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Mennyt kesä oli erikoinen, siitä lienee pu-
huttu jo riittämiin. Mitä kaikkea noin ääripäi-
sestä kasvukaudesta voidaan ottaa opiksi 
tulevia ”normaaleja” kesiä silmällä pitäen? 
Pölyn jo laskeuduttua vaikuttaa siltä, että 
yksi tärkeä asia on perunan typen käyttö, ja 
ennen kaikkea typen mobilisoituminen kas-
vukauden aikana. Siihen ei voi varsinaisesti 
suoraan vaikuttaa, mutta välillisesti sen voi 
ottaa huomioon.

Isojen perunan viljelyttäjien lukuja katselles-
sa näyttää siltä, että viime kesän jäljiltä suo-
malaisesta perunasta puuttuu noin 2 %-yk-
sikköä tärkkelystä. Tämähän kuulostaa ensi 
kuulemalta vähältä, jos perunassa kuiten-
kin on vettä usein yli 80 %. Käyttölaadus-
sa ja jauhoisuudessa ero on kuitenkin suuri.
Mainittakoon, että aikaiset lajikkeet, kuten 
Colomba, näyttävät pärjänneen suhteessa 
paremmin. 

Myöhäisemmillä lajikkeilla ongelmaksi muo-
dostui, ei niinkään kylmä alkukesä, vaan tar-
kemmin sanottuna liian myöhään lämmen-
nyt kesä. Näillä sanoilla on se ero, että nor-
maalikesänä typpi lähtee maasta liikkeelle 
alkukesästä ja sysää perunan kasvun hy-
vään alkuun. Menneenä kesänä maa läm-
peni vasta keskellä kesää. Typpi ryöpsähti 

silloin liikkeelle, ja kituutellen taimettuneet 
perunat ampaisivat vihdoin kasvuun. Lyhyt 
tarina kerrottuna lyhyesti: typen vuoksi kas-
vustojen tuleentuminen peruuntui, varret piti 
hävittää kemiallisesti, ja kuiva-aine eli so-
luseinät eli perunan sisäinen rakenne sekä 
kuorenmuodostus jäivät kesken.

Mielenkiintoinen kohta liittyy Juha Sohlon 
tuonnempana tässä lehdessä pohdiskele-
maan maan humuspitoisuuteen ja typpiva-

rantoihin. Olemme Läspän Samulin kanssa 
keränneet viime kesinä melko paljon maa-
näytteitä ja teettäneet niistä tavallista tar-
kempia erittelyjä erityyppisistä typen yh-
disteistä. Erot perunamaissa ovat huimat. 

Silmämääräisesti suht samalta näyttävät hie-
tamaat saattavat hehtaaria kohti laskettuna 
sisältää esimerkiksi 3 000 kiloa tai 13 000 ki-
loa varastoitunutta typpeä. Jos ja kun jopa 
prosentti kummankin lohkon typpivarannos-
ta lähtee liikkeelle kesäkuussa (tai heinä-
kuun lopulla, kuten viime kesänä), voimme 
päissämme laskea, paljonko näiden kahden 
lohkon perunoilla on typensaannissa eroa. 
Uskaltaisin väittää, että kukaan ei ole kun-
nolla huomioinut näitä eroja viljelysuunni-
telmissa. Luvut ovat todellisia, ja kasvus-
tot olivat sen mukaiset. Samoin tärkkelys-
pitoisuudet. 

Noille mainituille esimerkkilohkoille voi is-
tuttaa joko runsaasta typestä hyötyvän ai-
kaisen perunalajikkeen tai niukalla typellä 
kasvavan myöhäisen lajikkeen. Mutta kum-
pi kummalle lohkolle, jos typpivarannosta 
ei ole mitattua tietoa?

Mika
mika.paassilta@kantaperuna.com
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Vaikean kesän 
sadolla on kysyntää

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

Euroopassa säärintama jakoi mantereen kahtia koko kesäksi. Pää-

osin satomäärät olivat kuitenkin hyviä ja nostovaikeuksista huoli-

matta perunaa saatiin riittävä määrä varastoon. Suomessa tuorein 

varastokysely on valmistunut ja sen mukaan perunaa riittää sopi-

vasti uuden kauden alkuun. Kesän ja syksyn sääolot näkyvät varas-

toissa. Perunalla on hyvä kysyntä ja hinnat ovat pysyneet vakaina.

euroopan säät jakautuivat
Euroopassa on tehty kevään aikana varastokyselyjä, joiden mu-

kaan vapaiden perunaerien määrä on normaalia suurempi. Peru-

nan käyttäjät ovat tähän asti tukeutuneet vahvasti sopimustava-

raan, jota on ollut saatavilla riittävästi. Näin vapaita eriä on käy-

tetty keskivertovuotta vähemmän. Tilanne on pitänyt vapaiden pe-

runaerien hintoja alhaisena. 

Euroopan säät jakautuivat viime kesänä pohjoisen kylmyyteen ja 

sateisiin ja Etelä-Euroopan kuivuuteen ja rajuihin helteisiin. Peru-

nan päätuotantoalueet osuvat näiden kahden sääalueen rajaseu-

dulle, joten Pohjois-Saksassa, osassa Alankomaita ja Puolassa kär-

sittiin kovista sateista, jotka vaikeuttivat nostoja ja ovat näkyneet 

varasto-ongelmina. Etelä-Euroopassa helteet ja kuivuus leikkasi-

vat satomääriä. Pohjois-Ranskassa, Belgiassa ja Saksan keskiosis-

sa päästiin hyviin satoihin ja sato saatiin korjattua hyvissä oloissa. 

Kotimaan varastomäärä 
riittää kevätkaudelle

Luonnonvarakeskuksen ruoka- ja ruokateollisuusperunan varasto-

kyselyn mukaan tammikuun puolivälissä oli perunaa varastoissa 

yhteensä 115 milj. kg, jossa on vähennystä lokakuun varastomää-

rään 80 milj. kg. Ruokaperunaa oli varastoissa 100 milj. kg. Ruoka-

perunan varastomäärä väheni lokakuusta 71 milj. kg. Varastomää-

rät ovat jonkin verran suurempia kuin kahtena edellisvuonna, jol-

loin perunan määrät jäivät poikkeuksellisen alhaiseksi. Viime ke-

väänähän peruna loppui kesken ja tilannetta jouduttiin paikkaa-

maan tuonnilla. Nyt perunamäärän arvioidaan riittävän kevätkau-

den kotimaiseen tarpeeseen. 

Vaikean syksyn 
seurauksena varastointiin haasteita

Kesän ja syksyn poikkeukselliset säät näkyvät edelleen perunan 

laadussa. Myöhäisen kauden seurauksena peruna jäi heikkokuo-

riseksi. Märkiä ja multaisia perunaeriä jouduttiin syksyn kosteis-

sa säissä tuulettamaan normaalia voimakkaammin, mikä on aihe-

uttanut haihduntatappioita. Kosteus on edesauttanut harmaahil-

seen leviämistä. Myös phoma ja fusarium ovat olleet edellisvuosia 

laajemmin ongelmana varastoissa. Myös rupea esiintyy, kun osalla 

viljelyalueista ehdittiin kärsiä kuivuudesta alkukesän aikana. No-

pea säätilan muutos sateisempaan aiheutti näillä alueilla joihinkin 

lajikkeisiin nestejännitys- ja kasvuhalkeamia. Varastohaasteet ovat 

lisänneet lajitteluhävikkejä kauden aikana. 

Perunalla on 
hyvin kysyntää

Ruokaperunan kysyntä on ollut talvella hyvällä tasolla. Hyvälaatui-

sista pesuperunaeristä on ollut jo paikoin pulaa, vaikka perunaa 

yleisesti ottaen on ollut hyvin tarjolla. Perunaketju käyttää nykyisin 

perunan yhä tehokkaammin hyväkseen mm. kuorimoissa. Tämän 

seurauksena hiutaletuotantoon ei ole ollut riittävästi kakkosperu-
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naa, jotta sektorilla olisi pystytty vastaamaan hyvään kysyntään lei-

pomoteollisuudessa. Siementuotannossa saatiin määrältään ja laa-

dultaan hyvä sato huolimatta kesän haasteellisista sääoloista. Pe-

runatärkkelyksen sopimusmäärät jäivät tavoitteista koko maassa, 

mutta erityisesti Etelä-Pohjanmaalla, joten tehtaiden kevätkäynnil-

lä haetaan tilanteeseen pientä paikkausta.

hinnat ovat pysyneet 
syyskauden vakaana

Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan ruokaperunan veroton 

tuottajahinta nettokiloille on ollut syyskauden 19 euron/100 kg ta-

solla. Muutokset kuukaudesta toiseen ovat olleet vähäisiä. Kulut-

Lähde: Luke Lähde: Luke

Pohjoismaissa pesuperunan kysyntä on tasaista, johtuen 

hankalasta satokaudesta. Ruotsissa hintataso on joulu-

kuusta lähtien ollut 0,27 – 0,25 euroa/kg tuottajalle, Tans-

kassa tuottaja hinta on 0,21 – 0,19 euroa/kg. Vienti Norjaan 

on vielä vähäistä, johtuen tuontitullista ja kruunun kurssista.

Keski-Euroopassa perunan hinta on erittäin matala, mikä 

johtuu ylituotanto tilanteesta. Pesuperunan hinta tuottajalle 

on 0,07 – 0,05 euroa/kg ja teollisuusperuna 0,03 – 0,02 eu-

roa/kg (hinnat vapaamarkkinahintoja). Markkinoilla ei odo-

teta tilanteen muuttuvan kevään aikana.

Perunamarkkinatilanne 
Euroopassa

Alhaiset hinnat ovat vaikuttaneet siihen, että varhaissa-

don tuotantoalat ovat laskeneet Espanjassa ja Portugalis-

sa jopa 20 %. 

Antti Kuusisto

toimitusjohtaja

Perunakauppa Luonnosta Oy

tajahinta on ollut syksyllä ja talvella verollisena 90 snt/kg luok-

kaa. Verottomasta kuluttajahinnasta tuottajien osuus on ollut syk-

syn 24 % tasolla.

TOs-maksu
Viisivuotinen sopimus tilan oman siemenen käyttömaksusta päät-

tyi viime vuoteen. Syksyn neuvotteluissa tuottajajärjestöt ja sie-

menkauppiaiden yhdistys päätyivät siihen, että maksua jatketaan 

viime vuoden tasolla alkanut vuosi. Tällä huomioidaan viljelijöi-

den vaikea satokausi.
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”Luomuperuna on ihan 
hyvä vaihtoehto”

Hoxellit ovat viljelleet luomuperunaa vuodesta 2012

Luomuperuna on Ronny ja Pia Hoxellille se juttu.

Aviopari Ronny ja Pia hoxell viljelevät luo-
muperunaa Kristiinankaupunkiin kuuluvas-
sa lapväärtissä. Alue on muutoinkin huo-
mattavaa perunantuotantoaluetta. Ronny 
kertoo olevansa toisen polven perunanvil-
jelijä.

– Ei minua mitenkään patistettu tilaa jatka-
maan. Varmaan jossakin vaiheessa oli mie-
lessä muitakin uravaihtoehtoja, mutta toi-
saalta minua on kiinnostanut maatalous pik-
kupojasta asti. Ronny jatkaa, että kotona 
sanottiin, että saa tehdä mitä itse haluaa.
– Siinä vaiheessa, kun jätin vuoden jälkeen 
lukion kesken, tuli ehkä vähän kummeksu-
via ilmeitä. Menin siitä sitten maatalouskou-
luun ja luin myöhemmin itseni agrologiksi.

Luomuperunanviljelyn lisäksi Ronny Hoxell 
toimii asiakkuuspäällikkönä Bernerillä ja 

reissaa myymässä maatalouskaupan tuot-
teita maatiloille. Pia-puoliso on puolestaan 
toiminut aiemmin fysioterapeuttina ja sit-
temmin jooga-opettajana.
 

Viljelykierto on luomussa 
välttämätöntä

Hoxellin parinkymmenen hehtaarin tila siirtyi 
luomuviljelyyn vuonna 2012. Tällä hetkellä 
he viljelevät kesäperunana Colombaa ja li-
säksi muutamia syysperunalajikkeita. Mikä 
antoi alkusysäyksen luomuperunan viljele-
misen aloittamiseen?
– Ennen viljeltiin vuodesta toiseen samal-
la lohkolla samaa kasvia. Jos oli kuiva kau-
si, sato lähti helposti kuihtumaan. Jos taas 
satoi enemmän, vesi jäi makaamaan. Meil-
lä oli yksi lohko, jossa oli useita vuosia vil-
jelykiertoa. Sen kanssa ei ollut ongelmia, 
Ronny kertoo.

Lopulta Hoxellit tekivät päätöksen siirtyä 
kolmen vuoden viljelykiertoon. Eli viljellään 
luomuperunaa ja kaksi vuotta palkokasvipi-
toista viherlannoitusnurmea.

– Menin vielä luomukurssillekin. Luomu-
tuotantoon siirtyvillä viljelijöillä täytyy olla 
luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi 
suoritettuna, ennen kuin voi tehdä luomu-
sitoumuksen.

Riskit normaalia 
viljelyä suuremmat

Onko luomuperunan viljely helpompaa vai 
vaikeampaa kuin muun perunan?
– Sitä en osaa sanoa, mutta riskit on toki 
suurempia. Siinä voi menettää koko sadon, 
jos perunarutto vie kasvuston. Luomuvilje-
lyssä ei voi lähteä paikkaamaan vahinko-
ja kemiallisesti.

An
tt
i S
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a
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Luonnonmukaisessa viljelyssä ei siis käyte-
tä keinolannoitteita tai kemiallisia torjunta-
aineita rikkaruohoja, tuholaisia tai peruna-
tauteja vastaan. Oma haasteensa on myös 
siinä, että saadaan laadullisesti yhtä hyvä 
sato kuin tavallisella viljelyllä.
 

Arvostavatko 
asiakkaat luomua?

Sen lisäksi, että Hoxellin kasvattamaa pe-
runaa myydään pakkaajalle Kristiinankau-
punkiin, saa perunaa ostaa myös suoraan 
heiltä. 

Pia Hoxell on mukana myös Kristiinankau-
pungin sekä Porin Rehdin kaupan REKO-
ringissä.
– Siellä olen saanut aina hyvää palautet-
ta, sanoo Pia.  
– Sanoisin, että yhä uudelleen ja uudelleen 
tuleva asiakas osoittaa tyytyväisyyttä.
– Totta kai viljelijän itse pitää olla kriittinen 
sen suhteen, että laatu on niin hyvää, että 
sen takana voi seistä, lisää Ronny.

Mitä sanoisitte sille kaupassa ostoksilla ole-
valle asiakkaalle, joka vihannesosastolla 
pohdiskelee, ostaako tavallista perunaa vai 
sittenkin luomua?
– Kannattaa kokeilla ainakin kerran. Mais-
tele, onko makueroja. Ja tietysti voi osta-
malla antaa kannatuksensa luomuviljelylle. 
Luomuperuna on ihan hyvä vaihtoehto, vas-
taa Ronny Hoxell.

Moni kuluttaja kauhistelee luomutuotteiden 
korkeaa hintaa.
– Luomuperunan kohdalla hinta on korke-
ampi, koska riski on suurempi. Sato voi jää-
dä pieneksi tai sitä tulee harvemmin, huo-
mauttaa Ronny.
– Verrattaessa luomuperunan hintaa tavan-
omaiseen pitää ottaa huomioon, että tavan-
omaisesti kasvatetun perunan viljelijähinta 

on pohjalukemissa. Tavanomaisesti kasva-
tetun ruokaperunan hinta pitäisi olla yli 30 
% korkeampi mitä tällä hetkellä, että vilje-
ly olisi kannattava.  

Tällä hetkellä luomuperunan markkinat ovat 
vielä pienet, koko perunakaupasta prosen-
tin verran.
– Ruokaperunan puolella on ylitarjontaa. 
Mutta tärkkipuolella olisi luomulla tilaa. Se 

An
tt
i S

ar
aj

a

on mielenkiintoinen vaihtoehto, Ronny Ho-
xell pohtii. Lopuksi Hoxellin pariskunta to-
teaa vielä, että heille ei luomuviljely ole 
mikään uskonto. Kannattavuus ratkaisee.
– Eikä mitään rakettitiedettä. Mutta valp-
paana pitää olla ja aina niin sanotusti as-
keleen edellä.

Ari Anteroinen

GR Service Oy Ab
Huolto / Varaosat / Lisävarusteet
Grimme-, Kleine- ja Skals-koneisiin.
Erikoismatot asiakkaan mitoilla.
Jukomatot tarjouksessa.
Matot ja osat kaikkiin koneisiin.

Nyt varastossa piensiemen- / starttilannoitesyöttölaitteet

GR SERVICE      
OY 
AB

Skaftungintie 187
64480 SKAFTUNG
puh. 0400 187 882 Timo
 0400 187 812 Märta
info@grservice.fi
Katso: www.grservice.fi
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Viileä ja sateinen kesä

Maltokaarivirus ja sitä levittävä möhösie-
ni, kuorirokko, ovat maassa pitkään säily-
viä tauteja. Ne iskeytyvät herkimmin, jos 
mukulan kehityksen alkuvaiheessa maa on 
hyvin kosteaa ja lämpötila alle 15 astet-
ta. Kuorirokon aiheuttaja on yleinen peru-
namaiden laji, mutta vain osa kuorirokko-
kannoista on maltokaariviruksen tartutta-
mia. Perunavaltaiset viljelykierrot lisäävät 
kummankin taudin runsastumisriskiä. Kui-
vina kesinä perunasato saattaa välttyä tar-
tunnoilta, vaikka maassa olisi runsaastikin 
kuorirokon itiöitä.

Maltokaarivirus leviää 
kuorirokon mukana

Kuorirokon aiheuttaja (Spongospora subter-
ranea) säilyy peltomaissa kestoitiöinä, jot-
ka voivat säilyttää tartutuskykynsä jopa 10–
15 vuotta. Jos itiöt ovat maltokaariviruksen 
tartuttamia, virus pysyy niissä elinvoimaise-
na yhtä pitkään kuin kuorirokon aiheuttaja 
säilyttää tartutuskykynsä. Märässä ja viile-
ässä maassa perunan juurieritteet houkut-
televat kuorirokon kestoitiöt itämään. Niistä 

lisää kuorirokon ja maltokaariviruksen tartuntariskiä
kehittyy liikkumiskykyisiä parveiluitiöitä, jot-
ka hakeutuvat kohti perunan juuria ja rön-
syjä. Parveiluitiöt pystyvät liikkumaan vain 
märässä maassa.

Parveiluitiöt pystyvät tartuttamaan yleensä 
vain hyvin nuoria mukulanalkuja, mutta pe-
runan rönsyjä ja juuria ne voivat tartuttaa 
koko kasvukauden ajan. Perunan juurten, 
rönsyjen tai kehittyvien mukuloiden pinnal-
le päätyneet kuorirokon parveiluitiöt tun-
keutuvat pintakerroksen solujen sisään ja 
alkavat monistua. Samalla ne siirtävät mal-
tokaariviruksen perunan solukoihin, mikä-
li ovat viruksen tartuttamia. Tartunnan saa-
neiden solujen sisällä kehittyy runsaasti uu-
sia kuorirokon parveiluitiöitä, jotka solujen 
hajotessa vapautuvat maahan ja levittävät 
tautia edelleen.

Osa parveiluitiöistä pystyy tunkeutumaan 
hieman syvemmälle mukulan tai juurten pin-
takerroksen solukkoon. Mukuloihin ja juu-
riin muodostuu aluksi syylämäisiä kasvai-
mia. Loppukesällä näiden kasvaimien si-

sällä kehittyy uusia kestoitiöitä, jotka solu-
jen hajotessa vapautuvat maahan. Samal-
la mukuloiden kasvaimet painuvat kasaan 
ja muuttuvat tavallista perunarupea muis-
tuttaviksi kraattereiksi, joita ympäröivät re-
peytyneen pintasolukon jäänteet. Kuoriro-
kon vaurioittamista kohdista perunaa va-
rastossa pilaavat sienet ja bakteerit pääse-
vät helposti mukulaan.   

Kuorirokon ja maltokaarioireiden 
puhkeaminen on oikukasta

Kuorirokon kyky tartuttaa perunan muku-
loita on melko rajallinen. Ainostaan kehit-
tyvän mukulan nuorimmat soluvyöhykkeet 
ovat alttiita kuorirokkotartunnalle. Tietyn 
soluvyöhykkeen altis vaihe kestää enintään 
muutaman päivän. Tartunta tapahtuu tehok-
kaasti vain jos maa on samanaikaisesti tau-
dinaiheuttajan kannalta sopivan märkää ja 
lämpötila 12 asteen tienoilla. Tästä syys-
tä kuorirokon oireetkin näkyvät mukulois-
sa usein vyöhykemäisesti: Lähes koko so-
luvyöhyke, joka on sattunut olemaan tau-
dinarassa vaiheessa tartunnalle optimaali-

Kuororokon aiheuttamia kraatterimaisia kuoppia perunan pinnalla. Osassa mukuloista näkyy selviä vyöhykkeitä, joihin tauti on 
iskeytynyt, kun nuori mukulanalku on ollut tartuntaherkässä kehitysvaiheessa.
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sena ajanjaksona, saa tartunnan. Pahasti-
kin kuorirokon tartuttamassa maassa mu-
kulat voivat pysyä oireettomina, jos maa 
on verraten kuivaa koko mukuloiden alku-
kehityksen ajan.

Toisin kuin mukulat, perunan juuret ovat 
arkoja tartunnoille miltei koko kesän, jos 
maan kosteus- ja lämpöolot ovat tartun-
nalle sopivat. Juuriin muodostuvilla kuori-
rokon äkämillä ei yleensä ole suurta vaiku-
tusta perunan kasvuun, mutta niiden kautta 
maltokaarivirus pääsee perunan solukoihin. 
Virus kulkeutuu juurista rönsyjä pitkin pe-
runan mukuloihin. Tästä syystä voimakkai-
takin maltokaarioireita voi näkyä mukulois-
sa, joissa ei ole lainkaan kuorirokon oireita.

Myös maltokaarioireiden puhkeaminen mu-
kuloissa on oikukasta. Virustartunnan saa-
neiden mukuloiden pitää altistua nopeille 
lämpötilamuutoksille, jotta oireet puhkea-
vat. Hyvin kylmä jakso kasvukauden lopul-
la saattaa laukaista maltokaarioireiden puh-
keamisen jo pellossa. Useimmiten oireet 
kuitenkin alkavat näkyä vasta muutaman 
viikon kylmävarastoinnin jälkeen. Lämpö-
tilan nopea nostaminen kylmävarastoinnin 
jälkeen edesauttaa oireiden puhkeamista.

Kuorirokon ja maltokaariviruksen 
hallintakeinot

Perunantutkimuslaitoksen tekemän kartoi-
tuksen mukaan kuorirokon aiheuttajaa löy-
tyi ainakin vähän miltei kaikissa tutkituissa 
perunamaissa. Monet tutkituista maaeristä 
olivat kuitenkin puhtaita maltokaariviruk-
sesta. Tästä syystä olisi tärkeää pyrkiä es-
tämään maltokaarivirusta kantavien kuori-
rikon kestoitiöiden leviäminen viruksesta 
puhtaille lohkoille. Taudeista varmuudella 
puhtaan siemenperunan käyttö on keskeisin 
keino estää tautien leviäminen. Siemenpe-
runassa leviävää kuorirokkoa voidaan myös 
vähentää valitsemalla seittipeittaukseen flu-
dioksoniilia (Maxim, Influx) sisältäviä val-
misteita, mutta mahdollista virustartuntaa 
peittausaineet eivät mukulasta poista.
  
Kuorirokon ja maltokaariviruksen leviämi-
sen estäminen ei ole ongelmatonta. Kuori-
rokon itiöt voivat kulkeutua pitkiä matko-
ja työkoneisiin tarttuneen mullan mukana. 
Myös tuulieroosio ja tulvat voivat kuljettaa 
kuorikon itiöitä uusille lohkoille. Maltokaa-
rivirus voi lisäksi kulkeutua uusille lohkoille 
oireettomissa virustartunnan saaneissa sie-
menperunoissa. Erityisesti ne lajikkeet, jois-
sa esiintyy harvoin näkyviä maltokaarioirei-
ta, kantavat usein piilotartuntaa. 

Hyvällä viljelykierrolla voidaan estää tai ai-
nakin hidastaa kuorirokon ja maltokaarivi-
ruksen lisääntymistä tuhoisalle tasolle loh-
koilla, joilla tautia ei vielä ole tai tautitaso 
on matala. Kuorirokko ja sen myötä malto-
kaarivirus lisääntyvät peltolohkolla verraten 
hitaasti. Perunavaltaisissakin viljelykierrois-
sa voi kulua 5–15 vuotta tautien kulkeutu-
misesta lohkolle, ennen kuin taudit runsas-
tuvat haitalliselle tasolle.

Lohkoilla, joilla taudit ovat päässeet run-
sastumaan haitalliselle tasolle, ainoa var-

Kuorirokko aiheuttaa perunan juuriin kasvaimia, joiden kautta maltokaarivirus siir-
tyy perunan solukoihin ja rönsyjä pitkin mukuloihin.

ma keino tautiriskien välttämiseksi on pe-
runanviljelyn lopettaminen ainakin 10 vuo-
deksi. Siemenperunaa ei pitäisi tuottaa loh-
koilla, joilla maltokaarivirusta on todettu. 
Ruokaperunan tuottaminen maltokaariviruk-
sen tartuttamilla lohkoilla onnistuu useimpi-
na vuosina, kun viljelyyn valitaan lajikkeita, 
joissa ei herkästi ilmene maltokaarioireita.

Asko hannukkala
Luonnonvarakeskus, 

Luke / Helsingin yliopisto

Maltokaariviruksen aiheuttamia kuoliokaaria perunan mukuloissa
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pakkaamolle ja kuorintaan

•	 Kullankeltainen	maukas	malto

•	 Miellyttävän	mureneva	rakenne

•	 Korkeampi	tärkkelyspitoisuus

•	 Kestää	ruven	ja	moptop-viruksen

•	 Viljelyvarma	ja	satoisa	lajike

Samuli	Läspä	050	533	0499	|	Mika	Paassilta	040	1848	802	|	Anna-Sofia	Rajala	040	839	8806

Noblesse

UUTUUSLAJIKE!

Peruna-ankeroiset  
luokitellaan vaarallisiksi  

kasvintuhoojiksi.
 

Suomessa tuotettu  
sertifioitu siemenperuna  

on tutkitusti  
turvallinen valinta.
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Peruna-aiheisia kirjoja on kirjoitettu maail-
man sivu, mutta tänä vuonna työn alla saat-
taa olla teos, joka tuo perunan Suomes-
sa todella monien huulille. Ruokatoimittaja 
Sanna Mansikkamäen runsas vuosi sitten 
julkaisema kananmunaa ylistävä teos Muna 
– Herkulliset ohjeet kanamunasta on ollut 
jättimenestys, ja nyt Mansikkamäki työstää 
samalla konseptilla kirjaa nimeltä Peruna. 
Perunaa palautetaan ihmisten mieliin hur-
jalla määrällä tuoreita ja yksinkertaisia pe-
runa-aiheisia reseptejä. Kirja tulee sisältä-
mään myös runsaan tietopaketin perunan 
terveellisyydestä, ekologisuudesta ja muis-
ta kotoisen perunan vahvuuksista.

Otavamedialla työskentelevä Mansikkamäki 
on kirjoittanut ruuasta jo 15 vuotta, ja hän 
vastaa työssään esimerkiksi Kotilieden ja 
Deko-lehden ruokaosioista. Peruna-kirjasta 
tulee hänen viides keittokirjansa. ”Saama-
ni palautteen perusteella kananmuna nou-
si onnistuneen kirjan myötä uudenlaiseen 
keskusteluun. Kananmunasta ei ole taidet-
tu koskaan puhua ja uutisoida yhtä paljon 
kuin vuonna 2017”, Mansikkamäki muiste-
lee vilkasta viime vuotta.

Perunan on ruokareseptejä tehtailevalle 
Mansikkamäelle itselleen mieluinen raaka-
aine. ”Peruna on lohturuokaa, sen syömi-
sestä tulee aina hyvä mieli ja hyvä olo. Ja 

Nyt päätähtenä loistaa Peruna
Keittokirjasensaatio Muna saa jatkoa

perunasta saa helposti aivan ihania ruokia. 
Aina kun tarjoilen perunaa jossain muo-
dossa, ihmiset huudahtavat, että onpa hy-
vää ja että enpä muistanutkaan, että peru-
na on näin hyvää. Se pitäisi saada muistu-
maan myös suurelle yleisöille!” 

Samoin kuin kananmuna, myös peruna on 
Mansikkamäenkin mukaan ollut pitkään ku-
luttajien eli ruuanlaittajien silmissä arkinen, 

jopa parjattu raaka-aine, jonka hienoutta ei 
ole ymmärretty arvostaa. ”Peruna on koti-
mainen ja aina saatavilla, se on rasvatonta ja 
kevyttä vaikkapa pastaan, riisiin tai bataatti-
in verrattuna, ja tietenkin myös ekologisuu-
den tiedostaminen kasvaa jatkuvasti nopealla 
tahdilla. Uskon vilpittömästi, että perunalla on 
mahdollisuus nousta aivan ennen näkemät-
tömään kukoistukseen. Toivon, että kirja tu-
lee olemaan vahva sysäys oikeaan suuntaan.”

Sanna Mansikkamäki haluaa nostaa perunan uuteen kukoistukseen.

Pi
a 
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erikoisperunat suolassa 
paistettuna ja sahrami-aiolia

1 kg erikoisperunoita, esimerkiksi Mulberry 
Beauty, Double Fun, Violet Queen
(myös perusperunat toimivat tässä)
2 kg karkeaa merisuolaa
Aioli
4 dl majoneesia
2 valkosipulinkynttä
1 tl suolaa
mustapippuria myllystä
1/4 tl tai vähemmän sahramia
Kuumenna uuni 200 °C:een. Kaada uunivuo-

kaan suolat. Pese perunat, jätä kuorimatta. 
Kuorissa se maku piilee! Asettele perunat 
upottamalla ne suolapedille. Nosta uuniin 
puoleksi tunniksi tai kunnes perunat ovat 
pehmenneet kunnolla. Raasta tai hienon-
na valkosipuli. Sekoita se, sahrami, suola 
ja pippuri majoneesin joukkoon. Anna seis-
tä jääkaapissa perunoiden paiston ajan. Se-
koita ja tarjoile perunoiden kanssa. Nam!

Maailman paras merimiespihvi
700 g naudan, hirven tai peuran sisä- tai 
paahtopaistia
1,5 tl suolaa
mustapippuria myllystä
2 sipulia
1 valkosipulinkynsi
50 g voita
0,5 l vettä
1,5 kg kiinteitä perunoita
15 maustepippuria
4 laakerinlehteä
2 ploa (á 0,33 l) lagerolutta

lisukkeeksi
- suolakurkkuja ja etikkapunajuuria

Leikkaa paisti noin sentin paksuisiksi vii-
paleiksi. Mausta suolalla ja pippurilla. Kuo-
ri ja viipaloi sipulit ohuiksi, kuori ja hienon-
na valkosipuli.
Kuumenna valurautapannu kuumaksi. Rus-
kista sipulit ja lihat runsaassa voissa muu-
tamassa erässä. Nostele ruskistetut lihat si-
vuun. Kun kaikki lihat on ruskistettu, kaada 
vesi pannulle ja kaavi paistinlastalla kaikki 
maut pannusta.
Pese perunat ja viipaloi ne noin 1/2 cm pak-
suisiksi viipaleiksi. Nosta pataan vuorotel-
len perunaviipaleita, ruskistettuja sipuli- ja 
lihaviipaleita uunipataan. Laita väleihin laa-
kerinlehdet ja pippureita. Kaada neste pan-
nulta pataan ja lisää lopuksi vielä olut. Kuu-
menna pata kiehuvaksi levyllä ja nosta 175 
°C uuniin. Laita kansi päälle ja anna muhia 
2 – 3 tuntia. Ota kansi pois viimeiseksi 1/2 
tunniksi ja anna pinnan vähän ruskistua.
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Perunan
Viljelyohjelma

Consento®

Banjo Forte®

Infi nito®  
Perunaruton torjuntaan

Fusilade Max® 
Juolavehnän torjuntaan

Mirador® 
Lehtipoltteeseen

Senkor® SC  
Rikkakasvien torjuntaan   

Signum®

Lehtipoltteen torjuntaan
• Minor use -luvalla, vaikuttaa myös 

varsikuolioon ja harmaahomeeseen

Infl ux®

Siemenperunan peittaukseen
• Perunaseittiä, -rupea, kuorirokkoa ja har-

maahilsettä vastaan – parempi mukuloi-
den kokojakauma ja varastointikestävyys.

www.lantmannenagro.fi 

Kerroimme vuosi sitten, kuinka viisi ruoka-
perunan ja ruokateollisuusperunan viljelijää 
osallistuivat viime kesänä ja toissakesänä 
HZPC Kantaperunan kanssa yhteiseen ko-
keiluun. Kokeilussa on tarkoituksena verra-
ta samalla kasvulohkolla vierekkäin sertifi-
oitua siementä ja tilojen omia siemenlisäys-
siemeniä. ”Koeruudut” olivat kaikki vähin-
tään hehtaarin kokoisia, jotta lohkon sisäi-
set vaihtelut vaikuttaisivat mahdollisimman 
vähän. Lajikkeina kokeiluissa käytetään Co-
lombaa, Annabelleä ja Noblessea. 

Toistaiseksi kokeilun tulokset näyttävät ku-
takuinkin odotetun kaltaisilta. Bruttosadot 
ovat olleet sertifioidulla siemenellä hiukan 
parempia tai samaa tasoa kuin tilojen omil-
la siemenillä. Nettosadossa ja saantopro-
senteissa erot ovat sertifioidun hyväksi vie-
lä suurempia.

”Aika lailla odotetun kaltaisia tuloksia on 
tullut. Onhan sen itsekin nähnyt aiemmin-
kin, että sertifioidulla tahtoo tulla vähän 
parempaa tavaraa kuin omilla lisäyksillä. 
Ei ehkä sadon puolesta niinkään, mutta ul-
konäkö ja muoto on parempaa, ja tietyissä 
tapauksissa myös säilyvyys”, pohtii kesän 
jäljiltä Teemu Paasivirta Karijoelta.

Samoilla linjoilla on toinenkin kokeeseen 
osallistunut kuorimoperunan viljelijä samu-
li leskelä Lohtajalta. ”Samalta lohkolta kun 
nosti sertin ja tossin satoa, niin määrässä 
en sanoisi tällä kertaa olleen suurtakaan 
eroa suuntaan tai toiseen, mutta kyllähän 
laadussa oli melko iso ero. Epämuotoista ja 
muuta virhettä tuli sertillä vähemmän, luul-

Sertillä tossia parempi laatu ja saanto 
– sadossa ei niin suurta eroa 

tavasti seitin vuoksi. Ja jostain syystä, liekö 
seitti siinäkin syynä, niin vihertyneitä oli tos-
silla kylvetyllä puolella selvästi enemmän.”

Petolahdessa teollisuusperunaa viljelevä 
John lidman ei myöskään ole kahden ke-
sän perusteella erityisen yllättynyt tuloksis-
ta. ”Viruksen suhteen varsinkin eron huo-

maa kyllä. Yleensä sertifioidulla sekä sato 
että laatu ovat korkeammat, ja toisaalta 
omia lisätessä laatu aika nopeasti heikke-
nee. Tyvimädän suhteen sertifioitu on var-
mempaa, mutta hinta tietenkin aina vaikut-
taa, että paljonko sitä pystyy käyttämään.”
Kokeilu jatkuu vielä kolmannen kasvukau-
den kesällä 2018.

Samuli Leskelä
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Suomessa on totuttu syömään pääasias-
sa keltakuorista ja keltamaltoista perunaa. 
Vaihtelua ja väriä arkisilta tuntuviin ruokiin 
saa väriperunoista. Ruotsissa värikasvikset, 
mukaan lukien väriperunat, ovat olleet me-
nestys. Perunoita kun löytyy joka lähtöön! 
Väriperunat ovat erikoisuuksia. Jalostusvai-
heessa ne käyvät läpi samat jalostuskokeet 
kuin tavallisemmatkin lajikkeet. Niiden pitää 
olla tarpeeksi taudinkestäviä, satoisia ja eri-
tyisesti maukkaita. Puutarhakaupoista löy-
tyy tänä keväänä superterveellistä ”antiok-
sidanttiperuna” Violet Queenin sertifioitua 
siementä. Tulevaisuudessa myös suomalai-
sista ruokakaupoista voi löytyä hyvinkin eri-
värisiä perunoita.

Antioksidantteja 
perunamaalta

Väriperunat saavat värinsä luonnosta. Sini-
set perunat on värittänyt terveyttä edistä-
vät antioksidantit. Ruokavaliossamme mar-
jat ovat parhaita antosyaanien lähteitä. Mui-
ta lähteitä ovat esimerkiksi punaviini ja pu-
nakaali joiden antosyaanimäärät ovat sa-
maa tasoa mansikoiden kanssa. Uutuuspe-
runalajike Violet Queen sisältää jopa nelin-
kertaisen määrän antosyaaneja näihin ver-
rattuna, mikä on huima määrä!

Kasveissa antosyaanit osallistuvat solukoi-
den suojaamiseen ympäristön aiheuttamis-
sa stressitilanteissa. Antosyaaneihin on lii-
tetty myös lukuisia ihmisen terveyttä edis-
täviä vaikutuksia, kuten esimerkiksi sydän- 
ja verisuonitautien, metabolisen oireyhty-
män kehittymisen ja ikääntymiseen liittyvi-
en aivotoimintoja rappeuttavien häiriöiden 
ehkäisy sekä silmien terveyden ylläpito. An-
tosyaanit voivat edistää myös jaksamista ja 
elimistön palautumista urheilusuorituksen 
jälkeen. Lisäksi ne madaltavat kolesterolia. 

Väriperunoista 
väriä ruokapöytään

Antioksidantteja voi nauttia nyt ympäri vuoden perunan muodossa.

Viime syksynä Ruotsin suurin vähittäiskauppaketju ICA myi Violet Queen lajiketta 
Halloween perunana ja leikkisästi hämähäkin vartalona kotitalouksille.

Violet Queen
Suomessa on tuotettu ensimmäistä ker-
taa sertifioitua siementä uutuuslajike Vio-
let Queenistä. Sen sisältämä antioksidant-
tien määrä on perunalla ennennäkemättö-
män huikea! Kun antioksidantteja saa pe-
runasta on niitä helppo nauttia runsaasti ja 
ympäri vuoden! Violet Queen sisältää anti-

oksidanttien lisäksi ja tavallisten perunoi-
den tapaan, runsaasti muun muassa rau-
taa, kuitua, foolihappoa, kaliumia, magne-
siumia ja eri vitamiineja. Superruokaa siis.  

Keväällä 2018 Violet Queen-erikoislajiketta 
voi ostaa 1 kg pusseissa puutarhamyymä-
löistä kautta maan.
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Lannotteita Hangosta Sodankylään
Cemagro Oy on 2008 perustettu perheyritys 
jossa työskentelevät Juhani Muhonen (toimi-
tusjohtaja), Markku Muhonen (myyntijohta-
ja), Marjukka saarinen os. Muhonen (mark-
kinointipäällikkö) ja Matti Mäkinen (logis-
tiikkapäällikkö). Suomen toiminnoissa mu-
kana on myös hallituksen puheenjohtaja 
Jukka Muhonen. 

Cemagro Oy haluaa tarjota laadukkaita ja 
edullisia lannoitteita Suomen viljelijöille. Yri-
tyksen toiminta-ajatuksena on myös näin 
ylläpitää kilpailua Suomen lannoitemarkki-
noilla. Suurin osa lannoitteista valmistetaan 
Tallinnassa, jossa yrityksellä on oma tuotan-
tolaitos. Raaka-aineet Viron tuotantolaitok-
selle tulevat Venäjältä, Saksasta ja Puolasta. 
Tuotantolaitokselta lannoitteita toimitetaan 
Suomen lisäksi Ruotsiin ja Islantiin. Vientiä 
on myös Suomesta Norjaan. 
– Jälleenmyyjäverkostomme Suomessa on 
kattava Hangosta Sodankylään ja jälleen-
myyjiä on yhteensä noin 100 kappaletta, 
markkinointipäällikkö Marjukka Saarinen 
kertoo.

laaja tuotevalikoima 
perunanviljelijöille

Cemagro suosittelee perunanviljelijöille vä-
häkloorisia Gardenia-lannoitteita. Niitä vali-
koimassa on toistakymmentä erilaista. Gar-
denia-lannoitteissa ominaista on korkeat ka-

liumsulfaattipitoisuudet. Perunan viljelijät 
käyttävät myös paljon Agro Kaliumsulfaat-
tia (K45-S13), Agro Kalimagnesia (K19-mg9-
S18), Agro Kaliumliuosta (K18), Agro Start-
tifosforia (12-23-0+Mg+S), Agro UAN-typpi-
liuosta sekä MicroMix-hivenlehtilannoitetta. 

Tällä kaudella Cemagron tuotevalikoima laa-
jentui luomulannoitteella. Agro-Eko-tuote-
perheen ensimmäinen myynnissä oleva lan-
noite on AgroEko PK. Se pääraaka-aineena 
on auringonkukan siemenen kuoren tuh-
ka. Kyseessä on kuivarakeistettu klooriva-
paa tuote, joten se sopii hienosti perunalle 
ja muille kloorinaroille kasveille. Lisää luo-
mulannoitteita pyritään saamaan valikoimiin 
nopealla tahdilla. 

suomalainen peruna 
on paras peruna!

Marjukka Saarisen mielestä peruna-ala on 
todella tärkeä Suomelle.
– Suomalaisen perunan makua ei voita mi-
kään muu peruna!
Cemagron näkemys on, että ammattimaiset 
perunanviljelijät panostavat lannoitukseen. 
– Lannoitukseen varmasti panostavat tar-
peeksi ne perunanviljelijät jotka tekevät sitä 
niin sanotusti tosissaan, Saarinen kertoo. 
– Perunapeltoja lannoitetaankin useaan ker-
taan kauden aikana tuholais- ja torjunta-ai-
neiden lisäksi.

Muugan tuotantolaitos Tallinnassa

Cemagro Oy
• Perheyritys

• Perustettu 2008

• Liikevaihto noin 17 milj. €

• Toimisto Lohjalla

• Varastot Porvoossa, Kaskisissa 

ja Riihimäellä

• Oma tuotantolaitos Tallinnassa

• Toiminta-ajatuksena tuottaa 

Suomen viljelijöille laadukkai-

ta ja edullisia lannoitteita ja yl-

läpitää kilpailua lannoitemark-

kinoilla Suomessa.

• Asiakkaita myös Ruotsissa, Nor-

jassa ja Islannissa.

Messuilla vasemmalta oikealle toimitusjohtaja Juhani Muhonen, hallituksen puheenjohtaja Jukka Muhonen ja myyntijohtaja 
Markku Muhonen.
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Tuleville sukupolville etsitään 
maltokaarivirukselle resistenttejä lajikkeita 

Tutkimus  &  Kehitys

Maltokaarivirus on perunaruven ja peruna-
ruton ohella yleisimpiä Suomessa esiinty-
viä perunan laadun pilaajia. Viljelymaassa 
kuorirokon lepoitiöiden avulla säilyvä virus 
tartuttaa perunan juuristoa ja satomukuloi-
ta kesän märkien jaksojen aikana. Se aihe-
uttaa mukuloihin monenlaisia kuolio-oireita, 
joista tunnistettavimpia ovat ruskeat kaari-
maiset vioitukset perunan pinnassa sekä si-
sällä mallossa.

Perunalajikkeiden kestävyyksissä on suuria 
eroja. Toiset oireilevat lievääkin maltokaari-
virustartuntaa. Toiset eivät ”sairastu” kovas-
sakaan tautipaineessa. Useimmat kaupalli-
set lajikkeet ovat jotain tältä väliltä. Vielä 
viime vuosikymmenellä lajikkeiden kestä-
vyyksiä tutkittiin Helsingin yliopiston ja sil-
loisen MTT:n eli nykyisen Luonnonvarakes-
kuksen voimin. Taudin levitessä ja muut-
tuessa tavanomaiseksi rahoitushanat kier-
tyivät tiukemmalle, ja lajikekohtaisen tie-
don muodostaminen jäi yksityisten toimijoi-
den harteille. HZPC Kantaperuna on jatka-
nut maltokaaritutkimusta nyt viiden kasvu-
kauden ajan Karijoella ja Lohtajalla.

Pääpaino oireettomien 
lajikkeiden viljelyssä

Kokeissa muutamat lajikkeet ovat osoittau-
tuneet kestäviksi. Toissavuonna Suomes-
sa lanseerattu Jessica on esimerkki uudes-
ta Suomen oloihin sopivasta lajikkeesta, 

johon ei vuosien saatossa ole ”millään il-
veellä” saatu muodostumaan maltokaaria. 
Samoin Challenger ja uutuuslajike Nobles-
se ovat näyttäneet erityistä vahvuutta viruk-
sen oireita vastaan. Heikoimpiin lajikkeisiin 
muodostuu vuodesta riippuen yleensä noin 
70 % mukuloista pahoja, mallon läpäiseviä 
oireita. Kestäviä lajikkeita on tämän hetken 
jalostuslinjojen joukossa Euroopassa ylei-
sesti ottaen melko vähän.

Suomessa tehtävän tutkimuksen perusteel-
la on rajattu muutoin lupaavia lajikeuutuuk-
sia pois Suomen markkinasta. Esimerkiksi 
muualla Euroopassa suosituiksi nousseet 
Primabelle ja Gioconda on jätetty Suomes-
sa lanseeraamatta, koska ne ovat osoittau-
tuneet liian aroiksi tälle pohjoisten aluei-
den vitsaukselle.

Kokeissa tutkitaan ensisijaisesti oireita, siis 
viruksen aiheuttamia silmin nähtäviä vioi-
tuksia. Niin sanotut piilevät tartunnat ovat 
jääneet vähemmälle huomiolle. Jo Luonnon-
varakeskuksen ja Helsingin yliopiston taka-
vuosien kokeet osoittivat, että käytännössä 
kaikki silloiset perunalajikkeet olivat arko-
ja piileville tartunnoille. ”Kestävät” lajikkeet 
ovat siis niitä, jotka eivät tartunnan saatu-
aan näytä taudin oireita.

Voiko lajike olla 
kokonaan resistentti?

Vuoden 2016 Karijoen kokeen sadosta teh-
tiin tauon jälkeen myös piilevien tartunto-
jen analyysejä. Analyysien tuloksena tuttuun 
punakuoriseen Mozart-lajikkeeseen kohdis-
tuu mielenkiintoinen myönteinen epäilys. 
Mozart ei nimittäin ole näyttänyt kokeissa 
maltokaaren oireita lainkaan, mutta uusim-
pien tulosten valossa se saattaa lisäksi olla 
jopa kokonaan resistentti piilevillekin mal-
tokaarivirus-tartunnoille.

Löydös saattaisi tarkoittaa, että lajike oli-
si vastustuskykyinen myös laboratorioko-
kein havaittaville piileville virustartunnoil-
le. Sama huomio on tehty myös muutamis-
ta nuorista jalostuslinjoista, joita vasta tes-
tataan Suomen markkinoita varten. Tällai-
sia kokonaan resistenttejä lajikeita ei tiettä-
västi ole aiemmissa tutkimuksissa löydetty, 
ei Suomessa eikä muuallakaan maailmas-
sa. Tuloksien varmentamiseksi tutkimustyö-
tä on jatkettava. Resistentit lajikkeet toisivat 
tuleville viljelijäsukupolville helpotusta alati 
pahenevaan maltokaariongelmaan. Voidaan-
ko sen varaan tuudittautua, jää nähtäväksi. 

M i K A  P A A s s i L t A  •  v A L i K o i M A P ä ä L L i K K Ö ,  H Z P C  K A n t A P e r u n A
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Pitkänhuiskea Chile
syö pelkkää punakuorista

Valtaosaa Etelä-Amerikan länsirannikosta 
hallinoiva Chilen tasavalta on monella ta-
paa poikkeuksellinen maa. Huikeat yli 4 200 
kilometriä pitkällä maan suikaleella asuu 
17 500 000 ihmistä. Hankalasta muodostaan 
ja monin paikoin myös hankalakulkuises-
ta maastostaan huolimatta sotilasjuntan ja 
diktaattori Augusto Pinochetin pitkään hal-
linnoima maa on tänä päivänä yksi Etelä-
Amerikan vauraimmista valtioista. Perunan 
lajikemarkkinoita Chilessä hallinnoi puna-
kuorinen konkariperuna Asterix.

ääripäiden ilmasto-olot
Chile sijaitsee Andien vuoriston ja Tyynen 
valtameren välisellä kapealla maa-alueella. 
Maa on keskimäärin noin 170 kilometriä le-
veä ja leveimmilläänkin vain 350 kilometriä. 
Kuten odottaa saattaa, pohjois-etelä-suun-
tainen maa on ilmasto-oloiltaan vaihteleva. 
Esimerkistä käy maan pohjoisosista löytyvä 
maailman kuivimpana pidetty Atacaman au-
tiomaa, jonka tietyissä osissa ei tiedetä sa-
taneen yli 400 vuoteen. Chilen keskivaiheil-
la ilmasto on kostean subtrooppinen. Ete-

läkärkeä kohti kuljettaessa ilmasto lauhtuu 
ja kuivuu kohti eteläisen niemimaan vuo-
noja ja antarktista ilmastoa.

Chilen vuoristoiset itäosat kurkottavat koh-
ti taivaita. Maan korkein kohta, Ojos del Sa-
lado Andien vuoristossa yltää lähes 7 000 
kilometrin korkeuteen. Vuoristoalueet ovat 
monin paikoin vulkaanisia. Chilen kaikkiaan 
noin 3 000 tulivuoresta esimerkiksi Villari-
can sisuksissa kuplii tälläkin hetkellä yksi 
maailman harvoista aktiivisista laavajärvis-
tä. Pinta-alaltaan Chile on noin kaksi kertaa 
Suomen kokoinen. Mannerosiensa ja moni-
en hallinnoimiensa saarten lisäksi Chile on 
vaatinut itselleen myös laajoja alueita ete-
läkärkeään kohti kurottavasta Etelämante-
reesta. Nämä haaveet on jo 1950-luvun lo-
pulla estetty kansainvälisellä Antarktisella 
sopimuksella.

Pitkä ja värikäs historia
Chilen historia ulottuu pitkälle. Varhaisim-
mat kiviset työkalut on ajoitettu jopa 18 500 
vuoden päähän, ja noin 10 000 vuotta sit-

ten alkuperäisväestöt asettuivat vuoriston 
hedelmällisiin laaksoihin ja rannikkoalueil-
le. Eurooppalaisista portugalilaisen Ferdi-
nand Magellanin miehistö löysi ensimmäi-
senä reitin länsirannikolle ja astuivat mai-
hin nykyisen Chilen alueelle 1520-luvulla. 
Kullan houkuttelemat espanjalaiset konki-
stadorit saapuivat runsasta vuosikymmen-
tä myöhemmin. He syrjäyttivät alueella elä-
neen Inka-väestön ja muut alkuperäiskan-
sat. Tänä päivänä Chile on espanjankielinen 
maa, jonka asukkaista vajaat 10 % ovat al-
kuperäisväestöä.

Chile itsenäistyi Espanjasta vuonna 1818. 
Nykyiset maa-alueet vakiintuivat 1800-luvun 
lopulla, kun naapurimaiden Perun ja Bolivi-
an kanssa käydyt sodat päättyivät. Vuonna 
1973 oikeiston ja vasemmiston väliset ris-
tiriidat kulminoituivat sotilaallisiksi yhteen-
otoiksi, ja Augusto Pinochetin 16 vuotta kes-
tänyt diktatuuri sai alkunsa. Tänä päivänä 
Chileä hallitsee vaalein valittuna ja laajoin 
valtaoikeuksin varustettuna maan ensim-
mäinen naispresidentti Michelle Bachelet. 
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Tiirontie 6, 86100 Pyhäjoki
puh. 040 533 8438 • www.naturalli.fi

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!

Peruna liikkuu toreilla
Perunan kuluttajamarkkinat ohjautuvat Chi-
lessä suurelta osin yli 7 000 000 asukkaan 
pääkaupungin Santiagon kautta. Vähittäis-
kaupan osuus perunamarkkinoista on vain 
noin 20 %. Valtaosa perunoista myydään 
perinteiseen tapaan toreilla ja katujen varsil-
la. Tarkalleen ottaen koko perunamarkkinan 
keskus on Lo Valledorin jättimäinen vihan-
nestori Santiagon päärautatieaseman tun-
tumassa. Koko maan perunavirroista noin 
puolet kulkevat tämän yhden pisteen kaut-
ta. Täältä ostajat hankkivat perunaa ja kul-
jettavat sitä muiden kaupunkien vastaaville 
myyntipaikoille ja lopulta pienemmille toreil-
le kuluttajakauppaa varten. Myös ruokape-
runateollisuus hankkii perunansa Lo Valle-
dorilta ja muilta vastaavilta myyntipaikoilta.

Chileläiset kuluttavat tänä päivänä keski-
määrin 50 kiloa perunaa vuodessa. Valtaosa 
perunoista syödään tuoreina. Esikypsennet-
tyjen ja paistettujen tuotteiden kulutus on 
elintason noustessa ollut viime vuodet jat-
kuvassa kasvussa. Jalostetut perunatuotteet 
kulkevat kuluttajalle pääosin ravintoloiden 
ja kahviloiden kautta, mutta myös yleisty-
vien supermarkettien kautta. 

Tilakoko kasvussa
Perunaa viljellään Chilessä monin paikoin 
rannikolla ja myös vuoristoisemmilla alueil-
la. Perunan pinta-ala on noin 50 000 hehtaa-
ria, eli sekin on noin kaksinkertainen Suo-
meen verrattuna. Viljely keskittyy tällä het-
kellä nopeasti entistä suuremmille tiloille, ja 
kaiken kaikkiaan viimeisen kymmenen vuo-
den aikana maatilojen määrä Chilessä on 
vähentynyt 90 000 tilasta alle 60 000 tilaan. 

Kuluttajat suosivat Chilessä ennen muuta 
punakuorista perunaa. Koko eteläisessä Ete-
lä-Amerikassa yksi tärkeimmistä lajikkeis-
ta on yhä tänä päivänä Asterix. Esimerkiksi 

Brasilian puolella Asterix on johtava lajike 
ranskanperunatuotannossa. Chilessä teol-
lisuus on pientä, mutta täällä Asterix on 
maan suosituin lajike nimenomaan kotita-
louskäytössä. Sitä myöten Asterix on myös 
maan viljellyin perunalajike. Asterixin vah-
vuudet ovat korkea ja varma sadontuottoky-
ky, hyvä käyttölaatu ja maku sekä monipuo-

Alejandron tilalla Chilessä viljellään perunaa 60 hehtaarin pinta-alalla. Päälajikkeet 
ovat Asterix ja kuvassa esiintyvä Rosi. Kuvan pelto sijaitsee Temucon alueella keski-
sessä Chilessä noin 2 000 kilometrin korkeudessa. Kuva on otettu helmikuussa 2017. 
Helmikuun keskimääräinen päivälämpötila alueella on 22 °C.

lisuus ruuanlaitossa. Muita tärkeitä lajikkei-
ta ovat Rodeo, Symfonia, Red Scarlett, Mo-
zart ja Rosi. Memphis ja Sunred ovat nou-
sevia uutuuslajikkeita. Kaikki punakuorisia, 
kuten Chilessä olla pitää.
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Talven kuvasatoa
Peruna-aiheisia tapahtumia on jälleen vietetty talven aikana. etelä-Pohjanmaalla skaftun-

gissa Grimmen Avoimien ovien päivillä 12. – 13.12.2017 oli tarjolla erityisen paljon peru-

na-asiaa. Lajiketietoa sai kaikilta Suomen siemenperunamyyjiltä. Tämän lisäksi Petla piti 

ajankohtaiskatsauksia kahdesti päivässä molempien päivien ajan. >>

Anne Rahkonen Petlalta 
pitämässä ajankohtaiskatsausta 
Grimmen päivillä joulukuussa.

<< Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella vietettiin 

perunailtaa 16.1.2018. Tapahtuman järjesti-

vät HZPC Kantaperuna, Finpom, Myllymäen 

Peruna, SPK, Klåvus Ab Oy, Berner, Avagro 

ja ProAgria. Tarjolla oli tuhti paketti alueen 

viljelijöille ajankohtaisista viljelyasioista. 

Kantaperunan myyntipäällikkö 
Samuli Läspä sekä valikoimapäällikkö 
Mika Paassilta Kalajoella kertomassa 
peruna-aiheisia juttuja.

>> Perunantutkimuksen talvipäiviä vietet-

tiin seinäjoella 30. – 31.1.2018. Talvipäivien 

ohjelmassa oli ajankohtaisia peruna-asioita 

muun muassa perunataudeista, varastoin-

nista sekä luomuperunoihin liittyviä esityk-

siä. Toisen päivän teemana oli perunan me-

nekinedistäminen.

Talvipäivillä nähtiin lukuisia 
peruna-aiheisia esityksiä.

<< helmikuun 7.–9. päivä vietettiin Berliinis-
sä värikästä vihannesnäyttelyä, kun vuotui-
nen suurtapahtuma Fruit logistica avasi jäl-
leen ovensa. 

Tämän vuoden suurina teemoina oli esil-
lä esimerkiksi uudet teknologiat, joiden 
avulla hedelmät olisi mahdollista saada 
kaupan hyllyyn entistä tarkemmin juuri 
sopivan kypsinä ja huippulaatuisina. Toki 
messuilla etsittiin myös kiihkeästi seuraa-
vaa suurta trendiä esimerkiksi avokadon, 
mustikoiden ja bataattien jatkoksi.
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Maan orgaanisen hiilen säilyttäminen 
on haaste perunan viljelykierrossa

Mediassa on kirjoitettu viime aikoina yhä 
enemmän hiilen sidonnasta peltoviljelyssä 
ja nimenomaan siitä, kuinka orgaanista hiil-
tä pitäisi sitoa ja tuottaa maaperään vilje-
lytoimilla ja eri kasvivalinnoilla. Asiaan on 
havahduttu aika myöhään, mutta parempi 
myöhään kuin ei milloinkaan. Olen silmä-
määräisestikin pannut merkille jo ennen me-
dian kiinnostusta, kuinka etenkin peruna-
pelloista vuosien saatossa häviää humusta. 
Hiilihävikin huomaa, kun tarkastelee peltoa 
ja vertaa sitä pellon viljavuusnäytteiden his-
toriaan pidemmältä ajalta, kymmenien vuo-
sien päähän.

Viljavuusnäytteissä pellon humuksen osuus 
luokitellaan multavuusluokittain. Yleises-
ti ottaen perunamaillakin viljavuusnäyttei-
den multavuusluokat ovat laskeneet mel-
ko vähän. Tämä johtuu kuitenkin enimmäk-
seen siitä, että multavuusluokat ovat hyvin 
laajoja. Esimerkiksi multavaan multavuus-
luokkaan luokitellaan maat, joiden orgaa-
nisen aineksen osuus vaihtelee 3 – 6 % vä-
lillä. Vastaavasti runsasmultainen maa si-
sältää 6 – 12 % orgaanista ainesta. Periaat-
teessa siis ”pieni” yhden pykälän muutos 
multavuusluokasta rm luokkaan m saattaa 
pahimmillaan merkitä orgaanisen aineksen 
romahtamista 12 prosentista 3 prosenttiin. 
Käytännössä pellolla nähtynä maan yleisti-
lanne humuksen suhteen näyttääkin usein 
huolestuttavammalta kuin paperilla.

Orgaanisella hiilellä tarkoitetaan maassa 
olevaa humusta. Riittävä humuspitoisuus 
on kasvien kasvun ja hyvinvoinnin kannalta 
välttämätöntä. Humuspitoisessa maassa on 
mikrobeja ja pieneliötoimintaa, jotka mah-
dollistavat kasvien ravinteiden, veden ja il-
man saannin. Mikrobit ja pieneliötoiminta 
hajottavat ja sitovat ravinteita kasville käyt-
tökelpoiseen muotoon. Jos humusta ei ole, 
tilanne on toisin. Kasvit eivät pysty käyttä-
mään kaikkia ravinteita, ja samaan aikaan 
myös ravinteiden huuhtoutuminen voimis-
tuu. Näin osa tuotantopanoksista menee 
hukkaan, ja humuksen puutetta paikataan 
lisäämällä maahan ravinteita, mikä puoles-
taan kasvattaa lannoituskustannuksia. 

Maan eloperäisen aineksen osuus pitää 
myös sisällään valtavat kokonaistyppiva-
rastot. Mitä enemmän maassa on eloperäis-
tä ainesta eli multavuutta, sitä enemmän se 
pitää sisällään kokonaistyppeä. Esimerkiksi 
karkealla vähämultaisella hietamaalla typ-
peä vapautuu vuodessa kasvien käyttöön 
noin 10–30 kg/ha. Multamaalla, jossa elope-
räisen aineksen osuus on 20–40%, vastaa-
va luku on 50–100 kg/ha typpeä vuodessa. 
Maan kokonaistypestä vapautuu kasveille 
kasvukaudella 0,1–1 % riippuen maan ko-
konaistyppivarannoista. Näitä lukuja pyöri-
tellessä sitä herää miettimään, paljonko hu-
muksen lisäys peltomaahan maksaa, ja pal-
jonko maksaa typen levittäminen peltoon 

lannoitteiden muodossa? Vastaus on, että 
tätä asiaa harvoin on kovin tarkasti laskettu.

Peruna on yksi orgaanista hiiltä eli humusta 
eli multavuutta eniten kuluttavimmista pel-
toviljelykasveista. Siksi viljelykierrossa olisi 
hyvä olla mukana maahan orgaanista hiiltä 
tuottavia kasveja, kuten erilaisia nurmia ja 
saneerauskasveja. Noin 35 tonnin peruna-
sadolla laskettuna perunanviljely syö pellos-
ta orgaanista hiiltä noin – 1 000 kg hehtaa-
rilta joka vuosi. Viljoilla vastaava kulutus-
lukema on noin – 400 kg hehtaarilta. Peru-
naa ja viljaa vuorottelemalla hiiltä siis ryös-
tetään maasta joka vuosi.

Jos perunanviljelyn hiilitasapainoa halutaan 
parantaa, tulisi perunan jälkeen viljellä esi-
merkiksi kaksi vuotta öljyretikkaa tai peru-
nan välikasvina viljeltävän viljan alle nur-
mensiemen ja tämän jälkeen pari vuotta vi-
herlannoitusnurmea. Näillä keinoin viljely-
kierron orgaanisen hiilen tase olisi positii-
vinen noin + 500 kg hehtaarille neljän vuo-
den tarkastelujaksona. Näistäkin luvuista 
voimme huomata, että orgaanisen hiilen 
kuluttaminen on helppoa ja nopeaa, mutta 
orgaanisen aineksen palauttaminen kestää 
pidempään. Hyvällä viljelykierron suunnitte-
lulla ja orgaanisen hiilen huomioimisella se 
on kuitenkin mahdollista.

Juha sohlo
Palvelupäällikkö

Kasvintuotannon huippuosaaja
ProAgria Oulu Ry

Juha Sohlo

  KAsVI    VAIKUTUs hIIleN MääRääN MAAssA

  Nurmet   Lisää maahan hiiltä + 600 – 800 kg/ha vuodessa

  Aluskasvit  Lisää maahan hiiltä + 200 – 300 kg/ha vuodessa

  Palkoviljat  Lisää maahan hiiltä + 160 – 240 kg/ha vuodessa

  Viljat   Kuluttaa maasta hiiltä – 280 – 400 kg/ha vuodessa

  Peruna   Kuluttaa maasta hiiltä – 760 – 1300 kg/ha vuodessa

Kasvien vaikutus hiilen määrän peltomaassa (Lähde: VdLUFA 2004. hUmUsbiLAnzie-
rUng – methode zUr beUrteiLUng Und bemessUng der hUmUsVersorgUng Von AckerLAnd.)
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svensk Resumé
deN sVAlA Och ReGNIGA sOMMAReN 
öKAR RIsKeN FöR PUlVeRsKORV Och 

POTATIsMOPPTOPPVIRUs (PMTV)
Potatismopptoppviruset (PMTV) och den klumprotssvamp som spri-
der viruset, pulverskorven, är sjukdomar som blir kvar i jorden un-
der längre tid. De drabbar skörden lättare om jorden under början 
av knölens utvecklingsstadium är mycket fuktig och temperaturen 
är under 15 grader. Svampen som orsakar pulverskorv är vanlig i 
potatisjordarna, men bara en del av pulverskorvsstammarna har 
infekterats med PMTV. Växelbruk som i huvudsak består av pota-
tis ökar risken för att båda sjukdomarna blir vanligare. Under torr-
ra somrar kan potatisskörden undgå smitta, även om det skulle 
finnas rikligt med pulverskorvssporer i jorden.

Potatismopptoppviruset sprids 
tillsammans med pulverskorven

Svampen som orsakar pulverskorv finns kvar i åkermarken som en 
vilande spor och kan förbli smittsam i upp till 10–15 år. Om spo-
rerna har smittats av PMTV förblir viruset livskraftigt i dem lika 
länge som svampen som orsakar pulverskorven är smittsam. I en 
våt och sval jord lockar rotsekret från potatisen pulverskorvens 
vilande sporer att gro. Dessa bildar zoosporer som kan förflytta 
sig och som söker sig till potatisens rötter och utlöpare. Zoospo-
rerna kan bara förflytta sig i våt jord.
 En del av zoosporerna kan tränga in lite djupare i ytlagret på 
knölens eller rotens vävnad. Till en början bildas vårtliknande ut-
växter på knölarna eller rötterna. I slutet av sommaren bildas nya 
vilande sporer inuti dessa utväxter och dessa frigörs i jorden när 
cellerna förstörs. Samtidigt trycks utväxterna på knölarna ihop och 
bildar kratrar som påminner om vanlig skorv. Resterna av den sön-
derrivna ytvävnaden omger kratrarna. 

Utbrott av pulverskorv och 
potatismopptoppvirus är oberäkneliga

Pulverskorven har en ganska begränsad förmåga att smitta ned po-
tatisknölarna. Endast de yngsta cellzonerna på den växande knö-
len är känsliga för pulverskorvssmitta. Den känsliga fasen för en 
viss cellzon varar enbart i några dagar. Nedsmittningen är effektiv 
bara om jorden ur den sjukdomsalstrande organismens synvinkel 
samtidigt är lagom våt och temperaturen ligger kring 12 grader. 
Därför syns även ofta symptomen på pulverskorv i zoner på knö-
larna. Även i jord som har smittats allvarligt med pulverskorv kan 
knölarna vara symptomfria om jorden är jämförelsevis torr under 
hela den inledande tillväxtfasen för knölarna.
 Om jordens fukt- och värmeförhållanden är lämpliga för smit-
ta är potatisens rötter, i motsats till knölarna, smittkänsliga un-
der nästan hela sommaren. Pulverskorvens gallbildning på rötter-
na påverkar inte potatisens tillväxt i någon större mån. Däremot 
kan PMTV ta sig in i potatisens vävnader via gallerna. Viruset för-
flyttar sig från roten längs utlöparna och in i potatisknölarna. Där-
för kan man se allvarliga symptom på PMTV även på knölar som 
inte uppvisar några som helst symptom på pulverskorv.
 Även utbrotten av PMTV-symptom på knölarna är oberäknelig. 
De knölar som smittats med virus måste utsättas för snabba tem-
peraturändringar för att symptomen ska bryta ut. En mycket kall 
period i slutet av växtperioden kan utlösa PMTV-symptomen re-

dan i åkern. Oftast börjar symptomen dock bara synas efter ett 
par veckors kyllagring. Symptomen bryter lättare ut om tempera-
turen höjs snabbt efter kyllagringen.
 Enligt en kartläggning som gjorts av Potatisforskningsinstitu-
tet hittades den smittalstrande organismen för pulverskorv i näs-
tan alla de potatisjordar som undersöktes. Många av de under-
sökta jordpartierna var dock PMTV-fria. Därför vore det viktigt att 
försöka förhindra att de vilande sporerna som bär på PMTV och 
ingår i sönderrivna skal, sprids till sektorer som är virusfria. Det 
viktigaste sättet att förhindra sjukdomsspridningen är att använ-
da sättpotatis som garanterat är sjukdomsfri.
 Med bra växelbruk går det att förhindra eller åtminstone fördrö-
ja att pulverskorven och PMTV ökar till en katastrofal nivå inom 
de sektorer där sjukdomarna inte ännu förekommer eller där sjuk-
domsnivån fortfarande är låg. Pulverskorv och därmed PMTV ökar 
relativt långsamt inom åkersektorerna. Till och med vid växelbruk 
som huvudsakligen består av potatis kan det ta 5–15 år från att 
sjukdomarna har spridits till sektorn till att de uppnår en skadlig 
nivå.
 Inom sektorer där sjukdomarna har uppnått en skadlig nivå är 
det enda säkra sättet att undvika sjukdomsrisken att sluta odla 
potatis i minst 10 år. Det går att producera matpotatis inom sek-
torer som smittats med PMTV under de flesta år om man väljer 
sorter som inte särskilt lätt uppvisar PMTV-symptom.

Asko hannukkala
Naturresursinstitutet, Luke/Helsingfors universitet

hOxells OdlAR eKOlOGIsK POTATIs
Äkta makarna Ronny och Pia Hoxell odlar ekologisk potatis i Lapp-
fjärd, en del av Kristinestad. Hoxells gård på ett tjugotal hektar 
övergick till ekologisk odling år 2012. Ronny är potatisodlare i an-
dra generationen.
 – Ingen försökte tvinga mig att fortsätta på gården. Jag funde-
rade väl någon gång över andra karriäralternativ, men å andra si-
dan har jag varit intresserad av jordbruket sedan jag var liten. 
Förutom på gården arbetar Ronny även som chef för kundrelatio-
ner i en jordbrukshandel.
 Vad gav dem impulsen att börja odla ekologisk potatis?
– Förr odlade vi samma växt i samma sektor varje år. Om det var 

Pulverskorven orsakar utväxter på potatisens rötter och via 
dem kan PMTV förflyttas till potatisens vävnader och via ut-
löparna till knölarna.
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MEILTÄ MAAN KATTAVIN 
TUOTEVALIKOIMA 
JA VILJELYNEUVONTA
• Maanparannusaineet • Kasvinsuojeluaineet 
• Lannoitteet • Viljely- ja pakkausmateriaalit
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torka vissnade skörden lätt bort. Och om det regnade lite mer så 
blev vattnet liggande. Vi hade en sektor med växelbruk i flera år. 
Där hade vi inga problem, berättar Ronny.
 För närvarande är marknaden för ekologisk potatis ännu liten, 
bara en procent av den totala potatishandeln.
– Det förekommer överutbud inom matpotatis. Men på stärkelse-
sidan finns det utrymme för den ekologiska potatisen. Det är ett 
intressant alternativ, säger Ronny Hoxell eftertänksamt.

sITUATIONeN FöR 
POTATIsMARKNAdeN I eUROPA

På grund av den svåra skördeperioden är efterfrågan på tvättad 
potatis jämn i Norden. I Sverige har priserna sedan december le-
gat på 0,27 – 0,25 €/kg för producenterna. I Danmark är produ-
centpriset 0,21 – 0,19 €/kg. 
 I Centraleuropa är potatispriset mycket lågt. Detta beror på över-
produktion. För producenten är priset på tvättad potatis 0,07 – 0,05 
€/kg och på industripotatis är det 0,03 – 0,02 €/kg. På marknaden 
förväntas ingen förändring i situationen under våren.
 De låga priserna har medfört att produktionsområdena har mins-
kat med upp till 20 % i Spanien och Portugal. 

Antti Kuusisto
Perunakauppa Luonnosta Oy

KOKBOKsseNsATIONeN MUNA (äGG)  
FåR eN FORTsäTTNING – NU FåR  
PeRUNA (POTATIs) hUVUdROlleN

Det har skrivits otaliga böcker med potatistema, men i år kan det 
hända att ett verk håller på att skrivas som får folk att tala om 

potatisen på ett nytt sätt i Finland. Matredaktören Sanna Mansik-
kamäkis bok till äggets lov, Muna – Herkulliset ohjeet kanamu-
nasta, har varit en fantastisk succé och nu arbetar Mansikkamäki 
på en bok med samma koncept som handlar om potatisen, Peru-
na. Potatisen ska få ny plats i människors minne och sinne med 
en otrolig mängd färska och enkla potatisrecept. Boken kommer 
även att innehålla ett omfattande informationspaket om hur häl-
sosam och ekologisk potatisen är samt om den inhemska potati-
sens övriga fördelar.

Sanna Mansikkamäki vill att potatisen ska blomstra på ett helt 
nytt sätt. (Foto Pia Inberg)
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Pottumiesten tietotoimisto
• A s i A s t A  j A  A s i A n  v i e r e s t ä  j o  v u o d e s t A  2 0 0 6 •

Ilmari törmäsi eräällä moninaisista reissuistaan porkka-
naan. Keksi puhekuplaan teksti ja voita tuotepalkinto! Lä-
hetä ehdotuksesi sekä yhteystietosi 30.9.2018 mennessä 
osoitteeseen kyosti.kinnunen@luonnosta.fi. Paras julkai-
sukelpoinen ehdotus julkaistaan seuraavassa numerossa.

PTTPottumiestenTietotoimistoottaa mielellään vastaan 
hyviä perunajuttuja osoitteessa 

kyosti.kinnunen@luonnosta.fi

Perunaviiniä Pyeongchangista
Etelä-Korean Pyeongchang tunnetaan muustakin kuin me-
neillään olevista talviolympialaisista. Pyeongchangin ylän-
göt ovat oivaa perunanviljelyaluetta, ja niinpä seudun 
asukkaat sammuttavat janoaan perunasta valmistetulla 
viinillä, joka tunnetaan nimellä seo-ju.

Perunaviinillä on alueella pitkä historia. Sitä arvellaan val-
mistetun jopa 1700-luvulta lähtien, eli siitä saakka kun 
peruna Korean niemimaalle saapui. Valmistuksen alkamis-
ajankohdasta ei löydy kirjallisia merkintöjä ja reseptitkin 
ovat kulkeneet suullisena sukupolvilta toisille.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on valinnut Pyeon-
gchangin perunaviinin yhdeksi kiinalaisen uuden vuoden 
kunniaksi jaettavista valtiollisista lahjoista, koska juhlinta 
osuu samaan ajanjaksoon kuin olympialaiset. Pullo kyseis-
tä perunaviiniä maksaa noin 12 000 wonia eli vajaat 9 eu-

roa. Tässäpä siis erinomainen tuliaisvinkki kisaturisteille!

Omituisia lajikenimiä 

– osa 29 –

calgary 

Calgaryn talviolympialaisten menestynein urheilija oli 

kolmen kullan Matti Nykänen. Sittemmin kultia on 

Matin kainalossa pyörähtänyt enemmänkin. 

Olisiko tässä vihdoin lajike, 

joka toisi kultaa myös viljelijän laariin?

Achievement 

Tämän lajikkeen suurimpana saavutuksena 

sen sijaan voitaneen pitää sen nimeä?

Firmula 

Pysytään vielä penkkiurheilun maailmassa; Firmulakausi 

nimittäin starttaa jälleen maaliskuussa. Tämä lajike 

ampaiseekin penkistä salamannopeasti, mutta 

maranellonpunainen väri unohtui pois kehitystyöstä.

Bikini 

Koska kesä on jo kovaa kyytiä tulossa, 

on aika kaivaa kella
rinperukoilta Bikinit esiin.
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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 cemagro.fi
CEMAGRO OY

Suurlohjankatu 14, 08100 Lohja 
Puh. 019 375 7500 • www.cemagro.fi

www

Nopealiukoiset Agro-lannoitteet
AgroEko
UUTUUS! Kalkitseva ja kloorivapaa  
hivenainepitoinen luomulannoite

Gardenia
Kattava tuoteperhe kloorivapaita  
peruna- ja puutarhalannoitteita

MicroMix
Lehtilannoituksella  
hivenravinteet helposti ja edullisesti

Pyydä tarjous  
suoraan meiltä  
tai lähimmältä  

jälleenmyyjältä!

AgroEko
UUTUUS! Kalkitseva ja kloorivapaa  
hivenainepitoinen luomulannoite

Gardenia
Kattava tuoteperhe kloorivapaita  
peruna- ja puutarhalannoitteita

MicroMix
Lehtilannoituksella  
hivenravinteet helposti ja edullisesti

Hei kotipuutarhuri! Muista ostaa siemenperunat!

Timo
SUOSITUIN 

VARHAISPERUNA

Carrera
NOPEAkASVUINEN
VARHAISPERUNA

VARHAISPERUNAT
Nopeakasvuiset lajikkeet, suoraan pellolta ruokapöytään.

Mozart
HERkULLINEN 
UUNIPERUNA

Nicola
PERINTEIkäS 
TALVIPERUNA

TALVIPERUNAT
Myöhäisempi sadonkorjuu, mutta nautitaan koko talven läpi.

Colomba
HUIPPUSATOISA
kESäPERUNA

Siikli
kLASSINEN 

kESäPERUNA

Annabelle
TODELLINEN

HERkkUPERUNA

kESäPERUNAT
Aikaista satoa kesän herkkuhetkiin, mutta säilyvät myös varastossa.

Lajike valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Siemenperunat löytyvät puutarhamyymälöistä kautta maan.

Helppo viljellä! 
Helppo kokata!

kIINTEä PERUNA YLEISPERUNA JAUHOINEN PERUNA

NOblesse
TAUTIkESTäVä
YLEISPERUNA

      Calle (Challenger)

kAUNIS 
MUUSIPERUNA



Lajittelujen valmistuessa saatavana vielä kevään 2018 toimituksiin:

Asterix             Carrera             Challenger             Jessica             Mozart             Noblesse             Siikli

www.kantaperuna.com

Tumman herkullinen,

hienokseltaan tamminen

tuoreen perunan maku.

Sopivasti jauhoinen,

mureneva suutuntuma.


