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Pottukellaria rakentamassa
suomalaisia omistajia on siirtynyt HZPC:n
omistajiksi.

Tutussa tarinassa satunnainen kulkija kysyi
kivenhakkaajalta, mitä tämä oli tekemässä.
Kivenhakkaaja heilautti moskaansa ja kertoi
hakkaavansa kiviä. Matkalainen jatkoi kulkuaan kohdaten pian toisen kivenhakkaajan, jolle esitti saman kysymyksen. Tämä oikaisi jäntevän ruotonsa ja kertoi olevansa
rakentamassa katedraalia.

Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola näkee tällaisten yli kansallisuusrajojen menevien uusien yhteistyömallien olevan tärkeimpiä mahdollisuuksia, kun rakennamme
maapallosta parempaa paikkaa tulevaisuutta varten. On kiintoisaa, että vaikka olen
saanut työurani aikana tehdä töitä useammassakin alansa johtavassa yrityksessä, törmään näin trendikkääseen organisaatiomalliin juuri perunayhtiössä.

Minulta kaverit kysyvät aika ajoin, että vieläkös olet siellä pottukellarilla töissä. Olen
vastannut heille, että valitettavasti ehdin
aika harvoin kellarille, mutta että kellareita meillä hoitavat siihen erikoistuneet ammattilaiset, ja että olemme itse asiassa parhaillaan rakentamassa huippuammattilaisten kanssa ruokahuoltoa maailman pian
yhdeksänmiljardiselle väestölle.
Aika tarkkaan kaksi vuotta sitten kerroimme tämän lehden sivuilla, että hollantilainen HZPC oli ostanut suomalaisen Kantaperunan. Joku saattoi epäillä, että noinkohan taas yksi yhtiö menetetään ulkomaisille kapitalisteille. Uusi omistaja unohtaa
pian Suomen ja siirtää tuotannon muualle. Toisin on käynyt. HZPC on lisännyt suomalaisiin kasvuolosuhteisiin sopivia ja suomalaisten kuluttajien mieltymyksiin vastaavia jalostuslinjoja. Toimialan painiessa ylituotannon kanssa HZCP vei viime kaudella

– yrityskaupan yhteydessä ennakoimallaan
tavalla – tuhannen tonnin verran suomalaista siemenperunaa muualle Eurooppaan.
Kun HZPC:n omistusta katsotaan tarkemmin, huomataan, että tätä nokkelasti suunniteltua organisaatiota kyllä johdetaan kuten osakeyhtiötä, mutta taustalla omistus
jakautuu osuuskuntamaisesti yrityksen sopimusviljelijöille ja työntekijöille. Yksittäinen omistaja voi omistaa yhtiötä korkeintaan yhden prosentin verran. Kantaperunan
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Alakuloinen perunan
markkinakauden alku
Aikainen kevät, kasvaneet pinta-alat ja
suotuisat kasvuolot ovat tuomassa Länsi-Euroopan päätuotantomaissa hyvän
sadon. Sopimusten ulkopuolisten erien vähäinen kysyntä on johtanut niiden hintojen laskuun elo-syyskuulla.
Halvat perunaerät ovat avanneet vientimahdollisuuksia uusiin vientimaihin.
Suomessa olosuhteet ovat olleet pitkälti samankaltaiset Euroopan kanssa
kesäkuun kylmää jaksoa lukuun ottamatta. Sadosta odotetaan hyvää, muttei
viime kesän suuruista. Rupisuus tulee
leikkaamaan ruokaperunan nettosatoa.
Venäjän yli vuoden jatkunut tuontikielto
perunalla on aiheuttanut Suomen perunasektorille merkittävät menetykset ja
johtaneet perunatilojen maksuvaikeuksiin. Menetyksille haetaan korvauksia.
Aikainen kevät Euroopassa

Perunan päätuotantomaissa Euroopassa
kausi alkoi erittäin aikaisin olosuhteiden
ollessa suotuisat istutusten aloitukselle.
Istutukset etenivät vauhdilla ja ne saatiin
päätökseen selvästi normaalia varhemmin.
Muutamilla alueilla Euroopassa, mm. Puolassa varhainen kasvuun lähtö kostautui yöhallojen myötä.
Pinta-alat olivat päätuotantomaissa keväällä kasvussa. Tuoreimmat pinta-alatiedot viittaavat siihen, että viiden tärkeimmät Länsi-Euroopan maan, Ranskan, Saksan, Alankomaiden, Belgian ja Iso-Britannian kokonaisala on kasvanut selvästi kahden edellisvuoden tasosta ollen myös vuoden 2011
pinta-alaa hiukan suurempi.

Suotuisat kasvuolot
Pääosassa Eurooppaa sääolot ovat suosineet perunan kasvua ja merkittäviltä satokatastrofeilta säästyttiin tällä kaudella. Monin paikoin vettä olisi kaivattu enemmän,
jotta kasvu olisi ollut paras mahdollinen,
mutta elokuun sateet pelastivat perunan
kasvun. Ruotsissa sateet vaivasivat EteläRuotsin länsirannikolla, jossa saatiin suuria sademääriä loppukesällä, kun hellejakso kääntyi sateiseksi rajuine ukkoskuuroineen. Hukkumisiltakaan ei siellä säästytty.
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Hyvät nosto-olosuhteet
Perunan nosto-olot ovat olleet Euroopassa
hyvät, suurelta osin jopa erinomaiset. Kesän kuivuudessa kovettuneet maapaakutkin
saivat elo-syykuun vaihteessa vettä, mikä
auttoi perunan nostojen etenemistä. Suurilta ja rajuilta sateilta on vältytty Euroopassa
nostokauden aikana, joten keskeytykset sateidenkin takia ovat jääneet lyhyiksi. Nostot
ovat edellä normaaliaikatauluaan.

Sadosta ennustetaan hyvää
Aikaisen kevään ja suotuisien kesän sääolojen ansiosta perunan sadosta odotetaan
hyvää. Viiden Länsi-Euroopan päätuotantomaan ruoka- ja ruokateollisuusperunan
kokonaissadon ennustetaan muodostuvan
lähes samansuuruiseksi kuin vuonna 2011
ylittäen pidemmän ajan keskiarvon. Keskisadoksi arvioidaan tulevan 49 tonnia hehtaarilta.

Teollisuus käyttää Euroopassa vähän
sopimusten ulkopuolista tavaraa
Viime kauden parempien vapaiden erien
hintojen pelottamana teollisuus laajensi tälle kaudelle sopimustoimintaansa. Nyt satojen muodostuessa hyväksi teollisuus on turvautunut valtaosin sopimustavaraan ja vapaiden erien kysyntä on ollut hyvin vähäistä. Tämä on painanut niiden hintoja elosyyskuulla alaspäin. Hintojen lasku näyttää
tasaantuvan lokakuun alussa ja paikoin hintoihin on saatu parannustakin.

Venäjän tuontikielto rajaa
vientimahdollisuuksia
Venäjän suljettua yli vuosi sitten EU-perunan tuonnin kasvinterveyssyihin vedoten ei
ruokaperunaa ole päästy viemään EU-maista
Venäjälle viime syksyn Valkovenäjän kautta
välitettyjä perunoita lukuun ottamatta. Venäjä asetti kesällä EU:n asettamien pakotteiden vastatoimena myös ruokaperunan
poliittiseen kauppasaartoon, joten ruokaperunalla on nyt kaksinkertainen tuontikielto
Venäjälle. Siemenperunan sen sijaan vapautettiin nopeasti poliittisesta kauppasaarrosta. Halvat perunaerät ovat kuitenkin avanneet syys-lokakuun aikana uusia vientikohteita Euroopan ulkopuolelta. Näitä ovat mm.
monet Afrikan maat ja Pakistan.
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Suomessakin
aikainen kevät
Myös Suomessa kevät oli varhainen kun talvi oli erittäin vähäluminen ja lauha. Peruna saatiin istutettua nopealla tahdilla hyvissä oloissa. Istutusala perunalla säilyi käytännössä ennallaan, mutta 500 hehtaaria
ruokaperuna-alaa siirtyi tänä keväänä tärkkelysperunalle. Edelliskauden heikko hinta, Venäjän tuontikielto ja viljelyn heikko
kannattavuus näkyivät ruokaperunan istutusalassa.

Kesäkuun kylmä jakso
viivästytti perunan kehitystä
Kesäkuussa kasvukausi otti takapakkia kylmien säiden ja yöhallojen takia. Pakkanen
hävitti länsirannikolla perunaa Satakunnasta Keski-Pohjanmaan rajoille asti. Vahingot
olivat suurimmat lähellä rannikkoa, mikä ei
ole tavanomaista. Tällä kertaa meri ei suojannut halloilta ilmavirtausten ollessa merelle päin. Kylmän jakson aikana perunan kasvu hidastui ja paikoin myös pysähtyi, mikä
näkyi perunan kehityksen viivästyksenä pitkälle kesään ja syksyyn.

Syyskuun nostosäät
ovat olleet suotuisat
Syyskuu oli perunan nostojen kannalta
edullinen. Lämpötilat olivat keskiarvovuosia korkeampia ja yöhalloiltakin vältyttiin
aina syyskuun 22.–24. päiviin asti, jolloin
oli peräkkäin kaksi-kolme hallayötä. Näiden ei raportoitu aiheuttaneen vahinkoja
perunasadolle ja perunan nostotkin pääsivät jatkumaan normaalisti.

Sadosta määrältään hyvä, mutta
ruokaperunan pinta-alavähennys näkyy
Vaihtelevien kesäsäiden jälkeen perunan
satomäärissä on suuria eroja. Kokonaissadosta arvioidaan tulevan melko hyvän, mutta ruokaperunan satomäärä jää kuitenkin
viimevuotista heikommaksi. Pinta-alan lasku näkyy ruokaperunan kokonaissadossa.
Laatua heikentää kuivan keskikesän seurauksena normaalia runsaampi rupisuus,
mikä lisää lajitteluhävikkejä ja vähentää
näin nettosatoa. Perunarutto saatiin tänä
kesänä pidettyä kurissa ja muutenkin suuria laatuongelmia rupisuuden lisäksi ei ole
todettu. Mukulakoko on jäänyt monin paikoin keskivertoa pienemmäksi säävaihteluiden hidastettua kasvua.

Heinäkuu ja elokuun alku
olivat helteisiä ja kuivia
Kesäkuun kylmä jakso kääntyi nopeasti heinäkuun alussa helteiksi, jotka jatkuivat yhtäjaksoisesti elokuun alkupuolelle asti. Suomessa mitattiin yli 30 asteen lämpötiloja
peräti 38 peräkkäisenä päivänä, mikä sivusi aiempaa ennätystä. Sateet olivat jakson
aikana pääosin ukkossateita, jotka paikallisina osuivat satunnaisesti. Näin sademäärät vaihtelivat jopa tilan peltolohkojen välillä suuresti. Pääosin perunan päätuotantoalueilla kärsittiin kuitenkin kuivuudesta.

Elokuussa tuli
sateisempi jakso
Elokuun alkupuolen jälkeen säätyyppi vaihtui sateisemmaksi ja elokuussa sademäärät
ylittivät normaalitason yli kaksinkertaisesti.
Kristiinankaupungin ja Vaasan alueella saatiin rajuja sateita ja paikoin perunaa uhkasi hukkuminen. Valtaosalla perunan päätuotantoalueesta sademäärät pysyivät kuitenkin kohtuullisina.

Toista vuotta jatkunut Venäjän tuontikielto
Suomen ruokaperunatuotannolle Venäjän
vienti on muodostunut vuodesta 2009 lähtien erittäin merkittäväksi. Viime kaudella
Venäjän asettama ruoka- ja siemenperunan tuontikielto näkyi rajusti ruokaperunan markkinatilanteessa poistaen yhden
merkittävän markkinakanavan ja painaen
kotimaan hintatason alle kannattavuusrajan. Hinta putosi menneellä kaudella alle
puoleen edellisvuoden tasosta. Kokonaistappioiksi voidaan arvioida viime kaudelta 30 milj. euroa pelkästään ruokaperunatuotannolle. Tilanne näkyy välillisesti koko
perunasektorilla lisäten mm. perunatuotteiden tuontipainetta Suomeen ja vaikeuttaen näin kotimaisen teollisuuden ja ruokateollisuusperunan viljelyn tilannetta. Heikko viljelyn kannattavuus näkyy myös siemenen kysynnässä.

Menetysten korvausta
myös perunalle haetaan
MTK:n perunavaliokunta on hakenut korvauksia perunatuotannolle Venäjän tuontikiellon aiheuttamiin menetyksiin maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpolta. Ministerille on esitetty, että kaikki mahdolliset tukija veropoliittiset keinot perunan menetys-

ten korvaamiseen on nyt otettava käyttöön.
Tukineuvotteluissa jaetaan lisäbudjetissa
saatua 20 milj. euron erää niiden tuotantosuuntien kesken, jotka ovat Venäjän tuontikiellosta eniten kärsineet. Kokonaissumma
on täysin riittämätön maidon-, sianlihanja perunantuotannolle aiheutuneisiin menetyksiin. Kaikkien tuotantosuuntien osalta tuen maksatukselle tarvitaan laillisuuspohja. Kun perunalle ei enää vuodesta 2012
lähtien ole voitu maksaa kansallista tukea
koko EU:ssa, ei tätäkään elementtiä ole
käytettävissä kriisirahan jakamiseen. De
minimis-tuki ei saa olla tuotantoon sidottu ja sen maksatusaikataulu venyisi pitkälle ensi vuoteen, joten siitä ei ole saatavissa akuuttia apua ongelmaan.
Kriisi heikentää rajusti perunatilojen maksuvalmiutta ja vaarantaa näin ensi kesän
viljelyn. Viranomaisten olisi nyt katsottava
tilannetta avoimin silmin, jotta kaikki mahdollisuudet avun saamiseksi perunantuotannolle taattaisiin.

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

Pyydä tarjous lannoitteista!
Hiventarpeisiin lehtilannoite:

Micromix

Nyt saatavilla
myös rakeinen
magnesiumravinne
Gardenia Mg 15.

CEMAGRO OY
Kasteninkatu 2, 08150 Lohja
Puh. 019 375 7500 • fax 019 325 548
www.cemagro.fi

kantaperuna180x128.indd 1
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Peruna
takaisin lautaselle
Nimeni on Sara. Aion tehdä perunasta kiinnostavan ja trendikkään. Aion nostaa perunan takaisin ihmisten lautasille.
Peruna on mielestäni ihmeen innostavaa syötävää. Kaikissa muodoissaan ja eri käyttötarkoituksissa – perunan makuja unohtamatta. Perunassa kiinnostavat myös positiiviset terveysvaikutukset sekä ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvä näkökulma.
Peruna on minulle tärkeä päivittäinen ravintoaineiden lähde ja osa päivän aterioita. Peruna
on myönteisen energian lähde, joka auttaa minua jaksamaan täysillä koko päivän ja päivästä toiseen. Peruna ei tosin yksin riitä, vaan olen
huomannut, että jaksamiseen tarvitsen myös
muutoin terveet ruokailutottumukset sekä hyvän yleiskunnon.
Oikean ruokavalion ja kuntoharjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa minulla on apuna
personal trainer Anna. Asiantuntemuksellaan
Anna ohjaa ja kannustaa minua matkallani kohti terveitä ja energisiä elämäntapoja. Annan ohjauksen ansiosta en epäile yhtään, etteivätkö
asettamani tavoitteet sopivan ruokavalion ja
hyvän yleiskunnon saavuttamiseksi toteutuisi.

Anna pitää tärkeänä, että ihmisten käsityksiä
terveyden ylläpitämisestä saataisiin korjattua
ja ohjattua oikeaan suuntaan. Oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttaminen sekä ylläpitäminen eivät ole hänen mukaansa kovin
kummallisista asioista kiinni. Pitää vain tietää
perusasiat, ja loppu on silkkaa järjen käyttöä.
Haastoin aiemmin myös Perunanviljelijän Vaimon pitämään hauskaa hyvän ruuan, perunan
ja kuntoilun parissa. Hän ei kuntoillut aiemmin juuri lainkaan, vain satunnaisesti. Hän söi
silloin, kun ehti ja söi sitä, mitä kaapista sattui löytymään. Perunanviljelijän vaimo on kyllä
melko kilpailuhenkinen nainen, ja pakkohan hänen oli ottaa heittämäni haaste vastaan. Hyvä
niin. Nyt hänkin syö hyvin ja kuntoilee säännöllisesti. Ero entiseen elämään on yllättävän suuri, aivan valtava.
Löydät minut, Annan ja Perunanviljelijän Vaimon Facebookista. Youtubessa löydät perunavideoitani hakusanoilla Sara Love Potato. Voit
törmätä näillä sivuilla myös muihin mielenkiintoisiin ihmisiin, asioihin ja ruokiin. Tule mukaan!
Sara – Perunan ystävä

”I like it raw!” – Finnish potato

Peruna on mainio raaka-aine yllättävämpiinkin ruokiin.
Kokeile vaikka oheista peruna-burgerin reseptiä!
Kana-halloumijuusto-perunaburger

5
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dl
rkl
tl
g

maitoa tai vettä
hunajaa
suolaa
hiivaa

3 dl
12 dl
50 g

perunamuusia
hiivaleipäjauhoja
voita

Sekoita kädenlämpöiseen veteen hiiva, hunaja
ja kaksi desilitraa jauhoja. Anna taikinan juurtua tunnin verran huoneenlämmössä tai yön yli
jääkaapissa. Lisää juurtuneeseen taikinaan suola, sulatettu voi, perunamuusi ja loput jauhot.
Vaivaa taikina käsin tai yleiskoneella. Nostata
taikinaa puoli tuntia ja leivo sen jälkeen sämpylöiksi. Nostata sämpylöitä puoli tuntia. Paista uunissa 200 asteen lämmössä 12–18 minuuttia riippuen sämpylöiden koosta ja uunisi tehokkuudesta.
Kuuma Peruna 2/14
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Camilla Heikkilä

Kehittämistyötä
kysynnän mukaan
Pienestä tilasta alkunsa saanut luomuviljely käsittää tänä päivänä yhteensä yli sata
hehtaaria viljelypinta-alaa. Perunalla siitä on
vuosittain 30 ha, porkkanalla 20 ha, apilanurmella 50 ha ja kauralla 20 ha. ”Olemme
joutuneet panostamaan ja kilpailemaan, pysyäksemme markkinoiden mukana. Markkinoilta on kyselty tavaraa ja sitä kautta on
ollut pakko kehittää tilaa”, kertoo Glen. Selkein tavoite luomuviljelyssä on sama kuin
tavanomaisessakin viljelyssä eli mahdollisimman suuren kauppakelpoisen sadon
saanti. Suurempien varastotilojen toteuttaminen on vasta suunnitteluvaiheessa, mutta pakkaamo- ja kauppakunnostuslaitteisiin
on investoitu säännöllisemmin, jotta ne pysyvät ajantasaisina.
Jakobssonin tilalle merkittävimmän asiakaskunnan muodostavat Etelä-Suomen tukut, joiden kautta pakatut perunat päätyvät
kauppoihin ympäri Suomen. Pakkauksissa
olevien yhteystietojen avulla kuluttajat pystyvät laittamaan palautetta perunoista viljelijälle. Näin palauteketju säilyy, vaikka tukku toimiikin perunan välittäjänä. Palautetta
tulee hyvin harvoin, mutta yleisimmät syyt
negatiiviseen palautteeseen ovat olleet vihertyminen ja keväisin itäminen.

Glen ja Mats Jakobsson tuottavat Jepualla mittavat määrät luomuporkkanaa ja -perunaa.

Luomutuotanto kannattaa
kysynnän ansiosta

M arika T uomikoski
L aatupotaatti

Tätä kirjoitettaessa vietetään parhaillaan
kansallista luomuviikkoa (29.9. – 5.10.), joten haastattelun keskiössä on oikeutetusti luomuviljelijä Glen Jakobsson, joka tuottaa ruokaperunaa ja porkkanaa Jepualla yhdessä veljensä Matsin kanssa. Luomuviikolla joissakin kaupoissa ja kauppaketjuissa
tuodaan luomutuotteita näkyvämmin esille ja päivät pakkaamolla ovat suurempien
toimitusmäärien ansiosta kiireisiä. Ympärivuotinen ja tasainen luomuperunan kysyntä on olennaista tilan toiminnan kannalta,
mutta luomuviikon aikana saadaan paremmin houkuteltua uusia kuluttajia luomuperunan ja –porkkanan pariin. ”Jos joku on
kerran ostanut luomua ja ollut tyytyväinen,
niin ostaa todennäköisesti toisenkin kerran”, Glen pohtii.
Tilalla siirryttiin luomuviljelyyn 1980-luvun
alussa samoihin aikoihin, kun ensimmäiset
kasvinsuojeluaineet tulivat markkinoille. Sil8

loin luonnonmukainen viljely oli vielä suurimmalle osalle tuntematon käsite. Epäilys
kemikaalien jäämisestä luontoon ja kasveihin toimi isoimpana vaikuttimena luomuun
siirtymiselle. Vaikka luomumarkkinat täytyi
luoda lähes tyhjästä, muutamia kanavia perunalle kuitenkin löytyi, joten vain osa tuotetusta perunasta jouduttiin tuolloin pakkaamaan tavanomaisiin pusseihin. Varmemman elannon turvaamiseksi perunan rinnalle otettiin viljelyyn 1990-luvun puolivälissä
myös porkkana, joka onkin nykyään tilan
päätuotantokasvi.

Hyvä työnjako keventää
tilan hoitamista
Työnjako veljesten kesken on muodostunut
ajan kanssa itsestään: Matsin vastuulla on
viljelytoimenpiteet ja Glen hoitaa pakkaamopuolen sekä markkinoinnin. Glen aloitti opiskelut Vaasan kauppakorkeakoulussa
1995 eli samana vuonna kun Suomesta tuli
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EU:n jäsen. Mats taas on suorittanut sähköalan tutkinnon ammattikoulussa. Suomen liittyminen Euroopan Unioniin aiheutti
vanhemmissa huolta tilan kannattavuudesta ja siksi he suosittelivatkin pojillensa jotain muuta kuin maatalousalan koulutusta.
Sekä Glenillä että Matsilla kuitenkin kiinnostus maatalouteen oli vahva ja päätös
tilan jatkamisesta lähti omasta tahdosta.
Hyvin toimiva yhteistyö takaa sen, että välillä omia töitään voi huoletta jättää toisen
vastuulle. Työparin merkitys korostuu myös
tehtäessä tilaa koskevia isompia päätöksiä.
Jakobssonien tila työllistää Glenin ja Matsin
lisäksi kokoaikaisesti kaksi muuta työntekijää. Osa-aikaisena apuna ovat myös Glenin
vaimo ja Matsin avopuoliso. Veljesten vanhemmat ovat mukana oman halun ja jaksamisen mukaan. Isän kohdalla se tarkoittaa käytännössä kokopäiväistä työpanosta,
vaikka hän eläkkeellä onkin.

Lajikkeella on väliä
Luomuviljelyssä perunalajikkeiden valinnassa tärkeintä on löytää yleisperunaksi soveltuvia, tarpeeksi aikaisia lajikkeita, jotka
ovat lisäksi rutonkestäviä, mahdollisimman
vähärupisia, hyviä keitto-ominaisuuksiltaan
ja maultaan. Luomuperunaa ei jaotella värikoodien mukaan, joten sen takia pyritään
siihen, että pussiin pakattava lajike ei olisi
liian vetinen, mutta ei myöskään liian jauhoineen, vaan siltä väliltä. Parhaimmillaan
luomuperunaa toimitetaan aina heinäkuulle asti, jonka jälkeen aletaan jo saada uut-

ta satoa, joten varastokestävyyttäkin täytyy
osasta lajikkeista löytyä. Ihannekoko perunalla on 40-55 mm, mutta käytännössä perunat lajitellaan kokoihin 40-50 mm ja 5060 mm. Ali- ja ylikoko toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi.
Lajikkeista Opera on pysytellyt pitkään Jakobssonien valikoimassa rutonkestävyytensä takia, vaikka lajike ei kovin aikainen olekaan. Sen maku ja keitto-ominaisuudet ovat
kuitenkin kuluttajien mieleen ja se toimii hyvänä jatkeena Van Goghille jota ennen viljeltiin paljonkin. Pitkulaisen mallista Veloxia
on myös viljelty kauan, mutta sitä on osittain korvattu Carreralla, koska se on näyttänyt kestävän ääriolosuhteita hiukan paremmin. Carrera on myös lunastanut odotukset aikaisesta lajikkeesta muodostamalla
sadon hyvin nopeasti. Challengeria ja Salineakin on tilalla ehditty kokeilla, mutta niistä ei ole vielä saatu tarpeeksi vakuuttavia
tuloksia. ”Leonardolla on toinen viljelyvuosi takana ja se on ollut melko hyvä lajike.
Ehkä sitä kannattaisi pitää hiukan kauemmin varastossa ennen lajittelua, että kuori
ehtii kunnolla kiinnittyä. Sitä tullaan kyllä
viljelemään ensi vuonna”, Glen suunnittelee.
Perunan istutukseen pyritään pääsemään
mahdollisimman aikaisin, jotta sato ehtii
valmistua hyvissä ajoin heinäkuussa, ennen
pahinta ruttoaaltoa. Kaikki siemenet esi-idätetään idätyslaatikoissa, jotta peruna pääsisi istutuksen jälkeen nopeasti kasvuvauhtiin. Penkit mullataan useampaan otteeseen
rikkakasvintaimien kitkemiseksi.
Varteenotettavana vinkkinä tavanomaisen
perunan viljelijöille Glen suosittelee vuoroviljelyä. ”Tietysti olen kateellinen, kun olisi
kivaa, jos joka vuosi voisi viljellä perunaa
suosikkilohkolla, mutta se ei vain onnistu”,
Glen naureskelee. Luomussa ilman vuoroviljelyä ei olisi edes mahdollista tuottaa kunnon perunaa ja sama on selvästi tullut nä-

kyviin myös tavanomaisen viljelyn puolella.
Jakobssonien perus viljelykierto on perunaporkkana-kaura-apilanurmi-apilanurmi. Apilanurmi parantaa selkeästi maan rakennetta ja tuottaa typpeä maaperään. Rahallista
vastinetta siitä ei saa, mutta pitempiaikaiset vaikutukset viljelyyn ja sadon laatuun
ovat sitäkin mittavammat. Hyväkuntoinen
maa, jossa on humusta, kestää märkyyttä ja kuivuuttakin Glenin kokemuksen mukaan aivan eri tavalla kuin köyhempi maa.

Luomussa on hyvä elää
Luomutuotteiden markkinat ovat kokeneet
huomattavan muutoksen vajaassa kahdessakymmenessä vuodessa. ”Kahtena viimeisenä vuonna ei niinkään ole kehitystä tapahtunut markkinapuolella, mutta sitä ennen kasvu oli melko kovaa”, Glen muistelee. Ruokaperunateollisuudessa luomutuotteiden kehitys puuttuu Glenin mukaan lähes täysin, vaikka sen osuuden lisääminen
voisi saada luomupuolelle myös uusia viljelijöitä. Hän kuitenkin tiedostaa luomuperunan saatavuuden vaihtelun aiheuttamat
haasteet. Toimintaa on vaikea rakentaa sellaisen raaka-aineen varaan, jota joskus saadaan riittävästi ja joskus ei.
”Usko siihen, että tuotetaan kuluttajalle sellaista tuotetta, jota itsekin uskaltaa käyttää,
niin se tuntuu hyvälle. Ei tarvitse pitää eri
viljelyaluetta omalle kulutukselle, vaan tietää, että kaikki mitä viljelee, on täysin turvallista”, kiteyttää Glen, kysyttäessä, mikä
saa jatkamaan luomun parissa vuodesta
toiseen. Lisäksi hän mainitsee positiivisen
palauteen merkityksen, koska se kannustaa
tuottamaan entistä parempaa laatua. Kolmantena tärkeänä kimmokkeena Glen mainitsee lapset, jotka ovat jo varhain osoittaneet kiinnostusta maanviljelyyn. Heidän takia tila halutaan säilyttää elinkelpoisena ja
toimivana, jos joku heistä vaikka tulevaisuudessa innostuisi jatkamaan tilaa.
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ENNAKKOMYYNTI
KOVASSA VAUHDISSA
- kysy lisää omalta jälleenmyyjältäsi

165-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
tuntuvat edut 30.11. asti
Koko Suomi

Pohjois-Pohjanmaa

Peter Klåvus
Puh. 045 890 1400

Juha-Pekka Klasila
Puh. 050 028 1413

Keski-Pohjanmaa ja
Kalajokilaakso
Lauri Yli-Hukka
Puh. 044 056 9386

Ahvenanmaa
Olli Pietilä
Puh. 044 771 1556
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Niklas Johansson
Puh. 018 527 201

24h Service palvelee
koko vuorokauden,
vuoden jokaisena
päivänä.

Pohjois-Pohjanmaa 0400 382 701
Keski-Pohjanmaa 0500 561 053
Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa 040 508 1361
Etelä-Suomi 040 589 8088
Ahvenanmaa 018 527 201
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Tutuiksi tulleet lajikkeet jatkavat kasvuaan
– tilastoissa yhä myös uutuuksia
Elintarviketurvallisuusviraston julkaisemat
sertifioidun siemenen lajikekohtaiset tilastot
kertovat jälleen perunantuottajien suosimista lajikevalinnoista. Samalla ne kertovat siitä, kuinka lajike-edustajat näkevät markkinan kehittyvän alkaneella kaudella. Tilastot
koskevat kotimaassa tuotettavaa suomalaista siemenperunaa. Muista EU-maista tuotavat siemenerät eivät ole tilastoinnin piirissä.

Red Scarlett jatkaa
Suomen suurimpana
Venäjän-vienti on ruokaperunan osalta edelleen seisahduksissa. Siemenperunan osalle saatiin viime keväänä poikkeuslupa, jonka turvin länsimaista siemenperunaa voitiin
tietyin ehdoin viedä yli rajan. Viennin tärkeyttä suomalaiselle siemenperunatuotannolle kuvastaa punakuorisen Red Scarlettin
tuotantomäärät.
Red Scarlett oli vuosi sitten keväällä 2013
Suomen suurin lajike siemenperunatuotannossa. Tänä vuonna ero muihin lajikkeisiin
kasvoi edelleen. Lajikkeen siemenperunaa
sertifioitiin runsaat 2 300 tonnia, kun toista ja kolmatta sijaa pitäneet Melody ja TimoBOR jäivät alle 1 500 tonnin. Päättyneen
kesän viljelystarkastusten perusteella sama

kolmikko jatkaa kärjessä myös ensi talvena. Red Scarlettin osalta sertifioidun siementuotannon hehtaarimäärä pysyi edellisen kauden tasolla.

Challenger
uutena miljoonaluokkaan
Jauhoinen yleisperuna Challenger nousi vuosi sitten sertifiointitilastossa suurimmaksi
jauhoiseksi lajikkeeksi. Keväällä 2014 kasvu
jatkui, ja lajike nousi Nicolan, Siiklin ja Asterixin ohi jo koko listan neljänneksi. Challengerin kotimainen siementuotanto nousi 700 tonnista runsaaseen 1 000 tonniin.
Challengerin menekin lisääntyminen selittyy osin toisen jauhoisen yleisperunan, Van
Goghin, poisjäännillä suomalaisesta tuotannosta. Challengerin vahvuus suomalaisessa perunantuotannossa nojaa korkeaan satoon, taudinkestävyyteen ja monipuolisiin
käyttötarkoituksiin. Lajiketta käytetään yleisesti ruokaperunapakkaamoilla, mutta myös
ranskanperunatuotannossa ja kuorinnassa.

Annabellen kysyntä
ylitti tarjonnan
Kiinteämaltoisen Annabellen nimi on viime
vuosina tullut tutuksi, ei pelkästään viljelijöiden keskuudessa, vaan myös kaupan ja

tukkuliikkeiden piirissä. Satoisa ja etenkin
käyttölaadultaan suvereeni lajike on noussut muiden Euroopan maiden tapaan Suomessa laajaan suosioon, ja siitä on syytä ennakoida seuraavaa kuluttajien kestosuosikkia.
Annabellen kotimainen siementuotanto on
ollut nopeassa nousussa. Vajaan 800 tonnin sertifioitu siemenvarasto oli siitä huolimatta varattu tyhjiin jo talvella, ja osa tuottajista jäi ilman siementä. Tulevalle keväälle
Annabellen varastoennuste näyttää Challengerin tavoin jo yli 1 000 tonnia.

Carrera kaksinkertaistui ja
livahti kymmenen kärkeen
Nopeakasvuinen varhais- ja kesäperuna Carrera on tilaston nopein nousija. Uutuuslajikkeen 680 tonnin siementuotanto oikeuttaa
koko tilaston yhdeksänteen sijaan. Kymmenettä sijaa Carreran takana pitää toinen tuttu kesäperuna Rikea, jonka siementuotanto
laskee viime vuodesta.

		Lajike	Edustaja	Sertifioidut		 	Lajike	Edustaja	Sertifioidun
				
siemenkilot kevät 2014					
siemenen viljely 2014
1. Red Scarlett HZPC Kantaperuna

2 342 040		 1. Red Scarlett

HZPC Kantaperuna

75 ha

2. Melody

Siemenperunakeskus

1 469 213		 2. Melody

Siemenperunakeskus

70 ha

3. TimoBOR

HZPC Kantaperuna

1 263 762		 3. TimoBOR

HZPC Kantaperuna

52 ha

4. Challenger

HZPC Kantaperuna

1 082 961		 4. Asterix

HZPC Kantaperuna

42 ha

5. Siikli

Vapaa lajike

1 044 365		 5. Musica

Siemenperunakeskus

41 ha

6. Nicola

Vapaa lajike

863 277		 6. Nicola

Vapaa lajike

39 ha

7. Asterix

HZPC Kantaperuna

841 959		 7. Siikli

Vapaa lajike

38 ha

8. Annabelle

HZPC Kantaperuna

782 270		 8. Challenger

HZPC Kantaperuna

33 ha

9. Carrera

HZPC Kantaperuna

680 221		 9. Gala

Myllymäen peruna

32 ha

10. Rikea

HZPC Kantaperuna

669 902		10. Annabelle

HZPC Kantaperuna

31 ha

11. Saline

HZPC Kantaperuna

652 690		11. Colomba

HZPC Kantaperuna

31 ha

12. Musica

Siemenperunakeskus

632 313		12. Rosamunda

Perunaseppä

30 ha

13. Fontane

Perunaseppä

582 025		13. Rikea

HZPC Kantaperuna

29 ha

14. Gala

Myllymäen peruna

558 120		14. Fontane

Perunaseppä

26 ha

15. Rosamunda Perunaseppä

508 560		15. Carrera

HZPC Kantaperuna

26 ha

16. Marabel

Finpom

506 262		16. Saline

HZPC Kantaperuna

24 ha

17. Velox

HZPC Kantaperuna

418 906		17. Solist

Myllymäen peruna

23 ha

18. Mozart

HZPC Kantaperuna

391 291		18. Marabel

Finpom

19. Nevski

HZPC Kantaperuna

387 640		19. Puikula/Mandel Vapaa lajike

20. Solist

Myllymäen peruna

376 800		20. Lady Felicia

Siemenperunakeskus

22 ha

21. Saturna

Vapaa lajike

365 756		21. Velox

HZPC Kantaperuna

20 ha

22. Taurus

HZPC Kantaperuna

336 375		22. Saturna

Vapaa lajike

16 ha

304 360		23. Mozart

HZPC Kantaperuna

15 ha

23. Lady Felicia Siemenperunakeskus

22 ha
22 ha

24. Colomba

HZPC Kantaperuna

295 065		24. Opera

HZPC Kantaperuna

15 ha

25. Opera

HZPC Kantaperuna

269 387		25. Nevski

HZPC Kantaperuna

14 ha

Viljelystarkastusten perusteella Carreran ohi
saattaa tulevana talvena nousta toinen uutuuslajike Colomba.

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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Aikainen, pyöreä ja keltainen Colomba
näyttää olevan kaikki mitä
lajikkeelta vaaditaan
Uutuuslajike Colomba on herättänyt huimasti kiinnostusta ja kysymyksiä lajikkeen ominaisuuksista. Onko se nyt miten aikainen?
Onko ne satotasot totta mistä kerrotaan? Kiinteä vai jauhoinen,
paljonko tärkkelyspitoisuus ja käykö kuorintaan? Onko tämä siis
sama kuin se entinen Columbo?

Satoisa,
voimakaskasvuinen
ja kestävä
Colomba on erittäin satoisa lajike. Se kasvattaa nopeasti vahvan
juuriston ja tuottaa melko runsaasti mukuloita käytännössä kaikissa olosuhteissa, myös erityisen kuumissa ja kuivissa kasvuoloissa.
Se kasvattaa koko mukulapesällisen hyvin tasakokoista satoa. Mukulapesä muodostuu melko syvälle penkkiin. Vaikka penkki täyttyy mukuloista, eivät mukulat pyri pintaan, eivätkä pyöreät mukulat ulotu ulos penkistä.
Colomban typentarve on normaali tai hiukan normaalia korkeampi,
karkeilla kivennäismailla 60–70 kiloa hehtaarille. Mukulanmuodostuksessa Colomba reagoi runsaaseen typpilannoitukseen ensisijaisesti kasvattamalla kookkaammat mukulat. Mukulamäärä kasvia
kohti on tasainen eri typpitasoilla. Kasvusto tuleentuu korkeammallakin typpitasolla melko aikaisessa vaiheessa, eikä typen vaikutus tärkkelyspitoisuuteen ole Colomballa siksi kovin suuri. Täydellisyyteen pyrittäessä on huomioitava Colomban arkuus magnesiumin puutoksille. Puutosoireet ilmaantuvat köyhemmillä lohkoilla ja ilman lisälannoitusta kasvukauden loppuvaiheessa. Puutokset altistavat myös lehtipoltteen vioituksille.
Colomba on melko runsasmukulainen lajike, mutta ei vaadi esimerkiksi Challengerin tapaan erityisen harvaa istutusta. Mukulat
kasvavat hyvin kokoa ja muodostavat lopulta melko tiiviin ja tasakokoisen nipun. Erityisen harva istutus ei Colomban tapauksessa enää entisestään lisää mukulalukua, vaan tuottaa lähinnä isomman ja epätasaisemman kokojakauman. Annosperunaksi viljeltäessä isolle 40–55 millimetrin siemenelle on normaali 26–28 senttimetrin istutusväli sopivin.

Ei alttiuksia taudeille tai fysiologisille vioituksille
Colomba on sanalla sanoen taudinkestävä lajike. Taudinarkuudet
eivät aseta juuri rajoitteita lohkovalinnalle, sillä sekä ruvenkestävyys, kuorirokonkestävyys että maltokaariviruksen kestävyys ovat
hyvällä tasolla. Maltokaariviruksenkestävyyttä on testattu kolmivuotisessa kenttäkokeessa Tanskassa sekä kahden vuoden ajan
Suomessa, eikä herkkyyttä ole tullut esille. Päinvastoin, lajike vaikuttaa kokeiden perusteella kestävän tautia erittäin hyvin. Käytännön viljelyssä oireita ei myöskään ole toistaiseksi tullut esille.
Kaikkein vaikeimmin saastuneet lohkot lienevät vielä käytännön
viljelyssä kokeilematta.
Kymmenen vuoden sertifioidussa siemenlisäyksessä ei ole tullut
esille minkäänlaista herkkyyttä bakteeritaudeille eli tyvi- tai märkämädälle. Taudinkestävyyksissä ainoa mainittava heikkous Colomballa on Y-virukselle, jonka tartunnoille se on jonkin verran
altis, vaikka ei oireilekaan kovin voimakkaasti. Colomban malto kestää vaikeissakin olosuhteissa ilman ruskolaikkua, eikä lajike ole altis kasvuhalkeamille. Lehti- ja mukularuton kestävyys on
kohtuullisen hyvä.

Pyöreä ja keltainen muoto,
kirkas ja sileä kuori
Colomba tuottaa lähes täysin pyöreät satomukulat. Annoskokoisena ja aina 65 millimetriin saakka kasvatettuna mukulan muotoindeksi pysyy 1,20 ja 1,25 välillä. Tämä tarkoittaa, että mukulan pituus on vain 20–25 % suurempi kuin mukulan paksuus, eli
kyse on pyöreän muotoisesta perunasta. Yli 70-milliseksi kasvatettuinakin mukulat pitenevät vain hieman, indeksiluvulla ilmaistuna 1,35 tuntumaan.
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Korkealaatuinen ja
miellyttävän makuinen yleisperuna
Colomban käyttölaatu on samalla korkealla tasolla viljelyominaisuuksien ja taudinkestävyyden kanssa. Kuorittuna raakatummuminen ilmaantuu vasta pitkän ajan kuluttua. Sama pätee harmaantumiseen kypsennyksen jälkeen, sitä ei esiinny käytännössä ollenkaan. Mallon sävy on kauniin keltainen sekä raakana että kypsänä.
Colomban tärkkelyspitoisuus liikkuu 12–13 prosentin tietämissä. Keittokokeissa laatu ja maku ovat olleet moitteettomat jo
vihreästä varresta yhdeksän prosentin tärkkelykselläkin nostettuna. Hieman tuleentuneena Colomba yltää suurkeittiökäytössä ja vähittäiskaupassa yleisperunaksi tärkkelyspitoisuutensa ja
erityisesti mallon rakenteensa puolesta. Malto on kypsänä hyvin irtonainen ja jauhoisen oloinen, vaikka toki reilusti jauhoisen lajikkeen kuivuus puuttuukin. Colombasta syntyy yllättävän
kuohkea ja erittäin maukas perunamuusi.
Tärkkelyksenmuodostuksessa Colombalta jää tyypillisesti yli
jonkin verran vapaita sokereita, jotka tarkka maistaja huomaa
vivahteena makeutta perunan maussa. Sokerit saavat myös aikaan sen, että paistotuotteissa Colomban väri ei vastaa ranskanperuna- tai perunalastulajikkeiden ominaisuuksia, vaan Colomba ruskistuu paistossa melko herkästi. Kuorinnassa saannot ovat olleet korkeita huolimatta Colomballe ominaisesta napakuopasta, joka on keskivertolajiketta syvempi. Itse asiassa
kuorinnassa Colomban saannot ovat ensi vaiheessa olleet jopa
poikkeuksellisen korkeita ja suurkeittiötuotteissa saatu asiakaspalaute erittäin myönteistä.
Colomban maku on kuluttajatesteissä laajalti hyväksytty, ja siinä on tunnistettu kielteisesti koettavia makuja ja tuoksuja vähemmän kuin verrokkilajikkeissa. Kansankielellä kyse on siis
hyvänmakuisesta perunasta.

Nopea ja vahva kuori,
erinomainen iskunkestävyys
Colomba on satoisaksi yleisperunaksi erittäin nopeakasvuinen lajike. Kasvurytmi lähentelee jopa varhaisperunoiden nopeutta, vaikka kyse on käyttölaadun ja säilyvyyden näkökulmasta täysin varastoitavasta syys- ja talviperunasta. Kuorenmuodostus on niin
ikään nopeaa. Kuori muodostuu nostokuntoon jo aikaisessa vaiheessa, kuorenmuodostuskokeissa 6–7 vuorokaudessa varrenhävityksestä, ja Colomban käsittelynkestävyys on erinomaisen hyvä.
Mustelmoitumista ja kolhualttiutta ei ole käytännössä ollenkaan.

Colomba on risteytetty kahdesta kirkaskuorisesta ja sileästä lajikkeesta, Carrerasta ja Agatasta. Vanhempien kuori on periytynyt, sillä Colombankin kuori on kirkas ja sileä. Colomba ei ole
arka harmaahilseelle, ja kuori säilyttää sileytensä varastossa läpi
käyttökauden. Colomba myös vihertyy keinovalossa hitaammin
kuin valtaosa kilpailevista lajikkeista.

Pesulaatuista Colombaa on Euroopassa profiloitu nykyaikaiseksi ja nuorekkaaksi lajikkeeksi. ”Kiinteän yleisperunan” keittotyyppi, kaunis ulkoasu ja hyvä maku vastaavat myös nuoremman kuluttajapolven vaatimuksiin.
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Colomba on risteytetty vuonna 2000 ja tuotu markkinoille Euroopassa kuluvan vuosikymmenen alussa. Ensisijaiset markkinat ovat Ranska, Espanja ja Italia, joissa se asemoituu kirkaskuorisen pesuperunan segmenttiin. Keltamaltoisena ja keittotyypiltään hiukan jauhoisena se on yleistynyt nopeasti myös
Saksassa. Suomessa Colomba oli kenttäkokeissa vuoteen 2012
saakka, jonka jälkeen aloitettiin ensimmäiset asiakastoimitukset
sekä kotimainen siementuotanto. Tulevalle keväälle arvio Colomban kotimaisen sertifioidun siemenen varastomäärästä on
lehteä kirjoitettaessa 1000 tonnin kieppeillä.

Elmia Odla
kasvaa kohisten!
Perunan- ja avomaanviljelyn messuja tarvitaan, se kävi
ilmi ensimmäisenä messuvuonna 2012. Nyt otamme
uuden harppauksen, sillä uutuuksien lisäksi tarjoamme
messuvieraille loistavan tilaisuuden luoda suhteita ja
tuttavuuksia yhteisessä illanvietossa. Tarkoituksena on
iloinen puheensorina messuhallissa!
Pohjoismaiset Elmia Odla -messut ovat tärkein tapaamispaikka
kaikille peruna-, vihannes-, marja- ja hedelmäalan toimijoille.
Messuilta saat innoitusta ja elämyksiä ja pääset maistamaan ja
haistamaan herkkuja. Elmia Odla -messuilla olet hyvässä seurassa, pääset verkostoitumaan, tekemään kauppoja ja saat uusia
mahdollisuuksia – kaikkea, mikä messuihin kuuluu.

Merkitse 9.–10. joulukuuta 2014 kalenteriisi jo nyt.
Elmia Odla tarjoaa lannoitetta luovuudelle – tervetuloa!
elmia.se/odla

Ja ei, Colomba ei ole sama kuin se 1990-luvulla Suomessakin
viljelty Columbo. Colomba on jotain aivan uutta.
Kuuma Peruna 2/14
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Perunan täydennyslannoitus kehittyy
Yara Suomi on uuden kauden myötä uudistanut täydennyslannoitteiden valikoimaa.
Osa rakeisista täydennyslannoitteista on
jäänyt pois, ja tilalle on tullut uusia vaihtoehtoja. Perunan lannoitus on siirtymässä
yhä voimakkaammin lannoituksen jakamisen ja lehtilannoitteiden suuntaan. Sekä istutuksen yhteydessä käytettävät että kasvukauden aikana annettavat nestemäiset ja
rakeiset täydennyslannoitteet ovat korvaamassa perinteisiä tuotteita. Kysyimme kehityspäällikkö Aleksi Simulalta tarkempaa
tietoa uudistuksista.

Fosforiravinteesta startti- ja
lehtilannoitusfosforiin
Starttifosfori on puhuttanut jo varmaankin vuosikymmenen ajan perunanviljelijöitä, mutta vasta viimeisen parin vuoden aikana starttifosforin käyttö on alkanut yleistyä selvästi. Starttilannoitukseen on käytössä sekä rakeisia että nestemäisiä tuotteita.
Olomuodosta riippumatta starttifosfori lienee tehokkain tapa fosforilannoitukseen
keväällä. Perinteisellä fosforilannoituksella
fosforin saatavuus ei välttämättä riitä kasvuston tarpeisiin.
”Kyllä viime kasvukausien aikana tehdyt
kasvianalyysit ovat osoittaneet, että fosforin puutoksia esiintyy kevätlannoituksesta
huolimatta jo mukulanmuodostuksen alkuvaiheessa. Silloin fosforilehtilannoitus, esimerkiksi YaraVita Solatrel on lehtilannoitteena varteenotettava fosforilannoitusvaihtoehto”, Aleksi Simula mainitsee.
Fosforilannoitusmäärät ovat viime vuosikymmeninä alentuneet kovasti. Fosforinlannoitus perustuu nyt viljavuustutkimukseen ja ympäristötuessa määriteltyihin rajoihin. Mitä vähemmän fosforia saa antaa,
sitä enemmän merkitsee se, miten fosfori
kasville annetaan.
”Sellainen 70-luvun resepti pellon fosforitilanteen parantamiseen oli ajaa 2000 kiloa
superfosfaattia hehtaarille. Fosfori oli edullista ja ympäristöasiat olivat, sanotaanko,
vähemmän tapetilla kuin nykyään. Tänä päivänä ei ole enää järkevää hajalevittää fosforia erillislevityksenä, kun saman tuloksen
saa sijoittamalla mukulariviin vaikkapa 10
kiloa starttifosforia yhdessä esimerkiksi Perunan Y1:n peruslannoituksen kanssa”, Simula tähdentää.
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Päättyneenä kesänä starttifosforin käyttö antoi erityisen selvän edun.

siumia mitä enemmän sitä oli maanparannuksena annettu.
”Toinen vaihtoehto on typpilannoituksen
jakaminen niin, että osa typestä annetaan
YaraLiva Nitrabor -lannoitteella kasvukauden alkupuolella. Tuote sisältää typen lisäksi reilusti kalsiumia ja booria. Typpi tuo
sadonlisää ja boori ja kalsium parantavat
laatua. YaraLiva Nitraborin käyttö on järkevintä karkeilla, vähämultaisilla maalajeilla”,
Simula ohjeistaa.

Magnesium lehdelle
Magnesiumlannoitus on tarpeen monella
perunapellolla Suomessa. Erityisesti rannikon karkeat maalajit ovat arkoja magnesiumin puutokselle. Yleensä Magnesiumin
puutokset iskevät vasta kasvukauden lopulla kun kevätlannoituksen magnesium-varat
alkavat loppua. Magnesiumravinteen levittäminen on ollut perinteinen tapa magnesiumin lisälannoitukseen. Simula suosittelee
tutustumaan nestemäiseen vaihtoehtoon.
”YaraVita Magtrac magnesiumlehtilannoite on uutuus Suomessa, mutta sen käytölle esimerkiksi Brittein saarten perunanviljelyssä pitkät perinteet. Sen sijaan että
keväällä annettaisiin satoja kiloja magnesium-ravinnetta, voidaan sama tai parempi vaikutus saada 4–8 litralla nestemäistä YaraVita Magtracia. Tuotetta voi ajaa 1–4
kertaa kasvukaudessa ja sen voi sekoittaa
useimpien ruttoaineiden kanssa. Näin magnesiumin puutokset saadaan varmasti pysymään poissa koko kasvukauden ajan”,
Simula takaa.

Kalsium ja boori: maan
kautta mukulaan
Kalsium ja boori ovat mukulan laadun tae.
Ilman niitä perunan sisäinen laatu on heikko. Perinteiset vaihtoehdot kalsiumlannoitukseen ovat olleet ravinnesarjan kalsiumravinne sekä Yaran Harjavallan tehtaan kalsiumpitoiset NPK lannoitteet.
Kalsiumlannoitukseen löytyy useita vaihtoehtoja. Perinteinen tapa on levittää maanparannuskipsiä 1–3 tonnia hehtaarille. MTT:n,
Kantaperunan ja Yaran vuosina 2008–2010
toteuttamissa kokeissa osoitettiin kipsin
voimakas vaikutus perunan kalsiumpitoisuuteen. Mukuloita analysoitaessa havaittiin, että mukulat olivat ottaneet maasta
hyvin suoraviivaisesti sitä enemmän kalKuuma Peruna 2/14

Kalsiumin ja boorin lehtilannoitus ei tunnetusti ole paras vaihtoehto mukulan boorija kalsiumpitoisuuden parantamiseen, koska kyseiset ravinteet liikkuvat heikosti kasvissa lehdiltä juuriin päin. Jos kasvukaudella
kuitenkin puutosoireita esiintyy, on parempi
käyttää lehtilannoitetta kuin olla tekemättä
mitään. Lehtilannoitteet YaraVita Caltrac ja
Bortrac soveltuvat myös maalannoitukseen.
”Siirtyminen rakeisten täydennyslannoitteiden käytöstä muihin vaihtoehtoihin aiheuttaa päänvaivaa joillakin perunatiloilla. Joissain tapauksissa syntyy myös tarvetta koneinvestoinneille kun lannoitusta muutetaan. Uudet vaihtoehdot ovat kuitenkin tehokkaampia ja lannoituskustannus voi jopa
laskea”, Simula painottaa.

Uudet vaihtoehdot
täydennyslannoitukseen
Fosfori
• Ferticare 10-52-17 vesiliukoinen
jauhe
• Ferticare starttiliuos
• YaraVita Solatrel lehtilannoite
• Rakeinen Starttiravinne
Magnesium
• YaraVita Magtrac
Kalsium
• YaraLiva Nitrabor
• YaraVita Caltrac
• Yara Maanparannuskipsi
Boori
• YaraLiva Nitrabor
• YaraVita Bortrac

www.perunanyt.fi

TUTKIMUSTIETOA &
AJANKOHTAISTA
ASIAA PERUNASTA

Peru – uusien perunalajikkeiden kehto
Perunantuotannolla
kaksijakoinen rooli

Ei liene tarpeen kerrata, miksi Peru on perunantuotannon historian tärkein maa. Vuoristoisella ja monin paikoin köyhällä valtiolla
on historian jatkeena edelleen tärkeä rooli erityisesti perunalajikkeiden monimuotoisuuden säilyttämisessä. Tämän roolin tukemiseksi on länsimaissa käynnissä useampia hankkeita, joilla Perun alkuperäisväestön työlle pyritään takaamaan jatkuvuutta.

Perussa perunanviljelyn ensisijainen tarkoitus on tuottaa ravintoa viljelijän omalle perheelle. Tilat ovat pieniä, ja tuotantosuuntia on tiloilla yleensä useita. Perunan lisäksi tuotetaan maissia ja muita ruokakasveja pienillä pelloilla. Andien vuoristossa tyypillinen perulainen maatila viljelee puolesta
hehtaarista hehtaariin maata. Pinta-ala riittää juuri ja juuri omavaraisuuteen, harvemmin kaupalliseen käyttöön.

Peru ei ole aivan pieni maa
Pinta-alaltaan se on maailman 20. suurin,
Suomea noin neljä kertaa suurempi. Maa
rajoittuu pohjoisessa Ecuadoriin ja Kolumbiaan, etelässä Chileen sekä idässä ja kaakossa Brasiliaan ja Boliviaan. Lännessä
maalla on peräti 2 250 kilometriä rantaviivaa
Tyyneen valtamereen. Rannikkoalue kattaa
koko maan pinta-alasta noin 15 %. Rannikkoalueen ohella pinta-alasta noin 60 % on
paikoin vaikeakulkuista viidakkoa ja noin 25
% Andien vuoristoa. Vuoristossa pulppuaa
maailman suurimpiin kuuluvan Amazon-joen alkulähde. Maan korkein vuori Huascarán
kohoaa 6 768 metrin korkeuteen. Maailman
korkeimmalla sijaitseva purjehduskelpoinen
järvi, lähes 200 kilometriä pitkä Titicaca levittäytyy Perun ja Bolivian rajalla vajaan
4 000 metrin korkeudessa.
Perun väestöntiheys on verrattavissa Suomeen. Neliökilometrillä elää keskimäärin 22
ihmistä, kun Suomessa vastaava luku on 18.
Perun väkiluku on tänä päivänä noin 30 miljoonaa. Ensimmäiset metsästäjä-keräilijäkansat vaelsivat alueelle pohjoisesta 10 000
vuotta sitten. Jo 4 500 vuotta sitten kalasta-
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Alkuperäislajikkeita lajiteltuna myyntiä
varten.
jat ja maanviljelijät muodostivat jokilaaksoihin kyliä. 1 500 – 1 000 vuotta sitten alueella kukoisti laaja Chavinin valtakunta. Myöhemmin 1200-luvulla syntyi Inkojen valtakunta, joka kehittyi ja laajeni aina espanjalaisten saapumiseen eli 1500-luvulle saakka.
Etelä-Amerikan itsenäisyyssotien aikana
1800-luvun alussa Peru oli viimeinen espanjalaisten joukkojen tukikohdista. Peru julistautui itsenäiseksi valtioksi vuonna 1821. Espanja joutui tunnustamaan maan itsenäisyyden lopulta vuonna 1879. Sotien, diktatuurien ja vallankaappausten sävyttämien 1800ja 1900-lukujen jälkeen maassa on 2000-luvulla onnistuttu vakiinnuttamaan oloja, torjumaan köyhyyttä ja saamaan aikaan kohtuullisen nopeaa talouskasvua.
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Kasvintuotannon lisäksi tiloilla kasvatetaan laamoja ja alpakoita. Lisäksi marsu,
joka länsimaissa mielletään lähinnä lasten
lemmikiksi, on Perussa yksi suosituimmista kotieläimistä. Marsuja ei kasvateta huviksi vaan runsasproteiinisen ja vähärasvaisen marsunlihan vuoksi. Perulaiset tuottavat ja syövät vuosittain noin 65 miljoonaa
marsua, eli pari marsua per asukas. Maan
vuotuinen perunantuotanto taas liikkuu kolmen miljoonan tonnin tietämissä, mistä kertyy noin 100 kiloa henkeä kohti.
Ruokaperunan tuotannon ohessa tiloilla hoidetaan myös toista perunaan liittyvää tehtävää, sillä pienten intiaanitaustaisten maatilojen varassa on samalla tuhansien maatiasperunalajikkeiden ylläpito. Lajikekantaa
pidetään yllä istuttamalla sekalaisia lajikkeita pelloille vuodesta toiseen. Kanta elää ja
lajikkeet risteytyvät omassa luonnollisessa

rytmissään, eikä lajikkeita ohjailla tiettyihin
kehityssuuntiin yksilövalinnalla, kuten nykyaikaisessa lajikejalostuksessa. Perulaisia alkuperäislajikkeita tuotettiin Euroopassakin
aina 1900-luvulle saakka. 1900-luvulle tultaessa risteytyksiä alettiin Euroopassa tehdä suunnitelmallisemmin ja yksittäisistä risteytyksistä saatujen lukuisten erilaisten lajikkeiden joukosta alettiin valikoida yksittäisiä lajikkeita erillään pidettäviksi. Sen sijaan Andien vuoristossa perunan luonnollinen evoluutio jatkuu yhä koskemattomana,
vaikkakin ihmisen avustuksella.

Uhanalainen elinkeino
Alkuperäislajikkeiden ja perunan luonnollisen monimuotoisuuden säilymistä ei voida pitää itsestäänselvyytenä. Intiaaniväestö
tekee työtään raskaissa olosuhteissa. Vuorten rinteillä maatilat ovat eristyksissä muusta maailmasta. Valtaosa väestöstä ei osaa
lukea eikä kirjoittaa, eikä pääsyä koulutuksen piiriin ole tarjolla. Köyhyys on äärimmäistä, eikä esimerkiksi terveydenhuoltoa
ole käytännössä saatavilla.
HZPC osallistuu lajikejalostajana tähän työhön kehityshankkeen muodossa. Hankkees-

Perunan evoluutio jatkuu Andien rinteillä alkuperäisväestön kulttuuriperinteen ansiosta.
sa muodostettiin viime keväänä 50 perulaisen perunanviljelijän ryhmä. Ryhmän
keskuudessa on tarkoitus jakaa tietoa ja
osaamista tilojen kesken ja pyrkiä parantamaan ihmisten arkea. Hankkeessa tavoi-

tellaan käytännönläheistä työtapaa, jossa
kaikki apu menee vähentämättömänä suoraan tiloille.

Siementuottajat kesäretkellä Hollannissa
Kantaperuna järjesti kesällä siemenviljelijöilleen matkan Hollantiin. Vahvasti koulutuspitoinen nelipäiväinen
kierrettiin tiiviisti peruna-alan tavarantoimittajien, siemenviljelijöiden ja hollantilaisten kollegoiden opissa.

Emmeloordissa tutustuttiin HZPC:n laatulaboratorioon. Tärkeä osa laadunseurantaa on optinen Smart Grader -lajittelija.

Suurella siemenperunapakkaamolla on asennettu trukkeihin ja
käsittelylinjastoihin langattomat NFC-tunnistimet, jotka kirjaavat järjestelmään perunoiden liikkeet laatikon tarkkuudella.

Tolsman tehtaalla asentaja tasapainotti juuri kokoamansa varastopuhaltimen lapoja.

Siemenperunaviljelijät Andringan serkukset kertoivat uutuuslajike HZD 03-388:sta. Se on jo siemenlisäyksessä Suomessa.

Kuuma Peruna 2/14
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Tutkimus & Kehitys

Perunatieto kertyy osoitteeseen
www.perunanyt.fi
Mikä on perunan markkinahinta? Tietoa taudeista? Mikä peruna-alan kansainvälinen
tapahtuma kiinnostaisi? PerunaNyt-sivusto
on tietoportaali peruna-alan ammattilaisten
käyttöön. Sivulta löydät ajankohtaista asiaa suomalaisesta peruna-alasta sekä uusinta tutkimustietoa. Sivuilta löydät myös
aina uusimman MTK:n markkinatiedotteen,
tapahtumakalenterin, tietoa perunaneuvonnasta sekä laajan opetusmateriaalin, joka
luotiin peruna-alan koulutuskäyttöön.
Suomesta on aiemmin puuttunut yleinen
sivusto, johon on perunanviljelijöiden ja
muun ammattiväen käyttöön keskitetysti
koottu peruna-alan tietoutta. Nyt sellainen
löytyy. Sivun tarkoitus ei ole koota vain tutkimusraportteja toisensa perään. Peruna-

Nyt-portaalista löytyy tutkimustiedon lisäksi muun muassa ajantasaista tietoa perunamarkkinoista, viljelystä, neuvonnasta ja perunasta ravintokasvina. Ja jos olet kiinnostunut mitä kotimaisia tai kansainvälisiä peruna-alan tapahtumia on tulossa, nekin löytyvät PerunaNyt-sivujen kautta.
Portaali helpottaa myös tiedonhakua tietyltä aihealueelta, koska se kokoaa usean eri
tiedon- ja palveluntarjoajan tietoa linkkien
välityksellä samojen sivujen alle.
PerunaNyt-portaali on oiva pohja lähteä kehittämään laajemminkin koko alan yhteistä sitoutumatonta internet-sivustoa. Tulevaisuudessa entistä useamman suomalaisen peruna-alan organisaation jakama tie-

to voisi olla tarjolla samoilla sivuilla, jolloin
käyttäjät tavoitettaisiin maksimaalisesti ja
he hyötyisivät saadessaan kaiken tarvitsemansa alan tiedon yhden sivuston kautta.
Sivusto on luotu hankkeessa, jota ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan-, Pohjanmaan- ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset,
Oulun talousseura, MTT, OAMK, Helsingin
yliopisto sekä ProAgria. MTT päivittää ja
kehittää sivustoa edelleen peruna-alan yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on
rakentaa vieläkin laajempi ja palvelevampi
tietosisältö. Kaikki kommentit ja kehitysideat ovat siis tervetulleita!
Anu Markus, MTT Oulu
anu.markus@mtt.fi, puh. 029 5317497

Jätä tarpeettomat riskit pois,
tilaa reilusti sertifioitua!
Laske nämä yhteen: seitsemän syytä istuttaa sertifioitua siementä
1. Isommalla tilauksella hyödynnät määräalennukset
2. Siemenlisäyslohkot vapautuvat ruokaperunanviljelyyn
3. Vähemmän työtä: siementila hoitaa viljelyn ja lajittelut
sekä halutessasi peittauksenkin
4. Siemenen toimittaja vastaa osaltaan mahdollisista laatuongelmista
5. Huippusadon ja huippulaadun todennäköisyys kasvaa
6. Terveempi sato => korkeammat saannot pakkaamolla ja kuorinnassa
7. Suojaat tilasi vaarallisilta kasvitaudeilta ja tuholaisilta

= Kannattava ja turvallinen ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen
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Svensk Resumé
Nedstämd början
på potatisens marknadssäsong
Den tidiga våren, de ökade arealen och de gynnsamma växtförhållandena håller på att ge en god skörd i de huvudsakliga producentländerna i västra Europa. Den ytterst ringa efterfrågan på
partier utanför avtalen har lett till att priserna sjunkit under augusti-september. De billiga potatispartierna har öppnat exportmöjligheter till nya länder. I Finland har förhållandena i hög grad varit
likadana som ute i Europa förutom det kalla avsnittet i juni. Skörden förväntas bli god, men inte lika stor som ifjol. Skorven kommer att skära ner på nettoskörden av matpotatis. Rysslands importförbud för potatis som varat i över ett år har orsakat märkbara förluster för Finlands potatisbransch och har lett till att potatisgårdarna fått betalningssvårigheter. Ersättning söks för förlusterna.
Förhållandena för upptagningen av potatis har varit goda, på
många håll även utmärkta, i Europa. De jordklumpar som blivit
hårda under sommarns torka fick vatten i månadsskiftet augusti-september, vilket hjälpte till att ta upp potatisen. I Europa har
man sluppit stora och kraftiga regn under upptagningsperioden,
så avbrotten på grund av regn har varit korta. Upptagningen sker
tidigare än normalt.
September var gynnsam för potatisupptagningen även i Finland.
Temperaturen var högre än genomsnittet och ingen nattfrost förekom förrän den 22–24 september, då det blev två-tre frostnätter
på varandra. Dessa har inte rapporterats orsaka skador för potatisskörden och upptagningen kunde fortsätta normalt.
Efter det varierande sommarvädret finns det stora skillnader i potatisens skördar. Helhetsskörden bedöms bli rätt god, men matpotatisskörden blir dock mindre än ifjol. Den minskade arealen
syns i matpotatisens helhetsskörd. Kvaliteten försämras av den
rikligare skorven är normalt, som är en följd av den torra mittsommaren. Detta ökar på sorteringssvinnet och därmed förminskar nettoskörden.
MTK:s potatisutskott har ansökt om ersättningar hos jord- och
skogsbruksminister Petteri Orpo för de förluster som potatisproduktionen orsakats av exportförbudet till Russland. Man har framställt åt ministern att alla möjliga stöd- och skattepolitiska åtgärder för att ersätta potatisförlusten nu måste tas i bruk.

Den ekologiska produktionen
lönar sig tack vare efterfrågan
Glen Jakobsson producerar matpotatis och morötter i Jeppo tillsammans med sin bror Mats. På gården övergick man till ekologisk odling i början av 1980-talet samtidigt då de första växtskyddsmedlen kom ut på marknaden. Då var en naturenlig odling ännu ett obekant begrepp för de flesta. Misstanken om att
kemikalier förblir i naturen och i växterna var den största orsaken
20

Potatisens
tilläggsgödsling utvecklas
Yara Suomi har i och med den nya säsongen förnyat utbudet på
tilläggsgödslingsprodukter. En del av tilläggsgödslingsprodukterna har fallit bort och ersatts av nya alternativ. Potatisgödslingen håller allt kraftigare på att övergå till att gödslingen delas på
och att bladgödsling används. Flytande och granulerade tilläggsgödslingsmedel som används både i samband med sättning och
under växtperioden håller på att ersätta de traditionella produkterna. Vi frågade utvecklingschef Aleksi Simula om mer information om nyheterna.
Startfosfor har redan i tiotals år varit något potatisodlarna talar
om, men först under de senaste två åren har bruket av startfosfor klart blivit vanligare.
”Idag är det inte längre vettigt att sprida fosfor omfattande som
skild utspridning då samma resultat kan uppnås genom att till exempel placera 10 kilo startfosfor i knölraden tillsammans med till
exempel basgödslingen Y1”, säger Simula.

Glen och Mats Jakobsson producerar omfattande mängder ekologiska morötter och potatisar i Jeppo.

”Istället för att ge hundratals kilon magnesiumgödsling under våren kan samma eller en mindre inverkan fås med 4–8 liter flytande YaraVita Magtraci. Produkten kan köras ut 1–4 gånger under
växtsäsongen och kan blandas med de flesta pestmedel. Så får
man magnesiumbristen säkert att hålla sig borta under hela växtsäsongen”, garanterar Simula.
Kalcium och bor garanterar knölens kvalitet. Utan dem är potatisens inre kvalitet svag. Traditionella alternativ för kalciumgödsling
har varit näringsseriens kalciumgödsel samt NPK-gödsling med kalcium från Yaras fabrik i Harjavalta.
Det finns flera alternativ för kalciumgödsling. Det traditionella sättet är att sprida ut jordförbättringsgips, 1–3 ton per hektar.
”Ett annat alternativ är att dela upp kvävegödslingen så att en del
av kvävet ges med gödslingen YaraLiva Nitrabor under början av
växtsäsongen. Produkten innehåller utom kväve även riklig med
kalcium och bor. Kväve ger ökad skörd och bor och kalcium förbättrar kvaliteten”, instruerar Simula.

Särskilt kustens grova jordarter är känsliga för magnesiumbrist.
Oftast drabbar magnesiumbristen först i slutet av växtsäsongen
då vårgödslingens magnesiumlager börjar ta slut. Simula rekommenderar odlarna att bekanta sig med det flytande alternativet.

till att övergå till ekologiskt. Även om den ekologiska marknaden
måste skapas nästan ur tomma intet fanns det några kanaler för
potatisen så bara en del av den producerade potatisen måste då
packas i vanliga påsar.

www.konekanta.com

Den ekologiska odlingen som börjat från små utrymmen täcker idag sammanlagt över hundra hektar odlingsareal. Årligen odlas potatis på 30 ha, morötter på 20 ha, klövergräs på 50 ha och
havre på 20 ha. ”Vi har varit tvungna att satsa och konkurrera
för att hållas i takt med marknaden. Marknaden har visat efterfrågan på produkter och har tvingat oss att utveckla gården”, säger Glen. Den klaraste målsättningen i den ekologiska odlingen
är samma som inom mer vanlig odling: att få en så stor handelsduglig skörd som möjligt.
Glen rekommenderar växelodling som ett tips åt de som odlar
vanlig potatis. ”Förstås är jag avundsjuk och det vore kul att varje år kunna odla potatis på favoritskiftet, men det lyckas bara
inte”, skrattar Glen.
Det vore inte ens möjligt att ekologiskt producera bra potatis utan
växelodling och det samma har även börjat synas inom mer traditionell odling.
Hos Jakobssons är den vanliga växelordningen potatis-morot-havre-klövergräs-klövergräs. Klövergräs förbättrar tydligt på jordens
struktur och producerar kväve för jordmånen. Man får inga pengar för det, men de långsiktiga inverkningarna på odlingen och
skördens kvalitet är stora. En mark i gott skick med humus tål
enligt Glens erfarenheter fukt och torka på ett helt annat sätt än
en fattigare jord.
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OCULUS

UUSI - TULEVAISUUDEN NÄKÖKULMA
OPTISEEN LAJITTELUUN - 360 ASTEEN NÄKYMÄ RGB + IR KAMERATEKNOLOGIA - PESTYLLE JA
KUORITULLE PERUNALLE - TEOLLISUUSLAATUA

BARREL WASHER

UUSI - TARKKA TUOTEVIRRAN
HALLINTA - ENTISTÄ PAREMPI HUOLLETTAVUUS JA PUHDISTETTAVUUS PESURIIN VOIDAAN INTEGROIDA MYÖS KIVEN -JA KELLUVIEN
ESINEIDEN EROTUS - TEOLLISUUSLAATUA
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Oliko Seppo Räty väärässä?
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Kansainvälinen seikkailijamme Ilmari vieraili Saksassa
PotatoEurope-messuilla. Hän vahvistaa Seppo Rädyn olleen väärässä. Saksa ei todellakaan ole paska maa. Auki
jää vain yksi kysymys: ”Mutta missä on meidän Seppo?”

Challenger

Ei firma nimeä pahenna
Lontoolainen nettisivujen rakennukseen erikoistunut firma käyttää ytimekästä nimeä Potato. Mikäpä siinä, kyllähän peruna käy mihin tahansa nimeksi. Ilmeisesti tämä ei ole
edes mikään turha kioski. Firma kertoo työllistävänsä 75 henkilöä, ja referensseinä on
valkoista taloa ja Iso-Britannian pääministerin toimistoa.
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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.

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

Boxer

®

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

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



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

