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P  ä  ä  K  i  r  j  o  i  t  u  s

Kesä meni vauhdikkaasti tosi mielenkiin-
toiseen perunatoimialaan tutustuessa. Mo-
nia asiakkaitamme ja kumppaneitamme eh-
din jo tavatakin, mutta monen yhteystie-
dot ovat vielä kalenterissani ja odotan in-
nolla sopivaa aikaa yhteiselle juttutuokiol-
le ja työhönne perehtymiselle.

Näkymät perunan nostosta tänä syksynä 
ovat olleet pääosin positiivisia: satotasot 
ovat useimmilla alueilla keskimääräistä pa-
rempia ja myös laatutasot pääosin koh-
dallaan.

Tautitilanne on ollut kuitenkin yhteinen 
haas teemme tänäkin kesänä. Hankalim-
mat vastoinkäymiset olemme kohdanneet 
Saline ja Victoria -lajikkeidemme tuontisie-
meneen liittyvän Dickeyan kanssa. Nolla-
virhetason tavoittaminen ei tällä toimialal-
la näköjään olekaan ihan hetimiten teh-
tävissä.

Bakteerien, viruksien ja muiden tautien vii-
dakkoon tutustuessa – yhdistettynä kym-
meniin lajikeominaisuuksiin sekä kasvuolo-
suhteiden parametrien kirjoon – hämmäs-
telen yhä enemmän sitä taikatemppua, mi-
ten viljelijät kuitenkin niinkin usein saavat 
kauniita ja maukkaita tuotteita hurjat mää-
rät markkinoille.

Alkukuukausieni perehtymiseen on liittynyt 
viljelijöiden lisäksi monia sidosryhmiä: tär-
keimpänä asiakkaat, ulkomaan yksikköm-
me ja heidän asiakkaansa, lajikejalostajat, 
mielenkiintoinen kilpailutilanteemme, maa-
ilman huippua olevat tutkimuskumppanim-
me, viranomaiskumppanimme, rahoittajam-
me, yritysklusterimme muut toimijat ja sen 
lisäksi todella reipas ja osaava ydintiimim-
me täällä Tyrnävällä.

Perehtymiseni rinnalla olemme kuljetta-
neet päivitettävän strategiamme tarvitse-
maa markkinatiedon keräämisprosessia. 

100 päivää Kantaperunassa

Perunan ystävien lehti ja 
Kantaperuna-ryhmän 
asiakaslehti 2/2010

Yhteystiedot:
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Ilmoitusvaraukset:
Pohjoisen Kantaperuna Oy

Puh. 0207 614 800

Muuttuvassa maailmassamme strategiatyön 
tulee olla jatkuvasti ympäristöstään oppiva 
työtapa ja siksi tätä työtä tulee edelleen jat-
kaa kanssanne. Samalla on kuitenkin koko 
ajan huolehdittava tärkeimpien kehitysasi-
oiden toimeenpanosta. Tähän liittyen olem-
me tämän ensimmäisen kierroksen tulok-
sena määritelleet neljä kehittämisen paino-
pistettä: kokonaisprosessimme laadun pa-
rempi monitorointi ja parhaiden viljelykäy-
täntöjen tehokkaampi jakaminen, viljelijöi-
den tilakohtaista kannattavuutta paranta-
vien toimien etsiminen, arvoketjumme lop-
puasiakkaan äänen selkeämpi näkyvyys toi-
missamme sekä oikein valittuja uusia me-
netyslajikkeita tuottavan prosessimme laa-
jentaminen.

Nämä ovat ne asiat, joissa tulemme etene-
mään syksystä alkaen määrätietoisesti. Am-
matti-ihmiset hoitavat kymmeniä muitakin 
asioita koko ajan, mutta näihin tulemme 
erityisesti keskittämään niukkoja resursse-
jamme ja joihin tulemme samalla tarvitse-
maan kaikkien toimijatahojen entisestään 
tiivistyvää yhteen hiileen puhaltamista.

Menestystä syksyn vaiheisiin kaikille!

Antti
antti.hintikka@kantaperuna.com

Mäkitalon tilalla
kokeiltiin sinappia välikasvina

Juha Mäkitalon perunatilalla Säkylässä kyl-
vettiin viidelle hehtaarille sinappia tänä ke-
väänä. Kokeilun tarkoituksen on selvittää 
miten sinappi vaikuttaa perunan satoon 
ja laatuun. 
”Tämä on kokeilun ensimmäinen vuosi ja 
odotukset ovat korkealla. Muiden perunan-
viljelijöiden saamat tulokset ja vaikutukset 
perunan laatuun ovat innostaneet tähän ko-
keiluun. Myös viljelykierron nopeutuminen 
on hyvä asia”, Mäkitalo kertoo. 

Mäkitalon tilalla on tarkoitus kasvattaa si-
nappia yhden kasvukauden ajan ja viljel-
lä perunaa sen jälkeen samalla lohkolla 
kahdesta kolmeen vuotta. Tilan peruna-
ala on reilut kolmekymmentä hehtaaria. 
Alalla kasvatetaan ruokateollisuus- ja tärk-
kelysperunaa. Jonkin verran viljellään ke-
säperunaa. Perunan lisäksi tilalla kasvate-
taan broilereita.

Caliente-sinapilla on maata jonkin verran 
desinfioiva vaikutus. Lähinnä sinapin peru-
nan satotasoon ja laatuun vaikuttavat te-
kijät ovat viljelyn monokulttuurin rikkoutu-
minen ja maan rakenteen paraneminen vi-
hermassan johdosta. Asiaa on tutkittu Pe-
runantutkimuslaitoksella Lammilla.

Sinappi kasvaa rehevästi
 Mäkitalon tilalla on kesän aikana seurattu 
mielenkiinnolla sinapin kasvua.
 ”Caliente-sinappi kylvettiin toukokuun 
puolivälissä ja ensimmäinen murskaami-
nen tehtiin 64 vuorokauden kuluttua kyl-
vöstä. Kasvusto oli silloin ehtinyt kasvaa 
kahden kuukauden aikana noin pari met-
riseksi. Sinappikasvusto murskattiin ja se-
koitettiin jyrsimellä peltoon kolmenkymme-
nen sentin syvyyteen.”
Mäkitalo kertoo, että saman kesän aika-
na sinappia kylvetään toistamiseen samal-
le lohkolle ja kasvettuaan jälleen kuusi-
kymmentä vuorokautta se murskataan ja 
jyrsitään peltoon. Mäkitalon tilalla toinen 
sinappi kylvettiin elokuun alussa. Pellon 
kuivuudesta huolimatta sinappikasvusto 
on itänyt hyvin.
 
Tilalla perunan ongelmana on ollut lähin-
nä tyvimätä ja talviperunalla harmaahilse. 
Sinapin toivotaan tuovan apua tautitilan-
teen parantamiseksi. 

”Perunan laatu vaikuttaa suoraan hintaa, 
mikä siitä teollisuudesta saadaan tilille, sik-
si laadun parantamiseen satsaaminen tun-
tuu tärkeältä”, Mäkitalo toteaa.

Sinapin siementä kylvettiin Mäkitalon pel-
tolohkolle neljätoista kiloa hehtaarille, josta 
kasvoi tiheä kasvusto. Sinappikasvusto esti 
tehokkaasti rikkakasvien kasvun, joten rik-
kakasvien ruiskutusta ei tarvittu.
”Sinapin kylvö onnistui hyvin tavallisella 
kylvökoneella. Kustannuksia tosin muo-
dostui kasvuston murskaamisesta ja jyr-
simisestä, sillä nämä työt teetimme ura-
koitsijalla.”

Parantaa maan rakennetta
Perunantutkimuslaitos on tutkinut sinapin 
vaikutusta perunanviljelyssä.
”Sinapista irtoaa kyllä kaasumaisia yhdis-
teitä maahan, kuten glykosinolaattia, mut-
ta sen maata pudistava vaikutus taudeista 
ja tuholaisista on vähäinen. Tutkimuksissa 
ongelmaksi muodostui Suomen lyhyt kesä.  
Kesän pituus ei riitä riittävän saniteettivai-
kutuksen muodostumiseen pellossa. Lop-
pukesästä lämpötilat ovat liian alhaiset ja 

kasvusto jää matalaksi. Alkukesällä sinapin 
kaasujen vaikutus sieniin, bakteereihin ja 
ankeroisiin on hieman parempi.”
 
Lisäksi tutkimuksissa todettiin, että tuho-
laisten on oltava aktiivisessa tilassa, jotta 
sinapin kaasut vaikuttaisivat tehokkaas-
ti niihin eli perunan olisi oltava läsnä pel-
lossa”, johtaja Paavo Kuisma Petlasta ker-
too.
Kuisman mukaan sinapin käytössä peru-
nan välikasvina sen saniteettivaikutusta 
tärkeämpi pointti on sen maan rakennet-
ta parantava vaikutus, kun vihermassa li-
sääntyy pellossa ja viljelyn monokulttuu-
ria rikotaan. 
”Tämä selittää satotason nousun ja laa-
dun paranemisen perunalla, kun sinappia 
on käytetty perunan välikasvina. Sinappi 
on rehevä kasvi, josta saadaan runsaas-
ti vihermassaa. Satotason nousun ja laa-
dun parantamiseksi viherkesanto kannat-
taa ottaa pysyväksi osaksi perunanvilje-
lyä”, Kuisma sanoo.

Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

Juha Mäkitalo kylvi menneenä kesänä sinappia viidelle peltohehtaarille. Hän toivoo kokei-
lun vaikuttavan suotuisasti perunan satotasoon ja laatuun. Kuvassa Caliente-sinappikasvus-
to kaksi viikkoa kylvöstä.
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Suomalaisen ruokaperunanviljelijän arkea 
on päättyvän viljelykauden kuluessa värit-
tänyt kaksi perunan kasvitautia ylitse mui-
den. Eniten keskustelua on herättänyt laa-
jalle levinnyt perunan Y-virus sekä uuden-
tyyppinen, erityisen aggressiivista tyvimä-
tää aiheuttava bakteerikanta. Taudit eivät 
liity toisiinsa, mutta niiden normaalivuotta 
runsaampi esiintyminen ei ole sattumaa. 
Suomessa toimenpiteet tautien hallitsemi-
seksi ovat kuitenkin jo pitkällä.

”Suomessa viljelyvuosi 2009 oli perunan 
päätuotantoalueilla historiallisen raju kir-
vavuosi. Siksi sekä sertifioitu siemen että 
ruokaperunatiloilla tuotettu oma siemenli-
säys kasvatti tänä kesänä runsaasti viruk-
sen sairastuttamia kasveja. Päättyneen ke-
sän tyvimätäongelmat puolestaan juontavat 
juurensa Hollannista ja viljelykesästä 2008. 
Kummankin taudin pysäyttämiseksi on sie-
menperunatuotannossa tehty hartiavoimin 
töitä. Pahin on nyt nähty, ja jo ensi kesä-
nä tilanne on selvästi parempi”, Kantape-
runan siementuotannosta vastaava Mika 
Paassilta kertoo.

Y-virus leviää kirvan 
imukärsän välityksellä

Perunan Y-viruksen leviämistä on tutkittu 
meillä ja maailmalla viime vuosina ahke-
rasti. Taudin leviämisen mekanismit alka-
vat olla melko hyvin selvillä. Pääroolin vi-
ruksen levittämisessä esittävät pellolta toi-
selle kulkevat kirvat.

Perunakasvuston vihreä väri houkuttelee 
kirvat laskeutumaan perunapellolle ruokai-
lemaan. Perunan tuotantoalueilla ne joutu-
vat usein pettymään, sillä perunan lehden 
maku on kirvalle karvas. Siksi kirvat lentä-
vät kasvustossa kiivaasti kasvilta seuraaval-
le ja tekevät lehtiin nopeita koepistoja etsi-
en kasvustosta sopivampaa ravintoa.

Ennen pitkää kirvan reitille sattuu virus-
ta kantaneesta siemenperunasta kasva-
nut viroottinen kasvi. Siitä taudinaiheutta-
ja siirtyy kirvan imukärsään, ja seuraavalla 
koepistolla edelleen viereiseen, vielä äsken 
terveeseen kasviin. Tehokkaaksi levityksen 
tekee se, että kirvojen määrä voidaan yh-
dellä peltolohkolla laskea hetkellisesti kym-
menissä tai jopa sadoissa tuhansissa. 

Virus voidaan torjua 
järjestelmällisyydellä ja 
tuotannon eristämisellä

Virusten torjunnassa kyse onkin paljolti kir-
vojen torjunnasta. Maailmalla avainasiaksi 
on Paassillan mukaan muodostunut vilje-
lytoimien kurinalaisuus. Esimerkiksi Hollan-
nissa jo ennen istutusta siemenperunat pei-
tataan systeemisillä kirvantorjunta-aineilla. 
Heti taimettumisen jälkeen aloitetaan tor-
junta-aineiden ja lehdet kirvanpistoilta suo-
jaavien öljyjen ruiskutukset. Ruiskutusti-
heys on kiivas – tyypillisesti kasvustot käsi-
tellään viiden päivän välein. Kun tähän yh-
distetään viroottisten kasvien jatkuva per-
kaaminen, pysyvät virustartunnat kovassa-

kin kirvapaineessa kohtuudella kurissa. To-
sin uuden Y-virusrodun oireettomuus jois-
sakin lajikkeissa on vaikeuttanut viroottis-
ten kasvien perkaamista niin Hollannissa 
kuin meilläkin.

Suomessa Y-viruksen levintään vaikutta-
vat olosuhteet ovat osittain erilaiset. Suo-
malaisia virustutkimukseen keskittyneitä 
hankkeita viime vuodet luotsannut akate-
miaprofessori Jari Valkonen kertoo, että ni-
menomaan kotimaisen kirvalajiston ja kir-
vojen elinkierron erot verrattuna eurooppa-
laisiin vaativat meikäläisiin oloihin sovitet-
tuja hallintakeinoja. Tutkijaryhmä on viime 
vuosina kerännyt vahvan näytön siitä, että 
Suomessa kirvantorjunta on syytä ajoittaa 
nimenomaan kasvukauden alkuun. Tehok-
kaimpia keinoja siihen tutkitaan parhail-
laan. Lisäksi Euroopassa siemenperunan 
tuotanto painottuu yleensä tietyille alueil-
le, joilla tilanne pystytään systemaattisella 
työllä pitämään hallinnassa. Tämä keven-
tää viruspainetta näillä alueilla, koska kaik-
ki alueen perunanviljely on tuolloin puhdas-
ta Y-viruksesta.

Myös Paassilta nostaa torjuntatoimien li-
säksi esille tuotantopaikan merkityksen. 
”Y-viruksen kohdalla omien viljelmien pitä-
minen puhtaana ei vielä riitä. Virus kuolee 
kirvan imukärsässä melko nopeasti, mut-
ta eri tutkijoiden arvioiden mukaan se eh-
tii silti levitä lohkolta toiselle helposti sa-
toja metrejä, jopa kilometrejä. Oma sie-

Y-viruksen oireet ilmaantuvat näkyviin kasvukauden edetessä. Kuvassa virus on aiheuttanut perunan lehtiin kellertävää laikkuisuutta ja lehti-
en kiertymistä. (Kuva: PVY-hankkeen oirekuvasto)

Kahden 
kasvitaudin viljelykesä
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Tuorekartano 
brändäsi perunan

Laitilalainen tuoretukku Tuorekartano Oy 
haluaa tarjota kuluttajalle jotain muutakin 
kuin vain pelkkiä perunoita. Yrityksessä 
on lähdetty kehittämään ennakkoluulotto-
masti laatuperunalle omaa brändiä. Kaikki 
lähtee kotimaisen perunan arvostuksesta. 
Laadukkaalle tuotteelle haluttiin yritykses-
sä kehittää arvoisensa pakkaukset, näyttä-
vyyttä esillepanoon myymälöissä sekä tar-
kempaa tuotteistusta. Tuorekartano on ha-
lunnut tuoda jotain ihan uutta perunabis-
nekseen.

Tuorekartanossa perunoiden pakkaamises-
sa on johtoajatuksena tarjota kuluttajalle 
helppoutta ja yksinkertaisuutta niin peru-
noiden ostamiseen kaupasta kuin niiden 
valmistamiseen ruoaksi kotona. Perunat pa-
kataan tyylikkäisiin mustiin, mutta silti au-
rinkoisiin pusseihin. Mustan värin takana 
on perunan suojaaminen liialta valolta.  
Tuorekartanossa on panostettu myös netti-
sivuihin. Sivuilla esitellään tuotteet ja jae-
taan perunatietoutta. Yrityksen nettisivuil-
la kuluttajat voivat jättää halutessaan pa-
lautetta yrityksen tuotteista.

Tuorekartano pakkaa perunan lisäksi vihan-
neksia ja juureksia. Valikoimiin kuuluvat 
myös eurooppalaiset tuontihedelmät kau-
siluontoisesti. Yrityksellä on pakkaamot Lai-
tilassa ja Lapväärtissä ja se työllistää kol-
misenkymmentä työntekijää. Tuorekartanon 
toimialuetta on koko Suomi.

Perunoita pussissa 
käytön mukaan 

Tuorekartanon brändiajattelu on tuottanut 
erilailla pakattuja perunoita käyttötarkoi-
tuksen mukaan.  
”Herkkuperunapussiin pakkaamme tasako-
koisia, pestyjä perunoita suoraan kattilaan 
kaadettavaksi. Herkkuperunoiden ajatuk-
sena on perunoiden keittämisen helppous, 
sillä tasakokoisuutensa vuoksi ne kypsyvät 
kaikki yhtä aikaa”, yrittäjä ja talousvastaava 
Jari Leikko Tuorekartanosta kertoo.

Mikroperunapussin perunat kypsyvät mik-
rossa kolmessa minuutissa. Ne sopivat 
myös keitettäväksi tai gourmet-ruokien 
raaka-aineeksi niiden kauniin ulkomuo-
tonsa ansioista. Suuret maxiperunat sopi-

vat muusiin, keittoihin sekä lohko- tai uu-
niperunaksi.  
”Olemme kiinnittäneet huomiota myös pak-
kausten kokoihin. Muovipusseihin pak-
kaamme erilaisten talouksien tarpeisiin pe-
runoita 800 gramman pusseista aina kah-
den kilon pusseihin. Lisäksi pakkaamme 
perunoita viiden kilon ja kymmenen kilon 
paperipusseihin, joiden värimaailma nou-
dattaa muovipussien kanssa samaa mus-
taa linjaa keltaisella höystettynä”, Leikko 
kertoo.

Tuorekartanon tekemän kuluttajakyselyn 
mukaan perunapussin ostajaa harmittaa 
eniten pussissa olevien perunoiden suuret 
koko erot.  Tuorekartanon pakkaamien pe-
runoiden kokovaihtelu on kahdeksan milliä 
ja osassa yrityksen tuotteista perunoiden 
kokovaihtelu on vain neljä milliä.

Tuorekartanossa halutaan kuluttajien suun-
taavaan perunan kulutusta nykyistä enem-
män pestyyn perunaan, vaikka multaperu-
nan kulutus on jälleen lisääntynyt. Pestyn 
perunan hävikki sekä kaupalle että kulutta-
jalle on multaperunaa vähäisempi. 
”Pesty peruna on kuluttajalle huomattavasti 
helpompi myös käyttää. Laadultaan ja tuo-
reudeltaan pesty peruna on aivan yhtä hy-
vää kuin multaperuna. Kotitaloudet mieltä-
vät multaperunan edullisemmaksi, jota se 
ei kuitenkaan ole johtuen suuremmasta hä-
vikistä kotona”, Leikko sanoo.
 

Kulutus uuteen nousuun
”Tuotteistamisen tarkoituksena on nos-
taa perunan kulutus taas uuteen nousuun. 
Koko yhteiskunnan kannalta on hyvä, että 
perunaa tuodaan ulkomailta mahdollisim-
man vähän ja ihmiset ostaisivat perunoita 
pastan ja riisin sijaan. 
”Suomessa on perunaviljelylle otolliset olo-
suhteet”, Leikko toteaa
”Ulkomailta tuotu peruna sopii huonosti 
meidän suomalaisten suuhun”, Leikko kuit-
taa kasvavan perunan tuonnin Suomeen.  
Perunan tuonti ei ole hänen mukaan ter-
vettä kehitystä.

Sen lisäksi, että Tuorekartano on lähtenyt 
kehittämään perunoiden pakkaamista käyt-
tötarkoituksen mukaan, se on kehittänyt ja 
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Tuorekartanon perunat ovat brändi. Perunapussit ovat tyylikkäitä ja perunat on pakattu käyt-
tötarkoituksen mukaan. Pakkauskoot vaihtelevat 800 gramman pusseista aina kahden kilon 
muovipusseihin. Pakattuja perunoita esittelee yrittäjä ja talousvastaava Jari Leikko.

Nyt pelto puhuu:

Hyvin hoidettu maa tuottaa 
huippusatoa.
Kalkitse säännöllisesti Ruukin maanparannusaineilla, niin tehostat lannoitusta ja saat pellon kaikki 

          

ravinteet käyttöön. Maanparannusaineiden kalsium-arvo on jopa korkeampi kuin perinteisellä kalkilla 

       

ja tehdashintakin on edullisempi. Ruukin maanparannusaineet löydät lähimmältä maatalouskauppiaaltasi 

sekä alan erikoisliikkeistä. Lisätietoja www.ruukki.com/maatalous

menlisäysviljely - puhumattakaan varsinai-
sesta sertifioidun siemenperunan viljelystä 
– ei siis onnistu, jos lähialueella sijaitsee 
saastuneita ruokaperunaviljelmiä. Tämän 
vuoksi viime kesän vaikeuksien jälkeen jou-
duttiin muun muassa tiukentamaan serti-
fioidun siemenen käyttöä koskevia sään-
nöksiä Tyrnävän ja Limingan kunnat kat-
tavalla siemenperunatuotannon High Gra-
de -alueella. Alueella palattiin nyt malliin, 
jossa ruokaperunatilojen oma siemenli säys 
ei ole mahdollista, vaan siemen on uusitta-
va vuosittain. Tämän uskotaan parantavan 
kotimaisen siemenperunatuotannon laatua 
merkittävästi.”

Pitemmällä tähtäimellä Y-viruksen leviämi-
seen on Kantaperunassa varauduttu siirtä-
mällä korkeimpien siemenluokkien viljely 
kauas maamme muusta perunanviljelystä. 
Puhtaassa ympäristössä lähtömateriaalilla 
pystytään tuottamaan poikkeuksellisen ter-
vettä siemenperunaa. Viljely on myös ha-
jautettu eri puolille maata siten, että eri 
paikkakunnilla tapahtuva tuotanto pidetään 
toisistaan erillään. Paassillan mukaan esi-
perussiementen tuotannon eristäminen ja 
hajauttaminen on onneksi Kantaperunassa 
aloitettu kokeiluilla jo vuosia sitten, ja vii-
me vuosina muutoksen läpivientiä on tau-
tipaineen nousun myötä kiihdytetty. 

Uusi tyvimätäbakteeri 
eroaa vanhasta 

Y-viruksen merkitys perunantuotannolle on 
yleensä rajallinen. Pahoin saastuneilla vil-
jelmillä satovaikutus on näkyvä, mutta nor-
maalitilanteessa tauti on melko harmiton. 
Sen sijaan viime vuosina Euroopassa rie-
hunut ja myös Suomessa levinnyt, uuden-
laista tyvimätää aiheuttava bakteerikan-
ta saa pahimmillaan aikaan tuntuvia sa-
totappioita.

Perunanviljelijöille ovat vanhastaan tuttuja 
perinteisten Erwinia-sukuisten bakteerien, 
nykyiseltä nimeltään Pectobakteerien, aihe-
uttama tyvi- ja märkämätä. Nyt näyttämöl-
le astunut uusi bakteerikanta on nimetty 
Dickeya-bakteeriksi. Tarkalleen ottaen kyse 
on kokonaisesta bakteerisuvusta, jonka eri 
alalajeja tunnetaan maailmalla vielä heikos-
ti. Dickeya on peräisin ulkomailta tuoduis-
ta siemenperunaeristä tai niistä Suomessa 
lisätyistä. Kotimaisessa siementuotannos-
sa sitä ei ole tavattu.

Dickeya on taudinaiheuttajana uusi. Se kul-
kee perunaerissä usein piilevänä, mutta 
taudiksi puhjetessaan se etenee pellolla 
hyvin aggressiivisesti. Vaikutus satoon riip-
puu paljolti siitä, missä vaiheessa kasvu-
kautta bakteeri selättää kasvien vastustus-
kyvyn. Heti kasvukauden alussa alkava var-
sien mätäneminen pysäyttää mukuloiden 
kasvun, jolloin sato jää alhaiseksi. Usein 
uusi tyvimätä puhkeaa vasta loppukaudes-
ta, jolloin sato lähentelee normaalia. Usein 
tyvimädän taustalla vaikuttaa myös peru-
naseitti, joka heikentää kasvin kykyä puo-
lustautua bakteeria vastaan. Perinteisistä 
bakteerikannoista poiketen Dickeya aihe-
uttaa mätänemistä tyypillisesti vain pellol-
la. Varastosäilyvyyteen sillä ei ole toistai-
seksi todettu olevan vaikutusta.

MTT:llä kasvipatologian tutkijana työsken-
televä Asko Hannukkala kommentoi asiaa 
Irlannista käsin, jossa hän osallistui haas-
tatteluhetkellä Euroopan perunatutkijoiden 
kasvitautiseminaariin. 

”Kyllä täällä tärkeimpänä keskustelunai-
heena on tänä vuonna Euroopassa jälleen 
kyntensä näyttäneen perunaruton ohella 
nimenomaan Dickeya-bakteerien leviämi-
nen. Manner-Euroopassa tilanne on mo-

nin paikoin vaikea, ja esimerkiksi Israelissa 
on ajauduttu vaikeuksiin tuontisiemeneen 
perustuvassa tuotannossa. Skotlantilaiset 
ovat olleet eurooppalaisista taudin suhteen 
tiukimpana, ja siellä epidemioilta on toistai-
seksi vältytty”, Hannukkala kommentoi tuo-
reeltaan muun Euroopan tilannetta.

Ensiapuna ennakkotestaus – 
pidemmän aikavälin ratkaisuna 

tuonnin lopettaminen
Kantaperunassa Dickeyan leviämiseen on 
Paassillan mukaan suhtauduttu vakavasti. 
Viime talvena otettiin käyttöön tuontieri-
en laboratoriotestaus, jossa kaikki maa-
han tuotavat siemenperunaerät käydään 
ennakkonäytteiden avulla läpi mahdollis-
ten Dickeya-tartuntojen varalta. Valtaosa 
eristä oli tuolloin puhtaita, mutta osa sie-
menperunaeristä katsottiin paremmaksi jät-
tää Hollantiin, koska niissä havaittiin piile-
viä merkkejä tartunnasta.

”Tämän kesän tilanteeseen tuontierien va-
likointi ei valitettavasti ehtinyt vielä vaikut-
taa. Kuluvana kesänä asiakkaidemme pet-
täneiden erien tuottamiseen käytetyt kan-
tasiemenerät oli tuotu Suomeen jo vuotta 
aiemmin, eli keväällä 2009, jolloin uuteen 
tautiin ei vielä ollut osattu varautua ennak-
kotesteillä”, Paassilta taustoittaa.

”Testaamisen ja nollatoleranssin ohella pi-
tempivaikutteinen vastauksemme Dickeyan 
leviämiseen on vähentää kantasiemeneri-
en tuomista nopealla aikataululla. Tämän 
mahdollistaa viime vuosina perustettu oma 
mikro- ja minimukulatuotantomme sekä toi-
saalta eristetyn avomaatuotannon nopea 
kasvattaminen”, Paassilta kertoo.
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Kauhajoen ruokamessujen juhlavuoden 
kunniaksi järjestettiin messuilla Uutuus-
tuotekilpailu 2010. Profood Oy:n kehittä-
mä tuore, kypsä ja säilyvä Mummon Keit-
toaines -tuote valittiin kilpailun voittajaksi. 
Tuotetta arvioitiin aistinvaraisten- ja ravit-
semuksellisten ominaisuuksien ja uutuus-
tuotearvon perustein. 

”Voitto oli merkittävä asia tuotteen kannal-
ta. Erityisesti asiantuntijaraadin kommentit 
ja palaute antavat suuntaa tuotteen edel-
leen kehittämistä ja lanseerausta ajatellen”, 
iloitsee toimitusjohtaja Satu Raiski Profood 
Oy:sta.

Mummon Keittoaines on ainutlaatuinen tuo-
te eikä vastaavaa markkinoilla ole. Se on 
ideoitu helpottamaan kotoisten keittojen 
valmistusta kotikeittiössä. Tuote on kyp-
sä keittoaines, johon lisätään halutessa li-
haa, kalaa, kanaa jne. Keitto 3–4 ruokaili-
jalle valmistuu muutamassa minuutissa. Li-

Profoodin Mummon Keittoaines 
Uutuustuotekilpailun voittoon
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tuonut markkinoille perunalle ja kasviksil-
le sopivia Maukas & Mutkaton -kastikkeita. 
Kastikkeita on saatavana kolmea eri makua; 
valkosipuli, remoulade sekä pippurinen.
”Näiden kastikkeiden toivomme nostavan 
omalta osaltaan perunan ja kasvisten ku-
lutusta”, Leikko sanoo.
”Perunamarkkinoiden suhteen elämme hy-
vin haasteellista aikaa. Hyvä ja laadukas 
satotaso on laskenut perunoiden hintaa ja 
osalle kauppoja perunasta on tullut sisään-

Laitilalaisen Tuorekartanon valikoimista löytyy myös isoihin viiden kilon ja kymmenen kilon 
pusseihin pakattuja yleisperunoita. Isot paperipussit noudattavat samaa tyyliä pienten muo-
vipussien kanssa.

vetotuote”, Leikko toteaa.

Leikko harmittelee liian usein törmäävän-
sä siihen, että kauppiaat kyselevät vanho-
ja perunalajikkeita, kun uusia hyviä peru-
nalajikkeita on saatavilla. Myös osa kulut-
tajista on ennakkoluuloisia uusia lajikkei-
ta kohtaan. Värikoodipussit kuitenkin va-
pauttavat kuluttajan lajikkeiden viidakos-
ta. He voivat ostaa perunoita käyttötarkoi-
tuksen mukaan. 

Tuorekartano on satsannut myös näyttäviin nettisivuihin (www.tuorekartano.fi). Sivuilla ku-
luttajat voivat tutustua Tuorekartanon tuotteisiin sekä antaa palautetta yrityksen tuotteista. 

Tuotteistaminen vaatii
paljon resursseja

”Yksittäisen yrityksen voimat eivät usein-
kaan riitä tuotteiden tuotteistamiseen ja ku-
luttajien tietoisuuden nostamiseen. Tarvitsi-
simme perunan markkinointiin ja tuotteis-
tamiseen lisää resursseja. Resurssien puute 
on pakkaajien yleinen ongelma eli on puute 
rahasta ja yritysten työtekijöiden ajan riittä-
vyydestä. Uusia ajatuksia on, mutta viestin 
saaminen kuluttajien tietoisuuteen on vai-
keaa ja aikaa vievää työtä. Alalla on paljon 
toimijoita, jotka kuitenkin ymmärtävät brän-
din merkityksen”, Leikko sanoo.

”Brändin tarkoitus on tuoda tuotteelle ja 
sitä kautta myös kuluttajalle jotain lisäar-
voa, kuten mielikuva helposta ja yksinker-
taisesta tuotteesta, josta syntyy nopeasti 
hyvää ruokaa. Jonkinlaista yhteistyötä toi-
mijoiden kesken ehkä tarvittaisiin.”

Tulevaisuudessa Tuorekartano haluaa olla 
täyden palvelun tuoretukku, josta kauppo-
jen hedelmä- ja vihannesosastoille saatai-
siin kaikki kotimaiset tuotteet. Yrityksen 
suunnitelmiin kuuluu koota nämä tuotteet 
saman brändin alle perunoiden kanssa.
”Haluamme luoda kuluttajalle mielikuvan 
laadukkaista ja tuoreista tuotteista”, Leik-
ko kertoo.

Viljelijä on tärkeä
yhteistyökumppani

Tuorekartano haluaa kasvaa yrityksenä ja 
siihen se tarvitsee joka vuosi lisää sopi-
mustuottajia. 
”Viljelijät ovat meidän tärkeimmät yhteistyö-
kumppanit. He mahdollistavat tämän yrityk-
sen toiminnan.  Tekemällä vuosittain uusia 
sopimuksia viljelijöiden kanssa pystymme 
kasvamaan ja voimme pitää lupauksemme 
toimittaa kauppiaille ja kuluttajille laaduk-
kaita perunoita.”
Kuluttajien vaatimukset perunan laadun 
suhteen ovat kasvussa, siksi viljelijät ovat 
tässä asiassa tärkeässä asemassa. 
”Meille on tärkeää, että tuottajat pystyvät 
viljelemään laadukkaita perunoita. Pakkaa-
mossa perunan laatuun on enää vaikea vai-
kuttaa. Pyrimme tekemään sopimuksia sel-
laisten viljelijöiden kanssa, jotka pystyvät 
varmistamaan laadukkaan perunan tuot-
tamisen. Sääolosuhteille ei tietenkään ku-
kaan voi mitään, mutta aina voidaan miet-
tiä miten asiat voidaan tehdä paremmin 
niin kasvukautena kuin perunaa nostetta-
essa”, Leikko kertoo yrityksen toimintape-
riaatteista.

Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

säksi tuote, joka sisältää perunaa, juurek-
sia sekä mausteita, säilyy jopa neljä kuu-
kautta valmistuspäivästä. Mainitsemisen ar-
voista on myös se, että Mummon Keittoai-
nes on valmistettu puhtaasta kotimaisesta 
perunasta. Tuotteen käyttö onkin ekoteko 
ja lisää perunankäyttöä! 

”Jatkuvalla tuotekehityksellä Profood Oy pyr-
kii palauttamaan perunan aseman suomalai-
sessa ruokapöydässä. Kehitämme sekä van-
hoja tuttuja tuotteita ja tuomme markkinoil-
le uusia, pidemmälle kehitettyjä perunatuot-
teita. Olemme ehdottomasti oikealla tiellä”, 
kertoo Satu Raiski.                        NL-K

Sadon lisäämiseksi viljelymaa on kallista ostaa.

Vaihtoehtoisesti sadetuksella saadaan sadon lisäys  

ja parempi tuottavuus.
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Nopea katsaus 
perunan markkinatilanteeseen

Täydellinen peruna kehittyy 
rikkakasveista puhtaalla pellolla!

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

Käyttömäärät

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

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

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

Käyttömäärät 

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

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

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

Käyttömäärät

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

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

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

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

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

nix
ti h i ikk j

itus
nen gr

www.farmit.net
Berner Kasvinsuojelu ja Puutarhanhoito, kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040  
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!
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Euroopassa perunaa on kuivan kasvukau-
den vuoksi markkinoilla arvioijasta riip puen 
noin 2 000 000 tonnia normaalivuotta vä-
hemmän. Tilanne näkyy hintatasossa, joka 
on noussut viime kauden pohjalukemiin 
nähden paikoin jo kaksinkertaisiksi. 

Silti perunaa näyttää Belgiassa, Hollannis-
sa, Saksassa, Rankassa ja muualla Keski-
Euroopassa olevan riittävästi, eikä mark-
kinoilla ole kummempaa paniikkia havait-
tavissa.

Venäjällä perunasadot ovat olleet monin 
paikoin heikkoja, ja etenkin Moskovan poh-
jois- ja eteläpuolella metsäpalot ja kuivuus 
ovat tehneet tuhojaan. Suomalaista peru-
naa myydään siksi tänäkin vuonna runsaas-
ti myös Venäjälle.

Suomessa perunasadot ovat pääasiassa 
kohtuullisen hyviä. Lounais- ja itäsuomes-
sa alkukauden rajut sateet haittasivat istu-
tuksia ja alkukehitystä, jopa pilaten peru-

naviljelmiä. Sittemmin alueilla on kärsitty 
kuivuudesta, joka on rajoittanut satotaso-
ja. Suupohjan alueella tilanne on ollut pa-
rempi, ja satotasot paikoittaisesta kuivuu-
desta huolimatta kohtuullisia. Pohjoiseen 
päin tultaessa kesän kasvuolosuhteet ovat 
parantuneet. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaal-

la sekä sadot että laatu ovat olleet koh-
tuullisen hyvät. 

Suomessa hintataso ei ole toipunut viime 
syksyn romahduksesta, mutta suunta on 
ollut ylöspäin, ja odotukset loppukaudelle 
kohtuullisen hyvät.                          MP

Euroopassa rajut sateet ovat monin paikoin vaikeuttaneet ja myöhästyttäneet nostoja. Suo-
messa nostokelit ovat olleet lähes ihanteelliset.
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Kesän perunatapahtumat
K A N T A P E R U N A N  N I M I T Y S U U T I S I A

Kuuma Peruna -lehti on ollut mukana erinäi-
sissä peruna-aiheisissa tapahtumissa kaik-
kialla Suomessa kesällä 2010.

Koululaiset istuttivat jälleen perunoita tou-
kokuussa Pro Perunan järjestämässä Kas-
vata omat perunasi -kampanjassa. Kampan-
jaan osallistui 16 eri koulua ja noin 800 op-
pilasta ympäri Suomen. Kampanjan tarkoi-
tuksena on lisätä koululaisten ymmärrystä 
perunan tiestä pellolta pöytään ja samas-
sa yhteydessä oppilaita voidaan informoida 

perunan monikäyttöisyydestä ja erinomai-
suudesta lautasella. Koululaiset myös nos-
tavat istuttamansa perunat itse (lisää ai-
heesta: www.properuna.fi).

Pellonpiennartapahtumaan Joroisiin ke-
rääntyivät Itä-Suomen viljelijät heinäkuus-
sa. Timo Suhosen pellolla oli esillä kasveja 
härkäpavuista porkkanoihin ja perunoihin.

Kantaperunan koekentillä kävi kuhina elo-
kuussa. Lohtajan koekenttään tutustuttiin 

elokuun 23. päivä ja Karijoen kentällä vie-
railtiin 24. päivä elokuuta. Koekentillä olivat 
esillä kaikki Kantaperunan lajikkeet, kuten 
Van Gogh, Asterix ja Hjan Timo. Tulevaisuu-
den lajikkeita edustivat uunituoreet perun-
alajikkeet Sagitta, Leonardo sekä Carrera.

ProAgrian kenttäpäiviä vietettiin 25. ja 26. 
elokuuta. ProAgrian koekentät löytyvät Suu-
pohjasta ja Eurajoelta. ProAgrian kentillä 
mukana olivat kaikkien Suomen siemenpe-
runatalojen lajikkeet.                      A-SR

Timo Suhonen kertoo Mozartin kasvukau-
desta Pellonpiennartapahtumassa Joroisissa.

Kantaperunan lajikkeisiin tutustuttiin kenttäpäivillä Lohtajalla 23.8.2010.

Kantaperunan kenttäpäivät järjestettiin ensimmäistä kertaa Karijoella tänä kesänä.

Myyntijohtaja Mika Kauppinen

Mika Kauppinen on nimitetty 1.5. alkaen 
Kantaperunan myyntijohtajaksi. Koulutuk-
seltaan Mika on kauppatieteiden maisteri. 
Ennen Kantaperunaa hän on työskennel-
lyt metalliteollisuuden, teknisen tukkukau-
pan ja logistiikan yrityksissä. Mikan työ-
historiaan kuuluu niin myynnin, materiaa-
li- ja hankintatoimen kuin laadun kehittä-
miseen ja johtamiseenkin liittyviä tehtä-
viä. Mika on suorittanut Keskon kauppias-
valmennuksen. 

Oulunsalossa asuva Mika harrastaa urhei-
lua, aktiivisimmin maastohiihtoa ja tele-
markia. Muuten vapaa-aika kuluu perheen 
kanssa puuhastellessa. Perheeseen kuulu-
vat vaimo ja kaksi lasta. 

Kantaperunassa Mika odottaa haastavia ja 
monipuolisia tehtäviä. ”Odotan myös antoi-
saa yhteistyötä asiakkaiden ja koko Kanta-
peruna-ryhmän kanssa”, Mika kertoo. ”Ke-
hitetään yhteistyötä aktiivisesti!”

• • •

Kantaperunan toimitusjohtajana aloitti 1.6. 
Antti Hintikka. Hän on toiminut 17 vuoden 
ajan teollisuudessa useissa yrityksissä mm.   
maatalousdivisioonassa suunnittelijana, lo-
gistiikan, tuotannon ja uusien tuotteiden 
kehityksen esimiestehtävissä sekä amerik-
kalaisen sopimusvalmistajan Suomen toi-
mitusjohtajana. Viimeisen kahdeksan vuo-
den ajan Antti on toiminut yrittäjänä mark-
kinointiviestintä alalla sekä strategian mää-
rittelyyn ja toimeenpanoratkaisuihin eri-
koistuneessa yrityksessä. Hän siirtyy Kanta-
perunan toimitusjohtajaksi Talent Partners 

Oy:ltä, jonka strategiatiimissä hän toimi vii-
meksi johtavana konsulttina.

Antti asuu Ruukissa ja harrastaa muun mu-
assa metsästystä ja moottoripyöräilyä. Ant-
ti sanoo kokevansa uuden haasteen hyvin 
kiinnostavana. ”Koen mielenkiintoisena yh-
distää mahdollisuuksien mukaan tähän ko-
tiseudulle tärkeään toimialaan muilta alueil-
ta saatuja kokemuksia”, Antti kertoo.

Toimitusjohtaja Antti Hintikka

Potato machinery for professionals.

                                                   
        

Perunakoneet ammattiviljelijöille.

Ykkösluokan pakkaamoratkaisut

www.konekanta.com

Toteutettuna alan kärkimerkeillä: Bijlsma Hercules - Manter - Schouten - Tekoa
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Laadun avulla kaikki voittavat
Ensimmäinen kesä isäntänä on nyt taka-
na. Kevät oli monella tavalla helppo, joten 
pitihän se arvata, että kesällä kaikki kos-
tautuu. Kelit ovat asettaneet omat haas-
teensa, mutta se varhaisperunan hinta... 
Miten ihmeessä se saadaan niin alas niin 
nopeasti? Syyttävä sormi osoittaa yleensä 
ruotsalaiseen perunaan. Onko se oikeas-
ti se syy? Ehkä osin, mutta ei kokonaan. 

Hinnanmuodostus
Kotimaisen perunan laadun pitäisi olla pal-
jon parempaa kuin tänä vuonna kauppoi-
hin toimitetut ovat olleet. En väitä meidän 
itse tuottaneen sitä ainoaa oikeaa ja laa-
dukasta tavaraa, vaan uskon, että myös 
meillä on peiliin katsomisen paikka. Sen 
laadun pitää olla ykköslaatua koko ajan! 
Sen laadukkaan tavaran tuottaminen pi-
täisi olla ykkösasia. En ymmärrä niitä vilje-
lijöitä, jotka nostavat perunansa nopeasti 
ylös perunan koon ja laadun tasosta välittä-
mättä. Näin nuoren viljelijän näkökulmasta 
se on täysin käsittämätöntä. Tätä hommaa 
pitää tehdä täysillä tai sitten ei ollenkaan! 
Tässä laadussa toki vastuu on myös tukku-
portaassa ja kaupassa. Huonoa tavaraa ei pi-
täisi ottaa vastaan, vaan palauttaa viljelijälle. 
 
Tuotetun tavaran ulkoisen laadun lisäksi 
myös maku on tietenkin tärkeä. Eikö nyt 
olisi jo aika unohtaa niiden ruotsalaisten 
rehuperunoiden viljely ja keskittyä mauk-
kaisiin lajikkeisiin! Viljelijä voi ajatella, että 
jos myy rehuperunan tukkuun rehuperu-
nana niin kaikki on hyvin. Näin ei kuiten-
kaan ole. Moni tukku ja sitä kautta kaup-
pa saattavat myydä sen rehuperunan var-
haisruokaperunana ulos. Kauppaa ei voi-
da velvoittaa sesonkituotteessa vahtimaan 
toimitettua lajiketta. Viljelijä tietää mikä 
on totuus, mutta ostava kuluttaja ei. Ku-
luttajan saama huono makukokemus te-
kee ehdottomasti hallaa perunamarkki-
noille. Tässä asiassa pidän viljelijää vas-
tuussa. Miksi sitä rehuperunaa pitää viljel-
lä varhaisperunana? Kun sitä hetken miet-
tii, niin yksinkertaisempikin talonpoika 
ymmärtää, että siinä ei ole mitään järkeä! 
 

Kolmantena tekijänä hinnan muodostuk-
sessa on tukkuporras ja nämä viljelijöiden 
omistamat osuuskunnat. Ja miksi? No miten 
ihmeessä voi laskuoppi näillä tahoilla olla 
niin ihmeellistä. Koska näille välittäjille saa-
daan kerrottua, että hinnan alennus ei auta 
siihen myytävään perunamäärään yhtään. 
Kun perunan hinta saavuttaa tietyn tason, 
niin ei sen kulutus siitä kasva vaikka peru-
nat lahjoitettaisiin kuluttajille. Lisäksi kun 
markkinoille tulee tunkua, niin omien tuot-
teiden menekkiä yritetään parantaa polke-
malla hintaa. Onko se hinta siis ainoa kri-
teeri, millä tuotteen saa kaupaksi? Mieles-
täni ei ole. Hinnan polkeminen on myyn-
tiportaan ammattitaidottomuutta! Hinnan 
polkeminen tekee hallaa kaikille tuottajille 
ja laskee perunan arvostusta. 

Neljäntenä kohtana viljelijöiden pitää op-
pia, että perunoita ei nosteta kalenterista 
päiviä laskemalla. Perunat nostetaan kun 
tuote on nostovalmis. Nostomäärät määrit-
tää markkinoiden vetoisuus ja kysyntä, ei 
nostettavissa oleva pinta-ala. Liiallinen ta-
varantuottaminen sekoittaa ja pilaa mark-
kinat.

Laatu on pääasia
Mikä muu ammattiryhmä tekee lähes ilmai-
seksi töitä kuin viljelijät? Ei kukaan. Kaikille 
viljelijöille pitäisi määrätä kannattavuuslas-
kennan peruskursseja. Näin tilat näkisivät 
mikä kannattaa ja mikä ei. Pärjäisikö pie-
nemmällä pinta-alalla ja tuotantomäärällä 
jos tuottaisi laadukkaampaa ja saisi siitä 
paremman korvauksen?

Eikö olisi jo korkea aika alkaa elintarvikkei-
den kohdalla puhumaan laadusta eikä hin-
nasta. Laadulle on selvästi kysyntää. Kulut-
tajat ostavat kokoajan enemmän tuotteita 
suoraan tiloilta tai torilta. Samalla he ovat 
valmiita myös maksamaan siitä laadusta. 
Kun tuotetaan laatua, kaikki voittavat. Ja 
mitä paremman makuelämyksen ja laadun 
kuluttaja kokee, sitä enemmän hän haluaa 
tuotteita käyttää, ja ruuan arvostus nousee. 
Sen verran pitää olla ammattiylpeyttä, että 
tuotettu elintarvike on laadukasta... Aina!

”Eikö olisi jo korkea 

aika alkaa puhumaan 

elintarvikkeiden 

laadusta eikä hinnasta.”
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Kalkin verran parempi.

HUOM! 

Syys- ja lokakuussa 

toimitetut

kalkkikuormat saavat 

maksuaikaa 

marraskuun 

loppuun.

TILAA KALKITUS NYT!
Hyödynnä 4 %:n 

syyshintaetu.

Kirjoittaja on varhaisperunan-
viljelijä Rymättylästä. Lisää Pasi 
Vehmasen mietteitä voit lukea: 

www.ajatuksenjuoksua.blogspot.com

Pasi Vehmanen.
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Pottumiesten tietotoimisto
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Pottumiesten

Tietotoimisto PTT

ottaa mielellään 

vastaan hyviä 

perunajuttuja 

osoitteessa 

aki.aunola@luonnosta.fi

PERUNAKALENTERi 2010
POIMINTOJA TULEVISTA TAPAHTUMISTA

 14.–16.10.  Kone-Forum 
  Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
 20.–23.10. KoneAgria 
  Jyväskylän Paviljongissa
 25.10.  Kuuma Peruna-kiertue 
  Himangan Urheilutalolla 
 26.10.  Kuuma Peruna-kiertue 
  Kristiinankaupungissa, Majbossa
 marraskuussa Tupailtoja perunanviljelijöille 
  Kristiinankaupungissa ja Tyrnävällä

Venäjällä kaikki onnistuu

Tätä juttua kirjoitettiin perunanmyyntimatkalla ve-
näläisessä hotellissa jossakin kaukana Moskovan 
eteläpuolella. Saimme hotellissa hienoa palvelua 
ja hyvät yöunet. Kuitenkin tuli mieleen vanha sa-
nonta, että Venäjällä mikään ei toimi, mutta kaik-
ki onnistuu. Tässä muutamia havaintoja:
• Tilasimme ravintolasta lättyjä: saimme pastaa.
• Takki ei sovi takkikaappiin: kaappi liian kapea.
• Vessapaperia ei saa laittaa pyttyyn: putket 
 menevät jumiin.
• Netti ei toimi: alueella on verkko-ongelmia.
• Valot eivät pysy päällä: on sähköongelmia.
• Hotelli näyttää edestä kartanolta, mutta 
 takapihalla on sementtitehdas.
• Huoneessa on kylmä, mutta patteri ei toimi
• Vessassa varoitetaan ystävällisesti, että 
 alueen vesi on tunnetusti huonoa.

Facebook koskettaa 

peruna-alaakin

 
Sipsijätti Frito-Lay on kehittänyt uuden 100 

% biohajoavan sipsipussin. Kyseisen pussin 

tuottama ääni aiheutti kuitenkin palauteryö-

pyn Facebookissa. Sivulla ”Anteeksi, mutta 

en kuule sinua tämän pussin takia” on jo yli 

43 000 fania. Frito-Layn vastaus palauttee-

seen on, että pakkaus on kyllä äänekäs, mut-

ta se on muutoksen ääni!

O M i T U i S i A   
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* * *

ADAMS APPLE

Siis Aatamin omena. Erityisesti Aatamin vaimo Eeva 

pitää tästä lajikk
eesta.

* * *

CORONATiON 1953 

Tämä lajike on ilmeisesti saanut nimensä kuningatar 

Elisabethin kruunajaisista 1953. 

Suomessa vastaava o
lisi tietysti Kekkonen 1956.

* * *

DUKE OF YORK 

Eli Yorkin herttua. Meillä Suomessa peruna-aatelisia voisi-

vat olla vaikkapa Suupohjan sulttaani ja Kalajoen kalifi.

* * *
VOYAgER 

Liekö Voyagerin tarina jäänyt Suomessa lyhyeksi mahdottoman 

nimen takia? Olen kuullut nimen ainakin seuraavissa 

muodoissa: Vojakker, Vodzer, Vodatser, Voucher ja Vounger.

MARKKiNAKATSAUS
Suomen hintataso on tällä hetkellä eurooppa-

laista tasoa alhaisempi. Ajoittaisten sateiden ta-

kia hitaasti edenneet nostot ovat korottaneet 

hintatasoa. Itse satotaso jäänee Keski-Euroopas-

sa noin 10 % normaalia alhaisemmaksi, mutta 

silläkin tasolla sato on kohtalainen. Itä-Euroo-

passa, kuten Venäjällä, Puolassa ja Bulgariassa 

satotasot jäävät merkittävästi normaalista, mikä 

aiheuttaa näihin maihin tuontitarpeita. 
Hollanti..................20,00–25,00

 
Ruotsi .................. 20,50–22,00*

 
Saksa ..................................0,21

 
Tanska .................... 0,155–0,165

 
Iso-Britannia ...... 18,20 / 19,30**

*  Ykkösluokkaan menevän laadun hinta

** Kaikkien sopimusten keskihinta ja vapaan  

 markkinan spot-hinta

Kanada on pinta-alaltaan maailman toisek-
si suurin valtio Venäjän jälkeen. Asukkaita 
siellä on pinta-alaan verraten vähän, noin 
32 miljoonaa. Prinssi Edwardin saari sijait-
see Kanadan kaakkoisosassa ja siellä on 
noin 140 000 asukasta. Se on pienin Kana-
dan provinsseista. Saaren pääkaupunki on 
Charlottetown. Saaren tärkeimpiä elinkeino-
ja ovat maatalous, kalastus ja turismi.

Kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettiin tu-
tustumismatka kansainväliselle ryhmälle 
Prinssi Edwardin saarelle ja sen perunan-
tuotantoon. Ryhmään kuuluivat kuusi hen-
kilöä Suomesta; Pekka Honkala, Lauri Rah-
ko, Simo Rahko, Asko Seppänen, Olli-Pek-
ka Turunen ja Elina Virtanen sekä osallis-
tujia Australiasta, Brasiliasta, Chilestä, Cos-
ta Ricasta ja Israelista. Matkan järjestäjänä 
ja johtajana toimi Etelä-Afrikasta kotoisin 
oleva nykyisin kanadalaistunut Lukie Pie-
terse Global Potato Toursista.

Merkittävä perunakeskittymä
Kanadassa tuotettiin perunaa vuonna 2010 
noin 145 000 hehtaaria. Prinssi Edwardin 
saaren osuus tästä oli neljännes, noin 
35 000 hehtaaria. Suurin osa saaren peru-
nantuotannosta, noin 60 % menee ruoka-
perunateollisuuteen, 30 % ruokaperunak-
si ja loput 10 % on siemenperunantuotan-
toa. Alue on Kanadan suurin ja tärkein pe-
runantuotantoalue. Keskisato perunalla on 
32,5 tn/ha. Saarella on noin 1700 maatilaa, 
joista noin 20 % tuottaa perunaa. Tilakoko 
vaihtelee 16 ja 1000 hehtaarin välillä. 

Prinssi Edwardin saaren tuotanto-olosuh-
teet vastaavat lähestulkoon eteläisen Suo-
men olosuhteita, vaikka saari sijaitsee Kes-

Kanada 
Prinssi Edwardin saari

ki-Ranskan korkeudella. Alueen tärkein vil-
jelykasvi on peruna, jonka lisäksi siellä vil-
jellään lähinnä vehnää, ohraa, maissia ja 
nurmikasveja. Saaren ilmasto muistuttaa 
keskilämpötiloiltaan Suomen ilmastoa, to-
sin talvella pakkaset eivät ole yhtä kovia 
kuin Suomessa. Sademäärät ovat huomat-
tavasti Suomea suurempia, kesän sade-
summa on keskimäärin 432 mm ja talvella 
lunta tulee keskimäärin 276 cm. Maaperä 
saarella on luonnostaan hapanta ja ravin-
teiltaan köyhää. Maassa oleva rauta tekee 
maaperästä punertavaa. 

Viljelykierto tärkeä 
osa laadukasta tuotantoa

Kanadan maatalouspolitiikan tarkoituksena 
ei ole ollut asettaa tiukkaa lainsäädäntöä ja 
asetuksia koskien esim. viljelykiertoa sie-

mentuotannossa. On luotettu viljelijöiden ja 
yritysten terveeseen maalaisjärkeen huoleh-
tia näistä asioista. Normaali viljelykierto on-
kin noin neljän vuoden mittainen, jossa on 
vuosi perunaa ja kolme vuotta jotain muu-
ta kuten nurmea ja viljaa. Viljelykierto saa-
rella oli myös teollisuus- ja ruokaperunan 
tuotannossa vähintäänkin hyvä. Verrattuna 
Suomessa valitettavan yleiseen monokult-
tuuriin eli yksipuoliseen perunan viljelyyn 
voidaan viljelykiertoa pitää erinomaisena. 
Se kuinka viljelykierron välikasvit saadaan 
tuottamaan myös rahallista hyötyä, onkin 
toinen tarina. Myös parhaat Suomessa mah-
dollisesti kasvavat esikasvit perunalle vaa-
tisivat selvitystä. Viljelykierron pituutta pe-
rusteltiin hyvillä syillä, kuten pitkäaikai-
sen perunanviljelyn maaperää köyhdyttä-
vän vaikutuksen minimoiminen sekä pel-
lon rakenteen säilyminen parempana. Ihan 
hyviä syitä Suomessakin.

Pohjois-Amerikassa on tiukat karanteeni-
määräykset koskien muualta tuotavia kas-
veja ja eläimiä tauti- ja tuholaisriskin takia. 
Tämän takia siemenperunaa on hyvin vai-
kea tuoda esim. Euroopasta suuria määriä. 
Kaikki tuotavat erät käyvät läpi tiukan maa-
hantulotarkastuksen ennen toimitusta tiloil-
le. Siementuotanto alueella on erittäin am-
mattitaitoista ja pitkälle kehittynyttä vasta-
ten näin eurooppalaista tuotantoa minimu-
kulatuotannosta lähtien. Kasvitaudit ja –tu-
holaiset ovat kasvava ongelma myös Kana-
dassa. Suurimpia siementuotannon haas-
teita aiheuttavat perunan Y-virus sekä tyvi-
mätä, joten emme ole yksin näiden kanssa 
Suomessa ja muualla Euroopassa. Tautien PotatoEurope 2010 Hannoverissa

Euroopan perunaväki kokoontui syyskuun 

alussa Hannoveriin Saksaan PotatoEurope-

messuille. Tapahtumassa esiteltiin muun 

muassa koneita ja perunalajikkeita. Po ta to-

Eu rope tarjosi myös mahdollisuuden seurata 

muiden toimijoiden markkinointi-ideoita. Voisiko 

moinen markkinointi toimia Suomessakin?

Bartlettin Rooster-perunoiden kampanjassa 
hyödynnettiin Täydelliset naiset -tv-sarjaa sekä 
uutta Toy Story -elokuvaa. 

Prinssi Edwardin saaren perunat ovat maan-
kuuluja.
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Perunan tuotantoketjussa tuotetaan ruo-
kaa kuluttajan lautaselle. Jokaisella ket-
jun osalla on oma merkityksensä tuotteen 
määrän, laadun ja kannattavuuden suh-
teen. Uudessa hankkeessa pyritään löytä-
mään perunaketjun kipupisteet sekä paran-
tamaan tuotannon ja tuotteen laatua pellol-
ta ruokapöytään.

Perunan laatuvaihtelut vaikeuttavat sen 
käyttöä niin keittiössä kuin teollisuudes-
sa. Monet laatuongelmat näkyvät vasta kä-
sittely- ja valmistusprosessin aikana. Koe-
tut pettymykset perunan käyttölaadussa 
johtavat helposti perunan korvaamiseen 
muilla tuotteilla. Tämä taas näkyy peru-
nantuottajille, jalostajille ja myyjille mark-
kinaosuuksien menettämisenä. Varsinaista 
palautetta perunan laadusta annetaan vä-
hänlaisesti, eikä se juurikaan kulje ketjus-
sa perille asti.

Näihin ongelmakohtiin pureudutaan uu-
dessa Peruna paremmaksi -hankkeessa, 
jossa on mukana toimijoita perunaketjun 
eri vaiheista Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan 
alueelta. Hanketta toteuttavat MTT:n Peru-
nabiotekniikkatiimi, Oulun Maa- ja kotita-
lousnaiset sekä ProAgria Oulu ja ProAgria 
Keskipohjanmaa.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus, MTT, Luonnosta Oy, Profood 
Oy, Kantaperuna Oy, Yara Suomi Oy ja Ter-
vakankaan peruna Oy.

Olemassa oleva 
tieto hyötykäyttöön

Perunaerät luokitellaan 
usein lajikkeen 
keskimääräisten 

Peruna paremmaksi
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Tutkimus  &  Kehitys
anna sipilä & elina virtanen, Mtt ruukki

lisäksi tuotannon riesana ovat Suomessa 
pääsiementuotantoalueilla tuntemattomat 
perunan tuholaiset kuten koloradonkuori-
ainen ja peruna-ankeroinen. Yhtä puhdas-
ta ammattimaisen siementuotannon piiris-
sä olevaa aluetta kuin Suomen High Grade-
alue ei vieläkään tullut vastaan.

Pohjois-Amerikan valtalajikkeet eivät ole 
vanhalla mantereella kovinkaan tuttuja. 
Suosituimmat lajikkeet Prinssi Edwardin 
saarella ovat Russet Burbank, Shepody, 
Superior, Yukon Gold, Kennebec, Atlantic, 
Chieftain ja Prospekt. Yllämainittuja lajik-
keita on jonkin verran tuotannossa myös 
Euroopassa, mutta ne eivät vastaa omi-
naisuuksiltaan kaikkia eurooppalaisia vaa-
timuksia. Tyypillinen amerikkalainen peru-
nalajike on ruskeakuorinen ja valkomaltoi-
nen. Tämän tyyppiset lajikkeet ovat erityi-
sesti ruokaperunateollisuuden suosiossa, 
mutta laajasti käytössä myös ruokaperu-
nana. Lajikejalostus Pohjois-Amerikassa on 
pitkään ollut yliopistojen hallussa ja lähes 
kaikki edellä mainitut lajikkeet on jalostet-
tu joko yliopistoissa tai valtion tutkimus-
laitoksissa. Kanadassa on vain muutamia 
yksityisiä lajikejalostusta harjoittavia yrityk-
siä tai maatiloja. Johtuen valtion tukemas-
ta lajikejalostuksesta sekä tiukoista karan-
teenimääräyksistä on eurooppalaisten laji-
kejalostajien ollut vaikea tulla Pohjois-Ame-
rikan markkinoille toimimaan perinteisellä 
rojaltien keruuseen pohjautuvalla mallilla. 
Kerättävä rojalti eli jalostajanmaksu valtion 
tukemien laitosten jalostamille lajikkeille ei 
ole niin suuri kuin lajikejalostuksella toi-

mintaansa pyörittävien yritysten lajikkeil-
le. Silti suurimmat eurooppalaiset lajikeja-
lostajat, kuten HZPC ja Agrico ovat saaneet 
jo jalansijaa markkinoilla. HZPC Americasin 
konttori sijaitsee juuri Kanadan tärkeimmäl-
lä siementuotantoalueella eli Prinssi Edwar-
din saarella. HZPC:n lajikkeista esim. Ado-
ra, Asterix, Fabula, Innovator ja Vivaldi ovat 
saavuttaneet jo laajempaa suosiota Ameri-
kan mantereella. 

Yhteistyöllä 
saavutetaan hyviä tuloksia

Prinssi Edwardin saari oli laajan ja ammat-
titaitoisen tuotannon lisäksi monipuolinen 
perunakeskittymä. Perunan ympärille on ra-
kentunut tärkeitä sidosryhmiä liittyen tuo-

tantoon, jalostukseen, tutkimukseen, poli-
tiikkaan ja markkinointiin. Saarella oli usei-
ta suuria ruokaperunapakkaamoita ja ruo-
kaperunateollisuutta esim. McCainin rans-
kanperunatehdas. Alueella oli joitain ko-
neiden ja perunavarastojen valmistami-
seen keskittyneitä yrityksiä. Konevalmista-
jien laatu tai toiminta ei juuri poikennut eu-
rooppalaisista vastaavista pajoista. 

Saarella oli useita kansainvälistä huip-
pua edustavia tutkimus- ja kehityslaitok-
sia sekä tutkimuskeskus, jonka tautites-
tauksen kautta kaikki Kanadaan muualta 
maailmasta tuotavat siemenerät kulkevat. 
Näiden lisäksi yrityselämän käytössä oli 
”Canada´s smartest Kitchen”, jossa suun-
niteltiin uusia ruokia esim. entistä terveel-
lisempiä perunatuotteita kaupallisiin tarkoi-
tuksiin. Keittiön kanssa samassa rakennuk-
sessa toimi kulinaarinen oppilaitos. 

Paikallisten perunatoimijoiden toimes-
ta saarelle oli perustettu hyvin hoidettu 
ja mielenkiintoinen perunamuseo. Suuren 
vaikutuksen varsinkin matkan jälkeen toi 
se kuinka paljon menekinedistämistä teh-
tiin paikallisten ja kansallisten valtion vir-
kamiesten ja poliitikkojen toimesta. Pai-
kallinen yhtenäinen tuki sekä yhteistyö yri-
tysten kesken peruna-alalla on ensiarvoi-
sen tärkeää, jotta ala pysyy elinvoimaise-
na, mielenkiintoisena ja erityisesti taloudel-
lisesti kannattavana. Saarella toimi myös 
valtion rahoittama perunalautakunta, joka 
oli keskittynyt perunan menekinedistämi-
seen ja peruna-alan yritysten auttamiseen 
kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeis-
sa ja markkinoissa.

Tutustuminen Prinssi Edwardin saareen oli 
erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Moni 
asia oli samalla tasolla kuin Suomessa ja 
esimerkiksi perunantuotannossa haastei-
ta aiheuttavat taudit ovat erittäin vakavas-
ti otettava kansainvälinen ongelma, joihin 
ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Peruna-alan 
yhtenäisyys ja kyky tehdä yhteistyötä eri 
toimijoiden kesken oli jotain mistä suo-
malaisetkin voisivat oppia. Suomen peru-
na-ala on mittakaavaltaan kansainvälisesti 
niin pieni, että meillä ei ole varaa olla te-
kemättä yhteistyötä.

Lauri Rahko

P.S. Fidzille istutettiin tänä vuonna ensim-
mäiset perunat 40 vuoteen. Kuka järjestäi-
si opintomatkan?

Perunapakkaamoilla tehtiin erikoistuotteita myös puhtaasti käsityönä.

Maaperä saarella oli väriltään punertavaa, 
ravinteiltaan köyhää ja hapanta.

ominaisuuksien avulla. Käytännössä sadon 
ominaisuuksiin vaikuttavat monet tekijät 
aina siemenperunasta sadon varastointiin 
asti. Peruna paremmaksi -hankkeen tar-
koituksena on tarkastella näitä tekijöitä ja 
löytää oikeita ratkaisuja niin sadon määrän 
kuin laadunkin parantamiseksi.

Perunantuotantotiloilta tullaan kokoamaan 
jo olemassa olevia tuotanto- ja satotietoja, 
joihin yhdistetään sadon laadusta saatavia 
analyysituloksia sekä mahdollisia seuranta-
tietoja esimerkiksi suurkeittiöiltä saatavas-
ta palautteesta.

Näiden tietojen pohjalta laadittavista vertai-
luista ja laskelmista kootaan vuosittain täy-
dentyvä käyttöraportti, josta ilmenee mitä 
heikkouksia ja vahvuuksia sadosta löytyy 
ja mistä mahdolliset laatuongelmat sados-
sa voivat johtua. 

Lohko- ja viljelijäkohtaisia tietoja käsitel-
lään hankkeessa luottamuksellisesti, ja jul-
kaistavat raportit tulevat sisältämään vain 
keskiarvoja ja koosteita.

Kolmen vuoden aikana saadaan käyttöön 
laaja aineisto, jonka perusteella voidaan 
vetää johtopäätöksiä eri tuotantotekijöiden 

vaikutuksista satoon ja sen laatuun. Tavoit-
teena on, että hankkeen lopussa saadaan 
käyttöön entistä tarkemmat, sadon käyt-
tötarkoituksen mukaiset ohjeistukset pe-
runantuotantoon.

Tiedon ja kokemuksen 
välittyminen tärkeää

Hyvälaatuisen perunan tuotanto ja tarjoilu 
on kaikkien perunaketjun toimijoiden etu. 
Perunan käyttölaadun kehittäminen vaatii 
entistä parempaa vuorovaikutusta eri osa-
puolten välillä. Hankkeen tavoitteena onkin 
yhteistyön lisääminen sekä tiedonkulun pa-
rantaminen koko perunaketjussa. 

Suuri osa perunasta kulkee jalostajien, tuk-
kujen ja suurkeittiöiden kautta. Hankkees-
sa kerätään suurkeittiöiltä ja tukuilta pa-
lautetta perunatuotteiden laadusta ja käy-
tettävyydestä. Hankkeen aikana järjestettä-
vissä tilaisuuksissa perunaketjun eri toimi-
joilla on mahdollisuus luoda uusia kontak-
teja sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. 
Lisäksi tilaisuuksissa jaetaan uutta tietoa 
hankkeen aikana saaduista tuloksista.

Lisätietoa hankkeesta ja ajankohtainen 
tie dotus tulossa osoitteeseen www.mtt.fi/
oulu.

Pottu – kulinarismin aatelia?   
-iltapäiväseminaari, 19.10. klo 11.00 

Hotelli-ravintola Lasaretti, Kasarmintie 13, 
Oulu. Ennakkoilmoittautumiset: anne.kipi-
na@proagria.fi tai puh. (08) 316 8611.
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Svensk Resumé

SOMMAREN PRägLADES AV 
TVå VäxTSJUKDOMAR

Matpotatisodlingen i Finland har under den-
na säsong präglats framför allt av två växt-
sjukdomar. Det är särskilt det utbredda Y-
viruset och en ny bakteriestam, som orsa-
kar särskilt aggressiv rotröta, som varit på 
tapeten. Sjukdomarna har inget samband 
sinsemellan men det är ingen tillfällighet 
att de i år har förekommit i större skala än 
normalt. I Finland har man redan kommit 
långt när det gäller att få bukt med sjuk-
domarna.

Virus bekämpas med 
systematiska åtgärder och isolering

Bekämpningen av virus handlar i hög grad 
om att bekämpa bladlöss. Enligt Paassilta 
är disciplinerad odling en nyckelfaktor i be-
kämpningen av virus ute i världen. Till ex-
empel i Holland betas utsädespotatis sys-
tematiskt med bekämpningsmedel för blad-
löss redan innan de sätts i jorden. Genast 
när potatisen fått plantuppslag börjar de 
besprutas med bekämpningsmedel och ol-
jor som skyddar bladen från bladlöss. Be-
sprutningen sker med täta intervaller – nor-
malt behandlas växterna med fem dagars 
mellanrum. Detta i kombination med kon-
tinuerlig gallring av virussmittade växter 

håller virussmittorna rätt bra under kon-
troll också trots hårda bladlusinvasioner. 
Det nya Y-virusets symptomfrihet hos vis-
sa sorter har dock försvårat gallringen av 
virussmittade växter både i Holland och 
här hos oss.

Ny sorts bakterie bakom rotröta 
Y-viruset inverkar i allmänhet inte i någon 
större grad på potatisproduktionen. I all-
varliga fall kan det ha betydande följder för 
skörden, men normalt är sjukdomen rätt 
harmlös. Däremot orsakar den nya bak-
teriestammen som spritt sig i Europa och 
Finland under de senaste åren en ny sorts 
rotröta som i värsta fall kan ge upphov till 
betydande förluster.

Rot- och blötrötan som orsakas av tradi-
tionella Erwinia-bakterier är bekant för po-
tatisodlarna från tidigare. Den nya bakte-
riestammen har döpts till Dickeya-bakte-
rien. Dickeya härstammar från utsädespar-
tier som importerats från utlandet och har 
inte påträffats i utsädesproduktionen i Fin-
land.

Dickeya är en ny sjukdomsalstrare som ofta 
förekommer latent i potatispartier men som 
när den bryter ut sprider sig mycket aggres-

sivt på åkern. Effekterna för skörden beror i 
hög grad på i vilket skede av växtperioden 
som bakterien angriper växterna och förstör 
deras motståndskraft. Om blasten börjar 
ruttna genast i början av växtperioden av-
stannar knölarnas tillväxt och skörden blir 
dålig. I allmänhet bryter den nya rotrötan 
ut först i slutet av säsongen, varvid skörden 
blir nästan normal. En bidragande orsak till 
rotröta är ofta även filtsjukan, som försva-
gar växtens motståndskraft. I motsats till 
traditionella bakteriestammar orsakar Dick-
eya röta endast på åkern och har inte kon-
staterats påverka lagerhållbarheten.

ExPERiMENT MED SENAP 
SOM MELLANVäxT

Juha Mäkitalo sådde i våras senap på ett 
fem hektar stort område på sin potatisgård 
i Säkylä för att ta reda på hur senap påver-
kar potatisskörden och dess kvalitet. 

Y-virusets symptom visar sig allt eftersom växtperioden framskrider. På bilden har viruset or-
sakat potatisens blad gulaktiga fläckar och gjort att bladen vrider sig (Bild: PVY-projektets 
symptomkatalog)

Juha Mäkitalo sådde under den gångna som-
maren senap på fem åkerhektar. Han hop-
pas att försöket ska ha gynnsam inverkning 
på potatisens skördenivå och kvalitet. På bil-
den ses Caliente-senapsbeståndet två veckor 
efter sådden.

”Detta är det första året som experimentet 
pågår och förväntningarna är höga. Bakom 
experimentet ligger resultat som andra po-
tatisodlare fått och effekterna på potatisens 
kvalitet. Också den snabbare växtföljden är 
en positiv faktor”, berättar Mäkitalo. 

Mäkitalo har för avsikt att odla senap under 
en växtsäsong och därefter odla potatis på 
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Vaarivainaja ruukasi sanua syksyn ilimoista, 

että syksyinen yö ajjaa yheksällä hevosel-

la. Tuommoset viisauvet on syntyny usiam-

man sukupoloven aikana ja niitä on siirret-

ty etteenpäin, jos ne on ollu paikkansapi-

täviä ja niillä on ollu käyttöarvua.

Meijjänki kylä on eläny maanvilijelystä ja 

kalastuksesta. Molempien tulokseen sääl-

lä ja sen äkkimuutoksilla voi olla isoki vai-

kutus.

Mun syksyt on ollu kolomekkymmentä viis 

vuotta perunannoston syksyjä. Monenlais-

ta keliä on ollu, teepaitakelistä lumisattee-

seen ja pölypilivestä mutapainiin.

Vasta yhelle nuoremmalle muistelin, että 

aina on kaikki nostettu, mutta vaikeusaste 

on kyllä vaihellu. Pahimpia on ollu yöpak-

kaset. Sitä on jotenki avuttoman tuntonen, 

ku aamulla aurinko nousee mehtän takkaa 

ja penkin pinta kiiltelee kuurasena.

Penkki on pari senttiä jääsä ja jos siittä 

yrittää nostua, niin konneen päälle nou-

see enempi suklaalevyn näkösiä kappalei-

ta ku perunaa. 

Tullee hakematta mieleen Konsta Pylykkä-

sen viisaus: ”ihimisolennolla on mailman-

kaikkeuvesa kusiaisen valtuuvet”. Ei sii-

nä auta muuta ku ootella. Joskus on pää-

sy nostaan vasta yhentoista tienoilla. Her-

mot reenaantuu…

Takavuosina Vihannin tehtaalle vilijeli pot-

tua liminkalainen mies, joka oli Oulusa ison 

tavaratalon johtajana. Kerran se kerto, että 

oli ollu pottukonneen kans märällä pellolla 

kiinni ja siihen oli tullu tuttu isäntä ihimet-

telemään. Oli kysyny, että mitä sinä TÄÄLÄ 

oikein teet? Se sano, että piti siinä hetki 

tihkusateessa vetää henkiä ja miettiä mo-

tiiveja. Sitte se oli vastannu, että MINÄ TYK-

KÄÄN TÄSTÄ! 

Ilimoja ei voi valita. Asenteen voi.

Kannan Otto  

Ilimoja

samma skifte i 2–3 år. Caliente-senap har en 
något desinficerande effekt för jorden. Se-
napens främsta effekter för potatisskörden 
och dess kvalitet är avbrottet i monokultu-
ren och biomassan som förbättrar jordstruk-
turen. Forskning kring detta har utförts på 
potatisforskningsinstitutet i Lammi.

Förbättrar jordstrukturen
Senapens effekt för potatisodling har under-
sökts av potatisforskningsinstitutet. Enligt 
institutets direktör Paavo Kuisma är viktiga 
faktorer förutom sanitetseffekten att sena-
pen som mellanväxt förbättrar jordstruktu-
ren i och med att biomassan på åkern ökar 
och monokulturen bryts. 

 ”Detta är orsaken till att skörden ökar och 
kvaliteten blir bättre då senap används som 
mellanväxt vid potatisodling. Senap är en 
frodig växt som resulterar i en stor mängd 
biomassa. För att förbättra skörden och 
dess kvalitet lönar det sig att regelbundet 
anlägga grönträda på potatisodlingar”, för-
klarar Kuisma.
 

TUOREKARTANO göR 
POTATiS TiLL VARUMäRKE

Färskvarupartiaffären Tuorekartano Oy från 
Laitila vill erbjuda konsumenterna mer än 
bara potatis. Företaget håller fördomsfritt 
på att utveckla ett eget varumärke för kva-
litetspotatis. Utgångspunkten är konsumen-
ternas uppskattning för inhemsk potatis. 
Företagets mål har varit att ta fram snyg-
ga förpackningar för den högklassiga pro-
dukten, göra produktpresentationen i buti-
kerna synligare och produktifiera potatisen 
bättre. Med detta strävar Tuorekartano ef-
ter att skapa någonting helt nytt inom po-
tatishandeln.
 
Grundtanken bakom potatisförpackningarna 
är att det ska vara enkelt och lätt att köpa 
potatis i butiken och tillreda dem hemma. 
Potatisen förpackas i eleganta svarta men 
ändå soliga påsar. Den svarta färgen mo-
tiveras av att potatisen ska skyddas från 
överflödigt ljus.  

Tuorekartanos varumärkesidé har resulterat 
i förpackningar som varierar enligt potati-
sen användningsändamål. 
 
”I delikatesspåsar förpackar vi tvättad po-
tatis av samma storlek som kan hällas di-
rekt i kastrullen. Vi vill att delikatesspotati-
sarna ska vara lätta att koka, och eftersom 
de alla är av samma storlek blir de färdiga 
samtidigt”, förklarar Jari Leikko, företagare 
och ekonomiansvarig för Tuorekartano.

Enligt en konsumentenkät som utförts av 
Tuorekartano är potatiskunderna mest be-
svikna på att potatisarna i påsarna ofta är 
av olika storlek. Storleksvariationen bland 
Tuorekartanos potatisar är åtta millimeter 
och vissa av företagets produkter varierar 
endast fyra millimeter.

BäTTRE POTATiS
Potatisens kvalitetsvariationer försvårar an-
vändningen av potatis både i köket och 
inom industrin. Många kvalitetsproblem 
upptäcks först under bearbetnings- och 
tillredningsprocessen. Om konsumenterna 
blir besvikna ersätter de lätt potatisen med 
andra produkter, vilket i sin tur leder till att 

potatisodlare, förädlare och försäljare för-
lorar marknadsandelar. Det ges rätt lite re-
spons om potatisen kvalitet och i allmän-
het når den inte ända fram i kedjan. Pro-
blem av denna typ behandlas i det nya pro-
jektet Peruna paremmaksi i Norra och Mel-
lersta Österbotten som är avsett för aktö-
rer på olika nivåer i potatiskedjan. Det tre 
år långa projektet förväntas resultera i ett 
omfattande material som ska användas för 
att dra slutsatser om vilka effekter olika 
produktionsfaktorer har för potatisskörden 
och dess kvalitet. Målet är att kunna ska-
pa allt noggrannare anvisningar om pota-
tisproduktionen enligt potatisskördens an-
vändningsändamål.

Tuorekartanos potatisar är ett varumärke. Potatispåsarna är smakfulla och potatisarna har 
packats enligt användningsändamål. Förpackningsstorlekarna varierar från påsar på 800 
gram ända upp till plastpåsar på två kilo. Företagare och ekonomiansvarige Jari Leikko pre-
senterar de förpackade potatisarna.




