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Palasin eilen lajiketyöryhmän kokouksesta 

Hollannista. Uusien ja tulevien lajikkeiden 

lisäksi näiltä reissuilta jää käteen tukku ta-

rinoita ja muiden maiden perunakuulumi-

sia. Meillä Suomessa on takana jälleen ker-

ran hyvin erikoinen kesä. Niin kuulosti ole-

van muillakin.

Tuskaisimman oloiset olivat Espanjan ja Ita-

lian edustajat. Keski-Euroopassa perunan 

hinta kyntää pohjamudissa, kolmen–neljän 

sentin kilohinnoissa. Halpa peruna työntyy 

ilman viivettä Etelä-Euroopan maihin, jotka 

tuovat niin sanottuna normaalinakin vuonna 

runsaasti ulkomaista perunaa, ja tällaisena 

vuonna sitä tulvii sisään ovista ja ikkunoista.

Erityisen tuskaisen espanjalaisten ja italia-

laisten kollegojemme tilanteesta tekee kui-

vuus. Perunan pääsato on edelleen suurilta 

osin nostamatta. Kasvu on ollut niin kituli-

asta, ettei kukaan tunnu oikein tietävän, löy-

tyykö halkeilevista penkeistä lopulta peru-

naa laisinkaan. Ei ainakaan kuoreltaan kir-

kasta perunaa, jolla voitaisiin kilpailla tuon-

tiperunaa vastaan. ”Meillä ei ole kumpaa-

kaan, ei hintaa eikä perunaa!”

Englannissa ongelma on päinvastainen. Pe-

runasato on kohtuullisen hyvä ja laatukin 

samoin kohtuullisen hyvää. Nostot ovat kui-

tenkin pahasti kesken, koska sataa vettä. 

Tauotta ja runsaasti vettä. Hinnan puolesta 

tilanne on Englannissa tietenkin samanlai-

nen kuin muuallakin Euroopassa.

Kuten Antti Lavonen seuraavalla aukeamal-

la kertaa, Suomessa ehdittiin niin ikään ko-

kea kasvukauden aikana monenlaista. Tätä 

kirjoittaessa täällä Tyrnävällä tupruttaa lun-

ta, on tupruttanut koko päivän. Kaikki pe-

runat ehdittiin kuitenkin nostaa. On voimak-

kaasti sellainen tunne, että tämä kesä oli-

si voinut useammassa kohdin päättyä ka-

tastrofiin. Ei kuitenkaan päättynyt. Nyt jos 

koskaan tuntuu, että asiat voisivat helpos-

ti olla paljon huonomminkin.

Mika

mika.paassilta@kantaperuna.com

Voisi olla paljon huonomminkin
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Noblesse
Noblesse on uutuusperuna, joka syntyi moni-

puolisen suosikkilajikkeen Victorian risteytyksenä. 

Noblesse on perinyt Victorialta hienostuneen 

maun, kauniin kullankeltaisen värin sekä erinomai-

sen keittolaadun. Noblesse tuottaa modernin 

matalasilmuista ja sileäkuorista, sanalla sanoen 

kaunista perunaa. Sen arvokkaassa seurassa on ilo 

laittaa ruokaa ja herkutella juhlavasti – arkenakin.Noblesse

Peruna säilyy parhaiten viileässä ja valolta suojattuna.

Potatisen hålls bäst i ett svalt och skyddat från ljus. 

Alkuperämaa Suomi

Ursprungsland Finland

Penttilän Perunatila

Kalajoentie 488

85100 KALAJOKI

040 777 7890

perunatila.fi

HUOLELLA  KASVATETTUA  KOTIMAISTA  RUOKAPERUNAA
MUREAN  MAUKAS  LAJIKE  AIVAN  KAIKKEEN  RUUANLAITTOON

1 kg

Tumman herkullinen, 

hienokseltaan tamminen

tuoreen perunan maku. 

Sopivasti jauhoinen,

mureneva suutuntuma.

Ravintosisältö/Näringsinnehåll 100 g

Energia/Energi   271 kJ/65 kcal

Rasva/Fett   0,2 g

- josta tyydyttynyttä/varav mättat fett  <0,1 g

Hiilihydraatit/Kolhydrater   13,2 g

- josta sokereita/varav sockerarter 0,5 g

Ravintokuitu/Fiber   0,8 g

Proteiini/Protein   1,6 g

Suola/Salt  0,002 g

C-vitamiini/vitamin C   8,5 mg (11%) *

*Päivittäisen saannin vertailuarvosta. / Av det dagliga referensintaget.
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Pakkaus on kierrätyskelpoinen.

Förpackningen går att återvinna.

Noblesse on uutuusperuna, joka syntyi monipuolisen

suosikkilajikkeen Victorian risteytyksenä.

Noblesse on perinyt Victorialta hienostuneen

maun, kauniin kullankeltaisen värin sekä erinomaisen

keittolaadun. Noblesse tuottaa modernin

matalasilmuista ja sileäkuorista, sanalla sanoen

kaunista perunaa. Sen arvokkaassa seurassa on ilo

laittaa ruokaa ja herkutella juhlavasti – arkenakin.
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Myöhäinen perunan kasvukausi
päättyi rajuihin sateisiin

A n t t i  L A v o n e n  •  M t K  r y

Viljelyaloissa ei tapahtunut tänä kesänä suuria muutoksia. Kasvu-
kausi laahasi koko kesän jäljessä normaalista viivästyneestä kevääs-
tä lähtien. Kesään sisältyi paljon säävaihteluja. Osalla alueista kär-
sittiin kesän sateista, osalla kuivuudesta. Perunan nostot siirtyivät 
2 – 3 viikkoa edellissyksyjä myöhemmäksi. Viimeiset nostot jäivät 
toistuviin ja runsaisiin sateisiin, jotka vaikeuttivat työtä merkittäväs-
ti. Markkinat ovat kesän ja alkusyksyn aikana olleet tasapainoiset. 
Viljelijät tarvitsevat selvästi edellisvuosia parempihintaista kautta.

Routa ja viileä keli hidastivat istutuksia
Myöhäisten istutusten ja viileän kesäsään takia perunan kasvu on 
koko kauden ollut noin kaksi viikkoa keskivertovuotta jäljessä. Al-
kukesä oli monin paikoin päätuotantoalueilla kuiva ja kylmä. Hei-
nä-elokuulla sateita saatiin enemmän, mutta määrät ovat vaihdel-
leet paljon paikkakunnittain. Lämpösumman kertymä on laahan-
nut koko kesän normivuotta jäljessä. Syyskuun sääloissa lämpö-
summan kiriminen takaisin normaalitasoon ei enää onnistunut. 

Rutto vaati tehokasta torjuntaa
Osassa maata sateet johtivat normaalia aikaisempaan ruton puh-
keamiseen jo heinäkuun alkupuolella. Ruttoa on jouduttu näin tor-
jumaan keskivertoa enemmän. Perunakasvustot ovat muuten olleet 
terveitä. Perunan laatu näyttää sinällään hyvältä, mikään yksittäi-
nen laatuvika ei ole tänä kesänä noussut laajemmaksi ongelmak-
si. Kuoren kiinnittyminen erityisesti myöhäisemmillä lajikkeilla on 
viivästyttänyt nostojen aloitusta. Osassa maata syksy vain loppui 
kesken, jotta kuoresta olisi saatu vahva. Aurinkoisia päiviä ja läm-
pösummaa olisi kaivattu lisää.

Perunan viljelyalan 
muutokset olivat vähäisiä

Perunan kokonaisala kasvoi viime vuoteen verrattuna 200 hehtaa-
rilla ollen 22 100 hehtaaria. Kasvu kohdistui tänä kesänä tärkke-
lysperunaan, jonka ala kasvoi vajaalla 200 hehtaarilla. Ruokape-
runan ala pysyi ennallaan 10 000 hehtaarissa, ruokateollisuuspe-
runan ala väheni 100 hehtaarilla 3 100 hehtaarista ja siemenperu-
nan (sertifioitu siemen ja tärkkelysperunan tilan oma siemenlisä-
ys) ala kasvoi 100 hehtaarilla. Varhaisperunan tuotantoala pysyi en-
nallaan 800 hehtaarissa. 

Vanhan sadon loppuminen söi tämän kauden alaa
Kun uuden sadon valmistuminen on myöhästynyt ja vanhan sadon 
varastot tyhjenivät alkukesästä, on kesän aikana perunan markki-
noilla eletty kädestä suuhun-tilanteessa. Esimerkiksi kuorimot odot-
tivat uuden sadon valmistumista kuorimiskuntoiseksi vesi kielellä. 
Elokuussa nostomäärien kasvaessa kuorimot ja pakkaamot pääsi-
vät käyttämään laajemmassa mitassa uutta satoa. Myöhäisen kasvu-
kauden takia tämä söi kesän viljelyalaa normaalia vauhdikkaammin. 

Tärkkipitoisuus on jäämässä alhaiseksi 
tärkkelysperunan lisäksi myös muulla perunalla

Tärkkelysperunalla sato on saman kaksi viikkoa jäljessä sekä sato-
määrän että tärkkelyspitoisuuden osalta. Tehtaiden käyntikauden 
aloitusta viivästettiin noin viikolla. Kokemäellä tehdas käynnistyi 
elo-syyskuun vaihteessa, Etelä-Pohjanmaalla tehtaat käynnistyivät 
syyskuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla. Aurinkoisten kelien 
puuttuessa tärkkelyspitoisuus ei ole ottanut hyppäystä parempaa, 
vaikka nostoja on viivästetty. Normaalitasosta ollaan jääty jälkeen 
noin prosenttiyksikön verran. Sama tilanne on myös ruoka- ja ruo-
kateollisuusperunoilla.

hallayöt nipistivät kasvustoja ja osassa 
maata keskeyttivät kasvun

Kesän säät osoittivat arvaamattomuutensa 27. – 28.8. välisenä yönä, 
jolloin halla vioitti perunakasvustoja monin paikoin eteläisellä Poh-
janmaalla. Ensimmäiset arviot olivat, että neljännes kasvustoista 
oli menetetty täysin ja neljänneksessä osa lehdistä on vioittunut. 
Pahimmilla alueilla kasvu pysähtyi kokonaan, osalla alueista kasvu 
heikentyi oleellisesti. Syyskuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla 
toinen hallayö palellutti perunan varsia monin paikoin.

Nostot osittain hyvissä oloissa, osittain liejussa
Syys- ja erityisesti lokakuun toistuvat runsaat sateet ovat vaikeut-
taneet ja hidastaneet nostoja. Ruokaperunasta aivan valtaosa on 
kirjoitushetkellä lokakuun puolivälissä nostettuna, mutta viimeis-
ten nostojen kanssa taistellaan pahimmillaan liejuisissa olosuhteis-
sa. Tärkkelysperunasta on suhteessa enemmän vielä nostamatta, 
kun on odotettu tärkkien kasvua. Keskimäärin 10 – 20 % on nosta-

matta lokakuun puolivälissä, mutta osalla tiloista tilanne on huo-
mattavasti vaikeampi. 

Normisato kaikesta huolimatta
Jos kaikki peruna saadaan ylös, on sadosta muodostumassa kaik-
kien kesän tapahtumien jälkeen normaali. Peruna ei tarvitse heltei-
siä säitä kasvuunsa, joten helteiden puuttuminen ei ole heikentä-
nyt kasvua. Viimeisten märissä oloissa nostettujen heikkokuoristen 
perunoiden säilyvyys arveluttaa, erityisesti jos eriä ei saada kuivat-
tua ennen varastoon panoa. Myöhäisempien lajikkeiden pieni mu-
kulakoko tulee näkymään lajitteluhävikkien kasvuna ja vähäisem-
pänä kauppakelpoisen sadon määränä. 

Viivästynyt sato johti tasapainoisiin markkinoihin
Tuottajahinnat ovat satotilanteesta huolimatta olleet kesällä 2 – 4 
euroa/100 kg alemmalla tasolla kuin vuosi aiemmin. Vasta elokuul-
la on saavutettu ja ylitetty edelliskauden hinnat. Kysyntävoittoinen 
tai tasapainoinen markkinatilanne alkoi tuolloin näkyä hinnoissa. 
Vaikeat nosto-olot ovat omiaan vahvistamaan positiivista markki-
nakehitystä. Taloudellisessa ahdingossa olevat perunatilat tarvit-
sevat kipeästi parempihintaista markkinakautta. Toivottavasti täl-
lainen myös saadaan.

Viljavuus-
     tutkimukset

Lähetä ottamasi maanäytteet meille 
tutkittavaksi!

Perunan viljavuustutkimus sisältää myös 
boorimäärityksen!

Hyödynnä laajaa maanäytteiden keräily-
verkostoamme, katso www.hortilab.fi

Huom!

Katso pätevyysalue 
www.finas.fi

Oy Hortilab Ab, Vasavägen 41, 64200 NÄRPIÖ
& 06-347 4250 • hortilab@hortilab.fi  • www.hortilab.fi

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

Nyt!
Varmista peltojen ravinne-

tilanne ja kohota sadon laatua!

Lähde: Luke

Lähde: Luke

Viljelysuunnittelua  
perunatiloille
ProAgria Oulu tarjoaa kokonaisvaltaista viljelyn suunnit-
telua räätälöitynä perunantuotannon tarpeisiin.

Neuvo 2020 -palvelut 
erityisesti perunatiloille:  
• kasvinsuojelun suunnittelu 
• maan rakenteen havainnointi 
• ravinnetaseiden laskenta 
• maatalouden energiasuunnitelmat

Onnistumme yhdessä.
ProAgria Oulun perunatiimi

Risto Jokela, 0400 285 294
Juha Sohlo, 0400 585 506

Marika Tuomikoski, 043 826 6494
etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagriaoulu.fi, www.proagria.fi/neuvo2020
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Siemenperunatila investoi 
alkukuivatukseen

Ilmapussi ja kaasulämmitin kuivattavat perunat hetkessä

Simo ja Lauri Rahko investoivat siemenperunan laatuun.

Varastoon nostettavat perunat tulisi puhal-
taa pintakuiviksi vuorokauden sisällä nos-
tosta. Näin minimoitaisiin perunan laatua 
heikentävien pieneliöiden lisääntyminen 
sekä perunoiden pinnoilla että mukuloi-
den sisällä. Tyrnäväläiset veljekset lauri ja 
simo Rahko ottivat teoreettiselta kuulosta-
van haasteen vastaan ja investoivat voimak-
kaaseen alkukuivatuslaitteistoon.

Alkukuivatuksesta puhutaan paljon, ja jo-
kaisella perunatilalla on kuivatukseen omat 
menetelmänsä. Käytännöt ovat vaihtelevia. 
Ensimmäiset nostot elokuun lopulla ja syys-
kuun alussa ovat yleensä siinä mielessä 

helppoja, että kuivan sään vallitessa koste-
utta nousee perunoiden mukana varastoon 
vain vähän. Tässä vaiheessa myös kuiva-
tukseen käytettävä ilma on usein sopivan 
lämmintä ja kuivaa, jolloin vähäiset kos-
teudet saadaan melko helposti puhallettua 
ulos varastosta.

Haasteet lisääntyvät syksyä kohti. ”Muuta-
mia vuosia olemme jo tosissamme paini-
neet tämän asian parissa. Olemme lisänneet 
anturointia ja säätäneet automatiikkaa en-
tistä tarkemmin, mutta aina on jäänyt sel-
lainen tunne, että kuivatus on liian hidas-
ta. Laatikoiden pinnalla perunat ovat kui-

via, mutta syvemmällä märkiä. Loppusyk-
systä kuivatus hidastuu entisestään, kun 
märkää maata nousee pellolta enemmän ja 
säät vaihtelevat. Tähän lähdimme nyt hake-
maan ratkaisua uudella järjestelmällä.” Lau-
ri Rahko kertoo. 

Ilmapatjat pakottavat  
puhalluksen laatikoiden sisään

Euroopassa ja etenkin Hollannissa on jo pi-
dempään asennettu sipuli- ja perunavaras-
toihin niin sanottuja pakotetun ilmanvaih-
don järjestelmiä. Suomessa on päättyneenä 
kesänä ollut meneillään ensimmäiset Mooij 
Agron toimittamat pakotetun ilmanvaihdon 

rakennusprojektit, toinen uudessa sipuliva-
rastossa Laitilassa ja toinen Rahkojen peru-
navarastossa Tyrnävällä.  

Tärkein ero Suomessa perinteisesti käytössä 
olleeseen ilmanvaihtoon on se, että puhal-
lusta ei päästetä virtaamaan vapaasti laa-
tikoiden alta ja väleistä, vaan ilma pakote-
taan laatikoiden sisään. Tutumpi, vapaasti 
virtaava puhallus kuivattaa perunoita niin 
sanotun kuljettumisen avulla, eli laatikoi-
den väleissä kulkiessaan ilmavirta tavallaan 
”imee” ilmaa mukaansa pikkuhiljaa myös 
perunalaatikoiden sisältä. Pakottavassa jär-
jestelmässä puhallus työntyy suoraan laati-
koiden sisään, jolloin kostea ilma konkreet-
tisesti puhalletaan pois perunoiden välisis-
tä ilmataskuista. 

Pakotus saadaan aikaan sulkemalla ilman 
vapaa virtaaminen täyteen puhalletuilla il-
mapusseilla. Ilmapussit tukkivat laatikkori-
vien välit sekä rivien päistä että laatikkopi-
nojen päältä. Näin ollen ainoa reitti, josta 
ilma pääsee purkautumaan pois kanavas-
ta, kulkee perunalaatikoiden läpi. Ilmapus-
sit on kiinnitetty varaston katossa kulkeviin 
kiskoihin, ja ne täytetään kevyellä paineel-
la kompressorin avulla.

Laatikoiden läpäiseminen vaatii voimak-
kaamman puhalluksen. ”Puhallustehoa oli 
varastossamme jo vanhastaan melko paljon, 
mutta remontin yhteydessä sitä lisättiin vie-
lä entisestään. Ilmamäärät käytännössä tup-
laantuivat. Puhalluskanava on jaettu neljään 
osastoon, ja jokaiseen osastoon asennettiin 
kaksi metrin halkaisijalla olevaa puhallinta. 
Runsaan 2 000 tonnin varastoon tuli siis yh-
teensä kahdeksan isoa tuuletinta. Kyllä siel-
lä melkoinen puhuri käy.” Lauri hymähtää. 
”Automatiikka säätelee moottoreiden taa-
juutta automaattisesti. Tämän vuoksi uuden 
järjestelmän pitäisi talven mittaan säästää 
sähköä vanhaan verrattuna, vaikka hetkelli-
sesti puhallustehoa saadaankin aikaan pal-
jon aiempaan enemmän.

lämmittimien avulla 
rutikuivaa puhallusilmaa

Pakotetun ilmanvaihdon ohella toinen mer-
kittävä muutos Rahkojen varastossa on ul-
koa tulevan puhallusilman lämmittäminen. 
Uuteen tuuletuskanavaan on asennettu nel-
jä kaasulämmitintä, yksi jokaiselle osastol-
la kutakin puhallinparia varten. Lämmittimi-
en tarkoitus on yksinkertainen: kun ilma ul-
kona yötä kohti jäähtyy ja kostuu, saadaan 
lämmittimien avulla jatkettua tehokasta kui-
vatusta pitkälle iltaan ja yöhön.

Lämmittimillä ”laajennettu” ilma vie va-
rastosta ulos sitä enemmän vettä mitä vii-
leämpää se on kanavaan tullessaan ollut. 
Toimintaperiaate on sama kuin vaikkapa 
hiustenkuivaimessa. Toki niin, että peru-
noiden tapauksessa ilmaa ei tule lämmittää 
liiaksi. Varasto-automatiikka huolehtii siitä, 
että puhallusilma ei karkaa perunoita läm-
pimämmäksi, vaan pitää lämpöeron enin-
tään kahdessa Celsius-asteessa. Samalla 
vältetään perunoiden ennenaikainen jääh-
tyminen, mikä edesauttaa nostossa synty-
neiden kolhujen paranemista ja estää uuden 
kosteuden tiivistymisen perunoiden pinnoil-
le. Jäähdytyksen aika on vasta myöhemmin 
syksyllä, kun bakteereita ja sienitauteja kas-
vattava kosteus on saatu ulos varastosta.
”Kun ennen tätä uutta remonttia lisäsim-
me ensin vanhaan varastoon lämpöantu-
reita ja etenkin ilmankosteuden mittausta, 
huomasimme, että automatiikka alkoi sul-
kea tuuletusluukkuja jo melko aikaisin syk-
syllä. Kylmällä ja kostealla ulkoilmalla ei ol-
lut mahdollista kuivattaa, ja järjestelmä kes-
kittyi sisäilman kierrättämiseen, vaikka kui-
vatus oli vielä kesken. Tätä ongelmaa ratko-
essa lämmittimien käyttö alkoi tuntua hyväl-
tä ajatukselta.” Lauri muistelee. ”Lämmitti-
millä tuloilma saadaan lämmitettyä perunoi-
den lämpöisiksi, jolloin luukut voidaan pitää 
auki ja raitista kuivaa ilmaa puhaltaa varas-
ton läpi. Ohjausyksikkö säätää lämmittimiä 
ja luukkuja koko ajan tilanteen mukaan.”

Iso satsaus tulevaisuuteen
Varastoremontti on nuorilta isänniltä rohkea 
investointi. Uuden järjestelmän tieltä puret-
tiin vanhat, kapeiksi käyneet tuuletuskana-
vat ja siirrettiin varaston nosto-ovet uusiin 
paikkoihin. Uusi kanava rakennettiin hal-
lin pitkälle seinälle. Puhaltimet moottorei-
neen ovat uudet, samoin varastoautomatiik-

ka. Ilmapussien asennus hallin kattoon oli 
oma operaationsa. Kaasulämmittimet vaa-
tivat asiointia myös palotarkastajan kanssa.

Suuri osa investoinnista kohdistui itse va-
raston ohella myös perunalaatikoihin. Pa-
kotettu ilmanvaihto vaatii laatikoilta aiem-
paa enemmän. Uudet laatikot ovat yläosas-
taan suljettuja siten, että perunanpinnan 
talven mittaan hiukan vajotessa ilmanpai-
ne ei karkaa ylimpien lautojen raoista ”ha-
rakoille”. Myös laatikoiden alaosa eroaa ai-
emmin käytössä olleista laatikoista. ”Laati-
koihin upposi puolet koko projektin hinnas-
ta. Olimme jo aiemmin uusineet osan laa-
tikoista isoiksi kahden kuution laatikoiksi. 
Nämä laatikot pystyttiin pikku muutoksilla 
hyödyntämään myös uudessa varastossa, 
mutta vanhat kuution laatikot eivät sovel-
tuneet uuteen järjestelmään.” Lauri valitte-
lee ”Uusia laatikoita tuli pihaan aika mon-
ta rekkakuormallista.”

Monipuoliset vaikutukset 
perunan terveyteen

Rahkojen toiveet ovat luonnollisesti kor-
kealla uuden varaston suhteen. Remontti 
saatiin valmiiksi viime tipassa ensimmäis-
ten nostojen ollessa jo käynnissä. Tähän 
oli varauduttu, ja ensimmäiset lohkot nos-
tettiin tilan vanhempiin ja pienempiin va-
rastoihin. Nyt on uuteen uskoon remontoi-
tu isompikin varasto jo täynnä perunaa ja 
kuivatus käynnissä. 

Nopean kuivatuksen myötä nostokolhujen 
paranemisen pitäisi päästä käyntiin nope-
ammin ja lämmittimien ansiosta parantu-
misen pitäisi onnistua aiempaa paremmin. 
Näin mahdollisten taudinaiheuttajat eivät 
pääse myöhemmin talvella tunkeutumaan 
mukuloihin. Mukuloiden pinnoilla lisään-
tyvien mikrobien, kuten harmaahilseen tai 
mustapistetaudin aiheuttajien, elinolot käy-
vät kuivilla pinnoilla vaikeiksi.

Myöhäisen kasvukauden vuoksi uusi järjes-
telmä pääsee heti kunnon testiin. Kylmä al-
kukausi oli säilönyt emomukuloita nostoon 
asti, ja Laurin mukaan varsinkin Innovator-
lajikkeessa osa emomukuloista päätyi va-
rastoon saakka. ”Erä sijoitettiin varastossa 
omaan osastoonsa ja puhallettiin täydellä 
teholla. Nyt näyttää siltä, että emomukulat 
on saatu puhallettua kuiviin.” Lauri arvioi. 
”Aika näyttää, päästäänkö remontin avulla 
toivottuihin tuloksiin. Alku ainakin vaikut-
taa lupaavalta.”

KATsO VIdeO puhalluksen tehosta:
 www.kantaperuna.com/puhallus

Pu
ut

ar
ha

-S
an

om
at

Laatikkorivien päät suljetaan ilmapussin 
avulla, jolloin puhallusilma on pakotet-
tu kulkemaan perunalaatikoiden lävitse.
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Kaupunkipuisto perunamaana

Kesällä 2017 oli Turun Kupittaanpuistossa 
perunamaa – aivan niin kuin sata vuotta sit-
tenkin. Turun kaupungin perustama, 4H-ker-
hon organisoima ja Turun kaupungin kau-
nistamisrahastosta tukea saanut peruna-
maaprojekti oli osa Suomi 100 -juhlavuotta.
Kansalaissodan aikoihin Suomessa koet-
tiin ruokapulaa, ja myös kaupunkipuistot 
otettiin viljelykäyttöön. Maanmuokkauksen 
tekivät punaisten vankileirin vangit. Kupit-
taanpuistossa oli parhaimmillaan nelisensa-
taa viljelypalstaa, ja takaisin puistomaaksi 
alue palautettiin elintarvikepulan helpotta-
essa 1920-luvun puolivälissä.

Vuoden 2017 perunat istutti Kupittaanpuis-
toon Turun Steiner-koulun toinen luokka. 
Historiallisen puistoperunamaan lajikkeiksi 
valittiin perinteisiä Siikliä ja Timoa. Kesän 
ajan perunat ovat varttuneet 4H-yhdistyk-
sen kesätyöntekijöiden hoivissa. 

Sadonkorjuujuhlaa päästiin viettämään 
suun nitellusti, sillä perunat ovat saaneet 
kasvaa rauhassa riukuaiden ympäröimällä 

Turun Kupittaanpuiston historiallinen perunamaa 
syntyi 4H-kerhon, kaupungin ja koululaisten yhteispelillä.

maallaan. Vuosisata sitten oli toisin, kun 
palstaa vaille jääneet kaupunkilaiset kävi-
vät varastamassakin toisten satoa.

Peruna syrjäytti nauriin
Steinerkoululaisissa on havaittavissa sel-
vää innostusta, kun opettaja Pentti Paakko-
la tuo kolmasluokkalaisiksi ylennetyn jouk-
konsa Kupittaanpuistoon katosmaan, mitä 
maa on antanut.
– Lapsista kukaan ei ole ollut perunannos-
tossa aikaisemmin, itse sentään joskus, 
opettaja Paakkola kertoo.

Ennen kuin perunoita aletaan nostaa, pe-
rinnekokki Päivi lehtonen Perinnepata-yri-
tyksestä kertoo perunan historiasta. Sitä 
on viljelty Etelä-Amerikassa jo 7 000 vuo-
den ajan, ja vanhimpien lajikkeiden värikir-
jo oli laaja. Kun peruna saapui 1700-luvulla 
Suomeen, sitä vieroksuttiin ensin ilmeisesti 
naattien myrkyllisyyden vuoksi.

Perunalla on kuitenkin monta hyvää puol-
ta kuten satoisuus ja se, etteivät tuholai-

set käy sen naattien kimppuun. Vanha vil-
jelykasvi nauris joutui väistymään tulok-
kaan tieltä.

Suomessa peruna ei syrjäyttänyt muita vil-
jelykasveja kuitenkaan niin perusteellisesti 
ja kohtalokkaasti kuin Irlannissa, jossa pe-
runaruton saapuminen aiheutti miljoonan 
ihmisen nälkäkuoleman 1840-luvulla.

Perunamaa ei jää pysyväksi
Nyky-Suomessa Kupittaanpuiston peruna-
maalla perunan naatit on niitetty pois, mut-
ta niiden tyngät vinkkaavat, mistä kohtaa 
kannattaa kaivaa. Ensimmäisenä kuokalla 
kuopaisee sotaveteraaniyhdistyksen edus-
taja ja saakin kerralla hyvän saaliin.

Myös Steiner-koulun kolmasluokkalaiset 
juoksevat innoissaan perunamaalle kuokat 
ja lapiot työkaluinaan ja alkavat etsiä pe-
runaa. Siiklit ja Timot löytyvät mullan alta 
saman tien.
– Hei kato Mikki Hiiri, näyttää joku muhku-
raista mukulaa toiselle.

– Vau, kato miten iso, ihastelee toinen löy-
töään.

Vihreät ja pikkuruiset perunat jätetään maa-
han, muut pääsevät mukaan. Lapset saavat 
kerätä löytönsä omiin pusseihinsa ja viedä 
kotiin. Jos jotain jää, myös koulun keittiö 
saa osansa sadosta.

Ja mitä niistä kotona valmistetaan? Turun 
Steiner-koulun kolmas luokka, mikä on hy-
vää perunaruokaa?
– Keitetyt perunat ja voi!
– Muusi ja nakkikastike!
– Paistetut perunat!

Historiallinen perunamaa ei jää Kupittaan-
puistoon pysyvästi, vaan se muutetaan ta-
kaisin nurmeksi. Kauniin riukuaidan kohta-
lo ei vielä ole selvillä, mutta sadonkorjuu-
juhlan yleisöstä ehdotettiin sen siirtämistä 
Turun museokeskuksen hoiviin Kuralan ky-
lämäkeen.

Teksti ja kuvat elina Teerijoki

Peruna pelasti 
sota-ajan Suomen
Voi hyvin sanoa, että sota-aika-

na peruna pelasti suomalaiset. Sil-

lä korvattiin ruoissa monia muita 

raaka-aineita, joista oli pulaa. Pe-

runaa riitti lähes koko sota-ajan.

– Tehtiin esimerkiksi perunamak-

karaa, jossa oli hiukan lihaa, si-

säelimiä ja suureksi osaksi peru-

naa, kertoo Perinnepadan Päivi 

Lehtonen.

Perunajauhot taas korvasivat lei-

vonnassa vehnä- ja ruisjauhoja. 

Kehitettiin esimerkiksi perunalei-

vos, sittemmin herkulliseksi ha-

vaittu leivonnainen, jossa vehnä-

jauhoja on vain ripaus. Perunaries-

ka ja perunaletutkin ovat alun pe-

rin korvike- tai tähderuokia.

Tömppämämmi eli prötti taas on 

mämmiä, jossa on ruisjauhon li-

säksi perunaa. Sitä varten perunat 

keitetään kuorineen suolattomas-

sa vedessä ja kuoritaan kuumina, 

jotta imeltyminen pääsee alkuun.
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Peruna-ankeroiset  
luokitellaan vaarallisiksi  

kasvintuhoojiksi.
 

Suomessa tuotettu  
sertifioitu siemenperuna  

on tutkitusti  
turvallinen valinta.

Ennakkokauppa päättyy 30.11.
Tee siementilaus vaikka nyt heti!

Suosituimmat lajikkeeet Kantaperunalta

  Colomba                                                     Jessica                                                     Challenger

www.kantaperuna.com

Annabelle                                                    Noblesse
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Kuluvan kauden kotimainen lajikevalikoima 
näyttää jälleen hieman erilaiselta kuin en-
nen. Elintarviketurvallisuusviraston julkai-
semassa tilastolla kärkeä kohti hamuaa jäl-
leen uusia lajikkeita. Myös tulevalle kaudel-
le on luvassa uutuuksia. Ylivoimainen yk-
könen sertifioidun siemenen myyntikiloissa 
oli tällä kaudella Colomba, jonka etumatka 
toiseksi suurimpana majailevaan Melodyyn 
venyi jo 1 000 000 siemenkiloon. On mai-

K O T I M A A N  l A j I K e K u u l u M I s I A

Colomba kasvatti ylivoimaansa  
viennin voimalla

nittava, että kotimaista Colomban siemen-
tä vietiin Venäjälle sekä Ruotsiin ja muual-
le Eurooppaan lähes tuon miljoonan kilon 
verran. Kotimaan istutuksia varten Colom-
baa ja Melodya siis sertifioitiin kutakuinkin 
saman verran.

Annabelle ensi kertaa viiden 
suurimman joukossa

Colomban ohella voimakkaimmassa kasvus-

sa oli tänä vuonna Annabelle. Sertifoidiul-
la kiloilla mitattuna lajike nousi jo markki-
noiden neljänneksi suurimmaksi lajikkeek-
si. Annabellen merkitystä korostaa myös se, 
että toisin kuin Colombaa ja myös Asterixia, 
Annabellen siementä ei riittänyt ulkomaan 
vientiin, vaan koko 1 100 000 kilon siemen-
määrä istutettiin kotimaassa.

 1. Colomba  2 460 000 kg  (1 800 000 kg) HZPC Kantaperuna

 2. Melody  1 500 000 kg  (1 440 000 kg) Siemenperunakeskus

 3. Asterix  1 300 000 kg  (1 060 000 kg) HZPC Kantaperuna

 4. Annabelle  1 100 000 kg  (940 000 kg) HZPC Kantaperuna

 5. Red Scarlett  1 070 000 kg  (1 460 000 kg) HZPC Kantaperuna

 6. Siikli  1 000 000 kg  (850 000 kg) Vapaa lajike

 7. Timo  930 000 kg  (980 000 kg) HZPC Kantaperuna

 8. Challenger  820 000 kg  (670 000 kg) HZPC Kantaperuna

 9. Afra  730 000 kg  (370 000 kg) Finpom

 10. Marabel  700 000 kg  (570 000 kg) Finpom

 11. Solist  670 000 kg  (570 000 kg) Myllymäen Peruna

 12. Gala  580 000 kg  (480 000 kg) Myllymäen Peruna

 13. Jessica  570 000 kg  (PALJONKO?) HZPC Kantaperuna

Lajikkeet, joita sertifioitiin keväällä 2017 Suomessa enemmän kuin 500 000 kiloa. Su-
luissa vertailun vuoksi edellisen vuoden vastaavat määrät. Viime vuonna listalle ylti 
11 lajiketta, tänä vuonna 13. Gala, Afra ja Jessica nousivat esiin uusina niminä. Ni-
colan käyttö vaipui ensi kertaa alle 500 000 kilon.

Venäjällä paikallinen sertifioidun siemenen 
tuotanto pyrki edelleen korvaamaan Suo-
mesta ja muualta Euroopasta tuotavan sie-
menperunan. Venäjän-vientiin suunnatun 
Red Scarlettin tuotanto väheni siksi edel-
leen voimakkaasti. Venäjän ohella Red Scar-
lettin suomalaista siemenperunaa vietiin 
muutamia kymmeniä tonneja myös Slova-
kiaan, jossa siemenet puolestaan istutet-
tiin ruokaperunaksi Unkarin-vientiä varten.

Kotimaisen Hankkijan Timon sertifioitua sie-
mentä istutettiin Suomessa yhtä paljon kuin 
viime vuonna. Timon asema suosituimpana 
varhaisperunana pysyi muuttumattomana. 
Timoa hieman myöhäisemmät lajikkeet Co-
lomban ja Solistin johdolla vahvistivat ase-
miaan kesäperunamarkkinassa. Samat la-
jikkeet kasvoivat myös pääsadon tuotan-
nossa.

Jauhoisista lajikkeista Afran ja Challenge-
rin siemenmyynti kasvoi. Lajikkeet nousivat 
sertifiointitilaston sijoille 8 ja 9. Afran osalta 
muutosta selittää siementuonnin vähenemi-
nen, ja Challengerin osalta osittain siemen-
perunan vienti Eurooppaan. Yleisperunois-
ta nousussa olivat Marabel, Gala ja Jessica. 
Jessican koko myyntimäärä oli nyt ensi ker-
taa kotimaista tuotantoa.

Tulevan kevään nousijoiksi Noblesse, 
salinero, sunita sekä Avanti

Kevään 2018 sertifiointeja voidaan ennakoi-
da kesän viljelystarkastuksissa hyväksytty-
jen pinta-alojen perusteella. Uusista lajik-
keista kärkeä kohti näyttää nousevan Jes-
sican lisäksi toinen keltamaltoinen yleis-
peruna Noblesse. Uutuuslajikkeina listal-
le nousevat muiden muassa Sunita, Sali-
nero ja Avanti.

Varhaisperunauutuus Avanti tuottaa sileää ja kirkaskuorista perunaa.

Avanti on ensisijaisesti varhaisperunanvil-
jelyyn suunnattu uutuus. Päättyneen kesä-
nä sitä viljeltiin erityisesti Lounais-Suomes-
sa Timon rinnalla harson tai harson ja muo-
vin alla, ja kaikissa tapauksissa Avanti kas-
voi kauppakokoon Timon tahdissa. Avanti 
on kuoreltaan sileä ja kirkas ja muodoltaan 
kauniin soikea varhaisperuna.

Pääsadon uutuuslajikkeista Noblessea tuo-
tetiin Suomessa hyvin tuloksin ruokaperu-
naksi jo yli sadalla hehtaarilla. Kotimaista 
siemenperunaa on varastoitu tulevan ke-
vään sertifiointeja varten noin 600 000 ki-
loa. Noblessen malto on voimakkaan kel-
tainen ja kuori Avantin tapaan sileä ja kir-
kas. Aikaisuudeltaan Noblesse on kuitenkin 
selkeästi pääsadon peruna, ja on kuorineen 
varastoituna talviperunana. Jessican tavoin 
Noblesse soveltuu erinomaisesti kuorintaan.

Salinero on jauhoisempi, voimakkaan kel-
tainen ja erityisen herkullinen uutuusperu-
na punaiseen pussiin pakattavaksi. Päätty-
neen kesän ruokaperunaviljelmillä Salineron 
Hollannista tuotu siemen kärsi taimettumis-
ongelmista. Epätasainen taimettuminen oli 
Euroopassa tällä kaudella suurin yksittäi-
nen reklamaatioita aiheuttanut virhe serti-
fioiduissa siemenissä, eikä Suomeen istu-
tettu Salineron siemenerä valitettavasti ol-
lut poikkeus. Tulevana keväänä Salinerosta 
on ensimmäistä kertaa saatavilla kotimais-
ta sertifioitua siementä.

Toinen kokonaan uusi lajike kotimaan ruo-
kaperunatuotannossa on tulevana kesänä 
aikainen yleisperunalajike Sunita. Sunitan 
suosio kasvaa Noblessen tavoin kaikissa 
keltamaltoista perunaa suosivissa Euroopan 
maissa. Pisimmällä Sunita on Saksassa, jos-
sa se seuraa Annabellen ja Colomban jalan-
jälkiä matkalla yhdeksi Saksan suosituim-
mista perunalajikkeista. Sunitan tärkkelys-
pitoisuus on Salineroa, Noblessea ja Jessi-
caa matalampi, mutta esimerkiksi Colombaa 
keskimäärin kaksi prosenttiyksikköä korke-
ampi. Sunitan rakenne ja suutuntuma on 
muita vastaavan aikaisuusluokan lajikkeita 
kuivempi ja murenevampi, ja siitä odotetaan 
lajiketta erityisesti loppukesän ensimmäisiin 
keltaisen pussin pakkauksiin. Toki lajike on 
samalla myös normaaliin tapaan varastoi-
tava syys- ja talviperuna. Saksan ja esimer-
kiksi Slovakian tähänastisten kokemusten 
perusteella se soveltuu erinomaisesti myös 
kuorintaan. Suomessa Sunitaa liikenee ensi 
kertaa käytännön mittakaavan kuorintako-
keiluihin vasta tällä kaudella.

Aikainen yleisperuna Jessica nousi suosituimpien joukkoon.

Pekomat Oy

Pekomat toimittaa laadukkaat ja edulliset osat erilaisiin korjuukoneisiin
Hessels Zeefbanden on  Hollantilainen osatoimittaja jo 50 vuoden kokemuksella ensi asennus laatua

Toimitamme myös alkuperäisiä varaosia Grimme  Whulmaus / VM  Kleine  koneisiin
Nyt on oikea aika tutkia oma korjuukone ja pyytä tarjous varaosista

Toimitamme  erikoismattoja erilaisiin sadon käsittely laitteisiin asiakkaan mitoilla
Hyvää loppuvuotta!
Jyri-Pekka Raittila

Pekomat Oy  puh 0501668  /  036536614
Teollisuuskatu 2 64260 KASKINEN

www.pekomat.fi pekomat@pekomat.fi
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Kasvien antosyaanit  
– terveysvaikutuksia ja silmänruokaa

Tutkimus  &  Kehitys

Ku
va

t:
 I
lk

ka
 Ja

ak
ol

a

Antosyaanit ovat kasvien tuottamia pig-
menttejä, jotka pääasiassa loihtivat siniset, 
violetit ja punaiset värisävyt kukkiin, hedel-
miin, marjoihin ja muihin kasvinosiin. Ke-
mialliselta rakenteeltaan antosyaanit kuulu-
vat flavonoideihin ja niiden lukuisat erilaiset 
muodot koostuvat  lähinnä kuuden perus-
osan (antosyanidiini) ja sokeriosan yhdis-
teistä. Antosyaanien aikaansaamaan luon-
non värikirjoon vaikuttaa myös niiden muut 
kemialliset muutokset, liittyminen muihin 
yhdisteisiin sekä ph. Tähän mennessä on 
tunnistettu yli 650 erilaista kasvien tuotta-
maa antosyaania.

Kasveissa antosyaanien pääasiallinen teh-
tävä on pölyttäjien ja siementen levittäjien 
houkuttelu, mutta ne osallistuvat myös esi-
merkiksi kasvien solukoiden suojaamiseen 
ympäristön aiheuttamissa stressitilanteissa. 
Antosyaaneihin on myös liitetty lukuisia ih-
misten terveyttä edistäviä vaikutuksia, ku-
ten sydän-ja verisuonitautien, metabolisen 
oireyhtymän kehittymisen ja ikääntymiseen 
liittyvien aivotoimintoja rappeuttavien häiri-
öiden ehkäisy sekä silmien terveyden ylläpi-
to. Tieteellistä näyttöä näistä terveysvaiku-
tuksista tuotetaan enenevissä määrin. Tuo-
reet tutkimukset osoittavat myös, että an-
tosyaanit voivat edistää elimistön palautu-
mista urheilusuorituksen jälkeen.

Ruokavaliossamme marjat ovat parhaita an-
tosyaanien lähteitä. Marjojen ohella hyväksi 
antosyaanien lähteeksi mainitaan yleisesti 
lähinnä punaviini ja punakaali, joiden an-
tosyaanipitoisuudet ovat samaa tasoa man-
sikoiden kanssa. Näihin verrattuna esimer-
kiksi uutuuslajike Violet Queen -peruna si-
sältää nelinkertaisen määrän antosyaaneja, 
puolet mustaherukan antosyaanipitoisuuk-
sista. Mustikka on ylivoimaisimpia antosy-
aanien lähteitä koska toisin kuin monilla 
muilla marjoilla, myös marjan sisus on täyn-
nä näitä yhdisteitä. Mustaherukkaan verrat-
tuna metsämustikka sisältää 2 – 3-kertaisen 
määrän antosyaaneja. 

Pitoisuuksien lisäksi myös antosyaanien laa-
dulla on merkitystä. Delfinidiini-antosyaa-
nit saavat aikaan sinertävämpiä värisävyjä 

ja niiden on todettu olevan voimakkaam-
pia antioksidantteja sekä omaavan tietty-
jä muista antosyaaneista poikkeavia ter-
veysvaikutuksia, esimerkiksi osteoporoo-
sin ehkäisyssä. Viimeaikaiset tutkimukset 
ovat osoittaneet, että pohjoiset kasvuolo-
suhteet edistävät antosyaanien kertymistä 
luonnonmarjoilla, ja että pohjoisemmat al-
kuperät ylipäätään tuottavat keskimäärin 
enemmän antosyaaneja erilaisissa kasvu-
olosuhteissa verrattuna eteläisempiin alku-
periin. Pitkä päivä kasvukauden aikana li-
sää antosyaanien kokonaispitoisuuksia ja 
viileämpi lämpötila näyttäisi suosivan eri-
tyisesti delfinidiinien kertymistä mustikois-
sa. Tämän perusteella voidaan siis päätel-
lä, että pohjoisessa kasvaa sinisempiä luon-
nonmarjoja.

laura jaakola

Laura Jaakola työskentelee professorina 
ja tutkimusjohtajana Tromssan Yliopis-
tossa Norjassa

hankkijan erikoiskasvimyyjät kokoontuivat 
lokakuun alussa Nokialle kouluttautumaan 
siemenperuna-asioissa. Koulutuspäivän ai-
heita olivat muun muassa perunanviljely 
alueittain suomessa, nykyaikaiset peruna-
lajikkeet sekä ajankohtaiset kasvitaudit ja 
syyt tautien taustalla. hankkija haluaa ottaa 
isomman roolin siemenperunoiden myyn-
nissä puutarhapakkauksien lisäksi myös 
ammattiviljelijöille. 

Perunalajikkeet ovat 
muuttuneet viime vuosina

Viimeisen 10 vuoden aikana Suomen viljel-
lyimmät perunalajikkeet ovat muuttuneet. 
Moni takavuosien suosikki on poistunut 
markkinoilta kokonaan. Hankkijan ammat-
tipuutarha- ja erikoiskasvimyyjiltä kysellään 
kuitenkin edelleen esimerkiksi Van Goghia ja 
Pitoa. ”Asiakkaat kyselevät, miksi vieläkään 
ei saa Van Goghia”, Turun Hankkijan erikois-
kasvimyyjä Lea Dahl kertoo. Van Gogh -la-
jikkeen siementuotanto on loppunut Suo-
messa viitisen vuotta sitten. 

Vanhojen suosikkien tilalle on noussut yhä 
satoisampia, kauniimpia, tautikestävämpiä 
ja maukkaampia perunalajikkeita. Nopea-
kasvuisuus esimerkiksi on Suomen vaihtele-
vissa kasvuolosuhteissa hyvin tärkeää, jotta 
satoa saadaan olosuhteista huolimatta. Ke-
sät ovat lyhyitä Suomessa. Suuri lajikekirjo 
takaa sen, että jokaiselle löytyy se mielei-
nen perunalajike mutta se aiheuttaa myös 
haasteita myyjille. ”On tärkeää pysyä muka-
na mitä lajikkeita tällä hetkellä viljellään. Vil-
jellyimmät lajikkeet vaihtelevat alueellises-
ti Suomen sisälläkin”, kertoo HZPC Kanta-
perunan valikoimapäällikkö Mika Paassilta.

helppoa ja edullista 
asiointia asiakkaalle

Se että Hankkija ottaa suurempaa roolia sie-
menperunatoimituksissa, hyödyttää kaikkia 
osapuolia. Eikä vähiten itse tilaajaa. ”Jos ti-
lataan vajaita lavoja, eli alle 50 kpl, 25 kg 
verkkosäkkejä, olisi kustannustehokkainta 
hakea ne Hankkijalta, jolla on myymälöitä 
kattavasti ympäri Suomen. Tällöin vältytään 
vajaalava- ja lavoituslisiltä. Samoin rahtihin-
ta on huomattavasti edullisempi per kilo, 
kun myymälään menee isompi lasti kerral-
la”, kertoo HZPC Kantaperunan yhteyspääl-
likkö Anna-Sofia Rajala. ”Usein toimituksen 

sopiminenkin voi olla haastavaa jos asiakas 
on esimerkiksi päivätöissä muualla. Myy-
mälästä perunat voi noutaa oman aikatau-
lun mukaan.” 

Asiantuntevaa viljelyneuvontaa 
lähimmältä hankkijalta

Hankkijan myymälöistä löytyy kattavasti pe-
runalajikkeita kotipuutarhureille. Myymälöi-
hin toimitetaan myös 25 kg verkkosäkke-
jä, mutta ne eivät useinkaan mahdu esille 
myymälään. ”Jos siemenperunan tarve on 
vaikkapa 25 kg niin edullisempaa on ostaa 
10 kg ja 5 kg puutarhapakkauksia lähei-
sestä myymälästä kuin tilata perunat suo-
raan meiltä kotiovelle”, Anna-Sofia kertoo. 

Hankkija panostaa 
siemenperunamyyntiin

Kantaperunan valikoimapäällikkö Mika Paassilta kertoo uusien perunalajikkeiden 
tutkimuksesta ja kehityksestä Hankkijan erikoiskasvimyyjille.

Useilla Hankkijan myyjillä on pitkä koke-
mus maatalousmyynnistä ja löytyypä myy-
jien joukosta useampia perunanviljelijöitä-
kin. Palvelu on siis ehdottomasti asiantunte-
vaa. Myyjät kuulevat monenlaisia kysymyk-
siä ja kommentteja lajikkeista ja niiden omi-
naisuuksista sekä erilaisista kasvitaudeista. 
Hankkijalta hankitaan myös muun muassa 
harsoa, peittauslaitteistoa sekä kasvinsuo-
jeluaineita. Tilaaminen onnistuu samalla kun 
on muutakin asiaa myymälään, soittamal-
la tai sähköpostitse. 25 kg verkkosäkit sie-
menperunaa kannattaa aina varata myymä-
lästä ennakkoon, jotta ei jää ilman.

Milloin kannattaa ostaa hankkijalta?

• Jos tarvitset useita eri lajikkeita alle 1 250 kg/lajike

• Jos kokonaistilausmäärä jää alle 1 250 kg:n

• Jos toimituksen vastaanotto on haastavaa klo 8 – 16

• Jos tarvitset Agrirahoitusta
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Euroopan
varhaisperuna-aitta

ei tee kompromisseja
Verinen historia, sekava nykytila

Israelin historia tunnetaan uutiskuvista ja 
sanomalehtien palstoilta meillä Suomessa-
kin. Alueen historia on vanhaa, kuten Lähi-
Idässä yleensä, mutta myös viimeisen sa-
dan vuoden aikana alueella on sattunut ja 
tapahtunut yhtä ja toista. Nykyinen juuta-
laisista koostuva valtaväestö vaelsi alueel-
le alun perin läntisemmistä osista Turkkia, 
jonka osana nykyisen Israelin alue aiemmin 
tunnettiin. Ensimmäisessä maailmansodas-
sa alueen valtasi itselleen Iso-Britannia. Toi-
sen maailmansodan kauhuja Israelin alueel-
le pakeni satojatuhansia juutalaisia, ja so-
dan päätyttyä YK:n yleiskokous suositteli 
alueen jakamista etnisten konfliktien vuok-
si kahteen osaan erillisiksi juutalaisvaltioksi 
ja arabivaltioksi. Iso-Britannia katsoi tässä 
vaiheessa parhaaksi vetäytyä konfliktien re-
pimältä alueelta lopullisesti. YK:n suosituk-
sen seurauksena, mutta ei niinkään suosi-
tuksen mukaisena, perustettiin vuonna 1948 
väkivaltaisuuksien saattelemana itsenäinen 
Israelin valtio.

Sittemmin Israel on milloin puolustautunut 
Egyptin ja Syyrian hyökkäyksiä vastaan, mil-
loin itse terroristien pelossaan hyökännyt 
naapurimaa Libanoniin tai ottanut yhteen 
alueelle alistetuksi vähemmistöksi jäänei-
den islaminuskoisten palestiinalaisten kans-
sa. Väkivaltaiset levottomuudet ja sekava 
poliittinen tilanne ovat jatkuneet 2000-lu-
vulla ja aina tähän päivään saakka. Israel 
on yhä monella tapaa kansainvälisen poli-
tiikan polttopisteessä ja yksi maapallon rä-
jähdysaltteimmista alueista.

”Maidon ja hunajan maa” 
tuottaa ruokaa aavikolla

Sotaisasta historiastaan ja pienestä koos-
taan huolimatta Israelissa on eletty myös 
niin sanottua tavallista elämää ja käyty 
kauppaa. Pinta-alaltaan Israel vastaa esi-
merkiksi keskikokoista Tyynenmeren saari-
valtiota Fidziä tai vaikkapa piskuisista Afri-
kan valtioista Ruandaa tai Dijboutia. Noin 
20 000 neliökilometrin pinta-alasta puolet 
koostuu hiekka-aavikosta ja vain noin kol-

masosa on viljelykelpoista. Maatalouskäy-
tössä on 2 % Israelin pinta-alasta. 

Kokoonsa nähden maa on onnistunut luo-
maan nopeassa tahdissa voimakkaan vien-
tikulttuurin ja tuottamaan vuosittain mitta-
vat määrät esimerkiksi banaania, avokadoa 
ja mangoa, omenaa ja päärynää, sitrushe-
delmiä ja muita trooppisia ja sub-trooppi-
sia hedelmiä, samoin kuin vihanneksia ja 
viljaa sekä tietenkin perunaa. 

Puolet perunoista vientiin, 
puolet kotimaahan

Perunaa tuodaan Eurooppaan vuosittain 
kaikkiaan noin 1 000 miljoonaa kiloa lähin-
nä Egyptistä, Marokosta, maantieteellises-
ti Aasiaan kuuluvalta Kyprokselta sekä Is-
raelista. Israelin osuus Eurooppaan tuota-
vasta perunasta on noin neljännes eli noin 
250 miljoonaa kiloa. Vientiä varten viljel-
lään noin puolet maan koko perunantuo-
tannosta. Tuotannon pääpaino on ulkoisel-
ta laadultaan moitteettoman perunan vil-

jelyssä. Laatu on viennistä elävälle maalle 
kaikki kaikessa.

Perunaa viljellään Israelissa hiekka-aavikon 
reunoilla karkeilla hiekkamailla, ja kaikkia 
perunapeltoja kastellaan raskailla koneis-
toilla. Pohjaveden ohella kasteluun käyte-
tään maan pohjoisosissa sijaitsevan Gene-
saretinjärven vettä. Järvivettä pumpataan 
perunapelloille jopa 200 kilometrin päähän 
järvestä. Myös järveltä etelään jatkuvan Jor-
danjoen vettä käytetään laajasti kasteluun. 
Joki laskee etelässä maan suurimpaan ve-
sistöön Kuolleeseenmereen. Kuolleenme-
ren poikkeuksellisesti erittäin suolainen jär-
vivesi on kuitenkin kastelun näkökulmas-
ta käyttökelvotonta. Kuollutmeri kutistuu 
vuosi vuodelta juuri kastelun seurauksena, 
kun lähes kuiviin pumpattu Jordanjoki las-
kee vettä järveen vähemmän kuin paahta-
va aurinko järvestä haihduttaa.

eurooppalaiset asiakkaat 
sanelevat lajikevalikoiman

Perunanvientiä varten Israelissa viljellään 
eurooppalaisia lajikkeita, joita eurooppa-
laiset pakkaajat ja muut ostajat haluavat 
ostaa. Esimerkiksi Annabelle on sen vuok-
si viljelyssä suosittu lajike, vaikka paikalli-
set kuluttajat eivät olekaan tottuneet näin 
keltamaltoisiin lajikkeisiin. Muita Suomessa-
kin tuttuja lajikkeita Israelin perunapelloilla 
ovat muun muassa Colomba ja Sunita. Tär-
kein vientilajike on vaaleamman keltainen 
Vivaldi, jota ostetaan Israelista nimenomaan 
sileän ja kirkkaan ulkoisen laatunsa vuoksi.

Kotimaan markkina jakautuu Israelissa noin 
puoliksi punakuoristen ja keltakuoristen pe-
runoiden kesken. Kuoren väristä riippumat-
ta kuoren alta olisi löydyttävä mieluiten vaa-
leankeltainen malto, mutta kaunis ulkonä-
kö kyllä houkuttaa paikalliset kuluttajat tar-
peen tullen joustamaan mallon värin suh-
teen. Tärkein lajike on noin kymmenen vuot-
ta sitten markkinoille saapunut Sifra, joka 
on kirkkaan kuorensa, pyöreänsoikean muo-
tonsa ja aivan vaaleankeltaisen maltonsa 
puolesta malliesimerkki israelilaisten suosi-
masta perunasta. Punakuorisista lajikkeista 
tärkeimpiä ovat Rodeo, Mozart ja Canber-Kymmenen miljoonan asukkaan Israel merkitsee eurooppalaiselle perunamarkkinalle enemmän kuin valtion väkiluku antaisi ym-

märtää. Israelista tuodaan vuosittain satoja miljoonia kiloja hyvälaatuista uutta perunaa kaikkialle Eurooppaan. Perunavirrat 
kohdistuvat lopputalven mittaan niihin maihin, jotka kulloinkin janoavat uutta perunaa ennen omien satojensa valmistumista.

Raskaat kastelujärjestelmät ovat israelilaiselle perunalle elinehto.

Perunaa viljellään Israelissa karuissa olosuhteissa.

ra sekä uudempina tulokkaina Memphis, 
Sunred ja Suomessakin ensiaskeleitaan ot-
tava Rosi.

Koska pienessä ja paahteisessa maassa 
pelto on tiukassa ja tuotantokustannukset 
haastavien viljelyolosuhteiden vuoksi kor-
keat, ei perunanviljelyssä juuri ole varaa 
kompromisseihin. Sadon on oltava korkea 
ja myynnin on onnistutta, jotta kulut saa-
daan katettua. Siksi Israelista on muodos-
tunut yksi maailman laadukkaimmista pe-
runantuottajista. 
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Pelastus vai kirosana?

MEILTÄ MAAN KATTAVIN TUOTEVALIKOIMA  

JA VILJELYNEUVONTA
• Maanparannusaineet • Kasvinsuojeluaineet 
• Lannoitteet  • Viljely- ja pakkausmateriaalit

Ota yhteyttä peruna-asiantuntijoihin:

sposti: etunimi.sukunimi@berner.fi

Ferticare Starttiliuos 2

Uusi runsasravinteinen koostumus

ASKO SEPPÄNEN        RONNY HOXELL            KRISTIAN MIKOLA       EEVA-LIISA LEHTO 
040 579 3866            040 591 4071              040 574 7387             040 482 5306

JUHA-PEKKA KLASILA   MATIAS RÖNNQVIST   JARMO AHO 
040 579 3714               0400 590 057            0500 289 078  

 

ERIKOISLANNOITTEET:

GreenCare Pro Extra (3-0-0)
GreenCare Pro Kalsiumravinne*
GreenCare Pro Ca/Mg-ravinne*
GreenCare Pro NPK (4-5-20) 

   *) luomuhyväksytty
Kysy myös uutuuslannoitteista!

Luomu on nykyään monessa yhteydessä in. 
Kuluttajat haluavat, viljelijät kavahtavat. Mi-
ten tähän asiaan saataisiin kultainen keski-
tie ja kaikki ymmärtämään luomun positii-
visetkin puolet? Peltomaan tilalla luomuun 
siirtyminen oli luonnollinen prosessi. Pel-
lot oli niin kulutettu loppuun kymmenien 
vuosien perunanviljelyllä, että mikään muu 
kuin viljelykierto ei ollut vaihtoehtona. Tä-
män lisäksi tilan isäntä allergisoitui pahas-
ti kasvinsuojeluaineille joten päätös oli sel-
vä vaikkakin vaikea. 

Luomuun siirtyminen ei ollut helppoa. Kak-
si vuotta luomusäädöksillä viljelyä, mutta 
ei luomutuotteita myytäväksi. Taloudelli-
sesti tämä aika oli erittäin raskasta. Viljely-
kirjanpito ei ole kovin paljon muuttunut ja 
säädökset ovat selkeät esim. viljelykierron 

osalta. Tarkastajatkin ovat olleet inhimillisiä 
ensimmäisen katastrofitarkastajan jälkeen. 
Siihenkin auttoi se, että valitti asiasta ja 
sanoi, että me kunnioitamme tarkastajia ja 
vaadimme sitä myös heiltä. Kannattaa vaa-
tia itselleen inhimillistä kohtelua. 

Luomuviljely on tällä hetkellä ainakin peru-
nan osalta monella tapaa lapsen kengissä. 
Tutkittua tietoa luomuperunan nykyaikai-
sesta viljelystä on vähän ja markkinat ovat 
suureksi  osaksi Euroopassa. Luomuperunan 
viljelyn onnistumiseksi tarvitaan ammatti-
maista asennoitumista sekä paljon luovaa 
hulluutta. Pelkkä perunat peltoon ja syksyl-
lä ylös -ajattelu ei toimi nykyajan luomuvil-
jelyssä. Ruisku on myös yksi tärkeimmistä 
työvälineistämme ja hivenravinteiden tark-
ka määritys elintärkeää. 

Haluaisin myös yhteistyötä tavanomaisen 
ja luomuperunan viljelijöiden välille. Mei-
dän tarkoitus ei ole syyllistää tai käännyt-
tää ketään ja olemme saaneet tavanomaisil-
ta viljelijöiltä myös paljon vinkkejä viljelyyn. 
Toivottavasti yhteistyö dialogisoituu tulevai-
suudessa yhä enemmän. Meille kaikille vil-
jelijöille on tilaa kunhan löydämme omat 
vahvat puolemme ja sitä kautta markkinat 
joilla toimia. Joka tapauksessa maailma on 
koko ajan kiihtyvässä muutoksessa ja ku-
luttaja määrittää meidän tulevaisuutemme.  

saija Peltomaa 
luomuviljelijä

Ota yhteyttä ja kysy lisää tehokkaasta  ja 
helppokäyttöisestä painekuivausjärjestelmästä! 

Juhis.isotalo@gmail.com
Jussi@jussiisotalo.fi

www.mooij-agro.com
0400431525   |   0400728685

www. jussiisotalo.fi

Juha-Matti Jussi
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svensk Resumé

POTATIseNs seNA VäxTPeRIOd 
AVsluTAdes Med KRAfTIgT RegN

Tjälen och det kalla vädret försenade planteringen
På grund av den sena planteringen och det kalla vädret under 
sommaren har potatisens tillväxt under hela säsongen varit cirka 
två veckor långsammare än under ett genomsnittligt år. På många 
håll i de huvudsakliga produktionsområdena var början av som-
maren torr och kall. Det regnade mer under perioden juli–augus-
ti, men nederbördsmängderna har varierat mycket från ort till ort. 

Pesten krävde effektiv bekämpning
I delar av landet medförde regnet att pesten bröt ut tidigare än 
vanligt, redan i början av juli. Därmed har det varit nödvändigt att 
bekämpa pesten mer än genomsnittligt. I och för sig verkar pota-
tisens kvalitet vara bra. Den här sommaren har inget enskilt kvali-
tetsfel utvecklats till något mer omfattande problem. Särskilt för de 
senare sorterna har skalets hårdnande försenat upptagningsstarten. 
Det hade varit bra med fler soliga dagar och mer värmesumma.

en normal skörd, trots allt
Om all potatis tas upp verkar det som om skörden efter alla som-
marens händelser blir normal. Det är tveksamt hur väl de sista 
potatisarna som togs upp under våta förhållanden och som har 
svagt skal, kommer att hålla, särskilt om det inte går att torka par-
tierna innan de lagras. De senare sorternas små knölar kommer 
att vara synlig i form av ökat svinn vid sorteringen samt i form av 
ett lägre säljbart saldo. Förändringarna vad beträffar odlingsarea-
len för potatis är små. Tillväxten var inriktad på stärkelsepotatis.
Den försenade skörden ledde till en balanserad marknad

Under sommaren har producentpriserna trots skördesituationen 
legat 2 – 4 euro/100 kg lägre än för ett år sedan. Förra säsong-
ens priser uppnåddes och överskreds först i augusti. Då började 
marknadssituationen med mer efterfrågan eller balans synas i pri-
serna. De svåra upptagningsförhållandena passar utmärkt för att 
stärka den positiva marknadsutvecklingen. Potatisgårdar som be-
finner sig i ett trängt ekonomiskt läge behöver verkligen en mark-
nadssäsong med bättre priser. Förhoppningsvis får vi precis det.   

A n t t i  L a v o n e n ,  M T K  r y

eN säTTPOTATIsgåRd  
INVesTeRAR I uPPTORKNINg

Det talas mycket om upptorkning och varje potatisgård har sina 
egna metoder för torkningen. De första upptagningarna i slutet 
av augusti och början av september är ofta lätta i det hänseendet 
att bara en liten mängd fukt följer med potatisen till lagret i torr 
väderlek. I det här skedet är även den luft som används för upp-
torkningen ofta lämpligt varm och torr så det är relativt enkelt att 
blåsa ut den lilla fuktmängden ur lagret. Mot hösten blir utma-
ningarna svårare. Ytan på potatis som tas upp för lagring bör blå-
sas torr inom ett dygn efter upptagningen.

luftmadrasser tvingar in luftflödet i lådorna
I Europa har man redan under en längre tid installerat system med 

så kallad tvångsventilation i lök- och potatislagren. Under somma-
ren som varit har de första byggnadsprojekten för tvångsventila-
tion pågått i Finland, ett i ett nytt löklager i Laitila och ett i Rah-
kos potatislager i Tyrnävä.  

Den största skillnaden jämfört med den traditionella ventilation 
man använt i Finland är att man inte låter luften flöda fritt under 
och mellan lådorna, utan att man tvingar in den i lådorna. Det 
mer bekanta fria luftflödet torkar potatisen med hjälp av så kall-
lad konvektion, alltså så att luften då den flödar mellan lådorna så 
att säga så småningom ”suger” med sig luft även inifrån potatis-
lådorna. I systemet med tvångsventilation skjuter luften in direkt 
i lådorna så den fuktiga luften blåses helt konkret bort ur luftfick-
orna mellan potatisknölarna. Tvånget skapas genom att stänga av 
det fria luftflödet med hjälp av helt fyllda luftkuddar. Luftkuddar-
na täpper till mellanrummen mellan lådraderna, både i radernas 
ändor och över lådstaplarna. På så sätt går den enda rutten som 
luften kan använda för att flöda ut ur kanalen genom potatislå-
dorna. Luftkuddarna är fästa i skenor som löper i lagrets tak och 
fylls på under lätt tryck med hjälp av en kompressor.

Värmeaggregat ger kruttorr utblåst luft
Parallellt med tvångsventilationen är den andra betydande änd-
ringen i Rahkos lager att den luft som tas utifrån även värms upp. 
Fyra gasdrivna värmeaggregat har placerats i den nya ventilations-
kanalen, ett för varje avdelnings fläktpar. Syftet med värmeaggre-
gaten är enkelt: När luften utomhus blir kallare och fuktigare mot 
natten kan man tack vare värmeaggregaten fortsätta med effek-
tiv torkning länge under kvällen och natten. ”När vi före den här 
nya renoveringen först lade till värmegivare och i synnerhet mät-
ning av luftfuktigheten i det gamla lagret, märkte vi att automati-
ken började stänga ventilationsöppningarna redan ganska tidigt 
på hösten. Det gick inte att torka med kall och fuktig utomhusluft 
och systemet fokuserade på att återcirkulera inomhusluften, trots 
att torkningen fortfarande pågick. När vi försökte lösa det här pro-
blemet började användningen av värmeaggregat låta som en bra 
idé”, drar sig Lauri till minnes.

en stor satsning på framtiden
För unga husbönder är en renovering av lagret en modig inves-
tering. För att kunna installera det nya systemet togs de gamla 
ventilationskanalerna bort och lagrets takskjutsportar flyttades till 
nya platser. Den nya kanalen konstruerades på den långa väggen 
i hallen. Fläktarna jämte deras motorer är nya, liksom lagerauto-
matiken. Monteringen av luftkuddarna i halltaket var en helt egen 
operation. De gasdrivna värmeaggregaten krävde även en diskus-
sion med brandchefen. 

Familjen Rahko har höga förhoppningar för det nya lagret. Reno-
veringen blev klar i sista stund, när de första upptagningarna re-
dan pågick. Nu är även det renoverade större lagret fullt med po-
tatis och torkningen pågår. 

F o r s k n i n g  o c h  u t v e c k l i n g :

VäxTeRNAs ANTOcyANeR säTTeR fäRg På 
VåR VäRld Och sKyddAR VåR hälsA

Antocyanerna är pigment som växterna producerar och som i för-
sta hand ger upphov till blå, violetta och röda nyanser i blommor, 
frukt, bär och andra växtdelar. Till sin kemiska struktur tillhör an-
tocyanerna flavonoiderna och de många olika formerna består när-
mast av föreningar av sex grunddelar (antocyanidin) och sockerde-
lar. Även antocyanernas andra kemiska förändringar, deras kopp-
ling till andra föreningar och deras pH påverkar också den färgri-
kedom de skapar i naturen. 

I växterna har antocyanerna huvudsakligen som uppgift att locka 
till sig insekter som pollinerar och sprider fröer. De bidrar även till 
att skydda växternas vävnader vid stressituationer som orsakas av 

miljön.  Man har även kopplat många hälsofrämjande verkningar 
för människan till antocyaner. Dessa är till exempel förebyggande 
av hjärt- och kärlsjukdomar, av utveckling av metabola syndromet 
samt av problem som medför försämrad hjärnkapacitet i samband 
med åldrande, samt att upprätthålla ögonhälsan.

I vår diet är bären de bästa källorna till antocyaner. Förutom bär 
nämner man även allmänt ofta rödvin och rödkål som källa till an-
tocyaner. Rödvin och rödkål innehåller liknande mängd antocya-
ner som jordgubbar. Potatisen Violet Queen innehåller fyrdubbelt 
mer antocyaner jämfört med dem. Nyare forskning har påvisat att 
växtförhållandena i norr främjar ansamlingen av antocyaner i na-
turens bär och att ett mer nordligt ursprung överlag i genomsnitt 
producerar mer antocyaner under olika växtförhållanden, jämfört 
med mer sydliga ursprung. 

L a u r a  J a a k o l a

uTNäMNINgAR

Produktionschef    Säljchef
janne streng   samuli läspä

Roland Rosenback
Konemyynti
(0) 400 433 231
rr@grimme.dk

Timo Myllyviita 
Huolto ja varaosat
(0) 400 187 882
(0) 400 187 812

www.grimme.dk

Muista myös
 ensi kausi!

 Ennakkoehto
voimassa

1.9. alkaen,
varaa omasi.

Simo och Lauri Rahko
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N I M I T Y S U U T I S I A

janne streng hZPc Kantaperunan 
tuotantopäälliköksi

janne streng on aloittanut Kantaperunas-
sa tuotantopäällikkönä. Janne on opiskel-
lut agronomiksi Helsingin yliopistossa pää-
aineenaan kasvintuotanto ja kasvitaudit. 
Aikaisemmin hän on työskennellyt Helsin-
gin yliopistolla, jossa hän oli mukana kehit-
tämässä uutta perunan virustaudit tunnis-
tavaa menetelmää. Yliopiston jälkeen hän 
työskenteli tutkijana Perunantutkimuslaitok-
sella sekä sittemmin tietojärjestelmäasian-

tuntijana Maaseutuvirastossa.
Janne on kotoisin Sysmästä, missä hän kul-
keekin Tyrnävältä usein hoitamassa per-
heensä metsätilaa. Myös vapaa-aika kuluu 
pitkälti luonnossa metsästysharrastuksen 
parissa. Tämän lisäksi harrastuksiin kuuluu 
monipuolisesti liikuntaa, kuten pyöräilyä ja 
kuntosalilla käyntiä.
Janne aloitti työskentelyn Kantaperunassa 
heinäkuun alussa. Vaikka hän on ollut uu-
dessa työssään vasta pari kuukautta, tun-
tuu Jannesta että työhön on päässyt nope-
asti kiinni. Janne kokee, että työskentelystä 
etenkin Perunantutkimuslaitoksella on ollut 
aloituksessa paljon hyötyä. ”Erilaiset kas-
vinsuojeluaineet ja niiden käyttö on varsin 
tuttua, ja tunnen myös entuudestaan pal-
jon tällä alalla työskenteleviä ihmisiä”, Jan-
ne kertoo. ”Erittäin mukava ja samalla so-
pivan haastava työnsarka näyttäisi olevan 
tiedossa!”

samuli siirtyy myyntitiimiin
Yhdeksättä vuotta Kantaperunan siemen-
tuotannon parissa työskennellyt samuli läs-
pä on nimitetty 1.7.2017 alkaen HZPC Kan-
taperunan uudeksi myyntipäälliköksi. Samu-

Janne Streng Samuli Läspä

lin vastuulla on siemenperunoiden myynti 
pakkaamoille ja kuorintaan. ”Uskon että mi-
nulla on paljon annettavaa asiakkaille, sil-
lä tunnen meidän perunalajikkeet hyvin ja 
osaan antaa käytännön ohjeita niiden vil-
jelyyn”, Samuli kertoo. 
Koulutukseltaan Samuli on agrologi. Samu-
li asuu perheineen Tyrnävällä ja harrastaa 
vapaa-ajalla kuntosalilla käyntiä, pelaa sa-
libandyä sekä tennistä. Samulin tavoittaa 
numerosta 050 533 0499. 
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Pyhäjoen Puu Oy

ISOKAPPA perunalaatikot
• mittatarkka; käyttää varastotilan tehokkaammin
• kestävä, reilu naulaus
• halutessa myös höylättynä
• ulkonurkat viistetty
• pyöristetyt kulmat eivät kolhi perunaa
• elintarvikeystävällistä havupuuta
• päätylaudat liimattu ja naulattu
Valmistus mittatilaustyönä
• mitoitetaan tuottajan omaan järjestelmään
• lyhyt toimitusaika ja varma toimitus
• suoraan tehtaalta ilman välikäsiä
• voidaan koota myös paikalla

kuljetuskustannusten säästämiseksi

Kysy tarjous
laatikoista ja kuormalavoista!

Selvitä peltojesi ravinnetila monipuolisilla analyyseillamme

LAITA PELTOSI 
TUOTTAMAAN
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K U VA S A T O A  K E S Ä N  J A  S Y K S Y N

Tyrnävän Perunamarkkinoilla 30.9.2017 tarpeeksi korkealla 
perunatornilla voitti Real Snacksin sipsejä.

Julkkiskokit Tommi Tuominen ja Henri Alen kokkasivat maisti-
aisanoksia ajatuksella Inspired by Tyrnävä, jossa oli perunaa 
3 tavalla: keitettynä, vaahtona ja friteerattuna.

Elokuun lopussa kenttäpäiviä vietettiin Jepualla ja Dagsmar-
kissa tutustumalla eri perunalajikkeisiin.

Elokuun alussa esiteltiin Luken luomuperunakoe Limingassa. 
Siemenperunatalot esittelivät eri lajikkeita jonka jälkeen tutus-
tuttiin esimerkiksi virus- ja lannoituskokeisiin.

perunatapahtumista

Heti Juhannuksen jälkeen Merimaskussa tutustuttiin varhais-
perunakoekenttään.

Mika Kauppinen ja Samuli Läspä esittelemässä uutuuslajikkei-
ta Dagsmarkin kenttäpäivillä 24.8.2017.




