
tiedostettava, mistä saastunta pääsee mat-
kaan. Suurimpia lähteitä ovat saastuneet 
jääntiperunat, jäteperunakasat ja maassa 
säilyvät munaitiöt. Kokonaisuudessaan on 
tärkeää poistaa kaikki mahdolliset saastun-
talähteet, korosti  Schepers. 

Perunaväki juhlaseminaarissa
BErnEr KAsVinsuojELu 75 VuottA

Onni on, että mankotsebin teho ei ole 
osoittanut heikkenemisen merkkejä. Kos-
ketusvaikutteisena se tehoaa edelleen leh-
tiruttoon. Uusien tehoaineiden myötä hae-
taan tehoa kasvukauden eri kohtiin. Torjun-
tastrategia onkin suunniteltava sisältämään 
useita eri valmisteita, koska niiden ominai-
suudetkin ovat erityyppisiä. Osa kykenee 
pureutumaan lehden pintakalvon läpi, osa 
liikkumaan kasvissa ja nykyään myös mu-
kularuttoon hyvin tehoavia aineita löytyy. 
Bernerin osalta uutuustuote Ranman omaa 
hyvän tehon mukularuttoon.

varrenhävityksen 
strategiat

Belgialainen Johan desnouck toimii Belchi-
min teknisenä neuvojana. Bernerin maa-
hantuonnissa löytyy mm. Epok, Ranman 

ja Spotlight, jotka ovat firman valmisteita. 
Esitelmässään Desnouck kertoi varsistonhä-
vityksen vaihtoehdoista. Spotlightin vaiku-
tusmekanismi on monipuolisempi verrattu-
na pelkästään lehtiin vaikuttavan dikvatin. 
Spotlight tehoaa hitaammin, mutta näyttäi-
si kykenevän irrottamaan varret mukulois-
ta tehokkaasti. 

tankkiseokset 
rutontorjuntaan

Tuotepäällikkö kalle erkkola Berneriltä piti 
kasvinsuojelun ajankohtaiskatsauksen. Pe-
runa on ollut Bernerillä aina erityisasemas-
sa ja tarjolla on koko tuoterepertuaari peit-
tauksesta varsistonhävitykseen. Esitelmän 
yhtenä kärkenä oli rutontorjunnan tehon 
varmistaminen ja kustannukset. Molem-
piin näyttäisi löytyvän vastaus tankkise-
oksista. Täydentämällä uutuuskemikaalien 
tehoa perinteisellä kosketusvaikutteisel-
la Dithanella, voidaan saavuttaa molem-
mat tavoitteet. 

Yleisökommenteista päätellen kasvinsuoje-
lupäivällä oli tilausta. Ala kehittyy, tilanteet 
vaihtelevat ja ykkösluokan viljelijät halua-
vat ykkösluokan tietoa.

Jussi knaapi

Täysi salillinen perunaväkeä osallistui Bernerin juhlaseminaariin.

Huub Schepers
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svensk resumé

Y-virus – hankkeella hallintaan

Lea Hiltunen ja Elina Virtanen, MTT Ruukki 
Sascha Kirchner ja Jari Valkonen, Soveltavan biologian laitos, Helsingin yliopisto

Kaavio 1. Kirvojen kokonaislukumäärä 
vuosittain SPK:n imupyydyksessä Tyr-
nävällä.

Perunan virustilanne on huolestuttanut ja 
puhuttanut peruna-alaa viime aikoina. Pe-
runan Y-virus (PVY) on yleistynyt perunan 
siementuotannossa vuodesta 2002 lähti-
en ja pahin tilanne oli vuonna 2006, jol-
loin Eviran tilastojen mukaan PVY:tä esiintyi 
42 %:ssa testatuista siemenperunanäytteis-
tä. Testatuista siemeneristä 37 %:ssa sie-
menluokkaa jouduttiin laskemaan ja 4 % 
hylättiin kokonaan. Viime kesänä käynnis-
tyneen Maa- ja metsätalousministeriön ra-
hoittaman, professori Jari Valkosen johta-
man Peruna Y-viruksen tehostettu torjunta 
-hankkeen tavoitteena on palauttaa ennen 
vuotta 2002 vallinnut tilanne, jolloin viruk-
set aiheuttivat siemenerien hylkäämistä ja 
luokan laskua vain harvoin.

viime kesänä vähemmän kirvoja
Kirvat levittävät perunan Y-virusta saastu-
neesta kasvista terveeseen. Edellä maini-
tun hankkeen yhtenä osa-alueena olikin kir-
vojen liikehdinnän tehostettu seuraaminen 
High Grade -alueella. Tätä työtä teki MTT 
Ruukin siemenperunabiotekniikkaryhmä yh-
dessä Helsingin yliopiston tutkijan Sascha 
Kirchnerin kanssa. Kirvojen kaukolevintää 
havainnoitiin Siemenperunakeskuksella Tyr-
nävällä sijaitsevalla imupyydyksellä. Kesän 
2007 aikana kaukolevintä oli vähäistä. Kir-
voja päätyi imupyydykseen vain kymmenes-
osa edelliseen vuoteen verrattuna. (kaavio 
1) Kirvojen määrä oli pienin, mitä oli havait-
tu viimeisten viiden vuoden aikana. Kirvo-
jen paikallista liikehdintää seurattiin Tyrnä-
vällä ja Limingassa kuudelle peltolohkolle 
sijoitetulla keltamaljapyydyksellä kesäkuun 
puolivälin ja elokuun lopun välisenä aika-
na. Sekä kirvojen määrät että lajit poikkesi-
vat peltolohkoittain, tosin joillakin lohkoil-
la kirvoja ei esiintynyt juuri lainkaan. Siel-

lä, missä kirvoja havaittiin, niiden esiinty-
misessä oli selviä huippuja ja nämä huiput 
ajoittuivat samoihin aikoihin kuin runsas-
kirvaisen kesän 2006 aikana havaitut hui-
put. (kaavio 2)

virustestejä lehdistä ja mukuloista
PVY:n tartuttamien perunoiden määrää kel-
tamaljapyydysten läheisyydessä seurattiin 
ottamalla näytteitä ja tekemällä virustes-
tauksia lehdistä kasvukauden aikana sekä 
mukuloista syksyllä. Jo heinäkuun alkupuo-
lella lehtinäytteistä tehdyissä analyyseissä 
havaittiin PVY:tä peltolohkoilla, joilla kirvo-
ja esiintyi runsaimmin. Samoilta peltoloh-
koilta PVY:tä löytyi myös mukuloista. Tulok-
set näyttävät lupaavilta sellaisen ennuste-
mallin kehittämiselle, jossa kirvojen mää-
rän ja lehtien virustestien avulla voitaisiin 
ennakoida mukuloiden viroottisuutta jo en-
nen sadonkorjuuta ja siten arvioida sadon 
käyttökelpoisuutta eri tarkoituksiin. 

tarkkailussa ympäristön 
kasvilajit ja säätiedot

Kirvojen luontaisten isäntäkasvien arvioimi-
seksi kirvaseurantalohkojen ympäristöissä 
tehtiin alustavia kasvilajikartoituksia. Loh-
kojen kasvilajistot poikkesivat toisistaan 
ja on todennäköistä, että pellonpientarei-
den ja lähiympäristön kasvillisuus vaikut-
taa paikalliseen kirvalajistoon. Tarvitaan 
kuitenkin paljon enemmän ja tarkemmin 
tehtyjä havaintoja, jotta voidaan määritel-
lä ne peltoympäristöt, joilla kirvojen esiin-
tymisen todennäköisyys ja virustartunnan 
riski on suuri. 
Kirvaseurantalohkoilla kerättiin myös sää-
tietoja. Jatkossa pyritään kehittämään mal-
lia, jossa mm. pellon lähialueiden kasvilli-
suuden ja säätekijöiden avulla voidaan en-
nustaa kirvojen esiintymistä ja kirvahuippu-
ja. Luotettavan mallin kehittämiseen, oli-
pa se millainen tahansa, tarvitaan suuri 
määrä havaintoja. Siksi sekä kirvaseuran-
taa, säätietojen keruuta että peltolohko-
jen kasvilajikartoituksia tullaan jatkamaan. 
Ensi kesänä ruvetaan myös selvittämään 
runsaina esiintyvien kirvalajien kykyä le-
vittää PVY:tä. 

Viroottinen peruna (MTT Ruukin ku-
va-arkisto).

Kaavio 2. Kirvojen päivittäinen lukumäärä pyydyksissä vuosina 2006 ja 2007.

ePotatis – snart i bruk

Kantaperuna tar i bruk under de följande 
veckorna  ePotatis-varudeklarationsservice 
som har utvecklats tillsammans med MTT 
Ruukki. ePotatis är en Internetservice med 
hjälp av vilken Kantaperuna Ab:s  ut sädes-
potatiskunder får en noggrann varudekla-
ration av varje potatisparti som de skaffar. 
Varudeklarationen innehåller bl.a resultat 
från livsmedelsverket Eviras odlings-, la-
boratorie- och lagerinspektioner för var-
je potatisparti. Kantaperuna ger alla sina 
kunder ett personligt användar-ID samt en 
kod som används för att logga in i servi-
cen. ePotatis är en trygg service, eftersom 
koderna tillåter ID-uppgifterna läsas en-
bart av kunderna av ett visst utsädespar-
ti. Ni kan bekanta er med servicen redan 
nu på Kantaperunas hemsidor www.kanta-
peruna.com. Genom att klicka på ePotatis-
linken kan ni granska en modell av varu-
deklarationen. 

Pro Peruna bjuder alla 
med i verksamheten

I Ylläty perunasta -evenemanget i februari 
skrevs under en handling för grundande av 
Pro Peruna -föreningen. Handlingen skrevs 
under av Pohjoisen Kantaperuna, Luonnos-

ta, Profood och Potwell samt Finlands Köks-
mästare rf. Föreningens mål är att vara ett 
öppet forum för alla de som arbetar inom 
potatisbranschen och för de som bara gil-
lar potatis.
Köksmästare Jaakko Nuutila påminde i sam-
band med undertecknandet om att potatis 
är hälsosam, närande, mångsidig och lättla-
gad mat. Den är också i högsta grad närmat 
och framför allt smakar potatis läckert.

Pro Peruna -föreningen strävar efter att 
främja användning av potatisen som livs-
medel såväl under vardag som under fest 
samt att öka konsumenternas och intres-
sentgruppernas kunskaper om potatisens 
och potatisprodukternas närande betydel-
se och användningsändamål. Dessutom ar-
betar föreningen för att förbättra kvalite-
ten på potatisen och potatisprodukterna 
och samarbete mellan de som arbetar inom 
branschen.
Föreningen fungerar genom att informera 
mångsidigt och genom att beställa forsk-
ningar kring konsumtionsbeteende samt 
olika redogörelser. Dessutom arbetar fö-
reningen tillsammans med myndigheterna 
och andra intressentgrupper samt anordnar 
möten och seminarier inom branschen.

Ytterligare information: www.properuna.fi,
Jussi Karjula 040 773 4054

nya potatissorter 
kommer ut på marknaden

Ett av Kantaperunas viktigaste mål är att 
försöka hitta sådana potatissorter som är  
lämpliga för finländska förhållanden och 
den finska marknaden. Nu finns det flera lo-
vande sorter på väg till marknaden, låt oss 

presentera: Annabelle, Mozart och Saline.

Nya potatissorter eftersöks tillsammans 
med Europas ledande förädlare av potatis 
och de observeras under flera års tid i fin-
länska provodlingar. På detta sätt kan man 
försäkra att sorten verkligen tillämpar sig 
för lokala förhållanden. Varje år provas över 
100 nya sorter i provodlingar runtom i Fin-
land. I denna uppgift har även Kantaperu-
na Ab:s kunder en stor roll, för de ger nyt-
tig information om de nya sorternas egen-
skaper. Av alla provodlade sorter uppträ-
der endast ett fåtal sorter som kommer-
siella produkter på marknaden. 

annabelle – för finsmakare

Annabelle överraskar med sin utmärkta 
smak. Sorten tillämpar sig bra till exempel 
till sallader och som portionspotatis. Dess 
långaktiga form skiljer den från vanliga sor-
ter och ger den en aning exotik. 

mozart – inre och yttre skönhet

Om du behöver en sort som ger en bra 
skörd, tål även hårda omständigheter och 
likväl smakar gott, då är Mozart ditt val. 
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Mozart tillämpar sig utmärkt såväl till hus-
hålls- som storköksbruk. Som en aning mjö-
lig sort har den också mångsidiga använd-
ningsmöjligheter.

saline – för den som uppskattar 
mångsidiga användningsändamål

Saline är en knölrik sort och den ger en fin 
möjlighet att få en tidig skörd också av all-
round-potatis. Saline fungerar mycket bra i 
skalerier och i storkök. Sorten är mycket tå-
lig för hantering. I mellersta Europa är Sali-
ne en populär sort för hemlagade pommes 
frites, fransk potatis.   

Ytterligare information från Kanta-
perunas kontor tel. 0207 614 800 

eller www.kantaperuna.com

Laatutarha-regelverket förbättrar 
kvaliteten av potatishantering

Inhemska Trädgårdsprodukter rf har skapat 
ett regelverk för de finländska grönsaksod-
larna. Regelverket bestämmer bland annat 
om goda förutsättningar för potatisodling 
och rätt hantering av potatis.

Kvalitetschef erkki rautio från Inhemska 
Trädgårdsprodukter rf litar på att regelver-
ket ökar kundernas och köpmännens fört-
roende på den finländska grönsaksproduk-
tionen och dess goda kvalitet.

Laatutarha-regelverket, utformad av Inhems-
ka Trädgårdsprodukter rf, är ett rätt komp-
lett verk gällande odlingsverksamhet, lag-

ring, hantering och packetering. Företagen 
som följer regelverket har rätt att använda 
Inhemska trädgårdsprodukter kvalitetsmär-
ke i sina förpackningar. Kvalitetsreglerna har 
i små steg utvecklats sedan det första kvali-
tetsmärke som föreningen utgav år 1989.

Kvalitetschef Erkki Rautio betonar att goda 
och etiskt hållbara produktionsmetoder 
ökar konsumtionen av inhemska grönsa-
ker, likaså ökar konsumenternas förtroen-
de på de inhemska grönsakerna. Därför lö-
nar det sig för alla grönsaksodlare att sat-
sa på de råd och regler som Laatutarha-re-
gelverket ger.

Rautio berättar, att föreningens funktionärer 
följer speciellt med sådana packerier i vil-
ka det idkas packetering av grönsaker från 
flera olika producenter. ”Årligen besöker vi 
ca 60 olika packerier och detta jobb fortsät-
ter, så att vi kan diskutera tillsammans med 
producenterna och personalen hos packe-
rier om de bästa möjliga metoder att nå ut-
märkta resultat”.

”Laatutarha-regelverket har utvecklats i sa-
marbete med jordbruksstyrelsen, partihan-
deln och representanter för odlarna”, sä-
ger Rautio.

Jari Pyörre byggde ett rent packeri

Potatisodlaren Jari Pyörre från Nikonmäen 
peruna Ab i Kalajoki strax intill Vääräjoki 
har under förra årets lopp satsat starkt på 
packeriets hygieniska förhållanden.

En helt ny packeteringshall har uppförts ef-
ter årsskiftet. Lagring, sortering och han-
tering av jordig potatis samt packetering 
sköts separat i hygieniska, högklassiga för-
hållanden.

Innan potatisen anländer till packeriet i 
samband med storlekssorteringen bespru-
tas de med vattendimma för att undvika 
och bekämpa damm i packeriet.

Jari Pyörre berättar att deras potatis mark-
nadsförs av odlarnas egna marknadsförings-
företag Potwell Ab. 

” Vi har hos Potwell redan länge ställt höga 
kvalitetskrav för både produkter och pro-
duktionsutrymmen. Våra egna regler är ställ-
vis till och med striktare än Laatutarha-reg-
lerna som utgavs året innan av Inhems-
ka Trädgårdsprodukter rf. Även system för 
egenkontroll hålls i takt med tiden”.

”Vi vill speciellt framhäva de etiska prin-
ciperna och naturliga värden när de gäller 
produktion och hantering. Likaså fästs stor 
uppmärksamhet på trivsel och hälsa hos 
personalen”, berättar Jari Pyörre.
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