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Katse tulevaisuuteen
Elintarvike- ja agribisnes on nyt kova juttu! Ruuan tuottaminen on nyt mitä ”kuuminta hottia”. Huoli ruuan riittävyydestä ja globaali kilpailu peltoalan käytöstä
ruoan tuottamiseen vs. energian tuottamiseen on lisännyt suuren yleisön kiinnostusta alaamme kohtaan. Meille ketjun toimijoille tilanne avaa mahdollisuuksia. Pitäkäämme esillä perunan tärkeyttä ruokavarantona ja muun muassa tärkeänä C-vitamiinin lähteenä.
Olen seurannut mielenkiinnolla keskustelua kuluttajakäyttäytymisen ja -tren
dien muutoksista. Maailma muuttuu. Ter
veys ja hyvinvointi nousevat päivä päivältä tärkeämmiksi asioiksi. Yhden ja kahden
hengen taloudet lisääntyvät. Naiset tekevät pääosin päätökset perheiden ruokaostoista ja -valiosta. Ihmiset arvostavat
vapaa-aikaa rahaa enemmän. Eikä pidä
unohtaa sitäkään tosiasiaa, että jo meillä
Suomessa 75–80 % perunasta nautitaan
muuten kuin kaupasta ostettavan tuoreperunan muodossa. Useinhan keskustelu
pyörii ”kahden kilon muovipussi” -maailmassa. Peruna maailmalla -esittelyssä on
sivulla 20 Ranska, jossa perunaa on osattu brändätä esimerkillisesti.

Tuotannossa tärkeä ”äänetön yhtiömies”,
jolla on paljon valtaa, on luonto. Mennyt
kesä näytti jälleen mahtinsa: kylmää, kuivaa, märkää ja hallaa… suunnilleen noinhan se meni. Osalle syntyi merkittäviä tappioita, osa pärjäsi paremmin. Perehdymme lehden sisäsivuilla sekä ruttoteemaan
että maan tasauksen ja muotoilun merkitykseen. Nämä molemmat aiheethan kesällä puhuttivat.
Tässä niukassa markkinatilanteessa on
kuitenkin todettava, että asetelma luo
erinomaisen mahdollisuuden oikaista perunatuotteiden hintakuvaa oikeaan suuntaan. Kilpailijatuotteissa tämä asia on jo
hoidettu. Hyvästähän me ihmiset mielellämme maksamme.

”Meillä Suomessa
75–80 % perunasta
nautitaan muuten

Hyvää Perunavuoden jatkoa!
Jussi Karjula
jussi.karjula@kantaperuna.com

kuin kaupasta
ostettavan tuoreperunan muodossa.”

PS. Perunaväki on näyttävästi
esillä ELMA-messuilla Helsingissä
marraskuussa. Nähdään siellä!

Koululaiset viettivät Jepualla
Perunan Vuotta
YK on julistanut
vuoden 2008 Perunan vuodeksi. Juhlavuoden tarkoituksena on lisätä perunatietoutta ja tukea perunaan liittyviä toimenpiteitä. Perunavuoden
päämääränä on lisääntynyt tietous
perunan tärkeydestä ruokavarantona ja tulonlähteenä. Juhlavuoden päämääränä on myös lisätä koululaisten tietämystä maatalous-, ravinto-, ympäristöasioista sekä ruuantuotannosta. Peruna on yksi maailman tärkeimmistä elintarvikkeista. Perunassa on runsaasti proteiinia,
tärkeitä aminohappoja ja C-vitamiinia. Hiilihydraattien ansiosta peruna on erinomainen energianlähde.
Uudenkaarlepyyn kouluissa perunateema
näkyy kouluaineissa, kuten kotitaloudessa,
biologiassa, maantiedossa ja kuvaamataidossa. Kuuma Peruna oli mukana koululaisten tutustumispäivässä perunanjalostusyhtiö Jepuan Perunassa 3. syyskuuta.
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Kansainvälinen Perunan vuosi 2008

Tapahtuma alkoi kello 8:20. Jepuan Peruna Oy:n (JEPO) piha täyttyi busseista, jotka olivat täynnä koululaisia. JEPO:ssa vieraili kaiken kaikkiaan noin 1000 koululaista ja opettajaa. Kaikille vieraille jaettiin perunainfopaketti sekä perunamyssy. Infopaketti piti sisällään infolehtisiä perunasta ja
sen viljelystä, erilaisia ruokaohjeita perunasta, JEPO-kynän, heijastimen ja Kotimaiset Kasvikset -perunatarran.
Koululaiset saivat tutustua perunajalostamon toimintaan tutustumiskierroksella,
jossa oppaina toimivat JEPO:n työntekijät. Pellolla leikittiin peruna-aiheisia leikkejä ja kilpailuja. Oppilaat pääsivät opettelemaan jonglöörausta, pelaamaan jätkänsakkia, tutustumaan erilaisiin perunalajikkeisiin, juoksemaan perunaviestiä ym. Kaikissa leikeissä ja kilpailuissa materiaalina
oli peruna. Piha täyttyi päivän mittaan koululaisten koristelemista perunalaatikoista.
Oppilaat pääsivät myös tutustumaan erilaisiin perunan viljelyssä käytettäviin työko-

Oppilaat saivat tutustua FAO:n (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) toimintaan ja esittää kysymyksiä organisaation edustajalle. FAO on YK:n alainen organisaatio, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä muiden YK:n kehitysohjelmien
sekä ei-julkisten tahojen kanssa. Kansainvälisen Perunavuoden aikana FAO järjestää
erilaisia konferensseja ja tapahtumia liittyen perunaan. FAO:n jakamasta materiaalista
käy ilmi, että perunan käytön lisäämisellä
yhä useampi ihminen saisi ravitsevampaa
ruokaa.
ASS

Uusien lajikkeiden esiinmarssi............. 13
Tarkalla työllä uusia perunoita............. 15

neisiin. Tarjolla oli myös traktoriajelua. ProAgrian pisteessä oppilaat saivat arvuutella
mukuloiden painoa sekä lajiketta.

Juhlavuoden päätehtävänä on perunatuotannon merkityksestä kertominen ja perunatietouden huomattava lisääminen. Välittömänä tavoitteena Perunan vuodella
(International Year of the Potato) on kertoa perunatuotannon merkityksestä ja vähentää nälkää sekä äärimmäistä köyhyyttä maailmassa. Erityisesti kehitysmaissa
viljellään yhä enemmän perunaa, sillä se
on ravitseva kasvi ja lisäksi viljelyvarma
myös kuivilla mailla. Eniten perunaa viljellään Kiinassa.

Paljon tekemistä perunalla

Tässä lehdessä

Jokainen koulu sai koristella oman perunalaatikon haluamallaan tavalla.
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Arvauskilpailussa
paljon osallistujia
Kantaperuna Oy:n järjestämässä Arvaa
montako mukulaa – kilpailussa oikeinvastanneiden kesken arvottiin palkinnot, jotka koostuivat: Kantaperuna-lippalakeista, suklaalevyistä ja tatuointikynistä. Oikeita vastauksia tuli molemmissa sarjoissa muutamia, joiden kesken palkinnot arvottiin. Poikien sarjassa voiton vei Mattias Lassus ja tytöissä Mikaela Wik. Lasipurkissa oli mukuloita 34 kappaletta. Palkinnot on postitettu voittajille.

Koululaiset pääsivät halutessaan myös traktoriajelulle.
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Vanhempi tutkija Asko Hannukkala, MTT:

Perunaruttoa seurattava
varastossa entistä tarkemmin
Tänä syksynä ja ensi talvena perunoiden
varastoinnissa täytyy olla tavallista tarkempi. Vanhempi tutkija Asko Hannukkala MTT:stä muistuttaa, että nyt kostean ja
ruttoisen kesän jälkeen perunat täytyy kuivattaa erityisen hyvin ennen varastointia ja
laskea varaston lämpötila nopeasti 4–5 asteeseen. Mukularuton esiintymistä täytyy
seurata varastoissa päivittäin.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa MTT:ssä Jokioisissa vanhempi tutkija Asko Hannukkala on paneutunut perunatauteihin ja niiden torjuntaan 90-luvun
alusta lähtien. Yhteistyötä hän tekee MTT:n
Ruukin tutkimuslaitoksen ja perunantutkimuslaitos Petlan kanssa.
Perunarutosta on tullut entistä kovempi riesa suomalaiselle perunantuotannolle. Hannukkala kertoo, että 2000-luvun alussa Keski-Amerikasta tuotujen siementen mukana
Eurooppaan tuli kokonaan uusi ruttokanta,
joka pystyy talvehtimaan maassa. Mullassa
säilyvät munaitiöt synnyttävät aiemmin Euroopassa olleita ruttoitiöitä ärhäkkäämpää

tautia. Uusi ruttokanta on valloittanut nyt
koko Suomen aina Lappia myöten. Vanha
ruttokanta on hävinnyt lähes kokonaan.
Tutkimuksissa on selvinnyt, että uusi ruttokanta voi säilyä hengissä maassa Suomen oloissa jopa 3-4 vuotta. Tämä tarkoittaa, että viljelykierrossa kaksi viljavuotta
ei aina riitä. Useinkin tarvitaan ja on hyvä
pitää jopa neljä vuotta viljalla ennen perunavuotta.
”Uusi ruttokanta on valmis tuhotöihin heti,
kun kosteusolosuhteet nousevat sille mieluiseksi. Rutto alkaa levitä useita viikkoja
aiemmin kuin vanhasta ruttokannasta levinneet itiöt. Sen vuoksi myös torjuntatyöt on aloitettava hyvin aikaisin”, sanoo
Hannukkala.
Viime kesä oli hyvin sateinen ja kostea.
Kosteus loi hyvät kasvuolosuhteet perunarutolle. Se loi kovat haasteet ruton torjunnalle, nostolle ja nyt myös varastoinnille.

Ruiskutuksia
aiennettava
Hannukkala muistuttaa, että tehokkaat ruttoruiskutukset täytyy aloittaa useita viikkoja aiemmin kuin mihin on totuttu ja ruiskutuskertoja tulee jopa 4-5 lisää kosteina vuosina.
”Viime kesä oli ruttoinen. Ruiskutukset aloitettiin yleensä joka paikassa viikkoa, jopa
kahta liian myöhään. Nyt olisi tullut aloittaa jo silloin, kun perunoiden varret olivat
25-30 senttisiä. Siihen meidän viljelytekniikassa ei ole totuttu, mutta tulevina vuosina ruiskutukset täytyy aloittaa selvästi aikaisemmin kuin ennen.”
”Erityisen tärkeää on seurata kosteuden
kehittymistä ja peltojen vesitaloutta jokaisella peltolohkolla, ei vain yleistä kosteutta. Maassa olevat ruttoitiöt saavat vauhtia, jos sateiden jälkeen vaoissa vettä seisoo puoli päivää.”
”Ruiskutuksia täytyy tehdä säännönmukaisesti viikon välein, jotta kasvusto säilyy tuhoilta”, muistuttaa Hannukkala.
”Lisäksi täytyy tarkastella lääkkeiden tehoaineita niin, että oikeat aineet tulevat oikeaan aikaan. Tehoaineita täytyy muuttaa tarkasti ohjeiden mukaan.”
”Perunoita on syytä nostaa vain hyvillä keleillä ja pyrkiä kuivattamaan perunat jo ennen varastointia. Varastot täytyy tuulettaa
hyvin. Jos varastoissa on koneellinen jäähdytys, on 4–5 asteen varastointilämpötilaan
päästävä mahdollisimman nopeasti”, opastaa Hannukkala.

ta-aineiden määrän lisäys, vaan ruiskutuskertojen määrän kasvaminen vie runsaasti polttoaineita ja mahdollisesti palkkakustannuksia.
Myös aika tuo omat rajoituksensa. Jos ruiskutuksia pitää tehdä viikon välein ja hyvillä
keleillä, suurilla viljelmillä ruiskutuksia täytyy tehdä koko ajan.
Kosteina vuosina rutto voi rajoittaa tilakohtaisesti viljelyyn käytettyjä peltohehtaareja,
koska ruiskutuksia ei yksinkertaisesti ehditä tekemään siinä tahdissa kuin rutto leviää. Toinen mahdollisuus on se, että koneiden ja työntekijöiden määrää täytyy lisätä ja se taas vaikuttaa tuotannon kannattavuuteen.
Hannukkala on tyytyväinen tällä hetkellä
siihen, että kaikki markkinoilla olevat torjunta-aineet tehoavat. ”Kestäviä ruttokantoja Suomessa ei tällä hetkellä ole, mutta
ruiskutusten tehoja viljelijöiden kuitenkin
pitää seurata tarkasti.”
”Lisäksi täytyy ottaa huomioon tehoaineiden vaihdot eri kasvuolosuhteisiin. Täytyy
muistaa myös ympäristömääräykset ja pohjavesialueet sekä Euroopan Unionin säännökset. Ruton torjunta on itse asiassa aika
monimutkainen palapeli, että se onnistuu
kunnolla”, sanoo vanhempi tutkija Asko
Hannukkala.

Varsiruttoa.
Ruokolainen kertoo, että varastotilojen automaattinen tuuletuslaitteisto mittaa kosteutta sekä lämpöä niin, että perunoiden pinta ei pääse varastoissa kostumaan ja näin
herkistymään mukularutolle. ”Automaatiossa on oma vaiheensa sadon kuivatukselle ja oma vaiheensa säilytykselle. Automaatio on tarkempi kuin ihmisen omat
aistit, mutta silti tarvitaan henkilökohtaista valvontaa.”

Automaattiset sääasemat sekä varastojen
lämpötiloja ja kosteutta mittaavat automatiikat auttavat seuraamaan ja hallitsemaan perunaruton esiintymistä pelloilla ja
varastoissa.

”Jos tuuletusta hoidetaan käsivaralla manuaalisesti, on tärkeää, että varastoon syötettävän ilman lämpötila kuivatusvaiheessa on sama tai alhaisempi kuin perunoiden
pinnan lämpötila. Näin perunoiden pinnalle
ei pääse syntymään kosteutta, joka herkistää rutolle”, sanoo Ruokolainen.

Automaattilaitteistoja suunnittelevan ja valmistavan a-Lab Oy:n toimitusjohtaja Antti

Pelloille asennettavat automaattiset sääasemat antavat jo hyvinkin tarkkoja tietoja

Automaatio
auttaa seurantaa

siitä, milloin maan ja ilman kosteus on niin
suuria, että ruton itiöt alkavat liikehtiä.
Kun kosteutta ja ruttoherkkyyttä täytyy
seurata lohkokohtaisesti, on sääasemiin
nyt mahdollista liittää lähes rajaton määrä lyhyen ja pitkän kantomatkan omaavia
maaperän kosteutta ja lämpötilaa mittaavia antureita. Automaatio auttaa näin menemään ruiskutuksiin juuri oikeassa järjestyksessä.
”Sääasemilta saadaan hyvin nopeasti tietoon suurten ruttoriskien päivät ja näin lisäruiskutukset voidaan suunnata oikeille lohkoille”, kertoo Ruokolainen.
VK

Perunoiden säilymiseen varastoissa täytyy
kiinnittää huomiota tällaisen ruttoisen kesän jälkeen erityisen paljon. Varastointiolosuhteita täytyy seurata hyvin tarkkaan. Perunat eivät saa kostua.

Vanhempi tutkija Asko Hannukkala MTT:n Jokioisten tutkimuslaitoksesta esittelee perunaruton tutkimusaineistoa. Hän muistuttaa, että entistä ärhäkkäämpi perunarutto talvehtii maassa ja on valmis tuhotöihin heti sopivan kosteuden tullen. Ruiskutukset on aloitettava entistä
aikaisemmin.
4
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Kustannuksia lisää
ja aikaa menee
Perunaruton torjunta tuo lisää kustannuksia perunoiden viljelyyn ja se vie paljon aikaa. Kustannuksia eivät lisää vain torjun-
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Perunavaliokunta
Pohjois-Pohjanmaalla

7


5
7
767

5HYXVtODDMHQHYLHQ
OHKWLHQVXRMDNVL

MTK:n perunavaliokunta piti elokuussa kesäkokouksensa Pohjois-Pohjanmaalla. Valiokunta tutustui Profoodin, Suomen Siemenperunakeskuksen ja Pohjoisen Kantaperunan toimintaan ja kävi kahdella tyrnäväläisellä perunatilalla. Valiokunnan ko
kouksessa esille nousivat perunan elokuinen sato- ja markkinatilanne sekä maa- ja
metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuksen Tiken arvio kokonaissadoksi.
Elokuun alussa perunasadon arvioitiin jäävän heikoimmaksi Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Mm. sateet ja alhainen lämpösumma olivat johtaneet siihen, että perunan
kehitys oli tuolloin 1–2 viikkoa normaalista
jäljessä ja ruttopaine oli suuri. Perunan kokonaisalan todettiin Tiken tilastojen pohjalta alentuneen edellisvuodesta lähes 1 000
ha, josta 500 ha kohdistuu ruokaperunalle
ja vajaa 500 ha tärkkelysperunalle.

Huoli nousevista
kustannuksista
Erityistä huolta valiokunnan kokouksessa
aiheutti jyrkkään nousuun kääntyneet tuotantokustannukset. ”Ruokaperunan tuotantokustannukset ovat nousseet ProAgrian
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Profoodin tehdasta ja toimintaa valiokunnalle esitteli toimitusjohtaja Pirkko Suhonen. Vasemmalla perunavaliokunnan pj. Jan Porander. Kuva: Eero Saarinen
katetuottolaskelmien mukaan viime vuodesta noin 5 euroa/100 kg perunan nettokiloille, kun otetaan huomioon lannoitteiden tähänastiset korotukset. Perunan lannoitteiden hinnat ovat yli kaksinkertaiset
vuoden takaiseen tasoon nähden. Koko-

uksessa todettiin, että alle 20 euron/100
kg hintatasolla ei tehokkaimmillakaan tiloilla ole mahdollista saada viljelykustannuksia katettua”, kertoi peruna-asiamies
Antti Lavonen.

Nyt on siementilausten aika!
Lajikkeiden saatavuus, hintatiedot ja
tuoreet perunauutiset uudistetuilta
kotisivuilta www.kantaperuna.com
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Peltojen tasauksesta
taloudellista hyötyä

NYT
liputetaan rutontorjunnassakin
tankkiseokselle!

Matti Peltola kertoo, että varsinaisen tasauksen aikana ohjaimeen syötetyt arvot ohjaavat konetta. Kone ottaa ja antaa maata
tarpeen mukaan.

Myös vilja pitää tasauksesta

Matti Peltola Kalajoelta esittelee Mara-merkkisen tasauslanan käyttöä. Laser-ohjain ja tietokone säätelevät maan siirtymistä oikeaan paikkaan.
Kuluneen sateisen kesän aikana ovat monet perunanviljelijät taivastelleet likomärkiä
lampia pelloillaan. Sato on hukkunut. Peltojen hyvällä muotoilulla on saatu paljon hyvää aikaan. Vesi on juossut pois. Nostokoneet eivät ryömi pohjia myöten pelloissa.

Järkevä ratkaisu > 0,1 l + 0,075 l/ha + 1 kg/ha Kustannus vain 19 €/ha!
Lähde: Peltokasvien kasvinsuojelu 2008, ProAgria
Järkevä tankkiseosratkaisu parantaa merkittävästi perunaviljelyn kannattavuutta.
Ranman + Dithane NT tankkiseos molempien valmisteiden
puolikkailla annoksilla.
Tankkiseos hyödyntään Ranmanin ominaisuudet:
uuden kasvun suojaaminen ja sateenkestävyys.
Ranman + Dithane NT tankkiseosta suositellaan ruttoohjelman ensimmäisiin ruiskutuksiin.

Katso lisää järkevästä ratkaisusta:
kasvinsuojelu.berner.fi/ranman
farmit.net
Berner kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040
Lue aina käyttöohje ja noudata sitä!
8
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Automaatio on tulossa nyt hyvää vauhtia
peltojen muotoiluun. Uusilla tietokoneilla
ja laser-ohjatuilla tasoituslanoilla suuristakin peltolohkoista saadaan tasaisia ja kallistukset oikeiksi niin, että vesi ei jää seisomaan notkoihin.
Tällä hetkellä Suomeen on tuotu kymmenkunta laser-ohjattua tasoituslanaa. Määrä
on kuitenkin nousemassa. Suurin osa koneista tulee viljelijöille, jotka myös urakoivat syksyisin ja keväisin naapureille.

mii tilan tuleva isäntä Matti Peltola. Hän kertoo, että viiden metrin työleveyden omaava
tasauslana tarvitsee vetokoneeksi voimaa ja
painoa. Hänen traktorissaan on 240 hevosvoimaa ja painoa 10,5 tonnia.
Tasauslanan ohjaus perustuu laser-ohjaimeen ja tietotekniikkaan. Laser-majakka
asennetaan tarkasti ojan suuntaisesti. Vastaanotin on koneen päällä. Ensimmäiseksi
koneen avulla kartoitetaan tasauksen tarve ja määrä. Alue jaetaan muutamien kymmenien metrien ruutuihin, jossa jokaisessa
lana käytetään alhaalla, jotta saadaan lukemat. Sen jälkeen tietokone laskee määrät,
mistä siirretään ja mihin.

Konekanta Oy tuo Suomeen hollantilaista
Bos-merkistä tasauslanaa. Näistä ensimmäinen on käytössä Pyhäjoen Yppärissä Pirkolan sikatilalla. Tilan kaikki pellot ovat viljalla. Tilalla on viljaa liki 250 hehtaaria.
Kokemukset tasauksesta ovat tältä kesältä.
”Tulokset ovat hyvin näkyvissä”, kertoo koneella urakoinut Juha Pirkola.
Myös Bos-tasauslanan toimita perustuu laser-säteellä toimivaan automaatioon, vaikka
tietokoneella toimivaa automaatiota ei ole
viety niin pitkälle kuin Marassa. Se luonnollisesti näkyy myös koneen hinnoittelussa.
Laser-ohjaimeen ilmoitetaan molempiin
suuntiin suunnitellut kallistumat. Ajossa laser-ohjain nostaa ja laskee konetta niin, että
pellon pinnasta tulee tasainen ja kallistumat
ovat suunniteltuihin suuntiin.
Juha Pirkola kertoo, että tasauslanaukset
joudutaan tekemään useina vuosina, koska siirtynyt maa on kuohkeampaa kuin sen
ympärillä oleva maa.
”Ravinnetasapaino korjaantuu muutaman
vuoden aikana siellä, mistä maata on siirtynyt pois. Sadon määrä ja laatu on jo ensimmäisenä vuotena parempi, koska pellon
vesitalous on tasaisempi ja näin myös kasvusto on tasaisempaa”, kertoo Juha Pirkola.
VK

Tasauksesta
hyvät tulokset
Maanviljelijä Tuomo Peltola Kalajoelta hankki italialaisen Mara-merkkisen ja Laitilassa
toimivan R. Laaksonen Oy:n maahantuoman
tasauslanan viime keväänä. Perunapeltoja
lanalla ehdittiin tasata 22 hehtaaria.
Peltola pitää tuloksia erittäin hyvinä. ”Ero
tasattujen ja tasaamattomien peltojen välillä on näin sateisena kesänä selvä, vaikka lannoitusta ei lisätty sinne, mistä maata siirtyi pois. Alkuvuosina lantaa kuitenkin
tulisi hiukan lisätä sinne, mistä maata on
siirtynyt”, hän sanoo.
Koneen kuljettajana ja urakkamiehenä toi-

Juha Pirkola urakoi omilla pelloillaan Bos-merkkisellä tasauslanalla. Siinä maiden siirtoa
ohjaa laser-ohjain, jonne on syötetty tarvittavat kallistumat. Pellosta tulee tasainen ja se viettää vedet pois suunniteltuun suuntaan.
Kuuma Peruna 2/08
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Uusia tekijöitä

Uudet lajikkeet

Kantaperuna-ryhmään

valtaavat peruna-alaa
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken raportin mukaan, perunanviljelyalat ovat pienentyneet. Kesällä
2008 kokonaisuudessa viljelty peruna-ala
on noin 26 400 hehtaaria (ha) mikä on noin
1100 ha vähemmän kuin edellisvuotena.
Tästä ruokaperunaksi tilastoidaan 11 493
ha. Katteenalainen varhaisperuna-ala on
tässä tarkastelussa sisällytetty ruokaperuna-alaan. Loput viljellään ruokateollisuuden
tarpeisiin, tärkkelysperunaksi, siemenperunaksi tai kotitarvekäyttöön.
Vuonna 2007 varhais- ja ruokaperuna-ala
oli 11 986 ha. Koska perunanviljelyala on
pienentynyt, ovat myös lajikkeiden viljelyhehtaarit pääasiassa vähentyneet. Esimerkiksi Suomessa eniten viljellyn ruokaperunan Van Goghin viljelyala ruokaperunakäyttöön oli viime vuonna 2 546 ha, kun se on
nyt 2 011 ha. Van Goghin kokonaisviljelyala
on noin 2 900 ha.

Suosituimmat lajikkeet ennallaan
ruokaperunaviljelmillä
Vaikka tilastoissa on lajikkeiden osalta tapahtunut heilahteluita, on ruokaperunoiden
kärki pysynyt samana. Van Gogh on edel-

leen Suomen viljellyin ruokaperuna. Muita
vuonna 2008 runsaasti ruokaperunakäyttöön viljeltyjä perunalajikkeita ovat yleisperuna Nicola (1 760 ha) ja ruoka- ja kuorimoperuna Asterix (775 ha). Kiinteähköt kesäperunat Velox ja Rikea ovat kasvattaneet
suosiotaan edellisvuodesta. Ruoka- ja varhaisperunaksi Veloxia viljellään nyt 632 ha
ja Rikeaa 642 ha. Veloxin ja Rikean nousut
kertovat kesäperunan kysynnän kasvusta.
Muita nousussa olevia ruokaperunalajikkeita ovat muun muassa Melody, Inova ja
Arielle. Perinteisen Siiklin viljelyala on hieman vähentynyt. Uudet lajikkeet nousevat
pienin askelein lähemmäs vanhoja tuttuja
suosikkeja. Vaikka uutuuslajikkeiden viljelyalat nousevat ja vanhempien lajikkeiden
viljelymäärät ovat pienoisessa laskussa,
ovat erot viljelymäärissä edelleen suuria.
Vanhoja tuttuja suosikkeja viljellään huomattavasti enemmän.

Anne Parkkinen

Rikea kasvattaa suosiotaan vuosi vuodelta.

(seitsemällä lajikkeella yhteensä
noin 60 %:n osuus varhais- ja ruokaperuna-alasta)

Victoria
(550 ha)

Rikea
(642 ha)

Ruokaperunateollisuuden käyttöön viljellään tänä vuonna 3 785 ha perunaa. Vuonna 2007 luku oli 3 770 ha. Ruokaperunateollisuudenkaan viljelyaloissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia suosituimpien
lajikkeiden kohdalla. Ruokaperunateollisuuteen viljellään edelleen eniten Asterixia
(558 ha), Famboa (456 ha), Nicolaa (448
ha), Van Goghia (404 ha) ja Saturnaa (368
ha). Ruokaperunateollisuuden vahvasti suosiotaan kasvattaneita lajikkeita ovat muun
muassa Rikea, Melody, Velox ja Inova. Näitä uusia lajikkeita viljellään vuonna 2008
yhteensä 562 ha.

Hankkijan Timo on edelleen varhaisperunoiden ehdoton ykkönen. Varhaisperunaksi Timoa viljellään tänä vuonna 812 ha. Varhaisperunoiden kakkosena on Siikli, jota viljellään varhaisperunaksi 97 ha.

Viljellyimmät varhais- ja ruokaperunalajikkeet

Velox
(632 ha)

Uusia haastajia
ruokaperunateollisuuteen?

Van Gogh
(2011 ha)

Mahdollisuuksia maailmalta
Yleisesti voidaan sanoa, että vanhemmat
perunalajikkeet ovat pienoisessa laskussa,
kun taas uudet lajikkeet raivaavat itselleen
lisää viljelyalaa. Perunan viljelyalakin on
pienenemään päin. On tarve löytää uusia
toimivia lajikkeita vanhojen suosikkien rinnalle. Uutuuslajikkeita etsitään ja lanseerataan markkinoille jatkuvasti. Lupaavia lajikkeita on parhaillaan viljelijöiden koekäytössä.
ASS

Asterix
(775 ha)
Timo
(1143 ha)*

Nicola
(1759 ha)

* Timoa tilastoidaan ruokaperunaksi 331 ha ja varhaisperunaksi 812 ha
10
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Kyösti Kinnunen

K A N TA P E R U N A OY

L U O N N O S TA OY

Kyösti Kinnunen, myyntineuvottelija

Anne Parkkinen, myyntipäällikkö

Antti Kuusisto, yhteyspäällikkö

Elokuussa Kantaperunan myyntitiimi vahvistui Anne Parkkisella. Anne on koulutukseltaan viljely- ja markkinointilinjan hortonomi. Ennen Kantaperunaa hän työskenteli lähes 13 vuotta puutarhakaupassa vastuullaan mm. siemenperunan myynti. Kantaperunassa Anne ottaa vastuulleen erityisesti kotimaiset asiakassuhteet.

Elokuussa Luonnostan joukkue vahvistui
Antti Kuusistolla. Antin rooli Luonnostassa on erityisesti vienti- ja tuontikaupasta vastaaminen. Antti on valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta ja lisäksi hän opiskelee työn ohessa Tampereen yliopistossa kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa kunnallispolitiikkaa ja
johtamista.

Kyösti aloitti vakituisesti työt Luonnostassa
kesällä. Aiemminhan Kyösti on tehnyt mm.
opintoihinsa liittyvän harjoittelun ja kesätöitä Luonnostalle. Kyöstin vastuulla on kotimaan asiakkuuksia sekä laskutukset ja viljelijätilitykset. Kyösti on 25–vuotias ja kotoisin Oulunsalosta. Syksyn aikana hän valmistuu Oulun ammattikorkeakoulusta tradenomiksi. Hyvää työkokemusta Kyösti on
saanut myös urheiluvälinekaupasta, jossa
hän työskenteli osa-aikaisena myyjänä viiden vuoden ajan.

Limingassa asustelevan Annen vapaa-aika
kuluu ulkoillessa ja oman pihan hoidossa.
Positiivista sisältöä elämään tuo perhe, johon kuuluu aviomies ja kolme tytärtä.
”Olen innostunut kohtaamaan peruna-alan
ammattilaisia ja odotan uusia haasteita. Minulle tarjoutuu erinomainen mahdollisuus
hyödyntää koulutustani ja osaamistani uudessa ympäristössä”, Anne kertoo.

Aki Aunola vientijohtajaksi
Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus Tiken raportti:
”Perunalajikkeiden viljely 2008,
Koko Suomen perunaviljely
lajikkeittain ja kasvikoodeittain.”

Antti Kuusisto

Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tutun
Akin rooli on kasvanut elokuun alussa. Akin
vastuulla on jatkossa erityisesti Kantaperunan myyntitiimin vetäminen ja vientikaupan
kehittäminen. Akin ja Annen lisäksi myyntitiimiin kuuluu Anna-Sofia Simojoki.

Viimeiset neljä vuotta Antti on toiminut tutkimusassistenttina Suomen Akatemian projektissa. Tämän lisäksi hänellä pitkä kokemus peruna-alasta omalla kotitilalla Himangalla, jossa hän on ollut perunan kanssa
tekemisissä pikkupojasta saakka.
Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu liikunta
(sulkapallo, juokseminen), lukeminen, metsästys ja matkustaminen. Antti on naimisissa Annan kanssa, joka opettaa tällä hetkellä
englanninkielistä 2. luokkaa Tampereella.
”Odotukset työn suhteen ovat korkealla,
yrityksen henkilökunta on nuorta ja dynaamista. Kaikilla työntekijöillä on yhteinen tavoite kehittää yritystä eteenpäin. Oma työnkenttä on tietysti haasteellinen, mutta se
juuri tekeekin työpäivistä erittäin mielenkiintoisia”, Antti toteaa.  
Kuuma Peruna 2/08

Kyöstin vapaa-aika kuluu pitkälti perheen
parissa, johon kuuluvat vaimo Elisa ja 1 v
4 kk:n ikäinen Aaro-poika. Hyvää vastapainoa työlle tarjoavat myös sesonkiluontoiset harrastukset sorsastus, jalkapallo, kaukalopallo sekä salibandy.
”Fiilikset uudesta työstä ovat erittäin korkealla. Työympäristö on mielenkiintoinen
ja peruna tuotteena haastava. Yrityksessä vallitsee tekemisen meininkija halu jatkuvaan kehittymiseen. Meidän nuori ja dynaaminen myyntitiimi tulee tekemään hartiavoimin töitä sen eteen, että me suomalaiset saisimme myös jatkossa hyvälaatuista ruokaperunaa”, Kyösti sanoo.
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Uusien lajikkeiden esiinmarssi
Perunan Kasvuohjelma -päivillä

Suomen perunamarkkinoille on tällä hetkellä saapunut ja saapumassa lukuisia uusia
lupaavia lajikkeita. Kantaperuna, Agrimarket, Nordkalk, Yara, Suomen Viljavuuspalvelu ja Syngenta järjestivät elokuussa Perunan Kasvuohjelma -päivät Himangalla ja
Suupohjassa. Lajikeasiantuntijana paikalla
oli Jaap Brondijk HZPC:ltä Hollannista. Kasvuohjelmapäivillä esiteltiin näitä uutuuksia
viljelijöille ja yritysten edustajille.
Kantaperunalla on kolme koekenttää asiakasviljelijöiden pelloilla eri puolilla Suomea
ja lisäksi sadan lajikkeen pohjoisten alueiden lajikekoe Pyhäjoella. Koelajikkeet viljellään normaalin tuotannon keskellä, jolloin ne saavat täysin saman käsittelyn kuin
ympäröivä ruokaperunatuotantokin. Kaikki
kasvuohjelmapäivillä nähdyt uutuuslajikkeet tulevat HZPC:ltä. Alla on esitelty koekentillä hyvin menestyneet Opera, Mozart
ja VDZ 97-207.

Opera – jauhoinen peruna
kaikkeen käyttöön

Challenger

VDZ 97-207

likoimaa monikäyttöisten yleisperunoiden
joukossa. Lajike antaa runsasmukulaisen ja
hyvän sadon. Challenger soveltuu erinomaisesti teollisuuteen, kuorintaan ja ruokaperunatuotantoon. Challenger on käyttöominaisuuksiltaan erittäin lähellä Bintjeä, mutta sen viljelyominaisuudet ovat modernimmat. Aikaisuudeltaan Challenger on hieman
Van Goghia myöhäisempi.

kestävät hyvin myös käsittelyä. Lajikkeelle odotetaan virallista nimeä tämän myyntikauden aikana. Nimestä käy ilmi, että lajike on jalostettu vuonna 1997. Normaalisti
lajikkeet saavat nimen 9–12 vuoden sisällä jalostuksesta eli tämäkin lajike on sopivasti aikataulussa.

Kuten kaikilla lajikkeilla, myös Challengerilla on omat ominaispiirteensä, jotka tulee ottaa huomioon viljelyssä. Challenger
kannattaa istuttaa harvaan, jotta mukulat
voivat kasvaa riittävän isoiksi. Hollannissa käytetään 35–45 mm siemenkoolla istutusvälinä 33–40 cm. Tämä tietysti vähentää hehtaarille tarvittavan siemenen määrää merkittävästi.

VDZ 97-207 – satoisa ja aikainen
lajike myös luomutuotantoon
Opera
Operasta on puhuttu keskusteluissa viljelijöiden kanssa jo pari vuotta. Lajike on nyt
tulossa kovalla vauhdilla markkinoille ja sille ennustetaan hyviä asemia keltaisen pussin perunana. Operan vahvuuksia on hyvän
maun ja jauhoisuuden lisäksi erittäin hyvä
rutonkestävyys. Lajike soveltuu siis myös
luomutuotantoon. Operan aikaisuus on Van
Goghin luokkaa.

Tässä on lajike joka tarjoaa aikaisessa tuotannossa erittäin hyvän lehti- ja mukularuton kestävyyden. Lajikeen mukulat ehtivät
isokokoisiksi jo aikaisiinkin nostoihin ja

Opera
Mukulan muoto

Challenger – runsasmukulainen
haastaja yleisperunamarkkinaan
Challenger täydentää loistavasti lajikeva12
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Operasta, Challengerista ja VDZ 97-207:stä
ei ollut vielä tänä kesänä suomalaista siementuotantoa, mutta niistä pyritään saamaan hollantilaista siementä. Näitä ja edellisessä Kuuma Peruna -lehdessä on esiteltyjä Annabellea, Mozartia ja Salinea kannattaa kysyä Kantaperunan toimistolta.

Challenger

VDZ 97-207

pyöreänsoikea

soikea

pitkänomainen

Kuoren väri

keltainen

keltainen

keltainen

Mallon väri

keltainen

vaaleankeltainen

keltainen

16,0 %

15,5 %

13,5 %

Tärkkelysprosentti
Keittotyyppi

Operan pyöreänsoikeat mukulat ovat matalasilmäisiä ja kuoren väri keltainen. Lähtökohdat ovat siis hyvät myös kuorintaan ja
teollisuuskäyttöön. Euroopassa lajike onkin
asemoitu teollisuuskäyttöön hyvien tummumisominaisuuksiensa ja sopivan muotonsa ansiosta.

VDZ 97-207 on antanut suurimman sadon
koekentillämme olleista lajikkeista tänä
vuonna. Osasyynä tähän on toki lajikkeen
aikaisuus verrattuna muihin, mutta yleisestikin ottaen satotaso on ollut korkea. Rutonkestävyytensä ansiosta VDZ 97-207:ää
voi suositella myös luomutuotantoon. Eikä
normaalissakaan tuotannossa rutonkestävyydestä liene haittaa.

B=

B=

AB =

melko jauhoinen

melko jauhoinen

kiinteähkö

Suurtalouskäyttö

hyvä

erinomainen

hyvä

Käsittelynkestävyys

hyvä

erittäin hyvä

erittäin hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

Taudinkestävyys:
- Y-virustauti
- Maltokaarivirus

hyvä

hyvä

hyvä

- Lehtirutto

erittäin hyvä

hyvä

erittäin hyvä

- Mukularutto

erittäin hyvä

hyvä

erittäin hyvä

- Perunarupi

hyvä

hyvä

hyvä
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Siemenestä laatikkoon

®

%

Lähde: Perunantutkimuslaitos Petla, lajike Nicola, Suomi 2005

Humistar maanparannusaine perunalla
140
130
120
110
100
90
80
70
60

+31 %
+8 t/ha

+27 %
+10 t/ha

36 t/ha

Humistar parantaa
- maan rakennetta,
- maan vedenpidätyskykyä,
- ravinteiden liukoisuutta sekä
- juuriston kehittymistä
- ja siten lopulta sadon määrää,
laatua ja ARVOA.
- sopii myös luomuun

25,9 t/ha

Kokonaissato

Myyntikelpoinen sato (35 - 70 mm)
®

Käsittelemätön

Humistar 50L/ha

Humistar® lisää kokonaissatoa ja myyntikelpoista satoa
lisäämällä kokoluokkaa: > 35 mm ja < 70 mm

Maanviljelijä Eero Saarinen ottaa elantonsa
5,5 hehtaarin varhaisperunaviljelmältä Rymättylässä Aaslan saarella Heikkilän Länsitalon mailla. Ensimmäisten perunoiden
saaminen markkinoille toukokuun lopussa
on kovan ja tarkan työn sekä erinomaisen
suunnittelun tulosta.
VK

Viljelijäkommentteja:
”Varhaisperunalla (Timo) Humistar
tasoitti selvästi mukulakokoa ja lisäsi
myyntikelpoista satoa.” ja
”Humistar vähentää perunarupea”.

Humistar® parantaa laatua vähentämällä rupisuutta ja
epämuodostuneita mukuloita.

Katso lisää: www.humistar.fi

Tarkalla työllä
uusia perunoita toukokuussa

Kuvat: Eero Saarinen

Osoite : Amerintie 88 04320 TUUSULA
Puhelin : 09-27468828 Fax 09-2746 8830

1. Turun saaristossa ei nykyään ole lunta joka
vuosi, mutta jos sitä on, täytyy se poistaa pelloilta maaliskuun aikana. Tällöin pelloilta
routa pääse sulamaan ja maa lämpiää.

Humistar soveltuu myös monille muille kasveille! Soita heti 09 2746 8828
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korkeaksi, muovi poistetaan harson alta. Siinä hänellä on konevoimaa apuna. Harso on
kasvuston päällä sadonkorjuuseen saakka.

4. Öisten lämpötilojen seuranta on erittäin
tarkkaa. Kastelulaitteet ja letkut täytyy asentaa valmiiksi, jotta hallan torjunta voidaan
aloittaa välittömästi lämpötilan laskiessa lähelle nollaa. Jos halla tulee, niinä öinä Saarisella unet jäävät vähiin. Keväällä voi olla hyvinkin monia hallaöitä peräkkäin. Vedenottoon on kaivettuja kuoppia, järvi ja makeaa vettä sisältävä osittain umpeen kasvanut
merenlahti.

2. Eero Saarisella kylvötyöt alkavat tavallisesti huhtikuun alussa. Pellot hän muokkaa
tasojyrsimellä. Ensimmäiset perunat hän istuttaa pienellä kahden istuttavalla istutuskoneella, koska siemeniin hän idättää tavallista pitemmät ja tuhdimmat idut. Myöhemmin kylvettävät perunat hän istuttaa automaattikoneella.

5. Vesi ja siitä muodostuva ohut jääkerros
suojaavat arkoja kasvustoja. Perunat ovat
erittäin arkoja hallan vioitukselle. Jo muutaman tunnin herpaantuminen hallan torjunnassa kostautuu sadon menetyksinä. Palkka
jää saamatta.

3. Ensimmäisten istutusten päälle Saarinen
vetää muovin ja sen päälle harson. Muovilla peitettyjä perunamaita täytyy seurata hyvin tarkkaan, jotta lämpötila ei pääse nousemaan liian korkeaksi ja polttamaan arkoja
taimia. Ilman lämpötilan noustessa tarpeeksi

6. Ensimmäiset perunat Saarinen toivoo saavansa markkinoille toukokuun viimeisinä
päivinä. Sadon korjuussa hän käyttää aluksi pientä elevaattorikonetta. Työhön hän on
saanut aina opiskelijoita ja paikkakunnalle
tulleita lomalaisia. Korjuutyössä täytyy olla
Kuuma Peruna 2/08

4–5 henkilöä koko sadonkorjuun ajan.

7. Varhaisperunat Eero Saarinen markkinoi
välittäjien kautta. He käyvät hakemassa perunat tilalta. Saarinen itse keskittyy perunoiden tuottamiseen ja sadon korjuuseen joka
päivä. Toki hän seuraa hintojen kehitystä ja
ruuhkia markkinoilla. Hän ihmettelee kaupan halua tuoda ulkomailta varhaisperunoita
kilpailemaan hyvälaatuisten kotimaisten perunoiden kanssa. Tuonti Suomea etelämpää
laskee hintoja ja heikentää kannattavuutta.

8. Pääsadon valmistuessa Saarinen ottaa
käyttöön nostolaitekoneen, jossa perunat
noukitaan maan laadusta johtuen multakokkareiden seasta laatikoihin. Tavallisesti varhaisperunat hän on nostanut heinäkuun alkupäiviin mennessä. Sen jälkeen hän keskittyy
seuraavan kevään siementen kasvattamiseen.

9. Eero Saarinen kasvattaa itse seuraavan
vuoden siemenet ostamistaan sertifioiduista
ostosiemenistä. Syyskautena hän kunnostaa
koneet ja laitteet sekä rakennukset. Varhaisperunanviljelijä voi pitää myös hiukan lomaa. Rantamökki on lähistöllä toisessa saaressa.
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Oulun yliopiston Tekevä-hanke
toi tehoa ja laatua pieniin elintarvikeyrityksiin
Oulun yliopiston Tekevä-projektissa lähes
sata suomalaista elintarvikealan pienyritystä on kehittänyt kahden vuoden aikana toimintaansa. Projektin vetäjä, professori Pekka Kess kertoo, että tulokset ovat olleet hyvin merkittäviä. Erityisesti laatuun ja tuottavuuteen on saatu parannuksia.
Professori Kessin mukaan Tekevä-hankkeessa on ollut mukana tuoreiden elintarvikkeiden tuottajia, tukkukauppoja ja alan
tuotantolaitteita valmistavia yrityksiä lähes
sata koko maasta. Kun mukaan otetaan
yrittäjien asiakkaat ja tuottajat, hanke on
koskettanut useita satoja yrityksiä.

”Merkittäviä kohteita ovat olleet laadun kehittäminen, tuottavuuden parantaminen,
hyvinvoinnin edistäminen työpaikalla, turvallisuuden parantaminen sekä koulutus ja
työvoiman saatavuuden turvaaminen.”
”Yliopiston henkilökunta on käynyt yrityksissä ja he ovat paneutuneet jokaisen mukana olleen yrityksen asioihin. Yliopisto on
järjestänyt myös yhteisiä koulutustilaisuuksia ja tapaamisia. Tänä syksynä toiminta on
vilkkaimmillaan”, kertoo Pekka Kess.

Luonnostalle laatukäsikirja
Luonnosta Oy on mukana Tekevä-hankkeessa. Toimitusjohtaja Antti Karjula ker-

Venäläiset merimiehet rakastuivat
Van Gogh -lajikkeeseen

too, että hankkeen aikana Luonnosta Oy:lle
ja sen sopimusviljelijöille on laadittu laatukäsikirja, joka on otettu jo käyttöön.
Karjulan mukaan Luonnosta Oy on parasta aikaa vahvassa kehitysvaiheessa ja kasvussa. Yritykselle ja sen sopimusviljelijöille laadittu laatukäsikirja viestii vahvasti yrityksen asiakkaille yrityskulttuurista ja sen
vahvuuksista. Sen keskeisenä tavoitteena
on kehittää yrityksen ja sen sopimuskumppaneiden toimintaa.
”Yhtiön tarkoituksena on ohjata oikeat perunat oikeaan paikkaan sekä luoda samalla
uutta arvoa perunoille ja sen käytölle.”
”Laatukäsikirjasta selviävät toimintamallit
viljelijöille, yrityksen koko henkilökunnalle ja asiakkaille”, sanoo Karjula.
”Merkittävää on se, että asiakkaiden reklamaatiot ja muut huomautukset vähenevät tai niitä ei tule ollenkaan. Yrityksen toiminnasta syntyy erittäin myönteinen suu
sanallinen viestintä ja näin kauppaa on entistä helpompi tehdä. Näin myös yritys kasvaa ja tuottavuus paranee nykyistä nopeammin. Toiminnan laajentumiselle saadaan
vahvaa jatkuvuutta.”
”Viljelijöille laatukäsikirjan seuraaminen
merkitsee parempaa tuottavuutta ja suurempaa kauppaan menevää satoa peltohehtaaria kohti. Merkittävää on se, että
hehtaarien tuotto euroina kasvaa”, muistuttaa Karjula.

Venäläisen rahtialuksen Rica Sailorin merimiehet ovat rakastuneet Van Gogh -peruna
lajikkeeseen. Kun alus käy Kalajoella Rahjan satamassa hakemassa sahatavaralastin,
kalajokinen perunanviljelijä Mikko Rahja vie
laivaan 450 kilon perunalastin.
Laivan kapteeni Victor Ananin kertoi yksinkertaisesti miehistön vaativan kalajokisia Van Gogh-perunoita niiden erinomaisen
maun ja säilyvyyden vuoksi.
”Ne ovat erittäin hyvän makuisia ja niistä
laivan keittiö saa syntymään hyvin monenlaisia ruokia. Me venäläiset pidämme perunoista, me syömme niitä ainakin kaksi ker-

Toimitusjohtaja Teppo Vetoniemi kertoo,
että yhtiö hankki Tekevä-hankkeelta tuotteiden toimittajille omavalvontajärjestelmien, laadun kehittämiseen ja ympäristön
hoitoon liittyviä konkreettisia ja tosiasioihin
perustuvia arviointeja ja koulutusta.

Kuuma Peruna 2/08

Rahjassa tai Raahessa sahatavaraa kuormaamassa. Samalla hankitaan suomalaiset
perunat. Lajikkeen täytyy olla Van Gogh.
Mikko Rahja viljelee pääasiassa siemenperunoita, mutta on aina ollut valmis toimittamaan Rica Sailorin tarvitsemat perunat.
Hänellä on Rahjan satamassa pieni hinaaja, jolla hän auttaa suuret valtamerialukset
matkan alkuun. Näin hän tuntee myös merimiesten tarpeet.
VK

”Kun lähes koko miehistö on kotoisen Pietarista, luotamme Pohjois-Euroopassa tuotettuihin elintarvikkeisiin”, perustelee Ananin hankintojaan.

Potwell Oy myy pakkaamoiden ja kuorimoiden perunoita. Sillä ei ole omaa tuotantoa
eikä varastointia.
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taa enemmän kuin suomalaiset syövät. Sen
vuoksi perunoiden erinomainen laatu, terveys ja maku ovat perustekijöitä, kun hankimme satamista perunoita keittiöömme”,
hän perustelee.
”Myös kalajokisten perunoiden säilyvyys on
hyvä. Me käymme Rahjassa 3–4 kertaa vuodessa. Muun ajan me purjehdimme hyvinkin lämpimissä maissa ja perunoiden säilyvyys on sen vuoksi tärkeää.”

Potwellille omavalvontaa

Potwell Oy:llä on myytäville tuotteille sataprosenttinen jäljitettävyys. ”Meillä on ollut
tarpeen saada kaikki asiat kirjattua ja pidettyä ajan tasalla. Erityisesti on arvioitu pakkaamoiden ja kuorimoiden omavalvontajärjestelmä vastaamaan ajan vaatimuksia”,
kertoo Vetoniemi.
VK

Kalajokinen perunanviljelijä Mikko Rahja on jo useita vuosia toimittanut Rica Sailorin tarvitsemat perunat. Mikko Rahja keltaisessa takissa nostaa perunasäkkiä laivan nostoverkkoon.

Venäläisen rahtialuksen Rica Sailorin kapteeni Victor Ananin kertoo venäläisten merimiesten suorastaan vaativan ruokapöytään
suomalaisia perunoita ja lajikkeen täytyy olla
Van Gogh.

Rica Sailorissa on työssä 20 merimiestä,
myös kokki on mies. Maaliskuun alussa
laivan lastatessa uutta sahatavarakuormaa,
laivan keittiö sai uuden kokin Pietarista.
Sergei Koziretskii oli ensimmäistä kertaa
Rica Sailorin keittiössä, mutta totesi varastossa olevien perunoiden todella hyviksi. Kolmen kuukauden reissunkaan jälkeen
ituja ja pehmeyttä perunoissa ei ollut.
Kapteeni Victor Ananin kertoi Rahjasta matkan jatkuvan Egyptiin, sen jälkeen käydään
Kreikassa ja Ruotsissa ja jälleen Välimerellä. Johonkin aikaan kesällä laiva on jälleen
Kuuma Peruna 2/08

Laivan kokki Segei Koziretskii on lähdössä
ensimmäiselle matkalle Rica Sailorilla. Perunat ovat todella hyviä, hän sanoo.
17

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

Glygoalkaloidit:
Perunoista aina vaan lisää uutta hyödynnettävää?
Perunaraastemehu on oivallinen ihon hoitoaine, perunan mehulla voi rauhoittaa ärtynyttä vatsaa ja estää vatsan liikahappoisuutta ja perunamehun on todettu soveltuvan tukihoitona myös nivelsairauksiin. Perunan sukulaislajin ja rikkakasvina tunnetun punakoisoköynnöksen oksien kuorilla
on aiemmin lääkitty pitkäaikaisia ihottumia,
astmaa, keuhkoputkentulehdusta, reumaa
ja kihtiä. Suomessa harvinaisen mustakoison murskatuilla lehdillä on ulkoisesti hoidettu tulehduksia ja märkiviä haavoja. Vanha kansa on siis tiennyt sen, mistä löytää
hoitokeinot tavanomaisiin, arkipäiväämme hankaloittaviin vaivoihin. Onko glykoalkaloideilla yhteyttä kyseisiin terveytemme
kannalta positiivisiin vaikutuksiin? – Viimeaikaiset tutkimukset ovat todistaneet glykoalkaloideilla todellakin olevan teho estää meille haitallisten mikrobien kasvua ja
jopa syöpäkasvaimien solunjakoja. Tomaatin spirosolaani-glykoalkaloideilla on eläinkokeissa todettu myös veren kolesteroli- ja
triglyseridi-arvoja alentava vaikutus. Mikrobien kasvun ehkäisijänä glykoalkaloidit eivät sinänsä yllätä, koska kasvit tuottavat
näitä yhdisteitä erityisesti puolustautuakseen omia taudinaiheuttajiaan ja tuholaisia vastaan.
Peruna on nyt ihan aitoa terveysruokaa,
kun peruna syypäänä liikalihavuuteen on
pääpiirteittäin kumottu. Eihän kukaan voi
syödä sellaisia määriä pelkkää perunaa,
että pääsisi siitä lihomaan! Perunan glykoalkaloidien kohdalla on kuitenkin oltava tarkkana, sillä erityisen terveellisinä niitä ei voida pitää. Korkeina pitoisuuksina
glykoalkaloidit aikaansaavat vatsanväänteitä, ripulia, hallusinaatioita ja pahimmillaan kuoleman. Perunan mukuloiden sisältämät glykoalkaloidit eli solaniini ja kakoniini on tunnettu jo pitkään. Syötävien
perunan mukuloiden glykoalkaloidi-pitoisuuksien turvallisuusrajana pidetään 200
mg/kg tuorepainoa kohti. Harvemmin nykyisin viljellyt lajikkeet tuon arvon kuitenkaan ylittävät.
Glykoalkaloidien kertyminen mukuloihin on
18
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kenteeltaan erilaisia glykoalkaloideja, joista useimmat ovat nimettyjä.

FT Veli-Matti Rokka
lajikekohtaista. Vanhassa englantilaisessa
perunalajikkeessa Magnum Bonum todettiin Ruotsissa 1980-luvun puolivälissä glykoalkaloidipitoisuuksia, jotka ylittivät jopa
600 mg/kg tuorepainoa kohti. Tavallisesti ihmisen makuaisti on kuitenkin niin harjaantunut, että korkeat pitoisuudet tuntuvat jo suussa polttavilta tai ne aikaansaavat kitkerän maun, joten tällaiset perunat
jäävät syömättä. Mukuloiden vihertyminen
on myös oivallinen merkki siitä, että perunoissa saattaa olla runsaasti glykoalkaloideja, joten vihertyneet perunat on paras jättää lautaselle. Kylmässä maassa kasvatetut pienet varhaisperunat saattavat sisältää
glykoalkaloideja enemmän kuin 200 mg/kg.
Ongelma varhaisperunoihin liittyen on se,
että perunat syödään kuorineen, ja kuoriin
ja heti kuorikerroksen alle on kerääntynyt
eniten glykoalkaloideja.
Viljelty perunamme siis sisältää alhaisia
pitoisuuksia solaniini- ja kakoniini-glykoalkaloideja, joiden kemiallisissa rakenteissa on paljon yhtäläisyyksiä, sillä ne sisältävät yhteisen steroidirungon (solanidiinin).
Kuten glykoalkaloidi-nimi jo kertoo, mukana on myös sokeria, joka poikkeaa koostumukseltaan solaniinissa ja kakoniinissa.
Sokeriosan liittyminen steroidirunkoon aikaansaa sytotoksisen vaikutuksen lisääntymisen. Villeissä perunalajeissa ja muissa koisokasveissa on useita kymmeniä raKuuma Peruna 2/08

Miten näitä ihmiselle toksisia yhdisteitä voisi hyödyntää? Glykoalkaloidien ihmisen terveyden kannalta positiivisista vaikutuksista ei ole runsaasti tutkimustietoa johtuen
siitä, että glykoalkaloideja pidetään ainoastaan haitallisina yhdisteinä. On jopa kyseenalaistettu se, ovatko kaikki tähän mennessä tunnetut glykoalkaloidit suoranaisesti edes myrkyllisiä. Kuten monien muiden kasvien bioaktiivisten yhdisteiden kohdalla tiedetään, pieninä määrinä niillä voi
olla jopa terveyttä edistäviä vaikutuksia,
mikä saattaa päteä myös glykoalkaloideihin. Etelä-Amerikassa kasvavat luonnonvaraiset tomaatit saattavat sisältää erittäin
korkeita tomatiini-pitoisuuksia (500–5000
mg/kg kuivapainoa kohti) ja silti intiaanit
ovat perinteisesti niitä nauttineet. Samalla tavalla vihreistä tomaateista valmistettu
pikkelsi ei ole ainoastaan herkullinen lisuke omalla lautasellamme, vaan oikea terveyspaukku, sillä raakojen tomaattien glykoalkaloidit voivat siis laskea veren kolesteroliarvoja.
Farmakologista tutkimusta tarvitaan lisää,
jotta perunan solaniinin, kakoniinin, solanidiinin ja niiden johdannaisten kyky toimia esim. syöpäsolujen kasvua ehkäisevinä bioaktiivisina yhdisteinä saadaan paremmin selvitettyä. Australiassa on jo lähes markkinoilla Coramsine-niminen syöpälääke, joka sisältää ”paholaisen omenasta” (Solanum linnaeanum -lajista) eristettyjä solasoniini- ja solamargiini-glykoalkaloideja. Tämän lisäksi tarvitaan uusia keinoja
erilaisten mikrobien torjuntaan ja erityisesti virusten, sienten ja antibiooteille resistenttien bakteerien lisääntymisen ehkäisemiseksi. Tiettyjen glykoalkaloidien alustavat laboratoriokokeet ovat osoittaneet niillä olevan kyky estää jopa hankalasti torjuttavien sairaalabakteerien, kuten Staphylococcus aureus -lajin, lisääntymistä. Mahdollisuuksia on siis monia ja tutkimusta
näiden bioaktiivisten yhdisteiden kohdalla on lisättävä.
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Ranska – Euroopan
suurin perunanviejä
Peruna kuuluu ranskalaiseen ruokapöytään yhtä erottamattomasti kuin etanat ja
viini. Jokainen ranskalainen syö vuosittain
noin 55 kg perunaa, josta puolet jalostettuina tuotteina. Eurooppalainen peruna-ala,
ranskalaiset etunenässä, oli edustettuna Villers-Saint-Christophessa Pohjois-Ranskassa syyskuussa järjestetyssä Potato Europe
2008 -tapahtumassa. Paikalla olivat myös
Kuuma Peruna -lehden toimittajat.
Ranskassa viljellään 105 000 ha ruokaperunaa ja vajaat 10 000 ha varhaisperunaa.
Kokonaissadoksi muodostuu noin 4,7 miljoonaa tonnia. Ranskalaisten perunanviljelijöiden keskisato onkin yli 40 t/ha. Maassa tuotetaan lisäksi noin 1,5 miljoonaa tonnia perunaa tärkkelys- ja perunajauhoteollisuuteen. Palstaviljelyn kokonaissadoksi on
arvioitu noin 0,4–0,5 miljoonaa tonnia. Vertailun vuoksi Suomen kokonaistuotantoala
2008 on 26 400 ha ja kokonaissatoarvio 0,6
miljoonaa tonnia.
Valtavan tuotantoalansa ja hyvien olosuhteidensa ansiosta Ranska on noussut Euroopan suurimmaksi ruokaperunan viejäksi. Vuosittain maasta lähtee noin 1,5 miljoonaa tonnia ruokaperunaa pääasiassa Espanjaan, Italiaan, Portugaliin, Belgiaan, Saksaan

ja Aymard de Montigny. Ranskalainen kuluttaja suosii keltamaltoisia soikeita lajikkeita. Pyöreillä on vain rajallinen markkina.
Kuoren väreistä halutuin on keltainen, mutta kaupoissa on huomattu eriväristen perunoiden nostattavan perunatiskin huomioarvoa merkittävästi. Kannattaa siis asetella vierekkäin punaisia ja keltaisia lajikkeita, vihjaa de Montigny.

Viljelykiertoon ja siemeneen
panostetaan
Ranskalaisessa marketissa eriväriset perunat tekevät tiskistä houkuttelevamman. Huomaa myös suoja, jolla perunoiden vihertymistä voidaan vähentää.
ja Iso-Britanniaan. Tärkeimmät tuotantoalueet sijaitsevat maan pohjoisosissa erityisesti rannikon läheisyydessä.

Valtava lajikekirjo
Suuressa maassa myös lajikkeiden määrä
on suomalaisittain ajateltuna valtava. Tällä hetkellä aktiivisessa viljelyssä on yli 300
eri lajiketta. Näistä viljellyin on Agatha. Muita suuria lajikkeita ovat esimerkiksi Charlotte ja Nicola, kertoo Ranskan kansallisen
perunakomitean CNIPT:n tekninen johta-

Lajikejalostaja HZPC:n näyttelytilassa riitti vilskettä molempina messupäivinä.
20
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Ranskan perunakomiteassa de Montigny
vastaa viljelyteknisistä asioista. Hän selvittääkin, että normaali viljelykierto ruokaperunatuotannossa on yksi vuosi perunaa ja
viisi vuotta muita kasveja. Hänen mukaansa maata riittäisi jopa sellaiseen kiertoon,
jossa perunaa on vain kerran viidessätoista vuodessa. Tähän ei ole kuitenkaan menty. Sertifioidun siemenen käyttöaste Ranskassa on noin 80 %. Neljä viidesosaa tuotannosta viljellään siis uudella siemenellä.
Tähän ovat aikojen saatossa johtaneet olosuhteiden pakko ja havainnot varmemmista sadoista uudella siemenellä.

Potato Europe 2008 – Euroopan
perunaväen kohtaaminen
Hollannin, Belgian, Saksan ja Ranskan kesken kiertävä vuosittainen Potato Europe –tapahtuma kerää paikalla noin 10 000 vierasta ympäri Eurooppaa. Tapahtuman järjestelykomitean johtaja Francois-Xavier Broutin kertoo, että ulkomaalaisia vieraita arvioidaan käyvän noin 3000. Ilmoittautuneita
oli 37 eri maasta.
Messuilla oli ensimmäistä kertaa nähtävänä jatkuva työnäytös neljällä eri optisella
lajittelijalla. Mielenkiintoista olikin nähdä,
miten samaan lopputulokseen voi pyrkiä
niin monella eri tavalla. Myös nosto- ja laatikointinäytökset vetivät paljon yleisöä. Lajike-edustajista käytännössä kaikki merkittävät olivat paikalla esittelemässä uutuuslajikkeitaan. Hollantilaisen HZPC:n osastolla paistoi tyytyväisyys kesän havaintoihin
muun muassa Challengerista, Annabellestä
ja Salinesta. Näiden lajikkeiden uskotaan
kasvavan merkittävästi lähivuosina.
AA

Tutkimus & Kehitys
Elina Virtanen ja Lauri Rahko, Kantaperuna Oy ja MTT Ruukki

Kantaperunan tuotantoketjuun
lajike- ja laatutestaus
Pohjoisen Kantaperuna Oy:n tavoitteena
on luoda koko tuotantoketjun kattava LAJIKE- ja LAADUNSEURANTAmalli vuoteen
2010 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa tehostettua havainnointia ja näytteenottoa eri tuotantovaiheista. Virallisten
kasvintarkastustoimenpiteiden lisäksi tehdään omia analyyseja kasvustoista ja mukuloista. Lisäksi myytävistä kauppaeristä
tehdään kenttätestaukset havaintoineen.
Myyntikauden 2007-2008 kauppaerät olivat jo tehotarkkailussa sekä varastossa
että kentällä.

Kerättävä tieto on analysoitava, jotta tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä lajikekäyttäytymisestä tai laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tietoa on kuitenkin oltava runsaasti, koottuna useammalta kasvukaudelta ennen kuin voidaan mennä tehdä käytäntöön uusia ohjeistuksia. Tiedonkeruussa ja sen analysoinnissa hyödynnetään yrityksen ePeruna-palvelua.

ENSIVAIHEESSA TIEDONKERUUTA
Tuotettujen siemenperunoiden järjestelmällinen laadunhallinta edellyttää ensinnäkin
hyvää lajiketuntemusta. Yhteistyö jalostajien kanssa on lähtökohtana lajikevalinnoille,
mutta jalostajilta saatu lajikekuvaus tuotantosuosituksineen ja käyttötarkoituksineen
ei ole aina riittävän tarkkaa informaatiota.
Lajikkeista ja niiden käyttäytymisestä tuotanto-oloissamme on saatava aikaan systemaattinen tiedonkeruu, joka auttaa antamaan oikeanlaista, lajikekohtaista tietoa
sopimustuottajille, asiakkaille ja yrityksessä
markkinointia ja tuotanto-ohjeistuksia tekeville henkilöille. Lajikekohtainen tieto edesauttaa täsmentämään viljelysuosituksia ja
ennakoimaan lajikekäyttäytymistä.
Tiedonkeruuta tarvitaan myös tuotantoketjun eri vaiheista. Tuotantoketjusta on pystyttävä tunnistamaan laatuun vaikuttavat
heikot lenkit. Jos samoja laatuheikkouksia esiintyy kasvukauden tuotanto-olosuhteista riippumatta, siihen on haettava ratkaisua. Siemenperunan laadun arvioinnissa on oltava käyttölaatua parhaiten kuvaavat mittarit. Taimettumis- ja alkukehitysnopeus kuvaavat siemenperunan elinvoimaisuutta. Nopea taimettuminen ja alkukehitys
nopeuttavat myös mukulanmuodostusta ja
kasvuston kehittymistä. Kehittyvän kasvuston on oltava terve ja tuottaa mahdollisimman hyvää satoa.

jen kehittymiseen ja kasvitauteihin liittyviä
havaintoja säännöllisesti. Tuotantoruuduista korjattiin sadot ja sadoista tehdään vielä
laatuanalyysit. Saatuja tietoja verrataan ko.
kauppaerien kantasiemeniin. Koottujen tietojen yhteenvedot vuoden 2008 osalta saadaan valmiiksi marras-joulukuussa.
Elinvoimainen ja terve siemenperuna vaikuttaa kasvuston taimettumis- ja alkukehitysnopeuteen.

KAUPPAERÄT JO TESTEISSÄ
Pohjoisen Kantaperuna Oy:n lajike- ja laatutestauksen toimintamallin rakentaminen
aloitettiin vuoden 2007-2008 kauppaerien
testauksella. Testauksessa oli 80 kauppaerää 15 eri lajikkeesta. Syksyn 2007 laatuanalyysivaiheessa otettiin jokaisesta kauppaerästä näytteet varastoseurantaan sekä
siemenperunat kenttätestaukseen. Kauppaerät varastoitiin samaan varastoon ja laatuseurannat tehtiin joulu-, helmi- ja huhtikuussa. Jokaisesta kauppaerästä osa mukuloista oli varastossa ns. stressiolosuhteissa mahdollisten bakteeritautien esiinsaamiseksi.
Kauppaeristä siemenperunoiksi otetut
mukulat istutettiin kenttätestiin Lumijoelle. Kenttätestauksessa jokaisesta kauppaerästä istutettiin kolme eri tuotantoruutua,
yhteensä 240 kpl. Kentällä tehtiin kasvustoKuuma Peruna 2/08

LAJIKE- JA LAADUNSEURANTAA
HYÖDYNNETÄÄN
Koko tuotantoketjun laadunseurannalla saadaan kartoitettua kasvitautien suhteen ns. riskierät. Laadunseurannalla minimoidaan tuotantoketjusta kasvitautiriskiä perussiemenen tuotantovaiheesta lähtien. Riskierät saadaan poistettua ketjusta
jo tuotantovaiheessa, ennen erien markkinointia asiakkaille. Lajikevalinnassa panostetaan uusien lajikkeiden valintaan mahdollisimman nopealla aikataululla sekä tiedonkeruuseen niiden käyttölaatu- ja tuotanto-ominaisuuksista lajiketuntemuksen lisäämiseksi. Entistä enemmän kiinnitetään
huomiota markkinoille tulevien lajikkeiden
käyttöominaisuuksiin.
Jo nyt vuoden 2007 kauppaeristä on saatu
mittava lajikekäyttäytymistä ja käyttölaatua
kuvaava aineisto. Tätä aineistoa hyödynnetään Oulun seudun ammattikorkeakoulun
opinnäytetyöhön ja yrityksen lajike- ja laatutestaukseen rakennettavan toimintamallin kehittämiseen.
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Peruna ja tryffeli vaatekaupan
mainoksessa
peruna

tryffeli

Tervetuloa Suomen suurimpaan
perunatapahtumaan

Kuuma Peruna -kiertueelle
Valitse aikatauluusi sopivin
13.10. Himanka klo 11–15,
14.10. Suupohja klo 11–15,
		
15.10. Laitila
klo 11–15,

Perunavuosi esillä ELMA-messuilla

n
Pottumieste
to PTT
Tietotoimis

aika ja paikka:
Urheiluhalli
Seurantalo Majbo
Dagsmarkissa
Agrimarket

Kiertueella esitellään kaikki Kantaperunan uutuuslajikkeet. Yhteistyökumppaneiltamme saat tietoa kaikista perunaan liittyvistä asioista. Perinteiseen tapaan tarjoamme tietysti ruuat ja pullakahvit!
Osallistu tapahtumapaikalla kisaan ja
voita suursäkki siemenperunaa!
Yhteistyössä mukana:

Televisiossa on pyörinyt vaatekauppa Seppälän mainos heidän
uudesta mallistostaan. Siinä kerrotaan heidän myyvän huippusuunnittelijan luomuksia halvalla kaikelle kansalle. Vertailuna sanotaan heidän myyvän tryffeleitä perunan hinnalla. Joku
voisi pitää tätä loukkaavana, mutta Pottumiesten Tietotoimisto näkee vertailussa myös positiivista: esimerkiksi vastanostettu uusi peruna on elämyksenä hyvinkin tryffelin veroinen ja
siitä voi nauttia koko kansa!

Hui!

Perinteiset Elävä maaseutu -messut järjestetään jälleen marraskuussa Helsingin Messukeskuksessa. Peruna-alan yritykset ja järjestöt
ovat koonneet voimansa ja messujen paraatipaikalla on nyt esillä peruna monessa muodossa. Osastolla on luvassa mm. tekemistä lapsille
ja perunatuotemaistiaisia kaiken ikäisille. Kokkausnäytökset ovat lupautuneet hoitamaan eturivin keittiömestarit Jaakko Nuutila ja Markus
Maulavirta. Tapahtumaa koordinoi Pro Peruna
ry. Nähdään messuilla!
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Svensk Resumé
Äldre forskaren Asko Hannukkala på MTT:

Brunröta skall kontrolleras
ännu noggrannare i lager

odlingscirkulationen. Det rekommenderas
att man håller fyra års mellanrum med odling av potatis.

flesta maskinerna kommer till odlare, som
utför arbete under höst och vår, även för
grannen.

I höst och nästa vinter skall man vara noggrannare än vanligt när det gäller lagring av
potatis. Äldre forskare hos MTT påminner
att nu efter fuktiga sommaren då det förekom mycket mögel skall potatisen torkas
särskilt väl innan de lagras. Temperaturen
i lagret skall också sänkas snabbt till 4–5
grader. I lagren måste man dagligen kontrollera utbredningen av brunröta.

”Den nya mögelstammen är beredd för att
angripa genast då fuktighetsomständigheterna är gynnsamma. Möglet börjar sprida sig flera veckor tidigare än de sporer
som härstammar från de äldre stammarna.
Därför måste även bekämpningsåtgärderna påbörjas mycket tidigt”, berättar Hannukkala.

Odlaren Tuomo Peltola skaffade sig under
förra våren en italiensk maskin av märket
Mara som importerats av R. Laaksonen Ab
i Laitila. Allt som allt 22 hektar potatisåkrar
hann utjämnas.

Äldre forskaren Asko Hannukkala på Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) i Jockis har forskat kring
potatissjukdomar och bekämpning av dem
från början av 90-talet. Han gör samarbete med MTTs forskningsinstitut i Ruukki
och med institutet för potatisforskningen
Petla.
Bladmögel och brunröta har blivit allt mer
besvärlig för finländska potatisproduktion.
Hannukkala berättar att i början av 2000-talet importerades utsädespotatis från Centrala Amerika till Europa och i samband med
det kom en ny typ av bladmögel som klarar av att övervintra. Sporer som kan övervintra i marken framkallar en aggressivare
sjukdom än den tidigare europeiska mögelstammen. Den nya mögelstammen har
nu erövrat hela Finland inkluderande Lappland. Den gamla mögelstammen har försvunnit nästan helt.
I forskningar har det framkommit, att den
nya mögelstammen kan överleva i finländska förhållanden i tom 3-4 år. Detta
betyder, att två spannmålsår inte är nog i
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Senaste sommaren var mycket regnig och
fuktig. Fuktigheten skapade goda tillväxtomständigheter för potatisskorven. Detta ledde till stora utmaningar gällande bekämpningen av mögel, skördning och lagring av potatisen.

Utjämning av åkern ger
ekonomisk nytta
Under senaste sommaren har flera potatisodlare förundrat sig över de stora vattenpölarna på sina åkrar. Det översvämmande
vattnet har förstört skörden. Med hjälp av
formgivning av åkern uppnås goda resultat. Vattnet har runnit bort, och skördetröskeln löper smidigt på åkern.
Automationen står nu till hjälp med formgivningen av åkern. Även stora åkerfält utjämnas lätt och enkelt med de nya datoroch laserguidade utjämningsmaskinerna.
Lutningarna formas på rätt sätt, så att vattnet inte kvarstår i fördjupningar på åkern.
För tillfället har ca 10 stycken laserguidade utjämningsmaskiner importerats till Finland. Antalet håller dock på att öka. De
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Peltola tycker att resultatet är mycket bra.
Skillnaden mellan utjämnade och outjämnade åkrar är betydlig under regniga somrar, trots att det inte ökades med gödsel
där jorden hyvlats bort. Under de första
åren borde gödsel dock tilläggas varifrån
jorden har förflyttats” berättar Peltola.
Som chaufför för maskinen och som arbetare fungerar den blivande husbonden Matti Peltola. Han berättar att den fem meter
breda utjämningsmaskinen behöver kraft
och massa. Hans traktor har 240 hästkrafter och väger 10,5 ton.
Styrningssystemet baserar sig på laser- och
datateknik. En laser-emitterande fyr monteras jämnt längs med åkerkanten. Signalen
tas emot av maskinen. Först kartläggs behovet av utjämningen samt mängden av
jord som skall förflyttas. Området indelas i
rutor om ca tio meter. I varje ruta låter man
maskinen gå ned längs marknivån, så får
man information om höjdpunkterna. Efter
detta räknar maskinen automatiskt ut hur
mycket som skall förflyttas och vart.
Matti Peltola berättar att värdena som inmatats i programmet styr maskinen under
den egentliga utjämningen av åkern. Maskinen tar och ger jord enligt behov.
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Kvalitetstester i Kantaperunas
produktionskedja
Pohjoisen Kantaperuna Ab:s mål är att skapa en modell för sort- och kvalitetskontroll
täckande hela produktionskedjan fram till
år 2010. I praktiken betyder detta mer effektiverade iakttagelser och prov från olika produktionsskeden. Utöver de officiella kontrollmetoderna görs egna analyser
av plantorna och potatisknölarna. Likaså
görs fältprov med iakttagelser på de handelspartier som skall tillsaluföras. Handelspartier från försäljningsperioden 2007-2008
var redan under observation både i lager
och på fälten.
Pohjoisen Kantaperuna Ab har börjats bygga upp sin modell för kvalitetstester under
säsongen 2007–2008. Allt som allt testades
80 handelspartier av 15 olika sorter. Under
hösten 2007 togs i kvalitetsanalysskedet
ett provparti ur varje handelsparti för lagerkontroll och utsädespotatis för fältprov.
Handelspartierna lagrades i samma lager
och kvalitetskontroll gjordes under december, februari och april. Av varje handelsparti lagrades en del av potatisen i så kallade
stressomständigheter för att få fram eventuella bakteriesjukdomar.
Utsädespotatis som tagits från handelspartiet undersöktes i ett fältprov i Lumijoki. I
fältprovet planterades 3 rutor från samtliga handelspartier, allt som allt 240 rutor.
På fältet iakttogs regelbundet plantornas
tillväxt och förekomsten av växtsjukdomar.
Provrutorna skördades och man gör ännu
en kvalitetsanalys av skörden. Informationen jämförs sedan med utsädespotatisen
från respektive handelsparti. Den samlade
informationen från år 2008 blir färdig i november – december.
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Presentationen av nya
potatissorter under Potatisens
Tillväxtprogram -dagar
Flera nya och lovande sorter har nu anlänt
och håller på att anlända på den finländska
potatismarknaden. Kantaperuna, Agrimarket, Nordkalk, Yara, Viljavuuspalvelu och
Syngenta organiserade Potatisens Tillväxtprogram -dagar i Himango och Suupohja i
augusti. Jaap Brondijk från det holländska
HZPC var på plats som expert på nya potatissorter. Under Tillväxtprogramdagarna presenterades dessa nyheter för odlare och företagens representanter.
Kantaperuna har tre stycken provfält på kundodlarnas fält runtom i Finland och dessutom ett provfält på hundra sorter i Pyhäjoki
omfattande sorter, som testas för nordliga
områden. Provsorterna odlas bland den normala produktionen så de får precis samma
behandling som matpotatisproduktionen
runtomkring. Alla nyhetssorter som introducerades under Tillväxtprogramdagarna
kommer från HZPC. Nedan är presenterade
de framgångsrika sorterna Opera, Challenger och VDZ 97-207.

Opera – en mjölig allround potatis
Opera har diskuterats bland odlarna redan
under ett par års tid. Sorten lanseras nu
med full fart ut på marknaden och den förutspås få god position i den gula potatispåsen. Till Operas starka sidor hör god smak,
lämplig mjölighet och ypperligt god tålighet
mot bladmögel och brunröta. Sorten tillämpar sig även för ekologisk produktion. Opera ger skörd i klass med Van Gogh.

Challenger – Knölrik utmanare
på allroundpoatatismarknaden
Challenger kompletterar utomordentligt sortutbudet bland allroundpotatisen. Sorten
ger en knölrik och god skörd. Challenger
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lämpar sig utmärkt till industrin, skalerier
och matpotatisproduktion. Challenger har
bruksegenskaper mycket nära Bintje, men
dess odlingsegenskaper är mer moderna.
Den ger skörd litet senare än Van Gogh.

VDZ 97-207 – En skördrik och tidig
potatissort även för ekologisk odling
Här har vi en sort som erbjuder redan i tidig produktion en mycket god tålighet mot
bladmögel och potatisskorv. Potatisen blir
snabbt stora och kan skördas redan tidigt
och tål väl behandling. Sorten förväntas få
ett officiellt namn under denna försäljningsperiod. Namnet uppger att sorten har förädlats år 1997. Normalt får sorterna sitt namn
inom 9-12 år efter förädlingen så även denna sort följer passligt tidtabellen.

Utnämningar

ANNE HAR UTNÄMNTS TILL
FÖRSÄLJNINGSCHEF OCH
AKI TILL EXPORTCHEF
Anne Parkkinen har den 18.8. utnämnts till
försäljningschef hos Kantaperuna. Anne har
tidigare arbetat bland jordbruks- och trädgårdshandeln på K-Rauta Äimärautio i Uleåborg. Hon har sina rötter i jordbrukslivet för
det har odlats potatis på hennes hemgård
redan länge. Anne kommer att ansvara för
de inhemska kundrelationerna och henne
kan man träffa under höstens lopp på Kantaperunas kundevenemang. Anne kontaktas per telefon 040 766 2812 och per e-post
anne.parkkinen@kantaperuna.com

PeruNapaKinaa

Vuojet ei oo veljeksiä
Kirjotan tätä syyskuun puolivälisä, perunan-

si, ei kerinny potut kasvaa, ku vielä se hal-

sano:

nostoaikaan. Muutama viikko on ollu kui-

laki tuli elokuun alusa.

– Voi yhyren kerran, ny tuli Ameriikkaan läh-

vempaa ja koneet näyttää pysyvän pinnalla.

tö.

Raktorin urat kesän ruiskutusten jäljiltä on

Tuli sitä käytyä yölläki lämpömittaria puhut-

Karjalainen puhalsi itkun pellon pääsä, ai-

vain niin syvät, että niihin ku toisen rattaan

telemasa, eihän sille mittään voi, mutta tuli

kansa tyrski ja sitte nosti päänsä ja naama

ajaa, niin kaatumista saa pelätä.

jonkulaista yökerhua hallan kans vietettyä.

leviästi hymysä totesi:

Eikö niisä yökerhoisa oo jännitystä ja ra-

– A vot, jäipä oljet.

hanmenoja kaupunkiolosuhteisaki.

Savolaisen reaktion näät alla olevasta ku-

Toissa kesänä meillä saatiin vettä koko kasvukautena reilut 30 milliä. Rupi kyllä osa-

vasta.

si kasvaa sillonki. Mukuloita oli vähä var-

Kuulin semmosen tarinan, joka kerto hal-

resa, mutta ihimeen isoksi kerkesivät kas-

la-aamusta eri puolilla Suomia. Hämäläinen

Ameriikasa pankit kaatuilee ja vakkuutus-

vaa. Tänä kesänä on satanu melekeen 400

viljelijä tuli pellon reunalle, mietti, ähkyi ja

yhtiöt yskii. Tuntuu siihen verrattuna tämä

milliä, joka pitäs olla perunalle tirektiivin

puhumatta panui pirttiin.

maanvilijelys tulevaisuuven alalta.

mukkaan sopiva määrä. Ois vain tarvittu

Pohojalainen käveli kiivain askelin pel-

aurinkuaki. Lämpösumma jäi liian pienek-

lon reunaa, repi jäähileisiä tähkäpäitä ja

Kannan Otto

Aki Aunola fortsätter sitt arbete inom utvecklingen av export- och utlandsverksamheten. Aki har utnämnts till exportchef och
han fungerar samtidigt som chef för Kantaperunas försäljningsteam. Även Aki kan fortsättningsvis kontaktas när det gäller handel
av utsädespotatis.
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Oloissamme viihtyvän tunnistaa
Boreal tukee tuloksellista suomalaista viljelyä kohdentamalla
jalostusohjelmansa eri viljelyvyöhykkeille ja eri
käyttötarkoituksiin. Kasvuolojemme vaatima viljelyvarmuus on
jokaisen Boreal-lajikkeen perusominaisuus.
Kun pohja on kunnossa – olet valinnut kasvuoloihin ja
sadon käyttötarkoitukseen sopivan lajikkeen – saat muutkin
tuotantopanokset täysimääräisemmin hyödynnettyä.
BOR

-merkinnästä tunnistat oloissamme viihtyvät, huolellisesti
testatut laatulajikkeet.

Boreal Kasvinjalostus Oy
Puhelin 0400 200 710
www.boreal.fi
www.farmit.net

Sertifioitu
siemen on
laadun tae.

Tiedä mitä
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