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Kun mittaa, tietää
Dataa kertyy maailmassa yhä enemmän ja
enemmän. Myös dataa käsittelevät automaattiset algoritmit kehittyvät jatkuvasti.
Kiintoisaa on se, että teknologian kehittyessä meille ihmisillekin näyttää silti aina olevan käyttöä. Johtopäätös ilman mittaustuloksia on pelkkä arvaus, mutta mittaustulos ilman oikeaa johtopäätöstä ei ole paljon
sen kummempi. Jonkun on tulkittava tulokset ja päätettävä mitä tehdä. Se rooli jäänee jatkossakin meille ihmisille.

Kuluva perunakausi on jälleen erilainen kuin
aiemmat. Perunamiehen miesmuisti kantaa
miehestä riippuen jopa 50 vuoden taakse,
mutta toista vastaavaa kasvukautta ei kuulemma ole miesmuistiin nähty. Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessa aamupäiväaurinko
paistaa omenapuun lehtien välistä kauniisti, mutta elohopea näyttää peräti – 8 °C.
Olemme puhuneet Kantaperunassa viime
vuosina melko paljon asioiden mittaamisesta. On asennettu ulkoilman suhteellista kosteutta mittaavia antureita varastoihin, jotta saataisiin perunat kuivattua nopeammin.
On asennettu hiilidioksidiantureita, jotta varastoautomatiikka hoksaisi kierrättää ilmaa
myös kovilla pakkasilla. On kehitelty uudenlaistakin mittalaitetta, Älyperunaa, josta voit
lukea lisää tuonnempana tässä lehdessä.
Tätä kirjoittaessa odottelemme mittaustuloksia viimeisten kevytperuna-erien kalorimääristä. Keräämme ruokaperunatiloilta
maanäytteitä erityisen tarkkoja analyysejä
varten, jotta osaamme antaa lajikkeidemme viljelyyn mahdollisimman tarkat lohkokohtaiset ohjeet. Eurooppalainen kollegamme Jacob Van Den Borne se vasta mittaakin,
myös hänen perunanviljelystään voit lukea
tuonnempana tässä lehdessä.

Luulen, että peruna-alallakin meidän on turha edes yrittää pyristellä teknologian kehitystä vastaan. Se, joka mittaa oikeita asioita oikealla hetkellä ja panee mittaustulosten
perusteella toimeksi, pärjää varmasti keskivertoa paremmin. Älyperunan avulla löysimme neliasteisesta perunavarastosta lattian rajasta seinän viereltä perunalaatikon,
jonka lämpötila oli kaksi astetta pakkasella. Voitiin panna toimeksi.
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Valitettavasti joskus mittarit näyttävät kylmiä tosiasioita, joihin ei voidakaan vaikuttaa. Ikkunanpielen elohopea kertoo, että
osalla perunanviljelijöistä on juuri nyt synkät mietteet, kun perunapenkki on jäätynyt kesken pitkään odotetun parhaan nostokauden. Ensimmäisten arvioiden mukaan
perunaa jää poikkeuksellisen kovien ensimmäisten pakkasöiden vuoksi nostamatta
jopa 10 % maamme koko tuotannosta. Kuten aina, vahingot osuvat tiloille epätasaisesti. Tätä lukiessasi pahin lienee jo ohi. Toivomme jaksamista, säilyvyyttä ja vaikeuk
sista huolimatta mahdollisimman hyvää kuluvaa perunakautta!
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Sateisuus ja viileys leimasivat kesää
– seurauksena keskivertoa pienempi perunasato

Kevään vaikeudet näkyivät hitaana alkukehityksenä kaikkialla Euroopassa. Kun Euroopassa kärsittiin helteistä ja kuivuudesta keskikesällä, meillä tilanne oli päinvastainen. Seuraukset ovat kuitenkin samat.
Perunan sato on jäämässä meillä ja Euroopassa selvästi viimevuotista pienemmäksi. Tämä on tervetullutta perunamarkkinoiden kannalta. Perunatilojen heikon taloustilanteen kannalta paremman hinnan kausi
on välttämätön.

Tuskaisen hidas
alkukehitys Euroopassa
Euroopassa perunan istutuksiin päästiin aikaisin, mutta maaliskuussa säät olivat kylmiä ja sateisia, mikä viivästytti istutuksia.
Huhtikuussa säät jatkuivat kylminä, mutta
nyt kuivina. Myös toukokuu jatkui keskivertoa kylmempänä. Kevään aikana oli paljon yöhalloja. Viileyden takia perunan alkukehitys oli tuskallisen hidasta. Tämä antoi
tilaa vanhan sadon käytölle prosessiteollisuudessa ja ruokaperunaksi.

Hinta kääntyi nousuun
alkukesästä
Perunan hinnat lähtivät nousuun Euroopassa toukokuun puolivälin jälkeen. Uusi sato
oli reilusti myöhässä ja laadukkaista vanhan perunan eristä oli pulaa, kun kaikki
erät eivät säilyneet varastoissa markkinakelpoisina.
Kesäkuusta lähtien säätyyppi vaihtui helteiseksi ja kuivaksi Pohjoismaita, Skotlantia ja pohjoisinta Saksaa lukuun ottamatta. Pohjoisia alueita vaivasivat kesällä toistuvat sateet ja viileä sää. Etelämpänä pahimman hellekauden aikana perunan kasvu pysähtyi jopa useiden viikkojen ajaksi. Esimerkiksi Itävallassa päivälämpötilat
olivat heinäkuussa ja elokuun alkupuolella yli 30 asteen ja yölämpötilatkaan eivät
laskeneet alle 25 asteen, mikä käytännössä esti perunan kasvun. Kastelulla pyrittiin
pitämään kasvua yllä, mutta mahdollisuudet sadetukseen olivat rajatut. Myös peru-

nan tuotantoala jäi viime kesänä Länsi-Euroopan päätuotantomaissa 3,7 % edellisvuotista pienemmäksi.

Pahimmat helteet
katkesivat sateisiin
Pohjois-Ranskassa, Belgiassa ja Alankomaissa saatiin elokuun loppupuolella ja syyskuun alussa sateita, jonka seurauksena peruna lähti voimakkaampaan kasvuun. Nopea
kasvuun lähtö uudelleen johti mm. ketjumukulointiin. Paikoin sateita saatiin todella paljon, esimerkiksi Alankomaissa paikoin
yli 300 mm.

Hehtaarisadot jäävät alle
pitkän ajan keskiarvojen
Länsi-Euroopan viiden päätuotantomaan
hehtaarisadot jäävät hankalan kesän jäljiltä selvästi viimevuotisesta ja viiden vuoden
keskiarvosta. Belgiassa vähennys hehtaarisadoissa on viime vuoteen nähden NEPGjärjestön arvion mukaan 16 %, Saksassa 13
% ja Ranskassa 12 %. Alankomaiden hehtaarisatojen arviot poikkeavat paljon riippuen siitä, mikä taho arvioita tekee. Syyskuun jälkipuoliskolla myöhäiset lajikkeet
ovat kasvaneet hyvin ja myös alhaiset kuiva-ainepitoisuudet ovat jonkin verran parantuneet.
Tärkeimpien viiden tuotantomaan kokonaissadoksi arvioidaan lokakuun alkupuolella
24,8 milj. tonnia. Vähennystä viime vuoteen
on 13 % ja 2 % viiden vuoden keskiarvoon.
Puolassa suuret alueelliset vaihtelut vaikeuttavat kokonaissatomäärän arviointia.
Yksimielisiä ollaan kuitenkin siitä, että perunan sato jää merkittävästi viimevuotista
pienemmäksi pitkittyneen kuivuuden takia.
Vuonna 2014 kokonaissato oli 7,7 milj. tonnia, nyt 6,7 milj. tonnia.

Perunan nosto-olot
vaihtelevat Euroopassa
Perunan nostot ovat edenneet syyskuun
alun kovien sateiden jälkeen suurimmassa
osassa Euroopan maita kohtuuoloissa. Esi-

merkiksi Etelä-Saksassa on turhan kuivaa
ja Pohjois-Saksassa ja useilla alueilla Alankomaissa puolestaan liian märkää. Märkyys
on näillä alueilla aiheuttanut bakteerimätiä
ja alhaista kuiva-ainepitoisuutta.
Nostot ovat jäljessä normaaliaikataulua, kun
nostojen alkua viivästettiin perunan 2 – 3 viikon jälkeenjääneisyyden takia. Lokakuun
alussa perunasta arvioitiin olevan nostamatta noin 40 %. Vaihtelut olivat suuret tiloittain ja alueittain.
Perunan laatua pidetään pääosin hyvänä.
Mukulaluku on kohtuullinen. Ketjumukuloinnista ei muodostunut niin suurta ongelmaa
kuin sateiden alettua pelättiin. Perunan varastosäilyvyys arveluttaa erityisesti märemmillä seuduilla.

Vientimahdollisuudet ovat hyvät
Perunan vientinäkymät ovat alkavalla kaudella hyvät eri puolille Eurooppaan. Esimerkiksi Puolassa ja Itävallassa on hyvä kysyntä
ulkomaiselle perunalle, kun oma perunasato jäi normaalia heikommaksi ankaran kuivuuden ja helteiden takia. Perunan tuonti
on käynnistynyt tällä kaudella selvästi normaalia aikaisemmin. Myös Afrikasta on tullut pyyntöjä perunasta.

ta. Perunan kasvu jäi jo tuolloin jälkeen viikosta kahteen.

Kokonaisala ennallaan,
ruokaperunaa vähemmän

Kesä jatkui kesäkuusta elokuun alkupuolelle viileänä ja sateisena suuressa osassa
maata. Märissä oloissa perunan juuristo
jäi jo keväällä matalaksi. Pintaan muodostuva mukulapesä on altis mm. vihertymille
ja mukularutolle. Keväällä syntynyt viivästymä perunan kasvuun säilyi kesän oloissa. Kasvustot olivat harvoja ja paikoin kasvustot tuhoutuivat kokonaan jo taimettumisen aikaan.
Lajikkeittain oli suuriakin eroja kasvustoissa, runsasjuuriset lajikkeet kestivät kosteaa
paremmin kuin hentojuurisemmat lajikkeet.
Kesäiset sateet hukuttivat perunaa, kasvustot jäivät aukkoisiksi, veden vaivaamia painanteita oli paljon ja kaikki kasvustot eivät
umpeutuneet koskaan. Mukulat olivat normaalia pienempikokoisia jälkeenjääneisyyden takia. Kesän rankat sateet huuhtoivat
ravinteita. Osa kasvustoista kellastui ennen
aikojaan. Paikoin oli myös hyvän näköisiä
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Ruttohavaintoja tehtiin eri puolilla Suomea
ja ruttotorjunta jouduttiin aloittamaan normaalia aiemmin. Sateet vaikeuttivat oikeaaikaista torjuntaa. Ruttoa jouduttiin ruiskuttamaan useammin ja siitä huolimatta sitä
oli vaikea pitää kurissa.
Vanhan sadon peruna kävi kesän aikana hyvin kaupaksi, kun uusi sato viivästyi ja kesäperunan sato jäi normaalia heikommaksi.
Elokuulle osui kolmen viikon kuivempi ja
lämpimämpi jakso, joka pelasti perunan
pahimmalta katastrofilta. Se kuivatti maita jopa siihen mittaan, että syyskuun puolella saadut uudet sateet olivat tervetulleita. Perunan nostovioitusten näkökulmasta maan kostuminen oli toivottavaa. Kevään ja kesän sateissa kovettunut maa vaati myös vettä.

sän ongelmia. Seittiä on odotetusti huomioiden kevään hidas alkukehitys. Penkin
halkeilu aiheutti vihertymiä. Kasvustot olivat loppuun asti noin 10 päivää myöhässä
kehityksessään.
Näkemys on, että satotasosta on tulossa
selvästi keskimääräistä huonompi ja satomäärässä on suurta vaihtelua alueittain ja
tiloittain. Keskimääräiseksi vähennykseksi arvioidaan 15 prosentista jopa 30 prosenttiin. Huonoimpia lohkoja ei kannata
edes nostaa.

Odotus pienemmästä
sadosta ylläpitää hintoja
Kun viime kaudella veroton viljelijähinta
ruokaperunan nettokiloille oli noin 15 euroa/100 kg, ollaan elokuusta lähtien oltu 22
euron/100 kg luokassa. Perunaa on tulossa markkinoille tällä kaudella selvästi vähemmän. Paremman hinnan kausi on täysin välttämätön perunatilojen heikon taloustilanteen takia.

Myöhäinen nosto

Pakkanen

Perunoiden nostoja siirrettiin odottaen vielä
perunan syyskuista kasvua ja kuoren kiinnittymistä. Syyskuussa saatiin paikoin turhankin paljon sadetta, jotka viivästyttivät
nostoja edelleen. Tänä syksynä perunan
nostot jatkuivat reippaasti lokakuun puolelle. Yöpakkaset alkoivat olla yleisiä onneksi vasta viikolla 41.

Kirjoitushetkellä viikolla 41 pakkaset ovat
ainakin hidastaneet nostoja, kun on jouduttu odottamaan ilman ja maan lämpenemistä päivisin. Riski perunoiden jäätymisestä on todellinen. Monin paikoin penkit
ovat kesän sateiden ja elokuun kuivuuden
seurauksena halkeilleet, joten pakkanen
pääsee näissä tilanteissa perunoihin asti
helposti. Tilanne vaikeutuu jokaisen pakkasyön jälkeen. Perunaa on edelleen nostamatta kymmenisen prosenttia.

Perunan laatua pidetään hyvänä. Viime kesän suurimmat ongelmat rupisuus, ylisuuret ja mallon viat eivät ole olleet tämän ke-

N imitys uutisia
HZPC Kantaperunan hallitus on nimennyt
Mika Kauppisen yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi. Mika Kauppinen on Kantaperunan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille
tuttu kaveri. Hän on vastannut Kantaperunan myynnistä kotimaassa sekä vientikaupasta runsaat viisi vuotta.

Myös kotimaassa perunan alku oli vaikea
Perunan istutuksiin osui sateiset ja kylmät
säät. Perunaa istutettiin monin paikoin väkisin liian märkään ja kylmään maahan, kun
parempaa säätä ei vain saatu. Istutukset
kestivät normaalia kauemmin, viimeiset venyivät selvästi kesäkuun puolelle. Sademäärien vaihtelut olivat suuria pienilläkin alueilla. Perunan alkukehitys oli todella hidas-

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden
maisteri ja asuu Kempeleessä vaimon ja
kahden lapsen kanssa. Uusi toimitusjohtaja on innokas urheilumies, ja lajeista erityisen lähellä sydäntä on hiihto. Mika on
aloittanut tehtävässä 1.10.2015.

Mika Kauppinen
4

Ruton haastavuus

Ruokaperunaa oli viime kesänä viljelyssä
9 850 ha, jossa on vähennystä viime vuoteen yli 500 ha eli 5 %. Ruokateollisuusperunan ala oli 3 150 ha, kasvua 0,3 %.
Tärkkelysperunaa viljeltiin 6 400 ha alalla,
joka merkitsee yli 300 ha ja 5 % kasvua.
Varhaisperunana ala oli 750 ha, 4 % vähemmän kuin vuosi sitten. Perunan kokonaisala oli 22 000 ha, ennallaan viime vuoteen nähden.

Teollisuus joutuu käyttämään normaalia
enemmän raaka-ainetta samaa tuotemäärää kohden, koska perunoiden kuiva-ainepitoisuudet ovat alhaiset. Perunatuotteiden
vientimäärien arvioidaan tällä kaudella kasvavan.

kasvustoja, joilta voitiin odottaa hyvääkin
satoa. Satotasoissa oli poikkeuksellisen
paljon vaihtelua tällä kaudella.

Kantaperunan entinen toimitusjohtaja Antti
Hintikka on nimitetty HZPC:n Uudet Strategiset Liiketoiminnot -yksikön kehityspäälliköksi. Antin uusi työpiste sijaitsee HZPC:n
pääkonttorilla Jouressa, Hollannissa.
Kuuma Peruna 2/15
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Voiko Suomi harpata
perunamaailman kärkimaaksi?
toisi vaikkapa peltojen skannaukseen tarvittavan laitteiston. Näin kaikki saisivat laitteen käyttöönsä ja siitä tulevat hyödyt itselleen, eikä investointi rasittaisi yhtä toimijaa liikaa. Tästä esimerkkinä toimii niin
ikään tässä lehdessä käsitelty peltojen tasausurakointi.

Perunapellon päällä pörrää innokas pienoishelikopteri, joka tekee pellon kuntoon ja
ruiskutuksen tarkkaan ohjaamiseen tarvittavia mittauksia. Viljelijä saa mittaustiedon
älypuhelimeensa ja panee toimeksi. Tässä
lehdessä on esitelty Euroopassa jo käytännössä toimivaa korkean teknologian tukemaa perunan täsmäviljelyä. HZPC on käsitellyt aihetta myös syyskuussa ilmestyneessä digitaalisessa Inzpire-lehdessään.
HZPC:n tänä syksynä julkaisema uusi yhtiö
Solentum keskittyy uusien perunanviljelyä
helpottavien teknisten sovellusten kehittämiseen. Esimerkiksi Solgrader-kamerasovelluksella viljelijä voi tehdä halvalla ja nopeasti analyysejä perunatuotannon satomääristä ja laadusta. Soleyen-tuotteella taas
ranskanperunatuottajat voivat kontrolloida
nykyistä tehokkaammin ja ihmissilmää tarkemmin lopputuotteensa väriä. Esimerkkejä on lisää.

6
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Samalla voimme asentaa pienoishelikopteriimme vaikkapa VTT:llä kehitetyn nykyistä
paremman hyperspektriteknologiaan perustuvan kuvankäsittelytekniikan, jolla voimme
nostaa kasvustosta tehdyt tautianalyysit uudelle tasolle. Toisena esimerkkinä Oulussa
kehitetty, lääketieteen sovelluksissa koeponnistettu, selvästi maailman huippua oleva painettu elektroniikka mahdollistaa meille edullisen ja nopeasti tehtävän lohkokohtaisen ravinneanalyysin.

Antti Hintikka

Tarve ja toisaalta mahdollisuus kehittämiselle on mittava. Esimerkiksi perunaruton, siis
yhden yksittäisen kasvitaudin, vuoksi menetetään Euroopassa suomalaisen hankeryhmän arvion mukaan vuosittain noin miljardi
kiloa perunaa. Toisaalta ensimmäisten perunan täsmäviljelijöiden raportoimat jopa 20
tonnin parannukset hehtaarisatoon tuovat
lupaavan viestin maailman kasvavan ruokapulan tarpeisiin. Teknologian kypsyydestä kertovat jo nyt todella lyhyet 1 – 2 vuoden
takaisinmaksuajat investoinneille.

Meidän tulisi luoda yhteistyömalli, jossa yhä
useammin uskallettaisiin innostua naapurin tai naapuriorganisaation osaamisesta
tai heidän kehittämästään uudesta menetelmästä. Parhaat ideat syntyvät ryhmissä, joissa kukaan ei oikeastaan jälkeenpäin
osaa edes tarkkaan sanoa, kuka teki mitäkin. Tärkeää ei enää tänä päivänä ole se,
kuka meistä yksilönä minkäkin asian keksi,
vaan yhä useammin huomataan, että ”me
teimme sen yhdessä”-asetelma tuokin kaikille osapuolille uutta jaettavaa.

Miten suomalainen perunantuotanto voi
pärjätä tässä kehityksessä? Uuden teknologian tehokkaassa soveltamisessa ratkaisevaa näyttää olevan parhaiden kumppaneiden löytäminen ja teknologioiden käyttöönottoa tukevien verkostojen rakentaminen.

Suhteellisen pienillä pohjoisilla maatiloilla
ei ehkä olla ensimmäisenä tekemässä suuria investointeja, varsinkaan nykyisessä taloustilanteessa. Mutta ketterä verkostomme voisi nykyistä useammin etsiä ryhmälle
viljelijöitä sopivan kumppanin, joka inves-
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Jos halutaan rakentaa huippulaatuisia ratkaisuja, on osattava poimia yhteistyöhön
maailman parhaat osatoimittajat. Meillä on
Suomessa osaavaa ja uusiin teknologioihin
tottunutta viljelijäkuntaa ja monilla aloilla
maailman johtavaa kehitysosaamista. Nähdäkseni Suomi voi jatkossa toimia perunantuotannon uusimpien teknologioiden testilaboratoriona ja perunan myyntiä ja laatua
parantavien palvelutuotteiden mallimaana.
Antti Hintikka
kehityspäällikkö
HZPC Holland B.V.
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Lanalla pellon rypyt sileiksi

Telaketjuilla kulkeva traktori saa pellon pinnasta hyvän otteen tiivistämättä kuitenkaan maata liiaksi.
Joskus uusi yritysidea alkaa kyteä vaivihkaa
muiden töiden lomassa. Näin kävi tyrnäväläiselle Jari Keräselle. Hän vuokrasi pellot
ja varastot pois ja vaihtoi perunanviljelyn
kertaheitolla peltojen tasaus- ja muotoilulanauksiin. ”Perunaa viljellessä huomasin,
että perunan satotason vaihtelu oli paljon
suurempaa lohkoilla, joilla oli lanttopaikkoja. Peltotyöt venyivät yleensä perunalla kuitenkin niin myöhälle syksyyn, ettei lanausta olisi ehtinyt enää tehdä, vaikka olisi ollut oma lana. Silloin aloin miettiä, voisiko
peltojen tasauksia ruveta urakoimaan viljelijöille”, Keränen kertoo.
Alkuun Keränen kartoitti palvelun kysyntää
ja harkitsi tarvittavaa kalustoa. Vertailussa
oli kaksi erityyppistä menetelmää: laserlanaus ja GPS-lanaus. Loppujen lopuksi valinta kääntyi GPS-lanauksen puolelle, ja koneiksi hankittiin käytetty Case IH 535 telaalustalla, Maran 7-metrinen maantasauslana sekä Trimblen koneenohjausjärjestelmä. Hän tykästyi GPS-menetelmässä helppouteen ja nopeuteen. ”Kun peltoa mitataan terä ylhäällä, GPS ottaa kolmen metrin välein mittoja. Kartoituksen jälkeen samalla päätteellä tehdään suunnitelma. Se
onnistuu kirjaimellisesti napin painalluksella. Muutaman sekunnin jälkeen suunnitelma on valmis ja lanaus voidaan aloittaa”,
Keränen selostaa. Laserlanauksessa jokaisen mittauspisteen kohdalla kone täytyy pysäyttää, ja mittauksia on tehtävä vähintään
8

jokaiselta 20 m x 20 m kokoiselta alueelta.
Sen jälkeen tulokset täytyy erikseen syöttää
tietokoneelle ja tehdä lanaussuunnitelma.
Muitakin etuja GPS-menetelmästä on löytynyt. ”Urakoidessa vieraiden pelloilla laserlanauksessa on vaikeampi hahmottaa kokonaiskuvaa lohkosta, kun taas GPS-laitteen
näytöltä näkee heti alavat kohdat sinisellä ja korkeammat kohdat punaisella”, Keränen tietää. GPS-menetelmän monipuolisuus
piilee myös siinä, että sillä voidaan tehdä

Keränen käyttää maan tiivistymien paikantamiseen käsikäyttöistä penetrometriä. Laite kertoo, missä syvyydessä tiivistymiä esiintyy.
Kuuma Peruna 2/15

Peruna-alalla kontaktit ovat kultaa

muitakin kuin suoria kaatoja. Silloin tarvitaan hieman tarkempi lanaussuunnitelma.
Suunnitelmat Keränen on hankkinut Geotrimiltä. Tarkemman suunnitelman saamiseen
kuluu aikaa tunti tai kaksi, mutta sillä välin
työt voidaan jo aloittaa GPS-laitteen laskemalla alustavalla suunnitelmalla. ”Tarvittavan tietokoneohjelman voisi hankkia myös
itselle, mutta sen käyttö olisi taas pois lanaustöistä. Tiivis sesonki vaatii tarkan ajankäytön”, Keränen huomauttaa.

Perunanviljelijä Veli-Matti Koskela isännöi
kotitilaansa Kristiinankaupungissa Dagsmarkin alueella. Tilalle rakennettiin ensimmäinen kunnollinen irtoperunavarasto vuonna
1970 ja siitä lähtien Veli-Matin vanhemmat
Onerva ja Onni alkoivat toden teolla panostaa perunanviljelyyn. Veli-Matti on jatkanut vanhempiensa aloittamaa pitkäjänteistä työtä. Hän kertoo olevansa ylpeä siitä, että tilan pisin asiakassuhde on säilynyt
jo 35 vuoden ajan.

Peltojen tasauksessa ensimmäinen kuukauden sesonki on keväällä. Kesälläkin pystyy
muotoilemaan ennalta sovittuja lohkoja, jotka asiakas on jättänyt kesannolle. Yrittäjä
toivookin saavansa vähitellen lisää kesäasiakkaita. Syksyn sesonki alkaa elokuun puolivälissä samaan aikaan puintien kanssa ja
jatkuu niin pitkälle kuin vain maat pysyvät
riittävän kuivina. Valtaosa Keräsen asiakaskunnasta koostuu perunanviljelijöistä, mutta joukosta löytyy myös viljanviljelijöitä. Viime aikoina peltojen muotoilu on herättänyt
kasvavaa kiinnostusta myös nurmitiloilla.

Veli-Matin perheen kolme lasta ovat vielä alle kouluikäisiä, joten heidän kiinnostuksensa viljelyyn selviää vasta tulevaisuudessa. Koskelat ovat alusta asti halunneet,
että mahdollisimman suuri osa työstä säilyy kotona, joten peruna kauppakunnostetaan, pestään ja pakataan itse. Näin tilalla
riittää töitä sekä nykyiselle isännälle, vanhemmille että ”ulkopuolisena” työntekijänä
Veli-Matin vaimon veljelle Sami Rankaviidalle, joka vastaa erityisesti tilan kaluston kunnossapidosta. Pakattu peruna toimitetaan
tukkuihin ja sitä kautta edelleen kuluttajille.

Perunatiloilla pellon muotoilun hyödyt näkyvät ennen kaikkea tasaisempina kosteusoloina. Tasauksen ansiosta vältytään perunan hukkumiselta, ja sato myös valmistuu
yhdenaikaisesti. Keräsen kokemuksen mukaan peruna tahtoo epätasaisissa oloissa
tehdä sekä isoa että pientä mukulaa, mutta
tasaisella pellolla kokojakaumakin yhtenäistyy. Lanauksesta on apua myös silloin, kun
tuntuu, että maat kuivuvat keväällä tuskastuttavan hitaasti. Kun pelto saadaan viettämään oikeaan suuntaan, sulamisvedet valuvat paremmin pois, ja kevättyöt päästään
aloittamaan hyvissä ajoin.

Vaikka ruokaperuna onkin tilan päätuotantokasvi, viljelyssä on myös ruokateollisuusperunaa ja tärkkelysperunaa. Yhteensä viljelyalaa on 70 hehtaaria. Viljelykiertoa on
saatu vaihtamalla lohkoja alueen viljanviljelijöiden kanssa. Lajikkeita on peltopinta-alaan nähden viljelyssä melko runsaasti. Valinta on ollut tietoinen, koska näin on
pystytty hieman tasaamaan viljelyolosuhteiden aiheuttamia vaihteluita sadon määrässä ja laadussa. Kaikille lohkoille ei sovi yksi
ja sama lajike vaan tuntuma sopiviin lajikkeisiin on saatu omien viljelykokemusten
ja havaintojen perusteella. Viljelyvarmuutta haetaan myös käyttämällä mahdollisimman paljon sertifioitua siementä. Ulkopuolisen näkökulmaa tilan arkeen tuo paikallinen kasvituotannon neuvoja.

Tasattu pelto säilyy yleensä hyvänä pitkään,
jos sitä kynnetään kääntöauralla. Suoraviljelyssä routa saattaa muokata pintaa, jolloin
lanauksen uusiminen voi olla edessä joutuisammin. Asia joka useimmiten ensimmäisenä mietityttää uusia asiakkaita, on ruokamultakerroksen säilyminen. ”Yleensä suunnitelma tehdään niin, että otetaan vain puolet kyntökerroksesta ja katsotaan riittääkö
se jo hyvään lopputulokseen. Joka tapauksessa tulos on aina parempi pellon muotoilun jälkeen kuin ennen sitä”, Keränen vakuuttaa. Yhteystiedot ja lisäinfoa lanauksen eduista löytyy Jarin nettisivuilta: www.
jari-keranen.fi
Marika Tuomikoski

Dagsmarkissa päättynyt kasvukausi oli Veli-Matin sanojen mukaan ”mieleenpainuva”.
Kevät oli kylmä ja sateinen, minkä takia istutukset viivästyivät heti alkuunsa. Touko–
kesäkuussa vettä satoi paikoitellen jopa
150 millimetriä. Lähtökohdat eivät näyttäneet hyviltä. Peruna tuli hitaasti pintaan ja
painaumakohdissa perunat hukkuivat. ”Eniten märkyydestä kärsivät lohkot, jotka olivat olleet pisimpään perunalla”, Veli-Matti
totetaa. Kylmyys jatkui kesällä. Rutontorjunta piti aloittaa hyvin aikaisessa vaihees-

Perunatoimijan tulee ottaa usein näytteitä perunaeristä. Perunanäytteitä analysoimassa myös lapset Saana, Matti ja Antti Koskela.
sa. Nostojen aikaan näyttää siltä, että loppukesän lämmin jakso olisi hieman pelastanut alakuloisesti alkanutta kautta. Tätä
kirjoitettaessa lokakuun alussa nostot ovat
jo hyvällä alulla, vaikkakin parisen viikkoa
myöhässä tavanomaisesta.
Tälläkin kaudella yksi Koskelan päälajikkeista on Challenger, josta Veli-Matilla on hyvää
sanottavaa. ”Se on sileä ja kirkaskuorinen
peruna, jossa on matalat silmät. Challenger
on meille monikäyttöinen, koska se sopii
pakattavaksi, muusiin, jalostamoille ja myös
ranskanperunan valmistukseen.” Koskelalla
ainoa varsinaisesti aikainen lajike on Carrera. Tänä vuonna se tuotti kylmän kevään
takia aiempaa vähemmän mukuloita, mutta
laatu oli edelleen tasaisen hyvää. ”Carrerassa yhdistyvät sopivasti hyvä maku ja kaunis ulkonäkö”, tiivistää Veli-Matti.

Nykyiseen perunamarkkinatilanteeseen Veli-Matti toivoo parempaa tasapainoa. ”Kun
perunan kysyntä on hyvällä tasolla ja tuottajilla on tarjota sopivasti perunaa, tilanne
on parhaimmillaan”, hän pohtii. Myönteisen asenteen omaava viljelijä antaa myös
erittäin hyvän neuvon, jolla alalla menestyy
paremmin. ”Peruna-ala näyttää olevan sellainen, että siinä ei yksin pärjää, vaan täytyy olla paljon kontakteja ja tuntea alan toimijoita. Erilaisissa tuottajille järjestetyissä
tapahtumissa kannattaa mielestäni käydä,
koska niistä voi saada ideoita omallekin tilalle. Kuten monilla muillakin, huvittavalla
tavalla tässä lähes koko tuttavapiiri on jollain muotoa perunan kanssa tekemisissä,
joten voi sanoa, että elämä pyörii suurimmaksi osaksi perunan ympärillä.”
Marika Tuomikoski

2014 valmistunut perunavarasto on tuonut kaivattua väljyyttä varastointiin.
Kuuma Peruna 2/15

9

J acob V an D en B orne vie viljelyä uudelle tasolle

Todellista tarkkuutta perunanviljelyyn
HUIPPU-UUTUUS!

n Markkinoiden ainoa valmiste,
joka tehoaa erinomaisesti
lehti- ja mukularuttoon ja
hyvin varsiruttoon
n Ruttosuoja kestää pitkään
n Ruiskutusohjelmien
keskivaiheeseen
n Helppo käyttää – ei vaahtoa,
sekoitettavuudeltaan hyvä
Uusi systeeminen
toimintapa - estää ruton
pääsyn kasvustoon!

GPS-paikannus on tehnyt tuloaan maatalouteen jo melko pitkään. Perunanviljelyssä
GPS:n avulla saadaan kyllä penkit suoraan
ja ruiskutuslinjat optimoitua, mutta onko
tekniikasta todellista rahanarvoista hyötyä?
Kuuma Peruna matkusti Hollannin ja Belgian rajalle perunanviljelijä Jacob Van Den
Bornen tilalle selvittämään, kuinka tarkkaa
perunanviljely voikaan tänä päivänä olla.
Jacob on tilan nuori isäntä, perunanviljelijä kolmannessa sukupolvessa. Jättimäinen
nuori mies viljelee sukunsa tilaa yhdessä
isänsä kanssa. Tilalla viljellään noin 550
hehtaaria perunaa, 150 hehtaaria sokerijuurikasta ja 300 hehtaaria maissia. Maita
vaihdellaan aktiivisesti alueen muiden tilojen kanssa, jotta viljelykierto saadaan järjestymään mahdollisimman hyvin.
”Isä hankki meille paikannustekniikat ensimmäisen kerran 15 vuotta sitten vuonna 2000. Siinä vaiheessa oikeastaan ainoa
syy investointiin oli saada työmiehille tarkka
tieto siitä, missä peltolohkomme ja etenkin
vaihtomaat sijaitsevat. Tämä saattaa kuulostaa oudolta, mutta aivan oikeasti saimme joka vuosi puheluita ja viestejä naapureilta, että mukava kun kävitte kyntämässä, mutta teidän lohkonne on siinä vieressä seuraavana. Paikannuslaitteet korjasivat
ongelman.” Tilan ensimmäinen GPS-järjes-

telmä korvattiin tarkemmalla vuonna 2006.
Viimeisin, yhä tarkempi järjestelmä otettiin
käyttöön vuonna 2012.

Ruiskutusurien optimoinnista
neliömetrintarkkaan viljelyyn
Kun paikannuslaitteet oli hankittu, Van Den
Bornet alkoivat miettiä, mitä kaikkea muuta
niillä voisi saada aikaan. Ensimmäinen rahanarvoinen edistysaskel oli ruiskutusten
optimointi. Jacob kertoo, että GPS-paikannuksen avulla saatiin selville, että vuosittain 13 % tilan peltopinta-alasta ruiskutettiin tarpeettomasti kahteen kertaan. Ruiskutuslinjat olivat limittäin. GPS:n avulla päällekkäiset ruiskutukset saatiin vähenemään
yhteen prosenttiin.
Tänä päivänä mittausdatan määrä on kasvanut tilalla valtavaksi. Kaiken tavoite on
satotason jatkuva nostaminen. Siinä työssä tilan tärkeimmät teknologiat ovat maaperäskanneri, kamerat ja jokaisen neliömetrin sadot punnitseva nostokone. Maaperäskanneri mittaa neliömetrin tarkkuudella
peltolohkon kyvyn johtaa vettä. Laite mittaa vedenjohtokyvyn kolmen metrin syvyyteen saakka, ja tallentaa mittausdatan pilvipalvelimeen. Sieltä tieto välittyy istutuskoneelle sekä lannoitusta ja kasvinsuojelua varten ruiskuille ja kastelulaitteistolle.

Lopputuloksena on neliömetrintarkka kartta maan sadontuottokyvystä sekä sen mukaan optimoitu istutustiheys ja lannoitus.
Lopulta ympyrä sulkeutuu, kun nostokone
antaa satotiedon myötä palautteen kunkin
neliömetrin onnistumisesta.
Taustatukea järjestelmälle antavat lannoitus- ja kasvinsuojeluruiskujen puomeihin
asennetut kamerat, jotka mittaavat kasvuston lehtivihreää ja biomassaa sekä säätävät
lisätyppilannoitusta reaaliajassa. Ongelmakohtien kartoitukseen Van Den Bornet käyttävät kameralennokkeja, joilla kokonaisen
lohkon ilmakuvaaminen käy helposti ja reaaliaikaisesti.

Maaperän rakenne on avain
kasvupotentiaalin hyödyntämiseen
Bornen isoisä kehitti itse ensimmäisen satomittarin perunannostokoneeseen jo neljäkymmentä vuotta sitten. Mittarin avulla hän
paikansi tuolloin tilaltaan heikoimmat 10 %
lohkojen osista, joita alkoi systemaattisesti
parantaa. Tänäkin päivänä poika Jacob pitää nostokoneen satomittaria tilan tärkeimpänä mittarina. Kun satotieto kertyy pilvipalvelimelle jokaiselta metrin pätkältä ja
piirtyy lohkokartalle, saadaan heikot kohdat tarkasti tietoon. Silloin heikkoja kohtia
on mahdollista alkaa työstää paremmiksi.

GPS-ohjatut kastelulaitteet huomioivat lohkon kasvupotentiaalin vaihtelun. Maan kosteutta mitataan myös erillisillä antureilla. Anturit on asetettu lohkolle vedenjohtokyvyn mediaanikohtiin, ei keskiarvokohtiin. Keskiarvo vääristää, mutta mediaani antaa useimmiten oikean mittaustuloksen.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö.
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
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optimaalisen kasvukuntonsa. Vain osa lohkoista kynnetään, ja useimmista lohkoista
kynnetään vain osa – tilanteen ja maan rakenteen mukaan.

Istutustiheys maan
satopotentiaalin mukaan

Suurella tilalla on suuret koneet. Kolmessa kookkaassa ruiskussa on kussakin kaksi erillistä säiliötä, joilla voidaan ruiskuttaa
kerralla kahtatoista erilaisia yhdistelmää kasvien tarpeiden mukaan. Puomeihin asennetut kuusi kameraa mittaavat kasvuston
tarpeita ja säätävät lannoitusta sen mukaan. Kahdentoista renkaan ansiosta kookas kone on itse asiassa maan rakenteelle hyvin hellävarainen.
Suurin selitys satotason vaihtelulle lohkojen sisällä löytyy Bornen mukaan maan rakenteesta. Maaperäskannerin piirtämä kartta näyttää eri väreillä ne kohdat, jotka johtavat vettä nopeasti ja toisilla väreillä kohdat, joissa vesi pitäytyy maassa hyvin. ”Mitä
karkeampi kohta sitä nopeammin vesi laskee läpi. Mitä enemmän orgaanista ainesta
sitä paremmin vesi pitäytyy maassa, sitä paremmin vesi on kasvin käytettävissä ja sitä
paremmin vesi johtaa kasville myös ravinteita. Toisaalta mitä tiiviimpi kohta sitä märemmäksi se jää sateella. Maan rakennetta

kuvaava kartta on hyvin yhteneväinen nostokoneen piirtämän kartan kanssa. Satotaso vaihtelee suorassa suhteessa maan rakenteeseen.”
”Monet ajattelevat, että kuopat ja lanttopaikat ovat aina lohkon märimpiä kohtia.
Se ei varsinaisesti pidä paikkaansa. Märimpiä kohtia ovat tiivistymät. Esimerkiksi meillä käytetään paljon lietelantaa, ja lietevaunun ajojäljet erottuvat sekä maan rakennetta että satotasoa kuvaavissa kartoissa hyvin
selvästi. Toinen harhakäsitys on se, että kar-

Jacob Van Den Borne esittelee tilan tietojärjestelmää ja karttakuvastoa: ”Kartoilla suorat viivat johtuvat ihmisen tekemisistä. Kauniit kurvit taas piirtää luontoäiti”.
12
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keimpia eli kuivimpia kohtia pitäisi kastella
kaikista eniten. Järkihän sanoo, että kuivaa
kohtaa pitää kastella. Mutta valitettavasti
vesi menee lohkon karkeimmista kohdista
suoraan läpi ja huuhtelee mennessään ravinteet, jolloin pitemmällä aikavälillä kastelu pahentaa sadontuottokyvyltään heikkoja
kohtia entisestään.” Jacob esittää.
Karkeimpia kohtia Van Den Bornet parantavat jatkuvalla kompostin levittämisellä. Karkeisiin kohtiin on saatava lisää orgaanista
ainesta. Orgaaninen aines sitoo itseensä ravinteita ja ennen kaikkea sitoo vettä, jotta ravinteet ja vesi itsessään ovat paremmin kasvin saatavilla. Lohkon parhaan ja
heikomman kohdan satotaso voi vaihdella
hehtaarisatona esimerkiksi 100 000 kilosta 40 000 kiloon. Maaperäskannerin avulla komposti pystytään levittämään vuodesta toiseen juuri oikeisiin kohtiin. Näin heikon sadontuottokyvyn kohdat saadaan pikku hiljaa nostettua lähemmäs hyviä kohtia.
Kastelun suhteen näitä heikompia kohtia ei
saa kastella liikaa, vaan avainsana on annostelu. Vettä pitää antaa vähän kerrallaan,
mutta tiheästi.
Tiivistymien syntymistä Van Den Bornet pyrkivät ehkäisemään ennen kaikkea ajamalla
kaikki pellon käsittelyt samoja ajouria pitkin. Ajourassa maa tiivistyy, ilma poistuu,
vedenjohtokyky heikkenee ja maan luontainen mikrobielämä kuolee. Tämä kaikki
heikentää kasvien ravinteiden saantia. GPSpaikannuksen avulla ajourat voidaan optimoida, ja ajourien väliset alueet säilyttävät

Maanparannuksen ohella mittaustietoja käytetään istutuksen ja lannoituksen optimointiin lohkojen sisällä. Maan satopotentiaali
määrää parhaan istutustiheyden. Van Den
Bornet vaihtelevat istutustiheyttä noin kymmenen senttimetrin verran lohkojen sisällä,
esimerkiksi 26 sentistä 36 senttiin. Istutuskone saa tietokannasta maaperäskannerin
antamat tiedot maan kasvukunnosta. Kone
asettaa siemenperunat tiheimmin korkeimman potentiaalin kohtiin ja harvimmin heikoimpiin kohtiin. Näin kasvien määrä on
sopivassa suhteessa maan kasvuvoimaan.
Esimerkiksi leveiden ruiskutusurien kohdalla istutustiheyttä säädetään tiheämmäksi,
koska ruiskutusuran vieressä kulkevan penkin kasveilla on käytössään muita enemmän ravinteita, vettä ja auringonvaloa. Optimoidussa viljelyssäkin ruiskutusuria on yli
5 % koko perunapinta-alasta, mikä Van Den
Bornen tapauksessa tarkoittaa yli 20 hehtaaria. Istutustiheyden optimoinnilla noiltakin hehtaareilta saadaan paras mahdollinen sato.
Maaperän heikompien kohtien ja ruiskutusurien lisäksi istutuksessa huomioidaan
lohkojen varjoisat kohdat. Jacob on kuvannut kaikki 140 peltolohkoaan lennokkikameroilla ja kuvantanut puiden varjostamat
kohdat lohkokarttoihin. On osoittautunut,
että 14 % tilan perunoista kasvavat suuren
osan kasvukaudesta lohkoja ympäröivien
puiden varjoissa. Varjopaikoissa kasvavat
kasvit tuottavat pieniä ja matalatärkkelyksisiä satomukuloita. Varjoja ei useimmiten
pystytä poistamaan, mutta kun varjopaikat
syöttää järjestelmän karttoihin, istutuskone
osaa huomioida ne harventamalla istutusta, jolloin kullakin yksittäisellä kasvilla on
paremmat edellytykset kasvattaa hyvä sato.
Myös typpilannoitus on tärkeää optimoida
kunkin kasvukohdan satopotentiaalin mukaan. ”Monet ajattelevat, että heikoimpiin
kohtiin pitää laittaa enemmän typpeä. Itse
olen tulosten perusteella sitä mieltä, että
juuri lohkojen parhaista kohdista kannattaa ottaa täysimittainen sato, eli antaa niissä kohdissa kasvaville kasveille kunnolla
typpeä. Tavoite ei oikeastaan ole tasoittaa
satoeroja lohkon sisällä, vaan maksimoida

Perunan vastaanottoon on tilalla asennettu suolaliuosaltaat. Liian matalatärkkelyksiset mukulat kelluvat suolaliuoksessa, jolloin ne voidaan kerätä koneellisesti pois
muun sadon joukosta. Näin asiakkaalle toimitettavat perunat sisältävät mahdollisimman vähän sattumia.
jokaisen kohdan sato, niin huonojen kuin
hyvienkin kohtien. Tässä on tärkeä ero.”
Jacob kritisoi tiheyttä vaihtelevia istutuskoneita siitä, että monet niistä kyllä istuttavat käsketyillä tiheyksillä, mutta liian harvaa kone osaa kertoa jälkeenpäin, miten tiheään on istuttanut minkäkin kohdan lohkosta. ”Kaikkein tärkeintä on saada todellinen istutustiheys mukaan karttoihin ja takaisinkytketyksi kunkin kohdan satotasoon.
Muuten koko tietojärjestelmän data vääristyy. Kun tehdyt toimenpiteet kytketään lopputulokseen, voidaan viljelyä kehittää. Muuten se ei onnistu.”

Systeemi ei ole valmis,
vaan kehittyy jatkuvasti
Näyttää, että Van Den Bornen tilalla on jo
osattu valjastaa kaikki maatalouden nykytekniikka kasvien hyväksi. Maat analysoidaan vuosittain. Painopiste analyyseissä
on liukoisissa ravinteissa. Maan lämpötilaa
mitataan. Biomassa- ja lehtivihreäkameroiden ohella Jacob tutkii kasveja tarpeen mukaan käsimittareilla. Jacob listaa silti myös
tukun meneillään olevia hankkeita, joiden
avulla viljelytekniikkaa yritetään viedä koko
ajan pidemmälle.
Esimerkiksi muodoltaan hankalimpien lohkojen ajourat on tähän saakka mietitty ihmisjärjellä. Jacob työstää yhdessä läheisen
yliopiston matemaatikkojen kanssa algoritimia, joka laskisi lohkokartan ja koneiden
mittojen perusteella automaattisesti kaik-

Kuuma Peruna 2/15

kein tehokkaimmat reitit. Näin maan tiivistymistä tulisi mahdollisimman vähän. Kehitteillä on myös kännykkäsovellus, joka kysyisi aina lohkolle mentäessä, mitä viljelijä
aikoo lohkolla tehdä ja yhdistäisi toimenpiteet automaattisesti tietokannan muuhun
dataan. Sovelluksen tavoitteena on muuttaa
puisevien muistiinpanojen tekeminen hauskaksi, jotta kynnys tarkan viljelyn toteuttamiseen olisi mahdollisimman matalalla.
Jacob muistaa kehua isänsä ja isoisänsä työtä. ”Varsinkin isoisä tunsi kyllä lohkonsa piiruntarkasti. Siitähän tässä on kysymys. Tilakokojen kasvaessa ja traktoreiden ja isojen ruiskujen tullessa kuvaan sitä on alettu kuvitella, että sieltä ylhäältä näkee kaiken tarpeellisen. Mutta ei se ole niin. Näen
nykyteknologiassa mahdollisuuden palata isoisän aikoihin. Teknologia antaa isoillekin tiloilla mahdollisuuden tutustua kunnolla omiin maihinsa ja kuunnella kasvien
tarpeita. Isoisä tunsi kasvinsa, ja niin meidän nykyisäntienkin pitää tuntea.”
Huomionarvoista on myös se, että maatalousteknologia ei suinkaan ole pelkkää tulevaisuuden asiaa. Kuten Van Den Bornen
esimerkki osoittaa, kaikki tarvittava teknologia on jo valmiina ja hyödynnettävissä.
”Useimmat teknologiainvestointimme ovat
maksaneet itsensä takaisin jo parissa vuodessa. Kun lohkon jokaisesta kohdasta saadaan maksimisato, nousee perunan määrä
kokonaisuutena selvästi paremmalle tasolle”, Jacob vakuuttaa.
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Sertifioidun siemenperunan määrä laski 2000000 kiloa

Colomba vauhdilla
lajikkeiden kärkikahinoihin
Elintarviketurvallisuusviraston tilastot paljastavat eri lajikkeiden siemenperunan lopulliset sertifiointimäärät viime keväältä.
Tilasto kertoo lajikkeiden suosion suunnista sekä tällä kertaa etenkin perunatoimialan viime talven taloudellisesta tilanteesta meillä ja muualla Euroopassa. Tilaston
mukaan kotimaista siemenperunaa sertifioitiin keväällä noin 2 000 000 kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennyksestä arviolta puolet johtuu siemenperunan viennin vähenemisestä ja toinen puoli
kotimaisen ruokaperunatuotannon kevään
markkinatilanteesta.

Red Scarlett selittää
suuren osan muutoksesta
Venäjän omavaraisuuspyrkimykset näkyvät, ei pelkästään ruokaperunamarkkinassa, vaan myös siemenperunatilastoissa. Viime vuodet Suomen suurimpana siemenlajikkeena paistatelleen Red Scarlettin tuotantomääriä vähennettiin edellisestä vuodesta 800 000 siemenkilon verran. Venäjällä paikallinen siementuotanto korvaa eurooppalaista myös tulevana vuonna, minkä seurauksena Red Scarlett putoaa siemenhehtaarien tilastossa kärkipaikalta neljännelle sijalle.

positiivinen vaikutus. Asterixin siementuotanto nimittäin päättyi Ruotsissa toissakauteen. Suomalaiselle Asterixin siemenelle avautui näin vientimarkkinaa, mikä selittää Asterixin sertifiointien lisääntymisen
Suomessa viime keväänä.
Kotimaan markkinatilannetta kuvastaa hyvin Challenger-lajikkeen kasvu. Challengerin
ruokaperunatuotanto ja ruokateollisuusperunan tuotanto on kasvanut Suomessa viimeisten viiden vuoden ajan jatkuvasti, ja
päättyneenäkin kesänä Challengeriä viljeltiin Suomessa taas edellistä vuotta enemmän. Challengerin siemenperunaa sertifioitiin kuitenkin keväällä edellistä vuotta vähemmän. Viennin väheneminenkin huomioiden tämä tarkoittaa, että kesällä lisääntyneet ruokaperunahehtaarit istutettiin lähinnä tilojen omilla siemenillä, ja uutta siementä hankittiin säästeliäästi.

Annabelle edelle sekä
Siiklistä että Nicolasta
Annabellen ruokaperunahehtaarit jatkoivat
lisääntymistään. Myös Annabellen sertifioitua siementä ostettiin aiempaa enemmän
– itse asiassa ensimmäistä kertaa sekä Siikliä että Nicolaakin enemmän. Annabellehän

Myös muu siemenperunavienti väheni vuodentakaisesta. Suurista lajikkeista Asterix
lienee ainoita, jonka kohdalla viennillä oli

syntyi 1990-luvulla Nicolan ja Monalisan risteytyksenä, ja se ohitti ”äitinsä” suosiossa
nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Siiklin
edelle Annabelle ylsi ensimmäisen kerran
jo vuonna 2013. Keväällä 2014 Siikli punnersi vielä takaisin ohi, mutta nyt siis Annabelle siirtyi herkkuperunoiden ykköspaikalle. Tämä huolimatta siitä, että Annabellen
siemen ehdittiin myydä keväällä loppuun,
ja kysyntää olisi ollut enemmänkin. Tulevan
kevään sertifiointeja ennakoivassa hehtaaritilastossa Annabelle näyttää kasvattavan
etumatkaansa kolmikon keskinäisessä kisailussa. Annabellen siementuotanto kasvaa 31 hehtaarista vajaaseen 40 hehtaariin.
Varsinaisen nousukiidon esitti kuitenkin tuore menestyslajike Colomba. Colomba nousi kotimaisissa siemenkiloissa peräti 20 sijaa ylöspäin, sijalta 24 sijalle neljä. Ensi
kevään tilannetta ennakoivassa hehtaarien
vertailussa Colomba rymistelee vajaalla 58
siemenhehtaarillaan jo sijalle kaksi, Melodyn ja Hankkijan Timon väliin. Huomionarvoisena yksityiskohtana Colombaa sertifioitiin keväällä yhtä siemenhehtaaria kohti yli
35 000 kiloa, mikä on lähes kolmanneksen
korkeampi satotaso muiden lajikkeiden keskiarvoon verrattuna.
Ruokaperunateollisuuden puolella ranskanperunalajike Innovator nousee hehtaaritilastossa uutena lajikkeena sijalle 18.

Sertifioidut siemenkilot 2014 – 2015
		Lajike	Edustaja
1. Red Scarlett
HZPC Kantaperuna
2. Melody
Siemenperunakeskus
3. Hankkijan Timo
HZPC Kantaperuna
4. Colomba
HZPC Kantaperuna
5. Annabelle
HZPC Kantaperuna
6. Asterix
HZPC Kantaperuna
7. Siikli
Vapaa lajike
8. Nicola
Vapaa lajike
9. Musica
Siemenperunakeskus
10. Challenger
HZPC Kantaperuna
11. Fontane
Perunaseppä
12. Gala
Myllymäen Peruna
13. Marabel
Finpom
14. Lady Felicia
Siemenperunakeskus
15. Saline
HZPC Kantaperuna
16. Solist
Myllymäen Peruna
17. Nevski
HZPC Kantaperuna
18. Puikula/Mandel
Vapaa lajike
19. Saturna
Vapaa lajike
20. Carrera
HZPC Kantaperuna
21. Mozart
HZPC Kantaperuna
22. Rosamunda
Perunaseppä
23. Velox
HZPC Kantaperuna
24. Belana
Finpom
25. Afra
Finpom

Sertifioidut hehtaarit 2014 – 2015
kg
1 506 000
1 493 000
1 206 000
1 115 000
975 000
960 000
882 000
807 000
683 000
664 000
584 000
544 000
533 000
487 000
469 000
454 000
364 000
346 000
336 000
326 000
321 000
312 000
305 000
280 000
277 000

		Lajike	Edustaja
1. Melody
Siemenperunakeskus
2. Colomba
HZPC Kantaperuna
3. Hankkijan Timo
HZPC Kantaperuna
4. Red Scarlett
HZPC Kantaperuna
5. Asterix
HZPC Kantaperuna
6. Musica
Siemenperunakeskus
7. Annabelle
HZPC Kantaperuna
8. Nicola
Vapaa lajike
9. Challenger
HZPC Kantaperuna
10. Siikli
Vapaa lajike
11. Gala
Myllymäen Peruna
12. Solist
Myllymäen Peruna
13. Puikula/Mandel
Vapaa lajike
14. Marabel
Finpom
15. Sarurna
Vapaa lajike
16. Lady Felicia
Siemenperunakeskus
17. Afra
Finpom
18. Innovator
HZPC Kantaperuna
19. Saline
HZPC Kantaperuna
20. Belana
Finpom
21. Nevski
HZPC Kantaperuna
22. Jelly
Finpom
23. Carrera
HZPC Kantaperuna
24. Mozart
HZPC Kantaperuna
25. Rikea
HZPC Kantaperuna

Kevytperuna
pyrkii lisäämään perunankulutusta
Alkavaksi talveksi on Suomessa tulossa
kauppoihin uudenlainen perunatuote. Pirkka Kevytperuna on pakattu pesuperuna,
jonka sisältämä energiamäärä on tutkitusti 30 % alempi kuin tavanomaisella perunalla. Tuotteella tavoitellaan uutta perunanmyyntiä erityisesti niissä kuluttajaryhmissä,
joissa perunan syönti on muutoin nopeimmin vähenemässä.

kaiken muun tavallisen perunan ravintosisällön, kuten runsaasti kaliumia, kuituja ja
magnesiumia. Tärkein edellytys tuotannon
onnistumiseen on sopiva lajike. Lajike ratkaisee noin 70 % onnistumisesta. Kevytperuna-lajikkeeksi on valittu Colomba, jonka
tiedetään muiden hyvien ominaisuuksiensa
lisäksi saavuttavan hyvän keittolaadun jo
hyvin alhaisilla tärkkelyspitoisuuksilla. Jäljelle jääviä 30 % pyritään kontrolloimaan
viljelyteknisillä valinnoilla siten, että sattuman osuus jäisi mahdollisimman pieneksi.
Kaikki kevytperunaksi viljellyt erät eivät lopulta sovellu pakattavaksi kevytperunana.

Ruokakasvina peruna on kevyttä jo sellaisenaan, kun sitä verrataan tärkeimpiin ”kilpailijoihinsa” pastaan, riisiin tai vaaleaan
leipään. Pasta sisältää vajaat 100 kilokaloria, riisi noin 150 kilokaloria ja vaalea leipä noin 250 kilokaloria 100 grammaa kohti.
Keskimääräinen Suomessa vähittäiskauppaa
varten pakattu ruokaperuna sisältää noin
80 kilokaloria energiaa 100 grammaa kohti.
Suurin osa perunan sisältämästä energiasta
on varastoitunut tärkkelysjyväsiin. Perunan
energiamäärä riippuu siksi eniten perunan
tärkkelyspitoisuudesta. Vaikka tärkkelyspitoisuuden ja keittotyypin välinen yhteys ei
ole aivan suoraviivainen, voidaan yksinkertaistaen sanoa, että 100 grammaa kiinteää
perunaa sisältää tyypillisesti noin 70 – 75 kilokalorin verran energiaa. Jauhoiset erät liikkuvat 90 kilokalorin tuntumassa.
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Pirkka Kevytperuna saapuu kauppoihin
marraskuun alussa.
Kevytperunassa pyritään yhdistämään erityisen matala, alle 56 kilokalorin energiamäärä moitteettomaan keittolaatuun ja makuun
sekä tietenkin perunoiden hyvään ulkoiseen
laatuun. Kevytperuna sisältää toki lisäksi
Kuuma Peruna 2/15

Kaupassa tuotetta odotetaan mielenkiinnolla. ”Kyllä tässä on mielenkiintoista juuri
tämä uutuusarvo. Tällaista ei ole Suomessa
ennen nähty. Innolla odotan, miten kuluttajat ottavat Kevytperunan vastaan”, miettii Ruokakeskon ostopäällikkö Liisa Eronen.
”Uskon, että tämä puhuttelee eniten nuoria
aikuisia sekä terveystietoisia, kunnostaan ja
hyvinvoinnistaan huolehtivia ihmisiä.”
Pirkka Kevytperuna on saatavilla marraskuun alusta lähtien Keskon Citymarketeissa ja K-Supermarketeissa sekä osassa KMarketteja.
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Syksyn tapahtumia
Kuuma Peruna on kiertänyt erilaisia peruna-aiheisia tapahtumia pitkin syksyä.
Mukana on kenttäpäiviä, lähiruokamessuja ja perunannostoa. Tässä kuvasatoa syksyltä 2015.

P erunakauppaa sota - alueilla

”Keskitytään perunoihin,
ei politiikkaan”
kustamiseen liittyy. Sen verran olen oppinut,
että länsimaisen median välittämä kuva ei
yleensä ole aivan todellinen, eikä lehtiin ja
uutisiin voi meilläkään aina luottaa. Paljon
tärkeämpää on kuunnella paikallisten tuttujen ihmisten mielipiteitä. He osaavat tulkita paikallista tilannetta paremmin kuin ulkopuoliset.”

Jepuan koekentällä 12.8. oli valtava kirjo erilaisia perunalajikkeita.
Uutuuslajikkeet ja niiden menestyminen koekentällä on aina mielenkiintoista. Kuvassa kahden kasvin sato uutuuslajike Jessicasta.

Potato Scandinavian 21.-22.8.2015 kokkauskilpailun voitti Kantaperunan ”omakokki” Tiina Rosenback Cafe Tinkasta. Kilpailun tuomareina toimivat Juha Mieto, Anu Hopia ja Mari Sandell.

HZPC:n Feico Born ja HZPC Kantaperunan Mika Paassilta pitävät
perunaesitelmää Potwellin viljelijöiden kenttäpäivässä Himangalla.

Tyrnävän perunamarkkinoiden yhteydessä järjestettiin Peruna 2030
-seminaari, jossa mietittiin, mihin peruna taipuu ja mitä innovaatioita siitä voisi keksiä. Tyrnävän kunnanjohtaja Marjukka Manninen sanoi alkusanat ja panelisteina toimivat perunanviljelijä-yrittäjä Jari Matinolli, Business-Oulun johtaja Juha Ala-Mursula, eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen, brändiasiantuntija Liisa
Sounio-Ahtisaari, Tekesin strateginen ohjelmapäällikkö Raine Hermans ja maanviljelijä-toimitusjohtaja Heikki Markus.
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sodankäynnin keskelle ei kannata ehdoin
tahdoin hakeutua. Jos asiakkaan kotimaassa tai kotiseudulla on selvästi vaarallista
liikkua, yritän sopia tapaamiset mieluummin sivummalle tai vaikkapa rauhallisempaan naapurimaahan.”
Ulkomaalaiselle hankalimpia ovat vaikeasti ennakoitavat alueet, joilla esiintyy satunnaisia terrori-iskuja tai sieppauksia. ”Useimmiten näilläkään alueilla ei tapahdu mitään
sen kummempaa, ja juuri siksi on vaikea
etukäteen arvioida, kuinka isoja riskejä mat-

Haastateltavamme pyysi saada esiintyä
poikkeuksellisesti nimettomänä. Vaikka sota-alueilla käytävässä kaupassa ei sinänsä
ole mitään ihmeellistä saati salaista, on hänelle silti muodostunut tavaksi pitää työasiat ja yksityisasiat erillään. ”En koskaan
puhu työasioistani vapaa-ajalla. Varsinkin
perheen kanssa tuntuu turhalta käydä läpi
vaikkapa työmatkoilla sattuneita vaarallisia
tilanteita tai muuta työhön liittyvää. Se aiheuttaisi vain turhaa huolta. Sitä paitsi levottomilla alueilla sattuvat tarinat aika helposti tulkitaan ’kovan jätkän’ jutuiksi, joita
kerrotaan omien seikkailujen ja oman egon
pönkittämiseksi, kun todellisuudessa tämä
työ pikemminkin herkistää kuin kovettaa ihmistä. Tiedän, että kaikki vaarallisilla alueilla liikkuvat kollegat kokevat samoja asioita, eikä niissä ole loppujen lopuksi mitään
kummallista.”

Herkkujen Suomi 20. – 22.8.2015 Helsingin Rautatientorilla houkutteli paikalle yli 50 000 lähiruuan ystävää.

Messuvieraat saivat 1 kg Colomba-pussin sekä perunareseptejä
ja ravintotietoa. Yrityksistä paikalla olivat maistattelemassa myös
Real Snacks sekä Spiraaliperuna. MMM:n ständillä ratkottiin Kasviaarteen arvoitusta, ja Perunayhteistyöryhmä maistatti Peruna-baarissaan eri lajikkeista tehtyjä ruokia.

Peruna on suosittu viljelykasvi lähes kaikkialla maailmassa. Sitä viljellään myös alueilla, joilla yhteiskunnassa vallitsee sota ja
sekasorto. Esimerkiksi Syyriasta tai Irakista kantautuvien uutisten rinnalla ”arkinen
perusruokamme” tuntuu ristiriitaiselta käsitteeltä. Silti näilläkin alueilla siviilit elävät
omaa elämäänsä parhaansa mukaan. Perunaa tarvitaan ja syödään joka päivä. Kuuma
Peruna otti selvää, minkälaisia mietteitä on
omasta työstään siemenperunakauppiaalla,
jonka vastuulla on sotatilassa kamppailevia kohdemaita.

Kantaperunan lajikeasemoinnit ja maltokaarikoe nostettiin 28.9.
aurinkoisissa tunnelmissa.
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Kaupankäynti levottomuuksien keskellä ei
tarkoita silmitöntä riskinottoa. ”Tietenkään

Joskus perunapellolle mentäessä on osattava olla varuillaan.
Kuuma Peruna 2/15

Kun kysymme, minkälaisia käytännön tilanteita asiakaskäynneillä ja matkustaessa on
tullut vastaan, haastateltavamme listaa tapauksia lähtien yllättäen suljetuista lentokentistä, ryöstöistä ja helikoptereista hotellin katolla aina keskellä kirkasta päivää kuoliaaksi ammuttuihin ihmisiin. ”Näitä asioita
tapahtuu, ja vaikka niistä ei tarvitse tehdä
sen suurempaa numeroa, on niillä totta kai
vaikutuksensa ihmiseen. Joka tapauksessa
ne korostavat turvallisuuden merkitystä ja
saavat esimerkiksi miettimään aina kahteen
kertaan, voinko lupautua käymään asiakkaan pellolla katsomassa perunoita vai en.”
Kansainvälisessä kaupassa korostuu henkilösuhteiden merkitys. ”Paikalliset kontaktit
ovat avainasemassa, eikä pitkäaikaisia kestäviä suhteita voi rakentaa pelkän puhelimen tai Skypen varaan. On voitava kätellä ja
katsoa asiakasta silmiin, jotta voidaan käydä luottamuksellisia keskusteluja. Tuttujen
ihmisten kanssa vuosien saatossa syntyvän
luottamuksen varassa voin sopia kunnolla käytännön asioista, kuten toimituksista,
papereista ja maksuasioista. Ne on hoidettava pilkulleen myös sekasorron keskellä.”
Vaikeat ja vaaralliset olosuhteet lähentävät
myös kauppakumppaneita toisiinsa. Usein
perunakauppaa käydään samojen ihmisten kesken kymmeniä vuosia ja useammassa sukupolvessakin. Tämä yhdistelmä johtaa siihen, että joskus työ voi olla raskasta myös henkilökohtaisella tasolla. ”Ilman
muuta tässä syntyy siteitä ihmisiin, ja sotaalueilla toimiessa olen välillä törmännyt sydäntäsärkeviin tilanteisiin. Kun työtovereille tai heidän perheilleen sattuu ikäviä kohtaloita, se koskettaa aina itseäkin. Periaatteessa on kuitenkin selvää, että täällä ei puhuta politiikkaa, vaan keskitytään perunoihin. Elämän täytyy joka tapauksessa jatkua,
oli tilanne miten vaikea tahansa.”
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Tutkimus & Kehitys
T e k e s - h a n kk e e s s a k e h i t e t t i i n u u d e n la i n e n m i t t ala i t e

”Älyperuna” kertoo,
mitä varsinaisille perunoille kuuluu
Nyt on syytä pelata varman päälle

Vaihda omat siemenet sertifioituun!

Projekti sai alkunsa, kun mietittiin, voitaisiinko siemenperunan monivuotista lisäysviljelyä dokumentoida reaaliaikaisesti. Ehkä
voitaisiin kehittää laite, joka mittaisi joka
kesä siemenperunaerän kasvuolosuhteet,
siirtyisi syksyisin nostojen yhteydessä perunoiden mukana varastoon, ja kun siemenperunat muutaman kasvukauden kuluttua
toimitettaisiin ruokaperunatiloille, laite jatkaisi mittauksia vielä kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana aina ruokaperunapenkkiin
saakka. Pian todettiin, että tällaista laitetta
ei ilmeisesti ole maailmallakaan vielä kehitetty. Todettiin myös, että laitteelle saattaisi olla kysyntää muuallakin kuin siemenperunatuotannossa.

Seitsemän syytä käyttää kotimaista sertifioitua siementä:
1. Suojaat tilasi ankeroisilta ja rengasmädältä.
2. Huippusatojen todennäköisyys kasvaa.
3. Paremmat saantoprosentit pakkaamolla ja kuorinnassa.
4. Siementila hoitaa siementen lajittelut.
5. Siemenen toimittaja vastaa osaltaan laatuongelmista.
6. Jatkossa Lisäyslohkot vapautuvat ruokaperunan tuotantoon.
7. Määräalennukset laskevat siemenkustannusta.
= Yhteenlaskettuna rahanarvoinen ja turvallinen ratkaisu

LANNOITTEET JA MAANPARANNUSAINEET
- OSTA SUORAAN ASIANTUNTIJALTA
ASKO SEPPÄNEN RONNY HOXELL

KRISTIAN MIKOLA SEPPO VÄTTI

MATIAS RÖNNQVIST JUHA-PEKKA KLASILA

JARMO AHO

SIILINJÄRVI

KRISTIINANKAUPUNKI

LAITILA

SÄKYLÄ

VAASA

TYRNÄVÄ

HAAPAJÄRVI

040 579 3866

040 591 4071

040 574 7387

040 660 5970 0400 590 057

040 579 3714

0500 289 078

s-posti: etunimi.sukunimi@berner.fi
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Kantaperunan vuonna 2012 käynnistämä
Tekes-rahoitteinen teknologiahanke päättyi
kesällä 2015. Lopputuloksena syntyi perunan kasvuolosuhteiden, varastointiolosuhteiden ja kuljetusolosuhteiden reaaliaikaiseen seurantaan tarkoitettu ”Älyperuna”.
Kookkaan perunan kokoinen langaton laite kulkee perunoiden mukana, tekee mittauksia ja lähettää mittaustulokset langattomasti pilvipalveluun. Pilvestä data tulostuu käyrinä käyttäjän nettiselaimeen tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen ruudulle.

Mittalaitteen kehitys aloitettiin määrittelemällä, mitä kaikkea laitteen haluttaisiin mittaavan. Toisessa vaiheessa hankittiin markkinoilla jo olleita mittalaitteita, joista koottiin koetilalle ensimmäinen toimiva yhdistelmä. Erilliset mittalaitteet akkuineen mahtuivat kutakuinkin perunan idätyskoriin, mutta
eivät vielä Älyperunaan. Ne kuitenkin mittasivat haluttuja olosuhteita, ja todellisten
mittaustulosten avulla päästiin kehittämään
datan langatonta siirtämistä ja pilvitietokantaa. Kolmannessa vaiheessa alettiin hankkia elektroniikkaa ja rakentaa varsinaista
Älyperunaa. Tällä hetkellä keksintö on suojattu 11-kohtaisella kansainvälisellä patenttihakemuksella, joka on edennyt suojausprosessissa, mutta varsinaista patenttia ei
ole vielä myönnetty.

Älyperuna matkustaa aitojen perunoiden mukana läpi viljelyn ja varastoinnin.
Älyperunan ”kuori” on 3D-tulostimella tulostettu, kovamuovinen perunanmuotoinen
kotelo. Kotelon ylä- ja alapinnoille on jätetty aukot, joista ympäröivä ilma kulkee kotelon sisään antureiden luo. Aukot on vuorattu mikrohuokoisella Gore-Tex-kalvolla. Kalvo pitää pölyn ja lian poissa kotelon sisältä, mutta päästää sisään kosteuden ja hiilidioksidin. Rakenne mahdollistaa Älyperunan toiminnan myös perunapenkin sisässä
ja perunavarastossa. Laitteen sisään piirilevylle on asennettu pieni mikroprosessori ja muistipiiri sekä anturit, jotka mittaavat lämpötilaa, suhteellista ilmankosteutta
ja hiilidioksidipitoisuutta. Lisäksi laitteeseen
on sijoitettu kiihtyvyysanturi, joka mittaa ja
tallentaa perunoiden esimerkiksi noston tai
lajittelun aikana saamat kolhut. Mittausdata
välittyy pienikokoisen radiolähettimen kautta ulkoiseen vastaanottimeen, joka välittää
datan 3G-yhteyden kautta pilveen. Elektroniikan suojaamiseksi perunan pinta on päällystetty elastisella silikonilla.
Tekes-rahoitteisen hankkeen tekninen puoli
on toteutettu Ylivieskassa Centria Tutkimus
ja kehitys -yksikön asiantuntijoiden voimin.
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Centrian tiimin työtä vetänyt Esko Sääskilahti kertoo hankkeen olleen erittäin mielenkiintoinen. ”Kehittämistyö tarjosi kovan luokan teknisiä haasteita. Miten useita erilaisia mittauksia sisältävä mittalaite saadaan
oikeiden perunoiden kaltaiseksi, miten se
saadaan toimimaan erilaisissa olosuhteissa,
miten mittaustiedot saadaan radiotekniikan
avulla siirrettyä perunapenkin sisältä maaaineisten ja kasvustojen läpi pellon reunalle ja sieltä internetiin ja niin edelleen. Tämä
oli erittäin haastava ja siksi meille innostava projekti.” Sääskilahti kertoo.
HZPC Kantaperunan omistusjärjestelyjen
myötä hanke vietiin loppuun Perunamestarit Oy:ssä. Perunamestareiden toimitusjohtaja Eero Pisilä on innoissaan uudesta innovaatiosta. ”Kyllä minulla on sellainen näkemys, että Älyperuna voi antaa huomattavan
hyvät mahdollisuudet hallita perunan tuotantoprosessia ja kehittää perunan laatua.
Tämä ei ole pelkästään suomalainen juttu,
vaan tällaiselle laadunvartijalle on varmasti käyttöä myös kansainvälisesti.” maalailee Pisilä.
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Svensk Resumé
Verklig noggrannhet
i potatisodlingen
GPS-positioneringen har redan länge varit på väg in i lantbruket.
I potatisodlingen hjälper GPS till att få raka bänkar och optimerade sprutlinjer, men kan tekniken vara till verklig ekonomisk nytta?
Kuuma Peruna reste till potatisodlare Jacob Van Den Bornes gård
på gränsen mellan Holland och Belgien för att reda ut hur noggrann potatisodlingen kan vara idag.
Jacob är gårdens unge herre, potatisodlare i tredje generationen. Den högreste unga mannen odlar släktgården tillsammans
med sin pappa. Här odlar man cirka 550 hektar potatis, 150 hektar sockerbeta och 300 hektar majs. Man byter aktivt jord med andra gårdar för att få cirkulationen att flyta så bra som möjligt.
”Pappa skaffade positioneringsteknik åt oss för första gången
för 15 år sen år 2000. Då var den enda orsaken till investeringen
att vi ville ge arbetarna exakt information om var våra åkerskiften
och särskilt bytesjorden finns. Det kan låta konstigt, men vi fick
faktiskt varje år samtal och meddelanden från våra grannar som
sade att det var roligt att ni plöjde, men ert skifte ligger där bredvid. Positioneringsapparaterna fixade problemet.” Gårdens första
GPS-system ersattes med ett noggrannare år 2006. Det senaste,
ännu mer noggranna, systemet togs i bruk år 2012.
Idag har mängden mätningsdata på gården växt enormt. Målet
bakom allt är att få en ständigt större skörd. I det arbetet är gårdens viktigaste tekniker jordmånsscannern, kameran och lyftmaskinen som väger skörden från varje kvadratmeter. Jordmånsscannern
mäter åkerskiftets förmåga att leda vatten med en kvadratmeters
noggrannhet. Maskinen mäter vattenledningsförmågan ända till
tre meters djup och sparar mätresultatet på en molnserver. Därifrån förmedlas informationen till sättningsmaskinen och till sprutorna och bevattningsmaskinen för gödsling och växtskydd. Slutresultatet är en kvadratmetersnoga karta om markens skördeproduceringsförmåga och en sättningstäthet och gödsling som optimerats utgående från detta. Cirkeln sluts till sist då lyftmaskinen
ger feedback om hur varje kvadratmeter lyckats då skörden tas
upp.
Bakgrundsinformation får systemet från kamerorna som monterats på gödslings- och växtskyddssprutornas bommar. Kamerorna mäter växternas bladgröna och biomassa och reglerar tilläggskväve gödslingen i realtid. För att kartlägga problem använder Van
Den Borne kameraflygplan som enkelt kan luftfotografera ett helt
skifte i realtid.

Gårdens tre stora sprutor har var och en två olika behållare
med vilka man samtidigt kan spruta tolv olika kombinationer.
De sex kamerorna som monterats på bommarna mäter växternas behov och reglerar gödslingen enligt det.
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Det är även skäl att märka att jordbruksteknologin inte endast
är en framtidsgrej. Så som exemplet Van Den Borne visar finns all
nödvändig teknologi färdig och kan utnyttjas. ”Våra flesta teknologiinvesteringar har betalt tillbaka sina kostnader redan på ett par
år. När vi kan få ut den maximala skörden från varje del av skiftet ökar mängden potatis som helhet till en bättre nivå”, övertygar Jason.

Släta ut åkern med sladden
Ibland kan en ny företagsidé uppstå mitt under annat jobb. Så
gick det för Jari Keränen från Tyrnävä i Finland. Han hyrde ut åkrarna och lagret och bytte ut potatisodlingen mot att jämna ut och
formgiva åkrarna med sladd. ”När jag odlade potatis märkte jag
att potatisens skördenivå hade en större variation på skiften med
ojämna ställen. Åkerarbete för potatisen drog oftast ut på tiden
långt ut till hösten och jag hade inte ens hunnit sladda även om
jag haft en egen sladd. Då började jag fundera på om jag kunde
börja göra åkersladdning på ackord åt odlare”, berättar Keränen.

byggdes år 1970 på gården och efter det började Veli-Mattis föräldrar Onerva och Onni verkligen satsa på potatisodlingen. Veli-Matti har fortsatt det långsiktiga arbete hans föräldrar inledde. Han
berättar att han är stolt över att gårdens längsta kundrelation har
bevarats i över 35 års tid.
Veli-Mattis familj har tre barn under skolåldern, så deras intresse för odlingen är något som framtiden får visa. Koskelas har ända
från början velat att en så stor del som möjligt av arbetet bevaras
där hemma, så potatisen görs redo för affären, tvättas och packas själv. På så vis finns det arbete på gården både för den nuvarande husbonden, för föräldrarna och för den ”utomstående” anställda Sami Rankaviita, som är bror till Veli-Mattis fru. Sami ansvarar särskilt för underhållet av gårdens maskiner. Den packade potatisen sänds till partihandeln och vidare till konsumenten.
Även om matpotatisen är gårdens huvudsakliga produktionsväxt
odlar man även potatis för matindustrin och stärkelsepotatis. Odlingarna täcker totalt 70 hektar. Cirkulation uppnås genom att byta
skiften med områdets spannmålsodlare.
Den gångna växtsäsongen i Dagsmark var ”minnesvärd” enligt
Veli-Matti. Våren var kall och regnig så sådden fördröjdes. I maj-juni regnade det lokalt upp till 150 millimeter. Utgångsläget såg inte
bra ut. Potatisen steg långsamt upp och i nedsänkningarna drunknade potatisen. ”De skiften där vi längst odlat potatis led mest
av fukten”, konstaterar Veli-Matti. Kylan fortsatte under sommaren. Sprutningen måste inledas under ett mycket tidigt skede. Under upptagningen såg det ut som om sensommarens varma period var till någon hjälp mot den dåliga början. I skrivandets stund
i början av oktober pågår upptagningen i full fart, om än några
veckor senare än normalt.

Också den här säsongen var Challenger en av Koskelas huvudsorter och Veli-Matti skryter på potatisen. ”Det är en slät och klarskalig potatis med låga ögon. Challenger är en mångsidig potatis för oss eftersom den passar för packning, i mos, för förädlingen men även för pommes frites-tillverkning.” Den enda egentliga
tidiga sorten hos Koskelas är Carrera. I år producerade den färre knölar än tidigare på grund av den kalla våren, men kvaliteten
var ännu jämngod. ”I Carrera förenas en god smak med ett vackert yttre”, säger Veli-Matti.

Potatislagret som byggdes år 2014 har givit mer utrymme för
lagringen.
Koskela har en positiv attityd och ger ett bra råd för att nå bättre framgång inom branschen. ”Det verkar som om man inte klarar sig ensam inom potatisbranschen, utan man måste ha många
kontakter och känna branschfolket. Jag tycker att det lönar sig att
besöka olika evenemang riktade till odlare, där kan man även få
idéer till sin egen gård. Precis som många andra så tycker jag det
är lustigt att nästan hela min bekantskapskrets jobbar med potatis på något sätt. Man kunde säga att livet till största delen kretsar kring potatisen.”

www.konekanta.com

Traktorn har ett drivband som ger bra grepp om marken utan
att göra den för tät.

KATSO UUDISTETUT KOTISIVUT - UUSI TARKENNETTU TUOTEPALETTI:

I åkersladdningen är den första månadslånga säsongen under
våren. Också under sommaren kan man formge på förhand överenskomna skiften som kunden låtit stå i träda. Företagaren hoppas på att få fler sommarkunder. Höstsäsongen inleds i mitten av
augusti då tröskningen börjar och fortsätter så länge marken bara
hålls tillräckligt torr. Största delen av Keränens kunder är potatisodlare, men han har även en del spannmålsodlare bland kunderna. Den senaste tiden har åkerformgivningen även väckt ökat intresse på gräsgårdarna.
På potatisgårdarna syns nyttan av att formge åkern främst som
jämnare fuktförhållanden. Tack vare utjämning undviks potatisdrunkning och skörden blir klar samtidigt. Enligt Keränens upplevelse vill potatisen göra både små och stora knölar under ojämna
förhållanden, men på en jämn åker blir även storleken mer likadan. Sladdningen hjälper även då det känns som om marken torkar plågsamt sakta under sommaren. När man får åkern att slutta
i rätt riktning rinner smältvattnet enklare bort och vårarbetet kan
inledas i god tid.

Kontakterna är guld värda
inom potatisbranschen
Potatisodlare Veli-Matti Koskela är herre på sin hemgård i Dagsmark-området i Kristinestad. Det första ordentliga löspotatislagret

Kuuma Peruna 2/15
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Edistyksellinen
ranskisautomaatti
Hollantilainen start-up-yritys Caenator on kehittänyt yhdessä Wageningenin yliopiston
kanssa ranskanperuna-automaatin. Automaatti tekee valmiita ranskanperunoita niin
edullisesti, että 40 annosta päivässä riittää
kannattavaan liiketoimintaan. Masiinan luvataan olevan äänetön ja hajuton. Toivottavasti
ranskikset eivät kuitenkaan ole mauttomia.
Lue lisää www.caenator.com
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Kiina on tälläkin hetkellä maailman suurin perunantuottajamaa. Vuosituotannoksi heinäkuusta 2015 kesäkuuhun
2016 arvioidaan 93 miljoonaa tonnia. Vertailun vuoksi
vastaavat luvut Saksassa, Hollannissa ja Suomessa ovat
noin 10, 7 ja 0,6 miljoona tonnia. Kiinan tavoitteena on
tuplata nykyinen noin viiden miljoonan hehtaarin tuotantoala vuoteen 2020 mennessä. Yhdessä parantuvien satojen kanssa tämä tarkoittaisi valtavaa lisäystä kokonaistuotantoon. Tavoitteiden mukaan peruna olisi jatkossa
neljänneksi suurin tuotantokasvi riisin, vehnän ja maissin jälkeen. Lähde GAIN-raportti nro CH15063, 25.9.2015.
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Myös Challengerin siementuotanto on nyt kokonaan
kotimaista, kausihuoneelta suursäkkiin saakka. Tarjoamme

-20%
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alle 800

alennuksen challengerin
sertifioidusta siemenesta.
Tarjous koskee kaikkia siemenperunaasiakkaitamme tilausmäärästä riippumatta.
Tarjous on voimassa koko toimituskauden tai
niin kauan kuin tavaraa riittää.

www.kantaperuna.com

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
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