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Luulo ei ole tiedon väärti
Uskallan väittää, että joka ikinen suomalai-

tuttu elintarvike eikä näitä ”faktoja” siitä tar-

nen tietää, miltä peruna maistuu. Peruna

kisteta. Se vain on niin. Paitsi, ettei se ole

on tuttua perusruokaa aivan kaikille. Mart-

ollenkaan niin.

tojen Marjo Ranta kirjoittaa Vieraskynä-osiossa että perunan ongelma on sen tuttuus.

Suomalaiset kuluttavat perunaa noin 50 kg

Olen täysin samaa mieltä. Kaikilla on mie-

vuodessa per henkilö. Perunan kulutus on

lipide perunasta. Kaikki tuntevat perunan.

ollut laskussa jo 1950-luvulta saakka. Sen

Kaikki tietävät, mitä peruna sisältää. Tai ai-

pitäisi jo kääntyä nousuun! Tämän päivän

nakin luulevat tietävänsä.

nuoret ovat todella kiinnostuneita ravitsemuksesta ja miettivät mitä syövät. Oikei-

Harva tietää, että peruna on suomalaisten

den kanavien löytäminen nuorten tavoitta-

tärkein C-vitamiinin lähde. Harva tietää, että

miseksi on haaste. Perunatietoutta olisi to-

peruna sisältää enemmän kaliumia kuin ba-

della tärkeää jakaa juuri nuorille, tulevaisuu-

naani. Harva tietää, että perunassa on rau-

den kuluttajille. Niille juuri, jotka vain luule-

taa, foolihappoa, kuitua, B1- ja B6-vitamii-

vat tietävänsä.

nia, magnesiumia, sinkkiä ja kuparia. Har-

koska puolet perunasta on tärkkelystä eli

va tietää, että peruna on terveellistä ruokaa.

sokeria. Tämä ei todellakaan pidä paikkaan-

Anna-Sofia

sa! Tietämättömyyttä pahempaa on se, että

anna-sofia.rajala@kantaperuna.com

Rakas ystäväni on kehonrakennuksen Suo-

ihmiset luulevat tietävänsä. Luulevat tietä-

men mestari muutaman vuoden takaa ja sa-

vänsä, että peruna lihottaa. Luulevat tietä-

P.S. toimin lehden vt. päätoimittajana

man vuoden koko Euroopan nelonen. Am-

vänsä, ettei peruna maistu miltään. Luule-

Mika Paassillan sairausloman ajan.

matiltaan hän on personal trainer eli ravit-

vat tietävänsä, että peruna on pelkkää tärk-

semuksen rautainen ammattilainen. Hän ker-

kelystä. Luulevat tietävänsä, että peruna on

toi minulle, ettei syö perunaa juuri koskaan,

epäterveellistä. Peruna on suomalaisille niin
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Ruokaperunan tuottajahinta
edelleen poikkeuksellisen alhainen
Perunan sato jäi viime kesänä normaalia
pienemmäksi. Tämän kertoo myös tuorein
ruoka- ja ruokateollisuusperunan varastokysely. Perunan tuontipainettakaan ei ole
Länsi-Euroopan normaalia heikomman perunasadon ja hyvän paikallisen kysynnän
takia. Espanjan varhaisperunan talvi-istutukset ovat olleet vaikeuksissa säiden takia. Näistä seikoista huolimatta perunan
tuottajahinta on pysynyt meillä alhaisena
koko syyskauden ja keskitalven.

tia. Tällä kaudella se onkin joutunut tuomaan paljon perunaa Ranskasta, Saksasta, Alankomaista ja Iso-Britanniasta. Belgia
on tuonut perunaa myös Puolasta. Tämän
tuonnin osalta Belgian kasvinterveysviranomaiset ovat olleet huolissa Puolan edelleen vaikeasta rengasmätätilanteesta. Puolassa otettiin vuonna 2015 yli 9 000 rengasmätänäytettä, joista yli 10 prosentissa todettiin rengasmätään. Osa tuonnista on tapahtunut ilman virallisia tarkastuksia.

Peruna on liikkunut
päätuotantomaiden välillä

Uuden sadon
tulo viivästyy

Länsi-Euroopassa perunasato jäi keskimääräistä heikommaksi ja syksyn perunan nosto-olot olivat kuivuuden ja erittäin lämpimien säiden takia vaikeat. Nostoja jäykemmillä mailla jouduttiin viivyttämään sateita odotellessa. Peltoja myös kasteltiin ennen nostoja.

Espanjan uuden sadon istutukset ovat talvisten säiden takia paljon myöhässä. Normaalisti joulukuussa istutettavista perunoista oli helmikuun alkupuolella vielä puolet istuttamatta. Kylmät ja sateiset säät ja maan
kylmyys heikentävät myös satoa. Tämä tulee näkymään perunan tarjonnassa myöhemmin keväällä.

Perunan varastomäärät ovat syksyn ja talven mittauksissa olleet normaalia vähäisempiä. Perunan hävikit ovat olleet keskimääräistä suurempia. Tämä on vähentänyt osaltaan varastojen nettomääriä. Varastojen vähyys on näkynyt erityisesti vapaiden perunaerien osalta. Teollisuus on pyrkinyt varmistamaan raaka-ainesaantinsa lisäämällä
sopimusmääriään ja tukeutumalla vähemmän vapaisiin eriin.
Länsi-Euroopan päätuotantomaista Belgia
on lisännyt eniten teollisuuden kapasiteet-

Siemenistä on
pula Euroopassa
Siementuotannossa viime kesänä olleiden
kasvinterveysongelmien takia Alankomaissa on jouduttu hylkäämään paljon siemenperunaeriä. Vaikutukset ovat näkyneet koko
Euroopassa ja mm. Pohjois-Afrikassa. Teollisuudella olisi halu kasvattaa sopimusmääriään ensi kesälle jopa 700 000 – 800 000
tonnilla tärkeimmissä Länsi-Euroopan tuotantomaissa. Siemen saanti sanelee kuitenkin viljelyalan kasvumahdollisuuksia. Sie-

menpula ei jakaudu tasaisesti päätuotantomaissa. Iso-Britanniassa ei ole siemenpulaa, Saksassa vain lievästi, mutta pahin
tilanne on Ranskassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Ratkaisua pulaan etsitään vanhoista
lajikkeista. Bintjen viljelyalan ennustetaan
taas kasvavan viime vuosien alamäen jälkeen Belgiassa. Tärkkelystuotannossa joudutaan käyttämään myös muita kuin varsinaisia tärkkelysperunalajikkeita. Lisäksi käytetään pienempää siemenkokoa ja puolitetaan siemenmukuloita.

Varasto 15.10., tonnia
Varasto 15.1., tonnia
Varaston vähenemä, loka – tammi
Vähenemä / kk
Varaston kesto, kk
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Luonnonvarakeskuksen tammikuun puolivälissä tekemän varastokyselyn mukaan ruoka- ja ruokateollisuusperunaa oli yli 5 ha
perunatilojen varastoissa 93 milj. kg, kun
vuosi sitten määrä oli 87 milj. kg. Varastot
ovat kuitenkin tyhjentyneet vauhdikkaammin kuin vuosi sitten. Maaliskuusta lähtien varastoissa on perunaa vähemmän kuin
vuosi sitten, jos varastojen tyhjentymistahti jatkuu samana kuin loka-tammikuun välillä. Kesien 2012, 2015 ja 2016 varastomärät ovat olleet viimeisten yhdeksän vuoden
alhaisimmat. Oheisessa taulukossa näkyy
kyseisten kausien varastomäärien kehitys.
Varastojen riittävyys on ollut samaa tasoa
näinä vuosina. Varastojen vähentymistahti viittaa siihen, että tällä kaudella lajitteluhävikit ovat olleet edellisvuotta suurempia.

Perunan varastotilanne vastaa tällä kaudella pitkälti viime vuotista ja kesän 2012 jälkeistä kautta. Tästä huolimatta tuottajahinta on selvästi näitä kausia alhaisempi. Ero
on vain kasvanut kauden edetessä.

Kausi 2016 – 2017

Ruoka- ja
rt-perunaa

Ruokaperunaa

Ruoka- ja
rt-perunaa

Ruokaperunaa

Ruoka- ja
rt-perunaa

Ruokaperunaa

165 690
79 520

142 320
65 150

172 930
87 170

137 500
68 650

189 600
92 880

158 010
73 070

86 170
28 723
2,8

77 170
25 727
2,5

85 760
28 587
3,0

68 850
22 950
3,0

96 720
32 240
2,9

84 940
28 313
2,6
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Myös tuonti on ollut keskimääräistä vähäisempää eurooppalaisen tilanteen seurauksena. Tuontipainetta ei ole. Selvästi suurin
tuontimaa heinä-tammikuun välillä on ollut
Tanska 3,2 milj. kilolla.

Perunan hinta
ei vastaa varastomäärää

Kausi 2015 – 2016

Lähde: Luke

Perunan vienti- ja tuontitilanteet vaikuttavat myös perunan saatavuuteen perunan
varastomäärien lisäksi. Tällä kaudella perunan vientimäärät ovat olleet melko vähäisiä ainakin Tullin tilastojen mukaan. Vienti on suuntautunut naapurimaihimme. Suurin vientimaa on Ruotsi. Venäjän rajan kiinni pysyminen näkyy tilastoissa. Siemenperunalle on avautunut heikon eurooppalaisen siementilanteen takia vientimahdollisuuksia. Oletuksena on että siementä viedään tänä keväänä myös Venäjälle edellisvuosien malliin.

Suomessa
varastot vähäiset

Ruoka-ja ruokateollisuusperunan varastomäärät satokausilla 2012 – 2013, 2015  – 2016 ja 2016 –2017
Kausi 2012 – 2013

Perunan tuonti ja
vienti maltillisia

Syyt luonnottomaan tilanteeseen ovat pitkälti jo aiemmin usein mainitut Venäjän
viennin poistuminen ja viljelijöiden heikko
taloustilanne, joka pakottaa perunan myyntiin heikosta hinnasta huolimatta. Tällä kaudella on korostunut kaupan vahva asema.
S-ryhmä ilmoitti tammikuussa halpuuttavansa monien kasvisten hintoja. Hintojen alennus kohdistui myös tukun kautta kulkevaan
perunaan. S-ryhmä ilmoitti, että halpuutus
tehdään kaupan omista katteista ja tuottajahintaa ei tule alentamispainetta. Suoraan
kauppoihin toimittaville on kuitenkin kohdistunut tammikuusta lähtien hintojen alentamispaineita.

Onko kilpailulainsäädäntömme kohdallaan?
Kilpailulainsäädäntömme tuntuu sallivan
kaupan suurten keskusliikkeiden sanella
ruokaperunan myyntihinnan koko maan laajuisesti. Jos sen sijaan kaksi viljelijää sopii
keskenään, millä hinnalla ovat valmiita perunaa myymään eteenpäin, on kyseessä kilpailulain rikkomus. Mielestäni kilpailulainsäädäntöä olisi syytä tasapuolistaa erityisesti tilanteessamme, jossa kahdella suurimmalla kaupan ketjulla on yli 80 % markkinaosuus päivittäistavarakaupasta.
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Niistä Petla selvitti peltomittakaavassa sekä

kemista ja talvella huolellisen lajittelun. Per-

”Tulevan sadon turvaamisen kannalta on

mahdolliset sato- että laatuerot eri siemen-

kaamme tarvittaessa tautiset siemenet ke-

äärimmäisen tärkeää ajoittaa kaikki toimen-

laaduilla.”

sällä kasvustosta pois käsin ja jos siemen

piteet, kuten maanmuokkaukset, istutukset,

ei täytä meidän laatuvaatimuksiamme, se

multaukset ja kaikki ruiskutukset juuri oike-

menee muuhun käyttöön.”

aan aikaan. Samalla lajikkeiden sopivuus eri

Tällä hetkellä Erkkilät viljelevät ruokateolli-

maalajeille pitää miettiä tarkkaan.”

suudelle Innovatoria, Famboa, Lady Rosettaa ja Marabelia. Pakkaus- ja pesutoimintaan tuotetaan nyt päälajikkeina Colombaa
ja Marabelia.
”Vuosittain kokeilemme myös aina uusia, lu-

Peltojen kunnostuksella
parempiin tuloksiin

Yhdessä olemme enemmän

Päivi ja Kauno Erkkilä ovat tehneet määrä-

Erkkilät ovat työskennelleet tilalla alusta

tietoista työtä peltojensa tuottavuuden li-

saakka aina yhdessä, tasa-arvoisina kump-

säämiseksi aina 1990-luvun alusta saakka.

paneina myös pellolla ja varastossa.
”Kun kaikki paperityöt, kuten kirjanpidot,

paavia lajikkeita. Viime vuonna Noblessea,
Jessicaa ja Lucillaa. Teemme kaikista lajik-

”Teimme peltojen kunnostamisesta tietoisen

budjetoinnit, viljelysuunnitelmat, EU-paperit

keista aina mahdollisimman tarkat analyysit

päätöksen ja sillä tiellä olemme edelleen.”

ym. tehdään itse, pysymme paremmin selvillä, missä mennään. Toki käytämme myös

ja koenostot sekä seuraamme niiden netto-

Venäjän vastapakotteet ja kauppojen halpuutuskampanjat ovat vieneet perunanviljelijät sekä koko peruna-alan kestämättömään
tilanteeseen. ”Vaikka kotimaisesta perunasta on tällä hetkellä pula, perunan hinta ei ole sille kuuluvalla tasolla”, Päivi ja Kauno Erkkilä pohtivat.

tuloksia. Noin kolmannes vuosittain käyttä-

Vuoroviljelyn ohella Pohjanpellot maita on

neuvontapalveluja sparraajina.”

mistämme siemenperunoista on kotimaista,

muotoiltu ja tasattu, ja niiden kalkitukset,

Vaikka Erkkilät työskentelevät pääasiassa

sertifioitua siementä ja kaksi kolmannesta

ravinteet ja ravinnesuhteet pidetään kun-

kaksin, heidän suurin voimavaransa on se,

tilalla kerran lisättyä siementä.

nossa. Pelloilla on tiheä, seitsemän metrin

kun lapset puolisoineen tulevat apuun aina

välein asennettu imuojitus runsaalla soral-

sesonkiaikoina.

Erkkilät korostavat siemenperunan
tärkeyttä perunanviljelyssä.

la sekä säätösalaojitus joka peltolohkolla
vesitalouden hallitsemiseksi. Myös vuokra-

Teksti ja kuva:

”Siemenperunat viljelemme aina eri loh-

maista olemme tehneet pitkät sopimukset

Satu Kangas-Viljamäki,

koilla erillään muusta perunan tuotannos-

ja ne on peruskunnostettu samalla tavalla

Northern Stories

ta ja niiden laatua seurataan koko tuotan-

hyvään kuntoon.

toketjun ajan. Se vaatii paljon pellolla kul-

Päivi ja Kauno Erkkilä Keski-Pohjanmaalta

Pitkän linjan perunafarmarit
Päivi ja Kauno Erkkilä ovat viljelleet Pohjan-

Erkkilät tuottavat vuosittain noin 2,5 miljoo-

pellon tilallaan perunaa yli 30 vuotta. Tila

naa kiloa perunaa. Noin puolet tilan tuotan-

Hyvä siemenperuna ja uuden tiedon
hankinta ovat kaiken a ja o

on kasvanut vuosien mittaan 56 hehtaarin

nosta myydään ruokateollisuudelle ja puo-

Erkkilät ovat aina olleet ja ovat edelleen

peruna-alaan, kun tilan peltopinta-ala on

let käytetään pakkaus- ja pesuperunana.

innokkaita kehittämään tilan toimintaa ja

nyt vuokramaineen yhteensä 110 hehtaaria.

”Käytämme tilalla vuoroviljelyä ja panos-

tuotantoa.

tamme siihen vuosi vuodelta enemmän.

”Käymme säännöllisesti alan koulutuksissa

Kannuksen Mutkalammilla sijaitseva Pohjan-

Käytämme välikasvina nykyään pääasiassa

ja osallistumme koetoimintaan. Tilallamme

pelto on saman suvun hallinnassa jo kah-

erilaisia nurmiseoksia, sillä se on osoittau-

on vuosien mittaan ollut erilaisia lannoi-

deksannessa sukupolvessa, joten tilalla on

tunut siihen tarkoitukseen parhaaksi vaihto-

tus-, torjunta-aine- sekä siemenperunako-

pitkät perinteet niin maanviljelyssä kuin kar-

ehdoksi. Se on selkeästi nostanut perunan

keita. Siten pysymme parhaiten myös itse

jan kasvatuksessa.

satotasoa ja laatua. Olemme kokeilleet pel-

mukana alan uusimmissa tiedoissa ja ke-

loillamme välikasveina myös siementimotei-

hityksessä. Olemme testanneet tilallamme

”Vanhempani pitivät tässä maitotilaa, min-

ta, sekä erilaisia timotein, apilan, sinimai-

vuosien mittaan kymmeniä perunalajikkei-

kä lisäksi heillä oli perunaa jo jonkin ver-

lasena, ruokonadan ja raiheinän seoksia.

ta. Olimme mukana myös mielenkiintoises-

ran 1960- ja 1970-luvulla. Kun tilan vetovas-

Myös öljyretikkaa on kokeiltu sekä viljaa,

sa Perunantutkimuslaitoksen kolmivuotises-

tuu siirtyi Päiville ja minulle vuonna 1984,

joka osoittautui oikeastaan kaikkein huo-

sa koesarjassa, jossa verrattiin tilalla kerran

muutimme tuotantosuunnan kokonaan pe-

noimmaksi vaihtoehdoksi perunan varas-

lisätyn siemenperunan ja sertifioidun sie-

runaksi”, Kauno Erkkilä kertoo.

totautien sekä maan rakenteen kannalta.”

menen tuotantovaikutuksen eroja satoon.
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Perunan Viljelyohjelma
Perunaruton torjuntaan:

☛ Epok
☛ Consento
☛ Banjo Forte
☛ Infinito

Juolavehnän torjuntaan

☛ Stratos Ultra
Lehtipoltteeseen:

☛ Mirador

Rikkakasvien torjuntaan:

Signum
☛ Lehti-

poltteen
torjuntaan!
• Minor use -luvalla
• Vaikuttaa myös
varsikuolioon ja
harmaahomeeseen

☛ Senkor SC

K-MAATALOUS
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Jenni Gästgivar / Iltalehti

Ruuan terveellisyys ja
alkuperä kiinnostavat
Omalle jälkikasvulle tarjotaan myös mahdollisimman terveellistä ja ravintorikasta
ruokaa. ”Peruna on helppo raaka-aine, kun
se on niin monipuolinen”, Anna sanoo. Annan perheen herkkua on perinteinen perunamuusi. Eniten perunaa syödään kuitenkin
keitettynä. ”Meillä on Suomessa niin hyvää
perunaa, että olisi järjetöntä olla syömättä
sitä”, Anna sanoo.
Perunan ekologisuus on Annalle tärkeä asia.
Perunan hiilijalanjälki on todella pieni. Perunan tuottamiseen tarvitaan myös huomattavasti vähemmän vettä kuin esimerkiksi riisin. Terveellisyys ja terveelliset elämäntavat
ovat yhä nouseva trendi meillä ja maailmalla. Se on hyvä juttu perunalle. Anna ei nimittäin näe perunassa tai perunan syömisessä mitään negatiivistä!

Harhaluuloja perunasta
Perunasta kuulee usein asioita jotka eivät
ole totta. Hulluin harhaluulo perunasta, johon Anna on törmännyt, on että terveellisessä ruokavaliossa pitäisi välttää perunaa. Päinvastoin! Peruna ei esimerkiksi iki-

Perunapitäjän tyttö
päästä varpaisiin
Anna Strömberg on kotoisin Kristiinankaupungista. Välillä hän on asunut muuallakin,
mutta lapsien myötä halusi palata takaisin
8

Kun Anna ajattelee ravintoa ja ruokaa, tulee
hänelle ensimmäisenä mieleen juuri peruna.
Anna osallistui muutama vuosi sitten Viidakon tähtöset -TV-ohjelmaan jossa julkisuudesta tutut ”tähtöset” viettivät viidakossa
kuukauden. Ruuaksi oli tarjolla riisiä ja nuuKuuma Peruna 1/17

Annan facebook-sivulla tuodaan perunaa
esille uudella, kiinnostavalla ja nykyaikaisella tavalla. Tarkoituksena on saada ihmiset
kiinnostumaan perunasta ja löytämään perunalle paikan sydämistään. Sivuilta löytyy
sekä ruokaohjeita että treenijuttuja ja niitä pääsee seuraamaan osoitteessa: https://
www.facebook.com/Anna.Fitness.Official/

A N N A N T E R V EELL I N E N
PERUNASMOOTHIE
1
1
1/4 tl

kuorellinen raaka pesty peruna
banaani
kurkuma, kaneli, ja inkivääri
(jos käytetään tuoretta
inkivääriä, käytä 1 rkl)
1/2 rkl
pellavansiemeniä
3/4 kuppi makeuttamaton mantelimaito
1/4 kuppi appelsiinimehu
Lopuksi kourallinen jäämurskaa.

Lajike valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Siemenperunat löytyvät puutarhamyymälöistä kautta maan.

Anna tykkää perunasta!
kotikonnuille Suupohjaan. ”Kristiinankaupungissa oli ihana varttua ja haluan tarjota samaa omille lapsilleni”. Annan pitävät työkuvioiden lisäksi kiireisinä 1-, 6- ja
12-vuotiaat lapset. Kiireisestä arjesta huolimatta perunaa syödään joka päivä. Pastan
ja riisin kulutus pidetään Annan perheessä
aivan minimissä.

Perunasta saa muutakin kuin arkiruokaa.
Anna on kehitellyt erikoisreseptin esimerkiksi perunasmoothielle. ”Se oli oikeasti hyvää ja maistui terveelliselle! Ja sitähän se
onkin”, Anna nauraa. ”Sitä paitsi tämän reseptin testailu oli erityisen hauskaa.”

MUISTA OSTAA SIEMENPERUNAT!

Anna Strömberg haluaa saada ihmiset kiinnostumaan perunasta.

#ilovepotato
Anna Strömberg on Miss Suomi 2003, hyvinvoinnin ammattilainen, yrittäjä ja äiti. Hänen elämäsään perunalla on aina ollut suuri rooli ja on ollut itsestään selvä asia, että
perunaa syödään. Ja paljon. Rakkaus perunaan on saatu jo äidinmaidosta ja se on
kestänyt koko elämän. Peruna on oleellinen
osa Annan terveellistä fitness-elämäntapaa.

nä ole syy lihavuuteen. Yleisestä uskomuksesta huolimatta myös fitness-piireissä todellakin syödään perunaa. ”En ole koskaan
tavannut fitness-ympyröissä ihmistä, joka ei
söisi lainkaan perunaa”, Anna kertoo. Anna
on mukana Peruna-alan yhteistyöryhmän
(PAYR) tempauksissa, joiden tarkoitus on
kasvattaa perunan suosiota ja kulutusta
Suomessa. Lisää PAYR:in toiminnasta löytyy www.perunasta.fi -sivustolta.

deleita. Muut tähtöset haaveilivat esimerkiksi suklaasta, mutta Annan yllätti voimakas
perunanhimo! ”En meinannut malttaa odottaa, että pääsen kotiin laittamaan perunakattilan tulelle!” Peruna on kuulunut Annan
elämään aivan vauvasta saakka. Lapsuuden
muistoissakin peruna on vahvasti mukana.
”Isoäidin perunapenkistä kuokittiin perunoita joskus ilman lupaakin ja sitten niitä
salaa mutusteltiin ja vieläpä raakana!”. Perunapitäjässä oli hyvä kasvaa ja samanlaisen turvallisen pikkukaupungin lapsuuden
hän haluaa tarjota omallekin jälkikasvulle.

VARHAISPERUNAT

kESäPERUNAT

Nopeakasvuiset lajikkeet, suoraan pellolta ruokapöytään.

Aikaista satoa kesän herkkuhetkiin, mutta säilyvät myös varastossa.

Timo

SUOSITUIN
VARHAISPERUNA

Carrera

Annabelle

Colomba

HUIPPUSATOISA
kESäPERUNA

TODELLINEN
HERkkUPERUNA

NOPEAkASVUINEN
VARHAISPERUNA

Helppo viljellä!
Helppo kokata!

Siikli

kLASSINEN
kESäPERUNA

TALVIPERUNAT
Myöhäisempi sadonkorjuu, mutta nautitaan koko talven läpi.

Calle (Challenger)
kAUNIS
mUUSIPERUNA

Opera

Nicola

RUTONkESTäVä
YLEISPERUNA

PERINTEIkäS
TALVIPERUNA
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KiiNteä peruNA

YleisperuNA

JAuhoiNeN peruNA

Mozart

HERkULLINEN
UUNIPERUNA
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Peruna-ankeroiset
luokitellaan vaarallisiksi
kasvintuhoojiksi.
Suomessa tuotettu
sertifioitu siemenperuna
on tutkitusti
turvallinen valinta.

10
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Revus Top

®

VAIN VIHREÄT
LEHDET TUOTTAVAT
HUIPPUSADON

TOS vs. SERTI -koe käynnissä
TOS vs. SERTI -koe aloitettiin kesällä 2016.
Koe on kolmevuotinen ja siinä on mukana
viisi perunatilaa ympäri Suomen. Kokeen
tarkoitus on testata tilan oman siemenen
(TOS) ja sertifioidun siemenen eroja bruttosadon sekä sadon käyttölaadun suhteen.
Koe on alkanut lupaavasti.
Kantaperuna on aloittanut kolme vuotta
kestävän projektin, jossa verrataan tilan
omaa siementä sertifioituun. Koelohkoilla
viljellään saman lajikkeen TOS-siementä ja
sertifioitua siementä vierekkäin. Koelohkot
ovat aina vähintään yhden hehtaarin kokoisia. Yhdellä koetilalla on aina 1 – 3 koelohkoa. Koelohkojen sadosta analysoidaan satotasot sekä perunan käyttölaatu. Koetiloja on eri puolilla Suomea. Kaksi koetilaa sijaitsee Kalajoella, kaksi Suupohjassa ja yksi
Pohjanmaalla. Koekentillä lajikkeina kesällä
2016 olivat Colomba, Annabelle ja Noblesse.
Kantaperunan tuotantopäällikkö Samuli Läspä vastaa projektista. Ensimmäisenä

Tilan oma siemen ja sertifioitu siemenperuna istutetaan vierekkäin samalle lohkolle.
viljelykesänä saatiin hyviä tuloksia: ”Tämän
hetkisten tulosten mukaan sertifioidulla siemenellä bruttosato on ollut noin 5 – 10 prosenttia parempi kuin tilan omalla siemenellä istutettaessa”, Samuli Läspä kertoo. Sato-

tason lisäksi analysoidaan sadon käyttölaatu: ”Myös käyttölaatu näyttää paremmalta
kun käytetään sertifioitua siementä”. TOS
vs. SERTI jatkuu vielä kaksi kasvukautta.

Pekomat Oy
Pekomat toimittaa laadukkaat ja edulliset osat erilaisiin korjuukoneisiin
Hessels Zeefbanden on Hollantilainen osatoimittaja jo 50 vuoden kokemuksella ensi asennus laatua
Toimitamme myös alkuperäisiä varaosia Grimme Whulmaus / VM Kleine koneisiin
Nyt on oikea aika tutkia oma korjuukone ja pyytä tarjous varaosista
Toimitamme erikoismattoja erilaisiin sadon käsittely laitteisiin asiakkaan mitoilla

Hyvää tulevaa satokautta kaikille

Jyri-Pekka Raittila

www.pekomat.fi
Revus Top® antaa suojan:
- Perunarutto
- Lehtipolte
- Varsikuolio
• Paikallissysteeminen, suojaa kasvavan lehden
• Erinomainen sateenkesto
• Suositellaan ensimmäisiin ruiskutuksiin
• Katso myös: syngenta.fi

Pekomat Oy

puh 0501668 / 036536614

Teollisuuskatu 2 64260 KASKINEN

pekomat@pekomat.fi

Viljavuustutkimukset ammattitaidolla!
Varmista perunan ravinnetarve viljavuustutkimuksella.
Muista myös boori ja muut hivenravinteet perunan
viljavuustutkimuksessa.
® Rekisteröity tavaramerkki: Syngenta Group Company

www.suomenymparistopalvelu.fi

Sammonkatu 8, 90570 Oulu, puhelin 044 5885 260

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.
Lisätietoja www.hankkĳa.fi

Kuuma Peruna 1/17

13

Tutkimus & Kehitys

Mikä on SolAntenna?
Suomalainen keksintö älyperuna, toiselta
nimeltään antenniperuna, on nyt virallisesti tuotu markkinoille nimellä SolAntenna.
Perunajalostaja HZPC perusti vuonna 2015
oman yhtiön kehittelemään erilaisia laadunvalvontatyökaluja peruna-alalle.

laatua lähtövarastossa ja laatuongelma oli
hänen mielestään syntynyt asiakasviljeljän
pidettyä siemenperunaa liian kauan suursäkissä. Viljelijä oli eri mieltä. Tavara oli hänen mielestään huonoa jo sen saapuessa tilalle. Tapaus jäi kiistanalaiseksi, koska osapuolilla oli vain ‘sana sanaa vastaan’, ja mitään tarkkaa näyttöä siemenperunan käsittelyolosuhteista ei ollut käytettävissä. Kantaperunan tiimissä päätettiin kehittää perunaerien elinkaaren ja toimituksien mukana kulkeva perunan olosuhteita vakoileva
‘Antenni-peruna’.

Motiivina
laadun parantaminen
Hollannin seitsemän suurinta perunayhtiöitä
kyllästyivät laajoista kehitystoimista huolimatta edelleen jatkuviin laatuongelmiin, joiden syytä ei voitu kunnolla paikantaa. Yritykset perustivat syksyllä 2016 NAO/VAVIprojektin, jossa ovat mukana kaikki suurimmat pakkaamot ja prosessiteollisuuden
yritykset. Projektin keräämästä laadunvalvontatiedosta n. 60 % perustuu alunperin
Suomessa kehitettyyn Antenniperuna-palveluun. Projektin aikana perunan vuodenkierron kattavaan mittaukseen jaettiin kentälle 150 Antenni-perunaa. Jo ensimmäisten
kuukausien aikana saatu jatkuva mittaustieto kertoo, että eri viljeijöiden ja varastojen välillä on hämmästyttävän suuria eroja sekä lämpötilan, kosteuden, että CO2-tason välillä. On selvää, että varasto-olosuhteiden suuret poikkeamat vaikuttavat raaka-aineen laatuun myöhemmin.
Tällä hetkellä SolAntenna-nimellä kulkevalla tuotteella mitataan myös lajittelun ja esimerkiksi laatikkokäsittelyn aikaisia kolhuja.
Mekaanisten kolhujen aiheuttama saantohävikki vaatii edelleen isoissakin yrityksissä ja myös pitkään alalla toimineille viljelijöille jatkuvaa tarkkailua. Myös syksyn 2016
aikana perunan noston yhteydessä Hollannissa ja Puolassa tehdyillä mittauksilla viljelijät pääsivät säätämään ja optimoimaan
nostokoneet ja lajittelulinjansa.

Alkuvaiheessa elektronisen perunan nimellä kulkeva projekti käynnistyi Kantaperunan
(myöhemmin Perunamestarit Oy:n) koordinoimana projektina. Työ jatkui seuraavien
versioiden osalta yhdessä HZPC Kantaperunan tiimin kanssa. Viimeiset kaksi kaupallista versiota tuotteesta on kehitetty HZPC:n
omistamassa Solentum B.V:ssä Hollannissa.
Helmikuussa 2017 Solentum osti tuotekonseptin kaikki oikeudet ja alkuperäisen pending-tilassa olleen patenttihakemuksen Perunamestarit Oy:ltä. Solentumin palveluun
on talven 2017 aikana tehdyn kaupallisen
julkistuksen yhteydessä kehitetty mittaustuloksien analyysiä tukeva raporttipaketti.

SolAntenna vakoilee perunan olosuhteita.

Suomalainen
huippukeksintö
Tuoteidea elektroonisesta perunasta syntyi
jo kesäkuussa 2010, kun Kantaperuna tiimin
jäseniä kutsuttiin ratkomaan reklamaatiotapausta. Suomalainen perunanviljelijä oli
saanut Euroopasta saapuneen siemenperunaerän tilalleen ja säkissä olleet siemenperunat eivät täyttäneet viljelijän laatuvaatimuksia. Euroopasta paikalle tullut toimittajan edustaja kertoi tavaran olleen huippu14

SolAntenna-palvelu muodostuu selaimessa tai puhelimessa toimivasta tulosruudusta, jossa perunayhtiön laadunvarmistus ja
viljelijät voivat seurata perunaerien varasto-, kuljetus- ja kasvukauden sekä noston
ja lajittelun aikaisia olosuhteita. Palvelu antaa viljelijälle tietoa perunaerän olosuhteista, mutta samalla raporttipaketti vertailee
tuloksia vuosien mittaan kerättyyn verrokkiaineistoon ja antaa viljelijölle myös lajike- ja olosuhdekohtaiset suositukset lämpötilalle, kosteudelle, CO2-tasolle ja maksimisuosituksen mekaanisille kolhuille. Mittaustiedot siirtyvät nykyisessä versiossa viljelijän taskussa olevan Android-puhelimen
Bluetooth yhteydellä verkkoon.

2015 uuden yhtiön nimeltä Solentum B.V.,
jonka tehtävänä on edelleen tuotteistaa
asiakasviljelijöiden käyttöön Metslawierin
tutkimuskeskuksessa kehitettyjä mittaussovelluksia. Vuoden 2016 aikana Solentumin toiminta-ajatusta tarkennettiin ja syntyi itsenäinen, yritys, joka tuottaa perunan
viljelyn mittaus- ja analyysipalveluja myös
muille kuin HZPC:n asiakkaille. Kevään 2017
aikana markkinoille on tullut myös perunapellolla käytettävä perunaerien koon ja pellon saantoa ja kokojakaumaa mittaava kamerasovellus SolGrader.

Vanha prosessi- ja mittaustekniikan perussääntö on, että prosessia voi säätää kunnolla, vain jos sitä mitataan systemaattisesti. Puutteelliset mittaustiedot ja näin väärin
valitut korjaavat toimet voivat usein jopa
huonontaa tilannetta. Mielenkiintoista nähdä, että alunperin pienessä maassa, Tyrnävällä Kantaperunan tiimissä kehitetyn tuotekonseptin käyttöön tulee nyt viikottain mukaan perunan viljelijöitä, pakkaajia ja prosessoijia myös Puolasta, Saksasta, Belgiasta, Ranskasta, Englannista ja esimerkiksi Is-

raelista ja Intiasta. Ensimmäiset suomalaiset viljelijät ovat tilanneet palvelupaketin itselleen. Yhdistämällä viljelijöiden kokemuksen ja tutkimustiedon kattavaan mittaustietoon, voimme edelleen kehittää myös suomalaisen perunan laatutasoa ja saada samalla isoja säästöjä tuotantoomme esimerkiksi hävikin pienentymisen myötä.
Antti Hintikka

Älymatto on SolGrader
ala, istutustiheys ja penkkien etäisyys, sovellus laskee perunoiden tonnimäärän kussakin kokokategoriassa.
SolGrader-tuotteen osaksi on kehitetty verkossa toimiva raportointipalvelu, jonka
avulla viljelijät voivat seurata viljelmittäin
ja lajikkeittain mukulamäärää ja kasvua vertailemalla sitä tyypillliseen verrokkilajikkeeseen tai vaikka luottamuksellisesti yrityksen
sisällä sopimuksen mukaan valitsemansa
viljelijäryhmän kasvutuloksiin.

Perunan viljelijät joutuvat tekemään useita merkittäviä valintoja ja päätöksiä kasvukauden suhteen. Päätökset tehdään usein
kokemuksen tuoman tuntuman mukaan,
mutta osa päätöksistä perustuu myös käsin tehtyyn näytteenottoon ja mittaukseen.
SolGrader-tuote on kehitetty helpottamaan
mukuloiden määrän, mukuloiden kasvun,

kokojaukaman ja saannon mittaamista. Aiemmin käsintehty näytteiden mittaus sekä
mukuloiden punnitseminen voidaan nyt korvata matkapuhelimessa toimivalla SolGrader-kamerasovelluksella.

SolGrader-tuotetta voi tilata Solentumin
web-sivuilta www.solentum.com. Tuote toimii Android-, iPhone- ja MS-puhelimissa.
Sovelluksen kanssa yhteensopivat puhelintyypit on määritelty myös Solentumin websivuilla.

Sovelluksella otetaan kuva sinisen näytteenottoalustan päälle nostetuista mukuloista ja
kun sovellukselle on syötetty pellon pinta-

HZPC perusti Solentumin
kehittelemään työkaluja
laadun valvontaan
Tuote sopii erinomaisesti jatkuvasti uusia
laadunkehitysmenetelmiä tutkivan HZPC:n
palvelun jatkeeksi. HZPC perustikin vuonna
Kuuma Peruna 1/17
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Intia on pian
maailman suurin
Intian ennustetaan kasvavan väkiluvultaan
maailman suurimmaksi valtioksi viiden vuoden sisällä. Väestö Intiassa kasvaa siihen
mennessä 1,4 miljardiin ihmiseen. Kuten
Kiinassa, myös Intiassa luotetaan perunaan.
Tuotanto kasvaa nopeasti. Toisin kuin monissa länsimaissa, peruna on Intiassa rahakas kasvi viljellä. Markkina on hyvin organisoitunut, mikä tosin perustuu osaltaan valtion markkinaohjaukseen. Ruoan riittävyys
on suuri huolenaihe Intiassa.
Maailman ja Intian alati kasvavan väestön
ruokahuolto on jatkuvan huolen aihe. YK:n
elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on poiminut perunan yhdeksi ennustetun ruokakriisin keskeisistä ratkaisuista. Intiassa peruna on riisin ja vehnän jälkeen kolmanneksi tärkein ravintokasvi. Vuonna 2015 Intiassa
tuotettiin vajaat 50 miljardia kiloa perunaa.
Lukema oikeuttaa Kiinan jälkeen kakkossijaan maailmassa. Toisin kuin Kiinassa, jossa
suuri osa tuotetusta perunasta päätyy karjan syömäksi tai muihin ”toissijaisiin” käyttötarkoituksiin, Intiassa jopa 90 % tuotetusta perunasta käytetään ihmisravinnoksi. Intian perunantuotannon on ennustettu kasvavan jopa yli 120 miljardiin kiloon vuoteen
2050 mennessä. Se tarkoittaisi yli tuhatkertaista määrää Suomen tämänhetkiseen perunantuotantoon verrattuna.

I ntia

Perunan viljely on tuottoisa ala Intiassa.
senttia perunan kanssa työskentelevistä on
naisia. Tämä rohkaisee sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla Intiassa. Perunan viljely tukee myös yleisen talouden kehitystä.
Siihen liittyy esimerkiksi lannoite- ja konekauppaa, varastointiosaamista ja siemenkauppaa. Suurin osa perunoista käytetään
ruokaperunana. Teollisuuteen (perunalastut,

ranskanperunat ja perunahiutaleet) menee
noin 8 prosenttia. Siemenperunan osuus on
noin 7 prosenttia. Vientiin menee alle puoli
prosenttia. Toisin kuin Suomessa, Intiassa
perunan kulutus kasvaa nopeasti. Vuonna
2010 intialainen söi perunaa noin 20 kg vuodessa. Vuonna 2025 luvun oletetaan olevan
28 kg ja vuonna 2050 oletus on jo 50 kg.

Varastointi on Intian perunatuotannon suurin ongelma. Kuvassa intialainen perunavarasto.

HZPC toimii myös Intiassa
HZPC avasi uuden mikrotaimi- ja minikulatuotantoyksikön Intian Mohalissa marraskuussa 2016. Uuden tuotantoyksikön rakennusprojekti käynnistyi lokakuussa 2015. Minimukuloita hyödyntävässä omassa siemenperunan lisäystuotannossa on tänä vuonna
400 sopimusviljelijää, mutta minimukuloita
tuotetaan jo tänä vuonna myös asiakasyritysten siementuotantoon ja vientiin.

Aeroboninen minimukulatuotanto
kannattaa Intian olosuhteissa

Perunan kulutus kasvussa
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Intian lämpimissä olosuhteissa varastoinnilla on suuri merkitys. Perunan hävikki on
suuri (16,5 % vuonna 2015) juuri riittämättömien varastotilojen, perunan mädäntymisen
ja haihtumisen vuoksi. Ruokaperunan myynnistä huolehtivat pääasiassa kauppiaat. 80
prosenttia ruokaperunasta liikkui kauppiaiden kautta vuonna 2015. APMC eli maataloustuottajien markkinointikomitea on mukana perunakaupassa. Sitä organisoi Intian
hallinto. APMC:n tärkeimmät tehtävät ovat
huolehtia ensinnäkin siitä, ettei kauppa pakota viljelijää myymään satoa liian edulliseen hintaan, ja toiseksi siitä, että elintarvikkeet tuodaan avoimille markkinoille ja
myydään eniten tarjoavalle. Jälleenmyyjät ja
teollisuusyritykset eivät siis voi ostaa perunaa suoraan viljelijältä. APMC toimii kaikissa Intian kaupungeissa.

Pinta-alaltaan maailman 7. suurin valtio
Sijaitsee Etelä-Aasissa
Pääkaupunki:
New Delhi
Asukasluku:
1,2 miljardia
Kielet: 		
Hindi ja englanti
Rahayksikkö:
Intian rupia

Intia on noin 3 000 000 neliökilometrin pinta-alallaan maailman seitsemänneksi suurin valtio. Vertailun vuoksi Euroopan Unionin yhteenlaskettu pinta-ala on runsaat
4 000 000 neliökilometriä. Maa on jaettu 29
osavaltioon sekä seitsemään liittovaltion
alueeseen. Suurimmista kaupungeista Mumbai, Delhi ja Kalkutta yltävät reilusti yli 10
miljoonan asukkaan, ja lähelle yltävät myös
Chennai, Bangalore ja Hyderabad. Maa jakaantuu maantieteellisesti kolmeen alueeseen: pohjoisessa Himalajan vuoristoon, Himalajalta laskeutuvaan hedelmälliseen Indo
Gangesin tasankoon ja Intian niemimaahan.
Indo Gangesin alueella viljellään 90 prosenttia kaikesta Intian perunantuotannosta.

Perunan tuotanto on lisääntynyt noin 8 prosenttia vuosittain. Se on hyvä työllistäjä, sillä viljely on pääasiassa käsityötä. 75 pro-

Maan hallinto
mukana perunakaupassa

Perunapelloilla työskentelevistä 75 % on naisia.
Kuuma Peruna 1/17

Ensimmäinen aerobonic-minimukulateknolokiaan perustuva tuotantosukupolvi valmistui tammikuussa 2017. Mohalin yksikön
kapasiteetti on tänä vuonna 3 miljoonaa
minikulaa. HZPC:n ja Mahindran yhteistyöyritys tuottaa perinteisellä tavalla mullassa kasvatettavia minimukuloita Palampurin
yksikössä Himalajalla. Palampurin kapasiteetti on tänä vuonna 2 miljoonaa minimukulaa ja yksiköiden yhteenlaskettu kapasiteetti kasvaa tulevan viiden vuoden aikana
10 miljoonaan minimukalaan.

Mahindra-HZPC Mohalin tuotantotiimi uusien tilojen avajaisissa viime vuoden marraskuussa.
Kuuma Peruna 1/17
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1 tl
kuivattuja yrttejä
½ tl
suolaa
ripaus rouhittua mustapippuria
paistamiseen: öljyä
1. Raasta perunat ja kesäkurpitsa karkeaksi
raasteeksi. Jos raaste on kovin vetistä, valuta sitä siivilässä.
2. Sekoita raasteen joukkoon munat, hienonnettu valkosipuli ja mausteet. Sekoita
taikina tasaiseksi.
3. Paista röstit pannulla keskilämmöllä n. 3
minuuttia/puoli, kunnes peruna on kypsää.
Painele röstejä kevyesti paistamisen aikana, jotta ne hiukan tiivistyvät.
4. Tarjoa raikkaan jogurttikastikkeen kera.

VEGAANIN ”JUUSTO”KASTIKE
1 iso
1 pieni
3 rkl
½ dl
1 tl
1 tl
1 tl

Ihana perunan vuosi
Monella suomalaisella on vahvoja muistoja perunasta. Kesän ensimmäinen perunanhakureissu, uusien perunoiden pesu laiturin nokassa tai liedellä kotoisasti poriseva perunakattila. Leffailtaan kuuluvat perunalastut, vappuna ja uutena vuotena syödään perunasalaattia ja juhannuksena varhaisperunaa. Sillin kanssa tietysti. Tämä kotoinen mukulakasvi on niin oleellinen osa
ruokakulttuuriamme, että se ei juuri esittelyjä kaipaa.
Liiallisessa tuttuudessa piilee myös perunan ongelma. Kun ruokalehdet ja -blogit
hehkuttavat bataattia ja kurpitsaa, jää vanha ja tuttu peruna herkästi muiden varjoon.
Näin Suomen 100-vuotisjuhlavuonna meidän omat ruokaperinteemme ja kotimaisuus ovat entistäkin enemmän esillä. Nyt
jos koskaan on oiva aika nostaa parrasvaloihin myös meidän oma peruna.
Vuoden 2017 yhdeksi suurimmista ruokatrendeistä on ennustettu kotimainen kasvisruoka. Trendi näkyy myös täällä Martoilla. Kasvisruokakurssit ovat kysyttyjä, ja
moni on kiinnostunut tuotteiden alkuperästä. Muita tämän vuoden trendejä, ja sa18

malla kuluttajien valintoihin konkreettisesti vaikuttavia tekijöitä, ovat raaka-aineiden
ekologisuus ja terveellisyys. Peruna on tätä
kaikkea!
Perunaa viljellään Suomessa etelästä pohjoiseen. Se on siis myös oiva lähiruokakin.
Lisäksi se on edullinen ja turvallinen raakaaine. Maukaskin. Ja se, minkä moni myös
unohtaa, on perunan äärimmäinen monipuolisuus raaka-aineena. En ihan heti edes
keksi, mihin ruokaan perunaa ei voisi laittaa. Ilolla seurasin, kuinka perunapitsa valloitti kotikeittiöitä. Näin kevättalvella tuntuu
maistuvan perunablinit ja lämmittävä perunacurry. Kaikkien suosikki perunamuusi taipuu vaikka mihin: sosekeittojen pohjaksi,
gnocchi-pastaksi, rieskoiksi ja jopa voitaikinaksi. Vegaanit valmistavat keitetystä perunasta ja porkkanasta juustokastiketta, ja
suolalla maustettua perunaraastetta he ovat
keksineet laittaa pitsan päälle juustoraasteen sijaan. Perunasta todella on moneksi.
Jo sota-aikana Martat opastivat ihmisiä perunan viljelyyn. Yhteisiä perunapeltoja perustettiin. Etenkin parina viime vuonna palsta- ja laariviljely on taas nostanut päätään.
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Martoiltakin on kyselty tiuhaan vinkkejä
perunanviljelyyn ja erityisesti parvekkeella
kasvatettaviin ämpäriperunoihin.
Tänä vuonna Martoilla on muutenkin erityinen suhde perunaan. Martat ja Maaseutuvirasto toteuttavat hankkeen nimeltä Parasta perunasta arkeen ja juhlaan. Tavoitteena
on viestiä perunan monipuolisuudesta ruoanvalmistuksessa sekä perunan ravitsemuksellisista eduista. Sitä kautta pyritään monipuolistamaan ja lisäämään perunan käyttöä kotitalouksissa sekä lisäämään perunan
arvostusta. Vuoden 2017 aikana koulutetut
ruokamartat järjestävät peruna-aiheisia tapahtumia valtakunnallisesti. Oman perunatarinansa voi muuten jakaa sosiaalisessa
mediassa #perunajaminä.

yleisperuna (esim. Colomba)
porkkana
öljyä
oluthiivahiutaleita
sitruunamehua
suolaa
sipulijauhetta (valinnainen)

1. Keitä kuoritut perunat ja porkkanat kypsiksi. Valuta.
2. Lisää muut ainekset perunoiden ja porkkanoiden joukkoon ja soseuta sileäksi tah-

naksi tehokkaalla sauvasekoittimella tai monitoimikoneella.
3. Nauti hieman lämpimänä esimerkiksi uuniperunan kanssa, tai juustokastikkeen sijasta uuniruoissa. Maistuu myös erinomaisesti maissilastujen dippikastikkeena.

PERUNA-KESÄKURPITSARÖSTIT
JA JOGURTTIKASTIKE
3 isoa
1 pieni
2
1

kiinteää perunaa (esim. Annabelle)
kesäkurpitsa
kananmunaa
valkosipulinkynsi

1. Hienonna yrtit ja purista sitruunasta
mehu.
2. Sekoita ainekset kulhossa sekaisin ja
anna maustua hetki kylmässä.

MEILTÄ MAAN KATTAVIN TUOTEVALIKOIMA
JA VILJELYNEUVONTA

• Maanparannusaineet
• Lannoitteet

• Kasvinsuojeluaineet
• Viljely- ja pakkausmateriaalit

Ota yhteyttä peruna-asiantuntijoihin:

MonAmi
Todistettua tehoa hyönteistorjuntaan yhdessä Moncut
-peittauksen kanssa.

Cymbal 45 WG
ASKO SEPPÄNEN
040 579 3866

RONNY HOXELL
040 591 4071

KRISTIAN MIKOLA
040 574 7387

Torjuntaa tehostava perunaruttoaine.

Vinkki:
Cymbal 45 WG 0,25 kg/
ha + Leimay 0,5 l/ha
antaa laajan tehon jo
ensimmäisestä ruiskutuksesta lähtien

Uskomme vahvasti siihen, että kotimainen
peruna saa taas arvoistansa huomiota osakseen.
Ihanan perunaista vuotta!

Jogurttikastike
turkkilaista tai kreikkalaista
jogurttia
½ dl hienonnettua tuoretta minttua
tai muita yrttejä
½
sitruunan mehu
½ tl suolaa
ripaus rouhittua mustapippuria
2 dl

JUHA-PEKKA KLASILA MATIAS RÖNNQVIST JARMO AHO
040 579 3714
0400 590 057
0500 289 078

Marjo Ranta
Kotitalouden asiantuntija
Uudenmaan Martat

GreenCare Pro
Ca/Mg Ravinne
Runsaasti hiveniä sisältävä
rakeinen lisäravinne.

UUTUUS
Ferticare Starttiliuos 2
Uusi runsasravinteinen
koostumus.
sposti: etunimi.sukunimi@berner.fi
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Svensk Resumé
I N B L I C K I P O TA T I S M A R K N A D E N
Antti Lavonen MTK ry

Producentpriset på matpotatis är
fortsättningsvis osedvanligt lågt
Potatisskörden blev mindre än normalt förra sommaren. Detta visar även den nya enkäten om lagersaldot för mat- och matindustripotatis. Det finns heller inget tryck att importera potatis tack
vare den svagare potatisskörden än normalt i Västra Europa och
den goda lokala efterfrågan. Vintersättningen av färskpotatis i
Spanien har haft problem på grund av vädret. Trots dessa faktorer har producentpriset på potatis förblivit lågt hos oss hela hösten och midvintern.
Potatisen rör sig mellan huvudproducentländerna
I Västra Europa förblev potatisskörden svagare än i genomsnitt
och höstens förhållanden för upptagning av potatis var svåra på
grund av torkan och det extremt varma vädret. I områden med
styvare jordar tvingades man fördröja upptagningen i väntan på
regn. Man vattnade även åkrarna innan upptagning.
Under höstens och vinterns mätningar har potatisens lagermängder varit lägre än normalt. Potatissvinnet har varit högre än i genomsnitt. Detta har i sin tur minskat på nettomängderna på lager. Det mindre lagersaldot har särskilt visat sig i antalet fria potatispartier. Industrin har strävat efter att säkerställa tillgången till
råvaror genom att öka på sina antalsmängder och förlita sig mindre på fria partier.
Av huvudproducentländerna i västra Europa har Belgien mest ökat
industrins kapacitet. Den här säsongen har landet tvingats importera mycket potatis från Frankrike, Tyskland, Nederländerna och
Storbritannien. Belgien har även importerat potatis från Polen. Med
anledning av den här importen har växthälsomyndigheterna i Belgien varit oroliga över den fortsättningsvis svåra situationen med
ringröta i Polen. I Polen togs fler än 9 000 ringröteprover 2015
och över 10 procent konstaterades ha ringröta. En del av importen har skett utan officiella granskningar.
Brist på utsäde i Europa
På grund av växthälsoproblemen i utsädesproduktionen förra
sommaren har man i Nederländerna tvingats förkasta flera utsädespartier. Konsekvenserna av detta syns i hela Europa och bl.a.
i Nordafrika. Industrin har en vilja att öka på sina avtalsmängder
för nästa sommar med upp till 700 000-800 000 ton i de viktigaste västeuropeiska produktionsländerna. Tillgången till utsäde dikterar dock odlingssektorns tillväxtmöjligheter. Utsädesbristen fördelas inte jämt i huvudproduktionsländerna. I Storbritannien råder det inte brist på utsäde, i Tyskland är bristen liten och värst
situation är det i Frankrike, Belgien och Nederländerna. Man letar
efter lösningen på problemet bland de gamla sorterna. Odlingsarealen för Bintje förutspås öka igen efter de senaste årens nedgång i Belgien. Inom stärkelseproduktionen tvingas man använda
även andra än egentliga stärkelsepotatissorter. Dessutom använder man mindre utsädesstorlekar och halverar utsädesknölarna.
Lagren i Finland är små
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Naturresursinstitutet utförde i mitten av januari en lagerenkät som
visar att det fanns mer än 93 miljoner kilo mat- och matindustripotatis i lagren hos potatisgårdarna på över 5 ha. Ifjol var antalet 87 miljoner kilo. Lagren har dock tömts hastigare än för ett år
sedan. Från och med mars kommer det att finnas mindre potatis
i lagren än för ett års sedan ifall lagren fortsätter tömmas i samma takt som under oktober-januari. Lagermängderna under somrarna 2012, 2015 och 2016 har varit de lägsta under de senaste
nio åren. Potatisens import- och exportsituationer påverkar tillsammans med potatisens lagermängder även de tillgången till potatis. Den här säsongen har potatisexporten varit liten, åtminstone enligt Tullens statistik. Exporten har riktat sig till våra grannländer. Det största exportlandet är Sverige. Att ryska gränsen är
stängd syns i statistiken.
Potatispriset motsvarar
inte lagermängden
Potatisens lagersituation motsvarar den här säsongen perioden
efter fjolåret och sommaren 2012. Trots detta är producentpriset
klart lägre än under de säsongerna. Skillnaden har bara ökat i och
med att säsongen framskrider.

Vad är SolAntenna?
Den finländska innovationen smartpotatis, även kallad antennpotatis, har nu officiellt släppts ut på marknaden under namnet Sol
Antenna. Motivet bakom produktutvecklingen har varit viljan att
förbättra kvaliteten.
I början gick projektet under namnet elektronisk potatis och det
inleddes som ett projekt koordinerat av Kantaperuna (senare Perunamestarit Oy). Arbetet fortsatte för de senare versionernas del
tillsammans med teamet på HZPC Kantaperuna. De senaste två
kommersiella versionerna av produkten har utvecklats av Solentum B.V. ägt av Kantaperuna i Holland.
I februari 2017 köpte Solentum alla rättigheter till produktkonceptet och den ursprungliga patentansökan som haft statusen pending av Perunamestarit Oy. Solentum har under vintern 2017 i samband med den kommersiella publiceringen utvecklat ett rapportpaket som stöder analysen av mätresultaten.
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Tjänsten SolAntenna består av en resultatruta i webbläsaren eller på telefonen, där potatisbolagets kvalitetskontroll och odlarna
kan följa med förhållandet under potatispartiernas lagring, transport och växtperiod samt under upptagning och sortering. Tjänsten ger odlarna information om potatispartiets förhållanden, men
samtidigt jämför rapportpaketet resultaten med jämförelsematerialet som samlats in under flera år och ger odlarna även rekommendationer för de olika sorterna och förhållandena gällande temperatur, fukt, CO2-nivå och en maximalrekommendation för mekaniska skador. Mätuppgifterna överförs i den nuvarande versionen
från Android-telefonen i odlarens ficka via Bluetooth till nätet.
Antti Hintikka

TOS vs. SERTI-provet pågår
TOS vs. SERTI-provet inleddes sommaren 2016. Provet pågår i tre
år och i provet deltar fem potatisgårdar runt om i Finland. Avsikten med provet är att testa skillnaden mellan gårdens eget utsäde och det certifierade utsädet vad gäller bruttoskörden och skördens användningskvalitet. Provet har börjat lovande.
Kantaperuna har inlett ett tre år långt projekt där man jämför gårdens eget utsäde med det certifierade. På provskiftena odlas TOSutsäde och certifierat utsäde för samma sort, sida vid sida. Provskiftena är alltid minst en hektar stora. En försöksgård har alltid
1 – 3 provskiften. De skördar provskiftena ger analyseras för skördenivåerna och potatisens användningskvalitet. Försöksgårdarna
ligger runt om i Finland. Två finns i Kalajoki, två i Suupohja och
en i Österbotten. Somamren 2016 odlades Colomba, Annabelle
och Noblesse på provfälten. Samuli Läspä, produktionschef på

Kantaperuna, ansvarar för projektet. Den första odlingssommaren
gav goda resultat: ”Enligt dagens resultat är bruttoskörden cirka
5 – 10 procent större med certifierat utsäde jämfört med gårdens
eget utsäde”, berättar Samuli Läspä. Utöver skördenivån analyseras även skördens användningskvalitet: ”Även användningskvaliteten verkar bli bättre med certifierat utsäde.” TOS vs. SERTI fortsätter ännu i två odlingssäsonger.

Kätevämpää varaston valvontaa!
a-Lab Micro & a-Gate plus
a-Gate Plus tuo käyttöösi entistä kätevämmän tavan etähallita varastojasi.
Käyttöliittymä kulkee mukanasi myös älypuhelimessa ja tabletissa.
Samalla myös vanhat Micro 2004 säätäjät voidaan päivittää uuteen aikaan!

Nyt uutta a-Gate Plussassa
Yhdistä samaan a-Gaten
verkkopalveluun myös nykyiset
valvontakamerasi tai pyydä meiltä
tarjous kameroista ja asennuksesta.

www.a-lab.fi
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info@a-lab.fi

0424 2521
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Niklas, 11 v.

Action Potato
Jos ei millään saa tarpeekseen perunoista, niin kannattaa kokeilla Google Play ja App Store -kaupoista löytyvää Action Potato -peliä. Pelissä kerätään perunoita
kattiloihin ja vältellään mätiä perunoita. Yksinkertaista.
Varo jäämästä koukkuun!

ProAgria Oulu tarjoaa kokonaisvaltaista viljelyn suunnittelua räätälöitynä perunantuotannon tarpeisiin.
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Bataatin suosio kasvaa
Perunan serkku bataatti eli makea peruna kasvattaa suosiotaan koko ajan. Euroopassa bataattia tuotetaan mm. Espanjassa ja Portugalissa. Lisäksi suuria määriä tuodaan Yhdysvalloista. Perunatoimialan kannattaa seurata tarkkana tätäkin trendiä, sillä esimerkiksi bataattiranskalaiset saattavat vallata markkinoita perunalta. Kokonaisuutena erilaisten kasvisten suosion kasvu lienee kuitenkin positiivista myös perunan kulutukselle, sillä julkisuuteen tulee uusia mielenkiintoisia tapoja käyttää myös tuttuja ja turvallisia perunoita.
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Neuvo 2020 -palvelut
erityisesti perunatiloille:
• kasvinsuojelun suunnittelu
• maan rakenteen havainnointi
• ravinnetaseiden laskenta
• maatalouden energiasuunnitelmat

Onnistumme yhdessä.
ProAgria Oulun perunatiimi
Risto Jokela, 0400 285 294
Juha Sohlo, 0400 585 506
Marika Tuomikoski, 043 826 6494
etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagriaoulu.fi, www.proagria.fi/neuvo2020

Lannoitteet sekä laitteet
Rami Lilja 040 726 4438
www.liljafarms.fi

