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Peruna on nyt muotia!
siihen, kun Helsingin messukeskuksessa julkistetaan uusi suuren näkyvyyden ruokateos
nimeltään Peruna. Se on se sama kirja, josta
kerroimme jo toissanumerossa. Kyseessä on
ennennäkemättömän laadukas perunakirja,
ja instagram-ajan visuaalisuudellaan ja tuoreen raikkailla resepteillään se ratsastaa aivan ruokaharrastuksen aallonharjalla. Kirja
on nyt valmis, ja messukeskukseen kerääntyy kymmenittäin toimittajia kuulemaan, kun
kirjailija ja ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäki hehkuttaa perunan ihanuutta raaka-aineena ja arjen herkkuna.

”Unohda riisit ja nuudelit, peruna on taas
muotia. Se on edullista ja ravitsevaa lähiruokaa parhaimmillaan. Peruna on pop!” Näin
kirjoitti Viini-lehti lokakuun numerossaan.
Perunankulutus on ollut maapallolla kasvussa. Muutamissa Euroopankin maissa perunankulutus on jo tasaantunut tai jopa kääntynyt kasvuun. Ruotsissa perunaa myydään
pienemmissä ja pienemmissä pakkauksissa, ja kulutuksen lasku on taittunut. HZPC
Kantaperuna on ollut tiiviisti mukana S-ryhmän yksikiloisten tuotteiden kehittämisessä. Tuotteet myyvät erinomaisesti, ja niiden
myynti kasvaa edelleen nopeasti. Uuttakin
on luvassa, kuten tuonnenpana tässä lehdessä kerrotaan.
Ruotsin tilannetta taustoittaa vieraskynäilijämme Anders Eriksson. Andersin luotsaama
L.E.V. & Co pakkaa suurimman osan Ruotsin suurimman kauppaketjun ICA:n perunoista. Pakkauskoot pienenevät, erikoisperunoiden osuus kasvaa, samoin kilohinta.
Suomessa Potwell on tänä syksynä lanseerannut edistyksellisen 500 gramman perunapakkauksen. Ehkä lopulta onnistutaan houkuttelemaan perunan ääreen nuoria kuluttajia, jotka ehtivät välillä jo unohtaa perunan.

nenee. Sehän tarkoittaa, että perunan ”kulutus” laskee entisestään? Perunankulutuksellehan suurista pakkauksista aiheutunut
hävikki on tehnyt vanhastaan hyvää, se on
kaunistanut tilastoja. Kuten suomalaisen
”älyperunan” maailmanvalloituksen yhteydessä sivulla 16 saamme lukea, ruokahävikin torjunta onkin ruuantuotannon suuria
haasteita ja syytä ottaa vakavasti. Maailmassa arvioidaan menevän hävikkiin vuosittain
noin 100 miljardia kiloa ruokaa. Emmehän
siis halua ripustautua hävikin varaan, vaan
kääntää perunan kysynnän aidosti kasvuun.

Kun perunaa ostetaan pienemmissä pakkauksissa, niin sanottu jääkaappihävikki pie-

Viini-lehden sitaatti on esimakua tulevista
viikoista. Tätä kirjoittaessa on kolme päivää
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Kuiva hellekesä leikkasi sadon
lähes koko Euroopassa
pääsevätk ö markkinat reagoimaan kotimaassa
keskittyneen kaupan tilanteessa ?
Poikkeukselliset kesän säät leikkasivat perunan satoa lähes kaikkialla Euroopassa.
Heikon sadon seurauksena perunan hinnat
kääntyivät jo kesällä kovaan nousuun, joka
vain jatkui nostojen alkaessa. Suomeen hinnan nousu ei ole välittynyt, vaikka perunan
tuotantoala laski edellisvuodesta ja satotasot ovat jääneet merkittävästi normaalitasoaan heikommiksi. Suomessa keskittynyt
kauppa pystyy sanelemaan perunan hinnan
markkinatilanteesta riippumatta.
Kuivuus ja helteiset säät ovat leikanneet perunasadon koko Alppien pohjoispuolisessa
Euroopassa ja Itä-Euroopassa aina Mustanmeren seutuja myöten. Erityisen paha kuivuustilanne on ollut Pohjoismaiden lisäksi
Euroopan tärkeimmissä perunan tuotantomaissa, mm. Puolassa ja Saksassa. Kuivuuden ja helteiden aiheuttamat satovahingot
koko kasvintuotannolle arvioidaan Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa miljardin eu-

ron suuruusluokkaan. Ruotsissa säät olivat
poikkeukselliset koko maassa, mutta kuivuus kohteli erityisen kaltoin Etelä-Ruotsia,
jossa valtaosa maan perunasta tuotetaan.

Satomäärien vaihtelut ovat
poikkeuksellisen kovia
Kaikkiaan sadon arvioidaan jäävän 20 – 25
% edellisvuotista heikommaksi EU-5:n alueella (Ranska, Saksa, Alankomaat, Belgia ja
Iso-Britannia), joka on tärkein Länsi-Euroopan tuotantoalue. Tuotanto on myös viime
vuosien aikana keskittynyt voimakkaasti
näiden maiden alueelle. Tila ja lohkokohtaiset erot ovat tietysti selvästi keskimääräistä satoleikkausta suurempia. Yli 50 % olevia satomenetyksiä on tullut monilla tiloilla.
Satomäärät ovat vaihdelleet Euroopassa
voimakkaasti sen mukaan, onko perunaa
päästy kastelemaan kesän aikana vai ei.
Selvästi alle 50 % pelloista on Länsi-Euroopan päätuotantomaissa kasteltavissa. Lisäksi paikalliset viranomaiset rajoittavat kastelua sekä määriltään että ajankohdiltaan kaikissa päätuotantomaissa.

Perunan hinnat
nousivat jo kesällä
Perunan hinnat ovat kääntyneet heinäkuun
puolivälin jälkeen voimakkaaseen nousuun
kuivuudesta kärsivillä alueilla Euroopassa.
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Perunan satotaso ja vertailu vuosien
2013 – 2017 keskiarvoon.

Uuden sadon saatavuus on ollut selvästi normaalia heikompi. Teollisuus on hakenut perunaa kissojen ja koirien kanssa.
Länsi-Euroopan päätuotantomaiden perunan tuottajahinnat ovat heikon sadon seurauksena nousseet heinä-syyskuun aikana
voimakkaasti. Syyskuun lopulla hinnat olivat 25 – 30 euron/100 kg välillä. Futuurihinnat ensi huhtikuulle ovat nousseet vielä tätäkin korkeammalle, joten hintojen odotetaan vielä nousevan kauden aikana.

Valtaosa perunasta, erityisesti teollisuusperunasta, tuotetaan sopimuksilla. Sadot
ovat leikkautuneet niin paljon, että viljelijöillä on vaikeuksia toimittaa edes sovittuja sopimusmääriä sopimuskumppaneilleen. Useissa Euroopan maissa on käyty
keskustelua, täyttävätkö kesän säät Force
Majeuren ehdot.

Kuivuus haittaa myös nostoja
Nostoja on Euroopassa viivästetty liian kuivien nostosäiden takia. Erittäin korkeiden
tärkkelyspitoisuuksien takia peruna on herkkä nostovioituksille. Rutikuiva multa varisee
nostokoneessa liian nopeasti eikä suojaa
perunaa. Lisäksi odotetaan vielä lisäkasvua myöhäisimmistä lajikkeista. Pelkona on
kuitenkin, että mahdollisten sateiden myötä perunat lähtevät jälleen kasvuun uusine
mukuloineen ja kasvuhalkeamineen, mikä
heikentäisi perunan laatua ja säilyvyyttä.
Sato leikkautui myös Suomessa
Myös kotimaassa kuivuus ja helteet ovat
leikanneet perunan satoa. Peruna-alan yhteistyöryhmä Payr arvioi, että perunasato
jää Suomessa 60 – 85 prosenttiin normaalista. Mukulakoko on jäänyt pieneksi ja sää
on leikannut myös mukulalukua. Satovaihtelut ovat selvästi normikesää suurempia riippuen mm. siitä, onko perunaa päästy kastelemaan vai ei.
Säiden seurauksena lehtipolte ja perunarupi ovat olleet keskivertovuotta suurempana
ongelmana. Perunarutto on sen sijaan pysynyt normivuotta paremmin kurissa kuivien
säiden ansiosta. Rikkakasvitorjunnassa on
ollut normaalia enemmän haasteita kuivuuden ja harvojen kasvustojen takia. Mukuloiden kuiva-ainepitoisuudet ovat keskivertovuotta korkeampia koko maassa.

Ruokaperunan
tuotantoala laski

Kaupan katteet palautettu
korkealle tasolleen

Perunan kokonaisala jäi tänä vuonna 400
ha edellisvuotta alhaisemmaksi. Suurin osa
leikkauksesta tuli ruokaperunasta, jonka
ala laski 426 ha (–4,3 %). Ruokateollisuusperunan ala väheni 51 ha. Tärkkelysperunan ala sen sijaan kasvoi 106 ha (1,6 %),
samoin katteenalaisen varhaisperunan ala
kasvoi 23 ha.

Kauppa näyttää tämän satokauden aluksi nostaneen oman katteensa kahden vuoden takaista halpuutusta edeltäneelle tasolle. Jos halpuutus rahoitettiinkin aluksi kaupan aikaisempina vuosina paisutetuista katteista, rahoitetaan se nyt täysin viljelijöiden
ja pakkaamoiden pussista.

Suomessa tuottajahinnat
eivät ole reagoineet
Perunan hinta laski Suomessa heinäkuusta elokuuhun 19,3 eurosta/100 kg 18,2 euroon/100 kg, alimmalle tasolle elokuussa
neljään vuoteen. Samaan aikaan markkinahinnat Euroopassa olivat rajussa kasvussa.
Kuluttajahinta sen sijaan nousi Suomessa
kevään 88 sentin/kg tasosta 95 senttiin/kg.
Näillä tuottajahinnoilla Euroopasta ei pystytä tuomaan perunaa taloudellisesti mielekkäästi.
Ruokaperunan markkinat eivät Suomessa
toimi terveesti. Nyt eurooppalaiset hintamuutokset eivät pääse välittymään Suomeen lainkaan. Kauppa pystyy sanelemaan
ruokaperunan hinnan yksipuolisesti.

Tuonti tulee olemaan vähäistä, vienti kasvaa
Tällä kaudella ei ole pelko suurista perunan
tuontimääristä. Tuontia Suomeen tulee rajoittamaan sekä erittäin heikko saatavuus
että korkeat hinnat. Nyt vallitsevilla hinnoilla peruna tulee tuontikuluineen maksamaan
reilusti päälle 30 euron/100 kg, mikä on merkittävästi korkeampi hinta kuin Suomessa
tällä hetkellä vallitsevat hinnat.
Perunan vientiin sen sijaan avautuu tällä
kaudella rajattomat mahdollisuudet naapurimaamme Venäjää lukuun ottamatta. Olisiko nyt perunasektorin ryhdistäytymisen
paikka ja perunasta pyydettäisiin siitä kuuluva hinta?

Ruokaperunan tuottajat tai pakkaajat eivät
ole riittävän vahvoja neuvottelemaan hinnoista kaupan kanssa. Pakkaamokapasiteettia on Suomessa yli tarpeen, joten kilpailu
alalla on kova. Venäjän laaja vienti loppui
jo kesällä 2013. Merkittävä markkinakanava
menetettiin jo silloin. Samaan aikaan kauppa on edelleen keskittynyt harvempiin käsiin. Tuottajien talousahdinko pakottaa myymään perunaa, vaikka hinta ei tyydytäkään.
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Viljelykierto
– mitä se minua hyödyttää?
Viljelykierron hyötyjä voidaan perustella
useilla eri näkökulmilla, joista esimerkkinä riskien hallinta, kannattavuus, kasvinsuojelu sekä maan kasvukunnon ja rakenteen paraneminen, sekä näiden myötä viljelyvarmuus. Kasvivalintoja tehdessä on hyvä
miettiä, mikä tai mitkä syyt juuri omalla tilalla ovat ne tärkeimmät, joihin viljelykierrolla halutaan vaikuttaa.
Viljelykierron riskejä tasaava vaikutus perustuu siihen, että tilan tulos ei ole välttämättä riippuvainen vain yhden kasvin sadosta.
Eri viljelykasveilla on omat vahvuutensa ja
heikkoutensa varsinkin, kun mietitään sääolosuhteita. Tähtäimessä on, että aina jokin
kasvi menestyy eikä tule täyttä katoa koko
viljelyalalle. Vertauskuvana voidaan miettiä,
vaikka sitä, istuisiko mieluummin jakkaralla, jossa on kaksi jalkaa vai kolme. Toisaalta kasvitilan on huomioitava isona riskinä
(tai mahdollisuutena) myös markkinat. Yhden kasvin varassa oleva tila on heikon hinnan vuonna vaikeuksissa, kun taas monipuolisemmalla kasvivalikoimalla varustettu
tila todennäköisemmin saa myyntiin myös
eriä, joista saa hyvää hintaa.
Tämän kesän perunakasvustokäynneillä tuli
vastaan tilanne, jossa kahden vierekkäisen
lohkon sadoissa oli todella paljon eroa,

eikä mitään muuta erottavaa tekijää löytynyt kuin se että toisella lohkolla oli viljelty
perunaa jo monta vuotta peräkkäin ja toisella lohkolla oli kierrätetty riittävän usein
muitakin kasveja. Yksipuolisesti perunanviljelyssä olleella lohkolla satotaso oli puolet
pienempi kuin lohkolla, jolla kierto oli käytössä. Maan kasvukunnon heikkeneminen
tapahtuu huomaamatta, mutta sitten kun
siihen havahtuu, niin kannattaa nopeasti
kääntää kurssia, koska elvyttäminen on hidas prosessi. Tähän liittyen kannattaa lukea myös Kuuma Perunan numero 1/2018,
jossa Juha Sohlo kirjoitti maan orgaanisen
hiilen säilyttämisestä.
Maan rakenteen kannalta perunanviljelyä
kuluttavampaa ketjua on vaikea keksiä.
Maalle tehdään yleensä useampi muokkaus ennen istutusta, lisäksi kasvukaudella
pellolla ajetaan tiheään tahtiin ruiskulla ja
lopuksi vielä ajetaan koko alan läpi nostokoneella. Koneiden aiheuttama rasite on
merkittävä, joten välikasvivalinnan voi perustella itselleen myös sillä, että pelto saa
lepoa ajokerroista. Hyviä välikasveja tässä
tapauksessa ovat esimerkiksi viherlannoitusnurmet tai monimuotoisuuspellot (riista,
maisema ja niitty), joihin löytyy helpoimmillaan valmiita seoksia kaupoista. Hienojakoiset hietamaat esimerkiksi tahtovat pakkau-

tua hyvinkin tiiviiksi, jos ei niiden rakennetta ylläpidetä viljelykierrolla. Toisaalta erittäin huonoksi päässyttä maan rakennetta
ei pelkkä viljelykiertokaan korjaa vaan ensin täytyy huolehtia perusasiat kuten riittävä ojitus tai kalkitus kuntoon. Perunatiloilla
yhtenä maan rakennetta muokkaavana välikasvina voidaan käyttää myös retikkaa. Käytäntö on opettanut, että kylvömäärä kannattaa säätää maksimissaan 10 kiloon hehtaarille, jolloin retikalla on tilaa kasvattaa tuhdimpi juuri. Kasvuston voi perustaa esimerkiksi pelkästään öljyretikalla tai sitten öljyretikan ja muokkausretikan seoksena. Tällöin kylvömäärät voisivat olla noin 8 kg/ha
öljyretikkaa ja 2 kg/ha muokkausretikkaa.
Perunakasvusto kaikessa komeudessaan
näyttää siltä, että se jättää paljon kasvi- ja
juurimassaa pellolle, mutta todellisuudessa
varsi on niin mehevä, että se ei jätä hajotessaan juuri mitään maaperään. Tänä kesänä tarkastelluissa perunapenkeissä juurimassaa oli monilla lajikkeilla ilahduttavan runsaasti, mutta sekään ei kasvukauden jälkeen säily maassa kuin hetken. Tehokkaimmaksi maan rakenteen parantajaksi
on viime vuosien aikana todettu monivuotiset viherlannoitusnurmiseokset, joissa on
sekä useampaa apilaa että useampaa nurmilajia ja etenkin ruokonataa. Syväjuuristen kasvien työn helpottamiseksi kylvöä
edeltävä kyntö kannattaa tehdä riittävän
syvälle. Nurmien kylvömäärissä on parempi tähdätä vajaaseen 25 kiloon hehtaarille,
jotta kasvustosta tulee tarpeeksi tiheä. Viherlannoitusnurmet ovat yleensä melko reheviä, joten kannattaakin jo etukäteen tutkia näyttääkö maan rakenne niin toimivalta, että sinne voi suuren määrän vihermassaa kyntää vai onko parempi kerätä se pois.
Tällä tukikaudella on jokaiselle tilalle osoitettu 7000 € Neuvo 2020-avustusta, jota
on voinut käyttää hyvin monella tavalla.
Yksi vaihtoehto on ollut hyödyntää sitä esimerkiksi tuotantokustannuslaskelmien tekoon. Laskelman avulla on päästy vertailemaan eri kasvien kannattavuuksia eri vuosina. Niissä huomioidaan aina tilan kaikki
kasvit. Myös ne, joita viljellään hyvien tukitasojen takia, mutta joilta ei korjata välttämättä satoa (saneerauskasvit, luonnonhoitopellot, monimuotoisuuspellot). Tarkastele-
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malla tilan koko kasvivalikoimaa, nähdään
mitkä kasvit kannattavat ja mitkä kasvit eivät. Laskelmia voidaan tehdä joko toteutuneiden kustannusten mukaan tai sitten ennakoivasti, jos ollaan esimerkiksi harkitsemassa viljelyalan tai -kasvien muutosta tai
lisäämistä.
Viljelykierron monipuolistamisessa esteenä
saatetaan kokea esimerkiksi oma osaaminen ja tilan konekanta. Tämän on moni tila
ratkaissut hakemalla lisäosaamista esimerkiksi ProAgrian suunnalta ja/tai tekemällä
yhteistyötä lähitilojen kanssa, jolloin omaa
kalustoa ei aina tarvita. Varastojakaan ei
välttämättä ole tilalla kuin yhdelle kasville, joten muille mahdollisille kasveille kannattaa sopia ostaja jolle sadon pystyy toimittamaan suoraan pellolta tai viimeistään
kuivaamolta.
Yksipuolisessa viljelykierrossa hyvin usein
käy niin, että jokin ongelmarikkakasvi alkaa vallita ja kasvitautipainekin lisääntyy.
Vaihtamalla kasvia saadaan sekä katkaistua
tautipainetta että mahdollistettua monipuolisempi rikkakasvien torjunta. Rikkatorjunnassa kannattaa keskittyä myös havainnoimaan sitä, mistä johtuu, että jokin rikkakasvi viihtyy lohkolla. Näin voidaan suunnata
toimet itse syihin eikä ainoastaan vain oireisiin. Jos lohkolla on esimerkiksi runsaasti
polvipuntarpäätä ja rönsyleinikkiä, on paljon mahdollista, että lohkolla on ongelmia
vesitaloudessa sekä tiivis maan rakenne.
Jotkut rikat taas viihtyvät erityisesti happamilla mailla tai ravinneköyhillä mailla. Perunan taudinaiheuttajien säilymisaika pellolla ilman isäntäkasvia vaihtelee muutamasta
vuodesta yli kymmeneen vuoteen taudista
riippuen, joten menetelmät ja kierron kesto on valittava sen mukaan.
Marika Tuomikoski
Pro Agria

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!

Pyhäjoen Puu Oy
Tiirontie 6, 86100 Pyhäjoki
puh. 040 533 8438 • www.naturalli.fi
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Biohajoava perunapussi
valmistuu perunasta
Irtoperunaa on saatu valikoida biohajoaviin
pusseihin jo muutaman vuoden ajan. Vaaleanvihreät, samean läpinäkyvät rullat ilmaantuivat hedelmä- ja vihannesosastoille kuluvan vuosikymmenen alussa. Ulvilalaiset perunanviljelijät Saija ja Teppo Peltomaa halusivat kantaa oman kortensa kekoon, ja vähentää muovinkulutusta. Monivuotisen selvitystyön lopputuloksena Peltomaat pakkaavat ja toimittavat oman tilansa
perunat kauppoihin biohajoavissa pakkauksissa. Pakkausmateriaalin sidosaineena on
käytetty perunaa, eli voidaan sanoa, että
perunat on pakattu muovin sijaan perunasta itsestään valmistettuun pussiin!
Muovin käyttö on ollut julkisessa keskustelussa jo pitkään. Aiemmin keskustelu on
liittynyt fossiilisten raaka-aineiden liikakäyttöön. Sitten laajempaan tietoisuuteen uiskentelivat valtamerien valtavat muovilautat ja mereltä rantautuvan muovin täyttä8

mät hiekkarannat. Viimeinen vuosi on keskusteltu niin sanotun mikromuovin eli pienen pienten muovinpalasten kiertokulusta.
Mikromuovia on löydetty kaloista, linnuista ja jopa ihmisistä. Kaiken tämän jälkeen
biohajoava perunapussi vaikuttaa kiinnostavalta kokeilulta.
– Kyllä ajatus lähti nimenomaan siitä, että
halusimme osallistua tähän keskusteluun
konkreettisella tavalla ja toisaalta myös antaa kuluttajille mahdollisuuden vaikuttaa
omiin valintoihinsa. Kokeilimme aluksi automaattipakkarilla pakattavaa paperipussia,
mutta se ei oikein toiminut. Pussituskone
toimi hyvin isommilla pusseilla, mutta pienempien pussien kanssa sitä ei oikein koskaan saatu rullaamaan luotettavasti, Saija
Peltomaa muistelee.
Biohajoava pussi voi kuulostaa hankalalta
materiaalilta ammattimaiseen pakkaustoiKuuma Peruna 2/18

mintaan. Peltomaat ovat kuitenkin yllättyneet pakkauskalvon laadusta positiivisesti.
– Pussi on toiminut itse asiassa tosi hyvin!
Pakkauskoneen kanssa oli alussa hiukan
ongelmia, mutta nyt nekin on jo saatu ratkaistua, ja homma toimii aivan normaalisti, Saija kertoo tyytyväisenä.
– Oikeastaan kaikkein työläin vaihe koko
projektissa ei ole ollut niinkään tekninen toteutus, vaan se tavanomaisempi ongelma,
eli uuden tuotteen saaminen kaupan hyllyihin. Viljelemme luomuperunaa, ja pellolta
pöytään -ketjun kaikkien palasten kokoaminen yhteen ei ole sujunut ollenkaan ongelmitta. Ihmiset ovat kuitenkin kiinnostuneita tavoista, joilla omaa luonnolle aiheuttamaansa kuormitusta voitaisiin vähentää, ja
uskomme, että tuote kyllä löytää ostajansa!

Läpeensä pinkki peruna kauppaan
Väriltään poikkeavia kasviksia on nähty viime vuosina enenevissä määrin, ja osa on
vakiinnuttanut paikkansa kaupan hyllyssä.
Uusista värikkäistä perunoista on puhuttu
jo muutamia vuosia, mutta toistaiseksi niitä ei ole ollut kuluttajien saatavilla ruokakaupoissa. Tilanne muuttuu tänä syksynä.
Itse asiassa kokonaan violetti, aiemmista
vastaavista lajikkeista huimalla antioksidanttipitoisuudellaan erottuva uutuuslajike
Violet Queen saapui kuluttajien ulottuville
jo viime keväänä. Violet Queenin sertifioitua siemenperunaa nimittäin myytiin puutarhakaupoissa kautta maan, ja puutarhaharrastajat löysivät uutuuden hienosti. Tuote jatkaa myynnissä myös tulevana keväänä.
Toinen, ehkä violettia perunaakin erikoisempi uutuus saapuu ruokakauppoihin joulukuussa. Kyseessä on lajike nimeltä Mulberry
Beauty. Lajike on saanut nimensä sinertävän
vaaleanpunaisia, hiukan vadelmaa muistuttavia marjoja kasvattavan mulperipuun mukaan. Nimensä mukaisesti lajikkeen mukulat
ovat läpeensä mulperinpunaiset paitsi kuoreltaan, myös malloltaan.
Mulberry Beautya alkaa pakkaamaan Botnia
Vihanneksen perunapakkaamo Lapväärtissä. Perunat on viljelty kotimaassa kolmella
Botnia Vihanneksen sopimustilalla.
– Viljely onnistui suhteellisen hyvin. Lajike on pohjoisiin kasvuoloihin aika myöhäi-

nen, eikä se näytä kovin herkästi kasvattavan niin isoa perunaa, mihin on totuttu.
Mutta kyse on erikoistuotteesta, eikä ehkä
ole syytä olettaakaan, että satotaso olisi samaa luokkaa kuin pitkälle jalostetuissa tavallisissa perunoissa, pohtii Botnia Vihanneksen toimitusjohtaja Nicklas Pärus.
– Itse asiassa yksi pienempi viljelmä jäi
myöhäisyyden takia lopultakin niin heikkokuoriseksi, että emme varmaankaan pakkaa sitä kauppaan. Onneksi olimme varautuneet tällaisiin riskeihin, ja viljely oli hajautettu useampaan paikkaan. Sen vuoksi saamme kyllä pestyä ja pakattua sovitut
määrät perunoita.
– Totta kai tämä on erikoisuus, eikä odotuk-

set myyntimäärien suhteen ole mitenkään
taivaissa. Erikoinen tuote jakaa varmasti
mielipiteitä. Mutta kauppa on ollut mukana valitsemassa juuri tätä lajiketta, ja tuotteen markkinointiin aiotaan panostaa tavallista enemmän. Sillä on kuitenkin yleensä
iso vaikutus. Kuluttaja lopulta päättää, onko
tuote ostamisen arvoinen vai ei. Tärkeintähän on se, ostetaanko tuotetta uudelleen
vielä ensikokeilun jälkeenkin, siinä se ratkaistaan, että saadaanko tästä pysyvä tuote vai ei, Pärus huomauttaa.
– Joka tapauksessa tämä on mielenkiintoinen kokeilu, kävi miten kävi. Jotain uutta
on yritettävä, jotta ihmisiä saataisiin taas innostumaan perunasta uudella tavalla.

Potwellilta 500 gramman uutuus
Kymmenen ja viiden kilon paperisäkit ovat
saaneet väistyä kaksikiloisten pussien tieltä, ja yksikiloisetkin tuotteet ovat alkaneet
vallata alaa. Loppukesästä kauppoihin saapui vielä pidemmälle menevä uutuustuote,
500 gramman perunapussi. Potwellin lanseeraama uutuus kantaa nimeä 5 Perunaa.
Tuote on osa Maatilan-tuotemerkillä markkinoitavaa tuotesarjaa.

mitaan irtolaarista muutamia tasakokoisia,
hyvälaatuisia perunoita yhtä ruokailua varten, taustoittaa Potwellin toimitusjohtaja
Teppo Vetoniemi.
– Yleensä lienee järkevää yrittää myydä sellaisia tuotteita, joita ihmiset haluavat ostaa,
joten päätimme kokeilla tätä. Tuote ei ole
pakkaamolla aivan mutkaton toteutettava.

grammaa, ei liikkumavaraa tietenkään paljon jää. Tähän pakkaukseen pystytään pakkaamaan vain pieni osa, ehkä keskimäärin
noin 10 %, raakaerästä. Muut jakeet voidaan toki käyttää muihin tuotteisiin, eikä
hävikkiä sinänsä synny sen enempää kuin
muistakaan tuotteista, kertoo himankalainen Kimmo Mäkelä tuotetta pakkaavalta
Mäkelän Perunatalolta.

– Ajatus lähti liikkeelle, kun tutkimme yhdessä kaupan kanssa ihmisten ostokäyttäytymistä. Havaitsimme, että irtoperunaa ostaessaan ihmiset valikoivat pusseihin vähemmän ja vähemmän perunaa. Keskimääräinen irtoperunan punnitustarra on tänä
päivänä noin 500 grammaa. Pusseihin poi-

– Tottakai se vaatii enemmän työtä ja myös
ammattitaitoa pakkauskoneiden käyttäjiltä.
Meillä ei ole tätä tuotetta varten omaa, tähän tarkoitettua pakkauslinjaa, vaan tuote pakataan normaalilla pystypakkarilla ja
normaaleilla vaa’oilla. Kun pussiin tulee 5
kappaletta perunoita ja yhteispaino on 500

– Ja samalla vanhalla systeemillähän perunan kulutuksen lasku ei näytä pysähtyvän,
joten onhan se tärkeää yrittää omalta osaltaan löytää keinoja ja tuotteita, jotka houkuttelisivat kuluttajia ostamaan perunaa.
5 Perunaa on ollut syyskuusta alkaen myynnissä kaupoissa ympäri Suomen.
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Timo ja Colomba maistuivat nuorille kokeille
Turussa juhlittiin jälleen kesäkuussa Neitsytperunafestivaalia ja tällä kertaa jo kahdeksatta kertaa. Tapahtumaa kunnioitti ruokakulttuurihenkisellä avauspuheellaan myös
kaupungin tuore kaupunginjohtaja Minna
Arve.
Festivaalin erikoisohjelmanumerona oli ensimmäistä kertaa vuoden Neitsytperunalajikkeen nimeäminen. Suomen keittiömestareiden Young Chefs Club sai eteensä sokkona 6 erilaista Panimoravintola Koulun keittiössä keitettyä perunalajiketta. Perunat tuotiin lähialueen tiloilta ja pellolta aamulla
pesupaikalle, joista ne kiikutettiin suoraan
keittiöön ja kuumaan kattilaan. Turun keittiömestarit keittivät perunat huolellisesti ja
nuoremmat keittiömestarit odottelivat mentorinsa Riikka Mantilan johdolla innoissaan
NPF-pihalla pitkän pöydän äärellä. Raati oli
pukeutunut keittiömestareiden tunnusmerkkeihin eli valkoisiin takkeihin ja korkeisiin
hattuihin. Sokkotestissä olivat keitettynä
Jussi, Timo, Colomba, Solist, Avanti ja Annabelle. Raatilaisten tehtävänä oli valita maultaan miellyttävin peruna. Eniten ykkössijoja sai klassikko Timo, mutta vahvana kakkosena tuli pyöreä uutuus Colomba. Näin
uusi ja vanha kohtasivat lähes tasavertaisesti. Makuasioista ei voi kiistellä ja miksi
neitsytperunan tapauksessa pitäisikään. On
hienoa, että vaihtoehtoja löytyy jokaiselle.

Nuoret kokit valitsivat sokkotestissä maukkaimmaksi varhaisperunaksi perinteisen
Timo-lajikkeen.
Keittiömestari Simo Reijonsaari näytti festivaaliväelle kuinka vastanostetut perunat voi
näppärästi valmistella kattilaan vain pienellä vesitilkalla ja karkeilla kalastajan hansikkailla. Puhtaat perunat siirretään kiehuvaan
veteen porisemaan 8 minuutiksi, mutta perunoita ei saa päästää ylikypsiksi. Veden
poiston jälkeen kattilan kanneksi laitetaan
esimerkiksi talouspaperi ja annetaan seis-

tä 10 minuuttia ennen syöntiä. Makuelämys
on taattu. Näiden vinkkien kanssa on mukava odotella taas ensi kesän neitsytperunia.
Muuta ohjelmaa Neitsytperunafestivaaleilla oli Kokataan Torilla-kilpailu, jonka voitti
yllättäen sama kaksikko kuin viime vuonna: Ravintola Bowlerin Rasmus Niittyvaara
ja Touko Tuomasmäki.
Heidän annoksensa sisälsi keitettyä Annabelle-perunaa, kastikkenaan ns. nappavettä (tilkkaan keitinvettä lisätään voita ja suolaa), hiillostettua varhaisperunaa, pikkeliporkkanaa, sokerisuolattua kuhaa ja savustettua creme fraichea. Ohjelmassa oli myös
perunankuorinta-kilpailu, piharavintolat
sekä SoHon Torwien esitykset.
Mari Sandell
Ruokakulttuuriyhdistys Kaffeli ry:n pj, Turku

Tamara Partanen kiinnittää Kukkatähkän tekemää neitsytperunaviehettä Kaffelin puheenjohtaja Mari Sandellin rintapieleen.
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Neitsytperunafestivaaleilla juhlitaan
vuosittain suomalaista kesäherkkua
eli varhaisperunaa. Tapahtuma järjestetään Turussa Panimoravintola Koulun sisäpihalla ja mahdollisuuksien
mukaan kauppatorilla. Neitsytperunafestivaaleihin voi osallistua kaikki
herkkusuut vauvasta vaariin. Ensi kesänä Neitsytperunafestivaaleja vietetään 14.–15.6.2019.

Colomba ja Melody rinta rinnan,

Noblesse nousee lujaa
Sertifioidun siemenen tuotantomäärät on jälleen julkaistu. Päättyneen kesän sertifioitavat
hehtaarit näyttävät suuntaa lajikkeiden suosiolle. Vertaamalla lukuja edellisen kesän vastaaviin lukuihin voidaan arvella, mitä kullekin
lajikkeelle kuuluu. Kuten aina, tilastojen ulkopuolelle jäävät ulkomailta Suomeen tuotavat
siemenperunat. Toisaalta lajikkeet, joiden siementä viedään Suomesta paljon ulkomaille,
näyttävät tilastossa kokoistaan suuremmilta.

Kärkikolmikkona Melody,
Colomba ja Annabelle
Yli 50 hehtaarin lajikkeissa Melodyn tuotantoa
on vähennetty reippaalla kädellä viime vuoden yli 80 hehtaarista 60 hehtaariin. Kun Colomban sertifioitua siementä tuotetaan niin
ikään lähes 60 hehtaarin pinta-alalla, ovat
kärkilajikkeet tuotantomäärissään aivan rinta rinnan.
Colomban pinta-alasta suuri osa tullaan viemään Venäjälle, Ruotsiin, Baltian maihin ja
muualle Eurooppaan, kun taas Melody on tuotettu kotimaan markkinaa varten. Kotimaan
siemenkäytössä Melody siis säilynee yhä ykkösenä.
Kolmantena yli 50 hehtaarin lajikkeeksi nousee tänä vuonna Annabelle, jonka sertifioitu tuotanto-ala on 52 hehtaaria. Annabellen
siemenperuna loppui viime kaudella pahasti kesken. Siinä yksinkertainen syy pinta-alan
nopealle kasvattamiselle. Annabellen siementä ei viedä ulkomaille samoin mitoin kuin Colomban, vaan suurin osa tuotannosta on tarkoitettu kotimaan markkinaa varten. Annabelle nousee listalla sijalta 5 sijalle 3.

Aikaisen yleisperuna Sunitan siemenviljelyala kasvoi eniten.
Siikliä järkeistetty, Noblesse
yli 40 hehtaariin
Yli 40 hehtaarin tuotantoalaan yltävät Jussi,
Asterix, Afra sekä uusi yleisperunalajike Noblesse. Noblessen tuotanto lähes kaksinkertaistuu edellisen vuoden 24 hehtaarista 41 hehtaariin. Myös Jussin ja Afran pinta-ala nousee, kun taas Asterix pysyttelee käytännössä ennallaan.
Vanhimmista lajikkeista Siikli ja Nicola ovat
laskussa, varhaisperuna Timo säilyy ennallaan
ja punakuorinen Rosamunda kasvaa. Siiklin
määrässä kyse lienee ylituotannon järkeistämisestä, kun sertifioidun Siiklin pinta-ala laskee ennätyksellisestä 47 hehtaarista 35 hehtaariin. Nicola on ollut tasaisessa laskussa jo

pidempään, ja pienenee nyt 21 hehtaarista 15
hehtaariin. Rosamundan uusi tuotanto laajenee nyt 13 hehtaariin.

Nopeiten kasvaa Sunita
Prosenteissa suurimmat kasvut kirjataan Rosamundan ohella uusille lajikkeille. Ylivoimaisesti nopeiten kasvaa aikainen yleisperuna
Sunita, jonka sertifioidun siemenen tuotanto
lisääntyy 4 hehtaarista 17 hehtaariin eli 425
% verran. Myös jauhoiset Rosamunda, Rock
ja Salinero ”kellottavat” yli 200 % kasvun.
Hehtaareissa laskettuna suurimman harppauksen ottaa Noblessen ohella Lady Claire, joka korvaa etenkin Saturnaa perunalastutuotannossa.

LAITA PELTOSI
TUOTTAMAAN
Selvitä peltojesi ravinnetila monipuolisilla analyyseillamme

P. 015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.fi
P. 044 5885 260 • Sammonkatu 8 • 90570 Oulu • www.suomenymparistopalvelu.fi
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Lattialla puhaltava lämmitin on edullinen ja hyvä vaihtoehto kiinteälle lämmityslaitteistolle. Kun sisäilma lämpenee, automatiikka avaa luukut. Sisään virtaa viileää korvausilmaa. Lämmitin lämmittää raikkaan ilman. Lämmitetty ilma vie mennessään runsaasti kosteutta ulos varastosta.

Lämmittimet
– perunanvarastoinnin viisasten kivi
Perunan varastointi on haastava laji. Varsinkin syyskesällä ja alkusyksystä nostettavien
erien alkukuivatus harvoin onnistuu niin nopeasti, kuin esimerkiksi harmaahilseen tai
erilaisten mädättävien bakteerien torjunta
edellyttäisi. Tavoitteena pidettävän 24 tunnin sijaan perunoiden pinnan ja laatikoihin
nousseen kostean mullan kuivattaminen vie
usein päiviä, viikkoja tai pahimmillaan kuukausia. Kaasulla tai polttoöljyllä käyvät lämmittimet tarjoavat ratkaisua tähän pullonkaulaan, ja ne ovat yleistyneet muualla Euroopassa nopeasti. Suomessakin varastoihin on viime vuosina asennettu ensimmäisiä lämmittimiä. Tulokset ovat olleet hyviä.
Lämmittämisen hyöty perustuu ilman ja kosteuden käyttäytymiseen. Viileä ilman supis-
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tuu, eikä pysty vastaanottamaan kosteutta.
Viileässä ilmankosteus jää varastoon ja tiivistyy kylmille pinnoille. Lämmin ilma ”laajenee” ja pystyy kuljettamaan suuria määriä
kosteutta. Lämmittimet laajentavat varaston
sisäilmaa, jolloin varaston läpi virtaava ilma
vie kosteuden mukanaan. Samalla lämmittimet pitävät perunoiden pinnat ja muut varaston pinnat lämpiminä, jolloin tiivistymistä ei pääse tapahtumaan.

Perunat eivät
jäähdy liian aikaisin
Pohjoisessa ilmastossamme perunan varastoinnin ikuisuusongelma on perunoiden
jäähtyminen liian aikaisin. Liian aikaisin tarkoittaa sitä, että perunat jäähtyvät noston
jälkeen liian nopeasti liian kylmiksi, ja alku-
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kuivatus jää kesken. Kylmät mutta kosteat
perunat kylmässä ja kosteassa varastossa
johtavat pattitilanteeseen, jota ratkaisemiseen ei enää talvella ole keinoja. Kolhut jäävät auki, harmaahilse, kuivamädät ja märkämädät pääsevät pilaamaan perunan laatua. Eivät aina, mutta liian usein. Kun varaston sisäilma pidetään lämmittimien avulla lämpimänä pitkälle syksyyn, ei pattitilannetta pääse muodostumaan. Näin varastoinnin onnistuminen ei jää sattuman varaan.

Ei enää
pelkkää sisäilmaa
Perunavaraston sisäilman kierrättäminen on
joka tapauksessa tärkeää. Se tasaa eri aikaan nostetut perunat keskenään samanlämpöisiksi, jolloin kondenssia eli kosteu-



den tiivistymistä ei pääse niin herkästi syntymään. Kuitenkin jos perunan alkukuivatus on jäänyt kesken, ei pelkän sisäilman
kierrättäminen riitä kuivattamaan perunoita, koska suhteellinen ilmankosteus nousee
sisäilmaa kierrättämällä nopeasti 100 %:n
tuntumaan. Tällöin ainoa varastoa kuivattava elementti on perunoiden itsensä tuottama lämpö. Perunat lämmittävät sisäilmaa
hiljolleen, jolloin kosteutta pääsee haihtumaan laajenevaan ilmaan. Useimmiten perunoiden oma lämpö ei riitä kuivattamaan
märällä säällä nostettuja perunoita ja laatikoihin noussutta kosteaa maata.

Yöt parasta kuivausaikaa –
varsinkin lämmittämällä
Luukkujen aukominen käsikäytöllä antaa
hetkellistä helpotusta, koska etenkin viileällä säällä tai öisin tehtynä se laskee varaston
suhteellista kosteutta eli kuivattaa varastoa.
Samalla se kuitenkin jäähdyttää perunamas-

saa, jolloin ollaan matkalla kohti yllä kuvattua kylmän varaston pattitilannetta.

maan, on varasto tärkeää jäähdyttää melko
nopeasti lopulliseen varastointilämpötilaan.

Lämmittimet mahdollistavat sen, että viileää ulkoilmaan voidaan puhaltaa varastoon
ilman että perunat jäähtyvät. Automaattiohjatussa varastossa lämmittimien vaikutuksen näkee nopeasti, kun tuloilmaluukut
aukeavat ja raitista ulkoilmaa alkaa virrata
sisään varastoon. Kun ulkoilma iltaa kohti jäähtyy, päästää automatiikkaa ilman sisään, ja lämmittimet laajentavat sen tehokkaaksi kuivatusilmaksi. Yöllä kuivatus on
kaikkein tehokkaimmillaan, ja lämmittimet
estävät jäähtymisen. Pattitilanne laukeaa
kuin itsestään.

Lattialla puhaltava lämmitin on edullinen ja
hyvä vaihtoehto kiinteälle lämmityslaitteistolle. Kun sisäilma lämpenee, automatiikka
avaa luukut. Sisään virtaa viileää korvausilmaa. Lämmitin lämmittää raikkaan ilman.
Lämmitetty ilma vie mennessään runsaasti
kosteutta ulos varastosta.

Kun perunoiden pinnat ja laatikoihin kulkeutunut multa on saatu lämmittimien avulla puhallettua kuivaksi, ja lämpöä on pidetty yllä, jotta nostokolhut on saatu parane-

Consento ,
Banjo Forte
ja Infinito

Signum

®

®

Lehtipoltteen torjuntaan
• Minor use -luvalla, vaikuttaa myös
varsikuolioon ja harmaahomeeseen

®

®

Perunaruton torjuntaan

Influx

®

Fusilade Max

®

Juolavehnän torjuntaan

Perunan
Viljelyohjelma

Kun illat ja yöt viilenevät, käsikäytöllä tuulettaen perunat jäähtyvät liian nopeasti. Automattivarastoissa taas luukut sulkeutuvat,
kun kastepiste lähestyy. Lämmittimien avulla ongelma on käännettävissä voitoksi. Kylmästä lämpimäksi lämmitetty ilma on kaikista tehokkainta kuivatusilmaa.

Mirador

®

Lehtipoltteeseen

Siemenperunan peittaukseen
• Perunaseittiä, -rupea, kuorirokkoa
ja harmaahilsettä vastaan – parempi
mukuloiden kokojakauma ja varastointikestävyys.

Senkor SC ja
Proman
®

Rikkakasvien torjuntaan

www.lantmannenagro.fi
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MEILTÄ MAAN KATTAVIN
TUOTEVALIKOIMA
JA VILJELYNEUVONTA

UUTUUS!

GreenCare Pro NPK2 (8-2-19)
Sisältää myös magnesiumia,
mangaania, booria, rikkiä
ja sinkkiä

• Maanparannusaineet • Kasvinsuojeluaineet
• Lannoitteet • Viljely- ja pakkausmateriaalit

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

Ota yhteyttä peruna-asiantuntijoihin:

ASKO
SEPPÄNEN
p. 040 579 3866

KRISTIAN
MIKOLA
p. 040 574 7387

EEVA-LIISA
LEHTO
p. 040 482 5306

JUHA-PEKKA
KLASILA
p. 040 579 3714

Berner_KP_180x128.indd 1
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MATIAS
RÖNNQVIST
p. 0400 590 057

JARMO
AHO
p. 0500 289 078

28.9.2018 12.42

Kuuma Peruna 2/18

Tutkimus & Kehitys
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Perunantuotannon laaja-alainen
viruskartoitus käynnissä
Virukset esiin pikku-RNA -sekvensoinnilla
Kasvivirusten tutkimuksessa on viime vuosina yleistynyt menetelmä, jossa kaikki kasvissa olevat virukset saadaan kerralla esiin.
Se onnistuu kasvin viruspuolustuksen seurauksena syntyvien pienten RNA-molekyylien sekvensoinnin avulla. Pikku-RNA -sekvensointia hyödynnetään myös tänä vuonna käynnistyneessä hankkeessa, jonka tavoitteena on kartoittaa suomalaisessa perunantuotannossa esiintyvät virukset. Samalla etsitään luonnonkasveissa esiintyviä,
mahdollisesti perunalle haitallisia viruksia.

Virukset esiin koko
perunantuotannosta
Perunan Y viruksen esiintymistä tutkitaan
Evirassa vuosittain esiperus- ja perussiemenluokkiin kuuluvista siemeneristä ELISAtestillä. Perunan A, M, S ja X virusten sekä
perunan kierrelehtiviruksen (PLRV) osalta testaukset kohdistuvat vain kotimaisen
siemenperunan ensimmäiseen avomaatuotantosukupolveen. Sen sijaan ulkomaisesta kanta-aineistosta polveutuville esiperusja perussiemenerille tehdään laboratoriomääritys edellä mainittujen virusten osalta
aina, kun uusi erä tuodaan Suomeen, mikä
johtaakin välillä viruslöydöksiin ja siemenluokan laskuun tai siemenerän hylkäykseen.
Virusten esiintymisestä suomalaista alkuperää olevien esiperus- ja perussiementen
myöhemmissä sukupolvissa tai muualla perunantuotannossa ei kuitenkaan ole ajantasaista tutkimustietoa. Alkuvuodesta 2018
käynnistyi siemenperunatuottajien tukemana Eviran ja Helsingin yliopiston yhteishanke, jonka tarkoituksena on kartoittaa virusten esiintymistä ja yleisyyttä suomalaisessa perunantuotannossa esiperussiemenestä ruokaperunaan sekä tutkia perunalle haitallisten virusten esiintymistä luonnonkasveissa.
Viruskartoitus toteutetaan keräämällä lehtinäytteitä kaikista perunantuotannon vai-

heista ja tutkimalla näytteet jäljempänä kuvatun pikku-RNA –sekvensoinnin avulla. Esiperus- ja perussiemennäytteitä, alempien
siemenluokkien näytteitä ja ruokaperunanäytteitä on kerätty tämän vuoden aikana
Eviran normaalin testaus- ja tarkastustoiminnan yhteydessä ja keräämistä jatketaan
vielä ensi vuonna. Lisäksi Helsingin yliopiston kasvitieteenopiskelija on kesätöinään
kerännyt luonnonkasvinäytteitä tärkeimmiltä siemenperuna-alueilta.
Tällä hetkellä on käynnissä näytteiden esikäsittely sekä sekvensointityön valmistelut.
Ensimmäisiä tuloksia saadaan loppuvuodesta ja tavoitteena on saada kaikki näytteet
tutkittua ensi vuoden aikana.

Viruspuolustus paljastaa
kasvissa lymyilevät virukset
Kasvivirusten tunnistaminen oireiden avulla on hankalaa, sillä eri virusten aiheuttamat oireet muistuttavat usein toisiaan ja
toisaalta samakin virus voi aiheuttaa eri
kasvilajeissa ja –lajikkeissa hyvinkin erilaisia ja voimakkuudeltaan vaihtelevia oireita.
Perinteisesti viruksia onkin tunnistettu erilaisilla virus- tai virusryhmäkohtaisilla PCRja ELISA-testeillä. Nämä testit ovat käyttökelpoisia, kun halutaan testata näytteistä
rajallinen määrä tunnettuja viruksia, mutta
ne eivät sovellu hyvin kaikkien mahdollisten virusten kartoittamiseen suuresta määrästä näytteitä.
Kaikkien virusten samanaikainen tunnistaminen onnistuu hyödyntämällä pikku-RNAmolekyylejä, joita muodostuu, kun kasvin
viruspuolustus pyrkii estämään virusinfektion etenemistä hajottamalla virusten elinkiertoon liittyviä RNA-rakenteita. Viruspuolustuksen seurauksena kasviin kertyy siis
pikku-RNA:ta kaikista sitä infektoivista viruksista. Uudessa tutkimusmenetelmässä
kasvista eristetään pienet RNA-molekyylit ja
niiden emäsjärjestys selvitetään sekvensoi-
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malla. Tuloksena on miljoonia lyhyitä sekvenssinpätkiä, joista koostetaan tietokoneavusteisesti pitempiä yhtäjaksoisia sekvenssejä. Vertaamalla näitä koostettuja sekvenssejä tunnettujen virusten sekvensseihin
saadaan tietää, mitä viruksia kasvissa piileksii. Verrattuna nykyisin käytössä oleviin
PCR- ja ELISA-menetelmiin pikku-RNA –sekvensoinnissa ei siis tarvita erillisiä testejä
eri virusten tunnistamiseksi eikä myöskään
ennakko-oletuksia siitä, mitä viruksia kasvista halutaan etsiä.
Lisäksi menetelmän avulla saatetaan löytää uusia, tieteelle tuntemattomia viruksia,
kunhan ne ovat sekvenssiltään tarpeeksi samanlaisia kuin aiemmin tunnetut virukset.

Sekvensseistä käytäntöön
Tutkimuksessa kartoitetaan Suomen perunantuotannossa esiintyvät ja sitä välittömästi uhkaavat virukset. Tulosten pohjalta
voidaan arvioida uudelleen siemenperunan
tarkastuskäytäntöjä. Mikäli tautipaine perunan virusten osalta osoittautuu Suomessa
luontaisesti suureksi, voidaan esimerkiksi
ulkomaista alkuperää olevien siemenperunoiden tiukennetun laboratoriotestauksen
tarvetta harkita uudelleen.
Toisaalta suomalainen tautipaine saattaa
osoittautua hyvin pieneksi, jolloin nykyinen
käytäntö on järkevää säilyttää. Lisäksi on
mahdollista, että tutkimuksessa löytyy perunasta ja luonnonkasveilta sellaisia viruksia,
joiden ei ole tiedetty esiintyvän Suomessa
tai jotka ovat kokonaan uusia. Tällöin voidaan saatujen tulosten avulla varautua ennalta siihen, että uudet virukset voivat esim.
ilmasto-olosuhteiden muuttuessa aiheuttaa
ongelmia perunantuotannolle.
Hankkeen tulokset ovat kokonaisuudessaan
tarpeellisia kotimaisen siemenperunahuollon ja -viennin riskinhallinnan sekä kilpailukyvyn kannalta.
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Suomalaisen ”älyperunan”
maailmanvalloitus etenee
Kuuma Peruna uutisoi keväällä 2014 mittalaitteesta, jota kehitettiin perunan laadun
parantamiseksi. Tuolloin käynnissä oli Tekesin rahoituksella tuettu hanke, jonka tarkoitus oli tutkia, voitaisiinko silloisella tekniikalla kehittää pienikokoinen laite, joka
kulkisi mukana perunan tuotantoketjussa ja
tallentaisi tietoa kulloisenkin vaiheen olosuhteista.
Hanketta seurasi toinen hanke, jonka lopputuloksena valmistui ensimmäinen toimiva
prototyyppi kookkaan perunan kokoisesta
mittalaitteesta. Vetämässä oli kahdeksan yksittäistä patenttihakemusta. Sittemmin patenttien ja koko laitteen oikeuksista sovittiin hollantilaisen HZPC:n kanssa. Tuotteen
kehittämistä jatkettiin jatkettu HZPC:n tytäryhtiöksi perustetun Solentumin toimesta. HZPC Kantaperunan silloinen toimitusjohtaja Antti Hintikka siirtyi Solentumin liiketoiminnan vetäjäksi.

Aasian-markkina vetää
Tavoitimme Hintikan Amsterdamin lentokentältä matkalla Saksaan.
– Kyllä tässä on aika paljon kaikkea meneillään. Juuri nyt aikamoinen haaste on se,
että meidät nimettiin TOP20-ehdokkaaksi
kansainväliseen kilpailuun, jossa etsitään
ratkaisuja siihen, miten maailmassa huk-
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kaan menevän ruuan määrää voitaisiin vähentää. Kilpailun nimi on Food Loss Challenge Asia. Matkustamme nyt lokakuun lopussa omalla pikku porukallamme loppukilpailuun Singaporeen, jossa esittelemme
tuotteemme kilpailun raadille. Valmistelemme esitystä juuri nyt kuumeisesti, sillä kilpailun raadissa istuu myös valtavien aasialaisten teknologiarahoittajien ja mahdollisten asiakkaiden edustajia. Näkyvyys voi tarkoittaa kaltaisellemme aloittelevalle pikkufirmalle todella isoa mahdollisuutta, Hintikka toteaa.
Se, miksi älyperuna päätyi näinkin pitkälle
aasialaisten sijoittajien suurennuslasin alle,
liittyy etenkin Intian perunantuotantoon. Intia on tällä hetkellä älyperunan, eli tuotenimeltään SolAntennan tärkein myyntialue.
Intia on matkalla Kiinan ohi maailman väkirikkaimmaksi valtioksi, ja tarve ruuantuotannon parantamiselle on suuri. Peruna on
yksi tärkeimmistä ratkaisuista tähän ongelmaan, ja perunantuotannon ongelmakohtiin SolAntenna tarjoaa tehokasta ja edullista ratkaisua.
Perunan varastointi on paikallisissa olosuhteissa haastavaa, ja osaaminen ei ole vielä
tarvittavalla tasolla.
– SolAntenna on todella monikäyttöinen laite. Intiassa se on osoittanut alkuvaiheessa
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hyötynsä tavallaan opetuskäytössä. Kun varastoon heitetään puolenkymmentä langatonta mittalaitetta ja varastonhoitajan käteen annetaan älypuhelin tai tabletti, johon virtaa mittaustuloksia eri puolilta varastoa, alkaa varastolla kuhina. Hiilidioksidipitoisuudet ovat tapissa, ylängöillä sijaitsevissa varastoissa nurkat ovat usein pakkasen puolella ja niin edelleen. Mittalaite antaa asiakkaillemme aivan uudenlaista ”kättä pidempää” varasto-olosuhteiden hallitsemiseksi. Ja koska tarjoamamme tuote on
myös hinnaltaan edullinen verrattuna kilpailijoihin, syntyy kauppaa useimmissa tapauksissa melko nopeasti. Tällä hetkellä neuvottelut ovat meneillään kolmen suuren perunaa varastoivan yrityksen kanssa, joilla on
yhteenlaskettuna useita satoja perunavarastoja eri puolilla Intiaa. Kaikkiin tarvitaan
mittalaitteet, jotta perunan pilaantumisiin
päästään vaikuttamaan ennen kuin ongelmat alkavat. Intiassa on tällaiselle laitteelle aito tarve, Hintikka kertoo.

Asennuksen
helppous avainasemassa
Älyperuna on teknisesti riittävän kypsällä
tasolla, jotta tuotetta voi toimittaa laajassa mittakaavassa.
– Onhan tämä kehitystyö ollut kivinen tie,
ja paljon on jouduttu oppimaan kantapään
kautta. Etenkin tietoliikenteen kanssa on

painittu, langattomien signaalien kantavuudet peltihalleissa ovat vaatineet kekseliäisyyttä, ja myös pellolla on pitänyt kehittää
uusia ratkaisuja. Esimerkiksi perunapenkin
kosteuden mittaaminen on oikeastaan vasta viime aikoina saatu niin luotettavalle tasolle, että älyperunan antaman datan perusteella voidaan oikeasti ohjata viljelytoimenpiteitä. Se on kuitenkin se varsinainen
tavoite, eli että perunan laatua uhkaavat
ongelmatilanteet voitaisiin ennustaa etukäteen ja tehdä väistöliikkeitä ennen ongelmiin ajautumista. Onneksi mittausteknologia ja esimerkiksi akkujen tekniikka etenee
koko ajan nopeasti, minkä ansiosta ongelmiin on löytynyt uusia ratkaisuja, Hintikka
huomauttaa.
Jokaisen älyperunan ja tarvittavat tietoliikennelaitteet käy varastoihin asentamassa Solentumin oma asentaja, joka varmistaa, että laitteiden käyttöönotto onnistuu
ja data alkaa kulkea. – Näin on ollut alussa parempi toimia myös siksi, että laitteet
saadaan helpommin heti aktiiviseen käyttöön. Asennus voi olla välillä tosi pienestä
kiinni, ja uusi käyttäjä voi turhautua nopeasti, jos käyrät eivät lähdekään piirtymään
näytölle. Juuri nyt alamme olla siinä vaiheessa, että käyttöönotto on jo niin helppoa, että harkitsemme tuotteiden toimittamista ilman asennuspalvelua. Jokainen voi
kuvitella, että kun laitteiden toimitusmäärät alkavat liikkua tuhansissa, niin asennusreissut alkavat olla aikamoinen pullonkaula.
Siksi asennuksen helppouteen on panostettu paljon, Hintikka taustoittaa.
Älyperunalle on toki kysyntää muuallakin.
Myös Euroopassa etenkin suuret perunan
prosessoijat ovat ottaneet tuotteen ilolla
vastaan, ja onpa muutamia laitepaketteja
toimitettu Suomeenkin. Suomessa on päättyneenä kesänä päästy sopimukseen paikallisen toimijan kanssa, joka pystyy hoitamaan teknistä puolta silloin, kun Solentumin omat työntekijät eivät pääse paikalle.
Tietenkin Suomessa olen itsekin ollut hoitamassa asennuksia. Perhe ja työn ulkopuolinen elämä viikonloppuisin on kuitenkin edelleen Suomessa, Hintikka valottaa.
Kolme muuta tuotetta – ja neljäs tulossa
Solentumin tuotteista älyperuna on tällä
hetkellä se, johon panostetaan eniten. Samaan aikaan myydään kuitenkin myös kolmea muuta perunaan liittyvää teknologiatuotetta. Suomessa tutuin on SolGrader, jota
on toimitettu monille suomalaisillekin perunanviljelijöille. Se on kännykkäsovelluksen
ja sinisen jäykän ”maton” yhdistelmä, joka
helpottaa koenostojen tekemistä ja etenkin niistä saatavan tiedon hallintaa. Tuote

SolAntenna ja SolGrader olivat esillä myös Dagsmarkin ja Jepuan kenttäpäivillä elokuussa.
perustuu puhelimen kameraan ja konenäkösovellukseen, joka laskee koenostossa
nostettujen perunoiden koon, grammapainon ja kokojakauman sekä satoarvion puhelimella otetun valokuvan perusteella. Tiedot tallentuvat pilvipalveluun, josta viljelijä tai viljelyttäjä voi palauttaa tiedot ja valokuvat helposti puhelimen ruudulle. Kaksi muuta tuotetta, SolEye ja SolFryer liittyvät ranskanperunateollisuuden laadunhallintaan. Ensin mainittu määrittää ranskanperunanäytteiden paistovärin koneellisesti,
jolloin ihmissilmän epäluotettavuudet saadaan eliminoitua luotettavasti. Toinen tuote määrittää ”läpivalaisemalla” kuiva-ainepitoisuuden perunan mukulan eri osissa,
jolloin perunanäytteen paistolaatu voidaan
ennustaa ennen prosessiin ajamista, ja näin
reagoida tuleviin ongelmiin jo etukäteen.

– Viides tuote on itse asiassa juuri nyt tulossa. Sitä on kehitetty pitkään, ja julkistuksen aika on marraskuun alussa HZPC:n
avointen ovien päivien yhteydessä, Hintikka paljastaa.
– Tämä on kyllä ollut hieno matka tähän
saakka. Olen melko varma, että perunantuotannon tulevaisuuteen liittyy paljon mittausteknologiaa, ja että teknologia tulee
antamaan paljon hyötyjä perunanviljelyyn
ja muuhun perunan käsittelyyn. Kaikki on
vasta alussa. Samalla täytyy tiedostaa, että
meidän toimialallemme tulee jatkuvasti uusia kilpailevia tuotteita, ja jokin uusi tuote saattaa ajaa ohi aivan yhtäkkiäkin. Mitä
enemmän alan tapahtumissa liikkuu, sitä
hurjempana tuleva kilpailu näyttäytyy. Yritetään kovasti pysyä kehityksessä mukana,
Hintikka päättää.

Intia on tällä hetkellä älyperunan tärkein myyntialue.
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Perunan kuoppatauti
– mitä siitä tiedetään?
Perunan mukuloihin varastoinnin aikana ja kauppakunnostuksen
jälkeen muodostuvat kuopat ja kolot ovat viime vuosina yleistyneet ja aiheuttaneet taloudellisia tappioita siemenalalle ja muullekin perunantuotannolle. Kuoppien tarkkaa aiheuttajaa ei tiedetä, mutta monet erilaiset taudinaiheuttajat ja fysiologiset tekijät
voivat olla vioitusten taustalla.

Kuoppataudin
aiheuttamat ongelmat
Kuoppataudin tekee ongelmalliseksi se, että oireet ovat hyvin moninaisia eikä erilaisten oireiden aiheuttajia tiedetä varmuudella.
Kuopat ilmenevät aluksi melko selvärajaisina painaumina kuoressa. Usein kuopan keskellä on itusilmu, korkkihuokonen tai pieni
mekaaninen vaurio. Kuopalle painuneen solukon alla on tyypillisesti muutaman millimetrin syvyydellä kuivaa ruskistunutta mallon solukkoa. Kevättä kohti mentäessä kuopat laajenevat. Joissakin tapauksissa ruskistunut mallon solukko ei etene kovin syvälle
mukulaan, mutta toisinaan mukuloissa on hyvin syviä onkaloita.

Kuoppataudin syyt
Helsingin yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa vuosina 2017
ja 2018 tehdyt mikrobiviljelyt kuoppatautisista perunoista ovat
osoittaneet, että oireilevissa mukuloissa voi esiintyä monenlaisia sieniä ja bakteereita, joilla lienee vaikutusta kuoppaoireiden
syntyyn. Läheskään kaikista oireilevista mukuloista ei käytetyillä
analyysimenetelmillä ole satu esiin lainkaan patogeenisiä mikrobilajeja. Ulkomaisten tutkimusten perusteella kuoppaoireita voivat aiheuttaa mikrobien lisäksi esimerkiksi lyhytkestoinenkin liian alhainen varastointilämpötila ja tietyt kasvustoon ruiskutettavat kasvinsuojeluaineet, kuten Reglone. Myös varaston huonosta ilmanvaihdosta johtuva hapenpuute ja korkea hiilidioksidipitoisuus voivat johtaa kuoppaoireiden syntyyn.

Etenkin myöhään kevättalvella kuopat muuttuvat usein syviksi onteloiksi, joista mikrobiviljelyissä löytyy kuoppa- ja kurttulahon aiheuttajia. Sienikasvustoa näkyy monesti myös onteloiden seinämissä.
Luken tutkimuksissa syvälle maltoon ulottuneista kuopista ja onteloista löytyi hyvin yleisesti kurttu- ja kuoppalahon aiheuttajia,
Fusarium- ja Boeremia- (entinen Phoma) sieniä. Sen sijaan matalista mallon pintaosaa vaurioittavista kuopista löytyi hyvin yleisesti Cylindrocarpon-lajeja. Näiden on todettu aiheuttavan korkkihuokosista alkavaa kuoppatautia, joka on ollut merkittävä ongelma viime vuosina mm. Skotlannissa. Yhdestä tutkitusta kuoppaisten mukuloiden erästä löytyi lähes yksinomaan mustapistetaudin aiheuttajaa, Colletotrichum coccodes-sientä.

Taudinaiheuttaja / tauti
Fusarium / kurttulaho, %
Phoma / kuoppalaho, %
Colletotrichum / mustapistetauti, %
Cylindrocarpon / ei suom. nimeä, %
Pythium / sydänmätä, %
Bakteeri / ei tietoa lajeista, %
Näytteet, joissa ei patogeeniä, %
Tutkittujen kuoppaoireiden määrä, kpl

2018
13,5
19,5
7,0
42,2
0,0
35,7
17,8
185

2017
10,8
8,3
0,0
49,2
1,7
20,0
30,0
120

Luken Kasvinsuojelupalvelun analysoimissa kuoppatautisissa perunoissa esiintyi monia eri sieniä ja sienimäisiä eliöitä,
sekä bakteereita. Monista näytteistä ei saatu eristettyä lainkaan patogeenejä.

Kuoppatauti ilmenee ulkoasultaan vaihtelevina kuoppina mukuloiden pinnalla. Matalista, usein korkkihuokosista alkavista kuopista (kuvan keskimmäiset mukulat) kasvaa mikrobiviljelyssä usein Cylindrocarpon-lajeja.
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Tällä hetkellä kuoppatauti on iso ongelma, jonka aiheuttajaa ei
tunneta ja ongelman selvittämiseksi on haettu hankerahoitusta.
Rahoituksen toteutuessa tutkimuksia päästään aloittamaan kevättalvella 2019.
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Tänk om, tänk nytt, tänk potatis!
väljer en ”vanlig” påse med
vanlig matpotatis i stället. Det
betyder att de nya färgglada
sorterna fungerar som ett
skyltfönster. Alternativet hade
kanske varit att kunden passerat förbi potatishyllan och valt
ett paket pasta istället. Hemska tanke, eller hur?

De senaste 10 åren har potatisutvecklingen i butik i Sverige, främst på ICA, tagit många
olika steg i positiv riktning.
Det började med en lansering
av några olika sorter i ett nytt
sortiment av ”Delikatess-potatis 900 gr”. Grundtanken
var att sälja spännande sorter med nya smaker, former
och färger, som annars inte
fick chansen att hamna på
potatishyllan där mest ”Fast”
och ”Mjölig” potatis såldes.
Kunden skulle plocka en påse
från hyllan där alla potatisar
var små, fina jämt sorterade
knölar och få en häftig matupplevelse när de kom hem
till sitt kök.
För det vi snabbt märkte var
att om man fick kunden att
prova ett par nya spännande sorter och blev nöjd så
går man inte tillbaka och köper sin vanliga ”Fasta”och
”Mjöliga”potatis. I stället fortsatte man på sin nya vana att
köpa spännande, lite häftig
men också god potatis.

Anders Eriksson

Här startade en helt ny resa för oss som
packeri där vi började engagera oss ännu
mera i utveckling av att finna nya sorter,
hitta och utveckla odlare som kan tänka
sig utmaningen att odla nya sorter, ny lagringsteknik, utvecklat emballage och packteknik. Vi började utveckla alla delar från
jord till bord.
Men extra roligt var att vi gick tillbaka till
grunderna och började leta smaker och konsistenser, alltså det som verkligen spelar roll
för kunden som tillagar potatisen. (Förutom
det mest basic att bli mätt.) Detta i en tid
då övrig Europa mest diskuterade att öka
volymen odlad potatis per hektar och priserna var väldigt låga i odlingen.

Att sitta ner och vid ett tillfälle provsmaka
10 olika sorter, alla med olika smaker, färger och konsistens är inte bara intressant
för en ”potatisnörd” i branschen utan intresserar de flesta, har vi märkt.
Men vi vet också att tex. en blåköttig potatis kanske aldrig kommer bli den mest sålda potatisen i butiken. Eller att en rödköttig
sort kommer kanske inte bli en storsäljare.
Men genom att lyfta fram dessa nya spännande sorterna ha vi skapat ett nytt intresse för Potatis generellt. Vi ser alltså samtidig en ökning av konsumtionen för även
matpotatisen, och vi får för varje år mer och
mer frågor om våra ”vanliga” gula sorter.
Vi ser kunder i butik som ser en spännande påse med röd-vit eller blå potatis i butikshyllan, stannar upp, tittar lite, och tillslut
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En utmaning har självklart varit att få alla dessa nya sorter
att fungera i odlingen i Sverige. Vissa sorter har vi fått
gett upp på men de flesta har
vi hittat odlare med passande jordar och förhållanden
som får det att fungera. Men
det viktigaste för dessa sorter som kräver lite extra engagemang i odlingen är just
det.. Engagemang, intresse
och nyfikenhet är nyckeln till
att lyckas. Det har vi sett år efter år bland våra cirka 20 olika
odlare. Kunskap för de olika
sorterna letar vi efter, och tar
hjälp, från våra odlarkontakter
runt om i Europa, i bla. Holland, Frankrike, Italien, Malta och Cypern.
Vi fortsätter söka efter nästa stjärn-sort på
marknaden, målet är att varje höst presentera en ny spännande nyhet som tillför något
nytt till butikshyllan. Denna höst presenterar vi tillsammans med ICA den nya sorten
Mulberry Beauty som har ett rosa kött. Den
kommer att säljas under RosaBandet-kampanjen i Sverige under Oktober som samlar in pengar till Cancerfondens viktiga arbete. Och vi har redan ett par idéer på vad
som blir nästa hösts stora nyhet.

Anders Eriksson on ruotsalaisen perunapakkaamo L.E.V. & Co:n toimitusjohtaja. Yritys sijaitsee Örebron lähistöllä
ja pakkaa suurimman osan Ruotsin suurimman kauppaketjun ICA:n myymistä
perunoista.
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Svensk Resumé
Den torra heta sommaren reducerade
skörden i nästan hela Europa
Torkan och det heta vädret har minskat potatisskörden i hela Europa norr om Alperna och i Östeuropa ända till Svartahavstrakten. Förutom i de nordiska länderna har torkan varit särskilt svår
i de viktigaste potatisodlingsländerna i Europa, bl.a. i Polen och
Tyskland. Skördeskadorna för hela växtodlingen på grund av torkan och hettan uppskattas i Danmark, Sverige och Norge ligga i
storleksklassen en miljard euro. I Sverige var vädret exceptionellt
i hela landet, men torkan drabbade särskilt svårt södra Sverige,
där största delen av potatisen i landet produceras.
Variationerna i skördarna är exceptionellt stora
Allt som allt beräknas det att skörden ska bli 20 – 25 % sämre än
i fjol i EU-5-området (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien
och Storbritannien), som är det viktigaste produktionsområdet i
Västeuropa. Produktionen har även under de senaste åren varit
kraftigt koncentrerad till dessa länder. Skillnaden gårdarna och
sektionerna emellan är givetvis klart större än skördenedgången i
snitt. Många gårdar har fått skördeförluster på över 50 %. Skördarna har varierat kraftigt i Europa beroende på om man har kunnat
bevattna potatisen under sommaren eller ej. Klart under 50 % av
åkrarna i huvudproduktionsländerna i Västeuropa kan bevattnas.

är potatisen känslig för upptagningsskador. Snustorr mull faller av
alltför snabbt i upptagningsmaskinen och skyddar inte potatisen.
Dessutom inväntar man ännu tillväxt i de senaste sorterna. Det är
dock en risk för att potatisen i och med eventuella regn åter börjar växa med nya knölar och sprickor, vilket skulle försvaga potatisens kvalitet och hållbarhet.
Skörden minskade också i Finland
Samarbetsgruppen för potatisbranschen Payr uppskattade att potatisskörden i Finland stannar på 60 – 85 procent av den normala. Knölstorleken har förblivit liten och vädret har även reducerat knölmängden. Skördevariationerna är klart större än under en
normsommar beroende bl.a. på om man har kunnat bevattna potatisen eller ej.
Till följd av vädret har torrfläcksjuka och vanlig skorv varit ett större
problem än under ett genomsnittsår. Potatisbladmöglet har däremot hållits bättre i schack än under ett normår tack vare det torra
vädret. Ogräsbekämpningen har varit mer utmanande än normalt
på grund av torkan och de glesa bestånden. Knölarnas torrhalter
har i hela landet varit högre än under ett genomsnittsår.
Matpotatisens produktionsareal sjönk
Potatisens totalareal blev i år 400 ha mindre än i fjol. Största delen av minskningen hörrörde från matpotatisen, vars areal minskade med 426 ha (–4,3 %). Matindustripotatisens areal minskade med 51 ha. Stärkelsepotatisens areal ökade däremot med 106
ha (1,6 %), arealen av tidig potatis under täckmaterial ökade likaså med 23 ha.
I Finland har producentpriserna inte reagerat
Potatispriset sjönk i Finland från juli till augusti från 19,3 euro/100
kg till 18,2 euro/100 kg, den lägsta nivån i augusti på fyra år. Samtidigt steg marknadspriserna i Europa häftigt. Konsumentpriset däremot steg i Finland från nivån 88 cent/kg på våren till 95 cent/kg.
Med dessa producentpriser kan man inte på ett ekonomiskt meningsfullt sätt importera potatis från Europa.

Potatispriserna steg redan på sommaren

Skördenivå och jämförelse med genomsnittet i 2013 – 2018.
Priserna på potatis har efter mitten på juli stigit kraftigt i de områden i Europa som lider av torka. Tillgången på den nya skörden har
varit klart sämre än normalt. Producentpriserna på potatis i huvudproduktionsländerna i Västeuropa har till följd av den svaga skörden stigit kraftigt under juli-september. I slutet av september var
priserna 25-30 euro/100 kg. Futurpriserna för april har stigit ännu
högre än så, varför priserna ännu förväntas stiga under säsongen.
Torkan försvårar också upptagningen
Upptagningen har försenats i Europa på grund av alltför torrt upptagningsväder. På grund av de synnerligen höga stärkelsehalterna
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Matpotatismarknaden i Finland fungerar inte sunt. Nu kan de europeiska prisförändringarna inte alls slå igenom till Finland. Handeln kan diktera priset på matpotatis ensidigt. Producenterna eller förpackarna av matpotatis är inte tillräckligt starka för att förhandla om priserna med handeln. Förpackningskapaciteten i Finland överskrider behovet, varför konkurrensen i branschen är hård.
Importen kommer att vara liten, exporten växer
Under den här säsongen är det ingen risk för stora mängder importerad potatis. Importen till Finland kommer att begränsas såväl
av den synnerligen dåliga tillgången som de höga priserna. Med
de priser som nu råder kommer potatisen inklusive importkostnader att kosta mycket över 30 euro/100 kg, vilket är ett ansenligt
högre pris än de priser som i detta nu råder i Finland.
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För export av potatis öppnar det sig däremot under den här säsongen gränslösa möjligheter med undantag för vårt grannland
Ryssland. Vore det nu dags för potatissektorn att skärpa sig och
begära det pris för potatisen som den är värd?
Antti Lavonen
MTK ry

Potatisgropsjukdom
– vad vet man om den?
Gropar och ihåligheter som bildas under lagring och efter beredning har under de senaste åren blivit vanligare och orsakat ekonomiska förluster för utsädesbranschen och även den övriga potatisproduktionen. Man känner inte till den exakta orsaken till groparna. men många olika slags patogener och fysiologiska faktorer
kan ligga bakom skadorna.
Det som gör gropsjukdomen besvärlig är att symptomen är mycket
mångskiftande och att man inte med säkerhet vet vad som orsakar de olika symptomen. Groparna uppträder till en början i form
av ganska klart avgränsade inbuktningar i skalet. Ofta är det i mitten på gropen en groddknopp, lenticell eller liten mekanisk skada. Under den vävnad som sjunkit till en grop finns det typiskt på
några millimeters djup torr brunfärgad fruktköttsvävnad. När man
går mot vår utvidgas groparna. I vissa fall sprider sig den brunfärgade fruktköttsvävnaden inte särskilt djupt i knölen, men ibland
finns det mycket djupa håligheter i knölarna.

skyddsmedel som sprutas på grödan, t.ex. Reglone. Även syrebrist och hög koldioxidhalt på grund av dålig ventilation i lagret
kan leda till uppkomsten av gropsymptom.
I Lukes undersökningar hittade man mycket allmänt i gropar och
håligheter som sträckte sig djupt in i fruktköttet Fusarium- och
Boeremia- (tidigare Phoma) svampar, som orsakar fusariumröta
och phomaröta. Däremot hittade man i grunda gropar som skadar fruktköttets ovandel mycket allmänt Cylindrocarpon-arter. Det
har konstaterats att de orsakar gropsjukdom som börjar från lenticeller, som har varit ett ansenligt problem under de senaste åren
bl.a. i Skottland. I ett undersökt parti knölar med gropar hittade
man nästan enbart svampen Colletotrichum coccodes, som orsakar svartpricksjuka.
I detta nu är gropsjukdomen ett stort problem, vars orsak man
inte känner till och för att klarlägga problemet har man ansökt
om projektfinansiering.
Asko Hannukkala
Naturresursinstitutet/Helsingfors universitet

Viljelysuunnittelua
perunatiloille
Gropsjukdomen yppar sig i form av gropar med varierande utseende på knölarnas yta. Från låga gropar som oftast börjar
från lenticeller (de mittersta knölarna på bilden) växer i mikrobodlingar ofta Cylindrocarpon-arter.
Orsaker till gropsjukdomen
Mikrobodlingar av potatis med gropsjuka som åren 2017 och 2018
utförts vid Helsingfors universitet och Naturresursinstitutet har utvisat att det i symptomatiska knölar kan förekomma mångahanda svampar och bakterier, som torde ha inverkan på uppkomsten
av gropsymptomen. Med de använda analysmetoderna har man
inte på långt när av alla symptomatiska knölar fått fram några patogena mikrobslag överhuvudtaget. På basis av utländska undersökningar kan gropsymptom förutom av mikrober orsakas exempelvis av kortvarig alltför låg lagringstemperatur och vissa växt-

ProAgria Oulu tarjoaa kokonaisvaltaista viljelyn suunnittelua 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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Pottumiesten tietotoimisto
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Jättikasvikset kilpasilla
29.9.2018 kisattiin Suomen jättikasvisyhdistyksen järjestämät vuosittaiset jättikasvisten SM-kisat Mäntsälässä.
Nähtävillä oli niin pituuden kuin painonkin puolesta jättikokoisiksi kasvaneita ja kasvatettuja kasviksia. Kisoista uutisoitiin useissa lähteissä ja perunakin sai runsaasti huomiota: nimittäin sekä Kannuksesta että Himangalta
oli lähetetty kisaan jättimukula. Molemmat perunat päihittivät reilusti edellisen Suomen ennätyksen, mutta suomenmestariksi ja uudeksi ennätyksen haltijaksi ylsi pun-

ITU
URO
S
N
E
S

nitusten jälkeen Mäkelän tilalta Himangalta löytynyt 1,216
kilon painoinen pottu. Onnittelut voittajalle!
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Ville Jaakkolaa, jolle lähti pieni tuotepalkinto.
sta.fi
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Peruna-ankeroiset
luokitellaan vaarallisiksi
kasvintuhoojiksi.
Suomessa tuotettu
sertifioitu siemenperuna
on tutkitusti
turvallinen valinta.
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Annabelle, Colomba, Sunita, Noblesse,
Avanti, Challenger, Salinero ynnä muut.
Ennakkohinnat voimassa 30.11. saakka.

www.kantaperuna.com

