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P  ä  ä  K  i   r  j   o  i   t  u  s

Uuteen asentoon ryhmittynyt puolustuspe-
li toimii hyvin. Jo päättyneen syksyn laa-
tuanalyysien ja virustestien tulokset näyt-
tävät, että olemme onnistumassa selättä-
mään yhtä vaikeimmista laatuongelmista 
miesmuistiin. Tuloksista näkyy myös, että 
uudenlaista tyvimätätautia aiheuttavaa 
Dickeya-bakteeria vastaan tehdyt korjaa-
vat toimet voidaan viedä maaliin yhdessä 
toteutetuilla systemaattisilla toimilla. 

Päätoimenpiteemme laaduntuottokyvyn pa-
rantamisessa ovat: uuden, entistä vahvem-
man minimukulan tuottaminen, uusille puh-
taille alueille hajautetut korkeiden luokkien 
avomaatuotannot ja puhtaamman HG-alu-
een vahvuuksiin uudelleen panostaminen.  
Tämän syksyn uusien omien virustestien 
tulokset osoittavat, että valinnat ovat ol-
leet oikean suuntaisia. Samalla toteamme, 
että paljon on vielä tehtävissä. 

Kesällä linjatuista Kantaperunan neljäs-
tä pääkehityskohteesta ensimmäisenä pa-
nostamme siis oman laadunhallintaproses-
simme uudistamiseen. Entistä vaativam-
pi, tuonnin kanssa kilpaileva toimintaym-
päristömme edellyttää myös meiltä koko 
ajan uusiutuvia tapoja toimia. Viranomais-
ten asettama tarkastustaso ei meillä jatkos-

sa riitä, vaan se on meille perusteet täyt-
tävä lähtötaso. Oman laaduntuottotasom-
me vaatimukset tulee olla korkeammalla. 
Sen vuoksi tulemme edelleen lisäämään 
prosessimme mittausta ja laatutiedon ta-
kaisinkytkentää sekä siitä johdettuja kehi-
tystoimia kaikissa viljelyvuoteen liittyvis-
sä vaiheissa. 

Esimerkkinä voisi mainita vaikka viljely-
suunnitelman teon, jossa nykyisin käyte-
tään joiltakin osin jopa useita vuosia van-
hoja maa-analyysien tuloksia. Kun samalla 
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tiedämme viljelymaan pitoisuuksien muut-
tuvan kriittisiltä parametreiltaan joskus 
jopa yhden kesän aikana merkittävästi, on 
kykyämme prosessin mittaukseen ja kor-
jaaviin toimiin parannettavissa nykyteknii-
kalla paljon. Vastaavia esimerkkejä löytyy 
muistakin prosessin vaiheista, esimerkiksi 
varastoinnista.

Aiomme jatkossakin vastata vaativan asia-
kaskuntamme tarpeisiin laadukkaimpana 
toimijana ja samalla voittaa pelin ulkomaan 
tuontia vastaan. Silloin tavoitteenamme tu-
lee olla MM-kisojen kultamitalisarjan vaati-
mukset täyttävä joukkuepeli oman proses-
simme laadun hallinnassa.

Tässä ei ole kyse henkselien paukuttelus-
ta. Päinvastoin, haasteen ymmärtäen ta-
voitteemme vaatii nimenomaan nöyryyt-
tä. Meidän tulee olla entistäkin kiinnostu-
neempia uusista opeista ja omien käytän-
töjen päättäväisestä kehittämisestä. Onnek-
si valmiuksia tämän tyyppiselle uudistumis-
seikkailulle tuntuu nimenomaan perunatoi-
mialalla olevan kiitettävästi.

Antti
antti.hintikka@kantaperuna.com

Me annamme maalle,
että maa voisi antaa meille

Peltomaan tilalla Ulvilassa Saija ja Teppo 
Peltomaa ovat ryhtyneet tuumasta toimeen 
kehittämään ja parantamaan ruokaperu-
nan laatua. Laadukkaan perunan tuottami-
seen tehdyt satsaukset ovat heidän tilal-
laan tuottaneet tulosta. Peltomaan tilalla te-
kemisen perusajatuksena on ”Me annamme 
maalle, että maa voisi antaa meille.” 

He toivovat, että koko ketju viljelijöistä tuk-
kuun saataisiin toimimaan laadukkaiden 
perunoiden puolesta, sillä riisit, makaro-
nit ja pastat ovat todellinen uhka perunal-
le. Perunan puolesta on vielä tehtävä pal-
jon markkinointityötä, jotta tietoisuus pe-
runan ekologisuudesta ja terveellisyydes-
tä kasvaa.
Peltomaan tilalla perunaa viljellään 60 heh-
taarilla. Tästä 35 hehtaarilla viljellään ruo-
kaperunaa ja lopulla alalla kasvatetaan 
tärkkelysperunaa. Lisäksi vuosittain nel-
jällä hehtaarilla on sinappia ja kymmenel-
lä hehtaarilla viljellään viljaa viljelykierron 
takia. Peltomaan tilan perunat markkinoi-
daan lähialueen kauppoihin Peltomaan Par-
haat -tuotemerkillä. 
Saija Peltomaa toimii aktiivisesti Pro Peru-
nassa. Hän on Pro Perunan hallituksen pu-
heenjohtaja.

Humusta ja täsmälannoitusta
”Markkinoimme kaiken tuottamamme ruo-
kaperunan itse ja haluamme tuottaa laatua, 
sillä kuluttajalle ei saa tuottaa pettymystä. 
Heidän on voitava luottaa siihen, että kier-
rätettävästä paperipussista löytyy vain hy-
viä perunoita. Markkinointityö on jo itses-
tään haastavaa. Pyrimme tuottamaan laa-
dukkaita perunoita säilyttäen korkean sa-
totason”, Saija Peltomaa kertoo.
Peltomaat ovat panostaneet tietoisesti ja 
ennakkoluulottomasti peltojen kunnon pa-
rantamiseen.
Keväällä tilalla otettiin käyttöön nestemäi-
nen täsmälannoitus. Se on taannut muku-
loiden tasaisen ravinteiden saannin ja mal-
tovikaisia perunoita ei ole viime kesän sa-
dosta löytynyt. Täsmälannoitus auttoi myös 
märkyyden vaivaamia kasvustoja keväällä 
uudelleen hyvään kasvuun. 
”Olemme panostaneet myös kalkitukseen. 
Peltojen pH-tasot ovat nousseet. Oikea pH-
taso takaa sen, että maa pystyy luovut-
tamaan ravinteet perunalle. Maanäytteitä 
otamme melkein joka vuosi, sillä haluamme 

tietää maan ravinnetaseet tarkasti ja suun-
nitella lannoituksen sen mukaan.”
”Täsmälannoituksen lisäksi käytämme vil-
jelykierrossa sinappia, jolla saamme hiek-
kapelloille lisää humuslannoitusta. Lisäk-
si käytämme maan parantamiseen karjan-
lantaa sekä turvepohjaista maanparannus-
ainetta.”

Huolehdi pellostasi
Peltomaan tilalla käytetään maan muok-
kauksessa syvämuokkausta parantamaan 
maan kosteustasapainoa. Maan kapillaari-
ilmiö toimii muokatussa maassa hyvin mo-
lempiin suuntiin niin kuivina aikoina kuin 
sateella.
”Syvämuokkauksen ansiosta kastelun tar-
ve on vähentynyt huomattavasti”, Saija Pel-
tomaa kertoo.
”Ymmärrämme hyvin, että perunan heik-
ko hintataso ei innosta panostamaan laa-
tuun, mutta pellon kunnon parantaminen 
viljelykierrolla lisää satoa ja vähentää lan-
noitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käy-
tön tarvetta. Myös säiden ääri-ilmiöt lisää-
vät pellosta huolehtimisen tarvetta”, Pelto-
maat kannustavat.
Peltomaat ovat jakaneet tilan toiminnot osi-
oihin; viljely, varastointi, pakkaaminen ja 
myynti. Tilalla on myös toimiva laatuserti-
fiointi ja omavalvontaohjelma.
”Näin pystymme kehittämään tilan toimin-
toja ja miettimään mitä haluamme vuosit-

tain toiminnoissamme parantaa ja kehit-
tää”, Peltomaat toteavat.
Joulukuussa 2009 Peltomaan tilalle valmis-
tui uusi perunavarasto ja -pakkaamo. 

Tuottajat 
lähemmäksi kuluttajaa

Peltomaan Saijan ja Tepon tilan toimintaan 
voi tutustua netissä osoitteessa www.pel-
tomaan.fi. 
”Haluamme tulla netin välityksellä lähelle 
kuluttajaa ja kertoa avoimesti tavastamme 
toimia. Netti on hyvä kanava tähän, sillä ih-
miset käyttävät sitä paljon. Ihmiset halua-
vat tietää mitä syövät. Meille soitetaan ja 
meiltä myös haetaan perunoita.
Peltomaat olivat marraskuun alussa ensim-
mäistä kertaa mukana Porin Karhuhallissa 
järjestetyissä Ruoka- ja Kotimessuilla. Mes-
suilla myytiin tietenkin perunoita, mutta 
myös kerrottiin ihmisille perunasta. Mes-
sut yllättivät Peltomaat.
”Kuluttajat olivat kiinnostuneita tuotteis-
tamme, mutta yllätyimme siitä miten vä-
hän ihmiset tietävät perunanviljelystä. Mu-
kana messuilla on Pro Perunan maskot-
ti Superperuna ja saimme hyvää julkisuut-
ta pääsemällä Satakunnan Kansan etusi-
vulle.” Tämä on hyvää aikaa nostaa peru-
nan imagoa.

Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

Peltomaat ovat panostaneet laadukkaan ruokaperunan tuottamiseen. Ihmisten on voitava luot-
taa siihen, että paperipussin perunat ovat hyviä eikä pussia tarvitse aukoa kaupassa.

Pudotuspeli puree
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Siemenperuna-ala elää muutosten aikaa. 
Uusien lajike-edustusten ohella uudistuk-
sia on tapahtunut myös muilla toiminnan 
alueilla. Siemenperunan mikrolisäystä on 
maassamme aiemmin harjoittanut Suo-
men Siemenperunakeskus, joka on aika-
naan perustettu juuri tähän tarkoitukseen. 
Viime vuosina asetelma on muuttunut, kun 
myös Pohjoisen Kantaperuna on perusta-
nut oman laboratoriotuotantoyksikkönsä. 
Kantaperuna on ottanut lisäksi perinteisen 
taimituotannon rinnalle käyttöön uudenlai-
sen, entistä varmemman ja tehokkaamman 
tavan tuottaa tautipuhtaan siemenperunan 
lähtömateriaalia. Yrityksen yhdessä kump-
paneidensa kanssa kehittämä uusi, maail-
massa ainutlaatuinen tuotantoteknologia 
laskee minimukulatuotannon kustannuk-
sia, lyhentää siemenperunan viljelysukupol-
vien ketjua sekä nopeuttaa osaltaan myös 
uusien menestyslajikkeiden tuontia mark-
kinoille.

Välivaiheena sormenpään 
kokoinen mikromukula

Tautipuhtaan perunan tuottaminen lähtee 
aina liikkeelle laboratorio-oloista, lämpö-
käsiteltyjen perunanversojen latvoista irro-
tetuista meristeemeistä eli kasvupisteistä. 
Kasvupisteet sijoitetaan koeputkiin, joissa 
pisteistä kasvaa uusia perunanversoja. Kun 
versojen tautipuhtaus on varmistettu mo-
nivaiheisilla testeillä, voidaan versoja ryh-
tyä monistamaan eli mikrolisäämään. Täs-
sä vaiheessa versojen määrä voidaan vii-
sinkertaistaa muutamassa viikossa.
 
Perinteisesti mikrolisäyksestä edetään kas-
vihuoneeseen, jossa versot muodostavat 
turvealustalle ensimmäisen mukulasaton-
sa, niin kutsutut minimukulat. Nyt käyt-
töön otetussa uudessa tuotantomenetel-
mässä versot istutetaan kasvihuoneen si-
jaan edelleen steriileissä laboratorio-olo-
suhteissa toimiviin bioreaktoreihin. Biore-
aktoriksi kutsutaan erityistä suljettua asti-
aa, joka ylläpitää versojen kasvulle opti-
maalisia olosuhteita. Astian pohjalla kas-
vien kasvatusalustana toimii geelimäinen 
ravinneliuos.

Bioreaktoreissa versot houkutellaan kas-
vatusalustan koostumusta ja valon rytmiä 
muuttamalla kasvattamaan ensimmäisen 
mukulasatonsa. Muodostuvia sormenpään 
kokoisia perunoita kutsutaan mikromuku-

loiksi. Mikromukulat varastoidaan kylmiös-
sä ja istutetaan itämislevon päätyttyä kas-
vi- tai kausihuoneeseen. Siellä ne tuotta-
vat minimukuloita, jotka päätyvät seuraa-
vana kesänä avomaalle.

Laadukkaampaa 
siemenperunaa nopeammin ja 

kustannustehokkaammin
Uuden välivaiheen lisääminen perunan al-
kupään tuotantoon tuo kustannussäästö-
jä ja viljelyvarmuutta perinteiseen mikro-
taimituotantoon verrattuna. Mikromukulat 
ovat helppoja käsitellä. Esimerkiksi niiden 
istutus hoituu noin kymmenesosalla tai-
mien vaatimasta istutusvaiheen työmääräs-
tä. Mikromukulat myös säilyvät hyvin ja vie-
vät varastoitaessa vain pienen osan perin-
teisen taimimateriaalin vaatimasta tilasta. 

Alkuvaiheen materiaalin tuotantoon liittyy 
paljon niin sanottuja kiinteitä kustannuk-
sia, jotka pysyvät muuttumattomina huo-
limatta siitä, paljonko eri vaiheissa saa-
daan satoa. Käsityön vähentämisen ohella 
toinen mikromukulatuotannon etu syntyy-
kin siitä, että ne monistuvat taimia tehok-
kaammin, eli tuottavat enemmän minimu-
kuloita kasvia kohden. Tällöin kustannuk-
set jakaantuvat suuremmalle määrälle mi-
nimukuloita, mikä laskee minimukuloiden 
kappalehintaa. 

Tehokas alkupää lyhentää 
sukupolvien ketjua

Siemenperunatuotannossa perunan vilje-
lyvuosien eli sukupolvien määrä vaikuttaa 
yleensä melko suoraan siemenperunan laa-
tuun. Mitä kauemmas kuljetaan ensimmäi-
sistä, tautipuhtaista sukupolvista, sitä suu-
remmaksi kasvaa perunan kasvitautien ris-
ki. Monissa Euroopan maissa siemenperu-
naerä voidaan tarkastaa vuodesta toiseen 
samaan siemenluokkaan, kunhan erä täyt-
tää kyseisen luokan laatukriteerit. Tällöin 
sertifioidulle siemenperunalle kertyy pitkiä 
tuotantoketjuja. Esimerkiksi hollantilainen 
E-luokan siemenperuna on tyypillisesti kuu-
dennen peltosukupolven materiaalia. Rans-
kassa taas sertifioitu A-luokan siemenperu-
na saattaa olla kymmenenkin vuotta van-
haa alkuperää.

Suomessa siemenluokat etenevät sukupol-
vien mukana, eli uusi lisäysvuosi laskee 
aina kyseisen siemenerän siemenluokkaa 
vähintään yhdellä luokalla. Tyypillisesti ko-
timaiset siemenerät sertifioidaan A-luok-
kaan neljännen tai viimeistään viidennen 
avomaakauden jälkeen.

Täydellinen peruna kehittyy 
rikkakasveista puhtaalla pellolla!

Fenix
Erityisesti varhaisperunan rikkojen 
torjuntaan soveltuva monipuoli-
nen perusvalmiste. Fenix tehoaa 
hyvin useimpiin siemenrikkakas-
vien mm. mataraan, kylänurmik-
kaan, savikkaan, pihatähtimöön, 
peippiin, ristikukkaisin rikkakasvei-
hin ja linnunkaaliin.

Käyttömäärät

●  Ennen perunan taimettumista: 
 2,5-3,5 l/ha

●  Tehoa täydentävä tankkiseos
 varhaisperunalla: 
 Fenix 1,5-2,0 l/ha + 
 Mistral 0,2-0,3 kg/ha

Mistral
Perunaviljelijän perusaine: vaikut-
taa rikkakasveihin sekä maan, että 
lehtien kautta. Tehoaa mm. jauhosa-
vikkaan, pillikkeeseen, pihatähti-
möön, linnunkaaliin, ristikukkaisiin 
rikkakasveihin ja peltohatikkaan.

Käyttömäärät 

●  Ennen perunan taimettumista: 
 0,2-0,6 kg/ha

●  Perunan nuorella taimiasteella:
 Mistral 0,20-0,4 kg/ha + 
 Sunoco11E/3 2-3 l/ha

Titus
Titus on helppokäyttöinen gram-
ma-aine, joka tehoaa matarasta 
juolavehnään. Perusrikkakasveihin 
suositellaan tankkiseosta yhdessä 
Mistralin kanssa. 
Jos pellossa on runsaasti mataraa, 
tai juolavehnää, suositellaan ensin 
käytettäväksi Mistralia ja myöhem-
mässä vaiheessa Titusta.

Käyttömäärät

●  Leveälehtiset rikkakasvit:  
 Titus 30 g/ha + Mistral 0,2 kg/ha +
  SitoPlus 0,2 l/ha

●  Juolavehnä:  
 Titus 50 g/ha + SitoPlus 0,2 l/ha

 tai  Titus 30 g/ha + 20 g/ha viikon  
 välein SitoPlus -kiinnitteellä 
 terästettynä

Täydellinen muoto, oikea väri, hyvä maku ja runsas sato;
sellaista perunaa kasvaa vain pellossa jossa kasvi saa käyttää hyödykseen

yksin kaikki maan ravinteet ja kasvutilan!
Siksi rikkatorjunta on tärkeää!

nix
ti h i ikk j

itus
nen gr

www.farmit.net
Berner Kasvinsuojelu ja Puutarhanhoito, kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040  
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!
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UUTTA TEKNOLOGIAA SIEMENPERUNATUOTANNOSSA

Bioreaktorista pellolle ja pöytään

Siemenperunan lähtömateriaali, kasvupis-
teistä lisätyt mikrotaimet, kasvavat steriileis-
sä laboratorio-olosuhteissa Kempeleessä.

Siemenperunanviljelijä Erkki Kuivalainen on 
erikoistunut korkeiden siemenluokkien vilje-
lyyn tilallaan Ilomantsissa.
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Puhdas perunavarasto 
pienentää varastotappiota
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EU:ssa valmistellaan parhaillaan uudistuk-
sia siemenluokkia koskeviin asetuksiin. 
Muutosten myötä avomaasukupolvien mää-
rä tultaneen jatkossa merkitsemään va-
kuustodistuksiin yhtenäisellä tavalla koko 
EU:n alueella.
Siemenluokat ja sukupolvien määrä ovat 
kytköksissä mikro- ja minimukulatuotannon 
tehokkuuteen. Ketjun pituuden nimittäin 
määrää viime kädessä se, monenko avo-
maakauden satomäärä tarvitaan kattamaan 
puhtaan alun tuottamisesta aiheutuneet 

kustannukset. Mitä kustannustehokkaampi 
alkupää, sitä vähemmillä lisäyskerroilla sie-
menperunan myyntihinta saadaan kurottua 
loppukäyttäjän kannalta järkevälle tasolle. 
Neljännen avomaakauden jälkeen kustan-
nussäästöjä ei enää juuri synny, vaikka su-
kupolvia lisättäisiinkin. Kantaperunassa su-
kupolvien määrää pyritään tulevaisuudessa 
puristamaan yhä vähemmäksi.

Uudet menestyslajikkeet 
nopeammin markkinoille

Perunalajikkeiden kirjo on kasvanut Suo-
messa nopeasti. Lajike-edustajien näkö-
kulmasta lajikkeiden lisääntyminen ja lajik-
keen vaihtamisen helpottuminen lisää uusia 
mahdollisuuksia, mutta heikentää samalla 
markkinan ennustettavuutta. Lajikelansee-
raukset on suunniteltava useita vuosia etu-
käteen, jotta uusista lajikkeista on saatavil-
la riittävästi laadukasta siemenperunaa. 

Tähän saakka nopein tapa lanseerata ko-
timaisille markkinoille uusi lajike on ollut 
valita lajike maailmalla jo vakiintuneiden 
lajikkeiden joukosta ja tuoda siitä maahan 
ulkomaista siemenmateriaalia. Tähän liit-
tyy omat haasteensa, kuten korkeat rahti-
kulut ja saatavilla olevan siemenen vaihte-
leva laatu. Jatkossa kotimainen mikrolisä-
ys ja tiivis yhteistyö jalostajatalojen kans-
sa helpottavat jatkossa uusien lajikkeiden 
valikointia. Markkinoille voidaan tuoda no-
peammin erityisesti Suomen poikkeukselli-
siin kasvuoloihin valikoituja lajikkeita, jois-
ta ei välttämättä muualta maailmasta vie-
lä löydy siementä. Tällöin uusistakin lajik-
keista on myös heti tarjolla korkealaatuis-
ta kotimaista siementä.

Korkeiden siemenluokkien 
lisäys eristyksissä muusta 

perunantuotannosta
Minimukuloista eteenpäin Kantaperunan 
siementuotantoketju jatkuu muusta peru-

Tuotepäällikkö, agrologi Jussi Tuomi Rak-
systems Anticimex Oy:stä suosittelee peru-
navarastojen perusteellista puhdistamista 
ja desinfiointia kerran vuodessa, vaikka ti-
lalla ei olisi ongelmia mikrobien suhteen.

Perunalaatikoiden pesu ja varaston puhdis-
tus sekä desinfiointi on tehtävä viimeistään 
ennen perunan noston aloittamista, jotta 
kaikki voimavarat pystytään suuntaamaan 
perunan tehokkaaseen vastaanottamiseen 
varastoilla. Varastojen puhtaus vaikuttaa 
perunoiden laatuun ja säilyvyyteen ja tuo 
sitä kautta euroja viljelijälle.

”Ilman lämpötilalla on ratkaiseva merkitys 
desinfioinnin onnistumisessa. Kylmässä de-
sinfiointiaineiden teho heikkenee. Kesken 
varastointikauden emme varastojen desin-
fiointia suosittele, vaikka aineet eivät tun-
keudu perunaan”, Tuomi kertoo.

Varastojen puhdistaminen, perunalaatikoi-
den pesu ja desinfiointi estävät tautien ja 
myös vaarallisten kasvintuhoojien leviämi-
sen varastoissa, kuten vaalean rengasmä-
dän leviämisen. Rengasmädän bakteeri le-
viää mätien mukuloiden tahraamien konei-
den ja laatikoiden välityksellä.

Desinfiointia 
lämpösumuttimella

Varastojen desinfiointi tehdään lämpö-
sumuttimella. Laite on niin sanottu pako-
putkimoottori, jonka pakokaasuun sumu-
tetaan desinfiointiainetta.

”Desinfiointiaine höyrystyy pakokaasuun ja 
saamme erittäin pieniä noin 0,5–50 µm ko-
koisia aerosolipisaroita. Pienet aerosolipi-
sarat leviävät varastoon ja laatikoihin erit-
täin hyvin. Keskikokoisen varaston käsitte-
ly kestää kahdesta kolmeen tuntiin ja kus-
tannukset liikkuvat 800 euron molemmin 
puolin ilman matkakustannuksia ja arvon-
lisäveroa. Sekä varaston että laatikoiden 
desinfiointi voidaan tehdä yhtä aikaa, kun 
laatikot ovat varastossa.”

”Matkakustannukset pienenevät viljelijää 
kohti, jos desinfiointeja voidaan tehdä usei-
ta samalla alueella”, Tuomi sanoo.
 

Ennen varaston ja laatikoiden desinfiointia 
perunavarasto on puhdistettava mullasta 
ja varaston on oltava mahdollisimman tii-
vis eli luukut ja ovet on suljettava käsitte-
lyn ajaksi, jotta lämpösumuttimesta tuleva 
sumu pysyy käsiteltävässä tilassa.
 
Tuomi suosittelee käyttämään varastotilo-
jen siivouksessa imuria lakaisun sijaan. La-
kaiseminen voi jossain tapauksissa nostaa 
pientä pölyä ilmaan ja samalla levittää pö-
lyä ja mikrobeja ympäristöön. 

”Perunalaatikot kannattaa pestä mahdolli-
simman kuumalla vedellä, sillä mitä korke-
ampi pesuveden lämpötila on sitä tehok-
kaammin se irrottaa likaa pinnoista. Laati-
kot kannattaa pestä erillään varastointipai-
kasta. Näin toimien tuuli ei pääse kuljetta-
maan vesihiukkasten mukana mahdollisia 
taudinaiheuttajia varastointipaikkaan tai 
sen läheisyyteen.”

Tärkeintä ovat 
tehoaine ja annostus

Jos tilalla on ongelmia vaarallisten kasvintu-
hoojien kuten vaalean rengasmädän kanssa 
Tuomi kehottaa lisäämään laatikoita pestä-
essä pesurin pesuaineannostelijan mukana 
desinfiointiainetta, jotta bakteerit eivät le-

viä pesuveden mukana ympäristöön.
”Pakkanen ei tapa rengasmätäbakteeria. 
Myös peruna-ankeroiset kestävät hyvin 
pakkasta”, Tuomi muistuttaa.
 
Perunavarastojen ja laatikoiden desinfioin-
tiin voidaan käyttää lähes kaikkia markki-
noilla olevia desinfiointiaineita. Tärkeintä 
ei ole tuotteen merkki eikä hinta, vaan ai-
neen tehoaine ja oikea annostelu. Tärkeää 
on myös tietää mitä mikrobia vastaan tais-
tellaan. Alkoholit eli etanoli ja isopropanoli 
eivät vaikuta lainkaan itiöihin.
 
”Valitsemme desinfiointiaineen torjuttavan 
mikrobin, käyttölevitystavan, pinnoitteiden, 
varaston koon, ympäristö- ja työturvalli-
suustekijöiden perusteella sekä myös mah-
dollisten viranomaismääräysten mukaan. 
Mikäli torjuttavaa mikrobia ei ole tiedossa 
tai halutaan vain poistaa tai vähentää mik-
robien määrää kohteessa valitaan mahdol-
lisimman laaja-alainen desinfiointiaine esi-
merkiksi aldehydit, peroksidit tai PHMG.”
 
Desinfiointiaineiden varoajat vaihtelevat 
muutamasta minuutista vuorokausiin ai-
neesta ja levitystavasta riippuen.

Raksystems Anticimex tarjoaa asiakkailleen palvelukokonaisuuksia, joiden avulla voidaan 
varmistaa terveellinen ja laadukas elinympäristö.

FAKTA
Menetelmiä siemenperunan mikroli-
säysmateriaalin tuottamiseksi biore-
aktorilaitteistolla on kehitetty kehi-
tyshankkeessa nimeltä Bioteknolo-
giaa ja kansainvälistämistä siemen-
perunalle. Hanke toteutettiin vuosina 
2007–2010, ja hankkeen toteuttavina 
osapuolina olivat Pohjoisen Kanta-
peruna Oy, Maa- ja elintarviketalou-
den tutkimuskeskus MTT:n kasvin-
tuotantoyksikkö sekä Oulun yliopis-
to. Hanketta rahoitti Tekesin Symbio 
– Biotekniikasta tuotantoon -ohjel-
ma. Kehitetty teknologia ja menetel-
mät otettiin hankkeen päätyttyä yri-
tyksessä kaupalliseen käyttöön. Ke-
hitystyötä jatketaan yhä myös uusi-
en hankkeiden puitteissa.

nantuotannosta eristetyillä sopimusviljelyti-
loilla Ilomantsissa, Haapavedellä ja Rantsi-
lassa. Näiltä tiloilta korkealuokkainen, tau-
tipuhdas materiaali siirtyy lajikkeesta riip-
puen kahden–kolmen viljelyvuoden jälkeen 
muille etäämmällä sijaitseville sopimusti-
loille ja siemenperunan päätuotantoalueil-
le. Hajautettu tuotantomalli on erityisen te-
hokas perunan Y-viruksen torjunnassa, mut-
ta myös muiden perunaa yleensä vaivaa-
vien kasvitautien suhteen. Esimerkiksi vii-
me vuosien tuontiperäiset tyvimätäongel-
mat Suomessa ja muualla maailmassa ai-
kaansaanutta Dickeya-bakteerisukua ei täs-
sä kotimaisessa tuotannossa tavata. Näi-
den muutamia vuosia sitten alulle pantu-
jen uudistusten myötä kotimaisen siemen-
perunatuotannon laadun uskotaan nouse-
van uudelle tasolle – alati kiristyvän tauti-
paineen yläpuolelle.

MP

Kantaperunan sopimustuottaja, tervetaimi-
yrittäjä Kari Komulainen lajittelee kasvat-
tamiaan Asterixin minimukuloita taimitar-
hallaan Kajaanin Peuraniemessä.
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Pro Agria, yhteystyössä muutaman muun 
toimijan kanssa, innosti perunan ystäviä 
kokoontumaan iltapäiväksi Oulun Lasaret-
tiin. Seminaarin tavoitteena oli edistää pe-
runantuottajien, jalostajien ja ruoka-ammat-
tilaisten verkostoitumista sekä käydä vuo-
ropuhelua perunan ominaisuuksista. Lisäk-
si seminaariväki sai kuulla mielenkiintoisia 
tutkimustuloksia perunan kypsentämiseen 
ja käyttöön vaikuttavista tekijöistä.

Oulun maa- ja kotitalousnaisten toimin-
nanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala esitteli 
avauspuheenvuorossaan mittavaa peruna-
hanketta, jonka tavoitteena on nostaa suo-
malainen ruokakulttuuri ja perunan käyttö 
aivan uudelle tasolle huippukokkien ja mui-
den ammattilaisten keskuudessa. 

Perunan kovimmilta haastajilta, riisiltä ja 
pastalta olisi tarkoitus lohkaista yhä enem-
män tilaa keittiöissä. ”Perunassa on ainek-
sia arkielämyksen tuojaksi saakka ja sen 
puolesta puhuu hyvin moni asia”, toteaa 
Tausta-Ojala. ”Perunassa on enemmän vita-
miineja ja se voi olla halutessamme puhdas-
ta lähiruokaa. Lisäksi perunan syönti nostaa 
aivojen serotoniinitasoa, jolla on vaikutusta 
ihmisen hyvinvointiin ja vireystasoon. Kai-
ken tämän lisäksi peruna on edullinen raa-
ka-aine eikä sisällä sellaisenaan lisäainei-
ta”, listaa Tausta-Ojala. 

Sisäinen laatu 
tärkein tekijä

Peruna on haastava ja vaativa kasvi. Sen 
laatuvaihtelut aiheuttavat ongelmia ket-
jun kaikissa vaiheissa. Ongelmia puoles-
taan ovat luomassa Suomessa mm. erit-
täin vaihtelevat sääolosuhteet. Anna Sipi-
lä, MTT:sta on sitä mieltä, että tasaisemman 
laadun saavuttaminen vaatii yksityiskohtai-
set viljelyohjeet sääolosuhteiden mukaan. 
Onhan se selvää, että kasvi kasvaa eri ta-
voin eri olosuhteissa ja vaatii näin ollen eri 
tavoin erilaisia ravinteita kasvukauden läm-
pösummasta ja muista tekijöistä riippuen. 
Hankkeen päätyttyä tavoitteena onkin saa-
da käyttöön käyttötarkoituksen mukaiset 
ohjeistukset perunantuotantoon. 

Usein katsotaan, miltä peruna näyttää ulkoa 
päin ja tehdään sen perusteella mahdollisia 
johtopäätöksiä, onko peruna hyvä- vai huo-
nolaatuista. Laadusta puhuttaessa on peru-
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nan sisäinen laatu maun ja ulkonäkötekijöi-
den ohella sen tärkeimpiä ellei tärkein omi-
naisuus. Eniten perunan sisäiseen laatuun 
vaikuttavat viljeltävän lajikkeet ominaisuu-
det, käytössä oleva viljelytekniikka ja val-
litsevat tuotanto-olosuhteet.

MTT:n perunabiotekniikka-tiimi, vanhem-
man tutkijan Elina Virtasen johdolla, kes-
kittyy perunan kasvitautien tunnistamiseen 
ja kasvien fysiologiaan pohjoisissa olosuh-
teissa. Pohjoinen on perunan tuotantoa aja-
tellen varsin hyvää aluetta, sillä täällä ei 
ole perunan kannalta kovin paljon stres-
sitekijöitä. 
 

Perunan kemiaa ja 
molekyyligastronomiaa

Perunasta puhuttaessa ei usein puhuta juu-
rikaan sen mausta. Tämä on aika erikoista 
ottaen huomioon sen, että puhutaan kuiten-
kin ruoasta ja maku on tärkein ruokavalin-
tojamme ohjaava syy. Professori Anu Hopia 
Turun yliopistosta on perehtynyt erityises-
ti perunan makuasioihin ja luennoi Oulussa 
perunan makuun liittyvistä tekijöistä. Hän 
esittikin muutamia mielenkiintoisia kysy-
myksiä kuten; Millaisia makuelämyksiä me 
perunalla tuotamme tai kuinka me oikeas-
taan valmistamme oikein perunaa? 

Oppiaksemme valmistamaan parempia pe-
runaruokia, on meidän ensin opittava ym-
märtämään perunan lainalaisuuksia eli pe-
runan rakennetta, käyttäytymistä ja valmis-

tustekniikkaa. Erään tutkimuksen mukaan 
esimerkiksi liisteriperunat eivät tulleetkaan 
matalan tärkkelyksen seurauksena, vaan 
seurauksena siitä, että sosetta tehdessä ko-
neen terät olivat rikkoneet perunan raken-
teen aiheuttaen gelatiini-ilmiön eli liisteröi-
tymisen. Toki jauhoinen peruna on lähtö-
kohtaisesti suositeltavampi vaihtoehto so-
seperunaksi. 

Perunan makua on monen vaikea kuvail-
la, mutta se on mahdollista ja sitä on nyt 
alettu tutkimaan enemmän myös Suomes-
sa. Ulkomailla maun mukaan on kategori-
oitu perunaa jo pitempään. ”Vaikka maku-
asiat ovat haastavia arivioitavia, niin peru-
nan mausta voisi sanoa, että se on pääosin 
täyteläinen ja pyöreä ja se tehostaa ruoan 
muita makuja”, Hopia toteaa. Voimakkaim-
min perunassa tuntuu maistuvan umami. 
Umami on siis yksi ihmisen viidestä perus-
mausta suolaisen, karvaan, happaman ja 
makean rinnalla. Se koetaan miellyttäväksi 
mauksi ja yhtä luonnolliseksi asiaksi kuin 
ihmisen makean- tai suolanhimo. Perunas-
sa on siis gastronomista potentiaalia, jos-
sa tärkkelys tekee rakenteen ja aromiteki-
jät maun. Aika näyttää, kuinka hyvin peru-
nan laatua saadaan parannettua näitä uu-
sia tutkimustuloksia ja ohjeistuksia hyväk-
sikäyttäen. Selvää on, että perunan sisäi-
seen laatuun ja erityisesti makuasioihin tul-
laan kiinnittämään huomattavasti enemmän 
huomiota jo lähitulevaisuudessa.

NL-K 

Raksystems Anticimex oy on Pohjoismais-
sa sekä Saksassa ja Hollannissa toimiva ra-
kennus- ja kiinteistöalan sekä elintarvike-
hygienian palveluyritys. Yritys on osa ruot-
salaisen pörssiyhtiön Ratoksen omistamaa 
Anticimex-konsernia, joka on pohjoismai-
den suurin kiinteistöjen kuntotarkastusyh-
tiö. Suomeen yritys on rantautunut vuonna 
2000. Raksystems Anticimex tarjoaa asiak-

Perunasta arjen makuelämys!

kailleen palvelukokonaisuuksia, joiden avul-
la voidaan varmistaa terveellinen ja laadu-
kas elinympäristö. Yrityksen tarjoamiin pal-
veluihin voi tutustua osoitteessa www.rak-
systems-anticimex.fi.

Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

Varastojen desinfiointi tehdään lämpösumuttimella.

Pottu – kulinarismin aatelia -seminaari keräsi alan väkeä Oulun Lasarettiin kuulemaan pe-
runan sisäisistä laatutekijöistä.

Jyrsijät 
kuriin varastoissa

Tuomen mukaan hiiret ja rotat on syytä hä-
vittää perunavarastoista. Jyrsijät ovat erit-
täin tehokkaita levittämään mikrobeja. Sei-
närakenteissa olevista jyrsijöiden pesistä 
on hankalaa saada mikrobeja pois. Tällöin 
tautien poistoon uhrattu aika ja vaiva sekä 
siihen panostettu rahamäärä menevät huk-
kaan. 

 ”Varastoissa majailevat jyrsijät aiheuttavat 
viljelijöille suuria taloudellisia menetyksiä 
jyrsiessään varastojen puurakenteita, läm-
pöeristeitä, sähköjohtoja ja kaapeleita. Läm-
pöeristeiden häviäminen aiheuttaa energi-
an kulutuksen kasvamista ja sähköjohtojen 
vioittuminen voi johtaa oikosulkuun ja sitä 
kautta aiheuttaa jopa tulipalon varastossa. 
Rotat joutuvat jyrsimään paikkoja niiden ko-
van hampaiden kasvun takia, joka on jopa 
13 cm vuodessa”, Tuomi kertoo.
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Meille useimmille tv:stäkin tuttu maalais-
lääkäri Tapani Kiminkinen vieraili Tyrnä-
vän vuotuisilla perunamarkkinoilla. Mark-
kinakansaa oli tullut sankoin joukoin kuu-
lemaan, mitä sanavalmiilla suosikki-tohto-
rilla oli tällä kertaa sanottavanaan. Myös 
Kuuma Peruna kävi kysymässä tohtorilta 
tämän mietteitä perunasta.
    
Tapani Kiminkinen on suomalainen lää-
käri ja tietokirjailija. Hän syntyi vuonna 
1954 Pylkönmäen maaseudulle Pajumä-
elle. Maanviljelijän poikana Kiminkinen 
tottui pienestä pitäen ruumiilliseen työ-
hön. Hän painottaakin mielellään maalai-
suuttaan ja lähtemätöntä rakkautta maa-
seutua kohtaan. Kun hän pääsi opiskele-
maan Helsinkiin lääketiedettä, oli hänel-
le selvää, että hän tulee palaamaan siel-
tä maaseudulle ja niin tapahtuikin, sil-
lä valmistuttuaan yliopistosta, aloitti Ki-
minkinen työskentelyn Saarijärven terve-
ysasemalla. 

Suuren kansan tietouteen Kiminkinen tuli 
tammikuussa 2009, jolloin televisiossa alkoi pyöriä perjantaisin 
15-osainen sarja Tohtori Kiminkinen. Katsojia sarjalla oli paljon ja 
jatkoa seuraa. Erityisesti maalaislääkärin suosioon on vaikuttanut 
se, että mies puhuu asioista suoraan ja sellaisella kielellä, että jo-
kainen ymmärtää. Perunamarkkinoilla Kiminkinen vastasi Kuuma 
Peruna -lehdelle muutamaan peruna-aiheiseen kysymykseen. 

Peruna on suomalaisille tärkeä raaka-aine. Kuinka 
usein käytätte perunaa omassa ruokavaliossanne?

”Käytän perunaa joka päivä. Sen pitäisi olla osa jokaisen perus-
ravintoa. Peruna kun saa kaveriksi täysjyvätuotteita, niin suolisto 
ja vatsa kiittää. Itse syön mieluiten kuorineen valmistettuja peru-
noita. Tässä muodossa peruna on maukas ja terveellisimmillään.”

T O H T O R I  K I M I N K I N E N  V I E R A I L I  P E R U N A M A R K K I N O I L L A

Peruna oleellinen osa ruokaketjua
Mitä mieltä olette perunan 

merkityksestä suomalaisessa 
ruokavaliossa?

”Mielestäni on tärkeää, että ihmiset ei-
vät pilaisi hienoa raaka-ainetta valmista-
malla perunaa pilalle. Moni käyttää pe-
runan maustamiseen liikaa suolaa ja tur-
hia mausteita. Täytyisi muistaa noudattaa 
enemmän ruokaympyrää eikä myöskään 
unohtaa kohtuutta. Mielestäni kuoret tu-
lisi aina säilyttää perunanvalmistuksessa 
mukana mikäli mahdollista.”  

Mikä on maalaislääkärin oma 
suosikkiperunaruoka ja -lajike?

”Suosikiksi voisin mainita niin kinkkukiu-
sauksen kuin uuniperunatkin. Lajikkeis-
ta ei ole hirveästi tietoa, mutta Siikli on 
yksi suosikeistani.”

NL-K

Revus – laajenevien 
lehtien suojaksi

�

Syngenta Crop Protection A/S
Puh. 02-436 7151
www.syngenta.fi 
Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä

www.agrimarket.fi 

•  Uusi tehoaine perunaruton torjuntaan

•  Suojaa nuoret, laajenevat lehdet 

ja estää siten ns. latvaruttoa

•  Käyttö ruiskutusohjelman alussa

•  Sateenkestävä heti ruiskutteen 

kuivuttua lehdelle

• 3 vrk:n varoaika

Muista myös!

Perunan 
nestepeittaukseen
•  Sisältää punaisen väriaineen.
•  Laajatehoinen: rekisteröity perunaseitin lisäksi 

siemenlevintäisen harmaahilseen, kuorirokon 
ja perunaruven torjuntaan. 

•  Käyttömäärä: 200–250 ml/1000 kg perunaa. 
•  Hyväksytty myös uppopeittaukseen.

Revus_A4_KP.indd   1 15.9.2010   09:26:41

Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen puhui pe-
runamarkkinoilla ymmärrettävästi ja innos-
tavasti – tyylilleen uskollisesti.
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Perunatapahtumia
Kuuma Peruna -kiertue pysähtyi 25.10. Hi-
mangalla ja 26.10. Kristiinankaupungissa. 
Suomen suurimmissa perunatapahtumissa 
vieraili jälleen paljon peruna-ammattilaisia. 
Vierailijoilla oli mahdollisuus tutustua peru-
nalajikkeisiin sekä keskustella tapahtuma-
järjestäjien kanssa. Ohjelmassa oli ensim-
mäistä kertaa laaja esitys menneen viljely-
kauden havainnoista, jonka pitivät Kanta-
perunan toimitusjohtaja Antti Hintikka sekä 
tuotantopäällikkö Mika Paassilta. Tapahtu-
massa nähtiin lisäksi erilaisia asiantuntija-
esittelyjä. Herkullista pyttipannua oli tarjol-
la koko päivän. 

Kuuma Peruna -lehti oli mukana hollantilai-
sessa Retail Fresh -seminaarissa 3.11.2010. 
Seminaarissa esityslistalla oli ajankohtaisia 
peruna-asioita. Erittäin pinnalla olevia asi-
oita peruna-alalla ovat muun muassa lop-
pukäyttäjien (kuluttajien) mielipiteet, eri-
tyisesti perunalajikkeiden makuerot, sekä 
sosiaalinen media ja sen vaikutukset ku-
luttajiin.

Potato Days 4.–5.11.2010 on kaikkien pe-
runalajikejalostajien laaja lajikenäyttely 

Hollannissa. Kuuma Peruna -lehti tutustui 
muun muassa HZPC:n, Solanan, Agricon 
sekä Meijerin perunalajikkeisiin. Nämä laji-
kejalostajat toimivat aktiivisesti myös Suo-

men markkinoilla. Tapahtumaan osallistuu 
vuosittain jalostajien kumppaneita sekä pe-
runavaikuttajia ympäri maailman.

A-SR & NL-K

Euroopan jalostajatalot järjestivät marraskuussa Hollannissa vuotuiset avoimien ovien päivät, joille maailman perunaväkeä kokoontuu ta-
paamaan toisiaan. Kuvassa Mika Paassilta Kantaperunasta, Eero Pisilä, HZPC:n Arie Westmaas sekä hollantilainen siemenperunanviljeli-
jä Gerrit Jukema.

Kiertue houkutteli peruna-ammattilaisia Kristiinan kaupunkiin sankoin joukoin. Kuulijat seu-
rasivat mielenkiinnolla päivän esityksiä.

DESINFIOINTI vähentää haitallisten mikrobien 
kasvua. Oikein toteutettuna se turvaa tehok-
kaasti tuotannon ja varastoinnin eri vaiheet.

ENNALTAEHKÄISEVÄ JYRSIJÄTORJUNTA ja 
seurantapalvelumme lisäävät turvallisuutta.

Kysy lisää!
Asiakaspalvelu p. 0207 495 500 
asiakaspalvelu@racx.fi

Turvaa tuotanto – ennakoi riskit!

www.raksystems-anticimex.fi

Potato machinery for professionals.

                                                   
        

Perunakoneet ammattiviljelijöille.

Ykkösluokan pakkaamoratkaisut

www.konekanta.com

Toteutettuna alan kärkimerkeillä: Bijlsma Hercules - Manter - Schouten - Tekoa
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Aikainen, kiinteän keittotyypin Carrera (Al-
lard x Concurrent) selvitti vahvasti ensim-
mäisen koekenttäkierroksensa Suomen kas-
vuoloissa. Se  muodostaa suurikokoiset, 
keltamaltoiset mukulat. Vahvimmillaan Car-
rera onkin aikaisena kesäperunana. Kirk-
kaan kuorensa ja hyvän ruvenkestävyyten-
sä ansiosta se on kiinnostava myös vienti-
markkinoita silmällä pitäen. Kuorimo-omi-
naisuuksista tiedetään vielä vähän. Carre-
raa koeviljellään Suomessa tulevana kasvu-
kautena muutamia hehtaareja, jotta lajik-
keen viljely- ja etenkin käyttöominaisuuksis-
ta päästään parempaan selvyyteen.

Carrerasta risteytettyjä, nuorempia lajikkei-
ta on Euroopassa nousemassa laajempaan 
kokeiluun puolisen tusinaa. Suomen näkö-
kulmasta mielenkiintoisin on tänä vuonna 
kaupallisen nimensä saanut Colomba (Car-
rera x Agata). Colomba on erittäin satoisa, 
poikkeuksellisen nopeakasvuinen lajike eri-
tyisesti varhaistuotantoon ja aikaiseksi ke-
säperunaksi. Keltakuorisena ja -maltoise-
na se soveltuu hyvin kotimaan markkinoil-
le. Colombaa kokeillaan Suomessa tuleva-
na kesänä koekentillä.

Jauhoisista lajikkeista Leonardo (TRA 89-462 
x Bolesta) oli menneenä kesänä Suomes-
sa ensi kertaa kenttämittakaavan testeis-
sä. Melko aikaiseksi lajikkeeksi Leonardon 
tärkkelyspitoisuus nousi korkeaksi, ja keit-
tokokeessa se ylsi pakkaajien toiveiden mu-
kaisesti punaisen pussin perunaksi. Myös 
tummankeltainen malto, erittäin hyvä viruk-
senkestävyys ja hyvä varastosäilyvyys nos-
tavat kaikki mielenkiintoa Leonardoa koh-
taan. Heikkoutena sillä vaikuttaa olevan lie-
vä ruvenarkuus. Tulevana kesänä lajike jat-
kaa Suomessa kenttäkokeissa.

Monikäyttöinen, huippusatoisa Sagitta (Gal-
lia x RZ-86-2918) kasvaa jo Euroopassa ko-
histen. Jauhoisena yleisperunana se sovel-
tuu niin ruokaperunaksi, ranskanperunak-
si kuin kuorimokäyttöönkin. Keltakuoriset, 
tasakokoiset mukulat ovat raakoina mallol-
taan vaaleankeltaisia, keitettäessä väri voi-
mistuu. Kotimaassa Sagittaa on jo kokeil-
tu kenttäkokeissa hyvin tuloksin. Keittoko-

keissa Suomen viljelyoloissa kasvanut Sa-
gitta ylsi jauhoiseen keittotyyppiin.

Suomessakin nopean pyrähdyksen taka-
vuosina tehnyt Voyager on saamassa me-
nestyvän jälkeläisen, Sagittaa myöhäisem-
män, niin ikään erinomaisia satoja antavan 
Compassin (Pallas x Voyager). Compass on 
ollut vahva koekentillä ympäri Eurooppaa, 
ja myös Suomessa se nousi kymmenien kil-
pailijoiden joukosta aivan kärkisijoille. Ete-
lämpänä Compass on sijoittunut keittotyy-
piltään jauhoiseksi yleisperunaksi. Suomen 
oloissa sen tärkkelyspitoisuus oli matalam-
pi ja keittotyyppi kiinteämpi. Hyvät keitto-
ominaisuudet, kohtuullinen käsittelynkes-
tävyys ja syvä itämislepo antavat toiveita 
kuorimokäytön suhteen.    
        

MP

Lajikemylly
Perunalajikkeita on kotimaan mark-
kinoilla tänä päivänä kaupan run-
sain mitoin. Uusia, toinen toistaan 
vahvempia ehdokkaita on Euroopas-
ta jatkuvasti tarjolla. Silti vain ani 
harva kaupalliseen levitykseen yltä-
vistä lajikkeista nousee todellisek-
si menestyslajikkeeksi. Tällä pals-
talla seurataan ja uumoillaan ajan-
kohtaisten uutuuslajikkeiden etene-
mistä maailmalla ennen muuta suo-
malaisten perunamarkkinoiden nä-
kökulmasta.

Leonardo
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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 

osoitteessa 

aki.aunola@luonnosta.fi

Perunankuorista 
sipsipusseja

 

Tällä palstalla on ennenkin kerrottu sipsintekijöiden ha-

lusta kehittää ympäristöystävällisempiä ja terveellisempiä 

tuotteita ja pakkauksia. Tällä kertaa Pepsicon (Frito Lay) 

johtaja Richard Evans on maalaillut mahdollisuutta tehdä 

pusseja perunankuorista. 

Voisikohan sellaisen pussin hävittää polttamisen lisäk-

si myös syömällä? 

Lähde: edie Newsroom

Kohta on pelto halpaa
Espanjassa yritys nimeltä Newco yhdessä Bas-
kimaan maataloustutkimuslaitoksen kanssa 

on päässyt pitkäl-
le perunan kasvat-
tamisessa ilmassa. 
Myös kansainväli-
nen perunakeskus 
CIP on tutkinut jo 
vuosia tätä aeropo-
niseksi kasvatuk-
seksi sanottua me-
netelmää. Kaupalli-
sessa mielessä me-
netelmän käyttö al-
kanee korkeimmis-
ta siemenluokista. 

Lähde: www.potatopro.com

Valko-Venäjä 

kaavailee ala
n nostoa

Valko-Venäjällä kaavaillaan peruna-alan 

nostamista ensi kesänä 51 000 hehtaarista 

65 000 hehtaariin. Taka-ajatuksena on saa-

da lisää perunaa vientiin. 

Jotenkin tuntuu olo pieneltä, kun me täällä 

Suomessa mie timme pitäisikö vähentää tai 

lisätä muutama hehtaari tuotantoa. 

Lähde: potatoreporteroNLiNe

O M i T U i S i A   

L A J i K E N i M i ä ,  O S A   1 3

SAxON

Tämän lajikkeen tunnistavat ainakin metallimusiikin fanit. Hi-

mankalaiset viljelijät
 muistelevat vieläki

n aikoja, kun Saxon, 

Metallica ja Manowar soittivat urheiluhallilla. Väkeä oli kuu-

lemma melkein kuin Kuuma Peruna -kiertueella.

* * *

KRASNOUFiNSKiJ 

Huonolla venäjäntaidolla tuon kääntää, että punainen suoma-

lainen. Yhtä punaista gallialaista me olemme yleensä toimitta-

neet Venäjälle, mutta kyllähän tuolla olisi brändiarvoa.

* * *
KöTTPOTATiS 

Ruotsalaiset saivat a
ikanaan kuningasajatuksen yhdistää liha-

pullat ja perunamuusin. Syntyi siis lihaperuna. Rupisena käy 

sekä lihapullista että perunasta.

* * *
HERbSTFREUDE 

Saksalaiset ristivä
t tämän lajikkeen toiveikkaina syysiloksi. Ta-

rina ei kerro tuliko tästä jättisato, mutta lajikkeen tarina jäi 

kyllä lyhyeksi.

MARKKiNAKATSAUS
Perunan viljelijähinnat ovat tällä hetkellä harvi-

naisen samalla tasolla eri maissa. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että rahdit nostavat vietävän pe-

runan hintaa helposti yli tuovan maan markkina-

hinnan. Hollannissa tulee jäämään peltoon noin 

5 % perunasta, mikä on nostanut odotuksia ke-

vään hinnoista. Venäjällä perunantarve on edel-

leen iso ja  Välimeren maissa tullaan todennä-

köisesti istuttamaan enemmän perunaa Venäjää 

ajatellen. Hinnat alla (e/100 kg) on kerätty peru-

natoimijoiden raporteista viikoilla 45 ja 46.

 
Hollanti...................19,00–24,00

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

 
Saksa .....................20,00–21.00

 
Tanska .................... 18,00–19,00

 
Iso-Britannia ...... 17,00 / 18,00**

*  Ykkösluokkaan menevän laadun hinta

** Kaikkien sopimusten keskihinta ja vapaan  

 markkinan spot-hinta

Paras 
peruna-porkkanalaatikko

  

n. 1 kg perunoita

n. 700 g porkkanoita

vettä 

suolaa 

3 dl kermaa

1,5 dl siirappia

2 munaa

1 1/2 dl korppujauhoja

n. 1 1/2 tl suolaa

ripaus inkivääriä

ripaus kanelia pinnalle korppujauhoja 

ja margariininokareita

 

Kuori perunat ja porkkanat, keitä suolalla 

maustetussa vedessä, soseuta.

Sekoita soseen joukkoon kerma, siirappi, 

munat ja korppujauhot.

Mausta suolalla, inkiväärillä ja kanelilla. 

Kaada seos uunivuokaan, ripottele pinnal-

le korppujauhoja ja margariininokareita. 

Kypsennä 150 asteessa noin 2 tuntia.

Koristele esimerkiksi tähtianiksilla.

Mummon mielihyvä-
pasteijat joulupöytään 
tai välipäivien herkuiksi

Taikina (noin 16 kpl pasteijoita):

n. 3 1/2 dl vehnäjauhoja

1/2 dl Mummon Aidot Mielihyvä Peruna-

hiutaleita

2 rkl maitojauhetta

Ukrainassa ei ole pulaa perunasta
Ukrainassa arvioidaan, että maassa ei 
tulekaan pulaa perunasta tänä vuon-
na. Aiemmin syksyllä satoarvio oli hei-
kompi. 

Kokonaissadoksi arvioidaan 18 miljoo-
naa tonnia, josta kuusi miljoonaa me-
nee paikalliseen kulutukseen, kuusi mil-
joonaa karjanrehuksi ja viisi mil joonaa 
siemeneksi. Venäjällekin riittänee siis 
vietävää. 

Lähde: potatoreporteroNLiNe
Aeroponista kasvatusta 
(lähde: CIP)

Vuoden paras aika alkaa olla käsillä, kun saa herkutella koko joulunajan 

hyvällä omalla tunnolla. Perunasta saat aikaan monenlaista syötävää. 

Kantaperunan keittiötontut keräsivät tähän 

joulukuun maistuvimmat herkkureseptit. 

Maistuvaa joulunodotusta!

Joulun ihanat 
herkut
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Perunan lannoitus perustuu pääosin ke-
väällä annettuun NPKS-lannoitukseen. Osa 
lannoituksesta voidaan antaa myös kesäl-
lä kasvustoon. Erityisesti märkänä vuonna 
tästä voi olla etua.

Keski-Euroopassa lannoituksen jakaminen 
useampaan osaan on arkipäivää. Suomen 
lyhyessä kasvukaudessa ja pienemmillä 
lannoitemäärillä kevätlannoitusta on kui-
tenkin pidetty parhaana – tai ainakin kus-
tannustehokkaimpana – tapana. Lisälannoi-
tuksen vaikutus satoon riippuu sen anto-
ajasta. Mukulanmuodostusvaiheessa anne-
tut lisäravinteet vaikuttavat mukulalukuun, 
kun taas myöhäisemmässä vaiheessa vai-
kutus kohdistuu mukuloiden kokoon. Myös 
käytettävä lannoite vaikuttaa lopputulok-
seen.  Raelannoitteiden erilaiset liukene-
misominaisuudet vaikuttavat niiden sovel-
tuvuuteen lisälannoitukseen. Nopeavaikut-
teiset typpilannoitteet eivät sovi kevätlan-
noitukseen, mutta voivat toimia paremmin 
kesälannoitteena.

MTT Ruukin, Yara Suomen ja Kantaperunan 
yhteistyönä on tutkittu kolmena vuonna 
lannoituksen jakamisen vaikutusta perunan 
sadontuottoon. Tavoitteena on ollut selvit-
tää, onko kasvustoon annetulla lannoituk-
sella saavutettavissa hyötyä pelkkään ke-
vätlannoitukseen verrattuna.

Kokeen toteutus
Tutkimuksessa kontrollikäsittelynä oli ke-
väällä sijoittamalla annettu NPKS-lannoitus. 
Lannoitteen jakaminen toteutettiin kahdel-
la eri tavalla. Jaettu NPKS-käsittely toteu-
tettiin antamalla noin 75 % NPKS-lannoit-
teesta keväällä normaaliin tapaan ja 25 % 
mukulanmuodostusvaiheessa hajalevityk-
senä kasvustoon.

Jaetussa typpilannoituksessa osa lannoi-
tetypestä annettiin mukulanmuodostus-
vaiheessa pelkkää nitraattityppeä ja kal-
siumia sisältävänä kalsiumnitraattina. Täl-
löin kevään NPKS-lannoitusta täydennettiin 
lisäravinteilla niin, että muiden ravinteiden 
määrä oli kevätlannoituksessa sama kuin 
kontrollissa. Ensimmäisenä vuonna kasvus-
toon annetun typen osuus kokonaistyppi-
lannoituksesta oli 50 % ja seuraavina vuo-
sina noin 30.

Lannoituksen jakaminen testissä perunalla
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Tutkimus  &  Kehitys
anna sipilä, Mtt • aleksi simula, Yara suomi oy

2 tl kuivahiivaa

n. 1/2 tl suolaa

1/2 tl sokeria

1/2 tl paprikajauhetta

3/4 dl rypsiöljyä

1 1/2 dl vettä

 

Täyte: 

200–250 g kypsää jauhelihaa tai 

kinkku rouhetta tai savukalaa 

Mausteita maun mukaan.

 

Voiteluun: 

Kananmunaa

Valmistusohjeet:

Sekoita taikinan kuivat aineet keskenään. 

Lisää öljy ja nypi seos murumaiseksi. Lisää 

vesi ja sekoita taikina tasaiseksi. Anna taiki-

nan levätä hetki ja valmista sillä aikaa pas-

teijoille haluamasi täyte. Kauli taikina noin 

1/2 cm paksuiseksi levyksi ja ota siitä muo-

tilla pyöreitä, noin 9 cm), taikinalevyjä. 

Jaa täyte pyörylöiden päälle ja taita puoli-

kuun muotoisiksi. Painele reunat kiinni haa-

rukalla huolellisesti. Kohota pasteijoita uu-

nipellillä noin puoli tuntia. 

Voitele kohonneet pasteijat kananmunalla 

ja pistele niihin muutamia reikiä haarukal-

la. Paista uunin keskitasolla 225 asteessa 

noin 10 minuuttia, kunnes pasteijoiden pin-

ta on kauniin kullanruskea.

Joulupöydän 
helpot perunarieskat

n. 3 dl perunamuusia

1 muna

1/2 dl öljyä

1/2 tl suolaa

1 dl sämpylä- tai ohrajauhoja

1 dl kauraleseitä

Sekoita kylmän perunamuusin joukkoon 

kaikki ainekset. Anna taikinan seistä huo-

neen lämmössä 15 minuuttia. Jaa taikina 

kahdeksaan osaan ja kauli noin 1/2 cm:n 

paksuisiksi kiekoiksi. Paista rieskat 250 as-

teessa 10–15 minuuttia tai kunnes pinnas-

sa on ruskeita täpliä.

Kenttäkokeet toteutettiin Limingassa ja Lu-
mijoella karkeilla hietamailla. Kokeissa oli 
mukana jokaisena vuonna kaksi lajiketta. 
Lannoitetypen kokonaismäärä oli vuonna 
2008 50 kg/ha ja muina vuosina 70 kg/ha. 
Käytettyt lannoitteet vaihtelivat peltoloh-
kon ravinnetilan mukaan.

Kasvukaudet erilaisia
Kolmen koevuoden aikana saatiin kokea 
hyvin monenlaisia sääoloja. Kesän 2008 
märkyys haittasi myös kokeiden toteutus-
ta. Seuraavana vuonna alkukesä oli kui-
va, mutta muuten sää oli hyvin ”normaa-
li”. Vuonna 2010 istutukset tehtiin hyvinkin 
kosteaan maahan ja lämpimän kesän jäl-
keen syksyllä satoi taas reippaammin.

Vaikutukset satoon 
hyvin vaihtelevat

Lannoituksen jakamisen vaikutukset vaihte-
livat vuosittain. Typpilannoituksen jakami-
nen kalsiumnitraatin avulla lisäsi ensimmäi-
senä vuonna suurten mukuloiden osuutta 
sadosta, mutta vaikutus sadon kokonais-
määrään oli vähäinen. Toisena vuonna se 
ei eronnut mitenkään kontrollikäsittelystä. 
Kolmantena vuonna kalsiumnitraattia saa-
nut perunakasvusto tuotti huomattavasti 
muita suuremman sadon, kasvattaen myös 
mukulakokoa.

Jaettu NPKS -käsittely oli mukana vain kah-
den vuoden kokeissa. Kumpanakin vuon-
na se tuotti kutakuinkin samansuuruisen 
sadon kuin kontrolli. Lajikkeiden välillä oli 
pieniä eroja siinä, kuinka ne reagoivat eri 
lannoituskäsittelyihin. Lannoituskäsittelyillä 
oli hyvin vähän vaikutusta sadon laatuteki-
jöihin. Vuonna 2010 kalsiumnitraattikäsitte-
lyssä tärkkelyspitoisuus oli 1–2 %-yksikköä 
alhaisempi kuin muilla lannoituksilla. Tämä 
johtui tuleentumisen viivästymisestä; kal-
siumnitraattia saanut kasvusto oli koko lop-
pukesän silminnähden tummemman vihreä 
verrattuna muihin käsittelyihin. 

Kalsiumnitraatin mukana annettu kalsium-
määrä (25–30 kg/ha) vaikuttaisi olevan niin 
pieni, ettei sillä ole selvää vaikutusta muku-
lan kalsiumpitoisuuteen. Valitettavasti kol-
mannen vuoden ravinnetuloksia ei tätä kir-
joitettaessa ollut vielä käytettävissä.

Lannoitus ja lannoite 
olosuhteiden mukaan

Alkukesän kosteusolot näyttäisivät vaikut-
tavan siihen, onko lannoitteiden jakamises-
ta hyötyä vai ei. Kosteassa maassa ravin-
teet ovat parhaiten kasvien käytettävissä, 
ja typpi tulee käytettyä jo alkukesästä. Sa-
teisena vuonna typpi huuhtoutuu helposti. 
Tällaisina vuosina nopealiukoisesta lisäty-
pestä vaikuttaisi olevan hyötyä sadonmuo-
dostuksessa. Sen sijaan kuivempana vuon-
na keväällä annetut ravinteet riittävät pit-
källe kesään, eikä lisälannoituksella saavu-
teta mitään etua.

Typen lisälannoitus voi pidentää perunan 
kasvuaikaa, jolloin sadon laatutappioiden 
riski lisääntyy, jos peruna ei ehdi tuleen-
tua riittävästi ennen varsistonhävitystä ja 
nostoa. 

Jaetulla NPKS-lannoituksella ei saavutet-
tu samaa vaikutusta kuin jaetulla typpi-
lannoituksella. Keväällä annettavalla NPKS 
lannoitteella pyritään tasapainoiseen lan-
noitukseen kaikkien ravinteiden osalta, ja 
vaikutukseen joka kestää pitkälle kesään. 
(NPKS lannoitteet myös luovuttavat typ-
peä hallitusti usean viikon ajan.) Lisälan-
noitustilanteessa NPKS lannoitteen vaiku-
tusnopeus ei ole välttämättä riittävä. Toi-
saalta jaetussa NPKS lannoituksessa ke-
väällä tingitään myös fosfori ja kaliumlan-
noituksesta, mikä voi vaikuttaa kasvuston 
alkukehitykseen, ja näin vähentää lisälan-
noituksen hyötyä. 

Pelkästään nitraattityppeä sisältävät kal-
siumnitraatti on tuote  jonka lannoitusvai-
kutus on nopea ja hetkellinen. Tuotteen liu-
kenevuus veteen on myös erittäin nopeaa. 
Sateisen alkukasvukauden jälkeen nitraat-
titypellä saadaan paikattua typpivaje no-
peasti ja kasvilla on hyvät edellytykset sa-
don tuottoon.

Kokeen tulosten perusteella näyttäisi siltä, 
että vaikka tasapainoinen NPKS lannoitus 
keskimäärin tuottaa parhaan mahdollisen 
tuloksen, on kasvukauden alun olosuhteil-
la erittäin suuri merkitys sille voidaanko li-
sälannoituksella saada hyötyä. Viljelijä voi 
aktiivisella kasvuston ja sääolojen seuran-
nalla, sekä sen mukaisella lannoituksen 
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Svensk Resumé

Kiitämme suomalaisia viljelijöitä sekä muita yhteistyö- 

kumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Boreal Kasvinjalostus Oy

Kiitos kuluneen vuoden yhteistyöstä!
Rauhallista Joulua ja 

Menestystä Vuodelle 2011!
Vi gER JORDEN Så ATT 

DEN SKA KUNNA gE OSS

På Peltomaa gård i Ulvsby har Saija och 

Teppo Peltomaa gått från ord till handling 

och börjat utveckla och förbättra matpota-

tisens kvalité. Satsningarna på att produ-

cera potatis med hög kvalité har gett resul-

tat för deras gård. På Peltomaa gård är ut-

gångspunkten för all handling ”Vi ger jor-

den så att den ska kunna ge oss.” 

De önskar att hela kedjan från odlare till 

partiaffär ska börja arbeta för högklassiga 

potatisar, eftersom riset, makaronerna och 

pastan är verkliga hot för potatisen. Det 

finns ännu mycket marknadsföringsarbete 

att göra för potatisens del, så att kunska-

pen om potatisens ekologiskhet och häl-

sosamhet ökar. Potatisen från Peltomaas 

gård marknadsförs till närområdets buti-

ker under varumärket Peltomaan Parhaat, 

dvs. Peltomaas Bästa. 

Humus och punktgödsling

Paret Peltomaa har medvetet och utan för-

utfattade meningar satsat på att förbättra 

åkrarnas skick. På våren togs en flytande 

punktgödsling i bruk. Punktgödslingen har 

garanterat att knölarna får jämn näring och 

inga potatisar med köttfel hittades i förra 

sommarens skörd. Punktgödslingen hjälper 

även de växter som kräver fuktighet att på 

våren få en god tillväxt. 

”Vi tar jordprover nästan varje år eftersom 

vi vill veta jordens näringsnivåer noggrant 

och planera gödslingen enligt det. Utöver 

punktgödsling använder vi senap i odlings-

omgångarna.” 

På Peltomaas gård använder man djupbe-

arbetning vid bearbetningen av jorden för 

att förbättra dess fuktighetsbalans.  

”Vi förstår väl att potatisens dåliga prisni-

vå inte uppmuntrar till att satsa på kvalite-

ten, men att förbättra jorden med odlings-

omgångar ökar på skörden och förminskar 

på behovet att använda gödsling och växt-

skyddsmedel”, uppmuntrar Peltomaas.

ETT RENT POTATiSLAgER 
MiNSKAR På LAgERFöRLUSTEN

Produktchef, agrolog Jussi Tuomi från Rak-

systems Anticimex Oy rekommenderar en 

grundlig rengöring och desinficering av po-

tatislagren en gång i året, även om gården 

inte haft problem med mikrober. Lagrens 

renhet påverkar potatisens kvalitet och håll-

barhet och ger således euron åt odlaren.

Att rengöra lagren, tvätta potatislårarna och 

desinficeringen förhindrar sjukdomar men 

även farliga växtförstörare från att sprida 

sig i lagren, så som spridningen av ljus 

ringröta. Ringrötabakterien sprider sig via 

maskiner och lårar som de ruttna knölar-

na smittat.

Desinficering med värmespray

Lagren desinficeras med värmespray. Ma-

skinen är en så kallad avgasrörsmotor i vars 

Raksystems Anticimex erbjuder sina kunder tjänstehelheter som garanterar en hälsosam och 
högklassig livsmiljö.

Paret Peltomaa har satsat på att producera högklassiga matpotatisar. Människorna ska kun-
na lita på att papperspåsens potatisar är bra och att påsen inte behöver öppnas i affären.

hienosäädöllä lisätä selvästi hehtaa-
risatoa perunalla. Lannoitteen liuke-
nevuusominaisuuksilla, sekä lannoi-
tusajankohdalla on myös vaikutusta 
kesälannoituksen tuloksiin. 

Olennaista ei ole se onko tuote nes-
te vai rae, vaan sillä missä muodos-
sa ravinteet lannoitteessa ovat, eli 
miten  helposti ja nopeasti ne ovat 
kasvin käytettävissä. Typen antami-
nen nopeatehoisena nitraattityppe-
nä näyttäisi olevan toimiva ratkaisu 
lisälannoitukseen.

Suhteellinen sato lisälannoituskokeessa 2008-2010.



K u u m a   P e r u n a   3 / 1 0 K u u m a   P e r u n a   3 / 1 022 23

www.profood.f i

Profood tuo perunajalosteet 

suomalaiseen ruokapöytään. 

Tarjoamme asiakkaillemme herkullisia, 

puhtaita ja korkealaatuisia tuott eita 

– oikea peruna oikeaan tuott eeseen.

www.mummon.f i www.mestar iperunat.f i

Profood Oy /  myynti :  Antt i  Kar jula,  puh.  040 834 0809 •  Petter i  Lait i ,  puh.  GSM 040 822 5552

P A R A S T A  P E R U N A S T A

P e r u n a p a K i n a a

Makuasioita
Ihimisellä on kaksi makuaistinta: kieli ja 

mieli. Oikiastaan kielen ympärilläki, suusa, 

on niitä makuaistimia, mutta meille joilla ei 

oo laajempaa ortopetian koulutusta, kieli 

käy ruuan maistamisen työkaluksi. Mielen 

makuaisti taas toimii jonkulaisena rajavar-

tiolaitoksena ihimisten tekojen ja puhumis-

ten arvioinnisa: juttujen tai muu töpeksin-

nän, ns. käytöksen sanotaan ylittävän Hy-

vän Maun rajat.

Arvasitta oikein, että en malta olla pakise-

matta pottujen mausta. Jos lähetään esi-

historialliselta ajalta (lapsenlapset kyselee, 

että oliko sillon vielä dinosauruksia ku vaa-

ri oli pikkupoika) niin puikulapotun maku 

on viiskymmentäluvulta asti evustanu mun 

suuvärkisä Hyvää Makua. Kuorineen keite-

tyt puikulat, läskikastike, painetut suolasila-

kat, ohorarieska, voi ja vastalypsetty maito 

ovat selekäytimesä asti turvallisina ja her-

kullisina perusasioina. 

Huonotki maut jää selekäytimeen. Kerran 

oltiin eteläsuomesa kyläsä tuttavaperhee-

sä ja ne laitto ruokaa. Kuoripotut oli iso-

ja ja pyöriöitä. Otin niitä pari ja kuorin ja 

maistoin toista. Karvas, pistävä maku levisi 

koko suuhun. Maistoin toista. Sama juttu. 

Tein tiaknoosin, että kysseesä oli ylilanno-

tettu ja stressattu pottuparka, jota oli ehkä 

vielä pietty kaupasa lampun alla. Siinä ma-

kuaistit oli riitatilanteesa: onko Hyvän Maun 

mukaista haukkua potut ja jättää syömät-

tä vai lipittää kastikkeet ja pittää sitte pa-

lautteen osalta suu kiinni ja ootella jäläki-

ruokaa. En moittinu pottuja, mutta elämys 

oli vaikuttava, ku kolomenkymmenen vuo-

jen takkaa tunnen vieläki suusa sen kitke-

rän maun…  

Meillä on vuosia ollu hollantilaisen jalosta-

jan uusia lajikkeita koevilijelysä. Ne on tehe-

ny laajaa tutkimusta pottujen makuelämyk-

sistä ja vaikka kasvupaikka ja lannotuski 

vaikuttavat, niin lajike on silti isompi tekijä 

makukokemuksesa. Aikoimma ottaa vaimon 

kans ny semmosen urakan että maistetaan 

kaikki viime kesän koelajikkeet, yli seitte-

mänkymmentä erilaista, ja pistetään ruutu-

vihkoon jokkaisesta joku kommentti. 

Muutama vuosi sitte pongattiin sieltä koela-

jikkeitten joukosta punanen, puikulan malli-

nen pottu nimeltä Cecile. On niin hyvän ma-

kunen, että vaimo on sitä vilijelly kasvimaal-

la juhulapyhien herkuksi. Syksyllä, ku Hol-

lannista oli jalostaja analysoimasa koeruu-

tuja, niin illalla juteltiin meijjän tuvasa pot-

tuasioita. Ulla-vaimo kysy, että minkälaista 

pottua se jalostaja ite syö, niin se sano että 

vilijelee puutarhasa Cecileä. 

Sen toisen makuaistin puolelta: Kuulin yhtä 

ronskipuhheista tyyppiä arvioitavan, että 

sen jutut hipoo hyvän maun rajoja pääse-

mättä juuri koskaan hyvän maun puolelle.

Kannan Otto 

avgaser man sprejar desinficeringsmedel.  

”Desinficeringsmedlet förångas i avgasen 

och vi får mycket små aerosoldroppar på 

cirka 0,5–50 µm. De små aerosoldroppar-

na sprider sig in i lagret och lårarna mycket 

bra. Behandlingen av ett mellanstort lager 

tar två till tre timmar och kostnaderna rör 

sig kring båda sidor av 800 euro, utan re-

sekostnader och mervärdesskatt. Både lag-

ret och lårarna kan desinficeras på samma 

gång, ifall lårarna finns i lagret.”

Innan lagret och lårarna desinficeras ska 

potatisförrådet rengöras från jord och lag-

ret ska göras så tätt som möjligt, dörrar 

och luckor ska alltså stängas för behand-

lingen, så att den ånga som kommer från 

värmesprejen hålls i det utrymme som be-

handlas.

FRåN biOREAKTORN TiLL 
åKERN OCH bORDET – 

Ny TEKNOLOgi i UTSäDES-
POTATiSPRODUKTiONEN

Läget har förändrats de senaste åren då 

även Pohjoisen Kantaperuna har grundat 

en egen laboratorieproduktionsenhet. Kan-

taperuna har vid sidan av den traditionel-

la plantproduktionen även tagit i bruk ett 

modernt, säkrare och mer effektivt sätt att 

producera utgångsmaterialet för sjukdoms-

fritt utsäde. 

Den världsunika produktionsteknologin som 

företaget utvecklat tillsammans med sina 

partners minskar på kostnaderna för pro-

duktionen av miniknölar, förkortar kedjan 

för utsädespotatisens odlingsgenerationer 

samt gör det möjligt att snabbare få ut nya 

framgångssorter på marknaden.

Produceringen av sjukdomsfri potatis utgår 

alltid från laboratorieförhållanden, från me-

ristem, alltså tillväxtpunkter, som lösgjorts 

från toppen av värmebehandlad potatis-

blast. Tillväxtpunkterna placeras i provrör 

där de växer till nya potatisskott. Då man 

med flera tester försäkrat sig om att skot-

ten är sjukdomsfria kan man börja kopiera 

dem, de mikroförökas alltså. I detta skede 

kan antalet skott femdubblas under någ-

ra veckor. 

Traditionellt går man från mikroförökandet 

till växthus, där skotten på torvunderlag 

bildar sin första skörd av knölar, de så kall-

lade miniknölarna. I den nya produktions-

metoden som tagits i bruk planteras skot-

ten inte i växthus utan i stället i bioreak-

torer som ligger i sterila laboratorieförhål-

landen. Bioreaktor kallas ett särskilt slutet 

kärl som upprätthåller optimala förhållan-

den för skottens tillväxt. Tillväxtunderlaget 

för växterna är en gelliknande näringslös-

ning på botten av kärlet.

I bioreaktorerna lockas skotten genom att 

ändra på växtunderlagets sammansättning 

och ljusets rytm att låta sin första knöl-

skörd växa. De potatisar, stora som finger-

toppar, som bildas kallas mikroknölar. Mik-

roknölarna lagras kallt och sätts efter gro-

ningsvilan i ett växt- eller drivhus. Där pro-

ducerar de miniknölar som nästa sommar 

hamnar i friland.

Utsädespotatisodlare Erkki Kuivalainen har 
specialiserat sig på odling av höga utsädes-
klasser på sin gård i Ilomants.

Utsädespotatisens utgångsmaterial, mikro-
skotten som förökat sig från tillväxtpunk-
ter, växer i sterila laboratorieförhållanden 
i Kempele.




