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Peruna on peruna on peruna?
Ruokaperunan hinta puhuttaa toimialaa, ku-

läheltä. Peruna on luonnollista ja kestävää.

ten aina. Tällä kaudella hinta on ollut pää-

Peruna on kasvis ja kaikilla mittareilla ter-

asiassa normaalilla tasolla. Parin aiemman

veellistä ruokaa.

kauden polkuhinnoista on ainakin hetkellisesti päästy eroon. MTK:n Antti Lavonen

Mitä useampi meistä yrittää löytää uusia

avaa markkinatilannetta tarkemmin seuraa-

keinoja erilaistua massasta, sitä enemmän

valla aukeamalla.

saamme aikaan. Voitaneen pitää jonkinlaisena läpimurtona sitä, että perunatoimiala

Polkuhintoihin päädytään aika ajoin, valitet-

on onnistunut tänä talvena vihdoin orga-

tavasti varmaan jatkossakin. Tuotteiden hin-

nisoitumaan yhden kokoavan yhdistyksen

nanmuodostukseen vaikuttaa aina useam-

alle. Peruna-alan Yhteistyöryhmä on aloit-

pi tekijä. Perusperiaatteena pidetään sitä,

tanut toimintansa. Valtio on luvannut ryh-

että myyjän on joko erilaistuttava tai myy-

män toiminnalle rahoituksen.

tävä halvalla. Muita vaihtoehtoja ei ole. Peruna-alalla jälkimmäinen on se tavallisem-

Pidetään pyörät pyörimässä!

pi. Erilaistuminen eli muista tarjolla olevista

me aiempaa tarkemmin, mitä viime syk-

tuotteista poikkeaminen vaatii aina enem-

synä kauppoihin tullut kevytperuna oikein

Mika

män ponnisteluja.

tarkoittaa. Esimerkkejä on muitakin. Olem-

mika.paassilta@kantaperuna.com

meko aistimassa uuden ajan alkua perunaKannen kuvassa kauhavalainen Rami Lilja

alalla, voisiko peruna nousta vielä uuteen

ravitsee vielä taimettumattomia perunoi-

arvoon kuluttajankin silmissä? Onhan meil-

taan. Tuonnempana tässä lehdessä kerrom-

lä kaikki valttikortit käsissämme. Peruna on
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Perunan kumulatiiviset tuontimäärät
satokausittain, milj. kg
30

Toimivatko perunamarkkinat?

jen vaikea taloudellinen tilanne on pakottanut myymään syksyn aikana perunaa, vaikka hinta ei ole noussut odotusten mukaisesti. Ostajien laatuvaatimukset ovat pysyneet
kysynnästä huolimatta kovina. Siemenperunan lajittelut ovat alkaneet, mutta siemenerien hyvästä laadusta johtuen kakkosperunaa ruokaperunapuolelle syntyy tänä keväänä selvästi normaalia vähemmän.
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Länsi-Euroopassa perunan
laatua uhkaa lämpö
Läntisen Euroopan päätuotantomaita edustavan NEPG-järjestön tilaston mukaan ruoka- ja ruokateollisuusperunan kokonaissato oli viime kesänä 25,3 milj. tonnia viidessä suurimmassa tuotantomaassa. Tämä oli
11.2 % vähemmän kuin edellisvuonna ja saman verran kuin viiden viime vuoden keskiarvo. Määrien arvioidaan riittävän näiden
maiden omaan kulutukseen ja viime vuosia vastaavaan vientimäärään.
Lämpimät säät kesästä lähtien ovat kerryttäneet perunoiden lämpösummaa, jonka takia perunan varastokestävyyden ei arvioida
olevan keväällä hyvän. Ilman kylmälaitteita
olevista perunavarastoista myydään perunaa vauhdilla. Ne, jotka omistavat jäähdytettyjä varastoja, varaavat perunansa myöhemmän kevään kysyntään. Perunan laatua
pidetään muuten valtaosin hyvänä.
Teollisuuden käyttö on jonkin verran vähentynyt edelliskauden ennätysmääristä. Tuolloin erittäin halvat perunan hinnat takasivat edullisen ja runsaan raaka-aineen teollisuuden käyttöön. Tuotteita tehtiin tuolloin
paljon pakkasvarastoihin.

Tammikuusta lähtien hinnat
ovat olleet nousussa

Suomessa varastot puolittuneet
kolmessa kuukaudessa
Ruoka- ja ruokateollisuusperunaa on Luken tammikuun puolivälissä tekemän varastokyselyn mukaan varastoissa poikkeuksellisen vähän. Koko kasvukauden haastavat sääolot heikensivät satoa ja lokakuun
alun pakkasjakso palellutti perunaa. Ruoka- ja ruokateollisuusperunan varastomäärä on vähentynyt lokakuun 173 milj. kilosta
tammikuun puolivälin 87 milj. kiloon. Edellisen kerran yhtä vähän perunaa oli varastoissa tammikuussa 2013, kun kesän 2012
rajut sateet heikensivät sadon.
Loka- ja tammikuun välisenä aikana ruoka- ja ruokateollisuusperunan varastot ovat
vähentyneet 29 milj. kg kuukausivauhdilla. Tämä merkitsisi tasaisen tappavalla kulutustahdilla, että sekä ruoka- että ruokateollisuusperunan varastot tyhjenisivät jo
huhtikuun puolivälissä. Kun peruna on yksittäisten viljelijöiden varastoissa, jotka itse
tekevät päätöksen, missä vaiheessa perunan myyvät, ei peruna tule loppumaan kuin

Tammikuussa alkoi olla viitteitä hintojen
noususta Euroopan päätuotantomaissa. Fu-

veitsellä leikaten. Niukkuus perunasta tulee
kuitenkin lisääntymään kauden edetessä.
Varastojen nopeaan tyhjentymiseen ovat
varmasti osaltaan vaikuttaneet pakkasessa
vioittuneet perunaerät, jotka ovat loka- ja
tammikuun välisenä aikana toimitettu markkinoille ja ruokaperuna- sekä tärkkelysteollisuuteen. Näistä eristä monet eivät kelvanneet alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.
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Ruoka- ja ruokateollisuusperunan
varastomäärät kaudella 2015 – 2016
Ruoka- ja
Ruokart-perunaa perunaa
Varasto
15.10.2015, tn
172 930
137 500
Varasto
15.1.2016, tn
87 170
68 650
Varaston vähenemä,
loka–tammi
85 760
68 850
Vähenemä/kk
28 587
22 950
Varaston kesto, kk
3,0
3,0
Lähde: Luke

Syys

tuurihinnat ovat nousseet tammikuun puolivälin jälkeen 15 euron/100 kg tasolta kirjoitushetkellä helmikuun puolivälissä 17 euron/100 kg tasolle. Hinnat fyysisillä perunamarkkinoilla ovat nousseet kaikissa suurissa tuotantomaissa samalla ajanjaksolla.
Itä- ja Etelä-Euroopan erittäin huono perunasato ei ole syyskaudella näkynyt vientimäärissä Länsi-Euroopasta täydellä painollaan.
Erityisesti Itä-Euroopan maat ovat alkukauden pyrkineet käyttämään omia varastojaan,
joten vienti painottuu kevääseen. Tämän arvioisin vaikuttavan positiivisesti jo alkaneeseen hintojen nousuun.

Heinä

Hinnat Suomessa eivät keskitalvella ole lähteneet nousuun, kuten on tapahtunut Euroopan päätuotantomaissa. Perunan hyvä
kysyntä ja vähäiset varastomäärät puoltaisivat nousua, jos perunamarkkinat pääsisivät toimimaan, kuten tällaisessa tilanteessa pitäisi.

Lähde: Tullitilastot

ei ole ollut kovin houkuttelevaa. Sekä tuonti- että vientimäärät ovat olleet noin puolet
kauden 2012/2013 heinä- ja marraskuun välisistä määristä. Kaudella 2012/2013 tuonti
oli selvästi vientiä voimakkaampaa, vaikka
tuolloin Venäjän raja oli vielä auki. Kaikkiaan perunaa vietiin silloin 11,3 milj. kg ja
tuotiin 27,6 milj. kg.

Hintojen nousua on
odotettu perustellusti
Perunan menekki on ollut vakaata. Perunaa
kysytään koko ajan puhelimella. Perunatilo-

Hintanousut ovat olleet syyskauden ja keskitalven aikana vähäisiä. Ostajat eivät ole
nähneet nostoja tarpeelliseksi huolimatta
vähäisistä varastomääristä ja hyvästä kysynnästä. Veroton tuottajahinta on talvella
ollut 23–28 euroa/100 kg nettokiloille laadusta riippuen. Kaudella 2012/2013 keskihinta oli noussut helmikuussa jo lähelle 30
euroa/100 kg.

Mikä on muuttunut
kolmessa vuodessa?
Tuottajahinnat eivät ole lähteneet samalla
tavalla nousuun, kuin kolme vuotta sitten
samoilla varastomäärillä. Mikä erottaa tilanteen nyt kolmen vuoden takaisesta? Tuonti
ja vienti ovat tilanteeseen nähden tasapai-

Ruokaperunan veroton tuottajahinta
nettokilolle satokausittain, e/100 kg
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nossa, vaikka Venäjän vienti nyt puuttuukin. Viljelijöiden asema on vaikeampi, kun
edellisten kahden kauden ajan hinta on ollut alle tuotantokustannusten. Odottava laskupino pakottaa myymään perunaa. Kaupan
asema perunaketjussa ei ole myöskään ainakaan heikentynyt kolmen vuoden aikana.
Kaupan omat merkit ovat vahvistaneet asemaansa. Kahden suurimman kaupparyhmittymän osuus päivittäistavarakaupan markkinoista on eurooppalaisessa vertailussa meillä erittäin korkea. Voivatko perunamarkkinat näissä oloissa toimia niin kuin pitäisi?

Syyskaudella vienti jäi
puoleen edellissyksystä
Varastojen riittävyyteen vaikuttavat luonnollisesti myös perunan tuonti- ja vientimäärät.
Läntisen Euroopan päätuotantomaista perunaa on tällä kaudella viety muualle Eurooppaan. Hintataso on selvästi parempi kuin
vuosi sitten, joten perunan tuonti Suomeen
Perunan kumulatiiviset vientimäärät
satokausittain, milj. kg
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Heinä
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GREENCARE PRO ERIKOISLANNOITTEET KEVÄÄN TOIMITUKSIIN

Lähde: Tullitilastot

• GreenCare Pro Extra

• GreenCare Pro Ca-lannoite

• GreenCare Ca-Mg-lannoite

• GreenCare PK-lannoite

ASKO SEPPÄNEN RONNY HOXELL
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KRISTIAN MIKOLA SEPPO VÄTTI

MATIAS RÖNNQVIST JUHA-PEKKA KLASILA

JARMO AHO

VAASA

HAAPAJÄRVI

SIILINJÄRVI

KRISTIINANKAUPUNKI LAITILA

SÄKYLÄ

040 579 3866

040 591 4071

040 660 5970 0400 590 057

040 574 7387
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TYRNÄVÄ

040 579 3714

0500 289 078
s-posti: etunimi.sukunimi@berner.fi
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HZPC ostaa loput
HZPC Sadokkaan osakkeista

A-Lab Oy on julkaissut uuden varastoautomatiikkajärjestelmän. Tutuksi tulleiden käsikäyttöisten ohjausyksiöiden rinnalle tuodaan nykyaikainen käyttöliittymä. Esitysgrafiikkaan ja visuaalisuuteen perustuva ohjaus helpottaa varaston automatiikan hallintaa. Uudistuksen ansiosta varastojärjestelmiä voidaan käyttää kosketuskäyttöisillä tableteilla ja älypuhelimilla. Järjestelmä
toimii yhtä lailla myös perinteisen tietokoneen ruudulta. Nimellä AllStore kulkeva järjestelmä toimii internetin välityksellä. Verkon yli kokonaisuuteen pystytään myös yhdistämään langattomat mittauslaitteet, kuten sääasemat ja sademittarit.

HZPC ostaa loput tyrnäväläisen HZPC Sadokas Oy:n osakkeista. HZPC Sadokas vie
suomalaista siemenperunaa Tyrnävältä Venäjälle Pietarissa ja Moskovassa toimivan
myyntiyhtiönsä kautta. Myyntiyhtiö maahantuo siemenperunaa Suomen lisäksi Hollannista sekä viljelyttää siemenperunaa Venäjällä paikallisesti.
Jo ennen nyt uutisoituja omistusjärjestelyjä HZPC omisti Sadokkaan osakkeista 41,3
%. Järjestelyjen jälkeen omistus siirtyy kokonaan HZPC:lle. Osakkeiden myyjinä ovat
suomalaiset yksityishenkilöt, muiden muassa yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Jaakko Rahko.

Investointi paikalliseen
siemenperunatuotantoon
Venäjällä
Venäjällä viljellään ruokaperunaa noin 1,4
miljoonan hehtaarin alalla. Tältä alalta saadaan satoa noin 20 miljardia kiloa. Ammattimaisten perunanviljelijöiden osuus kokonaismäärästä on runsas kolmasosa eli noin
7,5 miljardia kiloa. Loppuosa on kotitarveviljelyä.
HZPC näkee, että perunanviljely on Venäjällä edelleen ammattimaistumassa tulevina
vuosina. Monet HZPC:n tärkeimmistä kansainvälisistä asiakkaista ovat jo tehneet tai
tekemässä tehdasinvestointeja Venäjälle.
Uudelle omistajalle siirtyvän HZPC Sadokkaan tavoitteena on tuottaa myös vastaisuudessa hyvälaatuista siemenperunaa Venäjän markkinoille.

HZPC Sadokkaan toimitusjohtaja Jaakko Rahko ja HZPC:n pääjohtaja Gerard Backx
sopivat yritysjärjestelystä helmikuussa Pietarissa.
Nyt julkistettu osakekauppa tiivistää edelleen yhteistyötä HZPC:n sekä suomalaisten
yritysten HZPC Sadokkaan ja HZPC Kantaperunan välillä. Tämä luo edelleen uusia edellytyksiä suomalaisen siemenperunan viennille HZPC:n kansainvälisen verkoston kautta. HZPC Sadokkaalla tavoitteena on myös
kasvattaa paikallista omaa siementuotantoaan Venäjällä.

HZPC Sadokkaan liikevaihto oli viimeksi
päättyneellä tilikaudella noin 6,6 miljoonaa euroa. HZPC on innovatiivinen markkinajohtaja perunan lajikejalostuksessa, siemenperunakaupassa ja tuotekonseptien kehittämisessä. HZPC:n liikevaihto oli 245 miljoonaa euroa. HZPC:n omistavat yhtiön 800
sopimusviljelijää sekä osa 300 työntekijästä eri puolilla maailmaa. Osa HZPC:n omistajista on suomalaisia.

Yhteistyö syvenee myös
tulevaisuudessa

6

HZPC Sadokkaan siemenmyynnistä vastaava Viktor Astakhov esittelee HZPC:n lajikkeiden eristettyä esiperussiementuotantoa. Tervettä siemenperunaa viljellään Kaukasuksen vuorijonon rinteillä, 2500 metrin korkeudella merenpinnasta.
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mää ei tarvitse rakentaa uudestaan”, kertoo
A-Labin toimitusjohtaja Antti Ruokolainen.
”Kannattaa muistaa, että vaikka automatiikkajärjestelmien lisääntyvästä nettikytkennästä on paljon etuja, se parantaa samalla myös ulkopuolisten mahdollisuuksia

tunkeutua järjestelmiin ja aiheuttaa vahinkoa. Nettipohjaisia järjestelmiä käyttöönotettaessa kannattaa etukäteen selvittää riskit ja pyrkiä minimoimaan ne. AllStore-järjestelmässä vahingollisten muutosten tekeminen etänä on estetty kokonaan”, Ruo
kolainen painottaa.

”Kyllä tämä meidän näkökulmastamme on
merkittävä uudistus varaston hallittavuuteen. Meillä on aina ollut se periaate, että
myös vanhemmat meidän toimittamamme
järjestelmät voidaan aina päivittää uusimman tekniikan mukaisiksi. Sama periaate
toimii myös AllStoren kohdalla, eli aiempia
ohjausjärjestelmiä voidaan nyt siirtyä käyttämään uudella tekniikalla. Koko järjestel-

Lilja tähtää kestävään ja
ravinteikkaaseen superperunaan
Eteläpohjalainen perunanviljelijä Rami Lilja tuli helmikuun lopulla julkisuuteen, kun
Yle uutisoi Liljan pyrkivän tuomaan kauppoihin uudenlaista, ravinteiltaan rikastettua ruokaperunaa. Kyseessä on eräänlainen vastaisku monokulttuurin köyhdyttämillä mailla kasvaneille ”nykyperunoille”. Ravinnepuutosten ja ja ravinnesuhteiden vääristymien vaikutukset perunasatoon ja perunan käyttölaatuun ovat olleet jo pitkään
tiedossa. Lilja lienee kuitenkin ensimmäinen, joka aikoo nostaa huolellisemmin ravitut perunat myyntivaltiksi myös kuluttajien tietoisuuteen.

HZPC:n lajikkeille on kysyntää Venäjällä
sekä vähittäiskauppasektorilla että ruokateollisuudessa. Päälajikkeita ovat Red Scarlett, Colomba ja Innovator. Red Scarlett on
tällä hetkellä Venäjän viljellyin perunalajike.

Jaakko ja Markku Rahko sekä Timo ja Tuomo Turunen perustivat Sadokas Export Oy:n
vuonna 1996 siemenperunoiden vientiyhtiöksi Venäjän markkinoille. Vuonna 2007
HZPC tuli mukaan liiketoimintaan ja samalla myös Sadokkaan vähemmistöomistajaksi. Tuolloin yhtiön nimi vaihtui HZPC Sadokkaaksi.

Kosketusnäyttö ohjaa
A-Labin uutta varastonhallintaa

”Tässä puhutaan totta kai aika laajasta kirjosta ravinteita, ei pelkästään kalsiumista tai muusta hyvin tunnetusta puutoksesta. Esimerkiksi pii on yksi ihmiselle hyvin

tärkeistä alkuaineista. Se kuljettaa ravinteita sekä kasvissa että ihmisessä. Parantuneen hivenaineiden saannin myötä piillä
on todettu olevan suuri vaikutus esimerkiksi osteoporoosin torjunnassa. Piipitoisuuksia ei yleensä edes mitata, vaikka sitä onkin maassa suuria määriä. Se ei yleensä ole
kasvin käytössä, ellei sitä kasville erikseen
vapauteta”, Lilja mainitsee.
Terveystietoisten kuluttajien suosioon ovat
viime vuosina nousseet monenlaiset monipuolisen ravinnon ohessa käytettävät lisäravinteet. Monet varmistavat esimerkiksi
riittävän magnesiumin saantinsa pilleripurkin avulla. Lilja ei usko teollisten lisäravinteiden tehoon. ”Näitä ravinnesuplementteja
on tutkittu etenkin Yhdysvalloissa aika tarkoin. Usein näyttää olevan niin, että vaikka
Kuuma Peruna 1/16

se tietty ravinne tuotteesta kyllä löytyy, se
on sitoutunut niin pitkiin kemiallisiin yhdisteisiin, ettei ihmisen elimistö pysty hyödyntämään sitä tehokkaasti. Mieluummin näkisin, että tarvittavat ravinteet saadaan luonnollisesti ihmisen nauttiman ruuan välityksellä. On vain huolehdittava siitä, että ruoka todella on sitä mitä kuvitellaan.”
Liljan tilalla perunat on ravittu jo pitkään
lähes yksinomaan nestemäisillä lannoitteilla, joita annostellaan kasveille niille luontaisessa rytmissä. Toinen olennainen osa
kokonaisuutta on kiertoviljely, jonka myötä
maahan saadaan kerrytettyä orgaanista ainesta. Orgaaninen aines sitoo itseensä runsaasti ravinteita ja pidättää samalla myös
vettä, jota kasvi tarvitsee kertyneiden ravinteiden hyödyntämiseen.
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Perunan Viljelyohjelma 2016
Perunaruton torjuntaan:

☛ Epok
☛ Consento
☛ Banjo Forte
☛ Infinito

Juolavehnän torjuntaan

☛ Stratos Ultra
Lehtipoltteeseen:

☛ Mirador

Rikkakasvien torjuntaan:

☛ Senkor SC

Signum
☛ Nyt

lehtipoltteen
torjuntaan!

Kiitos
ja hyvää matkaa

• Minor use -luvalla
• Vaikuttaa myös
varsikuolioon ja
harmaahomeeseen

K-MAATALOUS

HZPC on perunatalo, jonka strate-

että helppoa se ei tulisi olemaan.

giana on kasvaa ja olla aktiviinen

Vajaat 10 vuotta sitten aloitimme

peruna-alan toimija maailmanlaa-

yhteistyön HZPC:n kanssa. Yhteis-

juisesti. Kun yhtiö kolme vuotta

työ osoittautui menestyksekkääk-

sitten osti Kantaperunan siemen-

si. Heidän perunalajikkeet sopivat

liiketoiminnan, suomalaisesta yh-

hyvin Venäjän markkinoille, ja me

tiöstä tuli osa isompaa ryhmää.

taas olimme ehtineet luoda itänaa-

Tämä tarkoitti, että emoyhtiön täy-

puriin varsin toimivat ja luotetta-

simittainen tuki ja osaaminen tuli-

vat jakelukanavat.

vat myös suomalaisten käyttöön.
Vierestä seuranneena voin tode-

Olemme tulleet vaiheeseen, jos-

ta, että tämä tuki on jo nyt lyhy-

sa on aika vaihtaa vetovastuuta.

en ajan kuluessa näkynyt positii-

HZPC Sadokkaan toimitusjohtajak-

visesti Kantaperunan toiminnassa.

si tulee meidän nykyinen talousjohtajamme Santtu Haarala. Sant-

Osa HZPC:n strategian toteutta-

tu jatkaa työtäni Helsingistä kä-

mista on myös nyt toteutunut Ve-

sin. Minä puolestani jään eläkkeel-

näjän-vientiin erikoistuneen yri-

le syksyn 2016 aikana.

tyksemme hankkiminen koko-
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naan itselleen. Ruplan heikenty-

Haluan kiittää kaikkia jotka ovat

neen kurssin takia eurooppalai-

olleet matkassa ja tukemassa toi-

nen siemenperuna on tällä hetkel-

mintaamme: HZPC Kantaperunan

lä kallista venäläisille asiakkaille.

ja HZPC Hollannin väkeä, venäläi-

Venäjän tavoitteena on myös vähentää riip-

Perustaessamme Sadokas Exportin veljeni

siä työntekijöitämme, Pekka Honkalaa, Han-

puvuutta ulkomaisesta siemenperunatuon-

Markun sekä Timo ja Tuomo Turusen kans-

nele Lainetta, Risto Hyvöstä, Turusen veljek-

nista. Tulevaisuudessa ei ole varmuutta, sal-

sa 20 vuotta sitten emme arvanneet mi-

siä, veljeäni Markkua ja kaikkia muita tu-

litaanko tuonti edelleen Venäjälle. Tällä het-

hin toiminta kehittyy. Ensimmäisinä vuosi-

kena olleita. Erityiskiitokset haluan osoittaa

kellä vienti on sallittua Suomesta, mutta ei

na selvitimme vientimahdollisuuksia ensi-

vaimolleni Inkerille, joka on kantanut vas-

esimerkiksi Hollannista. Yksi yrityskaupan

sijaisesti eri puolille Eurooppaa, ja siinä si-

tuuta perheestämme minun matkatessani

tavoitteista on varmistaa eurooppalaisten

vussa myös Venäjälle. Muutaman vuoden eri

ympäri laajaa Venäjää.

lajikkeiden menestyminen Venäjällä myös

vaihtoehtoja kokeiltuamme päätimme kes-

tulevaisuudessa.

kittyä kokonaan Venäjään, vaikka tiesimme,
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Peruna-alan yhteistyöryhmä
aloitti toimintansa
Syyskuussa 2015 perustetussa Peruna-alan
yhteistyöryhmä ry:ssä yhdistyy koko perunatoimiala yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistyksen päätavoitteena on
perunan ja perunatuotteiden kysynnän lisääminen sekä kotimaan markkinoilla että
viennissä. Samalla tavoitteena on turvata
perunantuotannon kilpailukyky ja kannattavuus. Tiedotuksen tehostaminen ja viljelijöiden ammattitaidon kehittäminen on
yksi yhdistyksen pääteemoista. Mallia yhdistykselle on haettu muun muassa Britannian Potato Counsilista. Kaikki peruna-alan
toimijat ovat oikeutettuja pääsemään yhdistyksen jäseniksi.
Suomessa on ollut menneinä vuosina useita valtakunnallisia peruna-alan yhdistyksiä.
Yhdistyksiä on perustettu sen aikaiseen tarpeeseen, ja ne ovat osittain tehneet päällekkäistäkin toimintaa. Kaikilla yhdistyksillä on
ollut hyvät tavoitteet ja toiminta aika ajoin
aktiivistakin. Yhdistysten ja kerhojen toiminta on perustunut pääosin vapaaehtoistoimintaan ja siksi yhteiskunnan tuen saaminen ja erilaisten hanketoimintojen toteuttaminen on saattanut olla hankalaa.

Syksyllä 2015 otettiin peruna-alan yhdistysten toiminnassa harppaus eteenpäin. Perustettiin uusi perunaorganisaatio nimeltään
Peruna-alan Yhteistyöryhmä (PAYR ry). Sen
alle koottiin aiempien valtakunnallisten yhdistysten ja kerhojen toiminnot. Uutta organisaatiota olivat perustamassa perunanviljelijät ja perunapakkaamot yhdessä Petlan, Luken, MTK:n, SlC:n ja ProAgrian sekä
perunateollisuuden kanssa.

Tärkeintä on
lisätä perunan syöntiä
PAYR ry:n tärkein tehtävä on perunan ja perunatuotteiden menekin edistäminen. Tätä
työtä tehdään sekä kotimaan markkinoilla
että perunan viennissä. Lisäksi yhdistyksen
tehtävänä on huolehtia peruna-alan koulutuksesta, neuvonnasta ja tutkimuksen rahoituksesta. Tätä kautta on tavoitteena turvata suomalaisen perunan tuotannon kilpailukyky ja parantaa mahdollisuuksia perunaalan kehittymiselle.
Yhdistyksen toimintamalli perustuu maa- ja
metsätalousministeriön vuoteen 2020 tähtäävässä ruoka- ja ruokateollisuusperuna-

strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Yhdistyksen perustamisessa on otettu mallia
muun muassa Britanniassa menestyksekkäästi toimineesta British Potato Counsilista, joka nykyisin tunnetaan nimellä AHDB
Potatoes.

Venäjän vientikriisin paikkaamiseen
yli 100 miljoonaa euroa
Ministeriö ja Maaseutuvirasto avasivat elokuussa 2015 rahoitushaun perunan menekinedistämiselle, tiedotukselle ja kehittämiselle. Jaossa oli runsas 400 000 euroa kahdelle vuodelle, josta Peruna-alan yhteistyöryhmälle myönnettiin 258 000 euroa. Ministeriön rahoitus edellyttää 20 prosentin
omarahoitusosuutta, jonka PAYR tulee keräämään jäsenmaksuillaan.
EU on myös myöntänyt viime vuosina 60
miljoonaa euroa Venäjän vientikriisin aiheuttamien markkinaongelmien kompensoimiseen. Tänä vuonna tuo kriisiraha on peräti 111 miljoonaa euroa. Suomalainen perunasektori ei ole voinut aikaisemmin hakea tuota rahaa, sillä rahan myöntämisen
kriteerinä on, että sitä voi hakea vain sel-

lainen organisaatio, jonka jäseninä on yli
puolet toimialasta. Tämä on PAYR:lle suuri haaste: jos saisimme yli puolet perunatoimialasta liittymään jäseniksi, voisimme
lähteä hakemaan osaamme tuosta valtavasta rahapotista.

Laadun parantaminen ja tiedotus
avaimet kulutuksen kasvuun
Virallisesti PAYR:n hankerahoituksen tavoitteena on ”perunan kilpailukyvyn edistäminen ja lisäarvon kasvattaminen asiakaslähtöisillä ja ennakoivilla menetelmillä sekä
tuomalla uusia keinoja perunan kysynnän
lisäämiseksi sekä kotimaassa että perunan
viennissä”. Tavoitteena on luoda koko perunatoimialalle yhteinen päämäärä perunan kuluttajalaadun jatkuvaksi parantamiseksi perunan tarjontaketjussa tuottajalta kuluttajalle.
PAYR pyrkii auttamaan alan toimijoita asemoimaan perunan paremmin osaksi kaupungistuvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa elävien, yhä kiireisemmiksi käyvien ihmisten ruokavaliota. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään kasvavan nuorison
uusiin ruokatottumuksiin sekä ruokailutoiveisiin. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyössä perunalle uusia käyttötapoja ja
markkinoita.

Anna Stömberg, huippukokki Raymond Wesander ja Ulla Liukkonen esittelevat grillattuja perunaruokia Kauhajoen ruokamessuilla.
Suomalaiset syövät vuosittain noin 890 miljoonaa ateriaa kodin ulkopuolella. Tämä on
merkittävä kanava, jossa perunan kysyntää
voitaisiin lisätä. PAYR pyrkii siksi tukemaan
myös ammattikeittiöihin suuntautuvaa tiedottamista sekä kunnallisista perunahankinnoista vastaavien ihmisten koulutusta.

Jussi Tuomisto
Tiedotuksen tehostaminen ja viljelijöiden
ammattitaidon kehittäminen on hankkeen

Y h d i s ty k s e e n l iittymi n e n
Jäsenhankinta Peruna-alan Yhteistyöryhmään on käynnissä.
Kaikki peruna-alan toimijat ovat oikeutettuja pääsemään yhdistyksen jäseniksi. Jäseninä voivat olla perunanviljelijät ja
muut peruna-alan toimijat, tutkijat, neuvojat, tukkuporras,
teollisuus ja kauppa, mutta myös kuluttajat ja viranomaiset.
Tavoitteena on yhdistää koko perunaketju yhteisen tavoitteen
toteuttamiseksi. Yhdistyksen jäsenet pääsevät mukaan vaikuttamaan perunan menekinedistämistyöhön, tiedotuksen ja koulutuksen teemoihin sekä vaikuttamaan peruna-alaan liittyvään
poliittiseen päätöksentekoon ja perunatutkimuksen suuntaviivoihin. Yhdistyksen jäsenmaksut ovat seuraavat:
• Henkilöjäsenmaksu: 50 €/hlö, joka peritään kaikilta
• Yritysjäsenmaksu pieniltä yrityksiltä tai yhdistyksiltä
(liikevaihto alle 10 milj. €): 100 euroa/yritys
• Yritysjäsenmaksu suurilta yrityksiltä tai järjestöiltä
(liikevaihto yli 10 milj. €): 300 euroa/yritys
• Lisäksi:
- Perunanviljelijöille hehtaarikohtaiset jäsenmaksut:
		 10 €/perunahehtaari
- Ostajamaksu perunan ostajille:
		 0,1 % perunaliikevaihdosta, kuitenkin max. 5 000 €.

Peruna-alan Yhteistyöryhmä järjestää myös koulutustilaisuuksia ja peltopäiviä.
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yksi pääteema. Tätä varten hankkeen avulla on tarkoitus rakentaa tehokas tiedonsiirtotekniikka, jolla käytännön ongelmista
ja niiden ratkaisukeinoista voidaan tehokkaasti viestittää viljelijöille ja muille peruna-alan toimijoille.

Tavoitteena on, että yhdistyksen tulorahoituksesta pääosa tulisi erilaisista hankkeista tai menekinedistämisrahoista. Hankkeiden vaatima omarahoitusosuus kerätään yhdistyksen jäseniltä jäsenmaksuina. Tervetuloa jäseneksi!

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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Vanha neuvo pörssimaailmasta ”sijoita, kun
on halpaa, myy kun arvo on korkealla” pätee myös pellon kasvukuntoon. Nyt kannattaa sijoittaa pellon terveyteen, biologiseen
aktiivisuuteen, vesi- ja ravinnetalouteen ja
kykyyn kestää perunanviljelyn raskasta konekantaa. Saneerauskasvien viljelystä saa
lisätukea perunan, sokerijuurikkaan ja avomaan vihannesten viljelyyn. Sitäkin arvokkaampaa on sijoitus tulevaisuuteen.
Pellon kasvukuntoa ei voi parantaa isollakaan rahalla kovin nopeasti. Lisävauhtia voi
ostaa erilaisilla maanparannusaineilla, mutta tehokkaimpia ovat luonnon omat mekanismit, eli kasvit ja niiden kanssa synergiassa toimivat biologiset ja mekaaniset vaikutukset.

Markkinointia
edelleen tonneilla
Perunan tuottajahinta on tunnetusti alhainen. Kuluttajakin voi saada perunansa naurettavan halvalla. Silti sen käyttö on enemmän laskussa kuin noususuunnassa. Näillä
seikoilla on nähtävissä syy-yhteyksiä. Omat
kokemukseni ostoperunoista tukevat niitä:
makuvirheitä, vääränlaista tavaraa suhteessa pakkauksen informaatioon, ikävän näköistä tuotetta valintalaarissa, vaikka joukkoon mahtuu hyviäkin kokemuksia.
Erästä uutta lajiketta mainostetaan ennätyksellisellä hehtaarisadolla. Samalla ohitetaan
seikka, että makutesteissä se ei pärjää yhtä
hyvin. Testasin tätä lajiketta kuoren ja muodon innoittamana omalla palstallani. Maku
on mieto, hyvä ja virheetön. Olen saanut samasta sadosta innostunutta palautetta lähipiiriltäni. Mietin, onko Nicolan alkutaipaleelta opittu yhtään mitään? Se huomattiin satoisaksi, mutta huonolaatuiseksi lajikkeeksi,
kunnes sitä opittiin lannoittamaan oikein.
Historia tuntuu toistavan itseään. Miksiköhän? Koska meillä edelleen viljellään liian
yleisesti vain kiloja, ei tuotteita.

Tuotantopanosten
hyötyvaste heikkenee
Yhteen satotonniin tarvitaan yhä enemmän
ravinnepanoksia, puhdasta siementä ja kas12

vinsuojelua. Eikä sekään riitä. Hannoverin
Agritechnica-näyttelyssä ei voinut välttyä
ajatukselta, että hallit olivat pullollaan entistä suurempia koneita ja hyvänä kakkosena tulivat koneet, joilla yritetään korjata
painavan konekannan aiheuttamia haittoja.
Esillä oli kokkareen murskaajia, jankkureita
ja muita kuohkeuttajia. Se on hyvää bisnestä kauppiaan kannalta mutta hieman huonompaa viljelijän näkövinkkelistä. Saneerauskasvit tarjoavat viljelijä- ja kasviystävällisemmän vaihtoehdon.
Metsänhoitotoimia tehdään, jotta samalta
alalta on myöhemmin korjattavissa paljon
hyvälaatuista ainespuuta. Harvennushakkuusta saatavan energiapuun arvo riittää
hikisesti kustannusten kattamiseen, mutta toimenpiteen tarpeellisuutta ei silti kyseenalaisteta. Vastaavasti perunan alhaisen hinnan ja alentuneen kysynnän aikana
kannattaisi tehdä asioita, jotka joko nostavat perunan tai sen kasvupaikan arvoa. Ellei viljelyn talous kannusta tuottamaan laatua, ei kannattaisi tuottaa lainkaan, sillä kuluttajapettymykset tuhoavat myös huomisen markkinaa.
Tuotantoalan kasvattaminen on nopeaa touhua verrattuna kysynnän kasvattamiseen.
Siksi tänään kannattaa huolehtia siitä, että
tuotantoväline on kunnossa silloin kun sitä
tarvitaan. Eloperäisen aineksen väheneminen pitää pysäyttää, ja maan kykyä pidättää
ravinteita ja vettä mieluummin lisätä kuin
tuhota. Välikasvit ja kerääjäkasvit ovat hyviä sillanrakennuskeinoja kohti kestävämpää perunanviljelyä aidosti monipuolisessa viljelykulttuurissa.

mäisalaa on rajattu neljännekseen (25%) tukikelpoisesta viljelyalasta. Niitä voi viljellä
samalla lohkolla enintään kaksi perättäistä vuotta, edellisen kolmen vuoden sijaan.
Päivityksellä halutaan selvästi rajata ”näennäisviljelyä”, mutta välikasveja kannattaa
kierrättää mahdollisimman tehokkaasti eri
lohkoilla joka tapauksessa. Ristikukkaisten
kasvien viljelyä samalla lohkolla perättäisinä vuosina kannattaa muutenkin välttää.
Sallittuja saneerauskasveja ovat edelleen
öljyretikka, valko- tai keltasinappi, samettikukka ja näiden seos. Kasvuston saa muokata maahan vähintään kahden kuukauden kasvuajan jälkeen, mutta kasvuston
voi murskata useita kertoja tätä aikaisemminkin. Kasvusto tulee murskata ennen siemensadon muodostumista. Kylvössä ei kannata kiirehtiä. Sinapilla ja retikalla sitä voi
hyvin lykätä kesäkuun puolelle. Silloin lämpö ja pienempi kirppapaine suosivat hyvää
taimettumista ja kilpailua rikkojen kanssa.
Riittävä itämiskosteus on kuitenkin välttämätöntä tasaiselle taimettumiselle. Saneerauskasvien viljelystä maksettava korvaus on 300 euroa hehtaarilta. Siemenkustannus vaihtelee 50 eurosta sataan euroon
hehtaarilta.

Päivityksiä
välikasvien viljelyehtoihin

Saneerauskasvi on biologinen investointi.
Ravinne- ja vesitaloushyödyn lisäksi ainakin ulkomailla niiden on havaittu tehoavan
perunaseittiin ja jopa peruna-ankeroiseen.
Myös kasvin kyky läpäistä tiivistyneitä kerroksia peltomaassa voi korvata jopa kalliimpia ojitusremontteja. Mikään yksittäinen kasvi ei tee kuitenkaan ihmeitä. Myös
perunan viljelyssä hyvän kasvikierron tulisi
olla osa normaalia käytäntöä, jolloin kierron hyödyt pääsisivät kertymään pidemmän
ajan kuluessa.

Vähintään kahden hehtaarin perunanviljelysäs samoin kuin sokerijuurikkaan ja avomaan vihannesten viljelyssä voi saada tukea saneerauskasvin viljelylle ”peltoluonnon monimuotoisuus”-toimenpiteenä. Tämä
on erinomainen tilaisuus tervehdyttää perunan viljelykiertoa. Tukielementti on voimassa jo toista vuotta. Siihen on tehty muutamia tarkennuksia. Saneerauskasvien enim-

Uusi 25 % pinta-alarajaus koskee myös kerääjäkasveja. Kerääjäkasvi kylvetään joko
viljelykasvin alle tai sen jälkeen, mutta perunalla kysymykseen tulee käytännössä jälkimmäinen vaihtoehto. Kerääjäkasvin tehtävä on pidättää peltoon jääneet ravinteet
ja se toimii myös hyvänä kilpailijana sadonkorjuun jälkeen taimettuville rikkakasveille.
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Anna-Kaisa Jaakkola, ProAgria

Perunamaa vuorotteluvapaalle
välikasveilla

Luonnonvarakeskuksen mukaan kerääjäkasvin tarvitsema lämpösumma on 500 °C,
mikä täyttyy keskimääräisenä kesänä heinäkuun lopusta alkaen lokakuun alkuun mennessä. Kasvuston saa päättää kemiallisesti 15.9. alkaen, mutta muokata vasta 1.10.
alkaen. Kerääjäkasvin lisätuki on 100 euroa hehtaarille.

Vähemmän
on enemmän
Saneerauskasvia voi verrata hyvin ehdoin
neuvoteltuun vuorotteluvapaaseen: Se on
mahdollisuus ladata akkuja tulevaan – kohtuullisella korvauksella. Maan lisäksi tasataan ja kevennetään myös työmäärää ja
stressiä sekä energian ja koneiden kulutusta. Samalla kun parannetaan kasvukuntoa,
ravinne- ja vesitaloutta sekä kestävyyttä koneille, parannetaan myös mahdollisuutta
parempilaatuiseen satoon ja hyviin asiakaskokemuksiin. Ilman niitä peruna korvautuu
enenevissä määrin kilpailevilla tuotteilla.
Maarit Kari, ProAgria

Yksivuotinen öljyretikka työntää peltoon
voimakkaan, noin 20 cm pitkän paalujuuren. Kuvan muokkausretikka kasvaa
vielä kookkaammaksi. Jopa kaksimetriseksi kasvava tiheä kasvusto voidaan
lopettaa aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Etenkin muokkausretikan kasvatus onnistui Suomessa viime kesänä hyvin, kertoo asiantuntija Anna-Kaisa Jaakkola ProAgria
Etelä-Pohjanmaalta. Saneeraustuki on
Jaakkolan mukaan lisännyt kiinnostusta myös viherlannoitusnurmia kohtaan.
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Keltamaltoiset uutuuslajikkeet
saapumassa markkinoille
nen tuotanto oli vielä alle 100 000 siemenkiloa, jotka myytiin nopeasti loppuun. Hollantilainen siemen on varattu Saksan markkinoita varten, joten tämän kauden osalta
Noblesse on kokonaan loppuunmyyty. Ensi
kaudelle kotimaista siementä päästään tuottamaan runsaammin.

Salinero (Mozart x Laura)
Jessica (Marabel x Arielle)
Jessica on tullut tarkkaavaisimmille tutuksi
pellonpiennarpäivillä jalostusnimellään VDZ
03-139. Kyseessä on erittäin nopeakasvuinen keltamaltoinen yleisperuna. Ruvenkestävä ja maltokaarenkestävä lajike soveltuu
sekä kesäperunaksi että varastoitavaksi. Tiiviin solukkonsa ja melko korkean kuiva-ainepitoisuutensa ansiosta lajike on menestynyt erinomaisesti myös kuorintakokeissa.
Jessican tärkkelyspitoisuus on Suomessa
asettunut tasaisesti 13,5 % tuntumaan. Korkein mittaus saatiin kuluvalla kaudella Karijoella, kun Jessicalle punnittiin 14,8 % tärkkelyspitoisuus. Mukulat pysyvät korkeammillakin tärkkelyksillä hyvin koossa, sillä
Jessican mallon rakenne on melko tiivis.
Jessican siementä on myyty Suomeen alkavan kauden istutuksiin lähes 200 000 kiloa.
Hollantilaista siementä on yhä saatavilla kokoluokissa 28–40 ja 40–50 mm. Kotimaista siementä on saatavilla ensi kevään toimituksista alkaen.

Noblesse (RZD 95-1618 x Victoria)
Noblesse on menestynyt lajikekokeissa Suomessa jo kesästä 2009 saakka. Sitäkin on
esitelty lajikepäivillä jalostusnimellään HZD
03-388. Noblesse on malloltaan voimakkaan
keltainen, lähes pyöreä yleisperunalajike.
Voimakaskasvuinen lajike tuottaa erittäin
vahvan ja tuuhean juuriston. Ruvenkestävä
ja maltokaariviruksenkestävä lajike on hyvä
valinta lähes kaikilla maalajeille.
Jessican tavoin myös Noblesse soveltuu hyvin sekä pesuperunaksi että kuorintaan. Sen
tärkkelyspitoisuus on yleensä hieman Jessicaa korkeampi, 14 % ja 15 % välillä. Korkein
Suomessa mitattu tulos on 15,8 %. Myös
Noblesse on melko korkeasta tärkkelyspitoisuudestaan huolimatta melko tiivismaltoinen lajike, eikä rikkoudu helposti keitettäessä. Noblessen kotimainen tuotanto on
aloitettu kesällä 2013. Viime kesän kotimai-
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Salinero on punakuorisista vanhemmistaan
huolimatta keltakuorinen ja voimakkaan keltamaltoinen lajike. Melko jauhoisen ruokaperunalajikkeen lähes pyöreät mukulat ovat
kirkaskuoriset ja sileät. Salineron ensisijainen käyttötarkoitus on Suomessa keltaiseen
ja punaiseen pussiin pakattava pesuperuna. Se on voimakaskasvuinen ja talvivarastoitava pääsadon lajike.

Talentine (Marabel x Rianta)
Kirkaskuorinen, pitkänsoikea Talentine on
Nicolan ja Annabellen tyyppinen kiinteämaltoinen ja runsasmukulainen lajike. Se on Nicolaa selvästi aikaisempi ja käsittelynkestävämpi lajike. Annabelleen verrattuna se
tuottaa jopa enemmän mukulaa, kestää perunarupea paremmin ja säilyy itämättä pitkälle kevääseenkin varastoituna. Erityisenä
vahvuutena Talentine kestää poikkeuksellisen hyvin perunaseittiä.

Sunita (Carrera x Marabel)

Salineron tärkkelyspitoisuus liikkuu 16 – 16,5
% tuntumassa. Se on myös rakenteeltaan
irtonaisempi ja jauhoisempi kuin Jessica
ja Noblesse. Salineron ruvenkestävyys on
hyvä, samoin kuin maltokaariviruksen kestävyys. Kotimainen siementuotanto aloitetaan tulevana kesänä, eli saatavuus on vielä rajallista.

Myös Sunita on tuttu lajike esittelykentiltä
jo muutaman vuoden takaa. Satoisan ja nopeakasvuisen yleisperunalajikkeen kotimainen siementuotanto on aloitettu kaksi vuotta sitten. Asiakaskokeilujen suhteen Suomi
on toistaiseksi jäänyt Saksan varjoon, sillä
Sunitan kysyntä on Saksassa ylittänyt tarjonnan jo useampana vuotena peräkkäin.
Kauppa on Saksassa poiminut Sunitan valikoimiinsa erityisesti laajasti pidetyn makunsa ansiosta. Hieman jauhoinen ja ”tuhdimpi” malto osunee myös suomalaisen kuluttajan makuun, mikäli viljely lähtee onnistumaan odotetulla tavalla.

Avanti (Carrera x Lady Felicia)

Kalista (RZD 95-1618 x Dolce Vita)

Avanti on keltamaltoinen, varhainen uutuuslajike. Avanti on satoisa ja sileäkuorinen, erityisen nopeakasvuinen lajike. Se kestää hyvin perunarupea. Avantia tulee ensi kesänä
ensi kertaa kokeiluun Suomessa. Muualla
Euroopassa ja esimerkiksi Ruotsin varhaisperuna-alueella Bjäressä kokeiluja on tehty jo aiemmin, ja lajike vaikuttaa lupaavalta aivan ensimmäisten nostojen perunalta.

Kalista on keltamaltoinen, pitkänsoikea lajike, joka näyttää soveltuvan hyvin etenkin kuorinta- ja suurtalouskäyttöön. Kalistan tärkkelyspitoisuus lähentelee jauhoista Challengeriä, ja kookas kasvi muistuttaa
muutoinkin Challengerin rehevää kasvustoa.
Kalista on ollut kokeissa satoisa ja varma
lajike, ja näyttää kestävän hyvin myös maltokaarivirusta. Kotimainen tuotanto aloitetaan tulevan kesänä, samoin kuin peltomittakaavan kokeilut ruokaperunatuotannossa.

Lajike
Aikaisuus
RuvenMukulan-	KeittoMallon		
			
kestävyys
muototyyppi
sävy
				
indeksi*		
kypsennettynä
Salinero
Melko myöhäinen
8
1,2
BC
79,72
Avanti
Varhainen
9
1,3
A
75,67
Noblesse
Melko myöhäinen
9
1,2
AB
72,76
Nicola
Myöhäinen
9
1,6
AB
72,71
Kalista
Melko myöhäinen
8
1,5
B
72,09
Sunita
Aikainen
8
1,3
B
71,72
Jessica
Aikainen
9
1,4
AB
70,85
Talentine
Aikainen
9
1,7
A
69,49
* Mukulanmuotoindeksi kertoo mukulan pituuden verrattuna paksuuteen. Esim. pyöreänsoikea Noblesse on 1,2 kertaa pidempi kuin paksu. Vertailun vuoksi mukana olevan, pitkänsoikean Nicolan vastaava luku on 1,6. Mallon sävyjä taas voi verrata esim. vaaleankeltaiseen Asterixiin, jonka vastaava indeksiluku on 65,33.
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Kevytperuna pohjautuu
ravitsemustieteeseen ja lainsäädäntöön
Kuten viime numerossamme uutisoimme,
uutuustuote Pirkka Kevytperuna saapui
kauppoihin loppusyksystä. Tuote herätti
keskustelua ja positiivista huomiota aina
valtamedioita myöten. Tuote on liikkunut
kaupassa hyvin ja sen tuotantoa jatketaan
aiempaa laajemmassa mittakaavassa alkavalla kaudella. Suomessa lanseerattu kevytperuna pohjautuu nuorten ja terveystietoisten kuluttajien toiveisiin ja heidän inspiroimaansa lajikejalostajan innovaatioon. Itse
tuote puolestaan perustuu ravitsemustieteeseen ja EU:n lainsäädäntöön.

HZPC Kantaperuna

Annabelle, Colomba ja Challenger vakiinnuttavat asemiaan suomalaisessa ruokaperunanviljelyssä ja vähittäskaupassa. Seuraava sukupolvi on jo nurkan takana kärkkymässä omia vuorojaan. Kuluvan kauden uutuuslajikkeista Jessica ja Noblesse ovat herättäneet kysyntää sekä pakkaamokäyttöön
että kuorintaan.

Tutkimus & Kehitys

Ravitsemusväitteitä koskeva
lainsäädäntö on yksiselitteinen
Vähittäiskaupassa myytävien kevyttuotteiden on EU-lainsäädännön nimissä täytettävä yksi ehto. Kevyeksi on lupa nimittää tuotetta, joka sisältää vähintään 30 % vähemmän energiaa kuin saman tuotekategorian
vastaavat muut tuotteet. Ravitsemusväite
on lain nojalla pystyttävä osoittamaan todeksi. Ravitsemusväitteiden ja terveysväitteiden lainmukainen sisältö on määritelty
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa numero 1924/2006.
Tuoreena keitetyn perunan keskimääräinen
energiasisältö on Euroopassa 83 kilokaloria per 100 grammaa perunaa. Suomessa
ruokaperunat ovat keskimäärin 3 kilokaloria muuta Eurooppaa kevyempiä. Tämä
huolimatta siitä, että suomalainen kuluttaja suosii edelleen muita jauhoisempaa perunaa. Lyhyt kasvukautemme pitää perunoiden tärkkelyspitoisuuden eteläisempiä maita matalampana. Euroopassa kevytperunana voidaan markkinoida 58 kilokalorin erikoiseriä. Suomessa raja on 56 kilokaloria.
Pirkka Kevytperuna vastaa lainsäädännön
kriteeristöä. Nimi kevytperuna antaa kuluttajalle laissa tarkoitetun ravitsemusväitteen,
jonka tuote täyttää olematta harhaanjohtava, olemalla yleisten ravitsemukseen ja terveyteen liittyvien periaatteiden mukainen,
vaikuttamalla ihmisen yleiseen terveyteen
myönteisesti sekä osoittamalla tuotteen ravintosisällön pakkausselosteessa.

Valtaosa perunan sisältämästä energiasta on varastoitunut tärkkelysjyväsiin. Jyväset erottuvat läpivalaisumikroskoopin avulla raa’assa perunassa pieninä soikioina.
Kevytperunaa tuotettaessa perunalajikkeelta vaaditaan moitteetonta käyttölaatua jo
poikkeuksellisen alhaisella tärkkelyspitoisuudella.
Ravitsemustieteellinen perusta

Lajikevalinta ja viljely

Ruokaperunan ravintosisältö vaihtelee lajikkeen ja kasvuolosuhteiden vaikutuksesta. Ravinnon sisältämä energiamäärä ilmaistaan virallisesti SI-järjestelmän mukaisesti
kilojouleina. Arkikielessä ruuan energiapitoisuudesta keskustellaan yleisemmin kilokaloreina. Yksi kilokalori tarkoittaa alun perin sellaista lämpöenergian määrää, joka riittää lämmittämään litran vettä yhden celsiusasteen verran lämpimämmäksi.

Lajikevalinnalla on tärkein merkitys onnistuneessa matalaenergisen perunan tuotannossa. Lajikkeen on kyettävä tuottamaan
moitteeton perunan maku ja käyttölaatu jo
matalilla tärkkelyspitoisuuksilla. Erikoistuotteen kohdalla perunan ulkoasun on oltava
hyvällä tasolla vastatakseen kuluttajan laatumielikuvaa. Lajikevalinta takaa noin 70 %
onnistuneesta tuotteesta. Pirkka Kevytperuna tuotetaan Colomba-lajikkeella.

Perunan sisältämä energiamäärä koostuu
proteiineista, liukoisista hiilihydraateista,
kuiduista ja rasvasta. Karkeana laskukaavana 100 gramman peruna-annoksen energiamäärä kilokaloreina = (4 x proteiinin määrä)
+ (4 x liukoiset hiilihydraatit) + (9 x rasvat)
+ (1,5 x kuidut). Suomessa kaupan hyllystä
löytyvien kevytperunoiden kilokalorimäärä
on testattu. Testaus on tehty tätä tarkoitusta
varten sertifioidussa laboratoriossa kuuden
virallisen analyysiprotokollan mukaisesti.

Jäljelle jäävä 30 % onnistumisesta riippuu
viljelystä ja kasvuolosuhteista. Viljelyn tärkeimmät edellytykset ovat oikeanlainen kasvualusta, tarkoin määritellyt viljelyohjeet ja
niiden noudattaminen sekä kasvun loppuvaiheen havainnointi ja noston ajoittaminen siten, että myöhemmin voidaan laboratoriotestein todeta vaaditun kalorimäärän alittuneen.
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Kehitysyhteistyötä
perunaosaamisen
muodossa
Suomessa ruokavalion perusraaka-aine peruna on tavallinen aterian osa myös Tansaniassa. Parhaiten viljelyyn sopivat Kilimanjaron vuoriston lähellä olevat alangot, joilla lämpötilat eivät kohoa liian korkeiksi ja
sateita saadaan sopivasti. Tällä hetkellä satotasoissa päästään 5 – 7 tonniin per hehtaari, mutta tasoa on mahdollista kasvattaa
moninkertaisesti ja näin torjua nälänhätää.
ProAgria Oulussa kasvintuotannon valtakunnallisena huippuosaajana työskentelevä Juha Sohlo on valittu kummiksi Tansanian perunantuotannon kehittämisprojektiin,

joka kantaa nimeä EPPO II. Vastuutehtävän
yksi tärkeimpiä osioita ovat vierailut paikan
päällä ja tapaamiset viljelijöiden, tutkijoiden
ja muiden perunan parissa toimivien organisaatioiden kanssa. Viimeisin käynti ajoittui 30.11. – 9.12.2015. Aikaisemmasta Tansanian matkasta poiketen Sohlo liikkui tällä
kertaa pääasiassa yksin.
Sohlo oli mukana, kun siemenperunantuotannon kehittäminen Tansaniassa aloitettiin vuonna 2012. Työnsarkaa riittää vielä
kovasti. Kyseisen hankkeen puitteissa saa-

Rikkakasvien mekaanista torjuntaa perunapellolla

”Yksi viljelyn perusongelmista Tansaniassa
on puutteellinen tieto viljelymaiden ravinnetasoista”, Sohlo kertoo. Paikalliset viljelijät lannoittavat perunapalstansa täysin ilman tietoa maaperän viljavuudesta. Hankkeen toimintasuunnitelmaa tarkennettaessa sovittiinkin, että ARI – Uyole ottaa jokaisen hankkeessa mukana olevan viljelijäryhmän alueelta kaksi maanäytettä ja tutkii ne.
He myös auttavat tulosten tulkinnassa Nadoa, jonka kautta viljelijät saavat neuvontaa lannoitteiden ja lannoitemäärien valinnassa. Tarkoituksena olisi, että mukana olevat viljelijäryhmät jakaisivat hankkeen kautta opittuja taitoja eteenpäin ja siitä he vaikuttivatkin Juhan mukaan olevan erittäin
innostuneita.
Tilannetta hankaloittaa myös se, että viljelijöillä ei ole ruokaperunavarastoja. Sohlo pohti yhdessä Nadon asiantuntijoiden
kanssa, että maakellari voisi olla kokeilemisen arvoinen rakennus perunan varastointiin. Seinämateriaali voitaisiin tehdä
kivestä ja sementistä, joihin sekoitettaisiin
lasinsirua rottien sisäänpääsyn estämiseksi. Kattomateriaaliksi soveltuisi todennäköisesti parhaiten tiiliholvi tai puusta tehty
taso, jonka päällä olisi maata reilu kerros.
Sijainniltaan varaston täytyisi olla mahdollisimman hyvin suojassa auringon paahteelta, vuoren rinteessä. ”Hankkeen puitteissa

Juha Sohlo paikallisten viljelijöiden parissa
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tiin käynnistettyä minimukulantuotanto paikallisen tutkimuslaitoksen ARI – Uyolen (Agricultural Research Institute Uyole) tiloissa
ja koulutettua väkeä siemenperunantuotantoa varten. Hankkeen tulokset näkyvät
osittain jo nyt, koska terveemmällä siemenperunalla viljelijät ovat saaneet perunasadon nousemaan jopa 20 tonniin hehtaarilta. Nyt alkaneessa hankkeessa tullaan keskittymään enemmän viljelijöiden ja paikallisen maatalouden kehittämisorganisaation
Nadon (Njombe Agricultural Development
Organization) ammattitaidon tukemiseen,
peruna-alan toimijoiden välisen yhteistyön
lisäämiseen ja perunan arvoketjun yksinkertaistamiseen. Hankkeeseen osallistuu
11 viljelijäryhmää, joista jokaiseen kuuluu
noin 50 viljelijää.
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kahden viljelijäryhmän alueelle tullaan rakentamaan maakellarikokeilu. Varastossa
viljelijät pystyisivät säilyttämään ensin siemenperunat ja myöhemmin vielä ruokaperunat”, Sohlo tarkentaa.
Matkalla Sohlo pääsi tutustumaan yhteen
Nadon yhdestätoista kylästä. ”Perille vievä tie oli todella huono, mutta viljelijöiden
vilpittömän iloinen vastaanotto kuittasi hetkessä ajomatkan vaivan”, neuvoja toteaa.
Kylän perunakasvustot vaikuttivat terveiltä,
vaikkakin varsilukumäärä vaihteli suuresti.
Syyksi Sohlo arveli viallista siemenperunaa
ja mahdollisesti sen lisäksi puutteellista lannoitusta. Vaikutti siltä, että minimukuloita ei
oltu osattu käsitellä asianmukaisella tavalla.
Suomalaisesta käytännöstä poiketen peruna oli istutettu tasamaalle, ja Sohlo kannusti viljelijöitä kokeilemaan penkin tekoa. Tapaamisessa kävi ilmi, ettei viljelijöillä ollut
minkäänlaisia suojavarusteita kasvinsuojeluaineiden ruiskutuksessa. Jälleen yksi asia,
jossa hanke voisi auttaa.

Siemenperunavarastossa perunat varastoidaan kolmeen tasoon.

Tansanialaisten perunanviljelijöiden saamaa tuloa nakertavat ketjun eri vaiheissa
olevat välikädet. Tämän takia arvoketjun
yksinkertaistaminen hyödyttäisi viljelijöitä
erittäin paljon. ”Isompien tulojen ansiosta heidän olisi mahdollista jopa investoida
konekalustoon. Tällä hetkellä suurin osa
maataloustöistä tehdään käsivoimin”, Sohlo selventää. Perunasta saatava myyntihinta on noin 400 – 600 Tansanian šillinkiä eli
0,15 – 0,25 euroa kilolta, mistä on vähennettävä kasvinsuojeluaineet, siemenperunat ja
lannoitteet. Välikäsien ottamien palkkioiden
takia perunakilo saattaa silti maksaa kaupassa yli euron.
Monista epäkohdista huolimatta asenne
tansanialaisilla on enemmän kuin kohdillaan. ”Viljelijäyhteistyö on tiivistä ja positiivinen suhtautuminen elämään ja työhön
kantaa arkea. Heistä kannattaisi siinä mielessä ehdottomasti ottaa oppia!” Sohlo kehaisee.
Marika Tuomikoski
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Perunaherkut
jokaiseen makuun
Jos uudet ruokaideat perunasta ovat tervetulleita, niin tässä muutama vinkki, joita et ehkä ole vielä kokeillut.
Näihin resepteihin soveltuu mainiosti uutuuslajike Colomba, sillä tällä lajikkeella voit kokata mitä vain!
Lisää reseptejä löytyy Colomban omilta nettisivuilta: www.kantaperuna.com/colomba-nauti-elamasta

Perunalasagne
2 annosta, valmistusaika 1 h 40 min – 2 h
•
•
•
•
•
•

Peruna-ankeroiset ovat
vaarallisia perunan
kasvintuhoojia. Ankeroiset
leviävät peltolohkolta
toiselle muun muassa
saastuneen siemenen
mukana ja valtaavat
nopeasti koko tilan pellot.
Suomessa tuotettu
sertifioitu siemenperuna on
tutkitusti turvallinen valinta.
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5 kookasta Colomba-perunaa
7,5 dl jauhelihakastiketta
6 dl valkokastiketta (béchamelkastike)
Juustoraastetta
Voita
Suolaa ja pippuria

Kuori, pese ja leikkaa perunat ohuiksi viipaleiksi. Levitä uunivuokaan kerros jauhelihakastiketta, ripottele päälle raastettua juustoa ja lisää valkokastiketta. Asettele päälle perunaviipaleita hiukan lomittain. Lisää
suolaa ja pippuria maun mukaan.
Jatka kerrostamista niin, että viimeiseksi
jää kerros valkokastiketta. Ripottele päälle vielä raastettua juustoa tai jätä päällimmäiseksi perunaviipaleita. Lisää päälle voinokareita. Paista 200 asteessa 75 – 90 minuuttia, mutta laske uunin lämpötila 175 asteeseen 30 minuutin jälkeen. Tarkista perunoiden kypsyys. Peitä vuoka, mikäli pinta
tummuu liikaa.
Jauhelihakastike: Kuullota hienonnettua sipulia ja ruskista 250 g jauhelihaa ruokalusikallisessa öljyä. Lisää puolikas lihaliemikuutio, 6 dl tomaattikastiketta ja 2 ruokalusikallista Provencen yrttejä. Anna hautua vähän
aikaa ja käytä kastike lasagneen.

Ka s vi s k ro k e tit
4 annosta, valmistusaika 30 min
•
•
•
•
•
•
•

5 kookasta Colomba-perunaa
1 porkkana
6 cm purjoa
1 kananmuna
2 rkl jauhoja
2 rkl öljyä
Suolaa ja mustapippurirouhetta

Pese perunat ja laita ne kuivaamatta kulhoon. Esikypsennä perunoita 2 – 3 minuuttia mikroaaltouunissa, kääntäen 30 sekunnin välein. Perunoiden tulee jäädä vielä hiukan koviksi.
Kuori porkkana, leikkaa purjo ja porkkana ohuiksi tikuiksi. Raasta perunat. Sekoita vihannekset kananmunan kanssa ja lisää
jauhot, suola ja pippuri. Muotoile seoksesta 8 krokettia.
Kuumenna öljy isolla paistinpannulla ja
paista kroketteja keskilämmöllä 2 – 3 minuuttia kummaltakin puolelta. Jatka sitten
paistamista keskilämmöllä 6 minuutin ajan.
Käännä puolivälissä kypsentämistä. Tarjoile kuumana.

K e rmai n e n
s av u p e r u n am u u s i
3 annosta, valmistusaika 1 h 25 min
• 5 kookasta Colomba-perunaa
• Sekoitus kuivattuja yrttejä
(esim. timjami, rosmariini…)
• 2 dl kermaa
• 2 tl maitoa
• 80 g voita
• Suolaa ja mustapippurirouhetta
Laita uunivuoan pohjalle kuivattuja yrttejä
ja lisää vettä sen verran, että vuoan pohja
peittyy noin puolen sentin korkeudelle. Laita perunat esimerkiksi höyrytyskoriin ja aseta uunivuokaan. Sulje kannella ja kypsennä 200 asteessa uunissa noin tunnin ajan.
Tarkista kypsyys.
Kuori ja pilko perunat reilunkokoisiksi kuutioiksi. Laita perunat isoon kulhoon ja kaada päälle kuuma maito ja kerma. Muusaa
perunasurvimella tai vatkaimella. Lisää suolaa ja pippuria. Kun kaikki maito ja kerma
on imeytynyt perunoihin, lisää voi palasissa. Tarjoile heti.

Vinkki: Kokeile korvata porkkanat 100 grammalla pekonirouhetta.
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Svensk Resumé
Potatisbranschens samarbetsgrupp
inledde sin verksamhet
I potatisbranschens samarbetsgrupp (Peruna-alan yhteistyöryhmä
ry) som grundades i september 2015 förenas hela potatisbranschen
för att nå gemensamma mål. Föreningens huvudmål är att öka på
efterfrågan på potatis och potatisprodukter både inrikes och utrikes. Målet är även att trygga potatisproduktionens konkurrenskraft
och lönsamhet. En effektivare information och utvecklad yrkeskunskap hos odlarna är ett av föreningens huvudteman. Föreningen
har bland annat brittiska Potato Counsil som förebild. Alla aktörer
inom potatisbranschen kan gå med som medlemmar i föreningen.
I Finland har det funnits många riksomfattande potatisföreningar under de gångna åren. Föreningarna har grundats för att svara på tidens behov och ibland har deras verksamheter överlappat varandra. Alla föreningar har haft goda mål och verksamheten har tidvis varit aktiv. Föreningarnas och klubbarnas verksamhet har huvudsakligen grundat sig på frivilligarbete och därför har
det kunnat vara svårt att få samhällsstöd och att genomföra olika projekt.
Hösten 2015 tog vi ett stor steg framåt vad gäller potatisbranschens föreningsverksmhet. En ny potatisorganisation vid namn
Peruna-alan Yhteistyöryhmä (PAYR ry) grundades. Under organisationen samlades tidigare nationella föreningar och klubbar. Den
nya organisationen grundades av potatisodlarna och potatispackerierna tillsammans med Petla, Luke, MTK, SIC och ProAgria samt
potatisindustrin.
Ministeriet och Lantbygdsverket öppnade i augusti 2015 en finansieringsansökan för säljfrämjande åtgärder, information och utveckling av potatisen. Det delades ut drygt 400 000 euro för två
år, och potatisbranschens samarbetsgrupp fick 258 000 euro. Ministeriets finansiering förutsätter en egen finansiering på 20 procent som PAYR kommer att samla in med sin medlemsavgift.
EU har även de senaste åren beviljat 60 miljoner euro för att
kompensera de marknadsproblem som den ryska exportkrisen orsakat. I år är krispengen hela 111 miljoner euro. Den finländska potatissektorn har inte tidigare kunnat söka de här pengarna efter-

Anna Strömberg, mästarkocken Raymond Wesander och Ulla
Liukkonen presenterade grillade potatisrätter på matmässan
i Kauhajoki.
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som de endast beviljas till organisationer vars medlemmar utgör
över hälften av sektorn. Det här är en stor utmaning för PAYR: om
vi kan få över hälften av potatissektorn att gå med som medlemmar kunde vi ansöka om vår del av den där jättepotten.
Medlemsrekryteringen pågår som bäst. Alla aktörer inom potatisbranschen kan gå med som medlemmar i föreningen. Potatisodlare och andra potatisaktörer, forskare, rådgivare, partihandeln,
industrin och butikerna men även konsumenter och myndigheter
kan gå med som medlemmar. Målet är att förena hela potatiskedjan för att genomföra det gemensamma målet. Föreningens medlemmar kan påverka potatisens säljfrämjande åtgärder, information och utbildningsteman samt påverka det politiska beslutsfattandet om potatisbranschen och potatisforskningens riktlinjer.

HZPC köper resten
av aktierna i HZPC Sadokas

Under senaste avslutade räkenskapsperiod var HZPC Sadokas
omsättning cirka 6,6 miljoner euro. HZPC är en innovativ marknadsledare inom potatisen sortförädling, utsädespotatishandeln
och i utvecklingen av produktkoncept. HZPC:s bekräftade omfattning under perioden 2014-2015 var 245 miljoner euro. HZPC ägs
tillsammans av bolagets 800 avtalsodlare samt en del av de 300
anställda runt om i världen. En del av HZPC:s ägare är finländare.

Potatismarken kan ta ledigt
med mellanväxter
Ett gammalt råd från börsvärlden är att ”placera då det är billigt,
sälja då värdet är högt” och detta stämmer även på åkerns växtskick. Nu lönar det sig att investera i åkerns hälsa, biologiska aktivitet, vatten- och näringsekonomi och förmåga att tåla potatisodlingens tunga maskiner. Odlingen av saneringsväxter ger extra
stöd för odlingen av potatis, sockerbeta och frilandsgrönsaker. Men
ännu mer värdefull är en investering i framtiden.
Åkerns växtskick kan inte förbättras så värst snabbt även fast
man är villig att betala stora summor. Det går att köpa extrafart
med olika jordförbättringsämnen, men naturens egna mekanismer
är mer effektiva, dvs. växterna och de biologiska och mekaniska
effekter de erbjuder i synergi.
Saneringsväxter som ännu är tillåtna är oljerättika, vitsenap, tagetes och en blandning av dessa. Växtligheten får bearbetas i marken efter en växtperiod på minst två månader, men växterna kan
krossas flera gånger innan detta. Växtbeståndet ska krossas innan de bildar frön. Det lönar sig inte att skynda på sättningen. För

senapen och rättikan kan den väl skjutas upp till juni. Då främjar
värmen och den minskade risken för bladlöss växterna och konkurrensen med ogräset. En tillräcklig groningsfukt är dock nödvändig för att få jämna plantor. Ersättningen som ska betalas för
odlingen av saneringsväxter är 300 euro per hektar. Frökostnaderna varierar från 50 euro till 100 euro per hektar.
Saneringsväxten är en biologisk investering. Utöver förbättrad
närings- och vattenekonomi har man åtminstone utomlands märkt
att de påverkar filtsjuka och även potatisål. Även växtens förmåga att genomtränga täta skikt i
åkerjorden kan ersätta dyrare dikningsrenoveringar. Ingen enskild
växt kan dock göra under. Även
i potatisodlingen ska en god odlingscirkulation vara en del av normal praxis och då kan man njuta
av nyttan av cirkulationen under
en längre tid.

Ettåriga oljerättikan skjuter ner
en kraftig cirka 20 cm lång stam
i åkern. Bearbetningsrättikan på
bild växer sig ännu större.

Luonnollinen valinta pakkaamisessa
HZPC Sadokas verkställande direktör Jaakko Rahko och
HZPC:s huvuddirektör Gerad Backx kom överens om företagsarrangemangen i St. Petersburg i februari.
HZPC köper resten av aktierna i HZPC Sadokas Oy i Tyrnävä. HZPC
Sadokas exporterar finländskt utsäde från Tyrnävä till Ryssland via
sina försäljningsorganisationer i St. Petersburg och Moskva. Försäljningsbolaget importerar utsäde inte bara från Finland utan även
från Holland och odlar även utsädespotatisar lokalt i Ryssland.
Redan innan de nya ägararrangemangen ägde HZPC 41,3 % av
aktierna i Sadokas. Efter omorganiseringen övergår ägarskapet helt
till HZPC. Aktierna säljs av finländska privatpersoner, bland andra
bolagets grundare och verkställande direktör Jaakko Rahko.
I Ryssland odlas matpotatis på cirka 1,4 miljoner hektar. Denna
areal ger en skörd på cirka 20 miljarder kilo. Andelen yrkespotatisodlare av det totala antalet är en dryg tredjedel, dvs. cirka 7,5
miljarder kilo. Resten är odlingar för husbehov.
HZPC tror att potatisodlingen kommer att bli professionellare
i Ryssland inom de kommande åren. Många av HZPC:s viktigaste
internationella kunder har redan investerat eller håller på att investera i fabriker i Ryssland. HZPC Sadokas som övergår i ny ägo
har som mål att även i framtiden producera utsädespotatis av god
kvalitet för den ryska marknaden.
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Earthpac Oy valmistaa
kuormalavat tehokkailla
automaattilinjoilla asiakkaan tarpeen
mukaisesti pienistä suuriin sarjoihin.

Pyydä tarjous jo tänään,

SOITA 0400 940 021!

Earthpac toimittaa
uudet ja käytetyt kuormalavat
eräkoosta riippumatta
joustavasti, sovittuna aikana ja
kustannustehokkaasti.
Laadukkaat kuormalavat
tarpeidesi mukaisesti.

Luonnollinen valinta

akkaamisessa

Earthpac Oy | puh. 0400 940 021 | info@earth-pac.com | www.earth-pac.com
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Innovaatiopalkintoehdokkaina perunatuotteita
Fruit Logistican yhteydessä
järjestetään hedelmä- ja vihannestuotteisiin liittyvien innovaatioiden kilpailu. Tänä
vuonna kisan voitti kookospähkinään liittyvä keksintö,
mutta perunaan liittyvät ehdokkaat olivat vähintään yhtä
mielenkiintoisia. HZPC:ltä mukana oli värikkäät Perupas-perunat sekä ranskalaiselta Parmentinelta tuote nimeltä Parmentine’s Cup. Tämä tuote on mikrovalmis pahvipikari, jonka kannessa on dippikastike herkuttelua varten. Tätä maistaessa tuli olo, että tuotetta voisi mielellään ostaa kaupastakin.

Lähde: PotatoPro
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Varhaisperunat

KesÄperunat

taLViperunat

Nopeakasvuiset
lajikkeet,
suoraan pellolta
ruokapöytään

Aikaista satoa kesän
herkkuhetkiin mutta
säilyvät myös
varastossa

Myöhäisempi
sadonkorjuu mutta
nautitaan koko
talven läpi

Timo

suosituin
varhaisperuna

Carrera

nopeaKasvuinen
varhaisperuna

Annabelle

toDellinen
herKKuperuna

Colomba

huippusatoisa
Kesäperuna

Calle (Challenger)
Kaunis
muusiperuna

Opera

rutonKestävä
Yleisperuna

Kaikki tämä
vain yhdellä
peittauksella!

Yleisperuna

Rikea

pYÖreä
Kesäperuna

Nicola

perinteiKäs
talviperuna

Valitse perunalajike
monipuolisesta
valikoimasta
käyttötarkoituksesi
mukaan

Siikli

Klassinen
Kesäperuna

PEITTAUKSELLA PYSTYT HALLITSEMAAN
PERUNASEITIN, KIRVAT, KASKAAT JA
LUTEET KOKO KASVUKAUDEKSI.
LISÄKSI MERKITTÄVÄ SIVUVAIKUTUS
HARMAAHILSEESEEN JA
SEPPÄKUORIAISEN TOUKKIIN.
KÄYTTÖKOHTEET:
SIEMEN-, RUOKA- JA
TEOLLISUUSPERUNA

Kiinteä peruna

Jauhoinen peruna

MONCUT 40 SC PEITTAUKSEN HYÖDYT
OVAT KIISTATTOMIA,
NYT ON AIKA OTTAA SEURAAVA ASKEL:

Pakkaus sisältää:
0,83 l Moncut 40 SC
+ 1,0 l Amigo FS 350,
riittää 6,66 tn peittaamiseen.

Mozart

herKullinen
uuniperuna

Erilaisia
tapoja
valmist
aa peru
naa
Perunajä
tt

Irlannissa violetista hiitituote
Violetista perunalajikkeesta nimeltään Violetta on syntynyt pieni hittituote kokkien keskuudessa Irlannissa. Perunanviljelijän vaimo Maria Flynn aloitti itse lajikkeen viljelyn
kesällä 2015. Samalla hän aloitti aktiivisen
markkinoinnin erityisesti sosiaalisessa mediassa. Vastaavalle tuotteelle voisi kuvitella olevan markkinanoita Suomessakin, jos
markkinointiin panostetaan kunnolla.

Kasvata omat perunasi!
Tutkitusti tautipuhtaat
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kautta maan
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Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina
pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
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