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Pohjanmaan perunaa Italiaan
Lisäaineettomuuden lisäksi yksi mahdollisuutemme perustuu suomalaisen viljelyn
melkein olemattomaan kasvinsuojeluaineiden käyttöön verrattuna isojen tuottajamaiden määriin. FAOSTAT:in tutkimuksen mukaan Suomessa käytettävien torjunta-aineiden määrä on alle kymmenesosa verrattuna Euroopan eniten torjunta-aineita käyttävien maiden keskiarvoon.

Ruokaperunan markkinointiin keskittyvä
kumppanimme kertoi saaneensa italialaiselta asiakkaaltaan positiivisen palautteen
Suomessa tuotetusta Salinesta: kun ulkoinen ja sisäinen laatu on kunnossa, suomalaisen perunamme kauppa käy osaavien kavereiden toimesta vaikka Italiaan.
Tätä lehteä painettaessa olemme Suomessa tilanteessa, jossa kohtuullinen ylituotanto painaa perunan hintoja alas. Tilanne on
huonosti tasapainossa ympäristömme kanssa, kun muualla Euroopassa on melkein
kaikkialla puutteita raaka-aineesta, ja hinnat ovat suhteellisen hyvällä tasolla. Tässä
lehdessä tarkemmin käsitelty Venäjän vientikielto ei paranna tilannetta.
Isojen kausivaihteluiden aiheuttamaa hintojen heiluntaa voitaisiin Suomessa tasapainottaa viennillä. Suomalaisen elintarvikkeen
kauppatase oli Helsingin Sanomien mukaan
2,7 Mrd alijäämäinen vuonna 2012. Suomalaisten viljelijöiden kannalta trendi on hankala, kun viimeisen kymmenen vuoden aikana alijäämä on kasvanut 150–200 miljoonaa vuosittain. Tarvitsemme lisää kumppanuuksia, rohkeaa verkottumista ulkomaan
elävien kanssa ja uusia asiakaskentän tuntemuksesta lähteviä lisäarvotuotteita, joilla
suomalainen elintarvike viedään ulos.

Valio on hyvä esimerkki Suomessa tuotetun
puhtaan elintarvikkeen kyvystä pärjätä maailmalla. Valion Venäjän liiketoiminnasta vastaava johtaja Mika Koskinen kirjoitti syyskuun kolumnissaan lisäaineettoman jogurtin viennistä Venäjälle. Oikein tehtyyn asiakastutkimukseen perustuva 30 erilaisen lisäaineettoman jogurtin tuotteistus vastaa hyvin venäläisen asiakkaan tarpeeseen. Se on
samalla tuote, jota ei tällä hetkellä muiden
maiden tarjoamasta löydy. Asiakkaat ostavat arvostamaansa uutta suomalaista tuotetta, ja Valio on pystynyt lisäämään hyllytilaansa Venäjän kaupassa.
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Kotimaisen puhtaan tuotteen kysynnän kasvu on selvä trendi myös suomalaisten ostajien keskuudessa. Viime viikolla esitetty
YLE:n Food Inc -dokumentti paljasti ulkomailla tuotetun ruuan epämiellyttäviä tosiasioita. Ohjelmaa jaettiin vauhdilla facebookissa, ja ohjelmalla olikin viikon kuluessa
kymmenkertainen katselijamäärä Docventures-sarjan muihin dokumentteihin verrattuna.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille! Kiihdytetään
koko joukkueella terveellisen, arvokkaan
ja puhtaan kotimaisen perunamme markkinointia.
Antti
antti.hintikka@kantaperuna.com
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Alkavaan kauteen voi lähteä
rauhallisin mielin
Tärkeimpien EU-maiden sato jäi keskivertovuosia heikommaksi erityisesti Keski-Euroopassa itälaidalla. Näistä maista tulee tällä kaudella avautumaan meille uusia vientikohteita korvaamaan vielä syyskuussa kiinni olevia Venäjän markkinoita. Kotimaassa päästiin lämpimän kesän ansiosta hyviin hehtaarisatoihin, mutta kokonaissatoa
leikkaa pari vuotta sitten rajusti pudonnut
pinta-ala. Kotimaan sadosta tuli hyvälaatuinen, joten se kelpaa hyvin raaka-aineeksi
kuorimoihin ja teollisuuteen pakkaamoiden
ohella. Parin edellissyksyn vaikeat nostokelit kääntyivät nyt suotuisaksi.

maissa. Yhdessä Saksan 16 % pudotuksen
kanssa tuotantomäärän arvioidaan kasvavan kokonaisuutena yhdellä prosentilla. Kokonaissato olisi kuitenkin viimeisen seitsemän vuoden jaksolla toiseksi alhaisin heti
viime vuoden jälkeen.

Euroopassa kevät oli myöhäinen poikkeuksellisen myöhään jatkuneen talven seurauksena. Perunan istutukset olivat useita viikkoja normaalia myöhemmin. Kun myös alkukesä jatkui suurelta osin sateiden ja viileän sään merkeissä, ei peruna kyennyt kirimään kasvurytmiä kiinni. Kesä-heinäkuun
vaihteessa säätyyppi vaihtui helteiseksi ja
sateettomaksi ja samankaltainen sää jatkui pitkälle elokuuta. Kuivuudesta ja helteistä kärsi lähes koko Euroopan perunantuotanto, mutta erityisesti Lounais-Puolasta
Pohjois-Italiaan ja Balkanille ulottuva alue.

Euroopan hintakehitys
on ollut rauhallinen

Ruokaperunan kokonaissato jää
Euroopassa normaalia heikommaksi
EU:n suurimmista tuotantomaista Puolan ja
Saksan tuotantomäärä on jäämässä edellisvuotta pienemmäksi. Saksan kokonaissadon arvioidaan jäävän 9 miljoonaan tonniin,
joka on alhaisin taso 2000-luvulla. Puolan
kokonaissatoa leikkaa myös voimakkaasti
vähentynyt tuotantoala. Kun vielä vuonna
2008 perunaa viljeltiin 550 000 ha alalla, on
tänä kesänä perunaa viljelyssä 270 000 ha.
Läntisen Euroopan viidessä suurimmassa
tuotantomaassa peruna-ala kasvoi maltillisella kolmella prosentilla paremman hintakauden seurauksena.
Ranskan, Belgian, Alankomaiden ja Iso-Britannian säät eivät olleet parhaat mahdolliset, mutta kuitenkin paremmat kuin kesän
2012 poikkeuksellisen huonot kasvusäät.
Näin ruoka- ja siemenperunan kokonaissadon ennustetaan kasvavan edelliskesän
ennätyksellisen alhaisesta määrästä näissä
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Viiden suurimman tuotantomaan suhteellinen merkitys on vain kasvamassa EU:ssa
peruna-alan jatkuvasti vähentyessä muissa
EU-maissa ja keskeisimpien viiden maan pitäessä alan ennallaan. Tuotantomäärällä mitattuna EU5 on jo ohittanut EU27:n muiden
maiden määrän.

Maltilliset satonäkymät ovat edesauttaneet
viime kauden korkeiden hintojen säilymistä
kesän ja alkusyksyn aikana. Ranskassa ruokaperunan tuottajahinta oli syyskuun loppupuolella 28 euroa/100, Saksassa 22 euroa/100 kg, ja Iso-Britanniassa 19,5 e/100
kg, Teollisuusperunan tuottajahinta oli syyskuun lopulla Alankomaissa 13–15 e/100 kg
ja Belgiassa 12,5–14 e/100 kg.

Kotimaan säät poikkesivat
muusta Euroopasta
Vaikka Suomessa talvi jatkui pitkälle huhtikuuta muun Euroopan kaltaisesti, vaihtui
sää meillä muutamassa päivässä talvesta
kesäksi. Suuressa osassa maata routaa oli
runsaslumisen talven jäljiltä vähän. Näin
kesä- ja varastoperunan istutuksiin päästiin
lähes normaaliin aikaan ja istutukset etenivät vauhdilla. Kesä jatkui valtaosin lämpimissä merkeissä. Sateet olivat tyypillisiä
kesäsateita ukkosineen, joten sademäärät
vaihtelivat paikkakunnittain, jopa tilan sisällä peltolohkoittain. Pääosin peruna kärsi enemmän kuivuudesta kuin liiasta märkyydestä. Suuren lämpösumman seurauksena perunan kasvukehitys oli normaalikesää
vauhdikkaampi. Yöpakkasilta ja –halloilta
vältyttiin kesän aikana. Syyskuun lopun kirjoitushetkellä näyttää myös siltä, että kaikki peruna saadaan nostettua erinomaisissa oloissa. Nostokauden alussa säät olivat
jopa liian lämpimiä ja korjuun aikana kärsittiin enemmän kuivuuden aiheuttamasta
pölystä kuin liioista sateista.
Kuuma Peruna 2/13

Ruokaperunan ala pysyi
ennallaan, muilla laskua
Perunan kokonaisala väheni noin 600 hehtaaria edelliskesästä. Eniten väheni tärkkelysperunan ala, noin 500 ha. Ruokateollisuusperunan ja sertifioidun siemenperunan
tuotantoalat vähenivät jonkin verran, mutta
ruokaperunan ala pysyi käytännössä edellisvuotisella tasollaan. Kaksi vuotta sitten
voimakkaasti alentunut ruokaperuna-ala ei
siis palautunut tänä kesänä.

Hehtaarisadot hyvät, vähentynyt
ala leikkaa kokonaissatoa
Hehtaarikohtaisesta perunasadosta odotetaan alueittain vaihtelevia määriä. Satotaso
on heikoin kuivuudesta pahiten kärsineillä
alueilla. Parhaiten kesäsateita saaneilla alueilla ja sadetetuilla lohkoilla perunan sato
kohoaa selvästi normaalia paremmaksi. Perunan sadosta arvioidaan tulevan valtaosin
hyvälaatuisen. Suurikokoisten mukuloiden
osuus sadosta näyttää muodostuneen keskivertokesää suuremmaksi. Rupea on tullut
tavallista vähemmän mukulanmuodostusvaiheen hyvien olojen ansiosta. Suuri mukulakoko on lisännyt todennäköisesti jonkin
verran vihertyneiden määrää. Kuivien nostosäiden ja perunan korkeiden kuiva-ainepitoisuuksien voi arvioida lisäävän noston
aikaisia vioituksia.

oli keskimäärin vielä 31 euroa/100 kg, oltiin
syyskuun lopulla 12–15 euron/100 kg tasolla. Normaalitahtia selvästi vauhdikkaammin
edenneet nostot ovat olleet myös omiaan
hämäämään vertailua edellisiin vuosiin. Peruna on saatu varastoihin jopa pari viikkoa
keskivertovuotta vauhdikkaammin.

Venäjän rajasulku haittaa
perunamarkkinoita
Venäjä sulki heinäkuun alussa EU-rajansa
ruoka- ja siemenperunalta mm. kasvinterveydellisiin ja alkuperäepäselvyyksiin vedoten. EU:n ja Suomen viranomaiset ovat neuvotelleet asiasta säännöllisesti venäläisten
virkaveljiensä kanssa, mutta asiassa ei ole
toistaiseksi päästy ratkaisuun. Tilanteessa,
jossa Suomessa olisi hyvälaatuista ja venäläisten toiveiden mukaista isokokoista
perunaa tarjolla, on rajan kiinniolo harmillinen ja markkinoita häiritsevä tekijä. Tieto rajan kiinniolosta on varmasti osaltaan
vaikuttanut hintatason laskuun Suomessa.

Kauteen
rauhallisella mielellä
Huomioiden Euroopan keskivertovuosia
heikompi sato ja oman maamme pintaalan laskut, voidaan alkaneeseen kauteen
suhtautua rauhallisin mielin. Perunan vientikohteita tulee löytymään tällä kaudella jossain vaiheessa kuitenkin avautuvan Venäjän
lisäksi myös muualta Euroopasta.
Erittäin potentiaalista seutua tulevat olemaan kuivuudesta kärsineet maat Puolasta Saksan kautta Balkanille ja Italiaan. Kesän lähtökohdiltaan hyvälaatuisen perunan normaalia vähäisemmät laatuongelmat
ovat hoidettavissa lajittelulla, joten kuluttajille voidaan tarjota korkealaatuista kotimaista perunaa.

Perunarutto saatiin pysymään kasvukauden
aikana kurissa, vaikka kotipalstojen perusteella ruttopainetta oli kesän aikana. Myös
nostojen aikana ruttopainetta oli, joten huolellinen perunan alkukuivaus oli tarpeen.
Tike arvioi perunan kokonaissadoksi syyskuun alussa 611 milj. kg, kun normaalivuosien sato on Suomessa liikkunut 650 ja
750 milj. kg välillä. Kokonaissato vähentää vuonna 2012 tapahtunut voimakas pinta-alan lasku, jolle nyt saatiin lievempää
jatkoa.

kokosivat heviväkeä Moskovaan

Jokavuotiset World Food -messut Moskovassa ovat Venäjän hedelmä- ja vihanneskaupan tukkurien kokoontumisajot. Kymmenet tuhannet vierailijat takaavat sen, että kaikille riittää
mielenkiintoisia kontakteja. Messuilla
sekä ostajat että myyjät pääsevät kohtaamaan toisensa. Suomalaisen perunakauppiaan kannalta tapahtuma on
mielenkiintoinen, sillä siellä esittäytyvät myös ostajat omilla osastoillaan.
Useinhan messuilla omat osastot ovat
vain myyjillä.
Messuilla havaitsi selvästi sen, että Venäjän hevimarkkinat kehittyvät kovaa
vauhtia kohti länsimaista kauppaketjuvetoista kysyntää. Perinteinen 25 kilon verkkosäkki menettää kysyntää ja
huippulaatuinen pakattu perunaa taas
kasvattaa osuuttaan asiakkaiden siirtyessä toreilta marketeihin. Seuraavana askeleena lieneekin pakatun perunan keskiluokan syntyminen bulkin ja
huippulaadun väliin.

Venäjällä on
kysyntäpainetta
Venäjällä on syyskuussa satanut merkittävillä tuotantoalueilla niin paljon,
että kotimaisen perunan riittävyydes-

tä on syntynyt vakavaa keskustelua.
Syyskuun lopun arvion mukaan venä
läisen perunan sato tulee jäämään
merkittävästi kesällä ennustetusta.
Sen seurauksena World Food -messuilla olikin havaittavissa selkeä kysyntävoittoisuus.
Kotimaisen perunan vähäisyys tarkoittaa myös sitä, että paineet tuontikiellon purkamiseen kasvavat. Valitettavasti kukaan ei tiedä, milloin tämä lopulta tapahtuu. Markkinoilla liikkuu
koko ajan villejä huhuja kiellon purkamisesta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että lopullinen tieto purkamisesta tulee viranomaisilta.

Mahdollisuus
järkevään hintaan
Venäjältä on mahdollista saada tänä
vuonna suhteellisen hyvä hinta, sillä
Keski-Euroopan kilpailevien toimittajamaiden hinnat ovat heikon sadon takia korkeat ja vieläpä hienoisessa nousupaineessa. Suomalaisten ei siis kannata myydä liian halvalla. Haasteena
on se, että jos yksi myy halvalla, niin
kohta sen tietävät kaikki ostajat. Venäjä on tuontyyppisen tiedonkulun nopeudessa omaa luokkaansa.

Kyllä kesä kertoo kuka

KALKITSEE

Perunan tuottajahinta laski
kesällä ja alkusyksystä
Tieto edellisvuotta paremmista satonäkymistä laski ruokaperunan tuottajahinnan kevään ennätyskorkealta tasoltaan jo kesällä
ja alkusyksyllä. Kun kesäkuun tuottajahinta

World Food -messut

Maksuaikaa syys-ja lokakuussa noudetuille kalkeille 30.11.2013 asti!
www.maanparannus.com
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käyttökelpoisen raaka-aineen markkinoilta, mikä pitää Keski-Euroopan perunanhinnat ylhäällä. Suotuisan kesän ja syksyn ansiosta Suomeen on tulossa hyvä sato, joka
yhdessä Venäjän vientikiellon kanssa aiheuttaa paineita ruokaperunanhintoihin. Tällä hetkellä Keski-Euroopan tilanteesta johtuen kysyntä Ruotsissa on hyvä ja tulee myös
säilymään, koska Tanska suuntaa tarjontansa Keski-Eurooppaan.

Jaakko Rahko
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Potut pottuina, ei kai?
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Challenger
Jauhoisin yleisperuna. Jättisadolla.

Challenger on jauhoinen, yleiskäyttöinen perunalajike. Vahva ja kirkas kuori, hyvä ruvenkesto ja erinomainen
maltokaariviruksen sieto tekevät siitä varman pesulaatuisen pakkausperunan. Paitsi maukas ruokaperuna,
Challenger on myös erinomainen kuorimo- ja suurkeittiölajike sekä laadultaan vakaa
ruokateollisuuden raaka-aine. Siitä syntyy maukas ja kuohkea perunamuusi.
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HZPC Kantaperuna
Asiakaspalvelu ja tilaukset: 0207 614 800
Lajikeneuvonta: 0207 614 802
www.kantaperuna.com

Ustyuzhensky Kartofelin Aleksander Kuznetsov esittelee perunan laatua HZPC Sadokkaan Viktor Astakhoville ja Hero Veenstralle (vas.)
Meillä kaikilla on käsityksemme ja mielikuvamme isosta naapurista, Venäjästä. On
paljon myös sanontoja joilla on pitkä historia ja usein hyvin voimakas tunnelataus; ”Kyllä Siperia opettaa”, ”Ryssä on ryssä, vaikka voissa paistaisi” ja muut tällaiset tulevat mieleen meille kaikille etenkin
silloin kun on syntynyt joitain ongelmia venäläisten kanssa.
Euroopan perunasektoria on tänä vuonna
hämmentänyt ja hämmästyttänyt Venäjän
asettama tuontikielto eurooppalaiselle ruoka- ja siemenperunalle sekä taimituotteille. Tuontikielto astui voimaan 1.7.2013 ja
sitä edelsi koko kevään jatkunut neuvotteluprosessi, jonka aikana aloittamiskohta ja laajuus vaihtui useita kertoja. Neuvottelujen yhtenä vaikeutena on se, että kiista on EU:n ja Venäjän valtion välillä. EU on
itsenäisten valtioiden välinen vapaakauppaliitto, jossa on yhtenäisiä käytäntömalleja, mutta myös esimerkiksi perunan osalta
kansalliset toimintatavat ja lait, jotka vaihtelevat maittain. Tästä yhtenäisyyden epäyhtälöstä johtuen Venäjä ilmoitti, että se ei
voi luottaa EU:n karanteenitarkastukseen,
ja että sieltä tuotavat perunat ovat kasvitautiriski heille.
Kevään neuvottelujen aikana EU:n ja kansallisvaltioiden viranomaiset rakensivat kasvintarkastukseen toimintamallin, joka vastasi

Venäjän esittämiä vaateita, mutta silti tuontikielto astui voimaan heinäkuun alusta.
Kesälomien jälkeen yhteydenpito ja neuvottelut ovat jatkuneet ja ymmärtämys Venäjän puolella on kasvanut. Tätä kehitystä
ovat vauhdittaneet Venäjän perunayritysten
kasvanut huoli hyvälaatuisen siemenperunan saatavuudesta sekä verrattain heikko
ruokaperunasato, joka näkyy saatavuusongelmana kaupan ketjuille. Painetta ratkaisun
löytämiseksi ovat kasvattaneet myös isojen
kansainvälisten perunaprosessoijien, FritoLayn ja Farm Frites’n painostus sekä sateiset nostokelit Venäjän päätuotantoalueilla.

Syyskuun lopun tilanne EU:n ja Venäjän välisissä neuvotteluissa on positiivinen. Kaikki
edellytykset sille, että rajat avautuvat marraskuun aikana, ovat olemassa. Samanaikaisesti vienti on mahdollista Ruotsiin ja
Keski-Eurooppaan. Venäjällä tulee olemaan
hyvä kysyntä laadukkaalle ruokaperunalle,
erityisesti pesuperunalaadulle. Kaikki nämä
asiat ovat meillä tiedossa, joten näkyvissä
on tasapainoinen, hyvähintainen perunavuosi. Venäjän rajojen avautuessa toivoisi
kohtuutta hinnoittelussa ja myös tarkkuutta laadussa. Toivottavasti pystymme välttämään kevään 2011 ylikuumenemisen ja sen
aiheuttamat haitalliset seuraukset laatuun,
hintaan ja riskien hallintaan.
Venäjällä on tyypillistä, että kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu, mukaillen paikallista sanontaa: ”Kaikki kuopat on tehty kierrettäväksi”.
Jaakko Rahko

Venäjä on perustellut tuontikieltoa kasvitauti- ja kasvintuhoojariskeillä. Samanaikaisesti keväällä 2013 Venäjälle tuotiin huomattavia määriä perunaa maista, joissa voisi olettaa kasvitautilanteen olevan heikompi kuin
EU:ssa. Tämä ja jotkin muut asiat viittaavat siihen, että kysymyksessä on poliittinen
tauti, johon liittyy sisäpolitiikkaa sekä muita kiistoja EU:n ja Venäjän välillä.
Keski-Euroopassa on tulossa keskimääräistä alhaisempi sato. Tämän lisäksi viime talven jälkeen prosessiteollisuuden kesävarastot olivat tyhjät ja tehtaat joutuivat käyttämään tulevan talvikauden raaka-ainetta.
Täten teollisuus tulee tyhjentämään kaiken
Kuuma Peruna 2/13
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Todelliset haastajat alkavat erottua:

Perunalajikkeiden vaihtelussa
rauhoittumisen merkkejä
Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee vuosittain perunalajikkeita koskevaa tilastointia. Sertifioidut siemenperunamäärät lajikkeittain kertovat siitä, kuinka paljon suomalaiset perunanviljelijät hankkivat kunkin
lajikkeen siementä viime keväänä. Päättyneen kesän viljelystarkastusten lajikkeittaiset hehtaarimäärät puolestaan antavat ennakkotietoa ensi kevään määristä.
Maa- ja metsätalousministeriön taas tuottaa
tilaston ruokaperunan ja ruokateollisuusperunan tuotantopinta-aloista. Tilasto pohjautuu perunanviljelijöiden maataloustukihakemuksiinsa täyttämiin lajiketietoihin. Kaikki
kolme tilastoa yhdessä antavat tietoa siitä, mihin suuntaan kotimainen perunantuotanto on lajikkeiden suhteen kehittymässä.

Red Scarlett suurin lajike
siementuotannossa, Annabelle
uudempien lajikkeiden ykköseksi
Kevään sertifioituja siemenkiloja tarkasteltaessa huomataan, että kiloissa mitaten Suomalaisen siementuotannon selvästi suurimmaksi lajikkeeksi on noussut lähes kokonaan Venäjän-vientiin ohjautuva punakuorinen Red Scarlett.
Red Scarlettin siementä sertifioitiin yli 1 500
tonnia. Valtaosa siemenestä oli korkeampia
siemenluokkia, jotka viedään Venäjälle paikallisen sertifioidun siementuotannon tuotantopanoksiksi. Muita yli 1 000 tonnin lajikkeita olivat tuttuun tapaan Melody, Hankkijan Timo, Asterix sekä Nicola.

Siemenviljelyssä kovimmat nousijat
Carrera, Siikli ja Challenger
Myös kevään 2014 sertifiointeja ennakoivan
viljelystarkastustilaston ykkönen on nyt Red
Scarlett. Sen ohella siementuotannon kovin
nousija on varhainen Carrera, jonka siementuotanto on yli kaksinkertaistunut verrattuna vuotta aiempiin lukuihin. Yli 30 hehtaarin kotimaisella siementuotannollaan Carrera nousee siemenpinta-alalla mitattuna
jo maamme kymmenen suurimman lajikkeen joukkoon.
Toiseksi kovin nousija kotimaisen siemenviljelyn tilastossa on ehkä hieman yllättäen klassinen kesäperuna Siikli. Siiklin siementuotannon kasvu selittyy sille kaavaillulla ulkomaankaupan lisääntymisellä. Kolmanneksi nopein nousija siemenviljelyssä
on Challenger, joka ohittaa tuotantomäärissä jo perinteisen Asterixin.
Nopeiten siemenviljelyn tilastossa laskee
Van Gogh, jonka tuotantopinta-ala laskee 50
hehtaarista alle kymmeneen hehtaarin. Muita laskevia lajikkeita ovat tilaston perusteella Arielle, Velox, Asterix, Fambo ja Nevski.

Kärkikymmenikkö pitää pintansa
uutuuksien puristuksessa
Maa- ja metsätalousministeriön keräämän,

tukihakemuksiin perustuvan tilaston perusteella Suomen kymmenen viljellyimmän
lajikkeen lista pysyy päättyneenä kesänä
muuttumattomana. Suosituimpana lajikkeena jatkaa Melody, ja toisena perinteinen Nicola. Van Goghin viljelyn vähentyessä Asterix ja Hankkijan Timo kohentavat sijoitustaan. Siiklin tuotanto lisääntyi hienokseltaan, samoin kuin sijaa kymmenen pitävän
Marabelin. Timon pinta-ala on vain hienoisessa laskussa, samoin kuin listan kuudennelta sijalta löytyvän Rikean. Nopeammassa laskussa näyttävät olevan Velox ja Inova.
Sijoilta 10–20 löytyy tukku mielenkiintoisia
uudempia lajikkeita, jotka lähestyvät listan
kärkipäätä vuosi vuodelta. Kesän 2013 kovin nousija on aikainen yleisperuna Saline.
Saline tekee voimalla uutta nousua alkuvuosiaan vaivanneiden siemenperunan laatuongelmien jälkeen. Salinen tuotanto lisääntyi
yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Myös kiinteämaltoisen Musican tuotanto lisääntyi ripeästi, samoin kuin Solistin,
Galan, Annabellen ja Challengerin. Jauhoisista perunoista Challenger yleistyy nopeiten.
Challengerin pinta-ala nousi yli sadan hehtaarin verran. Myös Fontanen tuotanto elpyi
ja vielä jauhoisempi Afra jatkoi kasvuaan.

Pienemmissä lajikkeissa nopeita
laskijoita ja vahvoja uutuuksia
Kahdenkymmenen suosituimman lajikkeen
takaa löytyy vielä kymmeniä pienempiä lajikkeita, joita kutakin Suomessa viljellään
enintään kolmensadan hehtaarin pinta-alalla. Tästä joukosta löytyy esimerkiksi vuosikymmenen takaisia suurlajikkeita, kuten
Fambo, Victoria ja Saturna, jotka majailevat nyt tilaston sijoilla 22, 25 ja 32. Muita
laskevia lajikkeita ovat esimerkiksi Matilda,
Folva ja Bintje.
Kuten joka vuosi, myös tänä vuonna listalta löytyy joitakin uusia tuttavuuksia. Nollasta hehtaarista listalle ponkaisevat voimakkaimmin Carrera, Leonardo sekä perunalastujen tuotannossa yleistyvä Taurus. Tauruksen tuotanto pohjautui vielä päättyvänä kesänä ulkomailta tuotuun siemeneen, mikä
selittää sen puuttumisen sertifiointitilastoista. Muita listalle nousevia uutuuslajikkeita
ovat Erika, Mariska ja Colomba.
Kaiken kaikkiaan lajikemarkkinassa näyttää tilastojen valossa olevan menossa vaihe, jossa muutaman vuoden takaisten kymmenien uutuuslajikkeiden joukosta on alkanut valikoitua lajikkeita, jotka ovat tulleet

markkinoille jäädäkseen. Tukku markkinoille lanseerattuja lajikkeita on jäänyt pintaaloiltaan varsin pieniksi. Myös markkinan
kansainvälistyminen näkyy tilastoissa sekä
siemenperunan vientinä että toisaalta lajikkeina, joista kotimaista siementuotantoa ei
ole juuri tarjolla, mutta joista silti tuotetaan
merkittäviäkin määriä ruokaperunaa.

Suomen
suosituimmat perunalajikkeet
(MMMTike 2013,
ei tärkkelysperunalajikkeita)
	Lajike	Sijoitus
		
2013 (2012)
Melody
1 (1)
Nicola
2 (2)
Asterix
3 (4)
H. Timo
4 (5)
Van Gogh 5 (3)
Rikea
6 (6)
Inova
7 (7)
Siikli
8 (9)
Velox
9 (8)
Marabel 10 (10)

Pinta-ala
2013 (2012)
1661 (1673)
1192 (1453)
1057 (1188)
940 (960)
853 (1341)
840 (893)
660 (755)
487 (442)
470 (613)
469 (431)

Nopeimmin
yleistyvät perunalajikkeet
(MMMTike 2013, yli 300 ha lajikkeet,
ei tärkkelysperunalajikkeita)
1. Saline................................. +135
2. Musica................................+115
3. Gala.....................................+67
4. Solist....................................+57
5. Annabelle.............................+48
6. Challenger............................+38
7. Fontane................................ +19
8. Afra...................................... +18

%
%
%
%
%
%
%
%

Uutuuslajikkeiden TOP-5
(MMMTike 2013,
ei tärkkelysperunalajikkeita)
1. Carrera...................................70
2. Taurus...................................63
3. Leonardo..............................49
4. Erika...................................... 14
5. Colomba............................... 10

ha
ha
ha
ha
ha

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

Viiden suurimman lajikkeen joukossa ei ollut varsinaisia yllättäjiä, mutta sijalle kuusi
kiilasi uudemmista lajikkeista kiinteämaltoinen Annabelle. Annabelle nousi siemenkaupassa kestosuosikki Rikean edelle. Annabellen siementuotanto lähestyy toisen vanhempansa Nicolan tuotantomääriä. Nicola on tilastossa Annabellen edellä sijalla viisi.
Jauhoisempien lajikkeiden ykköseksi nousi
Challenger, josta kotimaista siementä sertifioitiin runsaat 700 tonnia. Challenger hyötyi hyvien viljely- ja käyttökokemusten ohella myös toisen jauhoisen yleisperunan, Van
Goghin siementuotannon vähenemisestä.
8
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NOSTOT T A K A N A – V A R A STO K A USI E D ESSÄ

Perunan varastointi kannustaa
huomioimaan myös yksityiskohdat
Perunannostot ovat maassamme tämän lehden ilmestyessä jo lopuillaan, elleivät kokonaan ohikin. Nostojen jälkeen tulee helposti tunne, että työt on nyt tehty. Perunat
ovat turvallisesti varastossa. On totta, että
suuri osa varsinaisesta työstä on nyt tehty, mutta suuri osa perunoista pitäisi vielä saada säilymään pitkälle kevääseen, osa
jopa seuraavaan kesään saakka. Kuinka saisimme perunat säilymään varastossa mahdollisimman hyvälaatuisina ja ilman varastotappioita?

kee, koska lämmennyt ilma pystyy ottamaan
vastaan enemmän vettä kuin kylmä ilma.
Siksi öisin varastoon puhallettu täysin kosteakin ilma kuivattaa perunoita. Olennaista
on se, että varastoon puhalletun ilman on
oltava perunoita viileämpää, jotta ilmassa
varastoon kulkeutuva kosteus ei tiivisty perunoiden pinnalle. Puhaltaminen kuivattaa
perunoita aina, kun puhallettava ilman on
viileämpää kuin perunat.

Alkukuivatus
on syksyn tärkein työ

Riski perunoiden kastelemiselle syntyy, kun
ulkolämpötila nousee korkeammaksi kuin
varastossa olevien perunoiden lämpötila.
Varastoon ei tulisi puhaltaa ilmaa, joka on
yli kaksi astetta perunoita lämpimämpää.
Jos ilma on perunoita lämpimämpää, muodostuu ratkaisevaksi asiaksi ulkoilman suhteellinen kosteus. Päiväsaikaan, jos ilmankosteus on matala, esimerkiksi 40–50 %,
kuivatusteho on parhaimmillaan. Lämmin ja
kuiva ilma pystyy ottamaan mukaansa varastosta suuren määrän kosteutta, jopa 7
grammaa per kuutio puhallettua ilmaa. Öisin
vastaava teho liikkuu 1 gramman tietämissä.
Jos taas lämpimän ulkoilman suhteellinen
kosteus on korkea, esimerkiksi 80–90 %, on
suuri riski veden kondensoitumiselle varastoon. Lämmin ja kostea ilma jäähtyy viileään varastoon tullessaan. Jäähtyessään ilman kyky pidättää vettä heikkenee nopeasti, ja ylimääräinen kosteus läikkyy vetenä perunoiden pinnalle. Pahimmillaan vesi
valuu pitkin varaston lattiaa. Tällainen hetki
päivästä on usein lämmin ja kostea syysaamu tai sateinen iltapäivä. Päiväsaikaan perunat siis toisinaan kuivuvat erittäin tehokkaasti, toisinaan taas kastuvat, riippuen ilmankosteudesta.

Perunoiden säilyvyyden kannalta tärkein
yksittäinen seikka on perunoiden kuivattaminen. Noston jäljiltä märät perunat olisi saatava kuivatettua mahdollisimman nopeasti, jotta taudinaiheuttajat eivät pääse
lisääntymään ja jotta perunat voivat myöhemmin varastokaudella hengittää vapaasti. Tässä vaiheessa sähköä ei kannata säästää, vaan perunoille on annettava mahdollisimman paljon ilmaa. Se säästää itsensä
takaisin myöhemmässä vaiheessa.
Jos alkukuivatuksen haluaa tehdä hyvin, on
asiaan paneuduttava. Perunoita ei nimittäin
ole syytä puhaltaa täyttä päätä yötä päivää,
vaan vain silloin, kun se on järkevää. Se,
kannattaako varastoon tietyllä hetkellä puhaltaa ulkoilmaa vai ei, riippuu olosuhteista. Tarkemmin sanottuna olosuhteet voidaan jakaa kolmeen asiaan, jotka tuntemalla voidaan tehdä oikeita päätöksiä puhalluksen suhteen. Nämä kolme asiaa ovat a)
ulkoilman lämpötila, b) ulkoilman suhteellinen kosteus sekä c) kuivatettavien perunoiden lämpötila. Se, kuivattaako puhaltaminen perunoita vai kasteleeko se niitä, riippuu näistä kolmesta asiasta.

Puhaltaminen kuivattaa öisinkin,
kunhan ilma on viileää
Osa viljelijöistä puhaltaa perunoita alkukuivatuksena vain öisin, esimerkiksi iltakahdeksasta aamukahdeksaan. Öisin ulkoilman
suhteellinen ilmankosteus on usein 100 %,
eli ilma ei pysty ottamaan vastaan enää pisaraakaan kosteutta. Varastoon puhallettuna viileä ulkoilma kuitenkin lämpenee. Lämmetessään ilman suhteellinen kosteus las10

jäähtyvät helposti liian kylmiksi liian aikaisin syksyllä, jolloin niiden pitäminen kuivina käy vaikeaksi. Liian kylmät perunat kostuvat herkästi uudelleen, jos sää vielä syksyllä lämpenee.

Myös perunoiden lämpötilan hallitseminen
on huomioitava. Täydellisessä tilanteessa
kaikki varastossa olevat perunat olisivat
keskenään samanlämpöisiä. Käytännössä
ne harvoin ovat sitä, varsinkaan alkukuivatuksen aikaan. Varhain aamulla nostetut perunat ovat kylmiä, päivällä nostetut lämpimiä. Myös puhaltaminen vaikuttaa perunoiden lämpötilaan. Öisin puhalletut perunat
Kuuma Peruna 2/13

Esimerkki syyskuun alusta: Jos ilma on
lämmintä ja kosteaa, sitä ei voi puhaltaa
kylmiin perunoihin. Lämpimämpiä perunoita voi kuivattaa kostellakin ilmalla.

nen pitkittyy huomattavasti. Jo kymmenasteisessa varastossa pahasti kolhiintuneiden
perunoiden eheytyminen saattaa venyä kuukausien mittaiseksi. Epäonnistunut alkukuivatus saattaa myöhästyttää kolhujen paranemista niin, että lämpöä ei ole enää tarjolla, jolloin paraneminen pitkittyy ja osittain estyy. Toisaalta hyvä kuivatus ja siitä
seuraava hyvä kolhujen paraneminen vähentää tautiriskejä ja perunan haihtumista.

Kolhujen paranemiseen kuluva aika eri lämpötiloissa:
18 °C … 2 viikkoa
15 °C … 3 viikkoa
12 °C … 4 viikkoa
10 °C … 8 viikkoa

Varasto jäähdytetään
hitaasti ja systemaattisesti
Kuivat ja nostosta toipuneet perunat jäähdytetään ilman viiletessä varastointilämpötilaan. Kuten alkukuivatuksessa, myös jääh-

Nostokolhut ja rikkoutunut kuori
paranevat kosteassa ja lämpimässä
Kun perunat ovat kokonaan kuivuneet, alkaa varastoinnissa seuraava vaihe, eli nostossa syntyneiden kolhujen ja hiertymien
paraneminen. Peruna alkaa korjata vaurioitaan automaattisesti heti nostokoneen päällä, mutta paraneminen pääsee kunnolla alkuun vasta alkukuivatuksen jälkeen.

Päiväsaikaan perunat
joko kuivuvat tai kastuvat

Tuotteen lämpötila
vaatii huolenpitoa

		
Varasto 1 Varasto 2
Ulkoilman lämpötila 14,0 °C
14,0 °C
Ulkoilman kosteus
86 %
86 %
Perunoiden lämpötila 16,0 °C
10,4 °C
Puhallus
päällä
pois
Luukut
auki
kiinni

Kun perunat ovat kuivia, varaston ilma saa
olla kosteaa. Nostokolhut paranevat parhaiten, kun varaston ilmankosteus on suhteellisen korkea. Kosteassakin varastossa paranemiseen kuluva aika riippuu varaston lämpötilasta. Paraneminen on nopeinta korkeassa lämpötilassa, esimerkiksi 18 asteessa siihen kuluu keskimäärin vain kaksi viikkoa. Liian viileässä ilmassa taas paranemi-

Perunalaatikoiden yläpuolelle viedyt erilliset tuulettimet puhaltavat katonrajaan kertyvän kosteuden pois laatikoiden päältä ja estävät kosteuden tiivistymistä ylälaatikoissa perunoiden pinnalle.

Nostojen ollessa kesken ja varaston vielä puolityhjä tulee tuuletuskanavan aukot
tukkia niiltä kohdin, missä perunalaatikoita ei vielä ole.
Suomessa varastoihin asennetaan vuosi
vuodelta lisää varastoautomatiikkaa. Hyvin toimiva ja oikein käytetty automatiikka mittaa jatkuvasti olosuhteita, ja säätää
puhallusta ja ilmanvaihtoluukkuja kuhunkin tilanteeseen sopivasti. Automatiikka ei
voi toimia hyvin ilman ulkoilman kosteutta
mittaavia antureita eikä silloin, jos varaston lämpötila mitataan vain ilmasta, mutta ei perunoista. Perunoiden lämpötila tulee myös mitata eri puolilta varastoa, jotta
automatiikka saa oikeat lähtötiedot. Oikein
säädettynä automatiikka huolehtii myös siitä, että puhallus ei jäähdytä tai lämmitä perunoita liiaksi.

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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dytyksessä on huomioitava perunoiden lämpötila. Varastoon ei tulisi jäähdytyksessä puhaltaa ilmaa, joka on enemmän kuin kaksi
astetta perunoita viileämpää. Kun ilma on
enintään kaksi astetta perunoita viileämpää, perunat eivät jäähdy liian nopeasti.
Lämpötila tulisi mitata tässäkin vaiheessa
eri puolilta varastoa, niin ylälaatikoista kuin
alalaatikoistakin ja sekä läheltä tuuletuskanavaa että käytävän puolelta. Varastoa tulee jäähdyttää vakaasti enintään puoli astetta päivässä.

matiikka, joka mittaa ulkoilman ja varaston lämpötilat ja säätelee tuuletusta niiden
mukaan. Olosuhteiden tasaisuutta taas ohjataan varaston sisäisellä ilmankierrolla. Sisäilman kierrätys puhaltaa perunoiden hengittämän kosteuden pois laatikoista, tasaa
laatikoiden välisiä lämpötilaeroja ja estää
kosteuden tiivistymisen ylimpiin laatikoihin.

Perunan varastointi ei ole ylettömän vaikeaa, mutta talven mittaan vastaan tulee tilanteita, joissa oikeat toimenpiteet pitävät
turhat riskit poissa. Tässä vaiheessa kautta hehtaarisatoja on vielä liian aikaista laskea, sillä lopullisen sadon ja sitä kautta perunantuotannon kannattavuuden kullakin tilalla ratkaistaan tulevina talven kuukausina.

Hiilidioksidi kiinnostaa yhä enemmän

Talvella myös varaston
sisäilman kierrätys on tärkeää

Perunavarastoissa mitataan yleisimmin lämpötiloja. Osassa varastoista mitataan myös
ilmankosteutta, mutta hiilidioksidin mittaus on vielä harvinaisempaa.

Talvella varaston lämpötila tulee pitää vakaana ja tasaisena. Vakaus tarkoittaa sitä,
että varaston lämpötila ei vaihtele vuorokauden ja viikkojen mittaan. Tasaisuus taas
tarkoittaa sitä, että varaston kaikissa osissa
lämpötila on mahdollisimman tasainen. Tasaisuuden merkitys on helppo mieltää, kun
ajattelee jokaista laatikkoa erillisenä kuutiometrin kokoisena perunavarastona. Jokaisessa laatikossa perunoilla tulisi olla tasaisesti yhtä hyvät edellytykset säilyä laadukkaina.

Perunavaraston ilman korkea hiilidioksidipitoisuus eli kääntäen hapenpuute aiheuttaa mukulan tukehtumisoireita, jotka havaitaan käytössä mukulan ytimen mustumisena. Tukehtuminen myös vaikeuttaa perunan luontaista puolustautumista varastotauteja ja esimerkiksi märkämätää vastaan.

Olosuhteiden vakautta säätelee useimmissa suomalaisissa perunavarastoissa auto-

Hiilidioksidipitoisuus saattaa varastossa nousta etenkin talven pitkinä pakkasjaksoina. Kovilla pakkasilla lämpötilaan pohjautuva varastoautomatiikka ei aina pysty
vaihtamaan varastoilmaa riittävästi, koska varaston lämpötila pyrkii tuuletettaessa
laskemaan liian matalaksi. Kovilla pakkasilla koetellaan varaston eristyksiä, sillä hyvät eristeet auttavat perunoita pitämään hallin riittävän lämpimänä, jolloin ilmaa voidaan vaihtaa riittävästi. Kovilla pakkasilla on myös tärkeää kierrättää katon tuntumassa olevaa kosteaa ilmaa, jotta kosteus ei ala tiivistyä kattoon ja seinien yläosiin.
Hiilidioksidipitoisuuden mittaamiseen käytettävien antureiden hinnat ovat laskeneet
kohtuulliselle tasolle, ja niitä on jo asennettu suomalasiinkin perunavarastoihin.

Afalonin käyttökielto
muuttaa rikkakasvintorjuntaa
etenkin pohjavesialueilla
Rikkakasvien torjuntaan on tulevalla viljelykaudella tulossa perunatiloilla muutoksia,
kun markkinoilla vuosikymmeniä ollutta Afalon-nestettä ei enää kasvukaudella 2014 ole
lupa käyttää.

käyttää samalla lohkolla perättäisinä vuosina. Rajoitukset on rikkakasvien torjuntastrategiaa suunniteltaessa otettava huomioon. Lisäksi moni perunalajike on herkkä Senkor-valmisteelle.

”Moni perunanviljelijä on kysellyt miten
Afalon korvataan. Se on kyllä korvattavissa. Mutta esimerkiksi pohjavesialueilla tulee pillikkeiden kemiallinen torjunta olemaan vaikeaa. Käytettävissä on lähinnä Fenix- ja Boxer- valmisteet”, kertoo Bernerillä
perunaan liittyvistä asioista vastaava Ma
tias Rönnqvist.

”Tehokkuudessa monella aineella on aukkoja, joten ohjelman tulee yleensä sisältää
vähintään kahta tehoainetta hyvän torjuntatehon aikaansaamiseksi. Fenix-valmiste toimii monessa tankkiseoksessa katalysaattorina parantaen muiden tehoaineiden vaikutusta. Päinvastainen ilmiö on nähtävissä Tituksen ja Senkorin seoksessa, jossa Tituksen muuten hyvä matarateho heikkenee”,
Rönnqvist muistuttaa.

Perunalle hyväksytyistä rikkakasvien torjunta-aineista Fenix ja Boxer ovat ainoat, joiden käyttö on sallittu myös pohjavesialueilla. Kumpaakaan valmistetta ei ole lupa

Huolto ja
varaosat

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

Torjunta-aineiden käytön suunnittelussa on
huomioitava maalaji, multavuus, rikkakasvilajisto sekä penkinmuodostuksen aiottu
ajankohta. Jos penkit muotoillaan lopulliseen muotoonsa ennen perunan taimettumista, saatetaan vähämultaisilla maalajeilla päästä yhdellä ruiskutuksella ennen perunan taimettumista. Esimerkiksi tankkiseos Fenixiä, Senkoria ja Spotligt Plus -valmistetta antaa hyvän tehon kuivissakin olosuhteissa. Multamailla voi olla edullisinta käyttää vain Spotlight Plus juuri kun peruna on
taimettumassa, ja täydentää tehoa Titusruiskutuksella myöhemmin.

Perunalaatikoiden yläpuolelle viedyt erilliset tuulettimet puhaltavat katonrajaan kertyvän kosteuden pois laatikoiden päältä ja estävät kosteuden tiivistymistä ylälaatikoissa perunoiden pinnalle.

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

Enemmän,

laadukkaampaa.

YaraLiva lannoitteet tuottavat laadukasta ja paremmin
säilyvää sekä maistuvaa perunaa. Osana perunan
lannoitusohjelmaa YaraLiva tuotteiden typpi ja kalsium
lisäävät sadon määrä ja laatua.
Ota
YaraLiva
mukaan
lannoitukseen.
Yaran
lannoiteratkaisut ovat osa maatalouden kestävää
tulevaisuutta.

Skaftungintie 187 · FIN-64480 Skaftung

www.yara.fi

www.grimme.dk
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Aika ottaa näytteitä?
Etumme MTK-jäsenille
- 5 % viljavuustutkimuksesta viljoille ja perunalle
(PT + Cu, Zn, Mn)
- 5 % laajasta lanta-analyysistä
- 10 % laajasta juomavesitutkimuksesta
- 10 % rehuvilja-analyysistä (NIT)
Sähköiset palvelumme www.viljavuuspalvelu.fi
• Tilauslaari > tilaus- ja karttatoiminnot
• Tuloslaari > tulosarkisto

Tuttu ja luotettava Viljavuuspalvelu kuuluu nyt kansainväliseen
Eurofins-konserniin. Meiltä saat entistä monipuolisemmat
palvelut koko elintarvikeketjuun!
Puh. 015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli
viljavuuspalvelu@eurofins.fi

Kuuman kesän varjopuoli:

”Kumimätä” yllätti perunanpakkaajat

Useissa tapauksissa mätänemisestä on syyttäminen taudinaiheuttajaa, jota Suomessa ei ole perunalla totuttu liiemmin näkemään. Kyseessä on hiivamainen sieni nimeltä Geotrichum candidum. Sieni esiintyy hyvin yleisesti kaikkialla luonnossa. Sitä esiintyy maassa, ilmassa, vedessä, kasveissa ja
esimerkiksi ihmisen iholla. Hyvää se saa
aikaan esimerkiksi viilin pinnalla, johon se
muodostaa pohjoismaiselle viilille tyypillisen samettisen pintakerroksen. Yleisemmin se on kuitenkin elintarvikkeita pilaava
eliö. Viljelykasveista Geotrichum candidum
pilaa meillä yleisimmin porkkanaa. Erityisen
kuumina kesinä populaatiot saattavat kasvaa niin voimakkaiksi, että vioituksia alkaa
esiintyä myös perunalla.
Muualla maailmassa Geotrichum candidumin perunalla aiheuttama kasvitauti on saanut nimen ’Rubbery rot’ eli suoraan suomennettuna ’kumimätä’. Nimitys juontaa juurensa taudin ensioireisiin. Perunat pehmenevät viimeistään heti noston jälkeen kumimaisen elastisiksi. Tartunta iskee erityisesti
heikkokuoriseen tai nostossa kolhiintuneeseen perunaan. Ilman kuorta jääneet osat
perunan pinnasta tummuvat muutamassa
tunnissa tummanruskeiksi. Jo ensimmäisen
vuorokauden aikana tumma alue laajenee,
painuu syvemmälle maltoon ja alkaa mädäntyä. Pilaantuneen perunan pinnalle alkaa myöhemmin kehittyä pistemäisesti valkoista, pumpulimaista rihmastoa. Mätäneminen voi joissain tapauksissa alkaa jo penkissä ennen nostoa.
MTT Jokioisten kasvipatologi Asko Hannukkala on tutkinut kesän aikana saamiaan perunanäytteitä. Hänen mukaansa mukuloissa
on kasvanut runsaasti tämän lajin rihmastoa ja itiöitä. Lajin pystyy Hannukkalan mu-
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kaan tunnistamaan mikroskoopilla havainnoiden täydellä varmuudella. Esimerkiksi
punamädästä tai mukularutosta ei candidumin saastuttamissa mukuloissa ole ollut
merkkiäkään, Hannukkala kertoo.

Poikkeuksellisen pitkä ja lämmin kesä on
kirvoittanut perunat tuottamaan Suomessa
paikoin hurjiakin hehtaarisatoja. Hyvin ajoittuneiden sateiden ansiosta myös perunan
laatu on pääasiassa erittäin hyvää. Ei silti
niin hyvää ettei jotain huonoakin. Moni pakkaaja on nimittäin ollut loppukesästä kummissaan, kun päällisin puolin huippulaatuiset perunat ovat alkaneet pesun ja pakkaamisen jälkeen mädäntyä, ja vieläpä aivan merkillisen nopeasti.

”Kumimätää” esiintyy eniten kesän ensimmäisissä nostoissa, joissa heikon kuoren
rikkoontuminen avaa taudinaiheuttajalle tilaisuuden iskeytyä perunan maltoon. Toinen edellytys sienen etenemiselle on riittävän korkea lämpötila. Esimerkiksi PohjoisAmerikassa perunannostoa neuvotaan välttämään yli 18,5 asteen lämpötilassa juuri
Geotrichum candidumin torjumiseksi.

Geotrichum candidumin ensioireet ilmaantuvat usein lähes välittömästi noston jälkeen.

Oireet voivat ilmaantua jo perunapenkissä ennen nostoa.

Pestyssä perunassa vioitukset erottuvat
entistä selvemmin. Tartunnan saaneet perunat pilaannuttavat terveitä perunoita
vielä varastossa.
Kuuma Peruna 2/13

Erityisesti nopeassa rytmissä pestävät ja pakattavat varhaisperunatoimitukset ovat heikon kuorenmuodostuksen vuoksi kaikkein
alttiimpia mätänemiselle. Pesun ja kuivauksen jälkeen kuorenrepaleiden reunojen
alle jää helposti ohut vesikalvo, joka tarjoaa otolliset olosuhteet sienen lisääntymiselle. Huolellinen kuivaus ja nopea jäähdytys
kylmävarastossa alle kahdeksaan asteeseen
näyttävät hillitsevän taudin etenemistä.
Varastoon nostetun perunan voimakas kuivattaminen näyttää myös tehoavan tartunnan saaneisiin mukuloihin. Mädäntyvät mukulat kuivuvat ja taudin eteneminen pysähtyy. Vaarana on itiöiden leviäminen puhalluksen mukana muualle varastoon, mutta
varasto-olosuhteissa itiöiden aiheuttamaa
riskiä lienee pidettävä pienempänä kuin
mätänevien perunoiden aiheuttamaa riskiä. Mätänevät perunat mädättävät varastossa muhiessaan myös niiden kanssa kosketuksissa olevia terveitä mukuloita.
”Kumimätäistä” perunaa tuottaneiden peltolohkojen välttäminen ei seuraavana kesänä ole välttämättä tarpeen. Tiloilla, joilla
tautia päättyneenä kesänä esiintyi, on tartuntoja esiintynyt usein kaikissa ensimmäisissä nostoissa ja useilla lajikkeilla. Luonnossa yleisen taudinaiheuttajan puhkeaminen oireiksi näyttääkin riippuvan aivan ensisijaisesti kesän ja nostokauden olosuhteista, ei niinkään peltolohkosta.
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Potato Europe Emmeloordissa Hollannissa
Syyskuisessa tapahtumassa esittäytyi 250 näytteilleasettajaa 17 maasta. Kävijöitä kertyi ympäri maailmaa, yhteensä yli 15 000 ihmistä.
Ensi vuonna Potato Europe järjestetään syyskuun 3. ja 4. päivä Hannoverin tuntumassa Saksassa.

Potato Europen arvovaltainen raati palkitsi HZPC:n ja Jumbokauppaketjun yhdessä kehittämän prototyypin uuden ajan perunatiskistä vuoden 2013 innovaatiopalkinnolla.

Perunanjalostajat esittelivät kävijöille menestyslajikkeitaan.

Perunantuottajan peltopäivät keräsivät satapäin yleisöä
Jepualla ja Dagsmarkissa elokuussa järjestetyt Perunantuottajan peltopäivät keräsivät tapahtumapaikoille ennätysyleisön. ProAgrian ja
Petlan masinoimien päivien aikana kuultiin ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja, tutustuttiin perunalajikkeisiin ja päästiin seuraamaan työnäytöksiä. Ennen kaikkea päivillä vietettiin mukavaa aikaa perunan ja tuttujen ihmisten parissa (kuvat: Kim Hammarberg).

Työnäytökset kokosivat paikalle laajasti yleisöä.

Tervetuloa Majbon seuraintalolle!
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Peruna kasvattaa
suosiotaan Pakistanissa
Pakistanin islamilainen tasavalta eli Pakistan on 187 miljoonalla asukkaallaan väkiluvultaan maailman kuudenneksi suurin maa.
Asukkaita on siis noin 50 miljoonaa enemmän kuin esimerkiksi Venäjällä. Pakistan
tuo ehkä ensimmäisenä mieleen huipputaitavat squashin-pelaajat tai huippulaatuisen
puuvillan, mutta maa opettelee myös lujaa
vauhtia tuottamaan ja kuluttamaan perunaa. Tuottoisa ja ravitseva peruna on viime
vuosina noussut yhdeksi Pakistanin suosituimmista viljelykasveista.

Maanviljelyn
satotasot nousussa
Pakistan on pinta-alaltaan suhteellisen suuri maa, tuplasti Suomea suurempi. Intian,
Afganistanin, Iranin ja Arabianmeren välissä sijaitseva maa jakaantuu maantieteellisesti kolmeen alueeseen. Pohjoisosien ylängöt rajautuvat Himalajan vuoristoon. Himalajan ja samalla maailman toiseksi korkein
vuori K2 kohoaa Pakistanin pohjoisosissa
yli 8 600 metrin korkeuteen. Maan keski- ja
länsiosissa levittäytyy Belutsištanin tasanko, ja maan itäosia hallitsee 3 000 kilometrisen Indus-joen hedelmällinen laakso. Indus-joen laaksossa kukoisti jo 4 000 vuotta
sitten muinainen Indus-kulttuuri, joka luetaan Egyptin, Mesopotamian ja Kiinan ohella yhdeksi vanhan maailman neljästä suuresta kulttuurista.

maan viljelyalueilla viihtyvää tupakkaa. Pakistanin valtio tukee voimakkaasti maatalouden kehittämistä, ja satotasot ovat nopeassa kasvussa lähes kaikilla maatalouden alueilla.

Omavarainen perunan suhteen,
riippuvainen länsimaisista lajikkeista

Perinteinen pakistanilainen perunavarasto
Alueen muinaisesta kulttuurista huolimatta
Pakistan on itsenäisenä valtiona vielä nuori. Vuonna 1947 Iso-Britannia halkaisi etelä-aasialaisen siirtomaansa kahtia Intiaksi ja
Pakistaniksi. Pakistan itsenäistyi yhdeksän
vuotta myöhemmin, vuonna 1956.
Maanviljelyn kannalta Pakistanin laaja pintaala, vaihtelevat maalajit ja suotuisa ilmasto
mahdollistavat monipuolisen valikoiman viljelykasveja. Pakistanin suosituin viljelykasvi
ja samalla tärkein ravinnon lähde on vehnä. Toiseksi suurin viljelykasvi on riisi, etenkin laadukas Basmati-riisi, jonka tuottajana
Pakistan nauttii kansainvälisesti lähes monopolistisesta asemasta. Tuottoisa ja arvostettu puuvilla on viljelykasveista kolmantena. Peruna kiilaa neljänneksi ennen kaikilla

Lajikekentällä uutuuslajike Colomba säväytti sadollaan: 82 tonnia/hehtaari!

Kenttäpäivillä vallitsi hyvä tunnelma ja vahva puheensorina.
Kuuma Peruna 2/13

Bari Traders edustaa Pakistanissa HZPC:n lajikkeita. Kuvassa vasemmalla yrityksen johtaja Ihsan Bari.
Kuuma Peruna 2/13

Perunaa Pakistanissa viljellään viranomaislähteiden mukaan noin 160 000 hehtaarilla,
mikä on yli kuusinkertainen määrä Suomeen
verrattuna. Vuotuinen perunasato on yhteensä arviolta 3 500 miljoonaa kiloa. Keskisato hehtaaria kohti liikkuu siis kahdenkymmenen tonnin tuntumassa. Tuotanto
riittää kattamaan maan perunantarpeen kokonaan. Perunankulutus asukasta kohti on
noussut 14 kiloon vuodessa.
Perunantuotanto jaetaan olosuhteiden mukaan aikaisiin ja myöhäisiin alueisiin. Aikaisilla alueilla perunat istutetaan loka-marraskuun vaihteen molemmin puolin. Myöhäisemmillä alueilla istuttamaan päästään joulun alla ja tammikuussa. Tuotanto on riippuvainen länsimaisesta siemenperunasta. Länsimaista siemenperunaa käytetään paikallisen siemenperunalisäyksen panoksena. Pakistanissa suositaan suurikokoisia siemenperunoita, jotka pilkotaan ennen istutusta
yleensä ainakin neljään osaan.
Pakistanissa suositaan punakuorisia perunalajikkeita. Keltakuorisia lajikkeita viljellään
vain aikaisilla tuotantoalueilla ensimmäisiin
nostoihin. Lajikevalikoima koostuu valtaosin länsimaisista perunalajikkeista. Suomalaisittain tutuista lajikkeista suosituin on Asterix, joka on yksi Pakistanin valtalajikkeista. Uusista punakuorisista lajikkeista muiden muassa Flamenco ja Ronaldo ovat viime vuosina saaneet jalansijaa markkinoilla.
Lajikelistalle pääsy edellyttää Pakistanin viranomaisten hyväksyntää. Maahan saa tuoda siementä vain lajikkeista, jotka ovat Pakistanin virallisissa lajikekokeissa tuottaneet kahtena vuonna yli 19 tonnin hehtaarisadon. Lajikelista on yksi tavoista, joilla
maan hallitus pyrkii kehittämään maanviljelyn tehokkuutta. Kulutustottumukset muuttuvat hitaasti, mutta Pakistan on hyvä esimerkki perunan voimasta maailman ruokapulan selättämisessä.
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Tutkimus & Kehitys

Kantaperuna on
parempien lajikkeiden asiantuntija.
Varhainen uutuus
pesuun ja kuorintaan

CARRERA

COLOMBA

AIKAINEN
KIINTEÄ

AIKAINEN
YLEIS

TIMO
SIIKLI
RIKEA
VELOX

Herkullinen
laatuperuna

Kuvankaunis
yleisperuna

Väkivahva jauhoinen
yleisperuna

Annabelle

SALINE

CHALLENGER

AIKAINEN
KIINTEÄ

Uuniin, vientiin
ja kuorintaan

MOZART
MYÖHÄINEN
YLEIS

AIKAINEN
YLEIS

Jauhoinen
yleisnero

LEONARDO
AIKAINEN
JAUHOINEN

VICTORIA

Peruna on terveellistä, mutta
ennen muuta herkullista

MYÖHÄINEN
JAUHOINEN

Rutonkestävä
luomuperuna

KAMU:ssa on kolmen vuoden aikana viety
läpi tukku tutkimuksia, jotka kaikki keskittyvät samaan aihepiiriin. Mukaan on saatu väitöskirjojen ja gradujen sekä diplomitöiden tekijöitä ja projektista on jo julkaistu useita opinnäytetöitä eri oppilaitoksista.
Yhdessä hankkeen tutkimuksista selvitettiin nuorten kuluttajien suhtautumista perunaa kohtaan. Etenkin nuorten kuluttajien
keskuudessa terveellisyyttä kiinnostavampaa näyttää olevan trendikkyys, eikä perunaa vielä koeta erityisen muodikkaana
raaka-aineena. Lisäksi terveellisenä pidetty
ruoka yhdistetään helposti mauttomaan tai
huonomman makuiseen ruokaan.

Hopia työskentelee Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehityskeskuksessa. Yksi yksikön vetämistä tutkimushankkeista keskittyy Hopian johdolla perunan ja
muiden kasvisten maun muodostumiseen.
Hanke on nimeltään Kasvisten maku ja uudet ulottuvuudet, tuttavallisemmin KAMUprojekti.

Tulokset tarjoavat joitakin mahdollisia selityksiä sille, miksi perunan kulutus ei kasva,
vaikka perunan terveellisyydestä on viestitty voimakkaasti jo pitkään. Terveelliseksi tiedetyn perunan maun muodostumisesta tulee siis tietää nykyistä enemmän. Toisessa KAMU-projektin tutkimuksista Anna
Saarinen keskittyi Seinäjoen ammattikorkeakoululle laatimassaan opinnäytetyössä
siihen, miten erilaiset kypsennysmenetelmät vaikuttavat koettuun perunan makuun.

KAMU on vuodesta 2010 saakka porautunut perunan ja muiden kasvisten makuun,
ja erityisesti siihen miten maku muodostuu.
Miten perunan makuun vaikuttavat erilaiset
kypsennysmenetelmät ja varastointi sekä
miten värit, mainonta ja maistajan asenteet
vaikuttavat aistittuun makuun.

OPERA
MYÖHÄINEN
YLEIS

Satoisa ja laadukas
lastuperuna

Suomalainen ruokatutkimus on perinteisesti vahvaa esimerkiksi ruoan terveysvaikutusten ja turvallisuuden tutkimuksessa. On
tutkittu paljon esimerkiksi marjojen ja kasvisten terveysvaikutuksia ja lähdetty siitä,
että tieto raaka-aineiden terveellisyydestä
lisäää niiden kulutusta. Professori Anu Hopian mukaan tämä ei välttämättä yksin riitä kulutustottumusten muokkaamiseen. Ihmiset ostavat sittenkin paitsi järjellä, myös
tunteella. Terveellisyyden rinnalle tulisikin
nostaa myös tunteisiin ja elämyksiin liittyvät arvot. Ensimmäisenä listalla on kasvisten, myös perunan, herkullisuus.

Yleisesti ottaen ihmisen kokema maku
koostuu makeudesta, suolaisuudesta, karvaudesta, happamuudesta sekä täyteläisyydestä eli ammattitermein umamista. Pe-

runaan näiden makujen yhdistelmä kertyy
pääasiassa glykoalkaloideista, aminohapoista, sokereista, rasvoista sekä erilaisista hapoista ja nukleotideista. Näiden esiintymiseen taas vaikuttavat esimerkiksi kasvuolosuhteet, lannoitus, käytetty perunalajike, varastointi ja kypsennysmenetelmät,
joista viimeksi mainittuun Saarinen työssään keskittyi.
Kypsennysmenetelmien eroja arvioi tutkimuksessa kymmenhenkinen asiantuntijaraati. Raadin mukaan perinteinen vesikeitto
teki eniten hallaa perunan rakenteelle. Vesikeitetty peruna koettiin ”vähän vetisemmäksi” ja ”nahkakuoriseksi”, kun taas esimerkiksi höyrypussissa kypsennetty peruna oli ”pehmeä” ja ”mehevä suussa”. Selvästi eniten täyteläisyyttä eli umamia raati
aisti perunoissa, jotka oli ensin keitetty vedessä, sitten jäähdytetty ja lopuksi paistettu uunissa. Tällä yhdistelmäkypsennyksellä
pyrittiin simuloimaan kypsien perunoiden
paistamista, mutta ilman makuun vaikuttavaa paistinrasvaa.
Anna Saarisen opinnäytetyö on jo julkaistu Internetissä, samoin kuin osa muista KAMU-hankkeen tutkimuksista. Hanke päättyy
tänä syksynä. Kaikki tutkimustulokset julkistetaan ja esitellään päätösseminaarissa,
joka järjestetään Kauhajoella 24.10.2013.

Laila Matikainen

Salamannopea
kesäperuna

T utkimusprojekti antaa tieteellistä tukea perunan imagon parantamiseen

TAURUS

ASTERIX
NICOLA

AIKAINEN
JAUHOINEN

HZPC Kantaperuna
Asiakaspalvelu ja tilaukset: 0207 614 800
Lajikeneuvonta: 0207 614 802
www.kantaperuna.com

Lämpökameran kuvat vedessä kypsyvästä (vasemmalla) ja mikroaaltouunissa kypsyvästä (oikealla) perunasta havainnollistavat,
miten suuria eroja erilaisilla kypsennysmenetelmillä syntyy.
Kuuma Peruna 2/13
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Svensk Resumé
”Gummirötan” överraskade
potatispackarna

dra följande år. Begränsningarna måste beaktas då ogräsbekämpningsstrategin planeras. Dessutom är många potatissorter känsliga mot preparatet Senkor.

Många packare har nämligen i slutet av
sommaren varit förvånade över hur potatis
som till synes är av toppkvalitet efter tvätt
och packning börjat ruttna, och dessutom
förunderligt snabbt.

Potatislagringen
utmanar till att beakta
även detaljerna

I många fall är den skyldiga till ruttnandet
en sjukdomsalstrare som vi sällan beskådat i Finland.
Det är fråga om en jästartad svamp som
kallas Geotrichum candidum. Svampen
är vanligt förekommande överallt i naturen. Den finns i marken, i luften, i vattnet, i växter och till exempel på människans hud. I resten av världen har växtsjukdomen som Geotrichum candidum orsakar
potatisen getts namnet ’Rubbery rot’, direkt översatt ’gummirötan’. Namnet hänger
ihop med sjukdomens första symptom. Potatisarna mjuknar senast direkt efter att de
tagits upp och blir gummiaktigt elastiska.

Skadorna syns tydligare på tvättad potatis. De smittade potatisarna förstör friska potatisar ännu i lagret.

Förbudet mot att använda
Afalon gör det svårare att
bekämpa ogräs särskilt
i grundvattenområden

Den viktigaste enskilda faktorn för potatisens hållbarhet är torkningen av potatisen.
Potatisarna som är blöta efter upptagningen borde torkas så snabbt som möjligt för
att sjukdomsalstrarna inte ska föröka sig
och för att potatisen senare under lagringen ska kunna andas fritt. I det här skedet
lönar det sig inte att spara på elen, utan potatisen ska ges så mycket luft som möjligt.
Det betalar tillbaka sig själv i senare skede.
Om man vill göra förtorkningen väl, så måste man sätta sig in i saken. Det är nämligen ingen idé att blåsa för fullt på potati-

Den kommande odlingssäsongen innebär
förändringar i bekämpningen av ogräs på
potatisodlingarna, eftersom Afalon-vätskan
som funnits på marknaden i årtionden inte
längre får användas säsongen 2014.
”Många potatisodlare har frågat hur Afalon
ska ersättas. Den kan ersättas. Men till exempel inom grundvattenområden kommer
en kemisk bekämpning av dån att vara svår.
Främst kan preparaten Fenix och Boxer användas”, berättar Matias Rönnqvist som ansvarar för potatisärenden hos Berner.

De första symptomen på Geotrichum candidum visar sig ofta nästan genast efter
upptagning.
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Av de bekämpningsmedel mot ogräsväxter som godkänts för potatis är Fenix och
Boxer de enda som är tillåtna inom grundvattenområden. Inget av dessa två preparat
får användas inom samma skifte på varan-
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Då potatisen är torr får lagerluften vara fuktig. Stötar som uppstått vid upptagningen
läker bäst om lagrets luftfuktighet är relativt hög. Hur snabbt läkandet går beror även
i ett fuktigt lager på temperaturen. Läkandet sker snabbast i en hög temperatur, det
tar till exempel i medelsnitt bara två veckor i 18 grader. Läkandet sker långsamt i en
för sval luft.
På vintern bör lagrets temperatur hållas stabil och jämn. Stabiliteten innebär att lagertemperaturen inte varierar från ett dygn eller en vecka till en annan. Jämnheten innebär att temperaturen överallt i lagret ska
vara så jämn som möjligt. Det är enkelt att

Satoa ja laatua

Smittan drabbar särskilt potatis med svagt
skal eller som fått stötar under upptagningen. Potatisens yta som är utan skal mörknar
under några timmar och blir mörkbrunt. Redan under det första dygnet växer det mörka området, tränger sig djupare in i köttet och börjar ruttna. Senare börjar fläckvis
med vitt bomullsaktigt mycel utvecklas på
potatisens yta.

Symptomen kan förekomma redan i potatisbänken innan upptagning.

Potatisupptagningen lider mot sitt slut i vårt
land då den här tidningen utkommer, ifall
den inte redan helt avslutats. Efter upptagningen känns det lätt som om jobbet nu är
gjort. Potatisen är trygg i lagret. Det är sant
att en stor del av det egentliga arbetet nu
är gjort, men största delen av potatisarna
borde ännu få att hållas bra långt in till våren, en del ända till nästa sommar.

sen dag och natt, utan endast då det är
vettigt. Det beror på omständigheterna ifall
det lönar sig att blåsa in utomhusluft i lagret just precis i den stunden. Närmare bestämt så kan förhållandena delas in i tre
faktorer som hjälper oss att göra rätt beslut angående blåsningen om vi känner till
dem. Dessa tre faktorer är a) temperaturen
utomhus, b) utomhusluftens relativa fuktighet samt c) temperaturen på potatisarna som ska torkas. Det ifall blåsandet torkar potatisarna eller fuktar ner dem beror
på dessa tre faktorer.

Separata fläktar som placerats ovanför potatislådorna blåser bort den fukt som samlas under taket och förhindrar fukten från att kondenseras på potatisarna i de övre
lådorna.
förstå vikten av jämnhet då man tänker att
varje låda är ett separat potatislager på en
kubikmeter. I varje låda borde potatisarna ha lika goda förutsättningar att behålla sin kvalitet.
Man mäter ofta temperaturen i potatislagren. I en del av lagren mäter man även

luftfuktigheten men det är mer sällan man
mäter koldioxidhalten. En för hög koldioxidhalt i potatislagret, eller omvänt uttryckt en
syrebrist, orsakar kvävningssymptom hos
knölen, som oftast kan ses som svarthet i
knölens kärna. Kvävningen påverkar även
potatisens naturliga försvarsförmåga mot lagersjukdomar och till exempel mot blötröta.

HL-Vihannes Oy, Hiekkakuopantie 5, 04300 TUUSULA
Puh. 09 274 6 8828 Fax. 09 2746 8830

Turbo Seed Zn
• Täysin vesiliukoinen
lehtilannoite (P, K ja Zn).
• Parantaa fosforin saantia
kasvukauden alkupuolella.
• Hyvä juuriston kehitys.
• Runsas mukulaluku.

Final K

Humistar

• Täysin vesiliukoinen lehtilannoite (N ja K).
• Hyvin käyttökelpoista kalia.
• Parantaa sadon rakennetta.
• Vähentää mukuloiden
tummumisherkkyyttä.

• Käytä, kun maan multavuusluokka
on alhainen (vm, m tai rm).
• Lisää sadon määrää ja parantaa laatua.
• Parantaa ravinteiden liukoisuutta.
• Edistää juuriston kehitystä.

Älä unohda myöskään näitä.

Medan upptagningen pågår och lagret
ännu är halvfullt bör ventilationskanalens öppningar stängas på de ställen där
inga potatislådor ännu finns.

Kuuma Peruna 2/13
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World Food -messuilla
Moskovassa syyskuussa havaittiin, että suomalaiselle perunal
le on kyllä kysyntää, kunhan
vain rajat aukeavat. Viime vuosina suomalaiselle perunalle on
syntynyt maine hyvälaatuisena
ja hyvänmakuisena tuotteena,
jonka toimitusaika on sopivan
lyhyt. Näillä messuilla kannattaa suomalaistenkin vierailla!

Pitkä pupu pinkissä topissa on
puoleensavetävä näky, eikö totta? Onneksi Sepolla ja Ilmarilla (nimet muutettu) oli kuulemma aikaa jäänyt myös kaupanteolle.

Peruna
nvilje
(tai pai lijän paratiisi
najaine
n)

Elämänviisautta
perunanviljelijöille
Eräs perunanviljelijä kertoi Tietotoimistolle
seuraavan kansanviisauden:
Ken kananmunilla rikastuu, ei koskaan köyhdy.
Koskeekohan tämä niitä kuuluisia kauniita kananmunaperunoita vai
onkohan tämä kehotus
miettimään uravalinta uusiksi?
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Perunaralli

Perunan viljelys on taitolaji, jos mikään.
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mukularuton sekä muiden tautien varalle niin
ruutulipulla saa nostaa voittajasadon.

farmit.net
Berner Oy, kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040.
040
0.
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö.
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
äytttöä.

Amazone – kun laatu ratkaisee

Kasvinsuojeluruiskut

UF 901 15Q

UG 2200 21S

Amazone kasvinsuojeluruiskuissa yhdistyvät käytön
helppous, tarkkuus, tehokkuus ja turvallisuus. Jokainen
yksityiskohta on suunniteltu
käyttäjää ajatellen, mikä
tarkoittaa tehokkuutta vaativassa työssä. Erittäin vakaalla
ja kestävällä hydraulipuomistolla varustetut ruiskut nyt
syystarjouksessa.

• 1050 l pääsäiliö, 120 l huuhtelusäiliö,
20 l käsienpesusäiliö
• 160 l / min kalvomäntäpumppu
• Pesusuutin säiliön sisälle,
kemikaalintäyttöastia
• Sähköinen ruiskun hallinta Amaset +
Muista vuoden 2015 alusta voimaan
tulevat vesistörajoitukset ja kysy tarjouksessa olevaa triplet-suutinrunkoa.

• 2400 l pääsäiliö, 280 l huuhtelusäiliö,
20 l käsienpesusäiliö
• 250 l / min kalvomäntäpumppu
• Kemikaalintäyttöastia,
pesusuuttimet säiliön sisällä, tieliikennevalot
• Amaspray+ ruiskutustietokone

Amazone-kasvinsuojeluruiskut
Agrimarketeista kautta maan.
www.agrimarket.fi

Ennakkotarjous

10.990,-

alv. 0% + toimituskulut
Amaspray+ ohjaimella +490,-

Ennakkotarjous

24.990,alv. 0% + toimituskulut

Ennakkotarjoukset voimassa 30.11.2013 saakka.

