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P  ä  ä  K  i  r  j  o  i  t  u  s

Osallistuin marraskuussa jalostajatalojen 
lajikepäiville Hollannissa. Hollantilaiset 
saavat yhteistuumin perunaväen liikkeel-
le. Yksistään kumppanimme HZPC:n näyt-
telyssä vieraili parin päivän aikana peru-
nafaneja yli 30 maasta. Lajikepäivät ovat 
erinomainen paikka verkostoitua ja luoda 
kauppasuhteita. Moni Kantaperunan vien-
tikauppakin on käynnistynyt noiden päivi-
en aikana. Hollannissa voi tuntea innos-
tuksen palon ja sen, että perunassa on 
vetovoimaa. Tätä samaa imua olen par-
haimmillaan aistinut Kuuma Peruna -kier-
tueellakin.

Olen puhunut usein innostuksen merkityk-
sestä. Kun innostus liitetään rohkeisiin ta-
voitteisiin, voi syntyä ihmeitä. Liian usein 
me suomalaiset ja perunaihmisetkin latis-
tamme tunnelman väheksymällä niitä, jot-
ka ovat asiastaan innostuneita. Tällä asen-
teella ei vaan ainakaan kansainvälisillä 
markkinoilla pärjää. Rohkeat ja innostu-
neet ottavat aloitteen käsiinsä ja hoitavat 
hommat kotiin. Siksi aloitteellisuus kan-
nattaa meillä ja maailmalla.

Matalien hintojen markkinoilla ovat innos-
tus ja veto joskus vähissä. Muutaman sen-
tin perunanhinta kun ei kata edes muuttu-

”Kun innostus 
liitetään rohkeisiin 
tavoitteisiin, voi 
syntyä ihmeitä.”

via tuotantokuluja. Perunabisnes on kui-
tenkin pitkän aikavälin toimintaa ja jouk-
koon mahtuu vaikeampiakin vuosia. Toi-
minnan ja tuotteen laatuun panostaminen 
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lopulta palkitaan. Tähän markkinatilantee-
seen Kantaperuna tarjoaa asiakkailleen 
poikkeuksellisen hintaedun kahden uu-
tuuslajikkeen Annabellen ja Salinen osal-
ta. Haluamme tukea sertifioidun siemenen 
käyttöä. Tarkastettu siemenperuna on sel-
keästi osa laadukasta toimintamallia.

Saimme Kantaperunassa pari viikkoa sit-
ten mukavan tunnustuksen. Oulun Kaup-
pakamari myönsi yrityksellemme Vetovoi-
ma-palkinnon. Palkinnon perusteluissa to-
detaan, että se annettiin tunnustuksena 
esimerkillisestä markkinoinnista ja sen tu-
loksista. Tunnustus lämmittää, mutta tekee 
samalla nöyräksi.  Se velvoittaa tekemään 
entistäkin enemmän ja kuuntelemaan asi-
akkaita herkällä korvalla. Monet kehittä-
mishaasteet pitävät jalat tiukasti maassa. 
Innostuksen aiomme säilyttää.

Kiitos kuluneesta vuodesta 
ja Rauhaisaa Joulun aikaa!

Jussi Karjula
jussi.karjula@kantaperuna.com

Kaksi sukupolvea sovussa 
Viirteenjoen rannoilla

Samuli Leskelän tila Lohtajalla ei ole ai-
van tavallinen sukupolvenvaihdostila. Hän 
viljelee omaa tilaa isänsä Pertin naapuri-
na. Ratkaisu on osoittautunut luontevaksi 
ja molemmat tilat puhaltavatkin yhteen hii-
leen. Kilpailua isän ja pojan välillä ei ole 
havaittavissa. Toisen onnistumisesta osa-
taan myös nauttia.

Samuli Leskelä viljelee perunaa Lohtajal-
la Viirteenjoen varrella 35 hehtaarin alalla. 
Oma tila on ostettu keväällä 2009, mutta 
perunakokemusta hänellä on jo 25 vuoden 
ajalta. Merkittävää tässä on se, että hän on 
myös 25 vuotta vanha. Kesäkuussa synty-
nyt Samuli laitettiin ensimmäisen kerran pe-
runakoneen päälle kolmen kuukauden ikäi-
senä. Silloin tosin vielä vain seuraamaan 
muiden nostotyötä ja oppimaan.

Myös Samulin isä Pertti Leskelä viljelee per-
heen kantatilaa Lohtajalla. Yhteensä hei-
dän peruna-alansa on 80 hehtaarin luok-
kaa. Kun tilalla ruvettiin pohtimaan suku-
polvenvaihdosta, nousi mahdollisuus ostaa 
oma tila yhdeksi vaihtoehdoksi. Kannusti-
mena oli myös nuorille yrittäjille annetta-
va tuki. Leskelöiden valitsema tapa ei ole 
se perinteinen sukupolvenvaihdos ja moni 
tuttava onkin ihmetellyt ratkaisua. Saadut 
tuet ja mahdollisuus yhdistää tilat tulevai-
suudessa tekivät vaihtoehdosta järkevän. 
Itse asiassa myös isä Pertti aloitti aikanaan 
vastaavalla tavalla.

”Hulluksi saa sanoa, 
muttei laiskaksi”

Kuten jo edeltä saattaa päätellä, on maan-
viljely Leskelällä veressä. Siinä mielessä 
valinta jatkaa perunanviljelyä oli luonnolli-
nen. Taloudellisesti tilan ostaminen on iso 
ratkaisu, joka vaatii uskoa omaan osaa-
miseen. Tavoitteena hänellä on rakentaa 
omasta uudesta tilasta kannattava ja yhdis-
tää se aikanaan isän tilaan. Tilojen yhteen-
lasketun peruna-alan Leskelä katsoo riittä-
vän kannattavaan ammattimaiseen peru-
nantuotantoon myös tulevaisuudessa.

Hänen mukaan kannattavuus ja menestys 
perustuvat kovaan työhön ja kykyyn ajatel-
la viljelyä kokonaisuutena. Huonoina vuo-
sina tulee olla erityisen tarkkana, ettei tee 
turhia investointeja. Ylimääräiset kulut tu-
lee karsia pois. Sama pätee toki myös hy-

viin vuosiin. ”Eikä joustavasta pankinjoh-
tajastakaan näissä hommissa haittaa ole”, 
jatkaa Leskelä.

Saman perheen sisällä ei ole järkevää hank-
kia kaksia koneita. Leskelän mukaan on pa-
rempi ostaa palvelua toiselta tilalta, jolloin 
työkoneiden kapasiteetti on paremmassa 
käytössä. Hehtaarikohtaisten konekustan-
nusten seuraaminen auttaa merkittävästi 
koko tuotannon kannattavuuden arvioin-
nissa ja suunnittelussa.

Leskelät ovat myös tehneet pitkäjänteistä 
yhteistyötä alueen muiden maanviljelijöi-
den kesken. He auttavat kesällä rehunteos-
sa, kun taas syksyllä he saavat apua nos-
tojen aikaan. Tällä tavoin säästyy hyvinkin 
yhdeltä traktori-investoinnilta.

Challenger onnistui hyvin
Leskelän tilalla viljellään useita lajikkeita, 
jotta asiakkaiden tarpeet voidaan tyydyttää. 
Tällä hetkellä viljelyssä ovat ainakin Chal-
lenger, Asterix, Inova, Rikea, Lady Rosetta 
ja Fontane. Jokaisen lajikkeen kohdalla tär-
keintä on hyvä laatu, määrä tulee vasta sen 
jälkeen. Tällä tavalla varmistetaan myyntiä 
ja vähennetään hävikkiä.

Edellä mainituista lajikkeista Challenger oli 
tilan viljelyksessä ensimmäistä kertaa ja tu-

lokset olivat lupaavia. Lajikkeen satotaso 
oli erinomaista 45 tonnin tasoa hehtaaril-
ta. Leskelän mukaan lajikkeessa onkin po-
tantiaalia kasvaa merkittäväksi lajikkeeksi 
tulevaisuudessa.

Lajikkeena Challenger on mielenkiintoinen 
myös, koska hehtaarille istutettava siemen-
määrä on varsin alhainen johtuen pitkästä 
istutusvälistä. Ennen istutusta Leskelä tu-
tustui Challengerin viljelyohjeisiin ja kes-
kusteli myös Kantaperunan Anne Parkkisen 
kanssa lajikkeesta. Ennakkotutustuminen 
kannatti, sillä Leskelän mukaan muuten ei 
ehkä olisi tohtinut käyttää 30 senttimetrin 
istutusväliä. Isoimmilla siemenkoilla lajik-
keen voi istuttaa vieläkin harvempaan.

Tänä kesänä sertifioidun siemenen istut-
taminen kannatti, sillä edellisen vuoden 
vaikeat olosuhteet näkyivät myös omassa 
siemenessä. Ruokaperunan hinnan olles-
sa normaalilla tasolla, mahdollistuisi sie-
menen laajempikin uusiminen helpommin. 
Leskelä heitti myös Kantaperunalle haas-
teen osaltaan madaltaa kynnystä uusia sie-
men joka vuosi.

Viljelykierto 
on tulevaisuutta

Ruokaperunan laadun ylläpitäminen ja pa-
rantaminen on Leskelän mukaan tilan pää-
tavoitteita. Yksi askel tähän suuntaan on 
viljelykierron lisääminen. Nykyisellään ti-
lalla suurin osa pelloista on useita vuosia 
peräkkäin perunalla, mutta tulevaisuudes-
sa tarkoitus on pystyä kierrättämään mah-
dollisimman paljon. 

Jo nyt kierrätetään ongelmapeltoja. Esimer-
kiksi tänä kesänä havaittiin eräällä lohkol-
la suhteellisen paljon valvattia, minkä ta-
kia kyseinelle lohkolle ei suunnitella peru-
naa ensi kesäksi. Valitettavasti perunalle 
soveltuvat maat ovat Lohtajan alueella pit-
kälti jo käytössä. Perunamaista on otetta-
va kaikki irti. Samuli Leskelällä on kuiten-
kin vahva luottamus perunantuotannon tu-
levaisuuteen Lohtajalla.

AA

Lohtajalainen Samuli Leskelä uskoo peru-
nan tulevaisuuteen.
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WM 6000
1-rivinen perunankorjuukone 
6100 kg säiliö       
Kattavat varusteet mm.

• JoyStick -ohjaus                                                                      
• Hydraulinen pyörä- ja puomiohjaus                   
• Automaattinen sivuohjaus                            
• Automaattinen pyörien keskitys                      
• Rengaskoko WM 6000: 600 / 50 - 26,5”                                          
• Automaattinen koneen vakain                            
• Nostomaton puhdistusrulla                        
•   Automaattinen nappulamaton 

kallistuksen säätö    
• Täyttöautomatiikka                               
• Hydraulinen tukijalka
• Avoin varsimatto

hinta näillä varusteilla 85.000,- alv. 0%

WM 8500 
2-rivinen hinattava 
perunankorjuukone 
8500 kg elevaattorisäiliöllä 
Kattavat varusteet mm.

• JoyStick -ohjaus                                       
• Oma hydrauliikka                   
• Hydraulinen pyörä- ja puomiohjaus                      
• Automaattinen sivuohjaus                               
• Automaattinen pyörien keskitys                         
• Automaattinen koneen vakain                                 
 • 800 / 45 - 30,5” renkaat                                            
• Hydraulinen tukijalka
• Avoin varsimatto

hinta näillä varusteilla 125.000,- alv. 0%

Wühlmaus
– ammattilaisen valinta!

Wühlmaus perunannostokoneet 
ovat tunnettuja selkeästä ja 
kestävästä perusrakenteestaan. 

Ne ovat kovasta kapasiteetistaan 
huolimatta erittäin hellävaraisia.

Wuhlmaus_A4.indd   1 13.10.2009   15:51:37

Pohjoisen Kantaperuna Oy:n varastonhal-
linnassa ja logistiikassa on siirrytty uuteen 
aikakauteen. Uusi toiminnanohjausjärjes-
telmä on otettu käyttöön ja se kattaa au-
kottoman tiedonkulun pelloilta asiakkaal-
le asti. Viivakoodit ja reaaliaikainen tiedon-
kulku ovat siemenperunan varastoinnin ja 
logistiikan arkea.

Kun siemenperunat nostetaan pelloilta so-
pimuspakkaamojen varastoihin perunalaa-
tikot saavat kylkeensä viivakoodin, jonka 
avulla siemenperunan kulkua ja viljelytie-
toja voidaan seurata reaaliajassa, tässä ja 
nyt. Keväällä, kun siemenperunan lajittelu 
ja pakkaaminen viljelijöille alkaa viivakoo-
dit seuraavat perunaerää. Siemenperuna-
erä on jäljitettävissä. 

Viivakoodit luetaan käsipäätteellä ja vilje-
lijöiden käytössä on internetsivustot, jos-
ta jokainen viljelijä saa kaiken tarvitseman-
sa tiedot käyttöönsä. Käytännössä suurin 
mullistus on, että käsin tietojen kirjaami-
nen jää pois ja tiedot kirjautuvat käsipäät-
teen ja viivakoodin avulla järjestelmään. 
Tietojen kirjaaminen käsipäätteellä tapah-
tuu juuri siellä missä itse työkin tehdään. 
Virheiden mahdollisuus pienenee. Jokainen 
siemenperunaerä on oma yksilönsä uudes-
sa toiminnanohjausjärjestelmässä. 
 

Kaikki tieto samassa paikassa
Pohjoisen Kantaperunassa käyttöön otetus-
sa uudessa toiminnanohjausjärjestelmäs-
sä kaikki siemenperunaeristä saatava tie-
to tallentuu samaan paikkaan. Näin kaikki 
tarvittava tieto on aina viljelijöiden, sopi-
muspakkaamojen sekä Kantaperunan toi-
mistoväen käytössä. Erityisesti myynti tar-
vitsee reaaliaikaista tietoa.

”Sivustojen kalenteri ja dokumentinhallinta 
-toiminnot mahdollistavat myös tehokkaan 
sisäisen tiedottamisen. Haluamme korostaa 
toimintamme avoimuutta tällä uudella jär-
jestämällä. Viljelijät voivat seurata omien 
perunaerien tilannetta internetistä. Ha luam-
me parantaa entisestään toiminnan laatua 
niin kotimaan kuin ulkomaan kaupassa-
kin”, Pohjoisen Kantaperuna Oy:n logistiik-
kapäällikkö Pasi Viuhkola kertoo.

 ”Kantaperuna on kasvuyritys ja siemen-
perunan toimitusvarmuus on yksi kilpai-

tieto liikkuu reaaliajassa!
HuiPPutEKNoLoGiAA PEruNABisNEKsEEN – uuDEssA toiMiNNANoHjAuKsEssA

lueduistamme, jota uusi järjestelmä tukee 
toiminnan laajentuessa. Uusi järjestelmä 
on mitoitettu jopa 30 miljoonan siemen-
perunakilon käsittelyyn. Kevään tiivis sie-
menperunan toimituskausi viljelijöille vaa-
tii paljon resursseja. Emme ole pystyneet 
seuraamaan riittävän reaaliaikaisesti tilaus-
toimitusprosessin tilannetta. Tämä oli yksi 
syy siihen miksi uutta toiminnanohjausjär-
jestelmää lähdettiin kehittämään. Järjestel-
mä poistaa epäselvyydet ja toiminta tehos-
tuu”, Viuhkola toteaa.

Nopeaa 
reagointia muutoksiin

”Tavoitteiden saavuttamisen ja onnistumi-
sen kannalta on tärkeää, että tavaran toi-
mitustilanteesta on reaaliaikainen kuva ja 
muutoksiin pystytään reagoimaan nope-
asti”.

Käsipäätteen avulla järjestelmään kirjautu-
vat automaattisesti tuotantoprosessin eri 
vaiheet, kuten siemenperunoiden saapumi-
nen varastoon, tuotteiden lähteminen asi-
akkaalle sekä eräseuranta. Toiminnanoh-
jausjärjestelmä tekee tuotannon läpinäky-
väksi. Viivakoodin avulla asiakkaalle lähe-
tetty perunaerä pystytään jäljittämää aina 
peltolohkolle saakka. 

Siemenperunan erätietoihin yhdistetään 
ePeruna-palvelun kautta myös kasvukau-
tena tehdyt viljelytoimenpiteet ja Eviran 
sertifioidulle siemenperunalle tekemät tar-
kastustulokset. Viljelytietojen keräämiseen 
käytetään ProAgrian WISU-viljelysuunnitte-
luohjelmaa.

Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään kerä-
tään paljon erilaisia tietoja. Viivakoodi, jota 
järjestelmä käyttää, on tavallista viivakoo-
dia kehittyneempi, niin sanottu 2D-koodi. 

”Siemenperunan viljelyn ja laadun kehittä-
miseksi kaiken tämän tiedon kerääminen 
on erityisen tärkeää”, Viuhkola sanoo.

”Tämän projektin yksi pääpainopiste on ol-
lut kehittää järjestelmästä helppokäyttöi-
nen viljelijöille kuin toimistoväelle.”

Järjestelmätoimittajina projektissa ovat ol-
leet SYSteam Business Solution Oy sekä 
Finn-ID Oy.

Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

Pohjoisen Kantaperuna Oy:n logistiikkapäällikkö Pasi Viuhkola esittelee käsipäätteen toimin-
taa. Laite lukee pakatun perunaerän viivakoodin ja siirtää viivakoodin tiedot toiminnan ohja-
usjärjestelmään. Perunaerä on valmis toimitettavaksi asiakkaalle.
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Paluu puhtaisiin raaka-aineisiin

Forsfood Oy, Ajokkikuja 5, FI-61800 KAUHAJOKI
Puh. 020 7995 888, Fax. 020 7995 870

Drywite tuotteilla voidaan kastaa kasvikset liuokseen, jolloin säilyvyys paranee ja tuote Drywite tuotteilla voidaan kastaa kasvikset liuokseen, jolloin säilyvyys paranee ja tuote Drywite tuotteilla voidaan kastaa kasvikset liuokseen, jolloin säilyvyys paranee ja tuote Drywite tuotteilla voidaan kastaa kasvikset liuokseen, jolloin säilyvyys paranee ja tuote 
pysyy hyvänlaatuisena pidempään. Oikein käytettynä tuotteeseen ei tule haju- tai pysyy hyvänlaatuisena pidempään. Oikein käytettynä tuotteeseen ei tule haju- tai pysyy hyvänlaatuisena pidempään. Oikein käytettynä tuotteeseen ei tule haju- tai pysyy hyvänlaatuisena pidempään. Oikein käytettynä tuotteeseen ei tule haju- tai 
makuhaittoja. makuhaittoja. makuhaittoja. makuhaittoja. 

Forsfood desinfiointirumpu kastaa tuotteet pitäen jokaisen Forsfood desinfiointirumpu kastaa tuotteet pitäen jokaisen Forsfood desinfiointirumpu kastaa tuotteet pitäen jokaisen Forsfood desinfiointirumpu kastaa tuotteet pitäen jokaisen 
tuotteen kastoajan samana. Näin laatu pysyy hyvänä eikä tuotteen kastoajan samana. Näin laatu pysyy hyvänä eikä tuotteen kastoajan samana. Näin laatu pysyy hyvänä eikä tuotteen kastoajan samana. Näin laatu pysyy hyvänä eikä 
vaihtele. Myöskään ylikäsittelyä ei pääse tapahtumaan.vaihtele. Myöskään ylikäsittelyä ei pääse tapahtumaan.vaihtele. Myöskään ylikäsittelyä ei pääse tapahtumaan.vaihtele. Myöskään ylikäsittelyä ei pääse tapahtumaan.    
-Kysy myös automaattisesta kastoliuoksen annostelijasta!-Kysy myös automaattisesta kastoliuoksen annostelijasta!-Kysy myös automaattisesta kastoliuoksen annostelijasta!-Kysy myös automaattisesta kastoliuoksen annostelijasta!

TUOTANTOTILOJEN HYGIENIATASON HALLINTAANTUOTANTOTILOJEN HYGIENIATASON HALLINTAANTUOTANTOTILOJEN HYGIENIATASON HALLINTAANTUOTANTOTILOJEN HYGIENIATASON HALLINTAAN    

    Eri tilojen välisille kulkuväylille laadukkaat hygieniapisteetEri tilojen välisille kulkuväylille laadukkaat hygieniapisteetEri tilojen välisille kulkuväylille laadukkaat hygieniapisteetEri tilojen välisille kulkuväylille laadukkaat hygieniapisteet

    Hygieniapisteet jaloille, käsille ja vaunujen pyörilleHygieniapisteet jaloille, käsille ja vaunujen pyörilleHygieniapisteet jaloille, käsille ja vaunujen pyörilleHygieniapisteet jaloille, käsille ja vaunujen pyörille

    Desinfiointiaine tappaa bakteeritDesinfiointiaine tappaa bakteeritDesinfiointiaine tappaa bakteeritDesinfiointiaine tappaa bakteerit

Useita eri vaihtoehtoja parhaan hygienian saavuttamiseksiUseita eri vaihtoehtoja parhaan hygienian saavuttamiseksiUseita eri vaihtoehtoja parhaan hygienian saavuttamiseksiUseita eri vaihtoehtoja parhaan hygienian saavuttamiseksi    

Tutustu tuotteisiimme osoitteessa www.forsfood.fi Tutustu tuotteisiimme osoitteessa www.forsfood.fi Tutustu tuotteisiimme osoitteessa www.forsfood.fi Tutustu tuotteisiimme osoitteessa www.forsfood.fi 

KASVISTEN SÄILYVYYDEN PARANTAMISEENKASVISTEN SÄILYVYYDEN PARANTAMISEENKASVISTEN SÄILYVYYDEN PARANTAMISEENKASVISTEN SÄILYVYYDEN PARANTAMISEEN    

Kuorittaessa ja leikattaessa kasviksia ja juureksia, niiden solurakenteet vaurioituvat leikkauskohdasta. Kuorittaessa ja leikattaessa kasviksia ja juureksia, niiden solurakenteet vaurioituvat leikkauskohdasta. Kuorittaessa ja leikattaessa kasviksia ja juureksia, niiden solurakenteet vaurioituvat leikkauskohdasta. Kuorittaessa ja leikattaessa kasviksia ja juureksia, niiden solurakenteet vaurioituvat leikkauskohdasta. 
Tämä aiheuttaa kuorettumista ja tummumista mikä laskee tuotteen myyntiarvoa.Tämä aiheuttaa kuorettumista ja tummumista mikä laskee tuotteen myyntiarvoa.Tämä aiheuttaa kuorettumista ja tummumista mikä laskee tuotteen myyntiarvoa.Tämä aiheuttaa kuorettumista ja tummumista mikä laskee tuotteen myyntiarvoa.

Koko kansan tuntema opetusneuvos ja kok-
ki Jaakko Kolmonen palaa uudessa kirjas-
saan yhdessä kotitalousopettaja Helena 
Hurmeen kanssa terveen ruokavalion juuril-
le. Lokakuun lopulla julkistettu kirja ”Näin 
syövät terveet suomalaiset” on kunnian-
osoitus lähiruualle ja suomalaiselle ruo-
kakulttuurille.

Suomalaiset sairastavat
Jaakko Kolmonen kantaa huolta sairaista 
suomalaisista. ”Epäterveestä ravinnosta 
johtuvat sairaudet ovat lisääntyneet hur-
jasti. Ruokavalion osalta on palattava ”iso-
äitien” aikaan, jolloin syötiin terveesti”, Kol-
monen sanoo.  ”Isoäidillä oli kellarissa vuo-
den saaliit kuten vihannekset ja marjat. Sil-
loin syötiin täysjyväviljaleipää ja maitoa 
juotiin, kun sitä oli. Meillä on nykyisin erin-
omaiset mahdollisuudet säilöä ja pakastaa. 
On hyvät jääkaapit ja pakastimet.”  

Kirjaa varten haastateltiin joukko keski-
iältään 80-vuotiaita henkilöitä eri puolilta 
Suomea. He ovat hämmästyneinä seuran-
neet, kuinka heidän lapsuudessaan tunte-

KEittiÖMEstAri jAAKKo KoLMosELtA 40. KirjA

mattomat sairaudet, kuten korkea koleste-
roli ja verenpaine, sydän- ja verisuonitaudit 
sekä kakkostyypin diabetes ovat viime vuo-
sikymmeninä lisääntyneet.  ”Sokerin, alko-
holin ja piilorasvojen kulutus on moninker-
taistunut viimeisen viidenkymmenen vuo-
den aikana. Niistä kertyvillä kaloreilla ihmi-
nen eläisi läpi vuoden, eikä ole syönyt vie-
lä terveellisiä ruoka-aineita lainkaan”, Jaak-
ko Kolmonen sanoo.

Peruna on perusraaka-aine
Jaakko Kolmonen ihastelee suomalaisen 
luonnon ja maaperän puhtautta sekä ko-
timaisten tuotteiden aromirikkautta. Hän 
hämmästelee, miksi Suomeen kannetaan 
sellaistakin tuontiruokaa, jonka osalta 
olemme omavaraisia. Peruna on myös lä-
hellä Jaakko Kolmosen sydäntä. Opetusneu-
vos viljelee useita perunalajikkeita omalla 
palstallaan, vaikuttaa Pro Peruna ry:n hal-
lituksessa ja kantaa huolta suomalaisten 
perunankulutuksesta.

”Meidän täytyy syödä perunaa. Se on yhtä 
tärkeää kuin marjat tai ruisleipä. Meillä on 

Sarapotaain ohje löytyy seuraavalta sivulta.
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Koneet ovat olleet Foorumilla ympäri Suo-
men, Kuumaa Perunaa Kristiinankaupungis-
sa ja Elävä maaseutu tuli Helsinkiin. Tämä 
on syksyn satoa.

Agrimarketin Koneet foorumilla -kiertue on 
kiertänyt syksyn aikana kymmenellä eri 
paikkakunnalla ympäri Suomen. Koneiden 

Syksyn satoa
lisäksi mukana on ollut myös monipuolinen 
Kasvuohjelma-osasto. 

Kuuma Peruna -päivää vietettiin 28.10.2009 
seurantalo Majbossa, Kristiinankaupungis-
sa. Tapahtumassa vieraili noin 100 Suupoh-
ja-alueen perunaviljelijää. Pyttipannun lisäk-
si tarjolla oli muun muassa perunamaailman 

kuulumisia, lajikeuutuuk-
sia sekä viljelyohjeita.

Elma-messut olivat marras-
kuun toisena viikonloppuna Helsingin mes-
sukeskuksessa. Mukana oli Properunan pe-
runapiste, josta löytyi monipuolista peru-
natietoutta.

Seinäjoen Koneet foorumilla -kiertueen Kasvuohjelmaosastolla oli hyvä tunnelma. Osastolta 
viljelijät saivat paljon hyödyllistä tietoa muun muassa siemenistä ja lannoitteista.

Turun konekeskuksessa oli esillä koneita laidasta laitaan. Superperunan kanssa valokuvatut saivat kuvan muistoksi Elma-messuilta.

Koneet Foorumilla -kiertueella sai ensikäden 
tietoa esimerkiksi erilaisista siemenlajikkeista 
ja niiden saatavuuksista. Tilaisuuksissa näyt-
teilleasettajat pääsivät kuulemaan viljelijöi-
den kuulumisia.

Kuuma Peruna -päivässä Majbon seuran-
talolla perunalajikkeita pääsi tutkimaan lä-
hemminkin. Telineessä: TimoBOR, Rikea, Ve-
lox, Annabelle, Saline, Victoria, Challenger, 
Van Gogh, Opera, Mozart, Asterix ja Nicola.

tarjolla laadukkaita perunoita ja runsaasti 
erilaisia lajikkeita. Suomalaiseen makuun on 
hieman jauhoinen peruna, josta saa mauk-
kaamman ja täyteläisemmän ruuan”, kok-

ki Kolmonen sanoo. ”Suosin myös kuori-
neen keitettyjä perunoita, jolloin ravintoai-
neet säilyvät parhaiten. Kotona voi kuori-
neen keitetyt perunat viipaloida, laittaa uu-

nipellille, maustaa vaikkapa curryllä ja hu-
najalla, paistaa ja nautiskella.”

Maahantuonti ja myynti:
S.G. Nieminen Oy
Juurakkokuja 4 puh. 030 650 50
01510 Vantaa fax 030 650 5403

GNA 
-fl ow-pakkauskoneet

SKALS AM 522 -vaaka SKALS Set 604C -lajittelija SKALS KSF 650 -laatikon-
täyttölaite

UPMATIC 2110/2110D -vaaka

UPMATIC 2002 -pakkauskone SKALS VT715 -pesu-
kone

ODENBERG perunoiden ja 
porkkanoiden optiset lajit-
telijat 

WYMA -harja-
kiilloituskone

HANKI KERRALLA
KUNNON KONEET

JUURESTENKÄSITTELYYN

Imelletty 
perunalaatikko

(noin 1,5 litraa)
• 2 kg perunoita, jauhoista lajiketta
• vettä
• 1 dl vehnäjauhoja
• suolaa 
• siirappia
• voita
Kuori helposti muusiintuvat tasakokoiset 
perunat. Keitä ne ilman suolaa. Jäähdytä 
perunamassa ja keitinliemi hieman kättä 
lämpöisemmäksi. Ohenna massaa kahdella 
desillä keitinvettä. Perunamassan lämpöti-
la pitää olla 60–70 astetta, jolloin se alkaa 
imeltyä. Sekoita massaan puoli desiä jau-
hoa ja peitä kattila kannella. Lämmitä uuni 
60 asteeseen ja pane massa uuniin. Sekoi-
ta muusin joukkoon reilun tunnin kuluttua 
loput jauhot ja lämmitä tarvittaessa uunia 
vähän. Jatka imellyttämistä. Tällöin viljan 

Jaakon joulunalusvinkit lukijoille
tärkkelys muuttuu sokeriksi. Murea peruna 
imeltyy jo kolmessa tunnissa makeahkoksi. 
Moni antaa massan imeltyä jopa 10 tuntia. 
Imelyyttä voi tehostaa lisäämällä massaan 
1–2 lusikallista siirappia. 

Ohenna laatikkomassaa kylmällä maidolla 
tai keitinvedellä ja sekoita joukkoon ripa-
us suolaa. Massa on ennen paistamista löy-
sähkön puuron tapaista. Voitele uunivuoka 
ja täytä se laatikkomassalla puoleenväliin, 
sillä kypsyessään massa kuohuu helposti 
yli. Paista laatikoita 150-asteisessa uunis-
sa kaksi tuntia.

Sarapotaatti
(lehden kansikuva)

• 12 kananmunan kokoista perunaa, 
 muusilajiketta
• 200 g siansivua tai -lapaa
•  porkkanapaloja
• 1 rkl merisuolaa

Leikkaa sianliha parin millin viipaleiksi. Li-
hassa pitää olla silavaa. Nahkakaan ei ole 
pahasta. Ripottele lihoille hieman merisuo-
laa samoin kuin graavaisit siikaa. Anna liho-
jen suolautua viileässä 4–6 tuntia. Raviste-
le suola pois. Perunat ovat parhaimmillaan, 
kun lihasta on valunut rasvaa niiden pinnal-
le ja liha on hieman ruskistunut.

Kuori perunat ja laita ne uunivuokaan vie-
ri viereen. Porkkanapalat kypsyvät perunoi-
den kanssa samanaikaisesti. Levitä lihavii-
paleet perunoiden päälle. Paista 200-astei-
sessa uunissa noin puolitoista tuntia.

Perunat syödään uunivuoasta niin, että jo-
kainen ruokailija muusaa perunansa vuoas-
sa ja nostelee sieltä makumassaa suuhunsa. 
Eli syödään samasta astiasta. Sarapotaatti 
on ateria sellaisenaan, mutta sopii tarjotta-
vaksi minkä ruoan kanssa tahansa.
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Kiitämme suomalaisia viljelijöitä sekä muita yhteistyö- 

kumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Boreal Kasvinjalostus Oy

Suomen Perunaseuran syysseminaari koko-
si lokakuussa Dagsmarkiin yli 70 peruna-
ammattilaista. Päivän ohjelma oli monipuo-
linen sisältäen kahdeksan asiantuntijaluen-
toa ja lisäksi siemenperunayritykset esitte-
livät lajikevalikoimaansa piennäyttelyssä.

Perunantutkimuslaitoksen johtaja Paavo 
Kuisma käytti puheenvuoron maan raken-
teen ylläpidosta. ”Hyvärakenteinen maa on 
ilmavaa, sopivan lämmintä ja varastoi te-
hokkaasti vettä juuristokerrokseen. Hyväs-
sä rakenteessa on myös tehokas kapillaa-
risuus”, Kuisma totesi. Peruna itsessään 
on maan rakennetta heikentävä viljelykas-
vi. Runsas käsittely ja raskaat työkoneet 
edesauttavat rakenteen heikentymistä. 

Perunanviljelyssä on monilla alueilla val-
lalla monokulttuuri. Yleensä muokkausker-
roksen tiivistyminen korjaantuu vuotuises-
sa perusmuokkauksessa, mutta sitä vas-
toin syvemmällä jankossa on vaikea me-
kaanisin keinoin palauttaa tuhoutunutta 
maan rakennetta. 
”Suomessa syväkuohkeutuksesta ja jankku-
roinnista on saatu lyhytaikaisia sadonmuo-
dostumista edistäviä vaikutuksia, mutta 
ne ovat jo seuraavana vuonna hävinneet”, 
Kuisma totesi. 

Kuisma kehottikin viljelijöitä huomioimaan 
lohkovalinnoissa, että perunaa viljeltäisiin 
hyvin rakenteensa säilyttävillä kevyillä hie-

tamailla käyttäen maahan eloperäistä ai-
nesta tuovaa ja maan rakennetta ylläpitä-
vää viljelykiertoa. Pelloilla liikkumisen ajan-
kohdat on myös syytä valita huolella, jotta 
sillä ei edistettäisi maan tiivistymistä.

Paavo Kuisma kannusti kuulijoita pelto-
maan rakenteen aktiiviseen tarkkailuun. 
”Paras tapa arvioida rakennetta on kaivaa 
60–80 cm syvyyteen ulottuva kuoppa ja 
katsoa pintaa syvemmälle. Laatutesti antaa 
hyvän kuvan maan rakenteesta ja kasvu-
kunnosta, sillä siinä arvioidaan myös kyn-
tökerroksen alapuolella olevaa maata ja 
juurten kasvusyvyys.”

Perunaruven hallintakeinoista
MTT:n tutkija Lea Hiltunen puhui peruna-
ruvesta ja sen hallintakeinoista. Hiltunen 
kertasi alkuun ruven aiheuttajat: Suomes-
sa tavataan tavallista rupibakteeria (Strep-
tomyces scabies) ja pohjanrupibakteeria (S. 
turgidiscabies). Ne esiintyvät usein samoil-
la pelloilla ja jopa samoissa rupilaikuissa. 
”Perunarupi on haasteellista torjua. Totu-
tuilla ruventorjuntamenetelmillä, kuten vil-
jelykierrolla, kastelulla, maan pH:n sääte-
lyllä ja erilaisten orgaanisten lannoitteiden 
käytöllä on saatu kohtuullisia tuloksia ai-
kaiseksi. Mikään keino ei ole kuitenkaan 
osoittautunut erityisen tehokkaaksi varsin-
kaan, kun osa perinteisistä menetelmistä 
tehoaa heikosti pohjanrupibakteeriin”, Hil-
tunen totesi.

Taudin tärkeimpinä torjuntakeinoina Hiltu-
nen pohti perinteisten menetelmien lisäk-
si ruvenkestävien lajikkeiden käytön sekä 
tulevaisuudessa mahdollisesti biologisen 
torjunnan. Jalostustyöllä on myös sanansa 
sanottavana asiaan, sillä ruvenkestävyyden 
oletetaan pääosin johtuvan kestävyydestä 
takstomiineja kohtaan, minkä vuoksi niiden 
hyödyntäminen ruvenkestävyysjalostukses-
sa on herättänyt kiinnostusta.

Uusi tyvimätä yleistyy
MTT:n vanhempi tutkija Asko Hannukkala 
käsitteli puheenvuorossaan perunantuot-
tajille tuttua tyvimätä-teemaa. Hannukka-
lan puheenvuoro keskittyi erityisesti viime 
vuosina koko Euroopassa yleistyneeseen 
uuteen Erwinia chrysantemi-ryhmään, joka 
on nykyisin jaettu Dickeya-sukuun sijoitet-
tuihin lajeihin.

Hannukkala totesi, että kaikki tyvimätäbak-
teerit aiheuttavat tyypillisiä tyvimätäoireita: 
varren tyvellä on mustaa pahanhajuista mä-
tää. Uusien bakteerien oireet eivät kuiten-
kaan ilmene perunan tyvillä, vaan kasvien 
latvaosat, lehdet ja lehtisuonet mätänevät 
ilman näkyvää varsien mätänemistä. Vil-
jelytarkastusten kannalta lakastumisoirei-
den huomaaminen keskikesällä on erittäin 
haasteellista: poutapäivien jälkeen oireet 
näkyvät helposti, mutta sadepäivien jäl-
keen ei havaita. 

”Satotappioiden suuruus riippuu selkeäs-
ti siitä, paljonko tyvimätäoireita ilmaan-
tuu. Kenttäkokeissa lievimmin oireita ai-
heuttaneet kannat eivät alentaneet satoa. 
Pahimmat Dickeya-kannat pienensivät sa-
don puoleen siitä, mitä bakteerittomalla 
siemenperunalla saatiin. Tuhoa lisäsi vie-
lä mukuloiden mätäneminen varastossa”, 
Hannukkala kertoi.

Ruokaperunantuottajan kannalta yksi kes-
keinen tyvimädän hallintakeino on sertifi-
oidun siemenperunan käyttö. Siemenperu-
nan huolellinen säilytys ja käsittely koros-
tuvat myös keväällä idätys- ja istutusvai-
heessa. Esiin on nostettu myös kysymys, 
että pitäisikö siemenperunaerät testata pii-
levän Dickeya-tartunnan osalta, vaikkei sii-
hen lakisääteistä velvoitetta olekaan. Aina-
kin Kantaperunassa on asian suhteen toi-
menpiteisiin jo ryhdytty.Seurantalo Majbo täyttyi peruna-ammattilaisista.

Perunamaan tuottavuus kiinnosti
PEruNAsEurAN syyssEMiNAAri DAGsMArKissA
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Kuluneen vuoden aikana maa- ja kotita-
lous naisten teemana on ollut peruna. Haus-
kaa iskulausetta, ”Pottuillaan reilusti” on 
levitetty kansan parissa erilaisissa tapah-
tumissa ja jaetuissa ruokareseptiesitteis-
sä. Perunaruokakursseja on järjestetty pit-
kin vuotta eri puolilla Suomea lähinnä ai-
kuisille. Osallistujat ovatkin olleet yllätty-
neitä perunan monipuolisista käyttömah-
dollisuuksista ja siitä kuinka hyvälaatuista 
sekä edullista ruokaa perunasta saa. Lajik-
keita aletaan jo nimiltäänkin tuntea, vaikka 
useimmat turvautuvat värikoodeihin. Kurs-
silaisten mukaan lajikkeen ominaisuudet 
korostuvat silloin, kun on juhla-aika ja ha-
lutaan kaiken onnistuvan erityisen hyvin. 
Lisäksi kurssilla halutaan vaikuttaa myön-
teisiin peruna-asenteisiin, sillä liian usein 
ihmiset ajattelevat perunan olevan raaka-
aineena isotöinen ja hidas. 

Lapsille suunnatun pottukokkikoulun idea 
lähti puolestaan liikkeelle, kun maa- ja ko-
titalousnaiset huomasivat kevään suunnit-
telupalaverissa, että nuoremmillekin pitäisi 
järjestää kursseja. Niinpä ajatus poiki pot-
tukokkikoulun, jossa opeteltiin tekemään 
perunasta nopeasti herkullista ja terveel-
listä ruokaa. 

Makuelämyksiä 
pottukokkikoulusta

Tyrnäväläinen Laura Korkala oli lähtenyt in-
nolla pottukokkikouluun ja odotti kovasti 
pääsevänsä maistelemaan herkkuruokia. 
Ensin ruoka oli kuitenkin itse valmistetta-
va. Perunat pestiin, kuorittiin, viipaloitiin ja 
maustettiin. Laura olikin tottunut kokkaile-
maan perunasta. Hän kertoi ennen kurssia, 
että paras perunaruoka on itse valmiste-
tut mausteiset veneperunat pikkuporkka-
noiden kera – tosin kurssin jälkeen näitä 
”parhaita perunaruokia” tulikin sitten lisää. 
Kun pöytä oli katettu, tuoksu oli mitä her-
kullisin ja vesi herahti kokkien kielille. Pe-
runapizza ja vohvelit tekivät kauppansa ja 
kaikki osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, 
että näitä herkkuja tullaan tekemään koti-
keittiössä pian lisää!

Opettajat ja ruokapalveluhenkilöstö 
perunaopissa

Osana Pro Perunan ja Maa- ja kotitalous-
naisten yhteistyötä järjestettiin syys-loka-
kuun vaihteessa Tyrnävän opettajille ja ruo-
kapalveluhenkilöstölle yhteinen perunakou-
lu. Tyrnävän kunnan opetustoimi oli ak-
tiivisesti mukana perunakoulun suunnit-
telussa ja jokainen Tyrnävän koulu nime-
si etukäteen perunayhdyshenkilöt, jotka 
olivat mukana koulutuksessa. Tilaisuudes-

Muistoksi kurssilta jäi myös diplomi, jonka Helena Lahdenperä Maa- ja kotitalousnaisista luovutti Laura Korkalalle.

sa kouluttajina toimivat Pro Perunan hal-
lituksen jäsen Jussi Karjula sekä elintarvi-
keneuvoja Helena Lahdenperä Maa- ja ko-
titalousnaisista. 

Helena Lahdenperä tarkasteli erityisesti pe-
runan ravitsemuksellista sisältöä ja merki-
tystä. Hän puhui muun muassa perunan 
gly keemisestä indeksistä ja päätyi johto-
päätökseen, että oleellisinta on ruokavali-
on kokonaisuus. 

”On tärkeää, että syödään monipuolisesti 
perinteisen lautasmallin mukaisesti. Sopi-
va määrä perunaa on 2–5 kappaletta vuo-
rokaudessa. Tärkeää on huomioida myös 
riittävä fyysinen aktiivisuus ja kulutukseen 
sopivat annosmäärät”, Helena Lahdenpe-
rä muistutti.

Koulutuspäivän päätteeksi vierailtiin Mati-
nollin ruokaperunatilalla, jossa saatiin hyvä 
kuva nykyaikaisen perunapakkaamon toi-
minnasta. Osallistujajoukko oli tyytyväinen 
päivän antiin. Yhteenvetona todettiin, että 
yhteistoiminta koulujen ja peruna-alan vä-
lillä jatkuu, ja tällaisen yhteistyön toivoisi 
viriävän muillakin paikkakunnilla.

NL-K
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Tavoitteena kalsiumpitoisuuden nosto
Kalsiumin positiiviset vaikutukset muku-
lan solukon kestävyyteen sekä varastosäi-
lyvyyteen tunnetaan hyvin. Perunantuotan-
nossa karkeiden kivennäismaiden paikoin 
erittäin alhaiset Ca-luvut ovat myös ylei-
sesti tiedostettu asia. Yara Suomi ja MTT 
Ruukki ovat tutkineet Calsiniitti S maanpa-
rannusaineen vaikutusta mukuloiden kalsi-
umpitoisuuteen nyt kahden vuoden ajan, ja 
tulokset näyttävät lupaavilta.

Kalsium ravinteena
Perunan laaturavinteista juuri kalsiumilla on 
vaikutusta siemenperunatuotannon onnis-
tumisen kannalta olennaisimpiin asioihin. 
Kalsium nostaa sadon kuiva-ainepitoisuut-
ta, vahvistaa soluseiniä, vähentää varasto-
tappioita, sekä lisää itämistarmoa. Hyvälaa-
tuinen mukula on myös vähemmän altis eri 
mukulalevintäisille perunan taudeille.

Kalsium siirtyy mukulaan lähes ainoastaan 
mukulan kuoren ja juurirönsyjen läpi, jo-
ten kalsiumia pitää olla mukulan ympäril-
lä olevassa maa-aineksessa. Tämä saavu-
tetaan joko maanparannusaineilla tai penk-
kiin sijoitetulla kalsiumlannoitteella. Calsi-
niitti S on maanparannusaine joka sisäl-
tää kalsiumia 23 % sekä rikkiä 18 %.  Tuo-
te levitetään pellolle esimerkiksi kalkinle-
vitykseen soveltuvalla kalustolla. Jo kah-
den tonnin käyttömäärällä kalsiumia saa-
daan peltoon 460 kg/ha. Näin kalsiumia le-
vittyy koko muokkauskerrokseen ja on mu-
kulan saatavilla helposti. Calsiniitti S sisäl-
tää myös 2 kg fosforia tonnia kohti. Fosfo-
ri pitää ottaa huomioon ympäristötuen mu-
kaisessa fosforilannoituksessa.

Kokeen satoa
Yara Suomi ja MTT Ruukki ovat tehneet 
kahden vuoden ajan kokeita Calsiniitti S:n 
käytöstä Tyrnävän-Limingan-Lumijoen alu-
een perunamailla. Kokeissa on selvitetty 
sopivaa käyttömäärää sekä tutkittu maan 
ja mukuloiden kalsiumpitoisuuden muu-
toksia. Käyttömäärinä on ollut 0 tn, 1 tn, 2 
tn ja 4 tn hehtaarille. Kokeissa on havaittu 
selvä muutos sekä maan että mukulan Ca- 
pitoisuuksissa käsittelemättömän ja Calsi-
niitti S:llä käsiteltyjen ruutujen välillä. Vuo-
den 2008 kokeissa Calsiniitti S:llä käsitel-
lyissä koeruuduissa mukulan Ca -pitoisuus 

nousi todella merkittävästi. Nollaruudussa 
mukulan Ca -pitoisuuden ollessa 0,27g/kg, 
oli suurimmalla käyttömäärällä käsitellyn 
koeruudun mukuloiden pitoisuus 0,67g/kg.  
Vuoden 2009 kokeissa ero käsittelyjen vä-
lillä ei ollut yhtä suuri, mutta erot käsitte-
lyiden välillä olivat samansuuntaiset.  

Molempina vuosina on havaittu, että maan 
kalsiumluku nousee runsaasti vasta isoim-
malla, neljän tonnin käyttömäärällä. Pie-
nemmillä yhden ja kahden tonnin käyttö-
määrillä kalsiumpitoisuuden nousu maas-
sa on maltillisempaa, mutta silti mukulois-
sa kalsiumpitoisuudet nousevat. Korkeim-
malla käyttömäärällä myös maan rikkipitoi-
suus sekä johtoluku nousevat melko kor-
keiksi. Käyttömääräsuosituksena voidaan 
näillä perusteilla pitää 2-3 tonnia korkein-
taan joka toinen vuosi. 

Jatkossa on tarkoitus selvittää, miten kau-
an lisäkalsium säilyy maassa. Näin saadaan 

selville se, miten usein lisäkalsiumia kan-
nattaa antaa. Tämä toteutetaan ottamalla 
maanäytteitä tämän vuoden koeruuduilta 
ainakin ensi kasvukautena. Tällä hetkellä 
näkemys on, että Calsiniitti S:n vaikutus 
olisi vähintäänkin kaksivuotinen. 

Calsiniitti S näyttäisi olevan erittäin sopiva 
tuote kalsiumlisälannoitukseen mailla, joi-
den Ca -luku on alhainen. Välttävässä tai 
tyydyttävässä luokassa voi esimerkiksi ra-
keisen kalsiumravinteen levittäminen olla 
järkevämpi vaihtoehto.  Seuraavaksi selvi-
tetään, onko kalsiumlisälannoituksesta ta-
loudellista hyötyä viljelijän kannalta, esi-
merkiksi pienentyneiden varastotappioi-
den johdosta.  Kahden vuoden koetulos-
ten pohjalta on todennäköistä, että peru-
nan laatuerot tulevat näkymään myös va-
rastoitaessa. 

Aleksi Simula 
Yara Suomi Oy
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Mukularutto kotimaisissa ruttokokeissa 
2004-2008, 10 kokeen keskiarvo

Kustakin kokeesta käsittelyt ryhmitelty viimeisen ruiskutuksen 
valmisteen mukaan ja ko ryhmästä on otettu keskiarvo.  valmisteen m
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Mukularutto kotimaisissa ruttokokeissa 
2004-2008, 10 kokeen keskiarvo

Ranman on tehokkain mukularuton torjunnassa!

Kansainvälisen arvioinnin*) mukaan Ranman on tehokkain 
valmiste mukularuton torjunnassa. Kotimaiset koetulokset 
tukevat tätä käsitystä.     *) Lähde: www.Euroblight.net 

Varmista tehokas mukularuton torjunta 
käyttämällä viimeisissä ruiskutuksissa 
Ranman A 0,2 l/ha + aktivointiaine Ranman B 0,15 l/ha

Suojaa perunat 
mukularutolta

Mukularuttoa tulee käsittelemättömään perunakasvus-
toon yleensä vähän, koska lehtirutto vie varret jo ennen 
mukulasadon muodostumista. Mankotsebi suojaa hyvin 
lehtirutolta, mutta sillä on heikko teho mukularuttoa vas-
taan. Ranman torjuu tehokkaasti sekä lehti- että 
mukularuton!

www.farmit.net
Berner kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040  
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

ruottoilmoitus 2008_lajikeopas-08 suomi.indd   1 15.9.2009   16:59:03
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Pottumiesten tietotoimisto
•  A s i A s t A   j A   A s i A N   v i E r E s t ä   j o   v u o D E s t A   2 0 0 6  •

Pottumiesten

Tietotoimisto PTT

ottaa mielellään 

vastaan hyviä 

perunajuttuja 

sähköpostiosoitteessa 

aki.aunola@kantaperuna.com

TÄRKEÄ LAINUUDISTUS!

Silloinen maatalousministeri Juha Korkeaoja on 19.8.2004 
hyväksynyt seuraavan asetuksen, joka muuttaa maata-
loutemme perustuksia merkittävästi:

”Valtioneuvoston asetus voimaantulosäännöksen muut-
tamisesta valtioneuvoston asetuksessa maaseudun ke-
hittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muut-
tamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaan-
tulosäännöksen muuttamisesta.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty 
maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, muutetaan 
maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston ase-
tuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuk-
sen voimaantulosäännöksen muuttamisesta 23. päivä-
nä kesäkuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen 
(555/2004) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 30. päivänä kesäkuuta 2004. 
Voimaantulosäännöksen 3 momenttia sovelletaan sellai-
seen hakemukseen, jonka tekijä täyttää 40 vuotta vii-
meistään 30. päivänä marraskuuta 2004.”

Jos joku kohta jäi epäselväksi, niin asetus löytyy valtion 
säädöstietokannasta osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/
laki/alkup/2004/20040778.

Superperuna…        …ja minä

ELMA-messuilla Helsingissä lapset ja lap-

senmieliset saivat ottaa kuvan itsestään

Superperunan seurassa ProPeruna ry:n osas-

tolla. Kuvaus saavutti valtavan suosion ja 

yli 800 lasta on nyt yhtä muistoa rikkaampi.

Myyntimieheltä karkasi m
opo

 

Hollannissa oli jälleen tarjolla paljon lajike-

tietoa. Kantaperunan myyntimies keskittyi 

kuitenkin pitämään puolensa jälkiruokapöy-

dässä.

O M I T U I S I A   

L A J I K E N I M I Ä ,  O S A   1 0

MONDEO

Edellisen lehden autolistasta jäi uupumaan amerikkalaisen au-

ton maineen palauttajanakin kunnostautunut Mondeo. Varma 

isomukulainen peruslajike toisin sanoen.

SANTANA 

Meksikolaislähtöinen kitarasankari Carlos Santana soittaa Wi-

kipedian mukaan tajuntaa laajentavaa rokkia. Mahtaakohan 

tällä perunalla olla samanlaisia vaikutuksia.

SIMPLY RED 

Tästä lajikkeesta pitää varmaan maksaa rojaltit myös saman-

nimiselle brittibändille. Perunalajike laulaa kuluttajille ”I wan-

na fall from the stars, straight into your arms”.

BABY BOOMER 

Toisesta maailmansodasta noustiin väestön kasvaessa. Pitäi-

siköhän tämä lajike tuoda pelastukseksi tähän lamaan? Tar-

koittaahan se suomeksi suurten ikäluokkien jäsentä. Ketään 

ei yllättäne, että lajikkeen mukulaluku on suuri.

MarkkinakatsausRuotsista kuuluu mielenkiintoisia uutisia hinta-

kehityksestä. Maan viljelijät ovat yhtenä rintama-

na vaatineet hintojen korotusta 60 äyrillä kilolta. 

Nyt näyttää siltä, että he ovat onnistuneet vaa-

timuksessaan. Ruotsissa tosin odotetaan jänni-

tyksellä, miten hyvin hinnankorotus kestää. Alla 

kerrotut hinnat ovat viljelijähintoja euroa/100 kg 

viikoilta 45–47. Tiedot on kerätty vertailemalla 

eri maiden perunatoimijoiden raportteja. 
Hollanti....................11,00–14,00

 
Saksa .......................9,90–10,50

 
Ruotsi ...................20,00–21,50*

 
Tanska ...............................12,70

 
Iso-Britannia .........11,10 / 8,50**

*  1-luokkaan menevän laadun hinta
** Kaikkien sopimusten keskihinta ja vapaan 

markkinan spot-hinta

Pinta-alaltaan pieni Belgia on perunamaa-
ilmassa jättiläinen. Belgian tuotanto perus-
tuu lähes yksinomaan teollisuuden tarpei-
siin, mikä näkyy myös lajikevalikoimassa. 
Ensi vuonna lajikelistauksensa 100-vuotis-
juhlia viettävä Bintje on maan ylivoimaises-
ti viljellyin lajike.

Tuotanto kasvanut 
teollisuuden mukana

Tänä päivänä Belgiassa viljellään yli 70 000 
hehtaaria ruokaperunaa. Kokonaistuotanto-
ala on karkeasti neljä kertaa Suomen ko-
koinen. Belgia ohitti viime kesänä myös 
ensimmäistä kertaa naapurimaan Hollan-
nin ruoka- ja teollisuusperunatuotannon 
määrän.Tuotantoala kasvoi vuodesta 2008 
vuoteen 2009 noin 10 000 hehtaaria. Seli-
tyksenä kasvuun on teollisuuden lisäänty-
nyt kapasiteetti. Euroopan tasolla Belgia on 
tuotantomäärissä kymmenentenä ja maail-
massakin sijalla 19 (FAOSTAT).

Belgialainen perunanviljely keskittyy pal-
jolti teollisuuden tarpeisiin. Maassa on pit-
källe kehittynyt pakastettujen tuotteiden 
sekä perunalastujen tuotanto, jotka juon-
tavat juurensa pieniin perheyrityksiin. Suu-
rin osa tehtaista onkin lähtöisin tiloilta, jot-
ka ovat päättäneet hakea lisäarvoa jalos-
tusastetta nostamalla. Lähes 90 % tuotan-
nosta jatkojalostetaan teollisuudessa. Suu-
rin osa belgialaisesta tuotannosta myydään 
maan rajojen ulkopuolelle kauppojen omil-
la tuotemerkeillä. Myös Suomeen tuodaan 
merkittäviä määriä Belgiassa valmistettu-
ja tuotteita.

Belgialaiselle perheomisteiselle teollisuu-
delle on tyypillistä tehokkuus ja jousta-
vuus. Yritykset ovat aktiivisia myös arvo-
ketjun muissa vaiheissa, kuten logistiikas-
sa ja viljelyssä. Kaiken tuotannon perusta-
na on mahdollisimman iso volyymi ja tiet-
tyjen laatuvaatimusten täyttäminen mah-
dollisimman halvalla.

Uudet lajikkeet valtaamassa alaa
Kuten edelle on jo mainittu, on Bintje ylivoi-
maisesti suurin lajike Belgiassa. Sen osuus 
vaihtelee merkittävästi perunan hintojen 
ja sertifioidun siemenen saatavuuden mu-
kaan. Viime aikoina suojatut lajikkeet ovat 

Belgia – ranskan-
perunoiden kotimaa

kuitenkin vallanneet alaa, sillä ne tarjoavat 
Bintjeä varmemman sadon ja tasaisemman 
laadun. Oma siemenlisäys ei ole Belgiassa 
yhtä suosittua kuin Suomessa ja suurin osa 
siemenestä ostetaankin uutena.  

Jos uusi lajike pystyy tarjoamaan lisäarvoa 
verrattuna Bintjeen, on se paikkansa an-
sainnut. Yksi suurimmista kasvajista onkin 
ollut Challenger, joka monilta ominaisuuk-
siltaan muistuttaa Bintjeä. Siitä kuitenkin 
puuttuu Bintjen perinteiset ongelmat, ku-
ten suuri hävikki ja ketjumukulointi. Muita 
merkittäviä lajikkeita Belgiassa ovat muun 
muassa Asterix, Felsina, Victoria ja Inno-
vator. Lajikkeen on oltava erittäin satoi-
sa, jos sen haluaa menestyvän Belgiassa. 
Maan keskisato oli vuonna 2007 42,3 ton-
nia hehtaarilta. Tämä on noin 60 % enem-
män kuin Suomessa keskimäärin.

Varhaisperunalla on myös merkittävä ase-
ma Belgiassa, sillä maassa on paljon aikai-
sia maita, joissa ehditään tuottaa kaksi sa-
toa yhden vuoden aikana. Varhaisperuna-
tuotannon osuus kokonaistuotannosta oli-
kin 17 % vuonna 2009.

Alan toimintamallit vielä perinteisiä
Belgiassa on edelleen tavallista, että joka 
peruna-alueen kylässä on oma perunava-
rasto, joka toimii yrityksenä. Varasto myy 
perunoita eteenpäin teollisuudelle, joka sa-
malla ulkoistaa riskiä välittäjille. Tällaisel-
le välitystoiminnalle löytyy tilaa, sillä Bel-
giassa on edelleen normaalia viljellä peru-
naa ilman minkäänlaisia sopimuksia. Usein 
välittäjä hoitaa myös lajittelun ja kuljetuk-
sen, mikä kasvattaa heidän osuuttaan koko 
perunakaupan arvosta. Esimerkkinä mai-
nittakoon yli puolella viljelyalasta viljeltä-
vä Bintje, josta 75 % tuotettiin ilman so-
pimuksia. Muissa lajikkeissa ja varhaises-
sa tuotannossa luvut ovat toisinpäin eli 
vain 25 % tuotetaan sopimusten ulkopuo-
lella. Trendinä on kuitenkin, että yhä suu-
rempi määrä perunasta tuotettaisiin sopi-
muksilla. Tätä kehitystä tukee teollisuu-
den halu saada uusia varmempia lajikkei-
ta prosessiinsa.

Vaikka belgialainen tuotanto onkin mones-
sa mielessä perinteistä, on se samalla erit-
täin kilpailukykyistä ja kansainvälistä. Jo-
kainen belgialainen viljelijä kilpailee myös 
lähimaiden viljelijöiden kanssa. Jos tehtai-
den ympärille piirtää ympyrän 200 kilomet-
rin säteellä huomaa, että tuotantoalue kat-
taa helposti Hollannin sekä osia Saksasta ja 
Ranskasta. Tähänkin haasteeseen belgialai-
set viljelijät ovat valmiita vastaamaan, sil-
lä maassa rakastetaan perunoita. Viljelijät 
ovatkin ylpeitä siitä, että ranskalaiset pe-
runat ovat, nimestään huolimatta, kotoi-
sin Belgiasta.

Jaap Brondijk
aluepäällikkö, HZPC Holland B.V.

Belgian teollisuus on keskittynyt maan län-
si- ja pohjoisosiin.

Tuotantoala ja kehitys 2008–2009

Viljelyala (ha) 2008 2009 kasvu
Varhaisperuna 10 546 11 787 11,8 %
Varastoitava 
peruna: 
Bintje 35 293 38 462 9,0 %
Muut lajikkeet 15 611 21 165 35,6 %
Ruoka- ja
ruokateollisuus-
peruna yht. 61 450 71 414 16,2 %

Bintjen haastajaa Challengeria kasvamas-
sa Belgiassa.

§
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Valo ja sen rytmi ohjaa kasvien kehittymi-
sen eri vaiheita ja lämpötila hienosäätää 
niitä. Perunakasvien kasvuun ja kehityk-
seen vaikuttaa geneettinen tausta ja ym-
päristöolosuhteet.  Taustaltaan samanlais-
ten siemen peru noiden kasvuston kehitys 
voi poiketa maantieteellisesti jopa liki toi-
siaan olevilla kasvupaikoilla. Yhtenä vaikut-
tavana tekijänä voi olla kasvukauden läm-
pökertymä. Lämpökertymä ei kuitenkaan 
selitä satoeroja.

Siementaustaltaan täysin samanlaisista Van 
Gogh- ja Asterix–lajikkeista istutettiin kesä-
kuun alussa osa Kajaaniin ja osa Kempe-
leeseen. Kasvatusolosuhteet näillä tuotan-
topaikoilla poikkesivat toisistaan vain va-
lon ja lämmön suhteen. Kastelu- ja lan-
noitustoimet toteutettiin molemmissa pai-
koissa samalla tavalla, myös kasvualusta 
oli samanlainen.

Kasvuston seuranta
Kasvuston seuranta aloitettiin taimettumi-
sen jälkeen. Kasvu- ja kehitysseurantaan 
käytettiin numeroarvoja (Hack et al. 1993), 
jotka on pääluokiteltu (havainnoissa käytet-
tiin lisäksi alaluokituksia) seuraavasti.
0 Itäminen
10 Taimettuminen
20 Lehtien ja varsien kehitys
30 Varsien pituuskasvu
40 Kasvuston umpeutuminen
50 Kukkanuppujen muodostuminen
60 Kukinta
70 Marjojen muodostuminen
80 Kasvuston tuleentuminen
90 Mukuloiden tuleentumisaste nostossa

Van Gogh- ja Asterix-lajikkeiden kasvuaika 
oli sama 83 vrk sekä Kajaanissa että Kem-
peleessä. Havaintoja tehtiin säännöllisin vä-
liajoin taimettumisesta elo-syyskuun vaih-

teeseen eli nostoon saakka. Kempeleessä 
molempien lajikkeiden kasvustot kehittyi-
vät 13.7. - 10.8. välisenä aikana nopeam-
min kuin Kajaanissa. Samalla aikajaksolla 
oli paikkojen välillä myös suurimmat läm-
pösummaerot.

Tehoisa lämpösumma
Tehoisa lämpösumma kertoo, paljonko läm-
pöä (oC) kesän mittaan kaikkiaan kertyy 
tietyllä paikalla/alueella. Raja-arvona pide-
tään +5 asteen vuorokauden keskilämpö-
tilaa. Esimerkiksi vuorokauden keskiläm-
pötila +20 °C kerryttää tehoisaa lämpö-
summaa 20-5 (raja-arvo) eli 15 °C. Lämpö-
summat laskettiin paikkakohtaisesti istu-
tuksesta nostopäivään saakka kertyneenä 
lämpösummana. Lämpösumman laskemi-
seen käytettiin Kempeleen osalta Oulunsa-
lon lentokentän virallisen mittausaseman ja 
Kajaanissa Kajaanin lentokentän virallisen 
mittausaseman tietoja. Molemmat mittaus-
asemat ovat 7-10 km etäisyydellä tuotan-
topaikasta. Suomessa normaalin kasvukau-

Siementausta sama – kasvuston 
kehitys- ja satoerot muista tekijöistä
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Tutkimus  &  Kehitys
Elina virtanen, Mtt ruukki

den aikana kertyy tehoisaa lämpösummaa 
Lapissa noin 500 astetta ja eteläisimmässä 
Suomessa lähes 3 kertaa enemmän. Kem-
peleessä (Oulunsalo) istutuksesta nostoon 
oli kertynyt 989 ja Kajaanissa 892 astetta, 
ero nostovaiheessa oli liki 100 astetta.

Tuotto tärkeintä
Eri kasvilajit ”vaativat” oman lämpösum-
mansa siirtyäkseen kehitysvaiheesta toi-
seen. Vaikka perunan kehitystä säätelevis-
sä tekijöissä lämpösummalla on suuri mer-
kitys, kehitysvaiheita säätelee ja kontrolloi 
iso määrä keskenään vuorovaikuttavia gee-
nejä. Näiden geenien toimintaan vaikutta-
via kaikkia tekijöitä ei edes tunneta. Ter-
ve ja hyvin kehittynyt kasvusto on kuiten-
kin lähtökohta mukulasadon kehittymisel-
le. Perunan mukulanmuodostus on moni-
mutkainen ja monivaiheinen prosessi. Maa-
varren kasvu vaiheen jälkeen ilmestyy maa-
varren kärkiin pullistumia, jotka kasvavat 
mukuloiksi. Tuotantoteknisesti tiedetään 
toimenpiteitä, joilla vaikutetaan mm. mu-
kulalukumäärään. Tässä Kempeleen ja Ka-
jaanin paikkavertailussa molemmat lajik-
keet tuottivat Kajaanissa lukumäärällises-
ti eniten tytärmukuloita, vaikka oletusarvo 
oli, että Kempeleen kehittyneempi kasvus-
to olisi ollut tuottoisampi. Van Goghilla oli 
keskimäärin 2.0 kpl/kasvi ja Asterixilla 1.6 
kpl/kasvi tytärmukulaa enemmän Kajaanin 
kuin Kempeleen tuotantopaikassa.  Tuo-
tantoteknisillä toimenpiteillä tämä ero ei 
ole selitettävissä.

(Aineisto on Pohjoisen Kantaperuna Oy:n, 
tuotantovertailun on tehnyt MTT Ruukki)

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0



K u u m a   P e r u n a   3 / 0 9 K u u m a   P e r u n a   3 / 0 920 21

Svensk Resumé

TVå gENERATIONER I 
BÄSTA SÄMJA LÄNgS 

STRÄNDERNA AV VIIRTEENJOKI

Potatisodlare Samuli Leskelä från Lochteå 
tror på potatisodlingens framtid.

Sauli Leskeläs gård i Lochteå är inte vad 
man skulle kalla en typisk generationsväx-
lingsgård. Sauli odlar sin egen mark som 
granne till sin pappa Pertti. Det har visat 
sig vara en naturlig lösning; bägge går-
darna arbetar för samma mål. Man mär-
ker inte av någon som helst konkurrens 
mellan far och son. Båda kan njuta av den 
andras framgång.

Samuli Leskelä odlar potatis på 35 hektar 
längs ån Viirteenjoki i Lochteå. Sin egen 
gård köpte han våren 2009, men han har 
hela 25 års erfarenhet av potatisodling bak-
om sig. Värt att nämna är att han också är 
25 år gammal. Samuli är född i juni, och för-
sta gången han fick åka potatismaskin var 
han bara tre månader gammal. Den gång-
en var han förstås bara med för att se och 
lära hur man tar upp potatis.

Challenger blev en succé
Leskelä odlar flera potatissorter på sin gård 
för att tillfredsställa kundernas behov. För 
tillfället odlas åtminstone Challenger, As-
terix, Inova, Rikea, Lady Rosetta och Fon-
tane. Det viktigaste för varje sort är kva-
liteten. Mängden kommer på andra plats. 
Detta ger en tryggad försäljning och mins-
kat svinn.

Av de ovan nämnda sorterna odlades Chal-
lenger nu för första gången, och resultaten 
är lovande: en strålande skördenivå på 45 
ton per hektar. Leskelä menar själv att Chal-
lenger har potential att bli en betydande 
potatissort i framtiden.

Ett annat faktum som gör denna sort intres-
sant är att det på grund av det långa plan-
teringsavståndet är en relativt liten mängd 
utsädet som går åt per hektar. I somras lö-
nade det sig att plantera certifierad utsä-
despotatis, eftersom föregående års svå-
ra förhållanden satte sina spår också i det 
egna utsädet. 

POTATISLANDETS PRODUKTIVITET 
INTRESSERADE MåNgA

Finska Potatisföreningens höstseminarium 
i oktober lockade över 70 potatisexper-
ter till Dagsmark. Dagens mångsidiga pro-
gram inkluderade åtta expertföreläsningar 
och en miniutställning där olika utsädes-
potatisföretag presenterade sitt utbud av 
potatissorter.

Paavo Kuisma, direktör för Potatisforsk-
ningsinstitutet, höll ett föredrag om jordens 
struktur och hur den ska vårdas. ”En väl-
strukturerad jord är luftig och lagom varm 
och lagrar effektivt vatten i rotskiktet. Ef-
fektiv kapillaritet är ett annat känneteck-
en för en god struktur”, konstaterade Ku-
isma. Potatisen i sig är en odlingsväxt som 
försvagar jordens struktur. All bearbetning 
och de tunga arbetsmaskinerna tär också 
på strukturen. 

Det råder en monokultur inom potatisod-
lingen på många håll. I allmänhet avhjälps 
det sammanpackade bearbetningsskiktet i 
samband med den årliga grundbearbetning-
en, men längre ner i alven är det däremot 
svårt att mekaniskt återställa en förstörd 
jordstruktur. ”I Finland har man genom 
djupluckring och alvluckring lyckats skapa 
kortvariga effekter som främjar skördebild-
ningen, men redan följande år har effekter-
na försvunnit”, konstaterade Kuisma. 

Han uppmanade odlarna att för potatisod-
lingen välja lätta mojordar som bevarar sin 

Potato machinery for professionals.

                                                   
        

- Tarkat ja nopeat yhdistelmävaa’at ja 
pakkauskoneet
- Vaakoilla viranomaishyväksyntä punnitus-
tarkkuudelle
- Huolto ja perusvaraosat Suomessa

Pakkausratkaisut

Perunakoneet ammattiviljelijöille.

www.konekanta.com

Arttu Pisilä 040 5314333
Eero Pisilä 040 5046433

logist ics  &  transpor t  solutions

H.W. van der Peet & Zn.  •  Transportweg 64  •  Postbus 21  •  2420 AA Nieuwkoop
Tel:  (+31) (0)172 579 318  •  Fax: (+31) (0)172 574 651  •  Mail: info@vanderpeet.nl

Paras suoja kolhuja vastaan perunan kuljetuksissa 
Hihnapurkumahdollisuus saatavilla tietyissä malleissa

Please visit our up to date website: 
www.vanderpeet.nl

struktur väl och använda sig av växtföljd, 
som tillför jorden organogent material och 
upprätthåller dess struktur. Likaså bör man 
noggrant välja under vilka tidpunkter man 
rör sig på åkrarna för att undvika att jor-
den packas alltför mycket.

Paavo Kuisma uppmuntrade åhörarna att 
aktivt observera åkerjordens struktur. ”Det 
bästa sättet att analysera jordstrukturen är 
att gräva en 60−80 cm djup grop och titta 
under ytan.  Ett kvalitetstest ger en bra bild 
av jordens struktur och växtskick, eftersom 
man då också analyserar jorden under plöj-
ningsskiktet och rötternas växtdjup.”

Ny typ av stjälkbakterios sprids
Äldre forskare Asko Hannukkala från forsk-
ningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (MTT) behandlade ett tema som är 
bekant för alla potatisproducenter: stjälk-
bakterios. Hannukkala talade framför allt 
om den nya gruppen Erwinia chrysantemi, 
som spridit sig över hela Europa under de 
senaste åren och som nuförtiden hänförs 
till Dickeya-sorterna.

Hannukkala konstaterade att alla bakterier 
som sprider stjälkbakterios ger upphov till 
typiska stjälkbakteriossymptom: svart, il-
laluktande röta längst ned på stjälken. De 
nya bakterierna orsakar dock inga symptom 
på potatisens stjälkar, utan växtens topp, 
blad och bladnerver ruttnar utan synliga 
tecken på röta på stjälkarna. Med tanke på 
odlingsgranskningarna är det ytterst svårt 
att upptäcka vissnesymptom under hög-
sommaren: efter dagar med uppehållsväder 
syns symptomen tydligt, men efter några 
dagar av regn är de omöjliga att se. 

HögRE KALCIUMHALT SOM MåL

Det är ett välkänt faktum att kalcium har 
en positiv inverkan på potatisknölens cell-
vävnad och lagringshållbarhet och att Ca-
halten i de grova mineraljordarna ställvis 
kan vara mycket låg. Yara Suomi och MTT 
Ruukki har i två års tid undersökt hur jord-
förbättringsmedlet Calsiniitti S inverkar på 
potatisknölarnas kalciumhalt, och resulta-
ten verkar lovande.
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P e r u N a p a K i n a a

Jos oisin iltapäivälehen etusivun lööpinkek-
sijä, niin perunapakinalla ois otsikko ”ne-
lijänkymmenenmilijoonan kilon katastroof-
fi”. Sen verran tilastot kertoo olevan peru-
naa varastoisa enempi ku viime vuonna. 
Sitte kauhistelua ja päivittelyä, miten HIR-
VIÄN ISO KASA se on ja miten hinnat on 
romahtanu.

Jos nuo kaikki lastattais rekkoihin, niin tar-
vittas tuhannen täysperävaunullista rekka-
autua ja jokkaiseen tulis vähä sakkokuor-
maa. Jos ne vielä laitettas peräkkäin, niin 
niistä tulis kasitielle jono Kalajoen Sellil-
tä Himangan Tepoilille. Tuntuu vieläki pal-
jolta.

Suomalaiset syö vuojesa kuutisenkymmen-
tä kilua pottuja. Ei sitäkään kerralla syyä! 
Jos sullekki tuuaan sajan litran saavi täynnä 

tuppipottuja, niin osa jää syömättä, vaik-
ka ei leipää sillä syönnillä ottaskaan. Kuu-
kausiannos ei ennään ookkaan ku viis ki-
lua ja päivää kohti jää ennään reilu sata-
viiskymmentä krammaa. Se ei oo ku pari 
alle viiskymmentämillistä tuppipottua tai 
puolikas isua uuniperunaa. En piä palijona 
enkä ylensyöntinä.

Otsikon nelijäkymmentä krammaa on puo-
likas tavallisen kokosta, pienehköä ruoka-
pottua. Meillä ois ny mahollisuus tarjota 
suomalaisille maukasta, terveellistä ja evul-
lista ruokaa. Jos jokkainen viismilijoonaa 
suomalaista söis seuraavien kahensajan 
päivän ajan puolikkaan perunaa enempi, 
niin siinä ne nelijäkymmentä milijoonaa ki-
lua hupenis. Kaheksan kilua henkiä kohti 
maksas viienkymmenen sentin kilohinnal-
la nelijä eurua. Sillä ei saa ku kaks kappa-

letta iltapäivälehtiä. Jos vielä jyvitettään tuo 
nelijä eurua kahellesajalle päivälle niin siit-
tä tullee kaks senttiä päivä. 

Sammaan aikaan kuluttajat moittii, että 
kaupasta saa monesti huonojaki pottuja.
Ny kannattas panna rima korkialle ja ko-
hottaa potun imakua heittämällä lajittelusa 
huonot pois, ku kilohintaki on niin matala. 
Jos sitte kävis niin, että ku perunan laatu 
nousee, niin suomalaiset söiski yhen koko-
perunan päiväsä enempi. Mitä se meinais? 
Kulutus nousis kuuestakymmenestä kilosta 
yheksäänkymmeneen kiloon ja tarvittas sa-
taviiskymmentä milijoonaa kilua lissää pot-
tuja ens vuonna…

Mailma on täynnä mahollisuuksia.

Kannan Otto

Nelijänkymmenen 
kramman mahollisuus

Av alla de näringsämnen som är väsentliga för potatisens kvali-
tet är det uttryckligen kalcium som är viktigast för en lyckad ut-
sädesproduktion. Kalcium höjer skördens torrsubstanshalt, stär-
ker cellväggarna, minskar lagerförlusterna och ökar grobarheten. 
En knöl av hög kvalitet får inte heller lika lätt olika typer av knöl-
burna potatissjukdomar.

Testresultat efter skörd
Bägge åren märkte man att kalciumhalten i jorden ökar avsevärt 
bara då den största mängden Calsiniitti S används, dvs. fyra ton. 
Vid användning av mindre mängder på ett och två ton ökar kalci-
umhalten i jorden i måttligare skala, men i knölarna ökar mäng-
den kalcium likaväl. Den högsta mängden Calsiniitti S leder ock-
så till att både svavelhalten i jorden och ledningstalet blir ganska 
höga. På dessa grunder kan den rekommenderade användnings-
mängden anses vara 2−3 ton högst vartannat år. 
Calsiniitti S verkar vara en mycket lämplig produkt för tilläggsgöds-
ling med kalcium på jordar med låg Ca-halt. För jordar av bördig-

hetsklass ”försvarlig” eller ”nöjaktig” kan till exempel granulärt kal-
ciumtillskott vara ett bättre alternativ. Följande steg är att utreda 
vilka ekonomiska fördelar tilläggsgödsling med kalcium kan ge od-
laren, till exempel i form av minskade lagerförluster. Två års testre-
sultat ger vid handen att skillnaderna i potatisens kvalitet sanno-
likt kommer att synas också i lagringen. 

KANTAPERUNA 
UTNYTTJAR TOPPTEKNIK

Pohjoisen Kantaperuna Oy har tagit i bruk ett nytt verksamhetsstyr-
ningssystem som bygger på högautomatiserad lagerhantering. Det 
är fråga om verksamhetsstyrningssystemet Microsoft Dynamics NAV 
med professionella mobilterminals- och skrivarlösningar som läm-
par sig för streckkodsläsning. Systemleverantör för Kantaperuna är 
SYSteam Business Solutions Oy i samarbete med Finn-ID Oy. Detta 
arbetssätt är en innovativ nyhet inom primärproduktionen och po-
tatisaffärsverksamheten.

FoU-satsningar
Införandet av Microsoft Dynamics NAV-systemet utgör den del av 
Kantaperunas tillväxt- och utvecklingsprojekt. Företaget har som 
vision att med sina kontraktsodlare vara bevisligen dokumenterat 
världsledande inom utsädesbranschen år 2015 i fråga om kvalitet, 
tillförlitlighet och ekonomi och har därför under de senaste åren 
satsat kraftigt på FoU-verksamhet. Kantaperuna utnyttjar den senas-
te tekniken inom agro-, bio- och IKT-sektorn i sin verksamhet. För 
två år sedan lanserade företaget en varudeklarationstjänst, ePota-
tis, som är en helt unik lösning inom potatisbranschen.
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