
K u u m a   P e r u n a   2 / 1 1 1

Minimukulatuotantoa 
Peuraniemessä ................ 5
Viljelijämatka 
Skotlantiin ....................... 7
EAPR-perunakonferenssi 
Suomessa .....................13

P E R U N A N  Y S T Ä V I E N  L E H T I  2 / 2 0 1 1



K u u m a   P e r u n a   2 / 1 1 K u u m a   P e r u n a   2 / 1 12 3

Tässä lehdessä

Peuraniemen taimitarha 

tuottaa minimukuloita ...........................3

Suovasen tila Rymättylässä ...................5

Viljelijämatka Skotlannissa ....................7

Arvoa perunalle .....................................9

Näkymiä perunan laatuun ja satoihin ..11

Kooste kesän perunatapahtumista ...... 13

Vieraskynä: Perunanviljelyyn 

parempia tuloksia ................................ 15

Pottumiesten tietotoimisto .................. 16

Peruna maailmalla: Tansania ............... 17

Tutkimus&Kehitys: Dickeyan 

levinneisyys tutkimushankkeessa ....... 19

Nimitysuutiset ......................................20

Svensk Resumé  .................................. 21

Ilmoitusvaraukset:
Pohjoisen Kantaperuna Oy

Puh. 0207 614 800

Ulkoasu ja taitto 
Mainostoimisto Närhi Oy

Paino 
Tornion Kirjapaino Ky

Painos: 3 500 kpl

Kannen kuva
Tansania, Juhani Rahko 

Kuuma Peruna 3/2011 
ilmestyy viikolla 49/2011

P  ä  ä  K  i   r  j   o  i   t  u  s

Perunannosto on käynnistynyt Suomessa 

pääosin hyvissä merkeissä. Satotasot näyt-

tävät olevan kohdallaan, vaikka sateet ja 

hukkuminen ovatkin aiheuttaneet paikoin 

ongelmia.

Laadun ja tautien hallinnassa on päästy 

Kantaperunassa tämän hetken tiedon pe-

rusteella hyvin eteenpäin. Toissakesän ty-

vimätäepidemian ja virusongelman torjumi-

seksi tehdyt korjaavat toimet: tiukennettu 

tuontisiemenen vastaanottotarkastus ja uu-

sille alueille hajautettu korkeiden luokkien 

tuotanto näyttävät purevan hyvin. Kesän 

viljelystarkastuksissa Kantaperunan tuo-

tannosta on saatu hyvää viestiä.

HG-alueen vahvuuksista ja sitä myötä Suo-

malaiseen laatuun perustuvan vientikaupan 

mahdollisuuksista puhutaan tässä lehdes-

sä Skotlannin matkaraportin yhteydessä li-

sää. On ollut myös hyvä kuulla suoraan vil-

jelijöiden suusta palautetta sertifioidun sie-

menen käytön kannattavuudesta. Kerrom-

me myöhemmin syksyllä lisää tietoa asiak-

kaidemme kanssa tehdyistä testeistä, joi-

den perusteella jo pelkästään hehtaarituo-

ton kasvaminen näyttää antavan hyvät pe-

rusteet sertifioidun siemenen käytölle. Sen 

lisäksi tulevat tietysti esimerkiksi oman sie-

menen varastointiin liittyvän työn säästy-

minen ja tärkeimpänä laadun ja tautien pa-

rempi hallinta.

Elävän materiaalin kanssa toimiessamme 

täysin ongelmattomaan tilanteeseen emme 

vieläkään pääse. Siksi siirrämme tiimissäm-

me edelleen huomiotamme palveluketjum-

me jatkuvaan kehittämiseen asiakkaiden 

tarpeiden suuntaisesti. Myös uusien entis-

tä satoisampien ja laadukkaampien lajikkei-

den markkinoille tuontia tehostavaa tuote-

prosessiamme tullaan jäsentämään uudel-

leen asiakasvaatimuksiin perustuen.
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Uusina menestyslajikkeina Annabelle ja 

Challenger ovat tällä hetkellä Suomen no-

peimmin kasvavia lajikkeitamme, ja kentäl-

tä kuuluvat viestit tukevat niiden menes-

tystä jatkossa. Carrera on jatkanut vahvaa 

esitystään lajikekokeissa ja saanut erittäin 

positiivisen vastaanoton asiakkailtamme. 

Carreran Hollantilaista siementä toimitet-

tiin täksi kesäksi myös asiakkaille ja he 

ovatkin jo tehneet varauksia myös tuleval-

le kaudelle.

Selvää on, että kaikkien peruna-alan toimi-

joiden yhteispeli tulee ratkaisemaan tule-

van myyntikauden kannattavuuden. Meidän 

on toimittava kaikilla rintamilla siten, että 

vahvistamme perunan ansaitsemaa mai-

neen parannusta arvokkaana, ekologisena 

ja terveellisenä ravintokasvina. Vain tällä ta-

valla voimme ansaita perunaklusteriin lisää 

euroja ja luoda toimialalle entistä enemmän 

kannattavan toiminnan edellytyksiä.

Reipasta syksyn jatkoa 

ja tapaamisiin!

Antti

antti.hintikka@kantaperuna.com

Minimukuloiden ”nostossa” edetään laatikko kerrallaan. Kuvassa vasemmalla apumies, mökkinaapuri ja eläkeläinen Kalevi 
Manninen ja oikealla yrittäjä Kari Komulainen.

Peuraniemen Taimitarhalla tuotetaan 
mansikoita, lakkoja ja minimukuloita

Peuraniemen Taimitarhan päätuotantokasvi 
on varmennettujen mansikantaimien tuot-
taminen. Toiminnan laajentuessa mukaan 
taimituotantoon ovat tulleet lakka, mesi-
marja, pensasmustikka, tyrni, karpalo, va-
delma sekä herukat. Neljä vuotta sitten 
aloitettu yhteistyö Pohjoisen Kantaperu-
nan kanssa toi taimitarhalle minimukuloi-
den tuotannon. 

”Tarkoituksena on tuoda leipä pöytään eri-
koistumalla marjakasvien taimituotantoon. 
Minimukuloiden tuottaminen tuo tähän pa-
lettiin mielenkiintoisen lisän, joka sopii hy-
vin myös muiden töiden rytmiin”, yrittäjä 
hortonomi Kari Komulainen kertoo taimi-
tarhastaan.
Peuranniemen Taimitarha sijaitsee Kajaanin 
Peuraniemessä Nuasjärven rannalla. 
”Parina ensimmäisenä vuotena olimme 
mukana kausihuonekokeilussa muutamal-
la kymmenellä neliöllä. Mennyt kesä oli toi-
nen kausi, kun minimukuloita on tuotettu 
suuremassa mittakaavassa. Minimukuloi-

den tuotantoon kausihuonetilaa on käy-
tössä kuusisataa neliötä. Kokemus terve-
taimituotannosta on ollut apuna tuotan-
non käynnistämisessä, vaikka muuten ko-
kemusta perunan kasvattamisesta meillä ei 
ole”, Komulainen kertoo.

Tärkeintä 
on puhtaus

Komulaisen mukaan uuden oppiminen on 
antanut paljon innostusta ja myös taloudel-
lisesti minimukulatuotannolla on onnistues-
saan suuri merkitys yrityksen toiminnalle.
”Kesällä 2010 minimukulatuotantoon teh-
tiin ensimmäiset investoinnit. Tuotantoa 
varten rakennettiin 600 neliön suuruinen 
kausihuone, jonne asennettiin asianmu-
kainen kastelujärjestelmä. Kastelua varten 
pitää olla pohjavettä, joten teimme myös 
porakaivon. Näillä investoinneilla varmis-
tamme tuotannon jatkuvuuden”, Komulai-
nen kertoo.
Kantaperuna toimittaa taimitarhalle ke-
väisin minimukuloiden lähtömateriaalin 

eli jopa alle 5 mm kokoiset mikromuku-
lat tai mikrotaimet, jotka istutetaan kesä-
kuun puolessa välissä rahtilavoille tehtyi-
hin laatikoihin käsin yksi kerrallaan. Laati-
kot täytetään joka kevät uudella puhtaal-
la mullalla.
”Kysymys on perunan kantasiementuotan-
nosta. Tärkeimmäksi asiaksi nousee puh-
taus. Niin kasvatushuoneen, mullan kuin 
laatikoidenkin on oltava puhtaita. Myös tu-
hohyönteisten, kuten pahimman vihollisen 
kirvojen pääsy kasvustoon on estettävä eli 
tuuletusaukot suojattiin hyttysverkoilla.”

Pieninkin otetaan talteen
Minimukulakasvuston kasvua säädellään 
mullan peruslannoituksen lisäksi kastelu-
lannoituksella ja kerran kesässä viljelmä 
tarkastetaan tautien ja tuholaisten varal-
ta. Minimukulat tarkastetaan tautien varal-
ta myös varastokauden aikana.
”Kastelussa käytetään pohjavettä, jot-
ta kasvustoon ei pääse pintavedestä mi-
tään sellaista mitä emme hallitse. Kaste-
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Potato machinery for professionals.

                                                   
        

Perunakoneet ammattiviljelijöille.

Ykkösluokan pakkaamoratkaisut

www.konekanta.com

Toteutettuna alan kärkimerkeillä: Bijlsma Hercules - Manter - Schouten - Tekoa

Kaisan 
kaksi ammattia

Harmaa taivas valuu harteille, pilvet vih-

movat vettä terävin pisaroin. Tie kapenee, 

poukkoilee käkkärämäntyisten kalliotöppy-

röiden välissä. Miten noilla peltolohkoilla 

kukaan pärjää suurilla koneilla? ”Kyllä sitä 

saa vääntää ja kääntää”, sanovat Suovaset, 

Kaisa ja isä-Pekka.

Suuri mullistus
Suovasten elämä muuttui Pekan sairas-

tuttua vakavasti keväällä 2010. Jonkun oli 

otettava vastuu. Se joku oli Kaisa avomie-

hensä Petrin kanssa. Perheen kolmesta tyt-

tärestä Kaisaa maanviljely aina oli kiinnos-

tanut. Oman työnsä ohessa Kaisa ja Pet-

ri, Sisko-äidin, kahden sisaren ja naapurei-

den avulla hoitivat perunamaat istutukses-

ta korjuuseen. 

Rantapellon vaoista tuli kiemuraisia. Toi-

set lohduttelivat, ettei peruna tiedä missä 

se kasvaa. Perunalla hehtaareita onneksi 

on vain neljä, ja viljelykierron vuoksi pel-

toja on aina myös kevät- ja syysviljalla. Is-

tutuksen hoitaa kaksinkin, mutta harsojen 

ja muovien levitys työllistää enemmän vä-

keä. Korjuuseen työvoimaa palkataan. Su-

kulaiset ja naapurit tekevät talkoohommia. 

”Sisarille iltajumppaa”, nauraa Kaisa. 

”Emme me silloin tienneet, että hän oli tu-

lossa”, sanoo Kaisa hymyillen seitsenkui-

selle Rasmukselle. Oli jaksettava. Kun Kaisa 

tuli kotiin iltavuorosta vähän ennen puol-

tayötä, piti hänen vielä mennä peltoja kas-

telemaan. Oli osattava. Lapsina sisarukset 

leikkivät pelloilla, ja kun Kaisa kynnelle ky-

keni, hän osallistui töihin. Pian hän huo-

masi kuuluvansa miehistöön. Kokemukses-

ta hän oli oppinut paljon vaan ei omasta 

mielestään riittävästi. Varhaisperunan vil-

jeleminen vaatii erityisosaamista, ammat-

titaitoa. Sitä vanhoilla viljelijöillä on. On-

neksi Kaisalla oli keneltä neuvoja kysellä. 

Hän omaksui asiat nopeasti.

Kuka Kaisa?
Kaisa on valmistunut ravintolakokiksi 1999 

ja työskennellyt sekä suurtalous- että ravin-

tolakeittiössä. Työ Naantalin Kylpylän ra-

vintolassa alkoi viitisen vuotta sitten. Kesä 

2010 oli nuorelle kokille ammatillisestikin 

tärkeä, hän vastasi kylpylän rantaravinto-

lasta. Silakkaruokatapahtuman reseptikil-

pailuun hän osallistui kehittelemällään Ry-

säburgerilla ja voitti. Rymättyläläisen var-

haisperunan kanssa nautittavassa burge-

rissa on ruisleipää, saariston silakkaa ja 

tykötarpeita. 

”Kun rantaravintolan asiakkaille tuotiin ruo-

kalista, he sanoivat, etteivät sitä tarvitse. 

He tulivat syömään Rysäburgeria”, kertoo 

Kaisa. 

Mietittäessä sukupolvenvaihdosta Kaisa 

suoritti työnsä ohessa iltaopintoina vilje-

lijän ammattitutkinnon 2008. Perunanvil-

jelystä hän kertoo tienneensä enemmän 

kuin monet muut, kurssin anti oli pikemmin 

yleistä viljelyyn liittyvää, tarpeellista toki. 

”Kun isoisä ja isä ovat kasvattaneet var-

haisperunaa ja perinteitä tilalla on, niin on 

sitä jatkettava. Ei tämä maailma voi niin 

Välillä Kaisan tekisi mieli potkaista isoja koneita, kun ne temppuilevat. Miehistä voi-
maa tarvitaan; onneksi Petrillä sitä on. Avun pyytäminen vain harmittaa.

synkkä olla kuin monet antavat ymmär-

tää.” 

Maanviljely on ammatti siinä missä muut-

kin; Petri suorittaa parhaillaan viljelijän am-

mattitutkintoa.

Kaisa ei ole kuka tahansa Kaisa, hän on pe-

runanviljelijä ja kokki Rymättylästä. Tilalla 

tehtiin sukupolvenvaihdos 10.6.2011. Hen-

to ja pienikokoinen Kaisa on täynnä tah-

toa ja energiaa.

Vähän harmittaa
Välillä Kaisan tekisi mieli potkaista isoja ko-

neita, kun ne temppuilevat. Miehistä voi-

maa tarvitaan; onneksi Petrillä sitä on. Avun 

pyytäminen vain harmittaa.

Kokkien ohut tietämys perunoista harmit-

taa sekin. Tilalla viljellään joka kesä Timoa. 

Sen rinnalla on kokeiltu muita lajikkeita, 

nyt kasvatetaan punaista Asterixia. Se toi-

mitetaan pestynä suoraan ravintoloihin, joi-

hin Kaisalla ja Petrillä kokkeina on hyvät 

yhteydet. 

lu ja ilmankosteus ovat ne elementit mil-
lä voimme pelata. Lisävalaistusta ja - läm-
mitystä ei kasvatuksessa käytetä”, Komu-
lainen toteaa.
Kun 2,5 kuukautta on kulut mikromukuloi-
den istutuksesta on sadonkorjuun aika. Laa-
tikot kaadellaan yksi kerrallaan hihnakuljet-
timelle, missä mullan seasta käsin nouki-
taan kaikki, pienimmätkin siemenperunat. 
”Noston jälkeen mukulat lajitellaan kolmeen 
kokoluokkaan ja lasketaan käsin. Maksu 
määräytyy kappalemäärän mukaan. Seu-
raava investointi tuotantoon onkin laskuri 
ja pussituskone”, Komulainen sanoo.
Tänä kesänä kasvatuksessa on ollut kah-
deksan eri perunalajiketta. Tavoitteena on 
kasvattaa mahdollisimman paljon mukuloi-
ta joiden koko olisi 20–25 mm. 
 ”Myös lajikeaitouden säilyttäminen on tär-
keää, siksi kaikki kasvatuslaatikot on mer-
kitty omalla koodilla”, Komulainen kertoo 
minimukuloiden kasvatuksesta.

Mansikoita ammattilaisille
erikoisuuksia hyötytarhaa

Peuraniemen Taimitarha päätuotteet ovat 
marjakasvit ja ykkösenä mansikan varmen-
nettu taimituotanto. Tarhalla tuotetuista 
mansikantaimista puolet menee suoraan 
ammattimaisille mansikanviljelijöille ja toi-

nen puolikas myydään puutarhamyymälöi-
hin ja sitä kautta yksityisille kuluttajille. 
 ”Meidän erikoisuuksia ovat lakka, mesimar-
ja ja karpalo. Lakan sekä mesimarjan tai-
mituotannossa olemme ainoita Suomessa 
sekä ehkä koko maailmassa. Lakka on hy-
vin mielenkiintoinen kasvi ja erityisesti hol-
lantilaiset ovat olleet hyvinkin kiinnostunei-
ta siitä. Lakan viljelyn kehittämisessä sekä 
lajikkeissa on vielä paljon tehtävää.”

Taimitarhalla kasvatetaan myyntiin myös 
mansikkaa amppelissa, joka myy hyvin. Uu-
tuutena ovat amppeliin istutetut karpalot 
ja mesimarjat, jotka ovat amppelissa eduk-
seen. Tämän hetkinen trendi koristehyöty-
kasveista ja hyötypuutarhoista luovat mar-
jakasvientaimille kysyntää.

www.peuraniementaimitarha.fi

Mari Kinnunen

Pieniä ja pyöreitä minimukuloita, lajiketta Timo.
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Skotlanti – yksi Euroopan 
tärkeimmistä siementuotantoalueista 

Mitä opimme?

Kantaperunan sopimusviljelijät ja henkilöstö tutustuivat minimukuloita tuottavaan 
yritykseen.

Euroopan Unionin alueella on viisi puh-

taan siemenperunatuotannon High Gra-

de-statuksen saanutta aluetta. Yksi niistä 

on Suomessa käsittäen Tyrnävän ja Limin-

gan kuntien alueet. Laajin HG-alue sijait-

see Skotlannissa, jossa tuotetaan perunaa 

noin 28 000 hehtaarin alalla, josta siemen-

perunan osuus on noin 12 000 hehtaaria. 

Vertailun vuoksi koko Suomen siemenpe-

runa-ala oli vuonna 2010 noin 1 200 heh-

taaria eli karkeasti laskien kymmenesosa 

Skotlannin siemenperuna-alasta. 

Kantaperuna järjesti yhdessä HZPC UK:n 

kanssa heinäkuun loppupuolella sopimus-

viljelijöille sekä henkilöstölle tutustumis-

matkan Skotlantiin ja sen perunantuotan-

toon. 

Matkan aikana vierailimme siemenperunati-

loilla ja -pakkaamoilla, minimukuloita tuot-

tavassa yrityksessä, ruokaperunapakkaa-

molla, sipsitehtaalla sekä paikallisella kas-

vintarkastusviranomaisella SASA:lla. Reis-

sun maistuvinta antia oli vierailu pienessä 

viskitislaamossa. 

Skotlannissa vallitsee meri-ilmasto. Kesät 

ovat kosteita ja kylmiä ja talvet sateisia ja 

viileitä eli ilmasto on kaikin puolin miel-

lyttävä – siemenperunatuotannolle. Vuo-

denaikojen erot eivät ole yhtä jyrkkiä kuin 

Suomessa, johtuen vallitsevasta ilmasto-

tyypistä. 

Skotlanti on täysin eristetty muualta tule-

vasta perunasta eli alueelle ei saa tuoda 

raakaa perunaa mistään muualta. Alueel-

la on otettu erittäin tiukka linja, jotta uu-

sien kasvitautien leviäminen alueelle saa-

taisiin estettyä. 

Esimerkiksi uuden ja tuhoisan dickeya-tyy-

pin tyvimätäbakteerin kanssa on otettu nol-

latoleranssi niin siemen- kuin ruokaperuna-

tuotannossakin. Toisaalta tiettyjen kasvin-

tuhoojien kuten peruna-ankeroisen ja mal-

tokaariviruksen kanssa ollaan jonkinastei-

sissa vaikeuksissa ja esimerkiksi viljelykier-

toa on jouduttu osittain näistä syistä ve-

nyttämään suhteeseen yksi vuosi perunaa 

5–7 vuoteen. Suuri osa Skotlannin tuotta-

masta siemenperunasta menee EU:n alu-

eelle ja loput eli noin 30 % vientiin EU:n 

ulkopuolelle. 

Skotlannin tiukka linja kieltämällä peru-

nan tuonti alueelle on erittäin hyvä keino 

estää uusia kasvitauteja ja –tuholaisia le-

viämästä alueelle. Se tarkoittaa kuitenkin 

sitä, että uusien lajikkeiden lanseeraus on 

huomattavasti hitaampaa kuin esimerkiksi 

Suomessa. Lajikejalostajan halutessa uusi 

lajike markkinoille täytyy sen siementuo-

tanto aloittaa minimukulatuotannosta al-

kaen Skotlannissa. Verrattuna Suomeen tai 

johonkin muuhun EU maahan, jossa pys-

tymme tuomaan uusista lajikkeista suoraan 

joko käyttösiementä asiakkaalle tai perus-

siementä siemenlisäykseen, on Skotlannin 

malli paljon monivaiheisempi prosessi ja 

se hidastaa uusien lajikkeiden tuloa mark-

kinoille. Skotlannissa käytettävät lajikkeet 

ovatkin osittain vanhoja meille hieman tun-

temattomampia lajikkeita.

Skotlannissa omaa siementuotantoa pide-

tään elinehtona paikalliselle perunantuo-

”Lajikkeissa on erilaisia makuja”, toteaa Kai-

sa ponnekkaasti. 

”Ravintoloihin peruna ostetaan tukuista 

eikä aina tiedä mitä saa. Peruna on usein 

myös esivalmisteltua, jotain yleisperunaa. 

Pääasia on, että se valmistettaessa pysyy 

koossa. Joskus saatiin aika huonolaatuis-

ta tavaraa. Siitä perunan kamaluudesta sai 

alkunsa ajatuksemme toimittaa suoraan ra-

vintoloille tiettyä lajiketta pestynä.” Asiak-

kaat kuulemma ihmettelevät punaista Aste-

rixia, onko se perunaa lainkaan. Vähittäis-

kaupassa myytävän perunan laadussa on 

toivomista. Pitkät kuljetukset ja varastoin-

tiko laatua heikentävät?

Perunoista pitää kertoa, jakaa tietoa. Kok-

kien ammattilehdet ovat vihdoin herän-

neet; vähän aikaa sitten oli vertailtu peru-

nan, pastan ja riisin ravintoarvoja. Kulutta-

jatkin voisivat Kaisan mielestä hieman aja-

tella, mitä ostavat. Kotien rinnalla ruoka-

alan ammattilaisilla on suuri vastuu. Aina 

pitäisi kaikkea maistella, maistella kunnol-

la, ei ruokaa saa vain lappaa suuhunsa. Ala-

koululaiset voisivat vaikka kilpailla, kuka 

perunan osaa kuoria.

Ei tämä tähän jää
Kuristen tilan hiekkaiset rinnepellot viet-

tävät Kuristenlahteen, josta kuivana aika-

na otetaan kasteluvesi. Ehkä murtoveden 

suola jotain säväystä perunaan antaa. Pie-

nen on erikoistuttava, ja koetettava viljel-

lä hyvin. Luonto on työkaveri, sitä on seu-

rattava ja sen kanssa tultava toimeen. Lie-

vää hulluutta tämä vaatii, ja heittäytymis-

tä koko sielulla. 

”Perunaravintola... ehkä sitten eläkepäivi-

en harrastukseksi”, naurahtaa Kaisa. Tähän 

tahtonaiseen on helppo uskoa ja luottaa.

Riitta Pulliainen
”Kun isoisä ja isä ovat kasvattaneet var-
haisperunaa ja perinteitä tilalla on, niin 
on sitä jatkettava. Ei tämä maailma voi 
niin synkkä olla kuin monet antavat ym-
märtää”, Kaisa toteaa.
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Arvoa perunalle

Vatruskat pottutaikinasta
n. 30 kpl

Taikina:
1 kg Mestari vähälaktoosista tai 
 laktoositonta valmisperunamuusia
1 dl vehnäjauhoja 
1 kananmuna 
 hyppysellinen suolaa
Täyte:
100 g Chipsters Tunturisalaattia

Sekoita kylmään Mestari valmisperunamuusiin kaikki taikina-ai-
nekset niin, että taikinasta tulee tasainen massa. Ota puolet taiki-
nasta, kauli se ohueksi levyksi (laita loppu taikinasta jääkaappiin 
odottamaan leipomista) ja ota pyöreällä muotilla paloja. Laita tai-
kinapalan keskelle nokare Tunturisalaattia, taita puolikuun muo-
toon. Painele haarukalla reunat kiinni. Paista uunissa 200 °C noin 
15 minuuttia, kunnes pinta on saanut kauniita kullanruskeita pilk-
kuja. Voitele vatruskat paiston jälkeen voisulalla. Nauti!

tannolle sekä se nähdään tärkeänä vienti-

tuotteena ja mahdollisuutena kehittää koko 

peruna-alaa. Suomessa on viime vuosina 

käyty keskustelua oman HG-alueemme tule-

vaisuudesta, tarpeesta ja toimintamallista. 

On totta, että suomalaisessa siementuotan-

Miltä perunan pitää maistua, miltä sen pitää 
näyttää? Kuoripottuja vai muusia? Tai loihti-
siko perunasta vielä jotain hienompaa?

Näistä ja monista muista peruna-asioista 
keskusteltiin Profood Oy:n asiakaspäiväs-
sä Sörnäisten viinikellarissa keväällä. Ar-
voa Perunalle -teemapäivän tarkoituksena 
oli kohottaa suomalaisen perunan arvostus-
ta. Perunan puolestapuhujina kuultiin mui-
den muassa Pro Peruna ry:n puheenjohta-
ja Saija Peltomaata ja keittiömestari Jaak-
ko Kolmosta. 

Peltomaa puhui perunan ravitsevuudesta ja 
sen terveellisyydestä. Lisäksi hän esitteli Pro 
Peruna ry:n keväällä julkaiseman, ammatti-
keittiöille tarkoitetun Perunan laatukäsikir-
jan. Kaikille tuttu opetusneuvos, kokki Kol-
monen muistutti perunan tärkeydestä ruo-
kalautasellamme. Niin ikään hän tarjoili re-
septikapastaan herkullisia vinkkejä erilai-
siin perunaruokiin.  

Yhteistyössä on voimaa
Tilaisuudessa julkistettiin Profood Oy:n ja 
Ab Chipsters Food Oy:n yhteistyösopimus 
Profoodin valmisperunamuusien myynnis-
tä. Toukokuun alusta lukien Chipsters on 
vastannut yksinoikeudella Mestari-valmis-
perunamuusien myynnistä HoReCa-asiak-
kaille (lukuunottamatta Meira Nova ja hei-
dän asiakkuutensa).
Mestari-valmismuusit ovat kotona tehdyn 
makuisia, kuumennusta vaille valmiita muu-
seja, joihin ei tarvitse lisätä nestettä. Valmis-

muusit säästävät työtä ja kustannuksia. Ne 
sopivat erinomaisesti kylmävalmistukseen, 
ja aseptisissa pakkauksissaan ne säilyvät 
kuusi kuukautta.

Muusit ovat laktoosittomia tai vähälaktoo-
sisia, gluteenittomia ja lisäaineettomia. En-
nen kaikkea ne ovat suomalaisesta peru-
nasta valmistettuja. Profoodin toimintape-
riaatteisiin kuuluvat verkostoituminen ja ak-
tiivinen yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Tästä syntyi ajatus 
muusien myyntiyhteistyöstä. Päätös yhteis-
työstä oli sangen helppo. Chipstersin ja Pro-
foodin arvomaailmat ovat samanlaiset: halu 

vastata asiakkaiden odotuksiin ja antaa asi-
akkaalle aikaa.
 
Chipsters on suurkeittiöpuolella tuoreen ja 
pakastetun kalan ja kalatuotteiden johtava 
brändi Suomessa. Mikä sopisikaan parem-
min lounaslautaselle kalan kaveriksi kuin 
Mestari-valmisperunamuusi? Kahden vahvan 
ammattilaisen yhteistyö – Profoodin vankka 
kokemus perunan viljelystä, tuotannosta ja 
valmistuksesta sekä Chipstersin ammattitai-
toinen ja kokenut myyntiorganisaatio – ta-
kaa sen, että peruna ansaitsee arvostuksen-
sa myös tulevaisuudessa. – Perunan profii-
lin nostamisen lisäksi asiakaspäivän tarkoi-
tuksena oli vaihtaa tietoa ja rakentaa luot-
tamusta asiakkaitten ja yhteistyökumppa-
neitten välille, kertoo Profoodin myynti- ja 
markkinointipäällikkö Antti Karjula.
 – Oli hienoa nähdä, että suomalaisen pe-
runan ympärille saatiin runsas joukko asi-
asta kiinnostuneita, hän iloitsee. Myynti- ja 
markkinointipäällikkö Karjula lupaa, että 
ensi vuonna tavataan taas perunapäivän 
merkeissä.

Paras tapa nostaa perunan arvostusta, on 
käyttää sitä niin arjessa kuin juhlassa. Asia-
kaspäivässä makuhermoja kutkuteltiin eri-
laisilla perunaherkuilla. Tarjolla oli muun 
muassa grillattua pottua lagerwurstin kera, 
häkäpöntössä pyörähettyä lohta ja topak-
kaa tunturimuusia sekä pottutaikinasta val-
mistettuja vatruskoja riistaisen tahnan ryy-
dittämänä.

NL-K

nossa on ollut tietyissä lajikkeissa ja kaup-

paerissä joitain ongelmia koskien lähinnä 

perunan y-virusta ja tyvimätää. Tämä on 

aiheuttanut hetkellisiä saatavuus- ja laa-

tuongelmia. Korjaustoimenpiteitä on tehty 

ja ne ovat edelleen kesken. Tällä hetkellä 

HG-alueemme tulevaisuus ja suunta on jol-

lain tavalla kelluvassa tilanteessa jossa oi-

keaa suuntaa haetaan. Sen pitäisi olla yh-

teinen päätös, jossa osallisina olisivat val-

tiovalta, Evira, paikallishallinto, alueen sie-

men- ja ruokaperunayritykset, alueen sie-

men- ja ruokaperunatuottajat ym. 

Tarvittaisiin jotain samankaltaista mallia 

kuin Skotlannissa, jossa paikalliset viran-

omaiset, yritykset ja tuottajat puhaltavat yh-

teen hiileen ja tekevät jatkuvaa yhteistyö-

tä kilpailutilanteesta huolimatta. Ilman yh-

teistyötä ei yleensä saavuteta parasta lop-

putulosta, varsinkin kun emme muutenkaan 

pysty kilpailemaan massatuotantoa vastaan, 

vaan panostamalla laatuun koko tuotanto-

ketjussa sen kaikissa eri merkityksissä. Hen-

kilökohtaisesti uskon suomalaisen siemen-

perunan laadun olevan tällä hetkellä hyvää 

tasoa verrattuna moneen muuhun maahan. 

Toki suureen määrään mahtuu aina poik-

keuksiakin, mutta joka tapauksessa suoma-

laisella siementuotannolla on varaa kehittyä 

entistä paremmaksi ja edetä tähän mennes-

sä tehtyjen ponnistelujen pohjalta. Matkai-

lu avartaa, tästä on hyvä jatkaa.

Lauri Rahko

Paikallisen  kasvintarkastusviranomaisen SASA:n koulutuskenttään tutustumista.
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Näkymiä perunan laatuun ja satoihin

Perunan laatu ja satonäkymät näyttävät lupaavilta.

Venäjä
Verrattuna viime kauden erittäin heikkoi-
hin satotasoihin, Venäjällä on tänä vuon-
na saatu hyvin perunasatoa. Myös laatu on 
venäläisittäin kohtuullisen korkea, vaikka-
kaan se ei etenkään varastokauden ede-
tessä vastaa kaikilta osin länsimaista laa-
tutasoa. Viime vuoden heikon tilanteen jäl-
jiltä tuotantoaloja on täksi kesäksi nostet-
tu, mutta varastokapasiteetti vaikuttaa py-
syneen kutakuinkin ennallaan. Tuontiperu-
nan kysynnän ennakoidaankin käyvän tä-
näkin vuonna kohtuullisen vilkkaana, vaik-
ka viime kauden poikkeuksellisiin myynti-
lukuihin tuskin ylletään.

Ruotsi
Länsinaapurissa perunasadon odotetaan 
olevan niin ikään korkea. Myös tuotantoala 
on maassa kasvanut. Etenkin varhaisperu-
nan tuotanto lisääntyi tälle kaudelle, ja yli-
tarjonta heti kauden alussa on häirinnyt pe-
runan hinnan kehitystä. Kuten meillä, myös 
Ruotsissa rajut sateet ovat aiheuttaneet pai-
kallisesti vahinkoa perunaviljelmille.

Hollanti
Hollannissa perunannostoon päästiin tänä 
vuonna jopa kuukautta normaalia aikaisem-
min. Kuiva alkukesä on rajoittanut muku-
lalukua, ja satotaso jäänee siksi 5-10 ton-
nia kahden aiemman vuoden keskitasosta. 
Kuiva alkukesä ehti aiheuttaa jonkin ver-
ran rupisuutta, mutta kokonaisuutena pe-
runan laatu on Hollannissa hyvä. Nostokau-
si on kulunut hyvin sateisissa olosuhteissa, 
mikä saattaa aiheuttaa hankaluuksia varas-
tointikaudella.

Ranska
Ranskassa mukulaluku vaikuttaa jäävän 
Hollannin tapaan normaalia matalammak-
si. Peruna on kuitenkin suurta, ja keskisadot 
itse asiassa hiukan viime vuotta korkeam-
pia. Laatu on hyvää. Perunaseittiä on esiin-
tynyt Ranskassa keskimääräistä enemmän, 
mutta rupista perunaa ei tule tänä vuonna 
kovin paljoa.

Iso-Britannia
Englannissa satotasot vastaavat viiden vii-
me vuoden keskiarvoja. Nostot ovat alka-
neet kymmenisen päivää normaalista etu-
ajassa. Mukulaluku on korkeahko, ja peru-
nan laatu hyvää. Skotlannissa etenkin sie-
menperunatuotannossa tyvimätä tuottaa 
huolta. Toisena kostean kasvukauden haas-

teena kuorirokko on nostanut Skotlannissa 
päätään. Virustilanne koko Iso-Britanniassa 
vaikuttaa kohtuullisen hyvältä.

Saksa
Saksassa perunasato vaikuttaa normaalil-
ta. Tätä kirjoittaessa nostettu on vasta 20-
25 prosenttia. Sadon laatua on vielä vai-
kea ennakoida.

Puola
Puolassa kasvukausi on ollut, kuten muual-
lakin, kostea. Etenkin loppukauden koste-
at ja lämpimät olosuhteet ovat kasvattaneet 
perunoihin nopeasti kokoa. Mukulaluku on 
matala, siksi satotasot jäävät keskitasolle. 
Satovaihtelut ovat Puolassa tyypillisesti suu-
ria, vaihdellen 20 tonnista 50 tonniin heh-
taarilta. Loppukauden sateet ovat aiheutta-
neet jonkin verran hankaluuksia märkämä-
dän kanssa heti varastokauden alussa.

Pohjois-Amerikka
Suurissa osissa Pohjois-Amerikkaa kevät 
oli kylmä ja sateinen. Istuttamaan päästiin 
normaalia myöhemmin, ja taimettuminen oli 
hidasta. Sateisena jatkunut kasvukausi on 
aiheuttanut haasteita esimerkiksi Michiga-
nin, Mainen, Albertan ja Ontarion alueilla. 
Myös siementuotannon keskittymä Kanadan 
Prinssi Edwardin saarella on saanut osan-
sa viileistä ja märistä olosuhteista. Satota-
sot ovat matalia, ja lanttopaikkoja joudu-
taan jättämään nostamatta. Nostot jatkuvat 
alueella lokakuun puolivälin tuolle puolen.

Kotimaassa satotaso kohtuullisen 
hyvä – sateet haittaavat nostoja

Koto-Suomessa kesän sääolosuhteet ovat 
olleet erittäin vaihtelevat. Lämpösummaa 
on kertynyt runsaasti, ja poikkeukselliset 
ukkoskuurot ovat tuoneet rankkoja vesi-
sateita ympäri maatamme. Alku- ja keski-
kesällä sato näytti erittäin lupaavalta, mut-
ta loppukesän runsaat sateet ovat vaikeut-
taneet nostoja etenkin Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla, mutta myös muualla maas-
sa. Pieni osa lohkoista on auttamatta huk-
kunut, ja täten peruna on paikoin käyttö-
kelvotonta.

Satotasoissa on suuria paikallisia eroja, 
mutta kokonaisuutena sadosta on tulossa 
normaali. Perunan laatu näyttää jopa poik-
keuksellisen hyvältä.

Perunarupi vaivaa lähinnä aikaisia lajikkei-
ta, jotka muodostivat mukulansa alkuke-
sän kuivissa olosuhteissa. Bakteeritauteja, 
kuten tyvi- ja märkämätää, on esiintynyt 
vaihtelevasti. Tänä vuonna salaojien huuh-
tominen ja peltojen tasaisuudesta huoleh-
timinen ovat nousseet arvoonsa, niillä on 
voitu välttää pahojakin laatu- ja satomene-
tyksiä. Paikoin sateiset nostokelit tuovat 
oman haasteensa varastokauden alkuun. 
Alkukuivatuksen onnistuminen tulee ole-
maan suuressa roolissa perunoiden säily-
vyyden kannalta.

MP/SL
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Kulunut kesä tarjosi useita hienoja peru-
natapahtumia Oulun seudulla. Ei ole usein 
ollut tällaista kesää, kun peruna olisi ol-
lut näin paljon esillä! Tällaisia tapahtumia 
tarvitaan perunan imagon parantamiseksi, 
eikä niitä ole koskaan liikaa. Kuuma Peru-
na oli menossa mukana nauttimassa näistä 
ainutlaatuisista, helteisistä perunapäivistä, 
joista alla lyhyt kooste.

Suuri perunakonferenssi 
ensimmäistä kertaa Suomessa

Kansainvälinen perunakonferenssi, EAPR 
2011 (European Association for Potato Re-
search) järjestettiin heinäkuussa Oulussa. 
Tapahtuma oli ensimmäistä kertaa Suomes-
sa. Seminaari keräsi yhteen 43 eri maasta 
lähes 350 peruna-alan ammattilaista Oulun 
kaupungin teatterilla pidettäviin luentotilai-
suuksiin. Lähinnä tutkijoista koostunut kon-
ferenssiväki vieraili luentojen lisäksi viikon 
aikana mm. eri kohteissa High Grade -alueil-
la Tyrnävällä ja Limingassa. Tapahtuma oli-
kin kaiken kaikkiaan erinomainen näyteik-
kuna suomalaiselle perunaosaamiselle.

Helteisiä päiviä perunan parissa
Konferenssissa käsiteltiin mm. perunantut-
kimuksen roolia kuluttajan näkökulmasta 
tarkasteltuna ja sen monisäikeisiä vaikut-
tamismahdollisuuksia perunantuotantoon. 
Tärkeitä aiheita olivat myös perunan mer-
kitys maailman ruokahuollossa sekä ennen-
näkemättömät keinot perunanjalostukses-
sa. Perunasta on löydetty myös uusia hyö-
tyaineita, joita halutaan tutkia enemmän, 
jotta niitä pystyttäisiin hyödyntämään pa-
remmin esimerkiksi terveydenhuollossa.

Roviantti veti yleisöä perunapäivänä 
– lähes 11 000 kävijää!

Oulun torilla, Piknik Areenalla pidettiin 
perunakonferenssin aikaan jo perinteek-
si muodostunut ruokatapahtuma Roviant-
ti. Roviantti tarjosi makuelämyksiä laidas-
ta laitaan ja yksi päivä oli pyhitetty itseoi-
keutetusti perunalle. Lavalla nähtiin päi-
vän aikana peruna-alan keskeisiä vaikut-
tajia juttelemassa perunasta. Yksi iltapäi-
vävieraista oli perunamies ”The Potatofa-
natic” Eero Pisilä.

Lavalla perunaideologiksikin tituleerattu 
Eero jutteli kahden haastattelijan innoit-
tamana leppoisaan tapaansa perunasta ja 
minne kaikkialle peruna on hänet maail-
massa kuljettanut – kuin lentävä matto. 
Eero oli vakuuttunut siitä, että nyt olisi vii-
meistään aika kytkeä perunaan huippu-
osaaminen. 
”Perunalla saattaa olla tällä hetkellä ehkä 
hieman ”tylsä” maine, mutta sehän voidaan 
aina muuttaa”, näki Eero asian. 
Yhteistyötä se tietysti vaatii it-alankin ih-
misten kanssa, mutta sitä osaamistahan 
täällä pohjoisessa erityisesti on. Lopuksi, 
kun Eero haastettiin syömään perunan si-
jasta sushia, totesi hän siihen aikailemat-
ta: ”Ohan mulle tarjottu lampaan aivojakin, 
niin miksei tässä ny yks susiki mee…”

Toinen iltapäivävieras, akatemiaprofessori 
Jari Valkonen halusi puolestaan teroittaa to-
rikansalle, kuinka yksilöllinen jokainen pe-
runalajike on ja perunaa tulisikin myydä ai-
noastaan nimillä ominaisuuksineen. Lisäksi 
hän oli erityisen innostunut siitä, että peru-
nasta löydetään uusien ja parempien tutki-

pätevyysalue: 
www.finas.fi

Sammonkatu 8, 
90570 Oulu
Puhelin (08) 514 5600

Peruna-

ovh:sta (20,50 €, alv 0)
Tarjous voimassa

vuoden 2011 
loppuun

hivenpaketti-15% 

Tilaa nyt sänkikalkki pellollesi,
saat maksuaikaa marraskuun loppuun!

Annosteluohjeet www.maanparannus.com

J. 
P.
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EAPR-seminaari keräsi runsaasti peruna-alan ammattilaisia luentotilaisuuksiin.
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Aikoinaan pakollisia ympäristötukikoulutuk-

sia pitäessäni yhtenä aiheena oli viljelyn ke-

hittäminen. Minulla oli tapana sanoa, että 

perunaa tulee yleensä aina 20 tn/ha, 30 ton-

nia tulee silloin kun on oikein hyvä maa ja 

40 tonnia silloin kun viljelijä on asiasta in-

nostunut ja hallitsee asiansa. Tilaisuuksis-

tahan kerättiin palautetta ja eräässä palaut-

teessa kommentoitiin tuota perunan sato-

asiaa. Kuulijan mielestä suuruuden hulluus 

on pahasta – kuulemma mitenkään ei ole 

mahdollista viljelijän vaikuttaa 10 tonnia pe-

runan hehtaarisatoon.

Perunan viljelyn kehittämisessä viljelijän asi-

aan paneutuminen on kaikkein tärkein ja 

edullisin tapa viedä asiaa eteenpäin. Pie-

ni muistivihko taskussa, johon kirjoitetaan 

huomioita, havaintoja ja kehitettäviä asioi-

ta, ei ole ollenkaan hullumpi juttu. Näitä ha-

vaintoja on ollut tänäkin kesänä hyvä teh-

dä peltolohkoilla mm. kaliumin ja magne-

siumin puutteesta. 

Ravinnepuutteet
Peltokierroksia tehtäessä käydään usein 

parhaimmilla lohkoilla havainnoimassa ja 

punnitsemassa satoja. Viime syksynä hok-

sasin, että havaintojahan pitäisi käydä te-

kemässä nimenomaan niillä huonoimmilla 

lohkoilla. Muutamilla tiloilla tulostin valmiik-

si maanäytteiden tulokset ja valitsin lohkot 

joilla oli kalium ja magnesium luvut alle 100. 

Kun kierrettiin näitä lohkoja, niin ravinne-

puutteet kasvustossa olivat usein aivan sel-

viä. Usein ajatellaan, että perunakasvusto 

valmistuu typen puutteessa, mutta näillä 

huonoilla lohkoilla se valmistuu ja ränsis-

tyy usein magnesiumin puutteessa.

Niinpä ensimmäinen asia on hoitaa päära-

vinteiden puutteet maanparannusaineilla. 

Suuruudenhulluuttako?

Tärkeää on laittaa pääravinteista kalsiumin, 

magnesiumin ja kaliumin arvot kuntoon. 

Maanparannusaineet valitaan nimenomaan 

kalsium ja magnesium arvojen perusteel-

la. Kalkitus on perunaviljelyssä useimmiten 

kalsium ja magnesiumlannoitusta eikä pH:n 

nostamista. Kaliumin puutetta voidaan pois-

taa mm. Biotiitilla.

Jos maanparannusaineilla ei saada päära-

vinteiden tilannetta kohdalleen, niin sitten 

lannoituksen suunnittelun yhteydessä lai-

tetaan peruslannoitteen lisäksi tarvittaessa 

magnesiumia, kaliumia ja kalsiumia. Viime 

aikoina on pohdittu, että kaliumia ei kan-

nata laittaa keväällä enempää kuin 160 kg/

ha vaikka teoreettinen kaliumin tarve voi 

olla joskus jopa 250 kg/ha. Harvoissa hie-

tamaissa runsas kaliumlannoitus huuhtou-

tuu eikä tule perunan käyttöön. Lisäkaliu-

mia voidaan laittaa mm. kolmen ensimmäi-

sen ruttoruiskutuksen yhteydessä esim. ka-

liumnitraattina.

Kesän kokemukset 
lohkoittain muistiin

Kesän kokemukset kannattaa kirjata loh-

koittain muistiin, jotta syksyn ja talven ai-

kana voidaan suunnitella ja tehdä lohkoille 

tarvittavia toimenpiteitä. Menneenä lämpi-

mänä kesänä typpeä irtosi yllättävän paljon 

monista eloperäisistä maista. Viljelyn suun-

nittelun yhteydessä paneudutaan erityisesti 

typpimäärien suunnitteluun lohkoittain. Van-

hoihin perunamaihin saa usein laittaa ruo-

kaperunalle typpeä 70 kg/ha kun taas esim. 

karjatiloilta tulleilla multavammilla lohkoilla 

riittää usein jopa alle 50 kiloa typpeä. Typ-

pimäärät suunnitellaan tietenkin lajikkeiden 

vaatimusten mukaan. 

Tavoitteena runsas 
ja laadukas sato

Tavoiteltaessa runsaita satoja, on perus-

teellinen asiantuntijan ja viljelijän yhdessä 

pohtima lohkokohtainen lannoitussuunni-

telma oleellinen asia. Silloin kun asiat mie-

titään lohkoittain, lajikkeittain ja kaikki ra-

vinteet huomioiden, on mahdollista pääs-

tä joskus jopa suuruuden hullultakin tun-

tuviin satoihin. 

Risto Jokela

Kasvinviljelyneuvonnan vastaava

ProAgrian perunatiimin vetäjä

ProAgria Oulu

musmenetelmien myötä jatkuvasti uusia yh-
disteitä, jotka ovat ihmisille ja terveydelle 
hyödyllisiä. Tulevaisuus näyttää, kuinka pe-
runa nostaa profiiliaan tällä saralla.

Perunantuottajan 
peltopäivät 2011

Perunantuotannon erikoisnäyttely pidettiin 
puolestaan heinäkuun viimeisellä viikolla Li-

mingassa. Paikalla oli runsas joukko peru-
nantuotannon asiantuntijoita kone-, lannoi-
tus- ja lajikeasioissa. Tapahtuma oli kaksi-
päiväinen ja sen aikana keskityttiin ainoas-
taan perunaan. Limingassa oli mahdollista 
tutustua eri perunatalojen koekenttiin ja la-
jikkeisiin. Myös EAPR-tapahtuman tutkijoilla 
oli mahdollisuus pistäytyä pellolla. 

Kuuma Peruna vaihtoi muutaman sanan ul-
komaisten vieraiden kanssa ja selväksi tuli, 
että he olivat erittäin tyytyväisiä sekä näke-
määnsä että kokemaansa. Haastateltavina 
olivat tutkija Dong Chil Chang Etelä-Kore-
asta sekä Tony Slater Australiasta. Molem-
mat olivat viihtyneet Oulussa todella hy-
vin. Etelä-Koreassa suosittuja lajikkeita ovat 
mm. vaaleamaltoiset sekä -kuoriset Superia 
ja Chupak. Korealaiset pitävät vaaleista la-
jikkeista ja punakuoriset tai keltamaltoiset 
lajikkeet eivät ole siellä suosittuja. Australi-
assa suosittuja lajikkeita ovat Russian Bur-
bank ja Crispy Atlantic, jotka ovat vaaleam-
pimaltoisia lajikkeita. Suosiotaan kasvatta-
vat australialaisten keskuudessa keltamal-
toiset lajikkeet.

NL-K

Risto Jokela

Tutustuminen eri perunatalojen koekenttiin ja lajikkeisiin.

J. 
P.

 P
al

oh
uh

ta
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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

Jälleen hyviä 
uutisia perunasta 

 

Perunasta kuulee nykyään paljon hyviä uutisia. Nyt 

on julkistettu amerikkalaisten tutkijoiden tekemä tut-

kimus, jonka mukaan perunaa syömällä saattaa voida 

laskea verenpainetta ilman pelkoa painon noususta. 

Kyseisessä tutkimuksessa käytettiin keitettyjä violetteja 

perunoita, mutta tutkijat uskovat keltaisten perunoiden 

antavan vastaavia tuloksia tulevissa kokeissa. 

(Lähde: american Chemical society)

Neitsytperunafestivaalit T
urussa

Nyt ei heitetä turkulaisvitsejä, v
aan kiitetään 

hienosta ideasta nostaa suomalainen var-

haisperuna estradille. Lounais-Suomen ruo-

kakulttuuriyhdistys Kaffeli ry:n järjestämäs-

sä tapahtumassa kesäku
ussa turkulaiset ja 

turistit pääsivät seuraamaan perunan kas-

vua, maistelemaan herkullisia perunaruokia 

ja kuulemaan tietoa perunasta. Tällaisi
a ta-

pahtumia tuskin on koskaan liikaa!

MARKKINAKATSAUS

Ruotsissa kasvanut varhaisperuna-ala ja hyvä varhaisperuna-

sato painavat edelleen hintatasoa alas. Kesäperunalajikkeiden, 

kuten Solistin uskotaan riittävän pitkälle alkutalveen. Toden-

näköistä on kuitenkin, että hinnat nousevat kauden edetes-

sä. Venäjällä maan oma sato palaa normaalille tasolle, mikä 

tarkoittaa runsasta tarjontaa syys-lokakuussa maan varasto-

kapasiteetin rajallisuuden takia. Odotuksissa on, että Venäjä 

tulee kuitenkin tuomaan laatuperunaa merkittäviä määriä niin 

Suomesta kuin muualtakin. Kotimaassa kannattaakin pyrkiä 

löytämään perunoilla katto päälle ja odottaa rauhassa mark-

kinoiden avautumista. 

Tieto markkinahinnoista ei tällä hetkellä ole erityisen luotet-

tavaa, mutta pesukelpoisen perunan nettokilohinta viljelijäl-

le on esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa ollut kym-

menen sentin tietämillä. Isossa-Britanniassa hintataso on 12–

13 senttiä, mikä sekin on epätyypillisen alhainen. Teollisuus-

perunan hinta Belgiassa ja Hollannissa ei välttämättä saavu-

ta edes 5 sentin hintaa.

MARKKINAKATSAUS
Venäjän jatkuva kysyntä on pitänyt hintoja kor-

kealla tasolla joka puolella Eurooppaa. Myös 

Ruotsista on viety Baltian kautta ja suoraan-

kin perunaa, mikä on nostanut paikallista hin-

tatasoa. Ruotsin hintatasoa euroissa laskettuna 

korottaa myös kruunun voimakas vahvistumi-

nen viimeisen vuoden aikana. Nyt näyttää, että 

huippu on saavutettu ja hintapaine on alaspäin. 

Esim. Hollannista on myyty perunaa jopa 20 % 

edullisemmin kuin pari viikkoa sitten. Hinnat on 

kerätty eri maiden perunatoimijoiden raporteis-

ta. Hinnat euroa/100 kg viikoilla 7 ja 8.

 
Hollanti..................23,00–27,00

 
Ruotsi ...................31,00–34,00*

 
Saksa .................... 24,00–26.00

 
Tanska ...................24,00–26,00

 
Iso-Britannia ..... 19,50 / 22,00**

*  Ykkösluokkaan menevän laadun hinta

** Kaikkien sopimusten keskihinta ja vapaan  

 markkinan spot-hinta

Peruna Tansaniassa 

Omituisia lajikenimiä, osa 15Maailmasta ei omituiset lajikenimet näköjään 

lopu, joten tässä taas neljä lisää:
MultaTämä lajike ei varmasti ylpeile maullaan.RealistVihdoinkin joku siementalo on ollut realisti 

uutuuslajikkeensa satolupausten suhteen.WiljaTällä lajikkeella saa viljelykierron kuntoon 
kertalaakista. ”Ei tässä ole aina ollut peru-
naa, Wiljaa on joka toinen vuosi!”

PandaVaajakoskellahan tehdään jo lakritsaa suklaa-
kuorrutuksella, joten miksei myös perunaa.

Juhani Rahko on maatalousekonomi-
an ja –politiikan opiskelija Helsingin 
Yliopistosta. Hän tekee lopputyötä 
Tansanian perunantuotannosta sekä 
siihen liittyvästä markkinoinnista ja 
politiikasta.

Peruna poistaa stressiä

Jos työ perunavarastolla käy liian raskaaksi, 
niin aina voi rentoutua puristeltavien stressipe-
runoiden avulla. Onkohan kuvassa oleva Sep-
po (nimi muutettu) kuitenkin käsittänyt stres-
siperunan käytön hieman väärin?

Normaalin kokoinen perunapelto tien varrella Mbeyan ylänköalueella.

Kesäkuun puolivälis-

sä tein matkan Tan-

sa niaan suorit ta maan 

asiantunti ja haas tat te-

lu ja. Pääsin käymään myös Mbeyan viljely-

alueella eteläisellä ylänköalueella, joka on 

1300–2800 metrin korkeudella. 

Perunanviljely Tansaniassa on hyvin erilais-

ta riippuen alueesta, mutta yhteiset tekijät 

kautta maan ovat riippuvuus sateesta ja 

riittävä korkeus merenpinnasta mitattuna. 

Maassa on neljä päätuotantoaluetta; Kage-

ran alue pohjoisessa, Arushan alue Kiman-

jaro-vuoren läheisyydessä, Usambara-vuo-

ret idässä sekä eteläiset ylängöt lounais-

osissa jossa vierailin. Näistä eteläiset ylän-

göt on selvästi tärkein alue, erään lähteen 

mukaan jopa 90 % Tansanian perunanvil-

jelystä tapahtuisi siellä.

Yleensä istutusten aikaan tai jopa sadon 

ollessa valmista viljelijät eivät tiedä kenel-

le myydä perunat. He odottavat ostajien 

saapumista kylään tai suoraan pellolle ja 

myyvät perunat käytännössä siihen hintaan 

minkä ostaja sanelee. Tämä on yleisin kau-

pankäynnin muoto.

Joskus viljelijät voivat vuokrata kuljetuksen 

yhteisesti ja viedä perunat suuriin kaupun-

keihin, jolloin he saavat yleensä paremman 

hinnan välikäsien vähentyessä. Tätä ei kui-

tenkaan tapahdu usein koska viljelijäyh-

teistyö ja -järjestäytyminen on harvinais-

ta. Maatalousneuvojat, kansalaisjärjestöt ja 

muut organisaatiot kuitenkin kannustavat 

viljelijöitä järjestäytymään paremmin.

Kolmas mahdollisuus on että viljelijät vie-

vät perunat itse joko tienvarren myyjille 

tai suuremmille markkinapaikoille kyliin ja 

maalaiskaupunkeihin. Tämä on kuitenkin 

useimmille vaikeaa koska kuljetusvälinei-

tä ei juuri ole kärryjä ja pyöriä lukuun ot-

tamatta.

Siemenperuna on huonolaatuista, ja osta-

essa ei ikinä tiedä miten ne kasvavat. Niin-

pä monet jättävätkin omasta sadosta osan 

siemenperunoiksi ensi satokaudelle. Tan-

saniassa ei ole vielä sertifioitua siemenpe-

runakauppaa, eikä yhtään perunalajiketta 

virallisella lajikelistalla. Perunat säilötään 

säkeissä usein jopa ulkona, joten taudeil-

la on hyvä leviämisalusta jo ennen istu-

tuksia, varsinkin tässä asiassa koulutusta 

ja opastusta tulisi lisätä. Suomen ulkomi-

nisteriö rahoittaakin projektia joka keskit-

tyy hyvälaatuisen siemenperunan saatta-

miseen viljelijöiden käyttöön, toivottavasti 

tämä parantaa tilannetta.

Mbeyan tuotantoalueella kävin kiertämäs-

sä peltoja paikallisen viljelijän kanssa 1800 

metrin korkeudella merenpinnasta. Hänellä 

on kuusi hehtaaria perunalla, joista omaa 

peltoa on 2,5 ha ja vuokralla 3,5 ha. La-

jikkeina hänellä on Tansanian yleisin la-

jike Arka, kenialainen Tigoni sekä Kagiri. 

Melkein kaikki Tansaniassa viljellyt lajik-

keet ovat kansainvälisen perunakeskuksen 

CIP:n jalostamia.

NPK-lannoitetta hän käyttää 250 kg/ha, ja 

ruttoruiskutuksia reppuruiskulla tarvitsee 

tehdä keskimäärin kuusi kertaa kasvukau-

den aikana.  Kerran ruiskutetaan myös rik-

karuohoja vastaan, vaikkakin paljon ylei-

sempää on manuaalinen kitkeminen. Työ-

voiman saanti ei ole Tansaniassa ongelma. 

Kaikki työ tehdään käsin, joten työvoimaa 

myös tarvitaankin.

Sadekausi eteläisellä ylänköalueella alkaa 

marraskuussa ja kestää huhtikuuhun. Mo-

net viljelijät istuttavatkin perunat sadekau-

den alussa varmistaakseen vedensaannin. 

Tällöin ongelmana ovat kuitenkin kasvitau-
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Eurooppalainen 
Dickeya-tutkimusverkosto 

ja Euphresco-projekti

Tutkimus  &  Kehitys

dit, pääasiassa perunarutto sekä tumma 

rengasmätä. Kasvinsuojeluruiskutuksiin me-

nee enemmän rahaa mutta sato on korke-

ampi. Hinta on kuitenkin pääsadon valmis-

tuessa alhaisimmillaan Mbeyan alueella.

Viljelijä kertoi istuttavansa eri aikoina, ke-

säkuussa saattoi nähdäkin juuri istutettu-

ja lohkoja sekä jo täysikasvuisia viljelmiä. 

Syy tähän on kylmien varastotilojen puu-

te sekä hintavaihtelut, näin hän varmis-

taa sen että myytävää riittää monen kuu-

kauden ajaksi ja hinnan ollessa korkeim-

millaan voidaan maasta nostaa tarvittaes-

sa kaikki valmiina olevat perunat. Osa sie-

menperunoista saatetaan laittaa maahan 

maaliskuussa sadekauden loppupuolella, 

kasvi kuolee kesä-heinäkuun aikana mut-

ta mukulat pidetään maassa jopa lokakuu-

hun saakka. Heti kun sato nostetaan maas-

ta, se myydään eteenpäin.

Siemenperunat viljelijä kasvattaa korkeam-

malla, noin 2000 metrissä, jolloin ne hänen 

mukaansa ovat puhtaampia. Ostosiemeniä 

hän ei käytä. Nostojen jälkeen viimeistään 

lokakuussa pellolle kylvetään maissia, jos-

sa se saa kasvaa 5–6 kuukautta ennen seu-

raavaa perunanistutuskautta.

Suurin osa alueen perunoista menee 850 

kilometrin päähän maan suurimpaan kau-

punkiin Dar es Salaamiin, jossa perunoita 

on tarjolla ympäri vuoden eri alueilta. Suu-

rista supermarketeista saattaa löytää muo-

vipusseihin pakattua laadukasta perunaa, 

joista osa tuodaan kuitenkin jopa Etelä-Af-

rikasta saakka. Tansanialaiset viljelijät eivät 

vielä pysty järjestämään ketjua joka saisi 

taattua riittävän laadukkaan perunavolyy-

min sekä lajittelun, pakkauksen ja kuljetuk-

sen suurkaupunkeihin.

Luotonsaanti voi olla viljelijöille ongelma, 

ja ainakaan yksin he eivät sitä saa. Niin-

pä onkin perustettu 100–600 hengen vil-

jelijäyhdistyksiä (SACCOs), jonne viljelijät 

tallettavat pieniä summia kerrallaan. Sit-

ten yhdistys voi hakea lainaa pankilta tai 

mikroluottoyhtiöltä, ja lainat jaetaan vilje-

lijöiden kesken. Suurin osa viljelijöistä ei 

kuitenkaan halua ottaa lainaa peläten sii-

tä aiheutuvaa riskiä. Rahan puute tuotan-

topanosten ostoon nähdään kuitenkin yh-

tenä suurimpana rajoittavana tekijänä vil-

jelytoiminnassa.

Juhani Rahko

Uusien, perunaa tehokkaasti infektoivien, 

alustavasti Dickeya solaniksi ristettyjen bak-

teereiden ilmestyminen Euroopan perunan-

tuotantoketjuihin on herättänyt huolestumis-

ta monissa maissa. Myös Suomen siemen- 

ja ruokaperunan tuottajat ovat olleet huoles-

tuneita uuden bakteerin ilmestymisestä vil-

jelmille. Dickeya-bakteerin epäillään leviä-

vän helposti kasvista toiseen kasvukauden 

aikana sekä aiheuttavan oireet jo hyvin pie-

ninä pitoisuuksina. Tällä hetkellä on epäsel-

vää, kuinka yleinen uusi tyvimätää aiheut-

tava bakteeri on meillä ja muualla sekä mi-

ten helposti se leviää ympäristössä ja miten 

sen leviämistä voitaisiin estää. Myöskään ei 

tiedetä, onko sillä vaihtoehtoisia isäntäkas-

veja tai säilyykö se maassa kasvukaudesta 

toiseen. Myös siemenperunan piilevän bak-

teeritartunnan toteamiseen tarvittaisiin her-

kempiä menetelmiä.

Euroopassa Dickeya-bakteereeita tutkivat ja 

niistä kiinnostuneet tutkijat ovat perustaneet 

tutkimusverkoston nopeuttamaan tutkimuk-

sen koordinaatiota ja tutkimustulosten hyö-

dyntämistä. Verkosto sai alkunsa pari vuot-

ta sitten tutkijoiden omasta tarpeesta, mut-

ta tällä hetkellä toiminta liittyy EU:n Euph-

resco-nimisen ERA-NET-projektin toimintaan.  

Verkostoon kuulu Suomen lisäksi kymmenen 

muuta EU-maata sekä ulkojäseninä Sveitsi, 

Norja ja Israel. Verkoston tutkijat ovat ta-

vanneet kolme kertaa vuosien 2009 ja 2010 

aikana.  

Euphresco-projektin tärkein tavoite on tutki-

muksen koordinointi päällekkäisyyksien vält-

tämiseksi. Myös tutkimustulosten ja kehitet-

tyjen menetelmien nopea leviäminen maasta 

toiseen helpottuu, kun tutkijat tapaavat toi-

sensa. Vuonna 2011 tärkeä osa-alue verkos-

ton toiminnassa on kartoituksen tekeminen 

perunanviljelyalueilla, jotta saadaan yleisku-

va Dickeya-bakteerin yleisyydestä eri puolil-

la Eurooppaa. Myös luonnonvesien baktee-

ripitoisuudet tutkitaan useissa verkoston toi-

mintaan osallistuvissa maissa. Joistakin Suo-

men joista on löydetty tänä vuonna Dickeya-

sukuisia bakteereita, mutta niiden lopullinen 

lajimääritys on vielä kesken emmekä voi olla 

vielä varmoja siitä, että ne ovat Dickeya sola-

nii -lajia. Kartoitusta lukuun ottamatta tutki-

mustehtävät on jaettu verkostoon osallistu-

vien maiden ja tutkijoiden välillä. Suomessa 

tavoitteena on tutkia bakteereiden säilymistä 

maassa jääntiperunoissa sekä luonnonvesis-

sä. Suomessa tutkitaan myös sitä, miten eri 

tyvimätäbakteerit eroavat ominaisuuksiltaan 

toisistaan. Meillä saadut tutkimustulokset tu-

kevat aiempia arvauksia ja osoittavat, että 

varsinkin korkeissa lämpötiloissa Dickeya-

bakteerit aiheuttavat oireita perunassa no-

peammin kuin tavalliset tyvimätäbakteerit. 

Muissa Euroopan maissa kehitetään entistä 

tarkempia menetelmiä pienten bakteerimää-

rien havaitsemiseksi ja tutkitaan mm. bak-

teereiden yleisyyttä rikkakasveissa ja kykyä 

säilyä hengissä erilaisilla pinnoilla.

Suomessa Dickeya-verkoston toimintaan 

osallistuu Minna Pirhonen Helsingin yliopis-

tolta sekä  Asko Hannukkala, Yeshitila Degefu 

ja Jaakko Heikkilä MTT:ltä.  Suomessa tehtä-

vän tutkimuksen ja suomalaisten tutkijoiden 

osallistumisen verkoston toimintaan rahoit-

taa Maa- ja metsätalousministeriö.

Minna Pirhonen

Noin 120 kilon painoiset säkit kuljetetaan suurelta Mabibon markkinapaikalta Dar es Salaamista polkupyörillä tai lava-autoil-
la pienemmille markkinoille.
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Svensk Resumé

På PLANTSKOLAN PEURA-
NIEMEN TAIMITARHA 

PRODUCERAS JORDGUBBAR, 
HJORTRON OCH MINIKNöLAR

Peuraniemen Taimitarhas viktigaste produk-

tionsväxt är certifierade jordgubbsplantor. 

Efter att verksamheten utvidgats har plant-

produktionen även börjat omfatta hjort-

ron, åker, buskblåbär, havtorn, tranbär, hal-

lon och vinbär. Samarbetet med Pohjoisen 

Kantaperuna inleddes för fyra år sedan och 

innebar att plantskolan började produce-

ra miniknölar. 

”Avsikten är att skaffa det dagliga brödet 

genom en specialiserad produktion av bär-

växtplantor. Produktionen av miniknölar ger 

ett intressant tillägg till paletten och den 

passar även väl ihop med övriga arbeten”, 

berättar företagaren, hortonom Kari Komu-

lainen om sin plantskola.

 

Peuraniemen Taimitarha ligger i vid Nuas-

järvi strand i Peuraniemi, Kajana. 

”De två första åren deltog vi i drivhusförsö-

ket med ett par tiotals kvadratmeter. Den 

gångna sommaren var den andra säsong-

en vi hade en större produktion av mini-

knölar. Vi har avsatt sexhundra kvadrat för 

produktionen av miniknölarna. Erfarenhe-

ten av produktionen av friska plantor har 

hjälpt oss att inleda odlingen, även om vi i 

övrigt saknar erfarenhet av potatisodling”, 

berättar Komulainen.

Renligheten är viktigast
Enligt Komulainen har inlärningen av nå-

got nytt varit inspirerande och en lyckad 

produktion av miniknölarna är även eko-

nomiskt betydande för företaget.

”Sommaren 2010 gjorde vi de första in-

vesteringarna i produktionen av miniknö-

larna. För produktionen byggde vi ett driv-

hus på 600 kvadrat och vi installerade ett 

lämpligt bevattningssystem.  Bevattning-

en kräver grundvatten, så vi borrade även 

en brunn. Med dessa investeringar kan vi 

garantera att produktionen fortsätter”, sä-

ger Komulainen.

 

Kantaperuna levererar plantskolan utgångs-

materialet för miniknölarna var vår, det är 

fråga om mikroknölar eller mikroplantor 

som till och med kan vara mindre än 5 mm. 

I mitten av juni planteras dessa för hand, 

en i taget, i lådor gjorda av lastpallar. Lå-

dorna fylls varje vår med ny ren jord.

 ”Det är fråga om en utsädesproduktion av 

potatis. Den viktigaste faktorn är renlighe-

ten. Både växtrummet, jorden och lådorna 

bör vara rena. Det gäller även att förhindra 

skadeinsekter, så som den värsta fienden 

bladlusen inte kan nå växterna, därför täcks 

ventilationsöppningarna med myggnät. 

EUROPEISKA DICKEYA-
fORSKNINGSNäTVERKET OCH 

EUPHRESCO-PROJEKTET

Upptäckten av de nya bakterierna, prelimi-

närt döpta till Dickeya solanii, som effek-

tivt infekterar potatisarna i den europeis-

ka potatisproduktionskedjan har väckt oro 

i flera länder. Även Finlands producenter 

av utsäde och matpotatis har varit oroliga 

över att den nya bakterien uppenbarat sig 

på odlingarna. Man misstänker att Dick-

eya-bakterien enkelt sprider sig från växt 

till växt under växtperioden och att den or-

sakar symptom redan i mycket små halter. 

För tillfället är det osäkert hur vanlig den 

nya blötröteorsakande bakterien är hos oss 

och andra samt hur enkelt den sprider sig i 

miljön och hur man kan stoppa dess sprid-

ning. Man vet heller inte ifall den har alter-

nativa växtvärdar och ifall den överlever i 

marken från en växtperiod till nästa. Man 

behöver även mer känsliga metoder för att 

konstatera en dold bakterieinfektion i ut-

sädespotatisen.

Euphresco-projektets viktigaste målsättning 

är att koordinera forskningen för att undvi-

ka överlappningar. En snabb spridning av 

forskningsresultat och utvecklade meto-

der blir enklare då forskarna träffar varan-

dra. En viktig del i nätverkets verksamhet 

år 2011 är att göra en kartläggning inom 

potatisodlingsområdena för att få en all-

män bild av hur allmän Dickeya-bakterien 

är runt om i Europa. Även naturvattendra-

gens bakteriehalter undersöks i flera av län-

derna som deltar i nätverket. I en del fin-

ländska åar har man i år funnit bakterier i 

Dickeya-släktet, men deras slutliga artbe-

stämning är ännu oklar och vi kan inte vara 

säkra på att de är av arten Dickeya solanii.  

Utöver kartläggningen har forskningsuppgif-

terna delats upp mellan länderna och fors-

P RO f O O D  OY

• Paavo Liestalo, 52 vuotta, KTM

• nimitetty Profood Oy:n toimitusjohtajaksi 6.6.2011 alkaen

• asuinpaikka tällä hetkellä Vihti

• työskentelee suurimman osan ajasta Vihannissa, välillä 

 muutamia päiviä myös Helsingin myyntikonttorilla

• toiminut aikaisemmin tulosvastuullisissa liiketoiminnan, 

 myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä sekä Suomessa että 

 ulkomailla mm. HKScanilla, Metsä Tissuella ja Pauligilla

Nimitysuutiset

Organisaatiomuutoksia ja uusia 
vastuualueita Pohjoisen Kantaperunassa 

ja HZPC-Kantaperunassa:

Mika Kauppinen on nimitetty HZPC-Kantaperuna Ab:n toimitusjoh-

tajaksi 1.9.2011 alkaen. Mika hoitaa Ruotsin yhtiön toimitusjohta-

jan tehtävää osapäiväisesti. Hänen päävastuualueena on edelleen 

Pohjoisen Kantaperunan myynti ja markkinointi.

Hans Ek jatkaa HZPC-Kantaperunan maajohtajana vastuualuee-

naan Ruotsin yhtiön operatiivinen toiminta, myynti, tuotanto ja 

logistiikka.

Pohjoisen Kantaperuna siirtyy seuraavaan 
vaiheeseen asiakkaille lisäarvoa 
tuovien prosessien johtamisessa:

Pasi Viuhkola on nimitetty Pohjoisen Kantaperunan Asiakaspro-

sessia hoitavan tiimin vetäjäksi. 1.9.2011 voimaan astuneen muu-

toksen tavoitteena on tämän toimintakokonaisuuden vastuiden 

selkiyttäminen ja toimintojen laadun varmistaminen asiakastoi-

mitusten suuntaisesti.

Mika Paassilta on nimitetty Pohjoisen Kantaperunan Tuotepro-

sessia hoitavan tiimin vetäjäksi. Tuoteprosessin päävastuulla on 

uusien menestyslajikkeiden markkinoille tulon nopeuttaminen ja 

koordinointi.

Paavo Liestalo

K A N TA P E RU N A  J A  H Z P C - K A N TA P E RU N A

”Upptagningen” av miniknölarna sker en låda åt gången. Till vänster på bilden hjäl-
pkarlen, stuggrannen och pensionären Kalevi Manninen och till höger företagare 
Kari Komulainen.
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karna som deltar i nätverket. I Finland är 

målsättningen att undersöka hur bakterier-

na bevaras i potatis som blivit kvar i marken 

samt i vattendrag. I Finland undersöks även 

hur olika bakterier som orsakar blötröta till 

sina egenskaper skiljer sig från varandra. De 

forskningsresultat som fåtts hos oss stöder 

de tidigare antagandena och visar att Dick-

eya-bakterierna särskilt vid höga tempera-

turer snabbare orsakar symptom hos potati-

sen än vanliga blötrötebakterier. I andra Eu-

ropeiska länder utvecklas allt mer noggran-

na metoder för att upptäcka små bakterie-

mängder och man forskar bl.a. i hur vanlig 

bakterien är i ogräsväxter och hur den kan 

överleva på olika ytor.

I Finland deltar Minna Pirhonen från Hel-

singfors universitet samt Asko Hannukka-

la, Yeshitila Degefu och Jaakko Heikkilä från 

MTT i Dickeya-nätverket.  Den forskning som 

sker i Finland och de finländska forskarnas 

deltagande i nätverket finansieras av Jord- 

och skogsbruksministeriet.

STOR POTATISKONfERENS föR 
föRSTA GåNGEN I fINLAND

Den internationella potatiskonferensen 

EAPR2011 (European Association for Pota-

to Research) ordnades i juli i Uleåborg. Eve-

nemanget ordnades för första gången i Fin-

land. Seminariet samlade nästan 350 exper-

ter inom potatisbranschen från 43 olika län-

der till föreläsningar som hölls på Uleåborgs 

stadsteater. Det var främst forskare som del-

tog i konferensen och under veckans gång 

Satoa ja laatua

Älä unohda myöskään näitä.

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

Final K

Turbo Seed Zn

Humistar

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

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

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

Poimintoja syksyn tapahtumista:
Kone-Forum 6.–8.10.2011

Elma-Messut 11.–13.11.2011
KoneAgria 19.–22.10.2011

deltog de inte bara i föreläsningar, utan be-

sökte även olika ställen inom Tyrnävä och 

Liminga High-Grade-områden. Evenemanget 

var allt som allt ett ypperligt skyltfönster för 

det finländska potatiskunnandet.

Under konferensen behandlades bl.a. pota-

tisforskningens roll ur konsumentens syn-

Potatiskonferensen EAPR 2011 samlade ihop potatisproffs från 43 olika länder.

vinkel och dess mångfacetterade möjlighe-

ter att påverka potatisproduktionen genom 

de nyaste resultaten, för att inte glömma de 

revolutionerande nyhetssorterna. Viktiga sa-

ker är även potatisens betydelse för värl-

dens matförsörjning samt aldrig förut skå-

dade verktygen i potatisförädlingen. Man 

har även funnit nya nyttoämnen i potati-

sen som man vill undersöka närmare för 

att kunna utnyttja dem bättre inom till ex-

empel hälsovården.

Perunakalenteri 2011

Kantaperunan uusi 
lajikeopas ilmestyy viikolla 40 

sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

MUKANA

UUTUUS-

LAJIKKEET
MUKANAUUTUUS-LAJIKKEET
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Lue aina käyttöohjeet  ja noudata niitä. 
www.agrimarket.fi 

100 FS

Revus – laajenevien lehtien suojaksi
• Perunaruton torjuntaan
•  Suojaa nuoret, laajenevat lehdet 

ja estää siten ns. latvaruttoa
•  Käyttö ruiskutusohjelman alussa
•  Sateenkestävä heti ruiskutteen 

kuivuttua lehdelle
•  3 vrk:n varoaika

Perunan 
nestepeittaukseen

�

® Syngenta Group Company, 
Revus, Maxim.

•  Sisältää punaisen väriaineen
•  Markkinoiden laajatehoisin peittausaine: tehoaa seitin lisäksi 

mm. siemenlevintäiseen harmaahilseeseen ja kuorirokkoon
•  Vähentää tutkitusti harmaahilseen määrää varastoinnin aikana 
•  Käyttömäärä: 200–250 ml/1000 kg perunaa 
•  Hyväksytty myös uppopeittaukseen
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