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Ei vastakkain vaan samaan suuntaan
Ja vakavasti puhuen Seppo on tutustumisen myötä osoittautunut lämpimäksi ja viisaaksi mieheksi, jonka kanssa on ollut erityisen mukava asioida niin helpoissa kuin
hankalammissakin asioissa.

Olimme joulun alla mukana koulutuspäivillä,
jotka ProAgria järjesti perunaneuvojilleen.
Koulutuksia tulee ja menee. Tällä kertaa oli
kuitenkin oivallettu tehdä pieni, mutta tärkeä asia toisella lailla. Mukaan oli nimittäin
kutsuttu talon omien neuvojien lisäksi saman tien muukin perunan viljelyneuvontaa
tekevä porukka muista yrityksistä. Ei pitäydytty omassa kuppikunnassa, vaan otettiin
kaikki mukaan keskusteluun.

Samaa yhteishenkeä on ollut tällä kaudella
aistittavissa muissakin perunatilaisuuksissa. Yhdistääkö meitä nyt kenties yhteinen
itänaapurimme, jonka edesottamukset tukistavat yhteisesti koko peruna-alaa? Pientä toimialaamme on kohdannut kollektiivinen kriisi, joka ei johdu kenestäkään meistä. Vastaavat asetelmat ovat luoneet yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä lojaaliutta
läpi historian.

Lopputulos oli hyvä. Alun vastakkainasettelujen jälkeen alettiin pala palalta oivaltaa,
että tässä taidetaan loppujen lopuksi olla
aika lailla samassa veneessä koko sakki.
Kun se oli oivallettu, alettiin yhdessä miettiä ratkaisuja.
Vastakkainasettelujen purkamisesta tulee
mieleen myös Seppo Saari. Eteläpohjalainen pitkän linjan perunaneuvoja jäi vuodenvaihteessa eläkkeelle, ja muistelee elämäntyötään tuonnempana tässä lehdessä. Sepon nimi jäi mieleeni ensimmäisten joukossa, kun muutamia vuosia sitten aloitin työt
Kantaperunalla. Seppohan kiersi loppukesät ruokaperunatiloilla tarkistamassa tilojen
omia siemenviljelyksiä. Asetelma johti aika

ajoin vastakkainasetteluihin ruokaperunan
ja siemenperunan tuotannon välille. Tyrnävällä olikin muodostunut tavaksi ääneen
pohtia, että ”koskahan se Saaren Seppo
palaa kesälomalta, kun ei ole suupohjasta
vielä suuremmin kuulunut reklamaatioita”.
Vakavasti puhuen ulkopuoliset tarkistukset ja palaute ovat meille tuiki tärkeitä. Niiden avulla voimme opetella jatkuvasti hoitamaan omat hommamme entistä paremmin.
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Suomen valtio ei jakanut uudelle kaudelle
ollenkaan niin sanottua menekinedistämisrahaa. Rahoituksella elänyt ProPeruna jää
rahattomaksi, ja yhdistyksen toiminta päättyy. Meillä lienee toimialan sisällä syytä sopia, miten yhteisiä asioitamme voidaan jatkossa entistä vaikuttavammin viestiä suurelle yleisölle. Yhdessä olemme enemmän.
Mika
mika.paassilta@kantaperuna.com
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Ruokaperunan markkinakaudella
paljon käänteitä
Ruokaperunaa on varastoissa normaalivuosien määrä. Perunaa on viety syyskauden
aikana runsaasti Keski-Eurooppaan, mutta
Venäjän rajan avautumista odotetaan kiihkeästi, jotta päästäisiin viemään hyvälaatuista ja suurikokoista ruokaperunaa hyvähintaisille Venäjän markkinoille. Perunatärkkelystehtaat tulevat tarjoamaan keväällä perunalle vaihtoehtoisen käyttökohteen. Kotimaan kysyntä ja hintakehitys ovat olleet
syyskauden ja alkutalven aikana vakaista.
Länsi-Euroopassa odotetaan vientimarkkinoiden vahvistumista.
Euroopan perunamarkkinoillakin odotetaan Venäjän rajan avautumista, mikä antaisi positiivisuutta kirjoitushetkellä helmikuun alkupuolella vallinneelle alakuloisuudelle. Hintakehitystä voi Euroopassa kuvailla koko kauden osalta rauhalliseksi. Syksyllä hinta kävi korkeimmillaan loka-marraskuulla, kun Belgian ja Alankomaiden sateet
vaikeuttivat nostoja. Hinta palautui tuon
jälkeen aiemmalle tasolleen, jolla se säilyi
tammikuun loppupuolelle. Tuolloin heikot
vientinäkymät ja odotuksia heikompi kysyntä laskivat hintoja Länsi-Euroopan suurimmissa tuotantomaissa. Hinta oli helmikuun
alkupuolella kuitenkin selvästi satokausien
2008/2009, 2009/2010 ja 2011/2012 yläpuolella. Odotukset ovat, että maalis-huhtikuulla Keski- ja Itä-Euroopan omat perunavarastot on syöty loppuun ja vientikysyntä Länsi-Euroopasta piristyy.
Ruokaperunaa varastoissa normaali määrä
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalve-

Venäjän raja helmikuun
alkupuolella edelleen kiinni
Venäjä sulki EU-rajansa siemen- ja ruokaperunalta heinäkuun alussa. Komissio ei
ole onnistunut neuvottelemaan EU-rajan
avaamisesta Venäjän viranomaisten kanssa huolimatta useista tapaamisista. Asiasta
sopiminen onkin siirtynyt pitkälti jäsenmaiden ja Venäjän väliseksi asiaksi. Siemenperunan rajan avaamisesta saatiin viitteitä
jo joulu-tammikuulla ja kirjoitushetken tie-

don mukaan Suomesta päästään siemenperunaa viemään vielä helmikuun aikana
venäläisten käytyä tarkastusmatkalla ennen helmikuun puoliväliä. Ruokaperunan
osalta tilanne on kuitenkin ollut haasteellisempi. Ruokaperuna-alalla on kovat odotukset hitaan prosessin nopeuttamisesta.
Jokainen viikko ilman vientiä aiheuttaa ruokaperunasektorille useiden satojen tuhansien eurojen menetykset. Ala onkin painostanut voimakkaasti Suomen viranomaisia,
jotta avaamisprosessia saataisiin nopeutettua. Yhteyttä on pidetty myös Venäjän viranomaisiin ja ilmoitettu valmiudesta auttaa asiassa.

Hinnat ovat olleet vakaat
Perunan hinnat laskivat loppukesän aikana
voimakkaasti. Viljelijähinta laski kevään ja
alkukesän 31 euron/100 kg tasolta noin 15
euron/100 kg tasoon. Tällä hintatasolla on
eletty syyskuusta helmikuun alkuun. Hintataso ei tyydytä perunantuottajia viime vuosien voimakkaan panoshintojen nousun ja
vuoden 2011 jälkeen poistuneen perunantuotannon kansallisen tuen takia. Rajut hintavaihtelut satokausittain ovat korostuneet
viime vuosien aikana ja aiheuttavat epävarmuutta tuotannossa. Vakautta kaivattaisiin.

Siemenperunat puhtaita,
alkaako vienti ?
lukeskuksen Tiken tammikuun puolivälissä
tekemän varastokyselyn mukaan ruokaperunaa oli Suomessa varastoissa 125 milj. kg.
Tämän lisäksi teollisuusperunaa oli varastoissa 21 milj. kg. Määrät ovat hyvin lähellä
kahden vuoden takaisia normivuoden määriä. Viime kausihan elettiin poikkeuksellisen
vähäisillä perunamäärillä. Vuosia vertailtaessa kannattaa muistaa, että tilastointitavan
muutoksen takia kahden viime kauden varastomäärissä on mukana myös tilojen oma
siemenlisäys ja kotitarveperuna. Teollisuusperunan varastomäärää vähensi jo loppukesä ja alkusyksy, kun perunaa käytettiin
suoraan pellosta.
Normaali varastomäärä merkitsee sitä, että
perunaa on vietävissä ja käytettävissä perunatärkkelysteollisuudessa. Perunatärkkelystehtaat suunnittelevat merkittävää kevätkäyntiä perunan saatavuuden mukaan. Määrinä puhutaan 10–20 milj. kilosta.

Kotimaan kysyntä tasaista
Suomessa perunan kysyntä on ollut vakaata, mutta kysynnän olisi toivottu olevan vahvempaa. Ammattiviljelijät onnistuivat hyvin viime kesän viljelyssä, mutta näin kävi
myös monelle kotitarveviljelijälle erityisesti alueilla, joilla ruttopaine on vähäisempi.
Näin tarve ostoperunalle on ollut vähäisempi. Myöskään syksyn lämpimät säät eivät olleet omiaan lisäämään perunan kulutusta.

Vienti on
ollut haasteellista
Itäisen Keski-Euroopan ja Etelä-Euroopan
heikko sato kuivuuden ja helteiden takia
lisäsi vientikysyntää syksyn aikana LänsiEuroopan lisäksi myös Suomesta. Vientihinnat ovat olleet hyvät, mutta vienti Keski-Eurooppaan osoittautui syyskaudella kuitenkin odotettua haasteellisemmaksi. Ostajat
olivat tarkkoja laadun suhteen ja reklamaatioita tuli runsaasti. Myös rahtikulut muodostuvat helposti korkeiksi, erityisesti pakkasten alettua.
Helmikuun alkuun asti perunaa kulki myös
Baltiaan ja sen kautta Valko-Venäjälle. Merkittäviä määriä perunaa jatkoi kuitenkin Valko-Venäjältä Venäjälle. Valko-Venäjä, Venäjä
ja Kazakstan ovat samaa tulliliittoa, joten
peruna pääsi virtaamaan rajan yli. Venäjän
kasvinterveysviranomaiset alkoivat kiinnittää huomiota asiaan jo syyskaudella. Perunaa tuli Valko-Venäjältä vajavaisin tai kokonaan puuttuvin paperein. Helmikuun alussa Valko-Venäjä sulkikin rajansa Venäjän
kehotuksesta.
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Kaikkiaan perunaa arvioidaan viedyn Suomesta helmikuuhun mennessä noin 10 milj.
kg, vaikka Venäjälle ei ole päästy perunaa
viemään.

Kuuma Peruna 1/14

Siemenperunaviennin avautumisesta uutisoitiin aiemmin talvella ennenaikaisesti valtamedioita myöten. Tuolloin neuvottelut olivat tosiasiassa edelleen kesken, ja viennin aloittamista joudutaan vielä odottamaan.
Venäläiset kasvinterveysviranomaiset Moskovasta ja Pietarista vierailivat Tyrnävällä helmikuun alussa. Ryhmän tavoitteena oli varmistua Elintarviketurvallisuusviraston kasvinterveystoiminnan luotettavuudesta sekä samalla auditoida suomalaisen siemenperunan tuotantomenetelmät ja -olosuhteet.
Vierailun yhteydessä käytiin läpi suomalaiset tarkastusprosessit sekä kerättiin maa- ja mukulanäytteet kaikista Venäjäl-

le vietäviksi kaavailluista siemenperunaeristä. Venäläiset viranomaiset tekivät kotimaahansa palattuaan näytteille analyysit tummarengasmädän ja peruna-ankeroisten varalta. Mitään huomauttamista ei löytynyt. Lehden mennessä painoon
on vielä epäselvää, voidaanko siemenperunavienti Venäjälle
aloittaa nyt, kun erät on todettu puhtaiksi.
Tehdyt tarkastukset ja auditointi eivät koskeneet ruokaperunaa. Siemenperunan viennin aukeaminen ei suoraan vaikuta
ruokaperunan vientiin. Se olisi kuitenkin oikeansuuntainen
liikahdus pitkään jatkuneissa neuvotteluissa.

N imitys uutisia

Jukka-Pekka Puotiniemi
Kantaperunan logistiikkatiimiin

Heikki Inkeroinen
ProAgrian peruna-asiantuntijaksi

Jukka-Pekka Puotiniemi on aloittanut työt HZPC Kantaperunan logistiikkakoordinaattorina 17.2.2014. Jukka-Pekka hoitaa kevään
aikana siemenperunatoimituksia kotimaahan ja vientiin. Hän toimii yhteyshenkilönä siemenperunapakkaamoiden, kuljetusliikkeiden ja siemenperuna-asiakkaiden välillä huolehtien toimitusten
sujuvuudesta.

Heikki Inkeroinen on aloittanut työt ProAgria Pohjois-Savon perunantuotannon asiantuntijana. Hän tekee yhteistyötä muiden kasviasiantuntijoiden kanssa ja toimii osana ProAgria Pohjois-Savon
kasvi-ja puutarhatilojen palveluryhmää.

Jukka-Pekka on koulutukseltaan tietotekniikan insinööri (AMK). Hän
on toiminut kymmenen vuoden ajan osto- ja logistiikkatehtävissä
muun muassa Sanmina-SCI:llä ja Electroplastilla.
Jukka-Pekka tulee kevään mittaan olemaan yhteydessä perunantuottajiin siemenperunatoimituksista.

Heikin toimenkuvaan kuuluvat perunatilojen viljely- ja kasvinsuojelusuunnitelmien sekä tukihakemusten laatiminen. Hän tekee myös
kasvustokäyntejä ja on mukana hanketyössä. Tarvittaessa Heikki
laatii myös viljelysuunnitelmia avomaan vihanneksille ja juureksille.
Heikki on koulutukseltaan agrologi (AMK). Hän on tehnyt aiemmin töitä muun muassa Perunakauppa Luonnostalla sekä myös
käytännön töitä perunatiloilla. Heikki toimii Itä-Suomen Perunakerhon sihteerinä.
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Perunantutkimus
käännekohdassa
natutkimuksen ja kehittämistoiminnan rahoituksesta yhteisesti hyväksyttyjen maksuperusteiden mukaisesti.

Tänä keväänä tulee 32 vuotta
siitä, kun vasta valittuna Perunantutkimuslaitoksen johtajana
käynnistelin laitoksen toimintaa.
Kuluneet kolme vuosikymmentä ovat sisältäneet riemastuttavia onnistumisen kokemuksia,
mutta myös syviä huolen jaksoja, jolloin ei ollut varmuutta siitä, jatkuuko toiminta vielä huomisen jälkeen.
Vuoden 2011 loppuun saakka
Perunantutkimuslaitoksen toimintaa turvasi rahoitus perunantuotannon kansallisesta tuesta,
josta varoja käytettiin muuhunkin peruna-alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. EU:n tukiuudistusten seurauksena perunantuotannon kansallinen tuki loppui vuoden 2012 alusta, ja samalla Perunantutkimuksen tulorahoitus pieneni noin
kolmanneksella. Toistaiseksi rahoitusvajaus on pystytty kattamaan maa- ja metsätalousministeriön rahoittamilla yhteistutkimushankkeilla, mutta hankerahoitus ei ole
pidemmän päälle mikään kestävä ratkaisu.
Myös laitoksen siirrolla vuoden 2011 maaliskuussa Lammilta Ylistaroon MTT:n kanssa samoihin tiloihin valmistauduttiin kansallisesta tuesta saadun rahoitusosuuden
loppumiseen.
Perunantutkimuslaitoksen lisäksi muuallakin harjoitettava perunan tutkimus- ja kehittämistoiminta joutuu sopeutumaan jatkuvasti niukkenevaan julkiseen rahoitukseen.
Yleisenä suuntauksena on, että julkista rahoitusta annetaan enää lyhytkestoisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Kun tutkimusalueet arvioidaan vuosittain, tutkimuksesta tulee herkästi poukkoilevaa, ”trendejä haistelevaa”, eikä se välttämättä enää
tuota sellaista tietoa, jota peruna-ala tarvitsee. Pahimmillaan on vaarana, että joillekin tutkimusalueille syntyy peruuttamattomia aukkoja, joiden korjaaminen myöhemmin on mahdotonta. Esimerkiksi perunako6
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Perunaelinkeinolta kerättävän
tutkimusrahoituksen maksuperusteen pitää olla mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja
kiistaton, mutta kuitenkin sellainen, että sillä saadaan koottua
riittävä rahoitus. Maksujen tulee
kohdistua tasapuolisesti kaikkiin perunan tuottajiin ja ostajiin, kuitenkin niin, että vain kaupallisesti hyvin pienimuotoinen
tuotanto ja ostotoiminta jäävät
maksujen ulkopuolelle.

neiden ja varastoinnin tutkimuksissa ollaan
jo nyt hyvin lähellä tilannetta, jossa alan tutkimusosaaminen on maassamme niin heikoissa kantimissa, että tarpeiden ilmetessä tutkimuksen käynnistämiseen ei enää
löydy tekijöitä.
Perunantutkimuslaitos syntyi aikanaan tuottamaan tietoa perunatärkkelys- ja ruokaperunateollisuuden keskeisimpien toimijoiden
tarpeisiin. Tiedontarve nähtiin niin tärkeäksi,
että laitoksen taustayhteisöt sopimusviljelijöineen olivat valmiita myös rahoittamaan
laitoksen toiminnan.
Peruna-alan tutkimustarve ei ole vähentynyt
mihinkään kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö pikemminkin lisää tutkimukseen kohdistuvia odotuksia. Siksi alan nykyiset voimavarat on kyettävä säilyttämään.
Samalla tutkimus ja neuvonta on kyettävä järjestämään uudelleen niin, että kaikkien osapuolten erityisosaaminen ja laitteisto ovat käytössä tarkoituksenmukaisella ja
tehokkaalla tavalla. Tämä onnistuu vain,
kun perunasektori kokonaisuudessaan ja
kattavasti sitoutuu ottamaan vastuun peruKuuma Peruna 1/14

Varat olisi tarkoituksenmukaisinta kerätä omaan rahastoonsa,
josta ne jaettaisiin yhteisesti sovittujen perusteiden mukaisesti peruna-alan tutkimusja kehittämisorganisaatioille sekä järjestöille. Rahaston hallinnointi voidaan järjestää
nykyisen Perunantuotannon tutkimus- ja
kehittämissäätiön tai jonkin muun nyt olemassa olevan peruna-alan järjestön pohjalta. Sitä varten voidaan myös perustaa esimerkiksi vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR)
kaltainen uusi elin, jossa ovat mukana suoraan ja/tai etujärjestöjensä kautta kaikki rahoitukseen osallistuvat tahot sekä perunaalan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt, mukaan lukien Perunantutkimuslaitosta ylläpitävä Perunantuotannon tutkimus- ja kehityssäätiö.
Paavo Kuisma
Asiantuntija
Perunantutkimuslaitoksella
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Perunan parissa
viidellä vuosikymmenellä
Olen saanut tiiviisti tehdä työtä perunatilojen kanssa keskeisellä perunantuotantoalueella Suupohjassa. Aloitin Etelä-Pohjanmaan Maatalouskeskuksen neuvojana 1974
ja jäin lopullisesti eläkkeelle viime vuodenvaihteessa samalta työnantajalta, ProAgria
Etelä-Pohjanmaalta perunan asiantuntijatehtävistä. Viidellä eri vuosikymmenellä työtä
tehneenä voin kertoa suurista muutoksista,
mutta myös perusasioiden pysyvyydestä.

Toinen merkittävä asia hankkeen aikana oli
viljelijöiden yhteisyrityksen osakkaiden kokoaminen, sääntöjen laatiminen ja yrityksen perustaminen. Kymmenen viljelijää perusti osakeyhtiön. Se ostaa osakkaiden perunat, pakkaa, kuorii ja markkinoi ne sekä
kotimaahan että toimii viejänä ulkomaille.
Yhtiön nimeksi tuli hankkeen nimi ”Suupohjan Perunalaakso”. Se rakensi Karijoelle varasto- ja kauppakunnostustilat, joita on laajennettu jo useaan kertaan. Yhtiö on täyttänyt hyvin alkuperäiset tavoitteet ne reilusti
ylittäenkin. Hankkeen aikana tehtiin myös
muita koulutuksia, opintoretkiä ja erilaista yhteistyötä.

Valtakunnallisesti peruna-ala on seitsemänkymmentä luvulta puolittunut ja satotaso on
kaksinkertaistunut. Kaupassa myytävän perunan laatu on parantunut. Viljelyssä on tapahtunut sekä alueellista että varsinkin tilakohtaista keskittymistä.

Erikoistuminen käynnistyy
Perinteisesti alueen maatiloilla oli perunaa
omaan ruokatalouteen, vähän myyntiin ja
rehuksi. Erikoistumista perunan laajempaan
myyntituotantoon alkoi tulla 1970-luvulla.
Sopimustuotantoa oli Kurikassa sijaitsevalle ruokaperunan pakkaamolle ja Kauhajoella
toimivalle tärkkelystehtaalle. Suoraa myyntiä oli markkinatilanteen mukaan eri kulutuspisteisiin ja välittäjille.
Erityisesti perunatilat olivat aktiivisia viljavuustutkimuksen ja viljelysuunnittelun hyödyntäjiä. Jo tuolloin, 1970-luvulla, teimme
viljelytarkkailuja ja satoarvioita em. pakkaamon sopimusviljelijöille sekä tilauksesta yksityisille viljelijöille. Perunakurssit olivat useamman päivän mittaisia. Oli siementen tuontia ja perunan vientiä tarkastuksineen. Muutamille tiloille tehtiin varastoja.
Hinattavat perunapoimurit lisääntyivät pelloille ja niiden rahtikäyttö oli merkittävää.

Perunaan panostettiin
edelleen 1980-luvulla
Seuraavalla vuosikymmenellä rakennettiin
tilavarastoja ja niiden yhteyteen lajittelulinjastoja. Mukaan tuli lisää perunantuotantoon erikoistuvia ja sen päätuotannokseen
ottavia tiloja. Neuvontatyössä jatkui em. viljelyn suunnittelu. Kasvustotarkkailuun liittyvät asiat laajenivat yhteistyöhön useiden
ruokateollisuusperunayritysten sopimusviljelmille. Tilakohtaisen varastoinnin ja pak-
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2000-luku
Seppo Saari on tehnyt elämäntyönsä ProAgrian kasvituotannon asiantuntijana
viimeisten 40 vuoden aikana. Hän jäi
eläkkeelle vuodenvaihteessa.
kauksen yleistyessä tarvetta oli myös varastojen piirustuksille ja olosuhdekartoituksille. Viljelyyn liittyvän kurssituksen ohella olivat perunan pakkauskurssit neuvonnan valtakunnallisena teemana. Ympäri maakuntaa
selvitimme asetuksen vaatimuksia niin teoriassa kuin käytännön määrityksillä ja perunan pudotuskokeilla.

1990-luvulla kehitys jatkui
Kehitys tiloilla jatkui vuosituhannen lopulla aina vain ammattimaisempaan suuntaan.
Kiinteä yhteistyö perunasektorin ja neuvontajärjestön kesken jatkui. Euroopan Unioniin
liittyminen toi lisää sääntöjä ja kansainvälistymistä, hanketoiminta yleistyi.
Itse vedin muun työn ohella Suupohjan perunalaakso -hanketta. Siinä keskeisiä asioita olivat laatukoulutus ja laatujärjestelmän
soveltaminen perunatilan toimintaan. Laadin perunantuotantoa varten ISO 9002 -laatujärjestelmän mukaiset lomakkeet. Kävimme kursseilla ja tilakäynneillä asiat läpi, jolloin osa tiloista teki järjestelmän. Vuoden
1997 maatalousnäyttelyssä palkittiin ensimmäisinä Suomessa kolme suupohjalaista perunatilaa, joiden laatujärjestelmät oli virallisesti sertifioitu.
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Tällä vuosituhannella pakkaustoiminta on
jatkanut keskittymistä ja koneellistumista.
Kuorimot ovat kasvaneet. Niiden yhteyteen
on osin tullut pidemmälle vietyä perunan
käsittelyä ja jalostusta. Markkinat ovat edelleen keskittyneet ja kansainvälistyneet niin
myynti- kuin ostopuolellakin. Tilojen peruna-alat ovat jatkaneet kasvamistaan ja pieniä viljelmiä on lopetettu. Viljelyssä käytettävät koneet ovat entistä suurempia ja tehokkaampia. Hyviä varastoja on rakennettu lisää.

Suupohjan perunakerho
Vuonna 1976 perustettiin Suupohjan perunakerho yhtenä Etelä-Pohjanmaan Maatalous
keskuksen kerhoista. Olen toiminut kerhon
sihteerinä ja rahastonhoitajana perustamisesta lähtien. Kerho on ollut hyvä yhdysside niin jäsentensä kesken kuin neuvontajärjestöönkin päin. Kerhon hallinto on toiminut jäsenten vuosikokouksen ja oman johtokunnan myötä.
Näkyvimpiä toimia kerholla ovat olleet yhteisostot. Kasvinsuojeluaineita on hankittu
jäsenille kerhon perustamisesta lähtien ja
toiminta jatkuu voimallisena edelleen. Yli
40 perunatilaa ostaa aineensa vuosittain
edullisimman tarjouksen tehneeltä liikkeeltä. Ajan tarpeiden mukaan kerho on järjestänyt muitakin tarvikehankintoja. Tilakohtaisen pakkaustoiminnan aikaan tehtiin perunasäkkien yhteishankintoja. Parhaimmillaan tuli 25 kg:n paperisäkkejä perävaunul-

linen rekkakuorma kerrallaan. Yhdessä muiden E-P:n kerhojen ja Maatalouskeskuksen
kanssa teetettiin myös ”Pohjanmaan perunaa” painatuksella olevia säkkejä ja laadittiin vaatimukset niissä myytäville perunoille. Näin kokeiltiin yhteisen brändin rakentamista 80-luvun puolivälissä. Myös perunansiementä ja lannoitteita hankittiin yhteisostona. Useita vuosia oli käytettävissä kerhon
jäsenilleen neuvottelema perunansiemenen
ennakkotilaussopimus.
Opintoretket, erilaiset tapahtumat, vetoomukset, teatteriretket ja ennen kaikkea tiedottaminen ajankohtaisista asioista ovat
kuuluneet toimintaan. Näin sihteeri/neuvoja oli monella tavalla kiinni viljelijöiden arjessa.

Monipuolinen näkökulma
Olen voinut tehdä monipuolisesti tilakohtaista neuvontaa/asiantuntijapalveluja perunatiloille. Joillakin tiloilla on sukupolvi
vaihtunut kerran tai kahdesti. Viljelyn suunnittelun ja tarkkailun yhteydessä keskustelut yleensä laajenevat kauttaaltaan tuotantoon. Oman siemenlisäyksen terveyden
tarkkailua arvostavat niin viljelijät kuin minäkin. Huonon erän siemeneksi käyttäminen tulee vastaan yleensä kymmenkertaisena ongelmana seuraavana vuotena. Eviran
siemenosaston valtuuttamana tarkastajana
olen seurannut ketjun alkupäätä niin pellolla kuin pakatusta tavarasta. Olen tehnyt erilaisia kasvustotarkastuksia kirjaten tulokset
yli 15 000 ha:n alalta. Kasvintarkastusosaston valtuuksin taas on tullut monenlaista
tarkastusta ja näytteenottoa liittyen kartoituksiin, tuonteihin, vienteihin ym. Erilaisissa laaduntarkkailuissa olen nähnyt vioitusten kirjon. Työterveyshuollon tilakäynneillä on mietitty viljelijäperheiden jaksamista.
Myös viljelijänä olen voinut samaistua isännän tuntemuksiin.
Olen kokenut työni varsin mielekkääksi tarmokkaiden viljelijöiden, yritysten, tutkimuksen, viranomaisten ja työtovereiden kanssa toimiessa.

Entisen pohjalta eteenpäin
Lannoituksen suunnittelussa on aina otettu huomioon mm. maan ravinnepitoisuus,
perunan käyttötarkoitus ja lajikkeen vaatimukset. Uusien lajikkeiden ja lannoitustapojen nopea leviäminen meidän olosuhteisiimme aiheuttaa haasteita peruna-alalle.
Perunamaiden ravinnetasapaino on yleensä suunnittelun myötä kohtuullinen, joskin
kalin, magnesiumin ja kalsiumin riittävän
tason pitäminen on työlästä. Kautta vuo-

Seppo Saari on ollut pitkään tuttu näky niin perunapelloilla kuin alan tapahtumissakin.
sikymmenten esillä pidetyt toimet peltojen peruskunnon ylläpitämisestä ovat entistäkin tärkeämpiä. Nykyinen tuotanto rasittaa maiden rakennetta. Vuoroviljely koetaan tärkeäksi.
Taudit ja muut kasvintuhoojat ovat ravinneasioiden ohella olleet neuvonnan asiantuntijapalveluiden keskeisiä kysymyksiä. Viljelytarkkailuissa todetut taudit kirjataan, annetaan torjuntasuosituksia ja otetaan huomioon seuraavan vuoden viljelysuunnittelussa. Alkuvuosista tilanne on parantunut rengasmädän, kuivamätien ja Y-viruksen osalta. Muiden tautien kohdalla tilanne on joko
säilynyt ennallaan tai vaikeutunut. Tietämys
taudeista lisääntyy, mutta tulee uusia taudinaiheuttajia ja entiset muuttavat käyttäytymistään.
Lajikkeiden lukumäärä on huomattavasti lisääntynyt. Nyt virallisissa siementarkastuksissa on vuosittain yli 50 lajiketta, kun erikoistumisen alkuvuosina tiloilla saattoi olla
vain kahta siemenkantaa, uudempaa ja van-

Kuuma Peruna 1/14

hempaa Rekordia. Uusien lajikkeiden nopea
vaihtuminen tekee myös vioitusten tunnistamisen entistä vaikeammaksi, koska lajikkeille tyypillisistä oireista eri olosuhteissa ei
ole kokemusta. Toisaalta lajikkeiden runsaus lisää mahdollisuuksia löytää hyviä ominaisuuksia ja vastustuskykyisyyttä eri ongelmiin. Uudempien lajikkeiden hyvät sato- ja
laatuominaisuudet ovatkin osana satotasojen myönteistä kehitystä. Varmuus uuden
lajikkeen luotettavuudesta saavutetaan vasta useamman vuoden viljelyn myötä.
Perunantuotannon myönteinen kehitys edellyttää hyvää yhteistyötä kaikkien perunaalan toimijoiden kesken. Laadukkaan perunan tuottaminen ja markkinoiminen kustannustehokkaasti on vaativaa. Siihen liittyy jatkuvasti uusiutuvia riskejä. Uusien ongelmien leviäminen tulee estää tehokkaiden
tunnistus-, tutkimus- ja torjuntatoimenpiteiden avulla. Tiedon tulee siirtyä nopeasti eri organisaatioiden välillä ja voimavaroja suunnata riskien mukaan. Tähän on varmaan tahtoa ja hyviä kokemuksiakin.
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Vaikutuksia molempiin suuntiin
Keskusteluissa perunanviljelijöiden kanssa
on tullut esille useammanlaista suhtautumista uusimisvelvoitteen poistumiseen. Samaan aikaan, kun osa on tarttunut innolla
tilaisuuteen lisätä tilan omaa siementä useampaankin kertaan, on toinen osa viljelijöistä siirtynyt käyttämään pelkästään tai lähes
pelkästään sertifioitua siementä.
”Kyllähän sitä useampaan kertaan lisättyä
omaa siementä on tullut tiloilla satunnaisesti vastaan, mutta aika herkästi kuitenkin näissä kokeiluissa joudutaan sitten toteamaan se tilanne, että satotaso ja laatu
eivät enää vastaa tarkoitusta”, Asko Seppänen kertoo.
Pelkästään sertifioidun siemenen käyttöä
taas on perusteltu eniten satotason paranemisella. Toinen tärkeä syy on ollut saantojen paraneminen terveemmällä siemenellä. Etenkin kuorinnassa terveen siemenen
käytöllä näyttää olevan suuri vaikutus siihen, kuinka suuri osa perunasadosta pystytään hyödyntämään lopputuotteeksi saakka. Parempi laatu lisää työn sujuvuutta pakkaamolla ja kuorinnassa.

Puutarhaperunan
menekki kasvussa
Sertifioidusta siemenestä puhutaan
yleensä pääosin ammattiviljelyn yhteydessä. Sertifioitua siemenperunaa käytetään kuitenkin paljon myös kotitarveviljelyssä ja puutarhakasvatuksessa.
Puutarhamarkkinassa siemenperunan
kysyntä on vuosi vuodelta kasvanut.
Sertifioidun siemenen myynti puutarhapakkauksissa on kokonaisuudessaan pitkästi toista miljoonaa kiloa.
Anne Parkkinen HZPC Kantaperunalta
kertoo, että puutarhamyynti on kasvanut useammalla sektorilla. Pelkästään
puutarha-alan myymälöiden lisääntyminen selittää osaltaan siemenkaupan
lisääntymistä, mutta myös jo pitkään

siemenperunaa myyneiden myymälöiden tilausmäärät ovat kasvaneet.
”Kyllä myynnin lisääntymiseen tuntuu
olevan useampiakin syitä. Peruna on
ehkä löytämässä uudella tavalla myös
nuorten perheiden arkeen puutarhaharrastuksen kautta. Halutaan kasvattaa itse omin käsin perheelle puhdasta ruokaa. Myös uudet lajikkeet ovat
herättäneet uudenlaista kiinnostusta.
Etenkin Annabelle on sellainen joka
erottuu myyntiluvuissa, ja sitä myymälät kysyvät jo jatkuvasti ihan nimeltä, kun aiemmin perunalajikkeella ei ole ollut aina niin suurta merkitystä”, Parkkinen pohtii.

Tuen poistuminen näkyy
siemenkaupassa yllättävän vähän
Perunanviljelyn kansallinen tuki poistui runsaat kaksi vuotta sitten, tammikuun alussa
2012. Samalla poistui myös tukeen sidottu
siemenen uusimisvelvoite, eli sertifioidun
siemenen käyttö vapautui kokonaan tilojen
oman vuosittaisen harkinnan varaan. Tuen
päättymisen alla käytiin keskusteluja tulevaisuuden siemenkäytöstä. Mietittiin, väheneekö sertifioidun siemenen käyttö kenties
jatkossa kovasti, vai säilyykö ennallaan. Osa
oli jopa sitä mieltä, että siemenen menekki
tulisi lisääntymään, kun asiaa alettaisiin pakon sijaan miettiä tarpeen ja hyötyjen kautta. ”Käytännössä uusimisvelvoitteen poistumisella on ollut ehkä yllättävän vähän vaikutusta viljelijöiden valintoihin”, kertoo Sie-
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menkauppiaitten yhdistyksen siemenperunajaoston puheenjohtaja Asko Seppänen.

Markkinatilanteella
edelleen suurin vaikutus
Tuen poistumisen vaikutuksia on käytännössä vaikeaa arvioida aukottomasti, sillä
vuosittainen markkinatilanne sanelee tiloilla
usein askelmerkit päätöksenteolle.
”Eniten sertifioidun siemenperunan käyttöön vaikuttaa kuitenkin vuotuinen markkinatilanne. Kun ruokaperunalle on kysyntää ja hintataso on korkealla tai kohtuullisella tasolla, uusitaan myös siemenperunaa
aktiivisesti”, vahvistaa Seppänen.
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Tämä oli erityisen ilmeistä viime tuotantokaudella, kun tuen poistumisen myötä ennakoitu kysynnän väheneminen osoittautui
vääräksi arvioksi. Viljelykesä 2012 oli maassamme monin paikoin dramaattisen sateinen, ja perunan varastomäärät jäivät alhaisiksi, mikä nosti perunan markkinahinnan
keväällä korkeaksi. Korkea viljelijähinta taas
kannusti uusimaan siementä. Siemenperunaa uusittiin sertifiointitilastojen ja myyntimäärien perusteella jopa selvästi aiempia
vuosia ahkerammin. Kuluvalla kaudella kotimaisen siemenperunan kauppa on käynyt edelleen hyvin, vaikka etenkin Venäjän
vientikielto on painanut perunan markkinahintaa alaspäin.

ISOKAPPAperunalaatikot
• mittatarkka; käyttää
varastotilan tehokkaammin
• kestävä, reilu naulaus
• halutessa myös höylättynä
• ulkonurkat viistetty, pyöristetyt
kulmat eivät kolhi perunaa
• elintarvikeystävällistä havupuuta
• päätylaudat liimattu ja naulattu
Valmistus mittatilaustyönä
• mitoitetaan tuottajan omaan järjestelmään
• lyhyt toimitusaika, toimitus suoraan tehtaalta, ei välikäsiä
• voidaan koota paikallakin kuljetuskustannusten säästämiseksi

Kysy tarjous laatikoista ja kuormalavoista!

Pyhäjoen Puu Oy
Tiirontie 6, 86100 Pyhäjoki
puh. 040 533 8438 • fax (08) 437 015 • www.naturalli.fi
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Anna Sipilä

taan käsiteltyjä aihioita rahoituksen järjestämiseksi tulevaisuudessa. Hän kertoi, että
halu perunantutkimuksen rahoittamiseen on
alalla olemassa. Tärkeäksi tulee muodostumaan se, onnistutaanko kaikki alan toimijat
saamaan mukaan yhteiseen hankkeeseen.
Antti Kuusisto Perunakauppa Luonnostalta kertoi kokemuksista suomalaisen perunan viennistä ulkomaille. Venäjän rajan ollessa suljettu, monen perunanviejän katse on tänä talvena suuntautunut kohti Eurooppaa. Euroopassa markkinatilanne mahdollisti varsinkin syyskaudella perunanviennin myös mantereen etäämmältä nurkalta.
Kuusiston kokemusten mukaan suomalaisen perunan tärkein kehityskohde on euroopankaupan kannalta sama kuin Venäjänkin suhteen – perunan ulkoinen laatu ei
aina riitä. Ulkoisen laadun ohella Kuusisto kiinnitti käytännön esimerkein huomion myös perunan sisäiseen laatuun, erityisesti maltovikoihin sekä teollisuusperunan
paistolaatuun.
Perunan laatua käsitteli myös Mika Paassilta HZPC Kantaperunalta. Paassilta keskittyi perunan varastointiin, ja korosti erityisesti kosteuden hallinnan tärkeyttä perunan varastoinnin eri vaiheissa. Nopean

Perunatieto tiivistyi
Perunantutkimuksen talvipäivillä

Ensimmäinen kolmen luennon sarja käsitteli maanparannusta ja perunan ravinneasioita. Markku Yli-Halla Helsingin yliopistosta esitteli tuloksia maaperän varannoista ja typen ja kaliumin hödyntämisestä. Perunantutkimuslaitoksen Jussi Tuomisto esitteli laitoksen vetämien maanparannushankkeen ja kasvinravitsemushankkeen tuloksia.
Toinen kolmen luennon sarja käsittelin perunan kasvitauteja. MTT Oulun Yeshitila Degefu päivitti yleisön tiedot perunaa mädättävien perinteisten pektobakteerien sekä
muutaman vuoden takaa perunantuottajille tuskallisen tutun Dickeya-bakteerin suhteen. Dickeyan esiintyminen on Suomessa
vähentynyt kovasti viime vuosina. Pektobakteereiden joukosta on sen sijaan opit12

tu tunnistamaan Wasabie-laji. Wasabie on
ilmeisesti jo vuosikymmenien ajan aiheuttanut Suomessa pelloilla tyvimätää, mutta
sitä ei ole ennen tunnistettu bakteerianalyyseissä. Nyt se voitu sisällyttää mukaan
analyyseihin.
Asko Hannukkala MTT Jokioisista puolestaan kertoi perunaa mädättävistä sienitaudeista. Viime syksynä ja talven mittaan on
monissa perunavarastoissa ja myös kaupassa oltu kummissaan hiukan uudentyyppisistä mätänemistapauksista. Hannukkala
eritteli mätänemisien johtuneen usein Pythium-sukuisista sienimäisistä taudinaiheuttajista. Niiden aiheuttaman taudin nimi on
sydänmätä. Pythiumit ovat maalevintäisiä,
maaperässä hyvin yleisiä mikrobeja, jotka
aiheuttavat sydänmätää erityisesti kuumissa
olosuhteissa. Ne lisääntyvät yksipuolisessa
perunanviljelyssä ja iskevät erityisesti nostossa kolhiintuviin perunoihin.

Minna Pirhonen Helsingin Yliopistolta esitteli kuluneen talven tuloksia porkkanan liberibakteerista. Bakteerin on muualla maailmalla todettu levinneen myös perunaviljelmille. Pirhosen työryhmä on saanut EU:n
komissiolta tehtäväkseen selvittää, kuinka suuren riskinä on pidettävä sen leviämistä perunalle Suomessa. Tutkimuksissa
bakteerin on havaittu näivettävän suomalaisia porkkanakasvustoja. Sama bakteerikanta on tutkimuksissa onnistuttu eri menetelmin tartuttamaan myös perunaan, jolla se aiheuttaa voimakkaita vioituksia erityisesti mukuloiden maltoon. Käytännössä
tartuntaherkkyys ei vaikuta kovin voimakkaalta, ja vaikuttaa lisäksi siltä, että bakteeri on huonosti sopeutunut talvehtimaan
kylmissä oloissamme.

Perunaruton lähisukuinen punamätä on
Hannukkalan mukaan myös aiheuttanut
tänä vuonna runsaasti ongelmia. Samoin
yleinen on ollut ”kumimädäksi” suomennettu Geothricum Candidumin -hiivasienen aiheuttama mädätys. Kaikkia sienimäisiä taudinaiheuttajia ehkäisevät parhaiten toimet,

Toisen päivän avasi Petlan asiantuntija Paavo Kuisma. Kuisma esitteli suomalaisen perunantutkimuksen rahoitustilannetta, joka
muuttui kaksi vuotta sitten, kun perunantutkimuksen lakisääteinen rahoitus loppui
perunan kansallisen tuen loppumisen yhteydessä. Samalla Kuisma esitteli talven mit-
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Perunantutkimuslaitoksen tutkija Heidi Tupala esitteli iltapäivän luennoissaan kaksi Petlan menneen kesän kokeista tuloksineen. Petla kokeili kesällä kaliumfosfiitin tehoa rutontorjunnassa. Kaliumfosfiittiruiskutusten on aiemmin todettu hillitsevän perunaruton etenemistä. Saman totesi
kokeen perusteella myös Tupala. Käsittely
viivästytti ruton leviämistä useilla viikoilla,
ja tehosi myös mukularuttoa vastaan lähes
varsinaisen verrokkina käytetyn kasvinsuojeluaineen tavoin. Valmistetta ei ole rekisteröity kasvinsuojeluun, ja sen käyttö luomutuotannossa on selvitettävä seuraavaksi.
Tupala esitteli myös lehtipoltteen torjuntakokeen tuloksia. Koe toteutettiin tärkkelys-

perunalohkolla, jolla edellisenä vuonna oli
todettu voimakas lehtipoltetartunta. Siemeneksi käytettiin tilan omaa siementä, jossa
myös tiedettiin olevan melko runsas tartunta. Kokeessa oli mukana useita erilaisia torjunta-aineiden yhdistelmiä. Ruttoaineilla, joiden jo ennakkoon tiedettiin tehoavan lehtipoltteeseen, saatiin erittäin hyvät torjuntatulokset. Parhaat tulokset saatiin yhdistelemällä rutontorjunnassa useampaa lehtipoltteeseen tehoavaa valmistetta.
Ilman torjuntaa kasvusto kärsi loppukesää
kohti voimakkaasti lehtipoltteen vioituksesta. Tupala kertoi, että Ruotsissa, jossa lehtipolte on jo ehtinyt muodostua Suomea
yleisemmäksi, suositellaan torjunnan aloittamista 7–8 viikkoa taimettumisen jälkeen,
mutta suomalaisella kasvukaudella torjunta on kokeen tulosten perusteella aloitettava selvästi aiemmin, jotta vaikutus ehditään saada. Petla toteutti kokeen tilaustyönä Syngentalle.
Kaiken kaikkiaan talvipäivät sujuivat hyvin, ja luentojen lomassa ja illallisella käytiin runsaasti hyviä keskusteluja perunasta. Lisää tietoa sekä luentovideoita julkaistaan kevään aikana Perunantutkimuslaitoksen nettisivuilla.

Potato Festival 2014 lupaa:

joilla parannetaan perunamaiden vesitaloutta, kiertoviljelyä, noston hellävaraisuutta
sekä varastointiolosuhteita.

”Kaikkea hyvää perunasta”
Dagsmarkissa järjestettiin viime kesänä varsin onnistuneet Perunantuottajan Peltopäivät. Tapahtuma keräsi nostonäytöksineen,
lajikekenttineen ja esittelytelttoineen satapäin yleisöä. Menestyksestä intoutuneina Dagsmarkissa tempaistaan myös tulevana kesänä.

Kim Hammarberg (DP Tarra)

Vuosittaiset Perunantutkimuksen talvipäivät järjestettiin tällä kertaa Tampereella helmikuun puolivälissä. Peruna-alaa yhdistävään tilaisuuteen saapui paikalle runsaat
80 henkeä, mukana joukko perunanviljelijöitä, teollisuuden edustajia, siemenperunayritykset, viranomaistahot sekä tietenkin perunantutkijat. Kaksipäiväisen tilaisuuden ensimmäisenä päivänä keskityttiin uusimman
tutkimustiedon jakamiseen. Toisena päivänä käsiteltiin käytännönläheisempiä aiheita.

ja tehokkaan alkukuivatuksen merkitys heti
noston jälkeen korostuu, kun sen merkitys
kytketään varastoinnin myöhempiin vaiheisiin. Kun alkukuivatus ei onnistu, ei onnistu myöskään varastoinnin toinen vaihe, jossa tarkoitus on antaa mukuloille mahdollisuus parantaa nostossa syntyneet kolhut.
Kun kolhut jäävät auki, perunan säilyvyys
heikkenee koko talveksi. Kosteuden hallinta on varastoinnin avainasia koko varastointikauden ajan.

Lauantaina 23.8.2014 järjestettävä Potato
Festival 2014 on ruokaan ja juomaan painottuva koko perheen perunatapahtuma.
Yleisöä odotetaan tälläkin kertaa runsaasti
ja laajalta rintamalta.
”Festivaali pyritään rakentamaan niin, että
kaikille perunasta innostuneille löytyy mie-

lenkiintoista ja hyödyllistä ohjelmaa. Esimerkiksi Horeca-alan ammattilaisille demonstroidaan perunalajikkeiden mahdollisuuksia ja lapsille rakennetaan oma seikkailupuistonsa. Alueella pyörii koko päivän sekä
viihdetapahtumia että asiapuolta. Kaikille
vieraille löytyy sisäpihalta myös ruokaa ja
juomaa maistiaisen muodossa.” kertovat
tapahtuman järjestelyjä koordinoivat Susan Englund ja Eija Klåvus.
Myös tapahtuman ilmettä on jo suunniteltu.
”Potato Festival on country-henkinen tapahtuma. Alueelta löytyy muun muassa Country
Store, josta vieraat voivat hankkia countrytyylisiä vaatteita ynnä muuta asiaan kuulu-
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vaa. Rekvisiitalle tulee käyttöä illalla, kun
tapahtuma huipentuu orkesteri Odeoksen
tahdittamiin sadonkorjuujuhliin.”, Englund
ja Klåvus tunnelmoivat.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Potato ry:n, Majbo ry:n, Kristiinankaupungin perunaelinkeinoalan kehittämishankkeen sekä
siemenperunayritysten ja muiden perunaalan yritysten kanssa, unohtamatta Suupohjaseudun talkoolaisia. Tapahtumassa nähtävät tuotteet ovat suurelta osin paikallisia ja
lähiseudulta, slow food -hengessä. Suurin
tuoteryhmä on tietenkin peruna.
Lisätietoa: tapahtumasta löytyy osoitteesta
www.facebook.com/PotatoFestival
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Konekanta keskittyy
perunankäsittelykoneisiin
Nyt myös perunalle!

Perunalaitteisiin erikoistunut pohjoispohjalainen Konekanta Oy on kulkenut perunantuottajien tukena jo toistakymmentä vuotta.
Vuosien saatossa on peltopuolen kalustosta siirrytty yhä enemmän perunan pakkaamopuolelle. Kuluvana talvena on vahvistunut uusia yhteistyökuvioita eurooppalaisten
laitetoimittajien kanssa. ”Painopiste siirtyy
nyt yhä voimakkaammin perunanviljelykoneiden sijaan käsittelykoneisiin”, kertoo yritystä pyörittävä, perunan ja koneiden kanssa pienen ikänsä työskennellyt Arttu Pisilä.

Cemagron kaliumrikkaat Gardenia-lannoitteet takaavat tutkitusti parhaan
tuoton pellostasi. Varma toimitus on aina ollut kunnia-asiamme.

Pyydä tarjous lannoitteista!
Hiventarpeisiin lehtilannoite:

Micromix

Nyt saatavilla
myös rakeinen
magnesiumravinne
Gardenia Mg 15.

Vuonna 2003 omaksi yhtiökseen muodostettu Konekanta Oy lähti liikkeelle jo 90-luvun puolivälissä siemenperunakaupan ohessa. Pitkäjännitteisellä työllä Konekanta on
noussut merkittäväksi toimijaksi perunakonekaupassa. ”Esimerkiksi pakkauskalustossa lienemme markkinajohtaja. Tämä asema
antaa mahdollisuuksia panostaa edelleen
asiakaspalveluun, josta esimerkkinä vastikään varusteltu huoltoauto. Samoin varaosavarasto on vuosien saatossa kasvanut
mittavaksi, eikä laitehuoltojen yhteydessä tarvitse enää aina odotella ensin varaosia muualta Euroopasta. Syksyllä saimme
myös kaikki varaosat inventoitua yhteen
tietokantaan, jolloin varastoa on nyt helppo myös pitää ajan tasalla. Tällaisia pieniä
asioita, jotka toivottavasti näkyvät asiakkaan suuntaan aina vain sujuvampana palveluna”, Pisilä kertoo
Palvelu onkin Pisilän mukaan tällaisella toimialalla erityisen tärkeää. Totta kai tarkoitus on edelleen myydä yksittäisiä koneita,
mutta ennen kaikkea tämän päivän pakkaamot odottavat laitteiden toimittajalta kokonaisia ratkaisuja pakkaamotyön organisointiin. ”Tavallaan varsinainen työ alkaa vasta
sitten, kun laitteet tai linjastot on asennettu. Käyttökoulutus, huollot, varaosat, ylipäätään kaikenlainen huolenpito ja sen varmistaminen, että laitteet palvelevat asiakasta
niin kuin on tarkoitus ollut. Tämä on sellaista partneripeliä, ja oikeastaan paljolti juuri siksi niin mielenkiintoista”, Pisilä listaa.
Olemassaolevan tuotepaletin lisäksi esimerkiksi optisille lajittelijoille on ollut kysyntää,
ja niiden määrä on lisääntynyt Suomessa lyhyessä ajassa kovasti. Konekanta on ollut
mukana muutoksessa, ja kuluvana talvena
yritys on solminut edustussopimuksen pe14
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Arttu Pisilä on luotsannut Konekantaa jo toista vuosikymmentä.
runan ja vihannesten käsittelyyn erikoistuneen englantilaisen Herbertin kanssa. Herbert on yksi johtavista optisten lajittelijoiden valmistajista.
Toinen uusi alku on niin ikään tänä talvena
sovittu yhteistyö Symachin kanssa. Symach
toimittaa nopeita lavotuslaitteita, joilla voidaan lavoittaa verkkosäkkiä tai kartonkilaatikkoa. ”Uusien edustusten myötä päästään
palvelemaan pakkaamoja nykyaikaisilla ratkaisuilla. Nyt on mahdollista toimittaa esimerkiksi muualta maailmasta tuttuja täysautomaattisia pakkauslinjoja, jolloin esimerkiksi kokonaisen verkkosäkkilinjaston pyörittämiseen riittää yksi koneenkäyttäjä. Ensimmäisen täysautomaattisen linjaston toiKuuma Peruna 1/14

mitus Suomeen vahvistettiin aivan hiljattain”, Pisilä mainitsee.
Samalla Pisilän äänessä on myös jonkinlaista haikeutta. ”Kyllähän tässä jo kymmenessäkin vuodessa on ehtinyt pakkaamokentässä nähdä sitä keskittymistä. Ennen monella tilalla oli oma pieni pakkauslinja. Nyt
pakkaamotoiminta on koko ajan suurempaa
ja keskittyneempää. Isoilla volyymeilla kustannuksia saadaan puristettua alemmas, ja
kauppaa siirtyy hinnan perässä isoille pakkaamoille. Mutta silti näyttää, että paikallisille pienille toimijoille on myös oma tilansa, mielenkiintoista nähdä miten markkina
kehittyy”, Pisilä pohtii.
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Espanjalainen suosii
pakattua tuontiperunaa
Espanja on vajaalla 50 miljoonalla asukkaallaan maailman 27. suurin ja Euroopan viidenneksi suurin valtio. Samalla se on yksi
Euroopan suurimmista perunantuottajista.
Tuoremarkkinassa etenkin pakatun tuontiperunan rooli kasvaa vuosi vuodelta.
Kuten muualla Euroopassa, espanjassakin
perunankulutus on viime vuosikymmeninä hiljalleen vähentynyt. 1980-luvulla keskiverto espanjalainen söi 56 kiloa perunaa
vuodessa. Tänä päivänä vuotuinen kulutus
henkeä kohti on 40 kiloa, josta 35 kiloa on
tuoretta perunaa ja loput viitisen kiloa jalostettuja perunatuotteita. Perunaa kulutetaan enimmäkseen iltaisin hyvässä seurassa, joko ravintoloissa tai perheen kesken kodeissa.

Perunantuotanto on
keskittynyt kolmelle alueelle
Espanja on yli 500 000 neliökilometrin pinta-alallaan Suomea noin puolet suurempi,

ja Ranskan jälkeen Euroopan toiseksi laajin
maa. Maa rajoittuu pohjoisessa Pyreneiden
vuoristoon ja Ranskan vastaiseen rajaan.
Lännessä vastaan tulevat Atlantin valtameri sekä Portgalin rajaan, ja etelässä ja idässä välimeri. Välimeren rannikon erottaa sisämaasta Sierra Nevadan vuoristo, jossa manner-Espanjan korkein huippu Mulhacén kohoaa lähes 3 500 metrin korkeuteen. Sierra
Nevadan itäpuolella levittäytyy Tabernasin
autiomaa, joka on Euroopan ainoa luonnollisesti muodostunut hiekka-aavikko.
Perunantuotanto on maassa keskittynyt Galician ja Kastilia ja Leónin maakuntien hedelmällisiin laaksoihin sekä eteläiseen Andalucian maakuntaan välimeren rannikolla.
Olosuhteet eri tuotanto-alueilla vaihtelevat
suuresti, ja tuotantosuunnat ovat painottuneet sen mukaisesti.
Varhaisperunantuotanto on keskittynyt
eteläisen Andalucian alueelle, jossa tuote-

taan Euroopan varhaisimpia perunasatoja
yli 7 000 hehtaarin pinta-alalla. Luoteis-Espanjassa, Atlantin valtameren kainalossa sijaitsevassa Galicia maakunnassa tuotetaan
sielläkin noin 1 500 hehtaarilla varhaisperunaa ja lisäksi peräti 16 500 hehtaaria melko
aikaista kesäperunaa.
Keski-Espanjan mannermaisessa ilmastossa
sijaitsevassa Kastilia-La Manchan maakunnassa taas varhaisperunaa ei tuoteta käytännössä ollenkaan. Siellä koko 20 000 hehtaarin tuotanto keskittyy pääsadon ja myöhäisen sadon tuotantoon. Myöhäisempi tuotanto näkyy alueella myös hehtaarisadoissa, jotka nousevat nykypäivänä keskimäärinkin lähelle 45 000 kiloa. Satotasot ovat
nousseet viimeisten 20 vuoden aikana jopa
kaksinkertaisiksi viljelytekniikan ja etenkin
kastelutekniikan kehittymisen myötä. Aikaisemmilla alueilla jäädään satotasoissa usein
30 000 kilon tuntumaan.

Tuontiperunan
merkitys on kasvanut
Kaiken kaikkiaan Espanjassa tuotetaan vuosittan yli kaksi miljardia kiloa perunaa runsaan 70 000 hehtaarin pinta-alalla. Valtaosa
perunasta kulutetaan paikallisesti Espanjassa. Vientiin liikenee vuosittain 100–200 miljoonaa kiloa. Noin puolet viennistä kohdistuu naapurimaa Portugaliin, jonne viedään
erityisesti punakuorisia lajikkeita Keski-Espanjan myöhäisemmiltä tuotanto-alueilta.
Toinen puoli viennistä on etelän varhaisperunaa, jota viedään kaikkialle Eurooppaan, Suomi mukaan lukien. Arviosta riippuen teollisen perunan osuudeksi koko määrästä arvioidaan kolmannes, eli noin 650
miljoonaa kiloa. Tärkeimpiä perunan prosessoijia ovat esimerkiksi Frito Lay’n tyyppiset suuret perunalastujen tuottajat sekä
jäädytettyjen tuotteiden jalostajat, esimerkiksi Eurofrits. Tärkkelysperunatehtaita on
kaksi, kumpikin maan pohjoisosissa.
Mittavasta tuotannosta huolimatta Espanja ei ole perunan suhteen enää tänä päivänä omavarainen. Etenkin Euroopan suurin perunanviejä Ranska on onnistunut val-

Espanjan tärkeimmät perunantuotantoalueet perunapinta-aloineen
taamaan itselleen suuren osan markkinasta. Ranskasta tuodaan Espanjaan vuosittain
500–700 miljoonaa kiloa perunaa, mikä vastaa siis noin viidesosaa Espanjan perunankulutuksesta. Määrä tekee myös Espanjasta ranskalaisten ylivoimaisesti suurimman
vientikohteen.
Tuonnin lisääntymisestä on Espanjassa syytetty maassa tuotettavaa lajikevalikoimaa.
Vähittäiskaupassa suosituin lajike on Monalisa, irtomyynnissä taas vallalla ovat Spunta
sekä Agria, joka on paisto-omisaisuuksiensa

ansiosta suosituin lajike myös ravintolakäytössä. Galician maakunnassa tuotetaan paikallisena erikoisuutena runsain määrin vaaleamaltoista Kennebeciä. Perunalastutuotannossa suurin lajike on Hermes. Espanjan oma perunantuotanto nojaa siis vahvasti vanhoihin valtalajikkeisiin, kun taas kuluttajat ovat siirtyneet suosimaan uusia, etenkin ranskassa suosittuja lajikkeita. Perunanviljely ei ole pysynyt kulutuksen muutoksen
tahdissa. Tuontiperuna on vallannut alaa
etenkin pakatun pesuperunan kulutuksessa.
Ruokaperunan lisäksi Espanjaan tuodaan
50–100 miljoonaa kiloa siemenperunaa pääasiassa Hollannista ja Ranskasta. Myös siemenperunassa tuonnin merkitys on kasvanut. Kun 1980-luvulla tuotanto pohjautui
70-prosenttisesti paikalliseen siemenperunaan, on tilanne 2000-luvulla kääntynyt toisin päin, eli siemenperunasta jo 70 % on
ulkomaista. Siemenperunakäytössä suositaan joko pientä siemenkokoa, ja suurempien siemenperunoiden pilkkominen kahteen
tai neljään palaseen on hyvin tyypillistä. Palaset istutetaan tiheästi, sillä yksi palanen
tuottaa yleensä vain yhden tai kaksi vartta,
ja mukulaluku on sen mukainen.

Värikkäiden
perunoiden esiinmarssi
perunan uudestaan ja uudella tavalla. Värikkäät perunat antavat
kunnianhimoiselle ruuanlaittajalle uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa luovia ideoitaan. Toinen kohderyhmä ovat kaupunkien urbaanit nuoret aikuiset, joiden toivotaan tarttuvan tilaisuuteen yllättää ystävänsä ja perheensä uudenlaisilla, näyttävillä ja maukkailla perunaruuilla.
Värikkäät perunat kytkeytyvät meneillään olevaan suureen ruokailutottumusten muutokseen, jossa lihansyönti vähenee ja kasvisten
kulutus lisääntyy. Tätä tukevat värikkäiden perunoiden terveysvaikutukset. Esimerkiksi kelta-violetti Violet Queen -lajike kilpailee antioksidanttien määrässä tasapäisesti terveysvaikutuksistaan tunneKansainvälinen perunaväki kuhisi helmikuun alun Fruit Logisti-

tun karpalon kanssa.

ca -messuilla HZPC:n osastolla. Kuhinan sai aikaan messuilla ensiesittelynsä saanut värikkäiden perunoiden tuoteperhe. Kysees-

Violet Queenin lisäksi lajikeperheeseen kuuluvat läpeensä punai-

sä on joukko Andien värikkäistä maatiaislajikkeista jalostettuja,

nen Magenta Love, tähtimäisen kuvion muodostava Blue Star, si-

nykyaikaisilla viljelyominaisuuksilla varustettuja perunalajikkeita.

nivalkoinen Double Fun, kokonaan violetti Violetta sekä maatiaisperunaa muodoltaan muistuttava, mausteisen makuinen Anya. Vä-

Lucinda-lajikkeen nostoa Valencian alueella heinäkuussa 2013. Lämpötila on varjossa +30 ˚C, jolloin mukuloiden lisäksi myös
varret on tapana pakata kuljetuslaatikoihin suojaamaan perunoita kuumuudelta.
16
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Lajikkeilla on kaksi tärkeää kohdeyleisöä. Niiden toivotaan houkut-

rikäs tuoteperhe on saanut nimen Perupas.

telemaan Euroopan ravintoloitsijoita ja huippukokkeja löytämään
Kuuma Peruna 1/14

Lisätietoa: www.perupas.com
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Tutkimus & Kehitys
L ea H iltunen , M T T O ulu

Mikrobi torjuu perunarupea

– tutkimuksesta edetään jo koetuotantoon
tua mikrobimassaa pystytään säilyttämään elinkykyisenä jauhemaisessa muodossa vähintäänkin 8 viikkoa.
Kasvatusolojen optimoinnin lisäksi
on selvitetty, voivatko kylmäkuivauksen yhteydessä käytettävät suojaaineet estää kylmäkuivauksen aikana tapahtuvia haitallisia muutoksia
kuivattavassa materiaalissa.

Peltomaassa ja etenkin kasvien juurivyöhykkeessä elää suuri määrä erilaisia pieneliöitä. Jotkut näistä mikrobeista voivat ehkäistä kasvitaudinaiheuttajien kasvua ja siten hillitä kasvitautien esiintymistä. MTT Oulun Agrobiotekniikkatiimi ja Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitos Jari
Valkosen johdolla ovat jo usean vuoden ajan tutkineet peltomaassa luontaisesti esiintyviä mikrobeja, joilla on
kyky hillitä perunaruven oireiden kehittymistä. Asiaa esiteltiin ensimmäistä kertaa Kuuman Perunan numerossa 3/2011.

Jos et tilannut tarpeeksi,
mieti vielä uudemman kerran!
Miksi ostaa kotimaista sertifioitua siementä?
1. Useimmiten korkeampi tai selvästi korkeampi satotaso
2. Terveestä sadosta paremmat saannot
3. Siemenlohkot hyötykäyttöön tai mahdollisuus parantaa
viljelykiertoa
4. Siemenpakkaamo hoitaa siementen lajittelut, voit
keskittyä muihin töihin tai pitää vaikka keväällä
hetken vapaata
5. Suojaudut vaikeilta kasvitaudeilta ja tuholaisilta
6. Siemenen toimittaja vastaa laadusta
7. Ostamalla enemmän saat siemenet edullisemmin
8. Kannattava ja turvallinen ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen

18
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Keväällä 2013 MTT Oulussa käynnistyi Uusi ja ympäristöystävällinen ruventorjuntamenetelmä -hanke. Sen
tavoitteena on kehittää perunarupibakteerien kasvua hillitsevästä mikrobikannasta ammattimaiseen perunantuotantoon soveltuva perunaruven torjuntamenetelmä. Kaksivuotisen hankkeen tulosten perusteella pyritään lisäksi arvioimaan tämän
uuden torjuntamenetelmän vaikutuksia tuotannon kannattavuuteen ja ympäristöön.
Hanke toteutetaan yhdessä perunanviljelijöiden, muiden peruna-alan toimijoiden ja
Helsingin yliopiston kanssa, ja se saa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää
Euroopan aluekehitysrahaston tukea.

Menetelmää testattiin
tuotanto-oloissa
Kenttäkokeissa jo useampana vuonna hyvin toiminutta menetelmää testattiin ensimmäistä kertaa normaaleissa viljelyolosuhteissa siemen- ja ruokaperunaviljelmällä kasvukaudella 2013. Käsittely tehtiin istutuksen yhteydessä nestepeittauslaitteella. Peittauskäsittelyyn käytetty vesimäärä
oli suuri (0,1 l/m2), mistä johtuen ajonopeus istutuksessa oli pieni. Kummallakin tilalla tämä vaikutti istutuskoneen toimintaan ja
siten yksilömäärään käsitellyillä koealoilla.
Jatkossa asia pyritään korjaamaan pienentämällä käytettävää vesimäärää. Siemen-

Voitaisiinko käyttö
yhdistää muihin torjuntatai lannoiteaineisiin?

perunasadossa (lajike Siikli) mikrobikäsittely vähensi rupisten osuutta sadossa noin
10 %:lla, kun rupisiksi luokiteltiin sellaiset
mukulat, joiden pinnasta yli 10 % oli ruven
peitossa. Ruokaperunasadossa (lajike Fontane) rupea esiintyi sen verran vähän, ettei
käsittelyn vaikutusta sadon rupisuuteen ollut mahdollista arvioida luotettavasti. Mikrobikäsittelyllä näytti olevan lisäksi kuorirokkoa vähentävä vaikutus. Käsittely ei vaikuttanut sadon määrään.

Torjuntaeliön
massatuotanto ja säilytys
Jotta menetelmää pystyttäisiin käyttämään
peltomittakaavassa, torjuntaeliötä tulee
pystyä tuottamaan suuria määriä. Laboratoriossa onkin kehitetty menetelmiä torjuntaeliön massatuotantoa ja säilyttämistä varten. Testauksissa on pyritty löytämään mm.
massatuotantoon soveltuva kasvatusalusta.
Kasvatuksen jälkeen tapahtuvan konsentroinnin ja kylmäkuivauksen avulla tuotet-
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Tehdäänpä mikrobikäsittely erillisenä tai yhdessä jonkun toisen käsittelyn kanssa, on varmistettava, että
mahdollisesti kosketuksiin joutuvat
aineet ovat yhteensopivia. Tämän
vuoksi torjuntaeliön yhteensopivuutta perunantuotannossa käytettävien
torjunta- ja lannoiteaineiden sekä erilaisten kasvunlisien kanssa on testattu laboratoriotesteillä. Testinä käytetään ns. kiekkomenetelmää, jossa torjuntaeliötä kasvatetaan kasvatusalustalla ja tutkittavaa ainetta annostellaan eri pitoisuuksina maljalle asetelluille paperikiekoille. Tutkittavaa ainetta sisältävän kiekon ympärille muodostuva estovyöhyke ja sen leveys antavat viitteitä aineen haitallisuudesta torjuntaeliölle. Tähän
mennessä testatuista kymmenestä aineesta
yksi esti ja kolme hidasti torjuntaeliön kasvua, kun muilla ei ollut vaikutusta. Testaukset erilaisilla aineilla jatkuvat.

Työ jatkuu
Tulevalla kasvukaudella testauksia tuotanto-oloissa jatketaan yhteistyössä viljelijöiden kanssa samaan tapaan kuin edellisenä
vuonna. Lisäksi kokeillaan erilaisia käsittelytapoja ja selvitetään, säilyykö mikrobikäsittelyn vaikutus maassa sekä kulkeutuuko
se siemenperunan mukana seuraavan vuoden satoon torjuen rupea myös seuraavana
vuonna. Tavoitteena on käyttää testauksiin
ensimmäistä kertaa myös kylmäkuivattua ja
jauhemaisessa muodossa olevaa mikrobia.
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Svensk Resumé
Många förändringar under
matpotatisens marknadssäsong

Allt som allt produceras över två miljarder kilo på över 70 000
hektar årligen i Spanien. Majoriteten av potatisen produceras lokalt i Spanien. Exporten torde årligen vara 100 – 200 miljoner kilo.

Hemlandets efterfrågan är jämn
I Finland har efterfrågan på potatis varit stabilt men man hade
önskat att efterfrågan skulle varit kraftigare. Yrkesodlarna lyckades
bra med odlingarna förra sommaren, och samma lyckades även
många hemmaodlare med särskilt i områden där pesttrycket är
lägre. Därför har behovet av att köpa potatis varit mindre. Höstens
varma väder bidrog heller inte till att öka på potatisförbrukningen.

Allt som allt uppskattas att cirka 10 milj. kg potatis exporterats
från Finland innan februari, även om man inte kunnat exportera
till Ryssland.

Konekanta Oy fokuserar
på potatisbehandlingsmaskiner
Nordösterbottniska Konekanta Oy har specialiserat sig på potatismaskiner och har stött potatisproducenterna redan i över tio år.
Under årens lopp har man nu allt mer övergått från åkermaskinerna till potatispackerierna. Under den gångna vintern har nya samarbetsformer med europeiska maskinleverantörer stärkts. ”Tyngdpunkten flyttas allt kraftigare till behandlingsmaskinerna istället
för odlingsmaskinerna”, berättar Arttu Pisilä som driver företaget
och som arbetat med potatis och maskiner i hela sitt liv.
Konekanta Oy som år 2003 bildade ett eget bolag började sin verksamhet redan i mitten av 90-talet vid sidan av utsädespotatishandeln. Med långsiktigt arbete har Konekanta blivit en betydande

20

Spanien är med sina drygt 50 miljoner invånare världens 27:e
och Europas femte största stat. Samtidigt är landet en av Europas
största potatisproducenter. På produktmarknaden växer särskilt
den packade importpotatisens roll från år till år.
Precis som i övriga Europa har potatisförbrukningen i Spanien
sakta avtagit de senaste årtiondena. På 1980-talet åt den genomsnittliga spanjoren 56 kilo potatis i året. Konsumtionen per person i år är 40 kilo, varav 35 kilo är färsk potatis och de resterande fem kilona förädlade potatisprodukter. Potatisen konsumeras
främst kvällstid i gott sällskap, antingen på restaurang eller hemma med familjen.

Matpotatisens lagermängder motsvarar normalårens mängder. Under höstsäsongen har potatis exporterats i rikliga mängder till mellan-Europa, men man väntar ivrigt på att den ryska gränsen ska
öppnas för att kunna exportera matpotatis av god kvalitet och stor
storlek till den ryska marknaden där priset är bra. Potatisstärkelsefabrikerna kommer under våren att erbjuda potatisen ett alternativt användningsmål. Efterfrågan och prisutvecklingen inrikes har
under hösten och början på vintern varit stabila.

Exporten har varit utmanande
Den svaga skörden i östra Mellan-Europa och i Sydeuropa på grund
av torka och varmt väder ökade på exportförfrågan under hösten
inte bara från Västeuropa utan även från Finland. Exportpriserna
har varit goda, men exporten till Mellaneuropa visade sig under
höstsäsongen att vara mer utmanande än man trott. Köparna var
noga med kvaliteten och flera reklamationer inkom. Även fraktkostnaderna visade sig lät bli höga, särskilt efter att kölden kom.
Ända till början av februari flödade potatisen även till Baltikum
och vidare till Vitryssland. En betydande andel potatis fortsatte
även vidare från Vitryssland till Ryssland. Vitryssland, Ryssland
och Kazakstan är med i samma tullförbund så potatisen kunde ta
sig över gränsen. Den ryska växthälsomyndigheten började fästa
uppmärksamhet vid saken redan under hösten. Potatis kom från
Vitryssland med bristfälliga eller helt saknade papper. I början av
februari stängde Vitryssland sin gräns på uppmaning av Ryssland.

Den spanska konsumenten
föredrar packad importpotatis

Cirka hälften av exporten riktar sig till grannlandet Portugal dit
främst sorter med rött skal expoteras från Mellaneuropas senare
produktionsområden. Den andra hälften av exporten är nypotatis
från de södra delarna som exporteras överallt till Europa, även till
Finland. Beroende på bedömningen så uppskattas industripotatisens andel av hela mängden vara en tredjedel, alltså cirka 650
miljoner kilo. De viktigaste potatishanterarna är till exempel stora potatischipsproducenter som Frito Lay samt förädlare av frusna
produkter, till exempel Eurofrits. Det finns två stärkelsepotatisfabriker, båda ligger i landets norra delar.

Arttu Pisilä har styrt Konekanta redan i över ett årtionde.
aktör i potatismaskinhandeln. ”Till exempel torde vi vara marknadsledare inom packeriutrustning. Denna ställning ger oss möjligheter att vidare satsa på kundservicen. Ett exempel är den nyligen utrustade servicebilen. Under årens lopp har även reservdelslagret växt betydligt och vi behöver inte först vänta på reservdelar
från Europa då vi servrar maskinerna. Under hösten inventerade vi
alla reservdelar och de fördes in i en databas, så nu är det enkelt
att hålla lagret uppdaterat. Sådana här småsaker som vi hoppas
att kunderna ser som en allt mer flytande service”, berättar Pisilä.
Utöver den existerande produktpaletten har det förekommit efterfrågan på till exempel optiska sorterare och deras antal har snabbt
ökat i Finland under en kort tid.

Upptagning av sorten Lucinda i Valencia i juli 2013. Temperaturen är +30 ˚C i skuggan, och man brukar packa blasten med
knölarna i transportlådan för att skydda potatisen från hettan.
Trots den stora produktionen är Spanien inte längre självförsörjande vad gäller potatisen. Särskilt Europas största potatisodlare
Frankrike har lyckats erövra en stor del av marknaden. Från Frankrike importeras årligen 500–700 miljoner kilo potatis till Spanien,
som alltså motsvarar cirka en femtedel av Spaniens potatisförbrukning. Mängden gör även att Spanien blir fransmännens absolut största exportobjekt.

AMMATTILAISEN VALINTA - INNO-TECH PAKKAUSKONE
Tinkimätöntä teollisuuslaatua
Valmistajalla pitkä kokemus nopeista
jatkuvatoimisista pakkauskoneista
Edelläkävijä Vertisack(verkkoreunapussi) materiaaleilla
Huolto ja perusvaraosat Suomessa
Jopa 60-80 2kg pussia/min

Konekanta har deltagit i förändringen och under den gångna vintern har företaget ingått ett representationsavtal med engelska
Herbert, som specialiserat sig på hantering av potatis och grönsaker. Herbert är en av de ledande tillverkarna av optiska sorterare.
En annan ny start är samarbetet med Symach som även det inletts under vintern. Symach levererar snabba pallningsapparater
som kan användas för att palla nätsäckar och kartonglådor. ”I och
med nya representationer kan vi betjäna packerierna med moderna lösningar. Nu är det möjligt att till exempel leverera helautomatiska packerilinjer från resten av världen. Dessa gör att det räcker
med en maskinanvändare för att sköta en hel nätsäckslinje. Leveransen av den första helautomatiska linjen i Finland bekräftades
helt nyligen”, nämner Pisilä.
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Seppo ja Ilmari ovat päässeet perunan makuun

Kuten moni huomaa, on kuvassa Sepon ja Ilmarin (nimet
muutettu) lisäksi myös perunoita. Kyseessä on kampanja,
jossa tuodaan esiin värikkäitä erikoislajikkeita (www.perupas.com). Kuvan otti Kyllikki (nimi muutettu).

Enemm
än
vähemm perunaa,
än suo
Unkaris
laa!
sa on

Lisää perunahotelleja

Edellisessä tietotoimistossa mainittiin perunaniminen hotelli Balilla. Sen innostamana saimme vinkin myös toisesta hotellista. Tällä kertaa
kyseessä on hotelli, joka todellakin hyödyntää
perunaa markkinoinnissaan. Ei muuta kuin Saksaan ja perunahotelliin (www.kartoffel-hotel.de)!
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Menestyksekäs kasvu edellyttää oikeita viljelyratkaisuja ja viljavaa maata.
Kasvisten hyvä laatu, maku ja säilyvyys syntyvät tasapainoisella lannoituksella.
Suomalaisiin olosuhteisiin suunnitelluilla YaraMila-lannoitteilla onnistut siinä.
Hyvä sato on myös eduksi ympäristölle, kun kasvikset käyttävät tehokkaasti
saamansa ravinteet.
Mikä on sinulle kaikkein tärkeintä?
Tutustu kasvisten lannoitukseen
www.yara.fi/lannoitus

Boxer

®

• Rikkakasvien torjuntaan perunalla,
kuminalla ja sipulilla
• Käytetään tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun kohteeseen hyväksytyn valmisteen kanssa
(esim. Boxer® 2,0-2,5 l + Senkor® 0,2-0,3 kg/ha)
• Tehoaa myös mustakoisoon
• Ei peräkkäiskäytön eikä pohjavesirajoitusta
• Varoaika varhaisperunalla 42 vrk

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.
www.agrimarket.ﬁ



® Rekisteröidyt tavaramerkit:
Syngenta Group Company: Boxer
Bayer Crop Science: Senkor

