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P ä ä k i r j o i t u s

Suomalaisen perunatoimialan
suurjännitepiikki
Suuret viljelykausien väliset vaihtelut on
yksi perunatoimialan ominaispiirre. Tänä
vuonna taisi ”taikuri itsekin hämmästyä”,
niin kuin yksi päävalmentajistamme asian
ilmaisee. Lähialueitamme Pohjois-Euroopassa kohdannut huono satokausi paransi
Suomalaisen perunan suhteellista kilpailukykyä paljon. Hieno asia, että peruna-alan
usein perusteettomasti taloudellisesti kaltoin kohdellut viljelijät voivat Suomessa nyt
hiukan kompensoida osin heikkojen vuosien kannattavuutta.
Pohjoisen Kantaperunan tulevan kehittämisen yhdeksi painopistealueeksi valitsimme
viljelijän toiminnan entistä paremman kannattavuuden. Olemme aiemmin lehdessämme käsitelleet kahta muuta painopistettä:
asiakkaan äänen tehokkaampaa vaikutusta koko arvoketjuumme sekä suomalaisen
perustuotantomme ja koko toimitusketjun
laatukilpailukykyä edelleen kehittävät rakenteelliset muutokset.
Kuluneen talven aikana olemme tutkineet
viiden pilotiksi lähteneen perunatilan kanssa kokonaiskustannusrakennetta. Asiasta
on alalla paljon vahvaa kokemustietoa. Toisaalta sitä kuuluisaa ”minusta tuntuu” -tietoa tuntuu liikehtivän keskusteluissa myös.
Kyseisellä kustannusrakenteen analyysillä

on tavoitteena saada käyttöömme lisää faktatietoa. Ei niinkään euroissa kuvatuista rahallisista yksityiskohdista, vaan esimerkiksi
eri tilojen toiminnan ja kustannusten rakenteellisista eroista ja niiden nyt vertailtavissa
olevista painosuhteista. Yhdessä Pro Agrian kanssa toteutettujen analyysien tulokset
ovat olleet hyvin mielenkiintoisia myös itse
viljelijän kannalta. Tutkimukset myös vahvistavat, että siellä missä käytetään korkeatasoista siemenaineistoa ja hehtaarisadot ovat kohdallaan, syntyy miltei aina

hyvinkin kannattavaa ja jopa viljan viljelyn
huonoa tulosta kattavaa toimintaa. Tulemme jatkossa laajentamaan tutkitun tiedon
käyttöä ja siitä yhdessä tehtyjen johtopäätösten levittämistä koko sopimusviljelijäverkostossamme.
Aiemmassa elämässäni sopimusvalmistusliiketoiminnassa kaikki verkoston tehtaat
näkivät toistensa tunnusluvut koko ajan.
Se aiheutti positiivista ja rakentavaa mielenkiintoa oman toiminnan kehittämistä
kohtaan. Jos huomasimme, että tehtaamme tunnusluvut poikkesivat joissakin kohti parhaiden tuloksista, pakkasimme kiireesti laukkumme ja matkustimme vierailulle tutkimaan kaula pitkällä, millä konstilla kollegat saavat aikaan parempia tuloksia. Parhaita käytäntöjä kaverille kertonut
tehdas ei menettänyt tässä mitään, mutta joukkueena menestyimme taas entistä paremmin.
Menestyksellistä perunavuotta koko verkostoon! Huolehditaan yhdessä siitä, että
meihin iskeneestä korkeajännitepiikistä jää
toimialalle runsaasti positiivista virtaa jaettavaksi myös tulevaisuudessa!
Antti
antti.hintikka@kantaperuna.com
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Tällä lapiomuokkaimella käsitellään tilan pellot kerta-ajolla. Isäntä Ilkka Markkula näyttää lapiota.

Hiekkamaan perunaa
kirkon kupeesta
Ilkka ja Katriina Markkulan perunatilalla on
viljelty perunaa kolmekymmentä vuotta arvokkaassa kulttuurimaisemassa Ulvilassa
Kokemäenjoen rantamaisemissa. Naapurissa ei asu toista pottufarmaria vaan ihan vieressä seisoo keskiaikainen paanukattoinen
kivikirkko ja hautausmaa, joka luo tilan pihapiirin omanlaisensa tunnelman.
Tilan nimi Trumetari on lähtöisin 1600-luvulta. Silloinen kuninkaankartano Gammelgård jaettiin kahtia ja toista puolta alettiin
kutsua nimellä Trumetari. Tilalla on siis pitkä historia, joka jatkuu edelleen.
Trumetarin tilan päätuotantosuunta on ruokaperunanviljely sekä tärkkelysperunantuotanto. Lisäksi kasvatetaan sokerijuurikasta ja viljaa sekä vuoroviljelyssä perunalla
käytetään myös nurmea. Perunanviljelyyn
on valjastettu siihen hyvin soveltuvat jokirannan hiekkamaat. Kaiken kaikkiaan tilan
pinta-ala on 150 hehtaaria. Tilan peruna-ala
on nelisenkymmentä hehtaaria.

”Neljäkymmentä hehtaaria perunaa on meidän tilalle sopiva ala. Alan sisällä on kuitenkin vuosittain painotuksia, miten paljon istutetaan ruoka- tai tärkkelysperunaa.
Haasteena on tuottaa mahdollisimman paljon myyntiin kelpaavaa laadukasta ruokaperunaa, ja tärkkelysperunalla suuri tärkkelyksen osuus on tärkeä asia”, Ilkka Markkula kertoo.
”Myös vuosittain viljelyyn tulevat uudet lajikkeet ovat haaste tässä työssä. Kokeilemme paljon uusia perunalajikkeita ja haemme mieluisia lajikkeita viljelyyn. Tähän
saakka olemme viljelleet paljon muun muassa Van Goghia, mutta näyttää siltä, että
Challenger voisi olla sille potentiaalinen
haastaja.”
Ruokaperunatuotannossa Trumetarin tilalla
käytetään ostettua siemenperunaa.
”Tarkastetun ja peitatun siemenperunan
käytöllä pyrimme varmistamaan hyvän ruokaperunan laadun. Tärkkelysperunalla käytämme kerran itse lisättyä siementä niin
kuin sopimus sen sallii.”
Kuuma Peruna 1/11

Kyntämättä paras
Seitsemän vuotta sitten Markkulat siirtyivät käyttämään peltojen muokkauksessa
lapiomuokkainta kyntämisen sijaan. Keski-Euroopasta hankittu lapiomuokkain tekee pellot kerta-ajolla valmiiksi istutuksia
ja kylvöjä varten.
”Lapiomuokkain muokkaa maata jykevillä
lapioilla ja perässä oleva jyrsin tasaa maan
valmiiksi istutusta varten. Pellot muokataan
noin neljänkymmenen sentin syvyydeltä.
Peltojen muokkaus tehdään pääsääntöisesti keväällä, mutta nurmella olleet lohkot ajamme jo syksyllä. Viime syksynä kynnimme pitkästä aikaa tiivistyneitä viljamaita”, Markkula kertoo.
Peltojen vesitalouden parantamiseksi on
Trumetarin tilalla viimeisten kymmenen
vuoden aikana salaojitettu peltoja uudelleen.
”Peltojen uudelleen ojittaminen oli tarpeellinen toimenpide. Olemme tyytyväisiä ratkaisuun, sillä ojitus ja peltojen jyrsintä ovat
3

parantaneet hyvin tasaisten peltojen vedenläpäisykykyä niin, etteivät perunakasvustot
ole enää hukkuneet rankkojenkaan sateiden aikana. Peltojen hyvä kuivatus takaa
myös vuoroviljelyn onnistumisen kaikilla
lohkoilla”, Markkula toteaa.

en Puun kuution laatikoihin. Laatikoita on
helppo käsitellä ja pakata niin autoon kuin
varastoon. Autoon niitä mahtuu kaksi päällekkäin ja ne pysyvät hyvin suorassa matkan aikana. Lastin purkaminen käy tilalla
helposti”, Markkula perustelee.

Istutusta myöhennetty

Vanha navetta on tilan sielu

”Olemme tietoisesti myöhästyttäneet perunan istutusta keväällä muutaman päivän
yrittäen näin saada maan kosteuden perunalle mahdollisimman sopivaksi. Istutamme ja vielä samana päivänä muotoilemme penkit varmistellen näin maksimaalisen hyödyn kevätkosteudesta ja riittävän
suojan kasvavan kasvuston päälle”, Markkulat selvittävät.

Vuonna 1955 rakennettu iso navetta on
isäntäväen mukaan tilan tapahtumien keskipiste ja sielu. Navetasta lehmät saivat tosin lähteä jo vuonna 1964. Perunan viljely Trumetarin tilalla aloitettiin vuonna 1988
sukupolven vaihdoksen myötä. Tätä nykyä laajennetussa vanhassa navetassa on
perunoiden pakkauslinja, kylmiö ja varastotilat.

Trumetarin tilalla keinokastelua käytetään
lähinnä kesä- ja varhaisperunan viljelyssä.
Talviperunalla kastelua käytetään perunaruven ehkäisyyn.

Tilalla tuotetut kesä- ja varhaisperunat
kauppakunnostetaan pesemällä.
”Hiekkamaalla kasvaneiden perunoiden
kuoret ovat vaaleita ja kirkkaita, joten käytämme talviperunoiden kauppakunnostukseen harjausta.”

Varhaisperunaa on tavoitteena saada kauppoihin juhannusviikoksi. Vanhaa perunaa
tilalta riittää kauppoihin heinäkuulle asti.
Varhaisperunan istutukset harson alle alkavat huhtikuussa.
”Olen tilannut siemenperunat Pohjoisen
Kantaperunalta pakattuna suoraan Pyhäjo-

”Siinä mielessä olemme hieman erikoisessa asemassa, sillä tämä tila on ihan Ulvilan
keskustassa. Kauimmainen peltolohko sijaitsee viiden kilometrin päässä tilakeskuksesta. Muut pellot ovat tässä lähellä asu-

Trumetarin tilalla perunaa pakataan lähialueiden kauppoihin neljänä viitenä päivänä
viikossa tilanteesta riippuen. Ilkan ja Katriina lisäksi tila työllistää kaksi vakituista
työntekijää. Kesällä tilalle palkataan työntekijöitä tarpeen mukaan.
Trumetarin tilalla perunoita pakataan kaiken kokoisiin pusseihin aina 1,25 kilon pusseista 20 kilon säkkeihin. Asiakkaille perunaa toimitetaan myös isoissa perunakonteissa irtoperunana.
”Myymme perunat suoraan lähialueen kauppoihin ja asiakkaat ovat tulleet puolin ja
toisin vuosien saatossa tutuiksi. Asiakkailta tulee paljon palautetta, ja aina toivomme
tietenkin positiivista palautetta. Pyrimme
laadukkaaseen ruokaperunan tuotantoon,
sillä huonoon palautteeseen ei tahdo tottua millään”, Ilkka Markkula heittää.
Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

TEHOKKUUTTA
PERUNOIDEN JA
JUURESTEN KÄSITTELYYN

Kiillotus

Emve toimittaa täydellisiä pakkauslinjoja joiden avulla
voidaan pakata tuotteita:
Paperiin,verkkoon,muoviin sekä rasioihin eri materiaaleista.
Lajittelu

SUOMESSA EMVE edustaa muun muassa seuraavia juuresalalla toimivia yrityksiä:

Annabelle

Kantaperuna teetti vuoden 2010 lopussa
laajan lajiketyytyväisyystutkimuksen. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa
asiakaskunnan mielipiteitä perunalajikkeista sekä Kantaperunan toimittaman sertifioidun siemenen laadusta. Kyselyyn osallistujat valittiin satunnaisotannalla eri asiakasryhmistä. Asiakasryhmiä olivat ruokaperunapakkaamot, kuorimo- ja teollisuusasiak
kaat, suuret yksittäiset perunatilat sekä
High Grade -alueen ruokaperunanviljelijät.
Kyselyssä kartoitettiin erikseen vastaajien
tyytyväisyys eri lajikkeisiin sekä tyytyväisyys sertifioidun siemenperunan laatuun
kunkin lajikkeen kohdalla.

Viljely- ja käyttöominaisuuksiltaan kärkisijoille rynnivät Mozart ja Annabelle. Tyytyväisimpiä Sertifioidun siemenperunanlaatuun olivat Timon, Mozartin ja Veloxin siementä istuttaneet viljelijät. Joka viides kyselyyn vastanneista kertoi joskus reklamoineen siemenen laadusta.

Uudet lajikkeet
täyttäneet korkeat odotukset

ASA-LIFT As. Nostokoneet
NEWTEC As. Punnitus + optinen lajittelu

Pystypakkaus

SORMAC Bv + PPM. pesu + kuorinta + paloittelu
JASA Bv + Gillenkirch GmbH Tyynypakkaukset

Teollisuuspesu

C-pack GmbH + Gillenkirch Verkkosukka + verkkosäkki

EMVE SUOMI FINLAND OY AB, käyntiosoite: Itätuulentie 6, 06150 PORVOO, puh. (019) 667 255
Kaj Blomqvist, 040-9007720, sähköposti: kaj.blomqvist@pp.inet.fi www.emve.com
ASIANTUNTEVAA PALVELUA VILJELMILLE, PAKKAAMOILLE JA ELINTARVIKETEHTAILLE
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Annabelle ja Mozart
valloittivat kärkisijat

tuksen keskellä. Viljelystiemme kulkevat
asutusalueiden läpi. Hyvin olemme kuitenkin ulvilalaisten kanssa asutusalueiden teille traktoreiden ja koneiden kanssa mahtuneet”, Katriina Markkula kertoo.
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Uusiin lajikkeisiin viljelijät olivat erityisen
tyytyväisiä. Suurimman suosion ja parhaat
arvosanat saavutti punakuorinen uutuuslajike Mozart. Kirkaskuorinen, keltamaltoinen
lajike on tarkoitettu erityisesti kuorimoiden ja suurkeittiöiden käyttöön sekä ruokaperunateollisuuden raaka-aineeksi. Lisäksi punainen, kirkas kuori ja poikkeuksellisen vahva ruvenkestävyys tekevät Mozartista yhden vahvimmista vientilajikkeista.
Mozartilla on myös vahva toleranssi maltokaariviruksen oireille. Lajikkeen heikkoudeksi on laskettava hidas kuorettuminen,
joka on korostunut kahtena viime kesänä

Mozart

pitkän ja lämpimän loppukesän vuoksi. Mozart kannattaakin jättää maahan varren hävityksen jälkeen jopa kolmeksi viikoksi kehittämään kuorta.
Toisena korkeat odotukset täyttäneenä
uutuuslajikkeena nousi kyselyssä vahvasti
esille Annabelle. Aikainen ja huippusatoisa Annabelle on aiemmin kerännyt hyvää
palautetta erinomaisen makunsa ja tasaisen korkean keittolaatunsa ansiosta. Nyt
esille on noussut myös sen hyvät ominaisuudet kuorimo- ja teollisuusprosesseissa. Kritiikkiä lajike on saanut ruvenarkuudesta ja tunnettuuden puutteesta, joka on
usein uusien vielä tuntemattomien lajikkeiden haaste.
Kunniamainintoja hyvästä varastokestävyydestään, kauniista ulkomuodostaan ja hyvästä maustaan keräsi kolmas uutuuslajike, jauhoinen Opera. Viljelykesän poikkeuksellisen kuivat ja kuumat jaksot olivat jättäneet joidenkin kyselyyn vastanneiden Operan mukulat menneenä kesänä
pieniksi. Uuden suosikkilajike Challengerin parhaiksi puoliksi mainittiin taas huippusadot, hyvä käsittelynkestävyys ja keitto-ominaisuudet.
Perinteisemmistä suosikkilajikkeista kyselyssä parhaiten menestyivät Asterix ja Velox. Punakuorinen Asterix on myöhäinen
kuorimo- ja teollisuusperuna. Velox taas
on aikainen ruoka- ja kuorimoperuna. Kyselyssä yleistyytyväisyyskeskiarvon ylittäviä lajikkeita olivat Mozart, Asterix, Annabelle, Velox, Inova, Rikea, Timo ja Nicola.
Siementyytyväisyys ja yleinen lajiketyytyväisyys arvioitiin erikseen. Siementyytyväisyyskeskiarvon ylittäviä lajikkeita oliKuuma Peruna 1/11

vat Timo, Mozart, Velox, Suvi, Annabelle,
Rikea ja Asterix.

Reklamaatioita tehty tyvimädästä
Sertifioidun siemenen laadusta kysyttäessä
esille nousi voimakkaimmin tyvimätäoireiden puhkeaminen perunaviljelmillä, joka oli
yleisin reklamaatioiden aihe. Viime kesän
kuumat ja kuivat olosuhteet olivat haastavat perunalle. Perunarupea ilmestyi lajikkeisiin joissa sitä ei ennen ole havaittu.
Yhtäkkinen lämpöaalto kesä- ja heinäkuun
vaihteessa aiheutti maltovikoja joillekin lajikkeille. Kuivuus vaikutti myös mukulakokoon, jonka moni kertoi jääneen paikoin
tavallista pienemmäksi.

Lajikkeisiin ja siemenlaatuun
ollaan yleisesti tyytyväisiä
Kyselyyn vastanneet olivat yleisesti tyytyväisiä lajikkeisiin ja kouluarvosanojen (4–
10) keskiarvo olikin hyvä (7,8). Siementyytyväisyysarvosanojen keskiarvo oli 8,0.
Kantaperunan myyntipäällikkö Anne Parkkinen oli tyytyväinen kyselyn tuloksiin: ”Vaikka tulokset ovatkin hyviä, niin olemme Kantaperunassa aina pyrkineet erinomaisuuteen eli parannettavaa löytyy vielä niin lajikevalikoimassa kuin siemenen laadussakin”. Lajikevalikoimaan tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. ”Nippu vahvoja lajikekandidaatteja on poimittu viljely- ja käyttölaatukokeista esille”, kertoo Kantaperunan tuotantopäällikkö Mika Paassilta. Myös siemenen laatuun liittyviin tautihaasteisiin on
Kantaperunassa puututtu voimakkaasti, ja
esimerkiksi piilevien tyvimätätartuntojen
ja virustautien määrät on saatu vähenemään nopeasti.
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Kun tavoitteena
on laatusato!

Oulun Raksilan K-citymarketin kauppiaalle Marja Hentilälle ja hevi-osaston vastaavalle Jarkko Sarkkiselle on tärkeää, että osasto on aamusta iltaan asti hyvässä kunnossa. Marketin hevi-osastoon on haluttu panostaa ja se myös näkyy osaston myyntiluvuissa.

100 FS
• Siemenperunan peittausaine, joka varmistaa perunan
terveen kasvuunlähdön
• Tehoaa perunaseitin lisäksi siemenlevintäiseen
harmaahilseeseen, kuorirokkoon sekä perunarupeen
• Nestemäinen ja sisältää voimakasta punaista väriainetta,
mikä auttaa näkemään peittauksen tasaisuuden

•
•
•
•
•

Tridex

Afalon

•
•
•
•

• Varma ja kestovaikutteinen valmiste
rikkakasvien torjuntaan perunalla
• Sekoitettaessa Bastan kanssa saadaan vahva
maa- ja lehtivaikutus
• Tehoa voidaan laajentaa myös sekoittamalla
Boxerin kanssa.

Edullinen perustuote perunaruton torjuntaan
Tuttu mankotsebi 750 g/kg tehoaineena
Helppo käyttää, pölyämätön ruiskuterae
Kosketusvaikutteinen

Revus, Maxim: Syngenta Group Companyn rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.
Katso lisää: www.agrimarket.fi

Uusi tehoaine perunaruton torjuntaan
Suojaa nuoret, laajenevat lehdet ja estää siten ns. latvaruttoa
Käyttö ruiskutusohjelman alussa
Sateenkestävä heti ruiskutteen kuivuttua lehdelle
3 vrk:n varoaika

Hedelmä- ja vihannesosasto
Raksilan K-citymarketin vetonaula
Laadukkaat tuotteet ja monipuolinen valikoima tekevät Oulun Raksilan K-citymarketin hedelmä- ja vihannesosastosta yhden
Suomen citymarkettien parhaista.
”Tuoreus on ehdottomasti hevi-osaston ykkösasia ja olemme halunneet panostaa hedelmä- ja vihannesosastoon. Se on meidän
vetonaula ja asiakkaalle hyvä syy tulla juuri tähän kauppaan”, kauppias Marja Hentilä ja hevi-osaston vastaava Jarkko Sarkkinen vakuuttavat.
Hedelmä- ja vihannesosasto on kauppias
Marja Hentilän lempilapsi, ja siihen on todellakin panostettu. Ison marketin hedelmä- ja vihannesosasto on silmiin pistävän
siisti ja värikäs. Hedelmät ja vihannekset
ovat koottu näyttäviksi ja suuriksi massoiksi asiakkaiden iloksi ja ostettavaksi. Raksilan K-citymarketin hevi-osastolla kauppa
käy. Osaston myynti on kaksitoista prosenttia liikkeen kokonaismyynnistä. Luku
on Pohjois-Suomen suurin saman ketjun
liikkeistä.

”Meille on tärkeää, että hevi-osasto on
kunnossa aamusta aina iltaan asti, sillä
puolet kaupasta käydään ilta kuudentoista ja yhdeksäntoista välillä. Osaston on oltava kunnossa myös asiakkaille, jotka tulevat kauppaan töiden jälkeen. Osastolla on
työntekijä iltaan asti”, Hentilä kertoo.
”Asiakkaat ovat vaativia. Ihmiset matkustavat paljon ja saavat vaikutteita eri maiden ruokakulttuureista ja haluavat valmistaa näitä ruokia myös kotonaan. Myös television lukuisat ruokaohjelmat vaikuttavat
kysyntään. Ruoan valmistaminen on monille mukava viikonlopun harrastus, johon halutaan panostaa”, Sarkkinen sanoo.

Kuluttaja
päättää valikoiman
Raksilan K-citymarketin hedelmä- ja vihannesosastolta myydään myös paljon perunoita. Vuositasolla perunoita asiakkaat ostavat 200 000 kiloa. Myydystä perunasta
70 prosenttia myydään irtoperunana. Lukua nostaa kesällä myytävä varhaisperuKuuma Peruna 1/11

na. Myydyimmät perunalajikkeet ovat Nicola ja Van Gogh. Yleisperunat menevät hyvin kaupaksi ja valmiiksi pakattujen perunoiden värikoodit auttavat kuluttajia perunan valinnassa.
”Perunaa ostetaan myös hinnan perusteella”, Sarkkinen toteaa.
”Osaston koko aiheuttaa sen, että kovin
montaa perunalajiketta ei mahdu yhtä aikaa myyntiin. Kaikki hevi-osaston tuotteet
kilpailevat keskenään tilasta. Viime kädessä
asiakkaat päättävät, mitä täällä on myynnissä. Lapin puikulaa on myynnissä aina ja
lisäksi erikoisperunoita otetaan myyntiin tilanteen mukaan”, Sarkkinen selvittää.
”Tyrnävän läheisyys tekee perunakauppaan
oman säväyksen, sillä asiakkaat ovat tietoisia monista perunalajikkeista ja osaavat
niitä kysellä. ”
Sarkkinen pitää haastavana saada nuoret
aikuiset käyttämään perunoita enemmän.
Hänen mielestään avainsana on ruoaksi valmistamisen helppous.
7

lehtii osaltaan perunalaarien siisteydestä”,
Sarkkinen kertoo.
Elintarvikekaupassa luomun kysyntä on pikkuhiljaa kasvussa ja reilun kaupan tuotteita toivotaan kaupan hyllyille entistä enemmän.
”Lähiruoan kysyntä kasvaa kaiken aikaa.
Lähiruoan toimittajia on kuitenkin vielä vähän kaupan tiedossa. Otamme kuitenkin
mielellämme myyntiin myös lähiruokaa. Keskon kauppiaat saavat itse päättää valikoimista, joten lähituotteiden ottaminen valikoimiin on mahdollista”, Hentilä kertoo.

Oulun Raksilan K-citymarketin hedelmä- ja vihannesosasto on silmiinpistävän siisti ja värikäs. Hedelmät ja vihannekset ovat koottu näyttäviksi ja suuriksi massoiksi asiakkaiden iloksi ja ostettavaksi.

Pekan perunat tiedetään
Raksilan K-citymarketin luottoperunanviljelijä on Pekka Vähänen Tyrnävältä. Vähäsen
perunatilalta on toimitettu perunoita markettiin sen avaamisesta 1976 lähtien. Pekka

tunnetaan asiakkaiden keskuudessa ja hän
tuntee asiakkaita. Vähäsen tila toimittaa perunaa markettiin jo toisessa sukupolvessa.
”Hän on sitoutunut tuottamaan ja toimittamaan meille laadukkaita perunoita ja huo-

Perunoita käytetään myös Raksilan K-citymarketin keittiössä, jossa valmistetaan
ruokaa kuutena päivänä viikossa. Marketin kokki Jari Komula kertoo, että keittiöllä käytetään pääsääntöisesti vain yhtä perunalajiketta Asterixia, joka käy kaikkeen
ruoanvalmistukseen. Perunat tulevat keittiölle valmiiksi kuorittuna ja vakuumiin pakattuna kolme kertaa viikossa. Viikoittain
keittiöllä valmistetaan kuusikymmentä kiloa perunamuusia ja lisäksi perunasta valmistetaan laatikoita, kiusauksia, salaatteja
sekä keittoja.
Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

Perunakoneet ammattiviljelijöille.
Potato machinery for professionals.

Ykkösluokan pakkaamoratkaisut

Fruit Logistica
Maailman johtava hedelmä- ja vihannestapahtuma järjestettiin jälleen helmikuun
alussa Berliinissä Saksassa. Fruit Logistica -messut keräsivät paikalle ennätyksellisen osanoton niin näytteilleasettajien kuin
vierailijoidenkin puolesta. Peruna-alan yritysten pääpuheenaiheena oli itseoikeutetusti Venäjä.

Osallistujia
maapallon joka kolkasta
Tänä vuonna Fruit Logisticaan osallistui
2452 näytteilleasettajaa 84 maasta. Vierailijoita osallistui 56 000 yhteensä 132 eri
maasta. Kaikki lukemat rikkovat aiemmat
ennätykset kirkkaasti. Tämä kertoo osaltaan Fruit Logistican asemasta hedelmä- ja
vihannesalan tärkeimpänä tapahtumana.
Eniten näytteilleasettajia oli ilmoittautunut
Italiasta, Espanjasta, Hollannista, Ranskasta
ja Saksasta. Ensimmäistä kertaa mukana oli
näytteilleasettajia Bosnia-Hertzegovinasta,
Monacosta, Nicaraguasta ja Tansaniasta.
Merkillepantavaa on, että suomalaiset loistavat poissaolollaan. Ainoana poikkeuksena oli Närpiöstä kotoisin oleva erilaisia vihannesten käsittelyyn tarkoitettuja koneita
valmistava Oy FORMIT Foodprocessing Ab.
Suomesta löytyy varmasti kansainvälisen
tason yrityksiä, jotka voisivat tuoda esille
osaamistaan Berliinissä. Myös vientikauppaa harjoittaville peruna-alan yrityksille olisi hyödyllistä näkyä messuilla, sillä paikalla olivat esimerkiksi lähes kaikki merkittävät venäläiset ostajat.

Onkohan tämä ranskalainen peruna riittävän hyvää?

miljardia kiloa. Hedelmistä 10 % ja vihanneksista 3–4 % myydään kansainvälisessä
kaupassa. Vientimäärä ovat siis yli 100 miljoonaa tonnia. Suomalaiset perunayritykset kantavat kortensa tähän kekoon reilulla 0,05 miljoonalla tonnilla perunaa Venäjälle ja muihin maihin.

tykset olivat hyvin edustettuina Berliinissä.
Myös ekologisuus oli merkittävä teema messuilla, sillä hedelmien ja vihannesten tuotanto kuluttaa myös luonnonvaroja merkittäviä määriä. Tässä kisassa peruna on vahvoilla sen suhteellisesti katsottuna pienen
vesijalanjäljen ansiosta.
AA

Kun ottaa huomioon kuljetettavat massat,
ymmärtää hyvin, miksi myös logistiikkayri-

Pääpuheenaiheena Venäjä

Toteutettuna alan kärkimerkeillä: Bijlsma Hercules - Manter - Schouten - Tekoa

Monen peruna-alan yritysten pääpuheenaiheena oli luonnollisesti Venäjä. Tänä vuonna Venäjä on imenyt suurimman osan Euroopasta liikenevästä perunasta. Berliinissä
ei voinut olla törmäämättä venäläisiin asiakkaisiin, jotka etsivät perunaa täyttämään
maan valtavaa kysyntää. Toisaalta ilmassa
oli myös merkkejä tarjonnan kasvamisesta
Välimeren alueelta sekä kevään tulosta Keski-Euroopassa. Esimerkiksi Hollannissa kevättöihin ei mene enää kauaa, joten viljelijät alkavat tyhjentää varastojaan.

Hedelmä- ja vihanneskaupassa
liikutellaan valtavia massoja

www.konekanta.com
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Maailman vihannestuotanto oli vuonna 2010
820 miljoonaa tonnia ja hedelmätuotanto
700 miljoonaa tonnia (Agricultural Market
Information Service). Yhteensä siis 1 520

Perunaa oli Fruit Logisticassa esillä monenlaisissa pakkauksissa.
Kuuma Peruna 1/11
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Huoneentaulu
Kevät koittaa ja on aika vastaanottaa siemenperunat. Siemenperunan varastoinnissa
on otettava huomioon useita eri tekijöitä. Alla olevassa huoneentaulussa on
toimintaohjeet niin siemenperunan säilytystä varten kuin mahdollisten
reklamaatioidenkin varalle. Kun säilytät oikein, takaat paremman sadon!

Siemenperunan
vastaanotto ja säilytys
Vastaanotto
Vastaanoton yhteydessä tarkista joka säkistä, että
1. lajike, kokoluokka, pakkausmuoto ja vakuustodistus vastaavat tilattua.
2. kuljetuksessa ei ole syntynyt vaurioita ja toimitus on muutenkin asiallisesti suoritettu.
Tarkastuksessa huomattavia vaurioita ovat esimerkiksi paleltumat, kosteus ja kolhut
säkeissä.

Säilytys
1. Siemenperuna tulee siirtää säkistä välittömästi Kantaperunan toimituksen jälkeen
esimerkiksi laatikoihin tai idätyslaatikoihin.
2. Siemeniä purettaessa tulee tarkastaa mahdolliset laatuviat (esimerkiksi varastotaudit
ja kolhut).
3. Siemenperunan varastoinnissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
4. Siemenperunan ei saa antaa kostua ennen istutusta.
5. Peitattu siemen tulee säilyttää erillään ruokaperunasta.
6. Vakuustodistus tulee aina säilyttää.

Jos siemenperunassa tai toimituksessa havaitaan virhe
1. Ota välittömästi yhteys Kantaperunaan ja tee reklamaatio. Yhdessä Kantaperunan
kanssa päätetään jatkotoimenpiteistä.
2. Kirjoita ylös kuvaus vahingosta. Ota myös mahdollisuuksien mukaan digikuva
perunoista.
3. Estä vahingon laajeneminen
4. Kuljetukseen ja laatuun liittyvät reklamaatiot tulee tehdä seitsemän vuorokauden
kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Kantaperuna noudattaa Siemenkauppiaitten
yhdistyksen yleisiä sopimusehtoja. Yleiset sopimusehdot löytyvät Kantaperunan
www-sivuilta osoitteesta www.kantaperuna.com.

Kuuma Peruna 1/11
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Suojaa perunat
mukularutolta
Ranman on tehokkain mukularuton torjunnassa!

Kansainvälisen arvioinnin*) mukaan Ranman on tehokkain
valmiste mukularuton torjunnassa. Kotimaiset koetulokset
*) Lähde: www.Euroblight.net
tukevat tätä käsitystä.

Varmista tehokas mukularuton torjunta
käyttämällä viimeisissä ruiskutuksissa
Ranman A 0,2 l/ha + aktivointiaine Ranman B 0,15 l/ha

Lähiruokapiirissä
arvostetaan laatua ja makua
Lähiruoka on tällä hetkellä kovassa huudossa. Kysyntä lähellä tuotettuja tuotteita kohtaan on kasvanut kuluttajien keskuudessa ja eräs tähän asiaan liittyvä ilmiö on mm. lähiruokapiirit. Piirejä on perustettu Suomeen jo useita, mutta käytännössä toiminta on vielä ”lapsenkengissä”.
Virallisen määritelmän mukaan lähiruoka
on maa- ja metsätalousministeriön mukaan
ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää
oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta ja työllisyyttä.

Pidetään maaseutu elinvoimaisena

Mukularutto kotimaisissa ruttokokeissa
2004-2008, 10 kokeen keskiarvo
7
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Ranman 1,2 %

3

Shirlan 3,4 %

4

mankotsebi 6,2 %

5

Käsittelemätön 4,1 %

6

Kustakin kokeesta käsittelyt ryhmitelty viimeisen ruiskutuksen
ja ko ryhmästä on otettu keskiarvo.
valmisteen mukaan
m
Mukularuttoa tulee käsittelemättömään perunakasvustoon yleensä vähän, koska lehtirutto vie varret jo ennen
mukulasadon muodostumista. Mankotsebi suojaa hyvin
lehtirutolta, mutta sillä on heikko teho mukularuttoa vastaan. Ranman torjuu tehokkaasti sekä lehti- että
mukularuton!

Katariina Tenhunen Siikalatvalta on ollut lähellä tuotetun ruoan ystävä jo pitkään. Hän
pyörittää Rantsilan lähiruokapiiriä. Tenhunen kerää tilaukset yhteen ja hoitaa myös
toimitukset yhteen paikkaan, josta asiakkaat voivat valitsemansa tuotteet kätevästi noutaa.

Tuottajista pulaa

Hänen mielestään lähiruoan käyttämisellä on vain positiivisia vaikutuksia. Katariina listaa pitkän liudan tuotteita, joita hänen ylläpitämästään piiristä saa. Oikeastaan voisikin todeta, että ainoat merkittävämmät tuotteet, joita piiri ei voi vielä toimittaa ovat kala ja jogurtti. Hyvien tuotteiden ja tuoreuden lisäksi hänestä on tärkeää, että hänkin voi olla tällä tavalla tukemassa maaseudun elinkeinoelämää ja sen
elinvoimaisuutta. Tenhunen myöntää, että
lähiruokapiirin tuotteet ovat hieman kalliimpia kuin kauppaliikkeiden, mutta ruoan makua ja laatua ei voi edes verrata. Hyvästä mausta ja puhtaudesta voi maksaakin enemmän!

Vaikka kysyntä on vielä maltillista, kaivataan lähiruokapiiriin lisää tuottajia. Tuottajaksi voi ilmoittautua kuka vain. Tuottajaehdokkaan on käytävä Pro Agrian kaksi
päivää kestävä koulutus, ellei satu omaamaan jo tarvittavia lupia tai asianmukaista hygieniakoulutusta alalle. Perunan toimittajia on Rantsilan lähiruokapiirissä vain
yksi. Peruna on asiakkaiden mukaan erittäin laadukasta ja jopa edullisempaa kuin
kaupassa. Perunat on aina pakattu paperipusseihin ja ne säilyvät siellä hyvin. Tuottajien ei tarvitse ylipakata tuotteita lähiruokapiiriä varten, sillä tuotteita ei ole tarkoitus säilöä pakkauksissaan pitkiä aikoja, vaan ne siirretään nopeasti, mahdollisimman tuoreina asiakkailleen.

Konemyynti
Roland Rosenback
(0) 400 433 231
rr@grimme.dk

Lähiruokapiirit ovat vielä verraten harvinaisia, mutta kun tunnettuus lisääntyy tehostetumman tiedottamisen kautta, niin piirien asiakunta tulee varmasti paljon lisääntymään. Kukapa ei haluaisi nauttia maukkaammasta ja terveellisemmästä ruoasta?!
Vaikka lähiruokapiirit mielletään ”kotikutoisiksi” ja pieniksi, ovat ne varsin nykyaikaisia ja toimivat reaaliajassa. Piireihin liitytään pääsääntöisesti aina verkossa ja tilauksetkin annetaan netin välityksellä. Helppoa, vaivatonta ja aikaa säästyy, kun ei
tarvitse käveleskellä töiden jälkeen kaupan hyllyjen välissä. Lisäksi lähiruoan syöjä voi aina halutessaan käydä katsomassa, mistä hänen ruokansa tulee ja kuinka
se on tuotettu.
NL-K

Huolto ja
varaosat
Timo Myllyviita
(0) 400 187 882
(0) 400 187 812
tm@grimme.dk

www.farmit.net

Berner kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040
Lue aina käyttöohje ja noudata sitä!

Skaftungintie 187 · FIN-64480 Skaftung

www.grimme.dk

12

Kuuma Peruna 1/11

Kuuma Peruna 1/11

13

KERITÄÄN
LAMPAASTA

KATKAISTUJA
KUUSEN
OKSIA

TUO?
LASTENLAULUN
MYYRÄ

IKIVANHA
ISÄ?

NAISIA
HIILISATAMASSA!
VAARA
TAI
KARJALAINEN

TUNNETTU
LAUKKAKILPAILUSTA

LUONNOLLINEN
VOIMANLÄHDE

Perunakin pitää stailata

WILLBERG
VEREVÄT

HENKIVARTIJA
SANOMA
ALEHDISSÄ

SNELLMAN,
KIRJAILIJA

LIIKKUU
AVANNOSSA
MYÖS

LAKRITSIKIN
VIMPELIN
NAAPURI

KAATAA
KUORMA

ITALIAN
RENESSANSSIMAALARI

"NAAMAT"

VESIKIPPO!
VOI OLLA
LAIHA
VALTIO PIRKKO
KIINAN
JA INTIAN SAISION
VÄLISSÄ TYTÄR

RUOTSIN
AKSELI
TALVI
KEVÄT

HIENO
NAINEN

VERDIN
OOPPERA

VEDONLYÖNTIÄ
RAVIKILPAILUISSA
A

Meillä kaikilla on omat todellisuuskuplam-

ten erottaa internetissä tarjolla oleva oikea

me, sanoi irlantilainen filosofi Valerie Pier-

tieto nollatiedosta ja suoranaisesta vääräs-

ce Hollannissa HZPC:n perunapäivien semi-

tä tiedosta. Miten saada oikea tieto perille

naarissa viime marraskuussa. Kuplansa si-

sosiaalisessa mediassa, jossa kysymykses-

sällä ihminen kuulee sen, mitä haluaa kuul-

tä ja siihen tulleista kommenteista saattaa

la. Hän ei kuuntele toisia, jos nämä puhuvat

muodostua totuus vailla perusteita ja koe-

vain itselleen tärkeistä asioista; esimerkiksi

teltua tietoa?

kehuvat tuotteitaan omasta todellisuudes-

"
SAANILA
UUTISVUODOSSA

"

MIES
S:LLÄ
KUNNOLLINEN

TUOMARISTOT
PÄÄMAJA
BRYSSELISSÄ

VALIOLUOKKA

Mestari-perunoita suurtalouskeittiöille
– laadukasta suomalaista lähiruokaa
Lohta pestokastikkeella
20 annosta, annoskoko 250 g
2,500 kg Mestari Valmisperunamuusia
0,750 kg lohilettä
1,000 l oliiviöljyä
1.000 l persiljaa
2,5 kpl sitruunan mehu
10 rkl
parmesanjuustoa
10 rkl
suolaa
öljyä ja voita paistamiseen
pinjansiemeniä
mustapippuria

HZPC:n perunaseminaarissa mediatutkija
Winanda Hendriks sanoi sosiaalisen medi-

Pierce jatkoi hetkeä myöhemmin: Take them

an olevan yhteisöjen, heimojen, muodostu-

where you want them to go – johdata heidät

mista. Tutut, tuttujen tutut ja heidän tuttun-

sinne minne haluat heidän menevän.

sa keskustelevat keskenään, fanittavat milloin mitäkin, useimmiten jotakin ajankoh-

Markkinoinnin kielessä olemme tottuneet

taista ja muodikasta. Hendriks kertoi ke-

käyttämään termejä asiakassegmentit ja yk-

räämästään aineistosta havainneensa, että

silöistyminen. Yksilöllisistä todellisuuskup-

Riitta Pulliainen

lista voidaan ehkä kasata joukkoja, seg-

sosiaalisen median suurkäyttäjät ovat kasvaneet irti perunasta. Ymmärrän. Jos sosi-

menttejä, joille kohdentaa tietynlaisia väit-

aalisen median heimojen syntyyn vaikutta-

tämiä. Kun ihminen kuulee vain sen mitä ha-

ni maistattanut, ovat poikkeuksetta samaa

vat elämäntyylit ja -tavat, jos elämää päivit-

luaa, pitää meidän tietää aika paljon asiak-

mieltä kuin minä: Cecileä maukkaampaa ei

täin stailataan ja muodistetaan, on tavalli-

kaidemme todellisuuksista, tarpeista ja ha-

ole – ja kun se on pöydässä niin kauniskin.

nen ja arkinen peruna kaukana siitä maail-

luista ennen kuin käsissämme on sellaisia

Siis maku, aromit ja ulkonäkö. Testiryhmä-

masta. Ihmisten todellisuuskuplat ovat yk-

työkaluja, joilla voimme heidät johdattaa

ni ei tosin ole riittävän suuri antamaan tu-

silöllisiä ja erilaisia.

haluamaamme suuntaan.

lokselle tarvittavaa merkitsevyyttä tai luotettavuutta.

Vaativat asiakkaat

Peruna pitää stailata, siitä on tehtävä muodikas. Jos et ole perunaihmisiä, et näe pe-

HZPC:n laatuprojektin päällikkö Hans van

Verrattuna moniin muihin kansakuntiin

runan kauneutta etkä havaitse lajikkeiden

Doorn puhui vaativista asiakkaista, jotka

syömme perunaa hämmästyttävän vähän,

erilaisuuksia. Perustetaan Facebookiin tai

odottavat valikoiman runsautta ja uutuuk-

vaikka sen ravintoarvon tiedämme ja vaik-

useammalle sosiaalisen median foorumille

sia. Hänen mukaansa perunassa kiinnos-

ka lajikkeita on tarjolla eri makuihin ja käyt-

pottuheimo virittämään keskustelua. Keski-

tavat ravintosisältö, koostumus ja raken-

tötarkoituksiin. Voimmeko vaikuttaa ihmis-

tytään ainakin alussa niihin perunan omi-

Muusi: Kuumenna kiertoilmauunissa
160 C°/30 – 35 min. kannella peitettynä
tai ilman kantta 170 °C/40 – 45 min.

ne, maku, aromit, terveellisyys, ulkonäkö

ten ruokailutottumuksiin ja miten herätäm-

naisuuksiin, jotka pääsevät sisään ruokaih-

ja käytön helppous. Minun todellisuuskup-

me uudelleen heidän makuhermonsa havait-

misten todellisuuskuplaan.

laani van Doornin listauksesta pääsevät en-

semaan perunoiden hienouden?

Lohi ja pestokastike: Laita tehosekoittimeen öljy, persilja ja sekoita. Lisää
sitruunamehu, parmesaaniraaste ja
mausteet. Paista lohile voiöljyseoksessa n. 6 – 8 min.
w w w.me star ipe r unat .fi

simmäisinä maku ja aromit sekä ulkonäkö.

Lisätietoja: Profood Oy, Antti Karjula, 040 834 0809, antti.karjula@profood.fi • www.profood.fi • www.mestariperunat.fi

Profood – parasta perunasta
Profood Oy käyttää vuosittain n. 40 milj.
kg perunaa. Ympäri vuoden tuotevalikoimassa on oikeista perunalajikkeista
valmistettuja perunapakasteita, tyhjiöpakattuja perunatuotteita, kuivaperunatuotteita ja valmismuuseja.

Mestari Valmismuusi maistuu kuin kotona tehdyltä. Se on kuumennusta vaille
valmis muusi lisukkeeksi sekä vuoka- ja
laatikkoruokiin. Muuseja valmistetaan
vähälaktoosisena ja nyt myös laktoosittomana ja ne pakataan aseptiseen pakkaukseen ilman säilöntäaineita.

Tuotteiden raaka-aineet ovat dokumentoitu ja jäljitettävyys on taattu aina perunanviljelijän peltolohkolle asti.
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taan lähtevin väittämin.
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Kuka perustaisi Cecile-heimon? Täällä ollaan

eri lajiketta. Aistinvaraisiin havaintoihin pe-

Voiko sosiaalisessa
mediassa vaikuttaa

rustuen voin kertoa, että erisorttiset peru-

Vaikuttamisessa ja markkinoinnissa moni

nat todella maistuvat erilaisilta. Toiset so-

uskoo sosiaalisen median voimaan, jos ei

pivat makuuni paremmin kuin toiset. Kaik-

aivan vielä niin muutaman vuoden kuluttua

ki ystäväni ja tuttavani, joilla olen pottuja-

kuitenkin. Epäilevä ääni korvesta kysyy, mi-

Puutarhassani kasvoi viime kesänä kuutta
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valmiina keskustelemaan.
Riitta Pulliainen
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Vettä mahdollista säästää
laadusta tinkimättä
Iso-Britanniassa on tutkittu veden käyttöä perunantuotannossa. Tutkimuslaitos EMR havaitsi kokeissaan, että
yhden tonnin perunantuotantoon riitti 23 kuutiota vettä. Keskimääräiseksi kulutukseksi nykymetodeilla IsoBritannian olosuhteissa he kertovat 42–60 kuutiota.
Tutkimus on tosin vielä alkuvaiheessa, joten jäämme
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odottamaan jatkotutkimuksia.
Lähde:

www.emr.ac.uk
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Turkkilaisetkin
rakastavat Van Goghia
Harva tietää, että
auringonpalvojien
suosikkilomakohde
Turkki on yksi maailman suurimmista
perunantuottajamaista. Turkkia pidetään
siltana Euroopan, Lähi-idän ja Aasian välillä
ja näin ollen se sijaitsee keskeisellä kauppapaikalla. Kuumat ja kuivat kasvuolosuhteet Turkissa ovat erittäin haastavat, mutta esimerkiksi peruna menestyy siellä erinomaisesti! Van Gogh on ehdottomasti turkkilaisten suosikkilajike. Maatalous muodostaa reilut 10 prosenttia Turkin bruttokansantuotteesta. Turkkilaiset pitävät, suomalaisten tapaan, jauhoisesta, keltamaltoisesta
ja hyvänmakuisesta perunasta.

Peruna-ala menestyy
aurinkoisessa Turkissakin
Kasvuolosuhteet Euraasiassa ovat vähintäänkin haastavat. Sademäärät jäävät hyvin vähäisiksi ja lämpötilat kohoavat kesäisin yli 40 asteen. Kuitenkin Turkin tärkeimpiä vientituotteita ovat, tekstiilien ohessa,
maataloustuotteet. Parhaita satoja saadaan
Välimeren rannalla eteläisessä Turkissa. Turkissa nostetaan keskimäärin 30-40 000 kg
perunaa hehtaarilta. Sisämaassa sadot jäävät pienemmiksi kuivuuden vuoksi. Turkkilaiset ovat investoineet suuria summia keinokasteluun, jotta satoerot rannikon ja sisämaan välillä saataisiin tasoitettua.
Perunasta saadaan neljä satoa vuodessa.
Myös maalajit vaihtelevat paljon; yleisimmin perunaa viljellään keskiraskailla mailla.
Varhaisimmilla alueilla etelärannikolla päästään istuttamaan jo joulukuussa ja sato
nostetaan huhtikuussa. Siemenenä käytetään isoja moukareita (jopa yli 70 mm) pa-

TURKKI
Pääkaupunki:
Asukasluku:
Pinta-ala:
Valtiomuoto:
Viljelymaata:

Ankara
noin 75 milj.
780 580 km2
tasavalta
23 milj. ha
(kylvetty 18 milj. ha)

leltumavaaran minimoimiseksi. Seuraavaksi
päästään istuttamaan länsirannikolla tammi-helmikuussa, sitten maaliskuussa ja lopulta pääsato istutetaan huhti-toukokuussa
sisämaassa keskellä Turkkia. Pääsato nostetaan elo-lokakuussa.
Tilojen koot vaihtelevat suuresti alkaen yhden hehtaarin tiloista päätyen 300 hehtaarin tiloihin. Kaiken kaikkiaan perunaa tuotetaan Turkissa vuosittain yli 4000 miljoonaa kiloa. Turkki on maailman 15. suurin
perunantuottajamaa.
Lajikelistoilta löytyy Van Goghin lisäksi muitakin suomalaisille tuttuja perunalajikkeita
kuten Victoria ja Challenger. Innovator on
suosituin ranskanperunalajike. Uuden lajikkeen saaminen rekisteröidyksi lajikelistalle vie vähintään kaksi vuotta. Ensimmäisen vuoden trialin perusteella viranomaiset päättävät, onko lajikkeella potentiaalia.
Jos lajike menee tästä läpi, tuotetaan lajiketta isommassa mittakaavassa. Jos lajike
onnistuu myös laajemmassa tuotannossa,
rekisteröidään lajike.

kasvanut jo useamman vuoden ajan noin
viidenneksen vuosittain. Turkissa koettiin
vuonna 2001 talouskriisi, mutta sen jälkeen talouskasvu on ollut hurjaa. Poliittinen epävakaus on Turkin ongelma. Epävakaus hidastaa Turkin EU-jäsenyysneuvotteluja ja tämä pelottaa ulkomaisia yrityksiä ja
investoijia. Maan taloudessa yhä suurempaa roolia näyttelevät maatalouden lisäksi
teollisuus ja palvelusektori.
Siemenperunan tuotanto on vielä kehittymässä Turkissa. Maassa on myös korkeampien siemenluokkien tuotantoa, mutta toistaiseksi tulokset eivät ole pystyneet vastaamaan tuonnin tasoon. Tällä hetkellä Turkkiin tuodaan suuria määriä siemenperunaa
ulkomailta, mutta valtio pyrkii rajoittamaan
tuontia esimerkiksi tiukentamalla tuontierien testausta. Tuontiin liittyvät säännökset
muuttuvatkin vuosittain, mikä tekee siemenperunan viennin Turkkiin haastavaksi.
Pohjoisen Kantaperunalla on yli kymmenen
vuoden historia siemenperunan viennistä
Turkkiin. Merkittävimpänä yhteistyökumppanina on ollut GÖMEÇ Zirai Ürünler Üretim
İth.İhr.A.Ş, joka on siemenperunaan erikoistunut yhtiö. Yhtiöllä on tuotantoa 150–200
hehtaaria vuodesta riippuen. Tuotannosta
noin neljäsosa menee ranskanperunateollisuuteen ja loput tuoreperunamarkkinaan
pääosin pienehköjen viljelijöiden viljeleminä. Tulevaisuudessa siemenperunayhteistyötä pyritään edelleen kehittämään.

Tiukat laatuvaatimukset
Turkin ja Suomen välinen kauppa on ollut kasvussa. Vienti Suomesta Turkkiin on
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Tutkimus & Kehitys

FT Veli-Matti Rokka, MTT
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Biotekniikka- ja elintarviketutkimuss

Venäjän Vavilov-Instituutin
viljeltyjen perunoiden kokoelma
ja sen hyödynnettävyys
Venäjällä on maailman vanhin viljeltyjen perunoiden geenivarakokoelma. Tällaisia ns.
NPS-perunoita (NPS = Native Potato Species) ylläpidetään N.I. Vavilov-Instituutissa
(VIR), Pietarissa. VIR:n kokoelmissa on yhteensä 8680 perunakantaa. Tätä historiallista aineistoa on käytetty perunan polyploidiin genomiin liittyvässä perustutkimuksessa, perunalajien taksonomisen järjestelmän luonnissa, evoluutiotutkimuksissa, lajien välisten risteytysten tuotossa ja venäläisten perunalajikkeiden jalostuksessa.
VIR:n kasvigeenivarakokoelman perusta
luotiin Pietarissa Soveltavan kasvitieteen
laitoksella jo vuonna 1890 professori R.E.
Regelin toimesta. Kokoelmaa laajennettiin
Nikolaj Vavilovin (1885-1943) ollessa kyseisen laitoksen (Kasvinviljelytieteen instituutin) johtajana. Perunakokoelma pohjautuu tutkimus- ja keräysmatkoihin, joita teh-

tiin Jurij Voronovin johdolla 1920-30-luvuilla Keski- ja Etelä-Amerikkaan. Venäjän nälänhätä 1921-22 oli korostanut viljelykasvien jalostuksen merkityksellisyyttä. Vavilov
uskoi, että viljelykasvien luonnonvaraisissa sukulaisissa oli arvokkaita tautien ja tuholaisten vastustuskykyyn ja hankalien olosuhteiden sietoon liittyviä ominaisuuksia,
joilla nälänhädät saataisiin tulevaisuudessa
estettyä. Perunoiden keräysmatkoille osallistuivat kuuluisat kasvitieteilijät Sergej Bukasov, Sergej Juzeptšuk ja myös Nikolaj Vavilov. Talteen kerätty peruna-aineisto oltiin
kuitenkin vaarassa menettää vuosina 194144 tapahtuneen Leningradin piirityksen aikana. Kenttäkokeet, joita oli tehty Leningradin ympäristössä, Puškinissa ja Pavlovskissa, jouduttin keskeyttämään ja aineisto siirrettiin turvaan kaupungin keskustaan, Iisakin aukiolla sijaitsevaan, tutkimusinstituutin päärakennukseen. Huolimatta lähes 900

Mayan Twilight -peruna, joka sisältää runsaasti geeniperimää Solanum phureja -lajista. Kuvattu Dundee Flower and Food Festivalissa, Skotlannissa, 5.9.2010 (kuva: Veli-Matti Rokka).
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päivää kestäneestä saksalaisjoukkojen piirityksestä ja siitä, että yli 600 000 leningradilaista kuoli nälkään, perunakokoelmasta
vastanneet kuraattorit onnistuivat säilyttämään suuren osan arvokkaasta aineistosta.
Merkittävästä edistyksellisyydestään huolimatta (tai sen johdosta) laitoksen johtaja
Nikolaj Vavilov kuitenkin menehtyi v. 1943
Saratovin kaupungin vankilassa. Hänet oli
pidätetty jo v. 1940 johtuen sisäisistä valtataisteluista. Trofim Lysenko oli päässyt
katteettomilla lupauksillaan Neuvostoliiton maataloustieteiden akatemian johtoon
ja samalla Stalinin suosioon. Lysenko onnistui lopulta mustamaalaamaan Vavilovin,
mikä johti hänen vankilatuomioonsa ja nälkäkuolemaan.
Perunakokoelmilla tapahtunut tutkimustyö
sai kuitenkin jatkua Lysenkon valtakaudella, sillä Lysenkon henkilökohtainen kiinnostus kohdistui viljakasveihin. Nilkolaj Vavilovin tekemä historiallinen työ sai arvostusta länsimaissa ja perunoiden keruumatkoja alettiin myöhemmin järjestää eri maista perunan syntysijoille, Amerikkaan. Vavilov oli jo 1930-luvulla tutustunut englantilaiseen kasvitieteilijään nimeltä Jack Hawkes (1915–2007), joka innostui Vavilovin
esimerkistä. Hawkes järjesti omia keräysmatkoja Etelä-Amerikkaan luoden näin perustan Kansainyhteisön perunakokoelmalle
(CPC), jota säilytetään nykyisin Invergowriessa, Skotlannin viljleykasvien tutkimuslaitoksessa (SCRI).
VIR:n viljellyn perunan geenivarat koostuvat yhdeksästä perunalajista (Solanum
ajanhurii, S. chaucha, S. juzepczukii, S. curtilobum, S. phureja, S. stenotomum ssp.
stenotomum, S. stenotomum ssp. goniocalyx, S. tuberosum ssp. andigenum ja S.
tuberosum ssp. tuberosumin vanhat viljelymuodot), joista pääasiassa vain yhden lajin
yhtä alalajia (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) viljellään nykyisin yleisesti. Venä-

jällä käytetty taksonominen järjestelmä perustuu Sergej Bukasovin luokitteluun vuodelta 1978. Uuden luokittelun mukaisesti
kaikki viljellyt perunalajit katsotaan kuitenkin kuuluvan samaan lajiin (S. tuberosum)
ja tämän lajin sisäisiin ryhmiin. Harvoin viljeltyjen perunakantojen ravintoarvoja on
vasta vähän tutkittu, mutta NPS-perunoissa tiedetään olevan ainutlaatuisia hyöty-yhdisteitä. Tällaisten erikoisperunoiden avulla perunalle olisi mahdollista kehittää uusia erikoistuotemarkkinoita. Niiden avulla myös nykyisin tarjolla olevista perunatuotteista voisi aikaansaada herkullisempia, maukkaampia ja ravitsevampia tuotteita. Yksi esimerkki tällaisista NPS-perunoista on Kanarian saarilla 1500-luvulta lähtien
viljelty ‘Papa Negra’, jonka on todettu ole-

van S. chaucha-lajia. Euroopassa on myös
virallisessa lajikeluettelossa Isossa-Britanniassa kauppaan laskettuja uusia S. phureja
–perunan lajikkeita ja sen risteytysjälkeläisiä (Inca Sun, Mayan Gold, Mayan Twilight,
kuva), joita markkinoidaan Britanniassa terveellisinä ja erittäin hyvin prosessiteollisuuden tarpeisiin sopivina perunoina.
Artikkeli pohjautuu MTT:n ja Helsingin yliopiston rinnakkaistutkimushankkeeseen:
Perunalle lisäarvoa – Terveelliset yhdisteet
tehokäyttöön ja uusiksi tuotteiksi. Hanketta rahoittavat Tekes, suomalaiset yritykset,
MTT ja Helsingin yliopisto.
Kirjallisuus:
Gavrilenko, T., Antonova, O., Ovchinnikova,

A., Novikova, L., Krylova, E., Mironenko, N.,
Pendinen, G., Islamshina, A., Shvachko, N.,
Kiru, S., Kostina, L., Afanasenko, O. & Spooner, D. 2010. A microsatellite and morphological assessment of the Russian National
cultivated potato collection. Genet Resourc
Crop Evol 57: 1151–1164.
Huaman, Z. & Spooner, D.M. 2002. Reclassification of landrace populations of cultivated potatoes (Solanum sect. Petota). Am.
J. Bot. 89: 947–965.
Reader, J. 2009. Peruna Eräs maailmanhistoria. Otavan Kirjapaino Oy.
Ritter, E., Barandalla, L., Lopez, R. & de
Galarreta, J.I. 2008. Exploitation of exotic,
cultivated Solanum germplasm for breeding and commercial purposes. Potato Res.
51: 301–311.

Uusia ominaisuuksia
a-Lab Oy:n varastosäätäjiin
Varastojen ilmastointijärjestelmiä toimittava
a-Lab Oy on julkaissut uusia toimilaitteita ja
ohjelmistoja MicroPlus säätöjärjestelmään.
Uusilla tuotteilla vastataan varastoyksiköiden kapasiteetin kasvamisesta ja sähkön
jatkuvasta kallistumisesta johtuviin vaatimuksiin. Varastojen ilmastointia on perinteisesti ohjattu osastokohtaisesti, mutta se
ei suurimmissa varastoissa enää riitä. Säätö
pitää tehdä entistä tarkemmin eli puhallinryhmittäin tai jopa puhallinkohtaisesti.
MicroPlus säätäjän uudet ohjelmat edustavat uusinta tekniikkaa ja niiden avulla puhallusteho säädetään varastointitilanteen
mukaan juuri oikeaksi eli täysi teho silloin
kun sitä tarvitaan ja ”sähkönsäästöteho”
silloin kun pienempikin teho riittää. Uudet ohjelmat hyödyntävät uuden polven
edullisia taajuusmuuttajia, jotka mahdollistavat puhaltimien portaattoman, joustavan ja kaikkiin olosuhteisiin sopeutuvan
tehonsäädön.
Puhaltimen nopeuden säätö taajuusmuuttajan avulla on erityisen kannattavaa, koska puhaltimen sähkön kulutus riippuu hyvin
voimakkaasti pyörimisnopeudesta. Esim.
jos pyörimisnopeus laskee puoleen, niin
ilmamäärä puolittuu, mutta sähkönkulutus
putoaa noin yhteen kuudesosaan!

Nyt julkaistava uusi ohjelmisto on saatavilla myös kaikkiin aiemmin asennettuihin
Micro 2004 säätäjiin. Itse ohjelmapäivityksestä ei veloiteta, mutta ohjelman täysimittainen hyödyntäminen edellyttää taajuusmuuttajien hankintaa.
A-Lab Oy on maailman johtava tuoretuotteiden varastointiteknologian valmistaja.
Yhtiön tuotteista yli 80 % menee vientiin
ympäri maailman. Tuotteita valmistetaan 14
kielellä ja tärkeimmät vientimaat ovat PohKuuma Peruna 1/11

joismaiden lisäksi Hollanti, Saksa, Espanja,
Venäjä, Kazakstan, Intia ja Kiina.
A-Lab on edelläkävijä myös ns. internettelemetriassa eli täysin langattomassa tiedonkeruussa, joka tallettaa mittaustiedot
www.a-log.net -palvelimelle.
A-Log teknologiaa sovelletaan laajasti erilaisissa sovelluksissa esim. ruokaketjussa
”pellolta pöytään”, energia- ja kemianteollisuudessa, kuljetusalalla, luonnonvarateollisuudessa ja tutkimuksessa.
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Svensk Resumé

Nimitysuutiset

har förbättrat de mycket jämna fältens vattengenomträngningsförmåga så att potatisen inte längre drunknat ens under häftigt
regn. En god torkning av åkrarna garanterar även att växelbruket lyckas på alla spalter”, konstaterar Markkula.

Annabelle och Mozart
erövrade topplatserna

Med denna spadrullharv behandlas gårdens åkrar med en körning. Odlaren Ilkka Markkula uppvisar spaden.
Sirpa Haapala

Olga Andreeva

Kantaperuna Oy
Sirpa Haapala, logistiikka-assistentti
Kantaperunassa on aloittanut 24.1.2011 Sirpa Haapala. Sirpa ottaa
haltuun äitiyslomalle jäävän Anna-Sofian työtehtävät kotimaan logistiikassa ja myynnissä.
Sirpa on työskennellyt aiemmin logistiikan parissa DHL:n asiakaspalvelussa ja WinWinDin logistiikkakoordinaattorina. Koulutukseltaan hän on yo-merkonomi.
Sirpa asuu Haukiputaalla ja perheeseen kuuluu aviomies sekä kolme tytärtä. Vapaa-aika kuluu liikunnan parissa ryhmäliikuntatunneilla ja ulkoilusta huolehtii perheen havannankoira Leevi.

Työ on ollut Sirpan mieleen: ”On ollut mielenkiintoista perehtyä
tähän maailmaan. Uutta asiaa on tullut paljon, mutta mukavalta vaikuttaa”.

Luonnosta Oy
Olga Andreeva, logistiikka-assistentti
Olga Andreeva on aloittanut 28.10.2010 Perunakauppa Luonnostan
logistiikka-assistenttina. Olgan työtehtäviin kuuluu yhteydenpito
yhteistyökumppaneihin, vientipapereiden laadinta sekä erilaiset
kuljetusjärjestelyt.

Hiekkamaas potatis
växer bredvid kyrkan
På Ilkka och Katriina Markkulas potatisgård
har man i trettio år odlat potatis i en värdefull kulturmiljö vid stranden till Kumo älv i
Ulvsby. Grannen är inte en annan potatisfarmare, utan den närmaste grannen är en
medeltida kyrka med spåntak och intilliggande gravgård, som ger farmens trädgård
sin kännspaka atmosfär.
Gårdens namn Trumetari härstammar från
1600-talet. Den kungliga herrgården Gammelgård delades i två delar, en av delarna
började kallas Trumetari. Gården har alltså
en lång historia som fortsätter än idag.
Huvudproduktionen på Trumetari gård är
odling av matpotatis och stärkelsepotatisproduktion. Dessutom odlar man sockerbetor och säd och gräs används i växelbruket med potatisen. Älvsträndernas sandjordar lämpar sig väl för potatisodling och har
därför tagits i bruk. Allt som allt är gårdens
areal 150 hektar. Potatisodlingen täcker cirka fyrtio hektar.
”De nya sorterna som årligen tas med i odlingen är en utmaning i det här arbetet. Vi
provar ofta på nya potatissorter och söker
lämpliga sorter att odla. Hittills har vi odlat mycket av bland annat Van Gogh, men
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det verkar som om Challenger kunde vara
en potentiell utmanare.”
I matpotatisproduktionen på Trumetari gård
använder man inköpt utsädespotatis.
”Genom att använda granskat och betat utsäde vill vi försäkra att matpotatisen håller
god kvalitet. För stärkelsepotatisen använder vi utsäde som vi själva en gång förökat, precis som avtalet tillåter.”

Bäst utan att ploga
För sju år sedan övergick paret Markkula
till att i bearbetningen av åkrarna använda
sig av spadharv i stället för plogar. Maskinen har införskaffats från centrala Europa
och gör åkrarna klara för såning och sättning med en körning.
”Spadrullharven bearbetar jorden med stadiga spadar och fräsmaskinen bakom jämnar jorden så att den är färdig för sådd.
Åkrarna bearbetas på ca fyrtio centimeters
djup. Bearbetningen av åkrarna görs i huvudsak på våren, men spalterna med gräs
körs redan på hösten. I fjol plöjde vi täta
sädesjordar första gången på lång tid”, säger Markkula.
För att förbättra åkrarnas vattenhushållning har man på Trumetari gård under de
senaste tio åren grävt nya täckdiken på
åkrarna.
”Det var nödvändigt med nya diken på
åkrarna. Vi är nöjda med lösningen eftersom dikningen och fräsningen av åkrarna

Kuuma Peruna 1/11

Kantaperuna utförde i slutet av år 2010 en
omfattande sortnöjdhetsundersökning. Avsikten med enkäten var att kartlägga kundkårens åsikter om potatissorterna och om
kvaliteten på det certifierade utsäde Kantaperuna levererar. Deltagarna i enkäten valdes slumpmässigt bland olika kundgrupper. Annabelle och Mozart intog toppenplaceringarna tack vare sina odlings- och
användningsegenskaper. Mest nöjda med
kvaliteten på det certifierade utsädet var
odlare som satt Timo, Mozart och Velox.
Var femte svarare meddelade att de någon
gång reklamerat utsädeskvaliteten.

De nya sorterna torde uppfylla
de höga förväntningarna
Odlarna har varit särskilt nöjda med de nya
sorterna. Nyhetssorten Mozart uppnådde
högsta populariteten och de bästa betygen.
Sorten med klart skal och gult kött är avsett
främst för skalerier och storkök samt som
råvara i matpotatisindustrin. Dessutom gör
det röda, klara skalet och den ovanligt starka skorvtåligheten Mozart till en av de starkaste exportsorterna. Annabelle är en annan nyhetssort som uppfyllde de höga förväntningarna och som lyftes fram i enkäten.
Den tidiga Annabelle med riklig skörd har
tidigare fått bra respons tack vare sin ypperliga smak och sin jämnt höga kokningskvalitet. Nu har även dess goda egenskaper
i skaleri- och industriprocesserna uppmärksammats. Sorten har kritiserats för känslighet mot skorv och för att den inte är så välkänd, ett problem som nya obekanta sorter ofta stöter på.
En tredje nyhetssort, mjöliga Opera, fick
hedersomnämnanden för sin goda lagringshållbarhet, sitt vackra utseende och
sin goda smak. Odlingssommarens ovanligt torra och varma perioder hade gjort så
att en del av svararnas Opera-knölar förblev små. De bästa egenskaperna hos nya
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favoritsorten Challenger nämndes vara toppenskördarna, den goda behandlingståligheten och kokegenskaperna. Bland de mer
traditionella favoritsorterna klarade sig Asterix och Velox bäst i enkäten. I enkäten utvärderades utsädesnöjdheten och den allmänna sortnöjdheten skilt var för sig.

PeruNapaKinaa

Lissää ratekiaa

Frukt- och grönsaksavdelningen är
dragplåstret I Raksila
De högklassiga produkterna och det mångsidiga utbudet gör frukt- och grönsaksavdelningen på K-citymarket i Raksila, Uleåborg
till en av de bästa bland alla Finlands citymarketar.
”Färskheten är mycket viktig för avdelningen och vi har velat satsa på frukt- och grönsaksavdelningen. Den är vårt dragplåster
och en god orsak för kunderna att besöka
just denna affär”, säger handelsman Marja Hentilä och avdelningsansvarig Jarkko
Sarkkinen.

Kunden besluter utbudet
På frukt- och grönsaksavdelningen i Raksilas K-citymarket säljer man mycket potatis.
Kunderna handlar 200 000 kilo potatis per
år. Av den sålda potatisen säljs 70 procent i

Viime talavena kirijotin helsinkiläisten
maanvuokrauspisneksestä. Muutaman neliön parkkipaikkavuokrasta perivät monta
eurua tunnilta, ku täälä parilla-kolomella
sajalla saa koko hehtaarin vuojeksi. Oon
tuota vuojen mittaan miettiny, ku muilta
asioilta oon joutanu.
För Marja Hentilä och Jarkko Sarkkinen är det viktigt att avdelningen är i gott skick från morgon till kväll.
lösvikt. Siffran höjs av nypotatisen som säljs
under sommaren. De bästsäljande potatissorterna är Nicola och Van Gogh. Allroundpotatisen går väl åt och färgkoderna på de
färdigförpackade potatisarna hjälper konsumenterna att välja potatis.
”Potatisen köps även på basen av priset”,
konstaterar Sarkkinen.
”Avdelningens storlek innebär att det inte
ryms så värst många potatissorter på en
gång. Alla produkter på avdelningen tävlar sinsemellan om samma utrymme. I sis-

ta hand är det kunderna som besluter vad
vi har till salu. Vi har alltid Lapplands mandelpotatis till salu och dessutom tar vi in
specialpotatisar enligt försäljningsläget”,
berättar Sarkkinen.
”Närheten till Tyrnävä ger potatishandeln
en mersmak, eftersom kunderna har kännedom om många potatissorter och kan fråga efter dem.”
Sarkkinen ser en utmaning i att få unga vuxna att använda mer potatis. Hän tycker att
nyckelordet är att de är lätta att tillaga.

On aika tarkistaa siemenperunatilanne!
Suosituin!

Parkkipaikkojen suhteen oon luovuttanu, ei
euruakaan tuu kassaan, vaikka tekisin ruutuja parraalle paikalle porraspieleen.
Joskus on käyny kuitenki niinki, että parkkitillaa on päässy myymään pelloltaki. Monesti oon maksanu peltoparkista maatalous
näyttelysä tai weteraanikonepäivillä. Kysyntä on tilapäisesti siirtyny pulevaarteilta jonku kolleekan heinäpellolle ja eurot siirtyy
kukkarosta toiseen.
Pottukaupasa on erilainen lähtötilanne, pottuja voi siirtää paikasta toiseen. Venäjällä
oli katovuosi ja synty kova kysyntä rajatuksi
ajaksi niinku maatalousnäyttelyn parkkipaikoista. Meijjän ei tarvi kuitenkaan kuitenkaan oottaa tänäkään talavena, että venäläisiä tullee linija-autoilla tänne pottuvaraston pihalle ostamaan ja keittämään kuoripottuja. Ihimisten siirtelyn sijasta potut nos-

Huippusatoisa!

tetaan rekkaan ja jos rajaviskaalit sallii, niin
kohta josaki päin Venäjää keitellään suomalaisia pottuja.
Toista samanlaista kysyntäpiikkiä ei tuu. Joskus toki voi tulla vielä kovempi…
Tulevana syksynä palataan taasen arkeen.
Voitasko jotaki muuttaa, että suomalainen
perunaklusteri siementuotannosta viljelyyn,
pakkaamoihin, teollisuuteen ja kauppaan
asti opettelis joukkuepelin taitoja. Oon tuuminu muutamia juttuja, jokka on kyllä kokemuksen perusteella osottautunu mahottomiksi.
– Lopetettaan yhteen hiileen kuseminen.
Puhallettaan ihte kuki kohaltamma semmoseen hiillokseen, jonka nimi on ”suomalaisen peruna-alan menestystarina”. Tarinasa
vois olla vaikka viis lukua: 1. ”Perunan suosio kasvuun” 2. ”Suomalaisen laatuperunan
vienti kasvaa” 3. ”Perunatuotteiden tuonti
laskee” 4. ”Suomalainen perunaosaaminen
imee huippuosaajia alalle.” 5. ”Kannattava
peruna-ala kehittyy ja investoi”.
– Ihimeitä tehhään joka päivä. Mahottomuuk
silla on muutaman viikon toimitusaika.
Kannan Otto
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