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P ä ä K i r j  o i t u s

Perunantutkimuksen Talvipäivät tammi-hel-
mikuun vaihteessa ovat muodostumassa 
yhdeksi perunatoimialan merkittävistä ko-
koontumisajoista. Tänä vuonna Seinäjoel-
la oli paikalla toimialan merkittävä vaikut-
tajajoukko ja päivien aikana käydyissä kes-
kusteluissa nousi esiin useita mielenkiintoi-
sia aloitteita. Tutkimus-, tuotanto- ja tuo-
teosaaminen on tässä joukossa maailman 
huipulla. Sen sijaan markkinointiosaamises-
sa meillä on paljon parannettavaa. 
 Perunatoimialan päävirrat Suomessa toi-
mivat hyvin tuotanto-ohjautuvasti. Poikke-
uksia onneksi on. Mutta haasteemme syn-
tyy siitä, että päävirtoja ajava voima on va-
rasto, tuotantovolyymi ja esimerkiksi täl-
laisena vuonna myös ylituotanto. Voimak-
kaasti tuotanto-ohjautuvassa arvoketjus-
samme ylituotanto on vaarassa romauttaa 
hinnat pohjalukemiin. Ääri-ilmiönä kilpail-
laan siitä, kuka uskaltaa myydä oman va-
rastonsa suurimmalla tappiolla. Joku voisi 
sanoa, että mieletöntä hommaa!
 Mitä voimme tehdä tilanteen muuttami-
seksi? Kulttuurin muuttaminen tuotanto-oh-
jautuvasta markkinaohjautuvaksi on hidas-
ta. Tiukasti johdetussakin organisaatiossa 

se kestää usein 3–5 vuotta. Hajanaisessa 
verkostossamme muutos ottaa aikaa enem-
män.
 Selvää on, että meidän on kuitenkin uu-
siuduttava. Hyvänä uusiutumisen mallina 
voi toimia vaikkapa maitotoimiala. Jokai-
nen muistaa vielä muutama vuosikymmen 
sitten, kun meillä oli valittavana punainen 
ja sininen maitopurkki ja aina samannäköi-
nen voipaketti. Tänä päivänä jokainen tör-
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mää kaupan hyllyllä kymmeniin, jopa satoi-
hin erilaisiin maitotuotteisiin. Asiakaskun-
nan tarpeita, trendejä ja mielihaluja on tut-
kittu. Nyt hyllyyn on tuotteistettu jokaiselle 
asiakasryhmälle oma tuotteensa. Samalla 
maidon arvostus ja myös maitolitran hin-
ta on noussut paljon tai useissa tuotteissa 
moninkertaiseksi.
 Tämän suuntaisia läpimurtoja tarvitaan, 
jotta perunan arvoketjuun saadaan lisää 
jaet tavaa. Tarvitsemme suunnannäyttäjiä. 
Onneksi meillä on yrityksiä, jotka ovat läh-
teneet rohkeasti tuotteistamaan uusia ar-
vokkaita perunasta kehitettyjä huipputuot-
teita. Myös perinteisesti valmistettu ruoka-
peruna ansaitsee nykyistä korkeamman ar-
von ja näyttävämmän paketoinnin ja mark-
kinointiviestin. Ideoita meillä löytyy run-
saasti vaikka Pohjolan Perunan julkistamis-
tilaisuudessa Kokki Kolmosen esittelemis-
sä perunan perinneruuissa.
 Huippulaatuista ja oikein asiakaskysyn-
tään kohdennettua tuotetta ei myydä hal-
valla – perunamme on jatkossa kysytty ja 
arvokas tuote.

Antti
antti.hintikka@kantaperuna.com Tervakankaan Perunassa on 

keskitytty kuorittuun perunaan

Mielettömyydestä 
arvokkaan tuotteen myyntiin!

Valmiiksi kuoritulla perunalla on laitoskeit-
tiöillä kysyntää. Matti, Pirjo ja Jaakko Ter-
vakankaan perunatilalla Siikajoen Karinkan-
nassa perunaa viljellään 50 hehtaarin alal-
la, josta kuorimon kautta asiakkaille mat-
kaa 95 prosenttia perunasta.

”Kova kilpailu markkinoista on pitänyt kuo-
ritun perunan hintakehityksen harmittavan 
heikkona. Kohonneet tuotantokustannukset 
sekä perunan kansallisen tuen poistuminen 
pakottavat kuitenkin korottamaan perunan 
hintaa. Vaihtoehtoja korotuksille ei ole, jot-
ta tulotaso saadaan pysymään ennallaan”, 
Matti Tervakangas toteaa. 
 
Tervakankaan Perunalla on pitkä kokemus 
kuoritusta perunasta. Ensimmäinen kuorin-
talinja tilalle hankittiin vuonna 1984. 
”Aikoinaan viljelimme perunaa Vihannin pe-
runatehtaalle eli nykyiselle Pohjolan Peru-

nalle, mutta tilivälit tuntuivat liian pitkiltä. 
Jotain uutta oli keksittävä. 1990-luvun alus-
sa lopetimme toimitukset Vihantiin, ja kes-
kityimme kuorimotoimintaan. Päämarkki-
na-aluetta ovat Oulu ja sen ympäristö sekä 
kaksi alueella toimivaa tukkuliikettä. Maa-
tilan ja Tervakankaan Peruna Oy toimin-
not on eriytetty toisistaan,” Matti Terva-
kangas kertoo.

Maatilalla on menossa sukupolven vaih-
dos. Jaakko on ottamassa vastuun tilan 
ja kuorimon pyörittämisestä kokonaisuu-
dessaan viiden vuoden sisällä. Ensimmäi-
set kaupat tilan puolikkaasta on tehty jo 
vuonna 2007. 

”Tarkoitus on valmistua ensi syksynä Ou-
lun Seudun Ammattikorkeakoulusta agro-
logiksi. Vanhempien työn jatkaminen tun-
tuu mielekkäältä ja luontevalta asialta, kun 

tätä työtä on tehnyt aina,” Jaakko Terva-
kangas selvittää.

Laatu 
ratkaisee asiakkuudet

Tervakankaiden perunatilalla laadusta ol-
laan tarkkoja, sillä hyvälaatuinen peruna 
menee hyvin kaupaksi ja silloin ei tarvit-
se antaa kaikkein halvinta tarjousta myy-
tävästä perunasta. 
 
”Asiakkaat ovat kriittisiä laadun suhteen. 
Palautetta tulee huonolaatuisesta perunas-
ta, ei niinkään hyvästä laadusta”, Tervakan-
kaat sanovat.

Perunan viljelyssä tilalla on panostettu juu-
ri laitoskeittiöihin parhaiten sopiviin lajik-
keisiin. Tällä hetkellä päälajikkeet viljelys-
sä ovat Asterix ja Melody.

Tervakankaan Peruna Oy:ssä on vuosikymmenten kokemus perunan kuorimotoiminnasta. Yritystoiminnassa pyritään hyvään laa-
tuun ja pysyvyyteen perunalajikkeiden valinnassa. Kuvassa ovat Jaakko ja Matti Tervakangas.
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Perunan kasvinterveys 
vaatii jatkuvaa huomiota

”Lajiketarjonta on kirjavaa ja yritämme jat-
kuvasti hakea uusia, parempia vaihtoehto-
ja kuorimoon. Asiakkaiden kannalta lajik-
keiden pysyvyys ja jatkuvuus ovat tärkeitä 
asioita. Keittiöille on tärkeää, että he oppi-
vat käyttämään eri lajikkeita oikein”, Matti 
Tervakangas sanoo.
 
Tilalla on koettu juuri oikean perunalajik-
keen löytäminen kuorimon ja asiakkaan tar-
peisiin vaikeaksi. Kokeilut tulevat kalliiksi ja 
välillä kokeiluissa on tullut takapakkia. 
”Koen, että perunanviljelijät ovat joutuneet 
koekaniineiksi uusia lajikkeita jalostettaes-
sa”, Matti Tervakangas sanoo.

Ajan 
hermolla pysyttävä

Tervakankaan Perunassa pidetään tärkeä-
nä asiana pysyä jatkuvasti ajan hermolla. 
Markkinatilanteen aktiivinen seuraaminen 
ja huolehtiminen asiakastyytyväisyydestä 
ovat ajan hermolla pysymistä. Myös yrityk-
sen tuotantotilojen on pysyttävä hyvässä 
kunnossa.

”Kuorimolinjaa kehitetään sitä mukaan kuin 
rahkeet riittävät, jotta pystymme vastaa-
maan tulevaisuuden mukana tuomiin haas-

teisiin. Teemme myös jokin verran alihankin-
taa. Ensi kesänä aloitamme uuden peruna-
varaston rakentamisen. Tällä hetkellä vielä 
noin miljoona kiloa perunaa on vuokrava-
rastoissa. Rakennusurakan jälkeen nämä ki-
lot ovat omassa varastossamme.”
 
Tervakankaan Peruna työllistää oman väen 
lisäksi maatilan puolella yhden työntekijän 
sekä kuorimon puolella kaksi työntekijää ja 
yhden autonkuljettajan.

Positiiviseksi piristysruiskeeksi Tervakan-
kaat nimeävät Karinkannan kylällä meneil-
lään olevan uusjaon, joka on parantanut vil-
jelyolosuhteita. Uusjako on parantanut pel-
tojen kuivatusta, viljelyteitä sekä peltoloh-
kojen kokoa ja muotoa. 
”Uusjako on ollut hyväksi koko kylälle, ei 
vain viljelijöille”, Matti Tervakangas ker-
too.

Trendivillitykset huolestuttavat
Perunanviljelijää huolestuttavat trendivilli-
tykset kuten karppaus, jossa perunasta ja 
leivästä on tehty syntipukki ihmisten liika-
lihavuuteen. Myös kiristynyt perunan kilpai-
lu muiden ruoka-aineiden kuten pastojen ja 
riisin kanssa mietityttävät. 
 

”Meidän haasteemme on nuorisossa. Koulut 
olisi saatava käyttämään vain hyvänlaatuis-
ta perunaa, jotta nuoret söisivät sitä mie-
lellään. Pohja perunan kulutuksen kasvuun 
luodaan ihmisille jo nuorena. Juuri nyt kun-
tapäättäjien trendinä on käyttää vain hal-
vimpia mahdollisia raaka-aineita.”

”Kuntapuolella ketju-ajattelu on tehnyt han-
kintarenkaista todella suuria, joiden toivei-
siin pienten perunantoimittajien on mah-
doton vastata. Suuri toive olisi, että mei-
tä pieniä kuorimoita ja perunanjalostajia ei 
kilpailuteta kuoliaaksi. Tulevaisuuden kan-
nalta kaiken a ja o on, ettei perunan kulu-
tus pääsisi enää laskemaan,” Matti Terva-
kangas toteaa.

Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

Potato machinery for professionals.

                                                   
        

Perunakoneet ammattiviljelijöille.

Ykkösluokan pakkaamoratkaisut

www.konekanta.com

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

Ankeroiset, rengasmätä, koloradonkuoriai-
nen, perunasyöpä, Dickeya-bakteerit ja mal-
tokaarivirus. Monta vanhaa tuttua ja muu-
tamia uusia perunan kasvitauteja ja tau-
dinaiheuttajia vilisi niminä Perunan Kas-
vinterveysseminaarissa Seinäjoella helmi-
kuun alussa. Eviran järjestämän tapahtu-
man puhujat muodostivat päivän aikana 
kattavan läpileikkauksen perunan kasvin-
terveyden tilasta ja tulevaisuudesta maas-
samme. Torjunnan avaimina esityksissä 
toistuivat kolme asiaa: vuoroviljely, peru-
nan tuonnin hillitseminen sekä terveen sie-
menperunan merkitys.

Vakavat kasvitaudit 
saatu Suomessa kuriin

Jaostopäällikkö Jukka Tegel Eviran Kas-
vianalytiikan yksiköstä kuvaili viime vuo-
sikymmenten kasvitautikehitystä perunan 
osalta. Tegelin mukaan vakavimmista tau-
deista etenkin perunan vaalearengasmätä 
ja perunasyöpä on saatu Suomessa hyvin 
kuriin. Vielä 1970-luvulla vaalearengasmä-
tää löytyi jopa joka kolmannesta kotimai-
sesta perunavarastosta. Tänä päivänä ren-
gasmätää tavataan vuositasolla vain yksit-
täisinä tapauksina. Viime vuosina ongelmat 
ovat lisääntyneet perunan virustautien, pe-
runaruton sekä tyvi- ja märkämädän osal-
ta. Tällä hetkellä jonkinlaisina uhkina on 
Tegelin mukaan syytä nähdä ainakin jo nyt 
maassamme tavattavan valkoperuna-an-
keroisen yleistyminen sekä rajojen taka-
na vaanivat tummarengasmätä, perunasyö-
vän uudet rodut sekä perunan viroidit. Te-
gel muistutti huolellisuudesta etenkin ulko-
mailta tuotavan siemenperunan, tuntemat-
tomien vuokralohkojen sekä yhteiskäytös-
sä olevien koneiden suhteen. 

Ankeroisia esiintyy yhä Suomessa, 
myös uusia lajeja muodostunut

Professori Kari Tiilikkala MTT:ltä kertoi pe-
runa-ankeroisten tilanteesta maassamme. 
Peruna-ankeroisen esiintymiä on tavattu 
Suomessa harvakseltaan, mutta 2000-lu-
vun puolella kartalle on kertynyt kuitenkin 
lukuisa määrä tiloja, joilla sitä esiintymiä 
on todettu. Ankeroiset saapuvat maaham-
me tuontiperunan tai muiden tuontikulje-
tusten mukana. Ne leviävät perunan muku-
loiden pinnalla, tuotantokoneiden, välinei-
den ja jalkineiden kyydissä mullan seassa 
sekä aukeilla paikoilla herkästi myös tuu-

len lennättämänä.
 Pidemmät matkat ankeroiset kulkevat 
pienten kystien suojissa, joissa ne säilyvät 
maassa vuosikausia. Alkukesästä yhdestä 
kystasta kuoriutuu noin 500 puolen milli-
metrin mittaista toukkaa. Toukat tunkeu-
tuvat perunan juuriin ja siellä kasvaessaan 
tukkivat kasvin johtosolukon, jolloin kas-
vin lakastuu veden ja ravinteiden puuttee-
seen. Pellolla esiintymät ovat paikoittaisia, 
muutamien metrien tai kymmenien metrien 
laajuisia lakastuneita laikkuja. Lohkolle saa-
vuttuaan ankeroisten määrä lisääntyy aina, 
kun sillä viljellään perunaa. Monokulttuu-
rissakin aika tartunnasta oireiden puhkea-
miseen vie helposti viidestä kymmeneen 
vuotta.
 Tiilikkalla kertoi tutumpien kelta- ja val-
koperuna-ankeroisten lisäksi myös juuriä-
kämäankeroisesta, joka on jo tänä päivänä 
etenkin Yhdysvalloissa merkittävä perunan 
kasvintuhooja. Juuriäkämäankeroinen ero-
aa muista perunaa kiusaavista ankeroisista 
etenkin aiheuttamiensa oireiden perusteel-
la. Se tunkeutuu juurten ohella myös sa-
tomukuloiden pinnan alle, aiheuttaen mu-
kulan pintaa pyöreitä, kooltaan vaihtelevia 
nystyjä ja kyhmyjä. Nystyjen alta paljastuu 
kuorinnan jälkeen rusehtavaa pistemäistä 
vioitusta.
 Juuriäkämäankeroinen säilyy maassa il-
man isäntäkasveja vain noin vuoden, mut-
ta muista ankeroisista poiketen sen isän-
täkasviksi kelpaa perunan lisäksi esimer-

kiksi ohra, kaura, sokerijuurikas sekä mo-
net heinät ja rikkakasvit. Siksi vuoroviljely 
ei tehoa sen torjuntakeinona samoin kuin 
muiden ankeroisten kohdalla. Juuriäkämä-
ankeroisen levinneisyydestä Euroopassa ei 
ole tarkkaa tietoa. Suomessa tuhoojaa ei 
ole tavattu.

Koloradonkuoriainen ei vielä 
selviydy Suomen talvessa

Koloradonkuoriainen on tähän saakka le-
vinnyt Suomeen lähinnä kertaluonteisesti 
voimakkaiden tuulien mukana sekä Venä-
jän rajan yli että Suomenlahden yli Balti-
asta. Evoluutioekologi Leena Lindström Jy-
väskylän Yliopistosta kertoi kuoriaisen elin-
kierron ja lisääntymisen olevan Suomen ke-
säkauden oloihin nähden liian hidas. Vain 
täysikasvuiset yksilöt ovat riittävän vahvoja 
pystyäkseen talvehtimaan pohjoisen ilmas-
tossa. Käytännössä kuoriainen ehtii muo-
dostaa Suomen kesässä yhden uuden tal-
vehtimiskykyisen sukupolven. Talvehtimi-
sen onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin tal-
ven olosuhteet. Lindströmin mukaan tutki-
mustyö jatkuu kuluvan talven aikana tal-
vehtineiden kuoriaisten etsinnällä.

Perunasyöpä käynyt harvinaiseksi 
– uusia kantoja näköpiirissä

MTT:n vanhempi tutkija Asko Hannukkala 
taustoitti omassa puheenvuorossaan peru-
nasyövän historiaa Suomessa. Suomessa 
karanteenitaudiksi luettava sienitauti tavat-

Tapahtumassa oli paikalla laajasti väkeä peruna-alalta. Tauoilla keskustelu kävi 
vilkkaana.
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Puhallinsähköstä 
puolet pois

Perunavaraston tuuletuksen sähkönkulu-

tus on mahdollista puolittaa ja oikein to-

teutettuna se voi myös parantaa tuottei-

den laatua.

Hyvän ilmastoinnin perusteet

• Yhtenäinen lämpötila koko varastossa

• Pienet lämpötilavaihtelut

• Sopivat ilmamäärät eri tilanteissa

• Varastointivaiheiden hyvä hallinta

Perunan mukula on elävä kasvinosa joka 

hengittää ja kehittää jatkuvasti lämpöä. 

Tuotetun lämmön määrä riippuu useasta te-

kijästä mm. lämpötilasta, biologisesta ak-

tiivisuudesta (lepotila/itäminen), fysiologi-

sesta iästä, lajikkeesta jne. Lämmöntuo-

ton oletusarvona voidaan pitää 10W/tonni 

eli 1000 tonnin varasto tuottaa koko ajan 

lämpöä 10 kW teholla. Teho on niin suu-

ri, että hyvällä eristyksellä varustettua va-

rastoa, joka on vähintään puolillaan tava-

raa, ei tarvitse lämmittää vaan ainoastaan 

jäähdyttää. 

Edellä olevassa listassa ”Hyvän ilmastoin-

nin perusteet”, on ensimmäisenä yhtenäi-

nen ja tasainen lämpötila. Ne ovatkin tär-

keimmät asiat, koska ne vaikuttavat suo-

raan niihin olosuhteisiin joiden varassa 

esim. taudinaiheuttajat toimivat. Tasainen 

lämpötila estää esim. kosteuden paikallis-

ta kondensoitumista, jolloin tuotteiden pin-

ta pysyy kuivana. 

Varaston lämpötila pysyy vakiona hyvällä 

automatiikalla, mutta lämpötilan tasaisuu-

teen varaston eri osissa ja ajallisesti vai-

kuttaa myös puhalluksen voimakkuus, joka 

on kuin kaksiteräinen miekka, joka leikkaa 

mennen tullen. Liian pieni voimakkuus voi 

johtaa epätasaiseen lämpötilaan (varsinkin 

silloin kun varaston ja ulkoilman lämpötila-

ero on suuri) ja tarpeettoman suuri voimak-

kuus taas johtaa suurempaan sähkölaskuun 

ja painotappioiden lisääntymiseen. 

Perussääntö on: puhalluksen oikea voimak-

kuus on se pienin voimakkuus, joka pys-

tyy pitämään tuotteen tarkasti (0,3 °C) oi-

keassa lämpötilassa JA samanaikaisesti pi-

tämään varaston kaikki osat riittävällä tark-

kuudella (0,5–0,8 °C) saman lämpöisenä.

Uudet varastot varustetaan lähes aina taa-

juusmuuttajilla, mutta vanhoissa varastois-

ta on edelleenkin paljon vakionopeudella 

pyöriviä puhaltimia, joiden tuottama puhal-

lusvoimakkuus on kompromissi; se on so-

piva varastoinnin alussa ja lopussa, mutta 

suuren osan vuotta liian tehokas.

Puhalluksen voimakkuutta voidaan reip-

paasti pienentää talvikuukausien aikana 

eli silloin kun tuotteiden lämpötila on va-

Lä
m

pö
til

a 
°C

Varastointijakso syyskuun puolivälistä toukokuun alkuun

Perunavaraston tyypillinen varastointiaikainen lämpötila

Puhaltimen tehontarve kasvaa jyrkästi nopeuden mukana (keltainen käyrä).

tiin ensi kerran 1920-luvulla, ja 1930-luvun 
lopulle tultaessa taudin saastuttamiksi oli 
julistettu yli 300 eteläsuomalaista palstaa. 
Seuraavina vuosikymmeninä karanteenitoi-
met alkoivat purra. 1960-luvulla esiintymät 
olivat vähentyneet kymmenistä muutamaan 
tapaukseen vuodessa. Sitten 1980-luvun lo-
pun tautia ei ole Suomessa tavattu.
 Perunasyöpä leviää kestoitiöinä mullan 
mukana koneissa ja työkaluissa, jalkineissa 
sekä multaisessa siemenperunassa. Vuosien 
saatossa lajikejalostus on ohjautunut syö-
vänkestäviin lajikkeisiin, mutta Hannukka-
lan mukaan kestävyys koskee yleensä vain 
yhtä yleisintä syöpärotua. Vuoteen 2006 
mennessä Saksasta, Puolasta ja Kroatias-
ta on löydetty ainakin 37 erilaista syöpä-
rotua, joista 18 on arvioitu potentiaalisesti 
perunantuotannolle vaarallisiksi. Ulkomail-
ta tuotavan siemenperunan ohella Hannuk-
kala piti ehkä tärkeimpänä riskinä muiden 
kasvien kuin perunan lisäysaineistossa kul-
keutuvaa multaa.

Dickeya-bakteereilla moninaisia oireita
Hannukkala kertoi perunasyövän ohella 
myös 2000-luvun alussa Suomeen rantau-
tuneiden uudenlaisten tyvi- ja märkämä-
täbakteerien tilanteesta. Dickeya-bakteeri-
kantoja on viime kesänä etsitty ja löydetty 
tuontitaustaisista eristä niin ruokaperuna- 
kuin siemenperunaviljelyksiltä. Bakteerit ai-
heuttavat perinteisiin tyvimätäkantoihin ver-
rattuna suurempia satotappioita. Tämä joh-
tuu erityisesti siitä, että kyseisillä bakteeri-
lajeilla näyttää olevan kyky tunkeutua myös 
täysin terveisiin kasvinosiin, kuten perunan 
juuriin. Näin ne leviävät satokauden aika-
na tehokkaammin kuin aiemmat bakteeri-
kannat, jotka yleensä tarvitsevat kulkurei-
tikseen vaurioituneen kasvinosan. Dickeya-
bakteerit eivät Hannukkalan mukaan näy-
tä säilyvän maassa, ylivuotisissa jääntiperu-
noissa ne näyttävät säilyvän myös talven yli. 
Myös joidenkin rikkakasvien epäillään pys-
tyvän säilyttämään bakteerit talven yli.
 Hannukkala muistutti erityisesti siemen-
perunan kohtelusta noston, pakkaamisen ja 
istutuksen välillä. Kylmäketju ei saisi pettää, 
sillä bakteeripitoisuudet tartunnan saaneis-
sa mukuloissa lisääntyvät sopivissa olosuh-
teissa erittäin nopeasti. Erityisesti varastoin-
ti suursäkeissä ja säilytysolot juuri ennen is-
tutusta ovat Hannukkalan mukaan osoittau-
tuneet kriittisiksi.

Maltokaariviruksen esiintyminen 
lohkolla voidaan määrittää

Johanna Santala Helsingin yliopistosta kä-
sitteli Suomessa valitettavan yleisen malto-
kaariviruksen esiintymistä ja löytämistä. Ky-

seessä on maalevintäinen tauti, jota levit-
tävät kuorirokkoa aiheuttavan sienimäisen 
organismin kestomuodot. Tauti säilyy maas-
sa tartuntakykyisenä osoitetusti ainakin 15 
vuotta, todennäköisesti myös pidempään. 
Maltokaariviruksen kestäviä lajikkeita ei tie-
detä olevan markkinoilla. Sen sijaan sitä sie-
täviä lajikkeita, jotka eivät tartunnan saa-
tuaan näytä taudin oireita, on markkinoilla 
runsaasti. Tällaiset maltokaariviruksen pii-
levänä kantavat lajikkeet kuitenkin levittä-
vät tautia esimerkiksi tilan oman siemenen 
mukana yhtä tehokkaasti kuin oireellisetkin 
lajikkeet. Kuorirokonkestävyys ja maltokaa-
riviroosin kestävyys ovat myös erillisiä asi-
oita, jotka eivät riipu toisistaan.
 Maltokaarivirus esiintyy lohkoilla anke-
roisten tapaan paikallisina laikkuina, joista 
käsin ne vuosien saatossa leviävät maan 
ja perunan mukana muualle. Sen määrittä-
minen maanäytteiden avulla on siksi ollut 
perinteisesti ollut vaikeaa. Santala esitteli 
menetelmää, jossa maanäyte kerätään pe-
runoita lajiteltaessa lajittelukoneen alta ja 
eri osista. Kerätty maa jaotellaan kasvualus-
taksi pyydyskasville, jonka juurista sitten 
voidaan PCR-menetelmällä määrittää mah-
dollinen maltokaarivirustartunta. Näin voi-
taisiin selvittää tilannetta esimerkiksi loh-
koilla, joilta ei vielä ole tavattu maltokaari-
viruksen oireita, mutta joiden puhtaudesta 
halutaan parempi tieto.

Sertifioimattoman siemenperunan 
myynti edelleen lainvastaista 

Paavo Kuisma Perunantutkimuslaitokselta 
otti kasvinterveyteen liittyen kantaa serti-
fioidun siemenperunan rooliin perunantuo-

tannossa. Hän kertasi tukipoliittisen muu-
toksen, jonka myötä sertifioidun siemenen 
käytölle ei ole tiloilla velvollisuutta. Samal-
la hän korjasi osalle tuottajakunnasta synty-
nyttä väärinkäsitystä sertifioimattoman sie-
menperunan kohtelusta siemenkauppalais-
sa. Tukimuutos ei vaikuta niin sanotun ”har-
maan” siemenen kauppaan. Sertifioimatto-
man perunan liikuttelu tilojen välillä sie-
mentarkoituksessa on edelleen lainvastais-
ta. Suomessa sertifioidun siemenen käyttö-
aste vaihtelee 30–40 prosentin välillä. 
 Kuisma eritteli oman siemenlisäyksen ja 
sertifioidun siemenen käytännön eroja. Ko-
timaisen sertifioidun siemenen eduiksi hän 
laski valvotun tuotannon, tarkastetun ja var-
mistetun laadun, satovarmuuden sekä sen, 
että kotimaisen sertifioidun siemenen mu-
kana ei leviä vaarallisia kasvitauteja eikä 
kasvintuhoojia. Sertifioidun siemenen heik-
kouksiksi hän mainitsi tuontisiemenen yhte-
ydessä lisääntyvän tauti- ja kasvintuhooja-
riskin, siemenkustannuksen sekä lajikeuu-
tuuksien osalta siemenen saatavuuden.
 Oman siemenlisäyksen osalta Kuisma 
kantoi huolta piilevien kasvintuhoojien ris-
kistä. Oma siemenlisäys levittää hänen mu-
kaansa tehokkaasti piileviä tauteja, kuten 
maltokaarivirusta ja perunaseittiä sekä vaa-
rallisia kasvintuhoojia. Siksi oman siemen-
lisäyksen tulisi aina olla erillään muun pe-
runan viljelykierrosta, viljelytoimenpiteet ja 
sadon käsittely tulisi hoitaa vain puhtailla 
koneilla sekä oma siemenperuna varastoida 
selkeästi erillään muusta perunasta. Kuis-
ma muistuttikin, ettei ilmaista siemenperu-
naa valitettavasti ole olemassa.

MP

Kari Tiilikkala MTT:ltä kertoi peruna-ankeroisista ja niiden torjunnasta. Eviran Juk-
ka Tegel johti puhetta aamupäivän ajan.
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kio. Vähennys voidaan tehdä, joko ottamal-

la osa puhaltimista pois käytöstä tai säätä-

mällä puhaltimien kierrosnopeutta. 

Puhaltimien lukumäärän vähentäminen pie-

nentää puhalluksen voimakkuutta samas-

sa suhteessa kuin puhaltimia vähennetään, 

mutta se ei juurikaan vaikuta sähkönkulu-

tukseen per ilmakuutio ja se ei laske vuo-

tuista sähkönkulutustakaan merkittävästi. 

Tämä johtuu siitä, että jäljelle jäävien pu-

haltimien staattinen vastapaine laskee jon-

kin verran, mutta dynaaminen paine säilyy 

ennallaan, koska puhallin edelleenkin kiih-

dyttää lävitseen menevän ilman samaan 

nopeuteen.

Puhaltimen kierrosluvun pienentäminen vä-

hentää puhalluksen voimakkuutta samas-

sa suhteessa kuin kierrosluku laskee, mut-

ta toisin kuin edellä, sähkönkulutus puto-

aa nyt paljon nopeammin kuin ilmamäärä. 

Tämä johtuu siitä, että puhaltimen ei tarvit-

se enää kiihdyttää lävitseen kulkevaa ilmaa 

niin suureen nopeuteen. Ilmiö johtuu kään-

teisesti samasta fysiikan laista, jonka vuoksi 

auton jarrutusmatka nelinkertaistuu kun no-

peus kaksinkertaistuu. Niinpä, puhaltimen 

nopeuden puolittaminen pudottaa sähkön-

kulutuksen jopa viidennekseen verrattuna 

täyden nopeuden kulutukseen. 

Koko vuoden kulutus ei putoa viidennek-

seen eikä edes kolmannekseen, mutta ku-

lutuksen puolittaminen on helppoa. Karke-

ana keskimääränä voidaan sanoa, että va-

rasto kuluttaa puhallinsähköä noin 2 €/ton-

ni ja sen puolittaminen säästää 1 €/tonni/

vuosi. Lisäbonuksena tulee vielä mahdolli-

suus pienentää sulakekokoa, jolla myös on 

myönteinen vaikutus sähkölaskuun.

No mitä sitten tarvitaan, jotta em. kustan-

nussäästöt saadaan ja samanaikaisesti taa-

taan tuotteiden hyvä säilyvyys? 

Tarvitaan vain taajuusmuuttaja ja ilmastoin-

tiautomatiikkaan ohjauslähtö, joka säätää 

puhallusvoimakkuutta jatkuvasti niin, että 

varaston lämpötila pysyy vakaana ja lämpö-

tilaerot pysyvät sallituissa rajoissa. Tarvitta-

va teknologia on olemassa ja sen hinta on 

viime vuosina laskenut niin, että em. mai-

nittujen säästöjen toteutumiseen tarvitta-

van investoinnin takaisinmaksuaika on las-

kenut pariin vuoteen.

Antti Ruokolainen

Perunan käyttölaatu on kehittynyt viime 
vuosina hyvään suuntaan. Peruna parem-
maksi -hankkeen kysely pohjoispohjalaisil-
le suurkeittiöille osoittaa, että edelleen on 
myös parantamisen varaa.
 
Perunan laatuvaihtelut ovat merkittävä on-
gelma sekä käyttäjille että tuottajille. Käyt-
tölaatua on vaikea ennustaa, sillä esimer-
kiksi perunan rakenne- tai ulkonäkövirheet 
tulevat esille usein vasta käsittelyn tai val-
mistuksen aikana. 

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset edistävät 
Peruna paremmaksi -hankkeessa perunan 
tuottajien, jalostajien ja ruoka-ammattilais-
ten verkostoitumista sekä vuoropuhelua pe-
runasta ja sen ominaisuuksista.

Palautetta perunan laadusta on kerätty suur-
keittiöille tehdyn kyselyn avulla. Siihen vas-
tasi 47 keskus- ja valmistuskeittiötä.

”Perunan kuorettuminen ja tummuminen 
raakana olivat havaituista ongelmista ylei-
simpiä. Jonkun verran esiintyi myös kovet-
tumista, tummumista kypsänä, hajoamis-
ta ja makumuutoksia tai peruna ei muuten 
sopinut käyttötarkoitukseensa. Kypsennys-
tapa ei näyttänyt vaikuttavan merkittävästi 
perunan laatuun”, elintarvike- ja laatuneu-
voja Soila Hiltunen kertoo.

Vaikka ongelmia on, miltei kolmannes kyse-
lyyn vastanneista keittiöistä oli saanut pel-
kästään hyvää tai harvoin huonoa palautet-
ta tarjolla olevasta perunasta.

”Seuraamme havaittuja ongelmia ja haem-
me niihin liittyviä yhteisiä tekijöitä. Hank-
keen aikana laaditaan suurkeittiöiden käyt-
töön ohjeistus, joka voidaan liittää osaksi 
niiden omavalvontaa.”

Yleiset ohjeet eivät riitä
Keskeinen kumppani perunan käyttölaadun 
kehittämisessä on ProAgria Pohjois- Pohjan-
maan ja ProAgria Keski-Pohjanmaan kasvin-
viljelyneuvonta. Alueella on kaikki edellytyk-
set laatuperunan tuotantoon. Yleisluontei-
set ohjeet on kuitenkin koettu riittämättö-

t u o t t a j a t ,  j a l o s t a j a t  j a  K ä y t t ä j ä t  y h t e i s t y ö s s ä

miksi, sillä viljelyolot, maalaji, ravinnesuh-
teet, vesitalous ja viljelytekniikka poikkea-
vat tila- ja lohkokohtaisesti. Myös perunan 
lajikekirjo on suuri.

”Keräämme peltolohkoilta viljavuusnäyte- ja 
viljelytiedot Wisu-viljelysuunnitteluohjelman 
avulla ja tallennamme tiedot lohkopankkiin. 
Syksyllä lohkoilta otetaan perunanäytteet, 
joille tehdään keittokoe ja ravinneanalyysi”, 
ProAgria Oulun kasvinviljelyneuvonnan vas-
taava Risto Jokela sanoo.

MTT kokoaa kerätyt tiedot yhteen tietokan-
taan vuosittain täydentyväksi käyttörapor-
tiksi, joka kertoo sadon heikkoudet ja vah-
vuudet sadosta löytyy ja mistä laatuongel-
mat sadossa voivat johtua. Käyttöraportti 
on viljelysuunnitelmia laativien ProAgrian 
neuvojien apuväline. 

Tiedetään, että esimerkiksi perunan tum-
mumista voidaan vähentää oikealla lajike-
valinnalla, vähentämällä typpilannoitusta ja 
lisäämällä kaliumia sekä varmistamalla ta-
saiset kasvuolot.

Peruna paremmaksi -hankkeen kokemuksia ja palautetta perunaketjun toimijoille vä-
littävät seminaarit, joita tähän mennessä on järjestetty kaksi. Projektipäällikkö Min-
na Juntunen (vasemmalla) MTT:stä sekä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten elintarvi-
keneuvojat Soila Hiltunen ja Helena Lahdenperä tutustumassa perunalajikkeisiin hel-
mikuun seminaarissa.

”Tummumisen määrää ei kuitenkaan ratkais-
ta pelkästään pellolla, vaan kestäväkin laji-
ke voi sopivan tilaisuuden tullen tummua. 
Olennaisesti perunan tummumiseen vaikut-
tavat myös perunan kuorintatavat ja käsit-
tely sen jälkeen”, Risto Jokela lisää.

Ella Karttimo

Vuoden 2013 loppuun jatkuvan Pe-
runa paremmaksi -hankkeen pää-
toimijat ovat Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskus MTT, Oulun 
Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria 
Oulu ja ProAgria Keski-Pohjanmaa. 
Hankkeessa ovat mukana myös 
Luonnosta Oy, Profood Oy, Pohjoi-
sen Kantaperuna Oy, Yara Suomi Oy 
ja Tervakankaan Peruna Oy. Hanke 
on saanut rahoitusta Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousra-
hastosta. Tuen on myöntänyt Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Peruna paremmaksi
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farmit.net 
Berner Oy, kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040.
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. 
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Perunan viljelys on taitolaji, jos mikään. Siinä ei yhden pysähdyk-

sen taktiikka onnistu vaan lopputulos on aina usemman toisiaan 

tukevan toimenpiteen summa. Mutta kun maahan pantavat 

siemen perunat on huolella peitattu, suunnitelmat valmiina 

rikkakasvien, lehtiruton ja mukularuton sekä muiden tautien 

varalle niin ruutulipulla saa nostaa voittajasadon. 

man toisiaan 

antavat t

n 

a a a

lmiina 

tautien 
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Kevät koittaa ja on aika vastaanottaa siemenperunat. Siemenperunan varastoinnissa 

on otettava huomioon useita eri tekijöitä. Alla olevassa huoneentaulussa on 

toimintaohjeet niin siemenperunan säilytystä varten kuin mahdollisten 

reklamaatioidenkin varalle. Kun säilytät oikein, takaat paremman sadon!

Huoneentaulu

Vastaanotto
Vastaanoton yhteydessä tarkista joka säkistä, että

1.  lajike, kokoluokka, pakkausmuoto ja vakuustodistus vastaavat tilattua.

2.  kuljetuksessa ei ole syntynyt vaurioita ja toimitus on muutenkin asiallisesti suoritettu. 

 Tarkastuksessa huomattavia vaurioita ovat esimerkiksi paleltumat, kosteus ja kolhut 

 säkeissä.

Säilytys
1.  Siemenperuna tulee siirtää säkistä välittömästi Kantaperunan toimituksen jälkeen 

 esimerkiksi laatikoihin tai idätyslaatikoihin.

2.  Siemeniä purettaessa tulee tarkastaa mahdolliset laatuviat (esimerkiksi varastotaudit 

 ja kolhut).

3.  Siemenperunan varastoinnissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

4.  Siemenperunan ei saa antaa kostua ennen istutusta.

5.  Peitattu siemen tulee säilyttää erillään ruokaperunasta.

6.  Vakuustodistus tulee aina säilyttää.

Jos siemenperunassa tai toimituksessa havaitaan virhe
1.  Ota välittömästi yhteys Kantaperunaan ja tee reklamaatio. Yhdessä Kantaperunan 

 kanssa päätetään jatkotoimenpiteistä.

2.  Kirjoita ylös kuvaus vahingosta. Ota myös mahdollisuuksien mukaan digikuva 

 perunoista.

3.  Estä vahingon laajeneminen.

4.  Kuljetukseen ja laatuun liittyvät reklamaatiot tulee tehdä seitsemän vuorokauden 

 kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Kantaperuna noudattaa Siemenkauppiaitten 

 yhdistyksen yleisiä sopimusehtoja. Yleiset sopimusehdot löytyvät Kantaperunan 

 www-sivuilta osoitteesta www.kantaperuna.com.

Siemenperunan 
vastaanotto ja säilytys
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Maahantuonti ja myynti: S.G.Nieminen Oy, Jussi Peltonen,  puh. 040 582 9955, www.sgnieminen.fi 

Viljelyssä kaksi vaihtoehtoa:
1. Pitkä viljely: kasvukaudella samalle lohkolle 2-3 kasvustoa. Kasvusto 
murskataan ennen kukintaa ja mullataan pintamaahan esim. lautasmuokkaimella. 
2. Saneerauskasvi välikasvina: kylvetään elokuussa esim. viljan puinnin 
jälkeen, murskataan ja mullataan maahan syksyllä. Kasvuaika kylvöstä 
murskaukseen n. 6 vkoa. 
V. 2012 alkaen retikka ja sinappi on hyväksytty viherlannoituskasveiksi.

Saneerauskasvien (maan rakennetta parantavien/
kasvitauti- ja tuholaispainetta laskevien 

kasvien) viljelystä on etua. 

Perunan viljelykiertoon suositellaan nimenomaan 
rehuöljyretikkaa, sillä sinappi toimii isäntäkasvina 
tietyille virustaudeille (mm. TRV- virus). 

Tervettä ruokaperunaa

REHUÖLJYRETIKKA CONTRA
Ensimmäinen ns. multiresistentti lajike, joka 
samanaikaisesti laskee maassa elävien anker-
oisten määrää ja toimii maata desinfi oivana 
biofumigaatiokasvina.

Kantaperuna järjesti asiakaskunnalleen vuo-

sittaiset Kuuma Peruna -tapahtumat Dags-

markissa ja Himangalla. Tällä kertaa tapah-

tumat pidettiin marraskuulle venyneiden 

ruokaperunannostojen viivästyttäminä syk-

syn sijaan vasta tammikuun lopulla 30. ja 

31.1. Ajankohta sai osakseen myönteistä 

palautetta. Kumpanakin päivänä paikalle 

saapui viitisenkymmentä perunanviljelijää. 

Kiertueella oli perinteiseen tapaan mukana 

myös joukko yhteistyökumppaneita esitte-

lemässä tuotteitaan. Viljelijöillä oli mahdol-

lisuus esittää kysymyksiä muille alan am-

mattilaisille.

Anssi Väättänen Avagrosta esitteli Flex- ja 

Coda-nestelannoiteuutuudet perunalle. Flex-

lannoitteet ovat käytössä jo useammassa 

maassa mm. Tanskassa, Ruotsissa, Norjas-

sa, Irlannissa ja Suomessa. Flex-lannoitteis-

ta saatavia etuja perunalle ovat: sadon laa-

dun paraneminen, myyntikelpoisen sadon 

määrän nousu sekä taudinkestävyyden pa-

raneminen, erityisesti sienitauteja vastaan. 

Coda-nestelannoitteissa on tarjolla n. 70 eri-

laista lannoitetta, jotka täydentävät Flex-lan-

noitejärjestelmää.

Yaran puheenvuorossa korostettiin, että 

käytettäessä fosforilehtilannoitetta, Yara 

Vita Solatrelia, lannoitteen oikea käyttö-

Sertifioidulla siemenellä
varmistat parhaan sadon!

Valikoimassa suosituimmat lajikkeet
Nicola, Opera, Rikea, Van Gogh, 

Victoria ja Annabelle
Siemenperunat löydät hyvin 

varustetuista puutarhamyymälöistä.

Asiakaspalvelu puh. 0207 614 800
Sirpa Haapala

etunimi.sukunimi@kantaperuna.com
www.kantaperuna.com

Kuuma Peruna -kiertue 
Himangalla ja Dagsmarkissa

Tilaisuuden Dagsmarkissa avasi  puheenvuorollaan Kantaperunan toimitusjohtaja Antti Hintikka.

Dagsmarkissa oli mahdollisuus käydä tutustumassa koneisiin.

ajankohdan määritys pitää tehdä kasvus-

tosta. 

Matias Rönnqvist Berneriltä esitteli uuden 

valmisteen nimeltä Teppeki. Teppeki on pit-

kävaikutteinen valmiste valikoivaan kirvo-

jen torjuntaan. Valmiste soveltuu perunal-

le, omenalle, päärynälle sekä syysvehnälle. 

Systeemisestä vaikutustavasta johtuen te-

hoaine kulkeutuu kasvissa ylös- ja alaspäin 

sekä lehden pinnan läpi ja torjuu näin myös 

piilossa olevat kirvat. 

Tunnelma kiertuepaikkakunnilla oli leppoisa 

ja viljelijöiden kanssa ehdittiin vaihtaa kuu-

lumisia ajankohtaisista asioista. Entiseen ta-

paan mukana oli myös suursäkkiarvonta. Hi-

mangalla arpaonni suosi Pentti Halla-ahoa 

ja Dagsmarkissa Tauno Öströmiä. 

AP
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Boorilla on tärkeä merki-
tys kasvinviljelyssä. Boo-
ri vaikuttaa solukon jakau-
tumiseen. Boorin puuttees-
sa kasvupisteessä tapahtuva 
uusien solujen muodostumi-
nen häiriintyy. Öljykasveilla 
Boori vaikuttaa kukintaan ja 
sitä kautta sadon määrään. 
Perunalla Boorilla on keskei-
nen merkitys mukulan solu-
seinien rakenteessa ja kes-
tävyydessä. Siksi Boorilan-
noituksesta on syytä huo-
lehtia.

Kalsiumin merkitys solusei-
nän kestävyyteen tunnis-
tetaan hyvin. Riittävä kal-
siumin saanti varmistaa vah-
van soluseinän ja parantaa 
perunan varastointikestä-
vyyttä niin haihdunnan vä-
henemisen kuin varastossa leviävien tau-
tien ehkäisyn kannalta. Mukulan kalsium-
pitoisuuden on todettu vaikuttavan myös 
siemenperunan itämiskykyyn. Erilaiset kal-
siumlannoitukset maanparannuskipsillä ja 
kalsiumravinteella ovat hyviä vaihtoehto-
ja Ca-pitoisuuden hallintaan ja niitä käyte-
tään yleisesti.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt Boori ja 
sen vaikutukset soluseinän rakenteeseen. 
Kun Booria on riittävästi, soluseinän raken-
ne on vahva ja kestävä. Boorin puutteessa 
soluseinä on epämuodostunut, ja voidaan 
sanoa että se ”ei pysy koossa”. Vaikka kal-
siumia olisi riittävästi, ei soluseinä kestä 
varastointia, ja erilaiset laatuongelmat tu-
levat esiin. Mallon väriin liittyvät ongelmat 
lisääntyvät, ja kuoren laatu heikentyy. So-
luseinän kestävyyden kannalta sekä Boori 
että Kalsium ovat keskeisiä.

Boori vähällä huomiolla 
perunanviljelyssä

Peruna tarvitsee Booria melko vähän. Mu-
kulasadossa on Booria vain 3,5 grammaa 
tonnilla. Tämä tarkoittaa, että mukuloissa 
on Booria 35 tonnin satotasolla 125 gram-
maa. Olennaista on kuinka helposti peru-
na saa maasta tuon tarvittavan Boorin. Iän-
ikuinen perussääntö on että kaikkien hiven-
ravinteiden pitoisuus maassa pitää olla vä-
hintään tyydyttävällä tasolla. Kun näin on, 
on riski vakaviin puutosoireisiin erittäin pie-
ni. Jos Booria ei ole määritelty viljavuusa-
nalyysissä, on lannoitus Boorin osalta täy-
sin arpapeliä.

Yara Suomen perunalannoitteet sisältävät 
Booria. Tyypillisillä käyttömäärillä kevätlan-
noituksessa boorilannoitusta tulee 150–350 
grammaa. Lannoitteen mukana tuleva Boo-
ri riittää normaaliolosuhteissa. Ongelmia voi 
syntyä jos booriluku on maassa alle tyydyt-
tävän ja NPKS-lannoitus keväällä on pie-

ni, kuten on tyypillisesti sie-
menperunanviljelyssä. 

Boorin täydentäminen ei 
kuitenkaan ole kovin mo-
nimutkaista. Jos boorilu-
ku maassa on alhainen voi-
daan asia hoitaa joko rakei-
sella booriravinteella, jossa 
kaupan päälle tulee reilus-
ti kalsiumia, tai lehtilannoi-
tuksena esimerkiksi YaraVi-
ta Bortracilla, joka nestemäi-
senä tuotteena on helppo li-
sätä kasvinsuojeluruiskuun. 
Tuotetta voi ruiskuttaa joko 
ennen muokkausta 5l /ha tai 
kasvustoon 2l /ha.

Viljelijän kannattaa ehdotto-
masti maksaa maanäytteissä 
myös hivenien analysoinnis-
ta. Pitää vain olla tarkkana, 

että näytettä analysoivan laboratorion pa-
ketista myös Boori löytyy. Näin ei aina ole. 
Kun booripitoisuus maasta on selvillä, ol-
laan jo oikealla tiellä. Pitää muistaa, että 
pieni lisäpanostus maanäytteen kustannuk-
siin kertoo, mitä ravinnetta pitää lisälannoit-
taa, mutta myös sen, missä voi lannoituk-
sessa säästää.

Hyvää kevättä toivottaen 

Aleksi Simula
Yara Suomi Oy

aleksi.simula@yara.com

Boorin puutos aiheuttaa mukulan sisäisiä laatuongelmia.
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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

Esillepanolla on väliä 
Yhdysvaltalainen tutkija Dayle Hayes on tuonut esil-

le asian, jonka pitäisi olla selvä kaikille mutta, jota tu-

lee ehkä harvemmin ajatelleeksi. Perunan esillepano 

vaikuttaa siihen, miten perunaan suhtaudutaan. Testis-

sään Hayes havaitsi, että koululaiset pitivät eniten uu-

niperunasta, lohkoista ja maustetuista perunoista. Ih-

minen syö myös silmillään. Peruna-alalla kannattaakin 

miettiä, miten perunaruuista saadaan mahdollisimman 

houkuttelevan näköisiä.

lähde: http://www.columbiabasinherald.com

Uutta Amerikan 

pakkausrintamalta

Chicagolainen Agrow Fresh Produce on tuonut 

markkinoille uuden perunapakkauksen, johon 

on sisällytetty h
öyrystyspussi. Ideana on, että 

perunat ja halutut mausteet laitetaa
n höyrys-

tyspussiin. Valmistus tapahtuu mikroaaltouu-

nissa 12 minuutissa. Yritys on lanseerannut 

uuden pakkauksen yhdessä pienten punais-

ten herkkuperunoiden kanssa.

lähde: www.packadingdigest.com

MARKKiNAKATSAUS

Perunan vienti Suomesta eri suuntiin on vihdoinkin lähtenyt 

selkeään kasvuun. Tämän kauden vientimyynti on noudatta-

nut tähän asti täsmälleen kauden 2009–2010 kaavaa, joten sii-

nä mielessä ollaan hyvin aikataulussa. Viime vuosi oli erikois-

tapaus, jota ei kannata suoraan verrata tähän vuoteen. Hinta-

tasokin noudattelee kahden vuoden takaista trendiä. Merkittä-

vää hinnannousua ei ole vientimarkkinassa odotettavissa. Eu-

roopassa ylituotanto vaivaa edelleen markkinoita. Hinnoissa on 

ollut paikoin hienoista nousua, mutta se ei taida paljoa läm-

mittää ketään. Alla olevat hinnat on koottu eri maiden peruna-

alan toimijoiden raporteista viikoilta 4–7. Hinnat euroa/100 kg 

vapaasti viljelällä, jo
s ei muuta mainittu.

 Hollanti .......................
....8,50–12,00 *

 Ruotsi .....................
.................14,00 **

 Saksa ..................
................9,0–10,5

 Tanska....................
.......... 10,00–11,0 ***

 Iso-Britannia ..................14
,00 / 11,40 ****

* Kotimaan markkinan hinta. Vientierien hintataso 

 4,0–5,0 euroa/100 kg.

**  Ykkösluokkaan menevän laadun hinta

*** Nettokiloille toimitettuna ostajalle

**** Kaikkien sopimusten keskihinta ja vapaan markkinan 

 spot-hinta

Perunan nimellä voi tehdä vaikka mitä
Tietotoimiston edellisessä osassa esiteltiin, mitä 

erilaisempia yrityksiä, joiden nimessä komeili pe-

runa, mutta joilla ei ollut mitänä tekemistä peru-

nan kanssa. Palautteena tähän Tietotoimisto on 

saanut lisää vastaavia esimerkkejä:• Het Potatis  Monet suomalaiset muistavat ruotsin kielen 

 oppikirjasta Nya vindar Hassen, joka soitti 

 bändissä Het Potatis. Kirjan mukaan bändi 

 harjoitteli Uffen kellarissa.
• Hotpotatoe.net  Kieli poskessa annettuja vastauksia muun 

 muassa parisuhdeongelmiin
• Potato MU* client Tekstipohjaisia nettiroolipelejä varten tehty 

 ohjelma

Uusi-Seelanti 

Omituisia lajikenimiä – osa 17 –

LikaEi kannata vaimon säikähtää, kun mies ker-
too tehneensä naapurin Likasta lihakeit-
toa.

KarstaTällä lajikkeella saa lajittelulinjastot tuk koon 

ilman tyvimätääkin.

LavaEipä taida kuljetusliike tietää, montako La-
vaa menee lavalle.

PallinaNimi viittaa italian kielen marmoria tarkoit-
tavaan sanaan. Sitähän sinä kysyit.

Fruit Logistica 
-messut Berliinissä

Helmikuun alussa järjestetyillä Fruit 
Logistica –messuilla kävi tänä vuon-
na reilu 56 000 vierailijaa 139 maas-
ta. Aiempaan vuoteen verrattuna kä-
vijämäärä vaikutti hieman pienem-
mältä, mutta silti tungosta riitti Ber-
linin messukeskuksen yli 20 hallissa. 
Perunamarkkinan vaisuus koko Eu-
roopassa kuului selvästi keskusteluis-
sa asiakkaiden ja vanhojen tuttujen 
kanssa, mutta selvästi oli nähtävissä uskoa tu-
levaan.

Kuten oheisesta kuvasta näette, on Tietotoimis-
tossa aiemminkin seikkailleella Sepolla sekä 
hänen kaverillaan Ilmarilla (nimet muutettu) 
ollut messuilla hauskaa.

Uusi-Seelanti sijaitsee Suomesta katsottu-
na lähes maapallon vastakkaisella puolella. 
Kahdesta pääsaaresta muodostuva valtio 
sijaitsee Tyynen valtameren lounaisosassa 
ja sen lähin naapurimaa Australia sijaitsee 
1500 km päässä. Asukkaita Uudessa-See-
lannissa on 4,2 miljoonaa, jotka ovat pää-
osin eurooppalaista alkuperää.

Maataloudella on suuri merkitys Uuden-
Seelannin taloudessa. Noin 50 % vientitu-
loista tulee maataloudesta. Tärkein maa-
talouden vientituote on maito. Kasvavat 
markkinat Kiinassa vetävät maitotuottei-
ta Uudesta-Seelannista suurenevalla vauh-
dilla. Maa on kuuluisa lampaistaan, joita 
maassa on noin 35 miljoonaa. Lammas-
talouden harjoittaminen on kustannuste-
hokasta, sillä lampaita voidaan laiduntaa 
ulkona ympäri vuoden eikä erillisiä karja-
suojia tarvita. Viime vuosina lammastalo-
us on kärsinyt maitokarjatalouden voimak-
kaasta kasvusta. Perunaa maassa tuotetaan 

285 viljelijän toimesta noin 10 500 hehtaa-
rin alalla. Noin neljäsosa perunasta menee 
vientiin. Tärkeimmät vientimaat ovat Aust-
ralia ja Aasian valtiot kuten Filippiinit, In-
donesia ja Japani. Uuden-Seelannin yleisim-
mät lajikkeet ovat pääosin meille tuntemat-
tomia. Valtalajikkeet maassa ovat Rua, Na-
dine, Agria, Moonlight, Desiree, Ilam Har-
dy ja Red Rascal.

Uudessa-Seelannissa maatalous on hyvin 
ammattimaista ja tehokasta. Viljelyolosuh-
teet ovat maailman huippuluokkaa. Maa 
on ravinteikasta ja kasvukausi on pitkä, 
yli kahdeksan kuukautta. Etelä-saarella si-
jaitseva Canterburyn läänin tasankoalue on 
maan tärkein kasvintuotantoalue. Canter-
bury on erinomaista viljelyaluetta. Maasto 
on tasaista, lohkokoot suuria ja jokaisel-
la tilalla on sadetusmahdollisuus. Alueel-
la on saatu vehnästä jopa 15 tn/ha satoja. 
Keskimääräinen vehnäsato on 12–13 tn/ha. 
Maan hinta on noussut viime vuosina voi-

makkaasti, johtuen maitokarjatalouden ko-
vasta kasvusta. Hyvän peltomaan hinta alu-
eella on noin 30 000 euroa/ha. 

Olen ollut viime vuoden lokakuusta asti 
työharjoittelussa maatalousyrityksessä Bal-
le Bros. Balle Bros on vuonna 1988 seitse-
män Ballen veljeksen perustama ruokape-
runayritys. Veljekset olivat aikoinaan aloit-
taneet viljelyn kukin omilla tahoillaan, mut-
ta 1988 he olivat nähneet voimien yhdistä-
misen tuovan merkittävää etua. Tällä het-
kellä Balle Bros on yksi suurimmista pe-
runayrityksistä Uudessa-Seelannissa. Pää-
paikka on Pohjoissaarella, Aucklandin ete-
läpuolella, Pukekohessa. Ruokaperunaa ja 
ruoka teol lisuusperunaa on viljelyksessä 
1 200 hehtaarilla. Lajikkeina on mm. teolli-
suuteen Innovatoria sekä tuorepuolelle An-
nabelleä ja Marilyniä. Porkkanaa on 800 
hehtaaria ja sipulia 600 hehtaaria. Lisäksi 
viljelyksessä on maissia, kurpitsaa ja veh-
nää. Hiljattain yritys osti 1 200 lehmän mai-



K u u m a   P e r u n a   1 / 1 2 K u u m a   P e r u n a   1 / 1 218 19

Viime kesänä perunaruton riski oli suuri –  tilanteenmukainen 
ainevalinta ja ruiskutusten ajoitus suojasi tuhoilta

Tutkimus  &  Kehitystotilan, jonka kokoa on tarkoitus kasvattaa 
lähitulevaisuudessa. Yrityksellä on nykyai-
kaiset perunan ja sipulin pakkauslaitteet. 
Perunan pakkaus- ja viljelykalusto on pää-
osin eurooppalaista. 

Pohjoissaarella sijaitsevilla Balle Brosin tuo-
tantopaikoilla perunaa istutetaan 10 kuu-
kautta ja nostetaan ympäri vuoden. Peruna-
lohkot ovat vain muutaman hehtaarin ko-
koisia ja pääsääntöisesti niitä ympäröi tiheä 
puuaita. Puuaidan tarkoituksena on estää 
tuulen pääsyn lohkolle, minkä ansiosta se 
nostaa lämpötilaa lohkolla. Pohjoissaarel-
la aurinko paistaa päivällä korkealta, joten 
varjostusvaikutusta ei ole. Tuuliaidat voivat 
nostaa sadon määrää jopa 40 % verrattuna 
ilman tuuliaitaa olevaan lohkoon. 

Balle Brosin keskisato on viime vuosina ol-
lut teollisuusperunasta 65–80 tn/ha ja ruo-
kaperunasta 50–60 tn/ha. Talvella heinä-elo-
kuussa nostetun perunan sato on heikom-
pi, noin 40 tn/ha, mutta hinta on yleensä 
paljon parempi. Balle Bros pyrkii tuotannos-
saan aina korkeisiin satoihin. Niinpä kaik-
ki heidän käyttämänsä siemen on sertifioi-
tua. Sertifioidun siemenen käyttöä he pe-
rustelevat puhtaalla matematiikalla. Vaikka 
sertifioitu siemen on kalliimpaa kuin oma 
siemen, niin sadon määrä ja laatu on pal-
jon parempi verrattuna omaan lisättyyn sie-
meneen. Siemenen hinta tilalle tuotuna on 
noin 550 €/tn.

Suoritan maatalousharjoittelua Uuden-See-
lannin eteläsaarella, Canterburyn läänissä. 
Kolme vuotta sitten Balle Bros päätti aloit-

taa siemenperunan tuotannon itse. He ei-
vät olleet tyytyväisiä ostetun siemenperu-
nan laatuun. Balle Bros osti 500 hehtaaria 
peltoa Canterburysta, joka on Uuden-See-
lannin tärkein kasvintuotantoalue. Canter-
buryn yritys valitsi siementuotantoyksikön 
paikaksi alhaisemman kirvapaineen takia. 
Tilan johtajana toimii Reece Balle, joka on 
yhden perustajaveljeksen poika.

Canterburyn tilalla on viljelyksessä perunaa 
110 hehtaaria josta puolet on ruokateol li-
suus perunaa ja puolet siemenperunaa. Ti-
lalla on tavoitteena lisätä siemenperuna-
alan osuutta tuotannossa. Tulevaisuudessa 
tilalta on tarkoitus saada kaikki Balle Bro-
sin tarvitsema perunansiemen. Perunaa voi 
viljellä vain vuoden samalla lohkolla ja väli-
kasvia on viljeltävä kuusi vuotta. Välikasvei-
na tilalla viljellään vehnää, ohraa, apilansie-
mentä, raeheinänsiementä, säilörehua, ryp-
siä ja porkkanansiementä. 

Syväjuuristen välikasvien ansiosta maan tii-
vistymisongelmia ei pelloilla ole. Maalaji on 
suhteellisen raskasta ja kivistä. Niinpä pel-
toa pitää työstää paljon ennen kuin perunaa 
voi istuttaa. Perunanistutus onkin hidasta 
johtuen maalajin ja kivisyyden aiheuttamas-
ta suuresta työmäärästä. Canterburyssa is-
tutukset aloitettiin 10. lokakuuta ja viimei-
set perunat saatiin maahan 22. joulukuuta. 
Kuitenkin viimeisenä istutetut perunat eh-
tivä kasvaa hyvin, sillä perunaa voi nostaa 
kesäkuulle asti.
 
Perunanviljelijät painivat Uudessa-Seelan-
nissa samoja ongelmia vastaan kuin suo-

malaisetkin. Tyvimätä ja virukset ovat ongel-
ma perunantuotannossa. Varsinkin virusten 
kanssa on vaikeuksia sillä eri viruslajeja voi 
esiintyä runsaasti samalla lohkolla. Ollessa-
ni pari päivää urakoitsijan mukana perunan 
perkauksessa näin samalla perunalohkolla 
moptop-, y-, x,- s- ja lehtikierreviroosioita. 
Viljelijät ottavat virustilanteen vakavasti ja 
perkaavat perunapeltoja useaan kertaan. 
Haastetta perkaukseen tuo virusten vaikea 
tunnistettavuus sekä yleensä vallitseva au-
rinkoinen ja tuulinen sää.

Uudessa-Seelannissa on tiukat tuontirajoi-
tukset. Maahan ei saa tuoda perunaa, jo-
ten uudet lajikkeet tuodaan maahan meris-
teemeissä eli puhtaina kasvitaudeista. Niin-
pä uuden lajikkeen saamiseksi kauppoihin 
asti kestää vuosia. Tänä vuonna Balle Bro-
sin siementuotantoyksikössä uusina lajik-
keina olivat Mustang ja Gourmandine. Uu-
tuuslajikkeet ovat G1:stä eli ensimmäistä 
avomaantuotantoluokkaa. Tilalla viljellään 
siemenperunaa luokasta G1 aina luokkaan 
G5:een asti. 

Märkyydestä ei ole haittaa viljelyssä sillä 
50 cm multakerroksen alla on monta met-
riä karkeaa kiviainesta. Kovienkaan satei-
den jälkeen pelloilla ei ole märkyysongel-
maa. Lisäksi yleisesti vallitseva Australias-
ta puhaltava lämmin ja kuiva lounaistuuli 
kuivattaa peltoja tehokkaasti. Niinpä pel-
tojen kastelulla on suuri merkitys viljelys-
sä. Tiloilla on yhteisiä pumppaamoja jokien 
varsilla joista vesi pumpataan tilojen omille 
pumppaamoille. 

Yleisin sadetintyyppi on suuri ympyrää kul-
keva pivot-sadetin, joka pystyy kertakier-
roksella sadettamaan jopa yli 100 hehtaa-
ria. Sadettimen tekemään kierrokseen ku-
luu aikaa 4–7 päivää riippuen sadetusmää-
rästä. Sadetus aloitetaan yleensä joulukuun 
alussa ja jatketaan aina sadonkorjuuseen eli 
helmi-maaliskuuhun asti.

Uuden-Seelannin maatalouden näkymät 
ovat positiiviset. Kasvavat Aasian ja varsin-
kin Kiinan markkinat vetävät varmasti Uu-
den-Seelannin maataloustuotteita tulevai-
suudessa entistä enemmän. Työharjoitte-
lu Uudessa-Seelannissa on ollut kiinnosta-
vaa ja antoisaa. On ollut mukava huoma-
ta, että perunanviljelijöitä eri puolella maa-
ilmaa yhdistää aito kiinnostus perunaan. 
Ulkomaanharjoittelun tarkoituksena on ol-
lut oppia uusia toimintatapoja sekä luoda 
uusia kontakteja joita voi käyttää hyödyksi 
tulevaisuudessa.

Simo Rahko

Kolmen verraten helpon perunaruttokesän 
jälkeen kesä 2011 oli sateisilla seuduilla hy-
vin otollinen taudin leviämiselle. Viime ke-
sänä ensimmäiset ruttolaikut löytyivät Ete-
lä-Suomen havaintolohkoilta heinäkuun en-
simmäisellä viikolla, kuten useimpina vuo-
sina 2000-luvulla. Vähäsateisempina vuo-
sina ruton eteneminen on ollut aluksi hi-
dasta ja suojaamattomat kasvustotkin ovat 
tuhoutuneet vasta elokuussa. Vuonna 2011 
ensimmäisten ruttolaikkujen ilmaantumis-
ajankohtaan osuneet rankat sateet tarjosi-
vat optimaaliset kosteusolot taudin nopeal-
le leviämiselle ja ruiskuttamattomat peruna-
kasvustot tuhoutuivat lähes täysin reilussa 
viikossa heinäkuun puolivälin jälkeen.
 Ammattiviljelyksillä rutontorjunta onnis-
tui pääsääntöisesti hyvin tai tyydyttävästi, 
joskin loppukesällä ruttoa löytyi enemmän 
tai vähemmän monilta pelloilta torjuntaruis-
kutuksista huolimatta. Paikoin sateet esti-
vät ruttoruiskutusten tekemisen ajallaan. 
Yhdenkin myöhästyneen ruiskutuksen paik-
kaaminen on vaikeaa, jos rutto pääsee is-
keytymään kasvustoon. Vähäinenkin mää-
rä ruttolaikkuja pystyy tuottamaan suuren 
määrän maassa ja satojätteissä säilyviä mu-
naitiöitä, jotka voivat aiheuttaa ruttotartun-
nan tulevina kesinä. Mahdollisia tartunta-
lähteitä on maassa ensi keväänä tavallis-
ta enemmän. Myös rutontorjunta on varau-
duttava aloittamaan aikaisin ensi kesänä, 
jos perunaa viljellään lohkoilla, joilla viime 
kesänä näkyi ruttolaikkuja. Aikaisten rutto-
tartuntojen vaara on suuri, jos alkukesä on 
sateinen, mutta kuivissa oloissa mitään ta-
vanomaista suurempaa riskiä ei ole.
 Myös mukularuttoa löytyi tavallista enem-
män heti noston jälkeen ja varastokauden 
alussa seuduilla, joilla syyskesä oli satei-
nen. Nykyisissä perunavarastoissa rutto 
ei juuri leviä eikä pilaa tartuntaa kantavia 
mukuloita, kunhan ne on saatu jäähdytet-
tyä normaaliin varastolämpötilaan. Tämän 
kääntöpuolena on, että ensi keväänä sie-
menperunassa voi olla paljon oireettomia, 
ruttoa levittäviä mukuloita, jos siemenvil-
jelmällä esiintyi syksyllä lehtiruttoa. Sieme-
nessä leviävä rutto voi lisätä perusteita ai-
kaisin aloitettaviin ruiskutuksiin, mutta vas-
ta ensi kesän sateiden määrä ja ajoittumi-
nen näyttävät, onko tähän tarvetta. 

 Kaikki nykyisin markkinoilla olevat ru-
tontorjuntaan hyväksytyt valmisteet omaa-
vat hyvän tai erinomaisen ennaltaehkäise-
vän tehon tautia vastaan. Eri aineet toisi-
naan kuitenkin pettävät ja ruttolaikkuja il-
maantuu pelloille ruiskutuksista huolimat-
ta. Useimmiten kyse on siitä, että ruisku-
tus on tehty liian myöhään suhteessa rut-
totartuntaan. Useimmat nykyisistä aineista 
eivät pysäytä taudin etenemistä jos käsit-
tely tehdään sen jälkeen kun taudinaihe-
uttaja on päässyt tunkeutumaan perunan 
solukoiden sisään. Nekin valmisteet, joilla 
mainostetaan olevan tehoa perunaan tun-
keutunutta taudinaiheuttajaa vastaan, pys-
tyvät pysäyttämään perunaruton korkein-
taan 1–2 päivää tartunnan jälkeen.
 Ruton ilmaantuminen kasvustoon ruis-
kutuksista huolimatta on aina merkki siitä, 

A S K O  H A N N U K K A L A ,  M T T ,  K A S V I N T U O T A N N O N  T U T K I M U S K E S K U S ,  J O K I O I N E N

että sääolojen suosiessa ruttotartuntaa pe-
runapellossa on ollut naatteja, joissa rutto-
suoja on jäänyt puutteelliseksi. Tästä syys-
tä on hyvin tärkeää tuntea eri valmisteiden 
erot niiden kyvyssä suojata perunaa rutolta 
erilaisissa eteen tulevissa tilanteissa. On-
nistuneen rutontorjunnan avain on ruisku-
tusten aloittaminen tarpeeksi ajoissa – en-
simmäinen käsittely kannattaa tehdä mie-
luummin viikkoa liian varhain kuin tunti lii-
an myöhään. Perunan nopean kasvun ai-
kaan on hyvä käyttää aineita, jotka todel-
la pystyvät suojaamaan ruiskutuksen jäl-
keen kasvavaa lehvästöä. Perunan kasvun 
tasaannuttua ainevalinnalla ei tehon kan-
nalta ole suurta merkitystä. Viimeisiin ruis-
kutuksiin kannattaa kuitenkin varata ainei-
ta, joilla on lyhyt varoaika ja hyvä teho mu-
kularuttoon.
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Lehtiruton eteneminen ruiskuttamattomassa Bintje-kasvustossa Jokioisissa 2007–
2011

Nykyiset rutontorjunta-aineet antavat hyvän suojan kovassakin ruttopaineessa. Koeruu-
tu on ruiskutettu 7 vrk välein ja ympäröivä kasvusto on jätetty ruiskuttamatta.
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Penkistä erotellaan kivet ja multapaakut ennen istutusta.
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Svensk Resumé

På TERVAKANKAAN PERUNA 
HAR MAN FOKUSERAT 
På SKALAD POTATiS

Storköken frågar efter redan skalad pota-

tis. På Matti, Pirjo och Jaakko Tervakang-

as potatisodling i Karinkanta, Siikajoki, od-

lar man potatis på 50 hektar och 95 pro-

cent av potatisen forslas via skaleriet till 

kunderna.

”På grund av den hårda konkurrensen på 

marknaden har tyvärr prisutvecklingen för 

skalad potatis varit svag. De höjda pro-

duktionskostnaderna samt det avlägsna-

de nationella stödet för potatisen tving-

ar oss dock att höja på potatispriset. Det 

finns inga andra alternativ än att höja pri-

serna, ifall vi vill bevara dagens inkomstni-

vå”, konstaterar Matti Tervakangas. 

Tervakankaan Peruna har en lång erfaren-

het av skalad potatis. Den första skalerilin-

jen på gården skaffades år 1984.

Kvaliteten avgör kunderna

På Tervakangas potatisodling är man noga 

med kvaliteten eftersom en potatis av hög 

klass är lätt att sälja och man då inte be-

höver ge det lägsta budet för att få pota-

tisen såld. 

 ”Kunderna är kritiska till kvaliteten. Vi får 

feedback om den dåliga kvaliteten och inte 

om potatisens goda kvalitet”, berättar fa-

miljen Tervakangas.

 

I odlingen har man satsat på just de sor-

ter som lämpar sig bäst för storköken. I 

dagsläget är det främst Asterix och Melo-

dy som odlas.

”Sortutbudet är varierande och vi försö-

ker ständigt hitta nya, bättre alternativ för 

skaleriet. För kunderna är sorternas varak-

tighet och kontinuerligheten viktiga saker. 

För köket är det viktigt att de lär sig an-

vända de olika sorterna rätt”, säger Mat-

ti Tervakangas.

Man måste hålla sig uppdaterad

På Tervakankaan Peruna anser man det vik-

tigt att hela tiden hålla sig a jour. Att aktivt 

följa med marknadsläget och att ta hand 

om kundnöjdheten hjälper till att veta var 

man står. Även företagets produktionslin-

jer måste hållas i gott skick.

”Skalerilinjen utvecklas allt efter som vi har 

möjlighet, så att vi ska kunna svara på de 

behov som framtiden för med sig. Vi utför 

även en del entreprenader. Nästa sommar 

börjar vi bygga ett nytt potatislager. Just 

nu har vi ännu cirka ett miljon kilo potatis 

i hyrda lager. Efter byggnadsentreprenaden 

är dessa kilon i vårt egna lager.”

Tervakankaan Peruna sysselsätter utöver 

det egna folket även en person på jord-

bruket samt två personer i packeriet och 

en chaufför.

Familjen Tervakangas nämner att nyskiftet 

i Karinkanta by har varit en positiv uppigg-

ning som förbättrat odlingsförhållandena. 

Nyskiftet har förbättrat torkningen av åkrar-

na, odlingsvägarna och åkerskiftenas for-

mer och storlekar. 

”Nyskiftet har varit till nytta för hela byn, 

inte bara för odlarna”, berättar Matti Ter-

vakangas.

POTATiS i NYA ZEELAND
Jordbruket i Nya Zeeland är mycket profes-

sionellt och effektivt. Odlingsförhållande-

na är av världsklass. Jorden är näringsrik 

och växtperioden är lång, över 8 månader. 

Slätten i Canterbury län på den södra ön 

är landets viktigaste växtproduktionsområ-

de. Canterbury är utmärkt odlingsområde. 

Terrängen är platt, skiftena stora och var-

je gård har möjlighet till bevattning. I om-

rådet har man fått veteskördar på till och 

med 15 tn/ha. I medelsnitt är veteskörden 

12–13 tn/ha. Markpriserna har de senaste 

åren stigit kraftigt på grund av den kraf-

tiga ökningen av mjölkkreaturekonomin. 

Priset för god åkermark i området är cirka 

30 000 euro/ha. 

I dag är Balle Bros ett av de största potatis-

företagen i Nya Zeeland. Huvudplatsen lig-

ger i Pukekohe söder om Auckland på den 

norra ön. Man odlar matpotatis och mat-

industripotatis på 1 200 hektar. Sorter är 

bl.a. Innovator för industrin och Annabelle 

och Marilyn för färsksidan. Morot odlas på 

800 hektar och lök på 600 hektar. Dessut-

om odlar man majs, pumpa och vete. Ny-

ligen köpte företaget en mjölkgård med 

1200 kor och avsikten är att öka gårdens 

storlek i framtiden. Företaget har moderna 

förpackningsmaskiner för potatis och lök. 

Tervakankaan Peruna Oy har flera årtiondens erfarenhet av potatisskaleriverksam-
heten. I företagsverksamheten strävar man efter god kvalitet och kontinuerlighet i va-
let av potatissorter. På bilden Jaakko och Matti Tervakangas.

ErwEko painaa 
lEijonan 

sydämEllä

Helsinki   oulu  rovaniemi  /   www.erweko.f i

PaPeri taiPuu moneksi
Pohjimmiltaan painotuote on väriä paperilla. Parhaimillaan painotuote on ko-
konaisvaltainen kokemus, joka saa sydämen pamppailemaan. Ja vaikka  kuinka 
rakastamme värejä ja paperia, lähimpänä sydäntämmme olet sinä, asiakkaamme.

jos sinull a on omillE asiakkaillEsi sanot tavaa, sano sE papErill a.

Löydätkö sanasokkelosta 
kaikki lajikeoppaastakin tutut 16 perunalajiketta?

Sanat voivat olla vasemmalta oikealle, 
oikealta vasemmalle, ylhäältä alas tai alhaalta ylös.

Sanasokkelo
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Odlarna tar virussituationen på allvar och potatisåkrarna röjs flera gånger.

Balle Bros strävar i sin produktion alltid ef-

ter höga skördar. Därför är allt utsäde de an-

vänder certifierat. Användningen av det cer-

tifierade utsädet motiverar de med ren ma-

tematik. Även om det är dyrare att använda 

certifierat utsäde än eget utsäde så är skör-

dens mängd och kvalitet mycket bättre jäm-

fört med eget utsäde. Priset för utsäde leve-

rerat till gården är cirka 550 €/tn.

Potatisodlarna kämpar i Nya Zeeland med 

samma problem som de finländska odlar-

na. Blötröta och virus är problem i potatis-

produktionen. Särskilt med virusen är det 

svårt, eftersom det kan finnas många olika 

virusarter inom samma skifte. Under de två 

dagar jag var med när potatisen röjdes såg 

jag på samma potatisskifte moptop-, y-, x-, 

s- och potatisbladrullvirus. Odlarna har tagit 

virussituationen på allvar och potatisåkrarna 

röjs flera gånger. Virusen är svåra att känna 

igen och det ofta soliga och blåsiga vädret 

ställer upp utmaningar för röjningen.

BOREN FåR LiTEN 
UPPMäRKSAMHET 
i POTATiSODLiNGEN

Boren har en viktig betydelse för odlingen 

av växter. Boren påverkar cellfördelningen. 

Ifall boren saknas så störs bildandet av nya 

celler i växtpunkten. Hos oljeväxter påverkar 

boren blomningen och därmed även skörde-

månaden. Hos potatisen har boren en cen-

tral betydelse för knölens cellväggars struk-

tur och hållbarhet. Därför är det skäl att ta 

hand om gödslingen med bor.

Kalciumets betydelse för cellväggens håll-

Man sorterar bort stenarna och jordklumparna innan sättning.

barhet är väl känd. En tillräcklig tillgång till 

kalcium garanterar en stark cellvägg och för-

bättrar potatisens lagringshållbarhet både 

genom förminskad avdunstning och genom 

att förebygga sjukdomar från att spridas i 

lagret. Man har även konstaterat att knölens 

kalciumhalt påverkar utsädets groningsför-

måga. Olika kalciumgödslingar med jordför-

bättringsgips och kalciumnäring är bra sätt 

för att hantera ca-halten och båda metoder-

na används allmänt.

Mindre uppmärksamhet har fästs vid boren 

och dess inverkningar på cellväggsstruktu-

ren. När det finns tillräckligt med bor är cell-

väggens struktur stark och hållbar.  När bor 

saknas är cellväggen deformerad och man 

kan säga att den ”inte hålls ihop”. Även om 

det finns tillräckligt med kalcium tål cell-

väggen inte lagring och olika kvalitetspro-

blem uppstår. Problemen kring köttets färg 

blir fler och skalets kvalitet blir sämre. Med 

tanke på cellväggens hållbarhet är både bor 

och kalcium centrala.

Potatisen behöver rätt lite bor. I knölskör-

den finns bara 3,5 gram bor per ton. Detta 

betyder att det finns 125 gram bor vid en 

skördenivå på 35 ton. Väsentligt är det hur 

enkelt potatisen får den behövda boren från 

marken. En uråldrig grundregel är att halter-

na av alla mikronäringsämnen minst mås-

te vara på nöjaktig nivå. Ifall situationen är 

denna så är risken för allvarliga bristsymp-

tom mycket liten. Ifall bor inte definieras i 

bördighetsanalyserna är gödslingen en to-

tal chansning för borens del.

Bristen på bor orsakar interna kvalitetsproblem i knölen.

Potatisens förpacknings- och odlingsmate-

riel kommer främst från Europa. 

 

På Balle Bros produktionsplatser på den 

norra ön sätter man potatis under 10 må-

nader och tar upp den året om. Potatisskif-

tena är endast några hektar stora och de 

omgärdas i huvudsak av ett tätt trästängsel. 

Trästängslets avsikt är att förhindra vinden 

från att tränga in på skiftet, därmed höjs 

temperaturen på skiftet. På den norra ön 

skiner solen högt på himmelen om dagar-

na så ingen skuggeffekt förekommer. Vind-

stängslen kan höja skördemängderna med 

hela 40 % jämfört med ett skifte utan vind-

stängsel. Balle Bros genomsnittliga skördar 

har de senaste åren vart 65–80 tn/ha för in-

dustripotatisen och 50–60 tn/ha för matpo-

tatisen. Skörden för potatisen som tas upp 

under vintern i juli-augusti är sämre, cirka 

40 tn/ha, men priset är ofta mycket bättre. 



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

•  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.

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.
Katso lisää: www.agrimarket.fi 

Afalon
•  Varma ja kestovaikutteinen valmiste 

rikkakasvien torjuntaan perunalla
•  Sekoitettaessa Bastan kanssa saadaan 

vahva maa- ja lehtivaikutus
•  Tehoa voidaan laajentaa myös sekoitta-

malla Boxerin kanssa.

•  Maa- että lehtivaikutteinen 
rikkakasvien torjunta-aine perunalle 
ja kuminalle

•  Tehoaa yksinään hyvin mataraan, 
pillikkeisiin, peltoemäkkiin, lutukkaan, 
taskuruohoon sekä kylänurmikkaan ja 
tyydyttävästi jauhosavikkaan sekä 
pihatähtimöön
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