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Lehtipoltteesta on tullut muutaman viime
vuoden aikana todellinen ongelma perunapelloille. Lehtipoltteen aiheuttamaa lehdellä
olevia kuoliolaikkuja luullaan joskus virheellisesti myös lehtirutoksi.
Lehtipoltteen vuoksi perunan lehden
yhteytyspinta-ala pienenee, minkä seurauksena mukulat jäävät pieniksi. Varsinkin mukuloiden tärkkelyspitoisuus pienenee ja niiden kuiva-ainepitoisuutta on vaikeaa saada
riittävän korkeaksi.
Satomenetyksen suuruuteen vaikuttavat
monet tekijät, kuten perunalajike, veden ja ravinteiden saatavuus sekä se, missä vaiheessa
kasvukautta lehtipolte iskee perunaan. Satotappiosta voi tulla suuri erityisesti viljeltäessä
tärkkelysperunaa, jonka kasvukausi on pitkä
ja tärkkelys muodostuu kasvukauden lopussa.
Lehtipolte (Alternaria solani-sieni) kehittyy nopeimmin kuivan ja kylmän sään vaihdellessa ja kostealla säällä. Lehtipoltteen
rihmastonkasvulle optimaalinen lämpötila
on 25-28 °C. Sieni pystyy tuottamaan paljon
itiöitä, niin että yksittäisiä itiöitä muodostuu
suoraan rihmaston päällä lehden pinnassa. Suotuisissa olosuhteissa uusia itiöitä voi
muodostua kahdessa vuorokaudessa. Itiöiden muodostuksen kannalta olosuhteet on
parhaat kun lämpötila on 19-23 °C, aurinko
paistaa päivällä ja ilmankosteus on korkea
monena peräkkäisenä yönä.

Kuva: Timo Myllymäki

Hallitseva Perunakuningatar 2015 Kathrin
Schoderer työskenteli Fruit Logistica -messuilla mm. antamalla haastatteluja ja esittelemällä peruna-alan tyttökalenteria. Edustava Kathrin kertoi kiertävänsä vuoden aikana
ympäri Saksaa erilaisissa peruna-alan tapahtumissa ja promootiotilaisuuksissa.
Baijerin perunanviljelijäyhdistys valitsee
Perunakuningattaren joka vuosi alan PR-työn
keulakuvaksi. Ulkonäön ja vuorovaikutustaitojen lisäksi Perunakuningattarelta odotetaan tietoa perunasta.
Uusin Baijerilaisten perunanviljelijöiden
PR-tempaus on tyttökalenteri, joka julkaistiin nyt kolmatta kertaa. Vuonna 2015 kalenterissa esiintyy perunanviljelijäperheiden
tyttäriä tiloillaan. Kalenteri on saanut suuren
suosion Saksassa.

Lehtipoltteen torjunta
Lehtipoltteen torjumiseksi on tärkeää varmistaa, että sato saa riittävästi ravinteita
ja vettä. Erityisen tärkeää on typen saanti,
mutta myös muut kasviravinteet voivat vaikuttaa vastustuskykyyn. Lehtipoltteen paras
torjuntakeino on viljelykierto. Koska sieni
säilyy maassa monta vuotta, hyvällä viljelykierrolla on suuri merkitys, jotta kasvinjäännökset ehtivät maatua ennen seuraavaa
perunankylvöä.
Lehtipoltteeseen tehoavat kasvinsuojeluaineet ovat esim. Amistar, Mirador,
Dithane NT, Revus Top ja Consento.
Lehtipoltteen torjunta tulisi nykytiedon
mukaan aloittaa ensimmäisen ruttoruiskutuksen yhteydessä. Rutontorjuntaohjelman
(6 ruiskutus kertaa) muuttaminen siten, että
lehtipoltetta torjutaan myös rutontorjunnan
yhteydessä neljällä ensimmäisellä ruiskutuskerralla tekee lisäkustannusta noin 30-60
euroa pelkkään rutontorjuntaohjelmaan
verrattuna eli keskimäärin 10 euroa/ruiskutuskerta.
Suomessa hyväksytyt valmisteet löytyy
Tukesin sivuilta (www.tukes.fi).
Lähde: SLU-kasvinsuojelutiedote 128J

Timo Myllymäki ja Markus Müller Norikasta tapasivat Perunakuningattaren Berliinissä.
Kokemus työskentelystä Perunakuningattarena on ollut erittäin miellyttävä ja tietoni
mm. perunan terveysvaikutuksista on lisääntynyt, kertoo Kathrin Schöderer.

Pääkirjoitus
Ensi kesän uusien EU-tukiehtojen uudet säännökset ja määräykset aiheuttavat perunanviljelijöille uusia haasteita ja myös
mahdollisuuksia. Uusina valintoina tulee mm. viherryttämistuki,
kerääjäkasvit, saneerauskasvit ja suojavyöhykenurmet. Nämä uudet valinnat lisäävät entisestään viljelykierron kannattavuutta ja
mielekkyyttä perunan viljelyssä merkittävästi. Viherryttämistuen
ehtona on yli 10 ha tilalla, että pääkasvia on enintään 75 % peltoalasta. Tämä aiheuttaa osalle perunatiloista peruna-alaan pienennystä ensi kesänä. Saneerauskasvien 300 euron hehtaarituki
houkuttelee varmaan osan viljelijöistä laittamaan osan pelloista
viljelykiertoon. Samoin varhaisperunalla kerääjäkasvin kylväminen 100 euron lisätuella houkuttelee ympäristöystävällisempään
tuotantotapaan. Kerääjäkasvin voi kylvää varhaisperunannoston
jälkeen 15.8. mennessä.
Viljelykierron valinta pelkän perunan sijaan vuodesta toiseen,
tulee uusilla ehdoilla ja ympäristökorvauksen lisätoimenpiteenä
entistä houkuttelevammaksi. Viljelykierrolla on maan rakenteeseen ja perunan laatuun todella suuri vaikutus. Viljelykierron
valinta joillekin vanhoille perunalohkoille tulevalla kaudella vähentäisi myös perunan ylituotantoa ja nostaisi perunan markkinahintaa paremmalle tasolle. Viljelykierron yleistyessä suomalaisen

perunan laatu nousisi edelleen tulevina vuosina ja perunan markkinahinnan rajut heilahtelut vähenevät. Ruokaperunan varastointimäärillä ja ruokaperunan markkinahinnalla on ihan selvä yhteys
toisiinsa tutkittaessa niitä viimeisen kymmenen vuoden ajalta.
Perunanviljelyala on Suomessa laskenut jo 70 vuotta. Perunan
viljelyala on ollut 1950-luvulla 100.000 ha, nykyisin ollessa 22.000
ha. Perunasato kiloina on silti pysynyt samalla tasolla 70 vuotta
kehittyneempien viljelytekniikoiden, kasvinsuojeluaineiden ja uusien satoisimpien lajikkeiden viljelyn myötä. Perunanviljelyalan
tulee tämänkin vuoksi hieman vähentyä vuosittain, jos ei tule
mahdollisuuksia vientiin kotimarkkinoiden ulkopuolelle lähitulevaisuudessa.
Edellä olevien lisäksi myös kasvinsuojeluaineiden käyttörajoitukset vesistöihin rajoittuvilla lohkoilla muuttuvat aika radikaalisti. Viljelijän tulee ottaa huomioon erilaisten kasvinsuojeluaineiden
ja erilaisten suutinten aiheuttamat tuulikulkeamarajat. Jatkuvat
muutokset myös peruna-alalla ovat nykypäivää.

Timo Myllymäki
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Ympäristötuen lisätoimenpiteiden tuki tulee taulukossa
olevien tukien lisäksi niiltä lohkoilta, joilla toimenpide
tehdään.

PERUNATILAN
EU-TUKIMUUTOKSET 2015
Pinta-alatuet 2015
Kasvinviljelytilat eri tukialueilla
Kasvi

A- ja B-tukialue

C1-tukialue

C2-tukialue

Kotieläintilat
Tukilisä

Nuoren/Uuden
viljelijän tuki

Lohkokohtaiset toimenpiteet:
Kerääjäkasvit 100 €/ha. Kylvettävä pääkasvin kylvön yhteydessä, orasvaiheessa tai korjuun jälkeen, kuitenkin 15.8.
mennessä. Esim. varhaisperunalla voi korjuun jälkeen kylvää
esim. italianraiheinä tai apila. Kerääjäkasvin kasvuston voi
muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10. alkaen.
Saneerauskasvit saavat saman tuen kuin monimuotoisuuspellot. Saneerauskasvia voi käyttää perunan, sokerijuurikkaan ja avomaan vihannesten viljelykierrossa.
Saneerauskasviksi käyvät öljyretikka, valkosinappi,
samettikukka tai näiden seos. Kasvuston saa muokata 2 kk
päästä kylvöstä. 1–3 -vuotinen.
Säätösalaojituksen tuki 70 €/ha, turve/multamailla ja
lisäksi happamilla sulfaattimailla (alue ulottuu etelästä
Sirppujoelta pohjoiseen Liminganjokeen saakka, eli LänsiSuomi noin Eurajoelta Tyrnävälle saakka)
Säätökastelun ja kuivatusvesien kierrätysjärjestelmän
tuki 250 €/ha. Sama tuki alue kuin yllä.
Suojavyöhykenurmien perustaminen vesistöön tai val-

Ruoka- ja siemenperuna

462

463

477

60

86

Tärkkelysperuna

1062

1163

1177

60

86

Ohra, kaura

462

463

477

60

86

Viljellyt nurmet

462

463

477

60

86

Vehnä

462

483

497

60

86

Ruis

522

623

637

60

86

Rypsi, rapsi, öljypellava

552

633

612

60

86

Herne, härkäpapu

552

633

612

60

86

Sokerijuurikas

882

983

997

60

86

Suojavyöhykenurmi

908

859

873

60

86

Viherlannoitusnurmi

462

509

523

60

86

Luonnonhoitopeltonurmi
kts. rajoitusala

528

509

509

60

50

Monimuotoisuuspelto
max.15 %

708

709

723

60

86

Saneerauskasvit

708

709

723

60

86

Kasvi ja saavutettu
satotaso tn/ha

Kesanto max. 25 %

408

409

409

60

50

Tärkkelysperuna 35 tn

HUOM. Tukien suuruudet asetusluonnoksesta, voivat muuttua.

Viherryttämistuki on 66 tai 74 euroa hehtaarille (on taulukossa mukana). Sen ehtona on viljelyn monipuolistaminen.
Perunatiloilla (yli 10 ha peltoa) tarkoittaa pääsääntöisesti sitä että oltava vähintään 2 viljelykasvia tukialueella
C ja A/B. Perunatilalla yli 30 ha A/B-tukialueella tulee olla
väh. 3 kasvia.
Pääkasvia esim. perunaa saa olla maksimissaan 75 %
peltopinta-alasta. Mikäli ehtoa ei noudata tukea leikataan.
Lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan alueella tulee olla suurimmalla osalla yli 15 ha tiloista ekologista alaa 5 %.

Viherlannoitusnurmi on perustettava kylvämällä nurmitai heinäkasvien ja typensitojakasvien siemeniä. Siemenien painosta vähintään 20 % oltava typensitojakasvien
siemeniä.
Luonnonhoitopeltonurmea voi olla AB-alueella max.
20 % ja C-alueilla max. 5 %.
Monimuotoisuuspelto = lintu-, riista-, maisema- tai
niittypelto.
Kotieläintilat saavat tukikorvausta 60 euroa enemmän
hehtaarille kuin kasvinviljelytilat.
Nuoren viljelijän tuki: kansallinen ja Eu, korkeintaan
40 v. ja enint. 5 v. tilanpidon aloittamisesta, tukea maksetaan enint. 90 ha.

taojaan rajoittavalle pellolle. Suojavyöhykenurmen oltava
vähintään 3 metriä leveä. Tämä kannattaisi tehdä vesistöjen
varrella olevilla perunamaille.
Kasvinsuojeluaineiden käyttö kiristyy muutenkin vesistöjen varsilla. Suojavyöhykenurmen perustamalla pystyy
koko perunakasvuston ruiskuttamaan tuulikulkeumaa vähentävillä suuttimilla.
Suojavyöhykenurmi oltava sitoutumiskauden loppuun
asti. Perustettava viimeistään v. 2017.
Ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys ja kohdentamisalueet. Viljelijä voi valita vuosittain talviaikaisen kasvipeitteisyyden suuruuden. Joko 20, 40, 60 tai 80 %.
Kasvipeitteisyystuen määrä riippuu valitusta % ja onko
alue kohdentamisaluetta vai ei. Tuen määrä kohdentamisalue 4-54 €/ha ja muu Suomi 4-11 €/ha.
Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla tai siemenperunalla 300 €/ha (esim.olki).
Monivuotinen ympäristönurmi: hapan sulfaattimaa
tai turve/multamaa, normaali nurmenviljely ilman kyntöä
50 €/ha. Nurmen uusinta suorakylvönä.
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
40 €/ha. Esim. toiselta tilalta vastaanotettu kuivalanta, lannan kuiva-ainepitoisuus yli 20 %.

PERUNAN UUDET
TYPPILANNOITUSRAJAT
Typpimäärän määrittää maalaji
eloperäiset
(organogera)

Maalaji (Jordar på svenska inom parentes)
vm, m (mf, mh)

rm (mr)

erm (mmr)

Mm,Ct,St..(M…)

105

95

85

70

Tärkkelysperuna 40 tn

120

110

100

80

Varhaisperuna

60

60

60

60

Varhaisperuna +
kerääjäkasvi

80

80

80

75

Muut perunat 35 tn

85

80

75

60

Muut perunat 40 tn

100

90

80

70

Perunan uudet fosforilannoitusrajat
eivät muutu huomattavasti edellisen kauden rajoista
Viljavuusluokka

Huono, huononlainen
Välttävä, tyydyttävä

Hyvä

Korkea

Arveluttavan
korkea

Kaikki perunat

55

35

20

5

Kyseiset tiedot asetusluonnoksista. Tarkista
voimaantulevat ehdot,
ennen tukihakua!
Lähde ja lisätietoja:
Mavi, Ely-keskukset
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Osastoilla on satsattu useisiin
näyttäviin katseenvangitsijoihin.
Tämä lähes 2-metrinen
perunapyramidi oli yksi niistä.

FUTURE LAB
Future Lab -luentotilassa kuultiin messupäivinä
useita mielenkiintoisia esityksiä eri maiden tutkijoilta ja asiantuntijoilta. Aiheet käsittelivät monipuolisesti sekä tuotekehitystä että kaupallista
näkökulmaa kuten brändäystä.

NORIKA
Saksan toiseksi suurimman perunalajikejalostaja Norikan
osastolla voi tutustua suuren lajikemäärän lisäksi lajikkeiden
jalostusprosessiin. Osastolla on myyntiorganisaation lisäksi
mukana asiantuntijoita yrityksen tuotekehitysosastolta. Norikan pääkonttori sijaitsee Lüsewitzissä Pohjois-Saksassa lähellä
Rostockin kaupunkia.
– Norika on messuilla mukana joka vuosi, sillä tapahtuma
kokoaa ammattilaisia kaikkialta maailmasta. Se on myös tärkeä tilaisuus esitellä uutuuksia asiakkaillemme, kertoo Markus
Müller Norikasta.

VUODEN 2015 FRUIT LOGISTICA BERLIINISSÄ 4.–6.2.2015
Berliinin messukeskuksessa helmikuussa järjestetyt peruna-, vihannes- , juures-, ja hedelmäalan
Fruit Logistica -messut kokoavat yhteen tuhansia
toimijoita. Peruna-alalta mukana on pakkaamoita,
jalostajia, perunan pakkauskoneita- ja lajittelijoita
sekä kehitys- ja markkinointiyhtiöitä. Näytteilleasettajia on lähes kolme tuhatta 83 maasta.
Näyttelyhallit on jaettu selkeästi; Amerikat, Keskija Pohjois-Eurooppa, Afrikka, Aasia, Välimeren
maat sekä koneet ja teknologia. Fruit Logistica on
ammattilaismessu, mutta avoin myös tavallisille
kuluttajille.

MYYVÄT PAKKAUKSET
Perunapuolella pakkauksiin oli satsattu värein, kuvin ja ohjein. Useissa pusseissa oli pakollisten teknisten tietojen lisäksi käyttötarkoitus,
resepti tai keittoaika sekä menevä
iskulause.

PAKKAAMO
Koneet ja teknologia -halleissa oli useita valmiita suunnitelmia perunapakkaamojen toimintojen järjestämiseen. Tässä kuvassa on erityisesti
keskitytty ympäristöystävällisyyteen ja tehokkuuteen.

CANADA
Yksittäisten maiden osastojen lisäksi myös edunvalvontaorganisaatioita oli jonkin verran mukana. Canadaa
edusti yksi organisaatio, Potatoes Canada.
– Päämissiomme on avustaa Canadan perunateollisuutta mm. siemenperunan ja ruokaperunan markkinoinnissa, kertoivat kaupallinen konsultti Dave Thornton
ja vientikoordinaattori Ellen Larsen-Kouwenberg. Heidän mukaansa perunaa tuotetaan Canadassa läpi maan,
rannikolta rannikolle yli 150 lajikkeen turvin.
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Siementuotantoon siirtyminen
vaati pitkällistä suunnittelua
Pasi ja Nina Myllymäen vuodesta 2007 viljelemä peruna- ja
viljatila on erikoistunut siemenviljelyyn. Siemenperunaa on
tuotannossa 18 hehtaaria.
– Tilasiemenen viljat menevät täällä Kauhajoella toimivalle
Suokkaan pakkaamolle ja perunan osalta yhteistyökumppanimme on Myllymäen Peruna Oy, kertoo Pasi Myllymäki.

Vieremän ainoa
perunamies on
Juha Karjalainen.

Siementä perunalle
ja viljoille
Sotsin talviolympialaisissa menestyneiden maastohiihtäjäsisarusten Kerttu ja Iivo Niskasen ja globaalin metsäkoneyritys
Ponssen Oyj:n kotikunnan perunanviljelyksestä vastaa yksi
mies perheineen. Hän on vuonna 1648, 30-vuotisen sodan jälkeen, perustetun sukutilansa yrittäjä Juha Karjalainen.
– Vieremän 3800 asukkaasta noin neljännes saa elantonsa
maataloudesta ja erityisesti maidontuotannosta. Maitoa tuotetaan neljänneksi eniten kuntakohtaisesti koko Suomessa, kertoo Juha Karjalainen.
Perunan tuotantoa Karjalaisen tilalla käynnisteltiin 1970-luvulla, kun lehmistä oli luovuttu. Tällä hetkellä 113 hehtaarin
kasvinviljelytilalla viljellään siemenperunaa, timotein-, vehnän-, kauran- ja ohransiementä. Siemenperunan tuotannossa
on tällä hetkellä toistakymmentä hehtaaria ja päälajikkeeni
ovat Gala ja Agila.
– Gala on maultaan erinomainen ruokaperuna, ja toimitan
siitä suurikokoiset perunat multaperunana alueen kauppoihin,
kertoo Karjalainen. Hänen mukaansa niin siemenperunan kuin
ruokaperunankin menekin tae on pitkä kokemus ja osaaminen
viljelytekniikassa. Investoinnit konekantaan, pakkaamoon, lannoitteisiin ja kasvinsuojeluaineisiin kannattavat, ja yllätyksiä
satotasoissa tulee harvoin.
– Lisäksi siementuotanto takaa tilallemme terveen siemenen joka kevät. Juha Karjalainen on tuottanut siemenperunaa
saksalaisen Norikan lajikkeista Myllymäen Perunalle vuodesta
2011. Karjalaisen pakkaamossa työskentee
2–3 kk periodilla 3 työntekijää.
– Olen vieraillut Juhan tilalla
ja joka työvaihe on hänellä hallussa. Juhan Galat ovat kuin
Juhan lohkoperunat
Galasta valmistuvat
kultamunia, kehuu Timo
uunissa, oliiviöljyssä
Myllymäki Kauhajoelta.
porkkanan ja lantun
kera. Mausteena hän
www.karjalaisentila.net
käyttää suolan lisäksi
tinjamia ja pippuriseosta.

14 200 asukkaan Kauhajoki on yksi
suurimpia maatalouspaikkakuntia
Suomessa. Kauhajoella on noin 500
maatilaa ja noin 22 000 hehtaaria peltoa. Kauhajoen peltoalasta vajaalla
kahdella prosentilla kasvaa perunaa.
Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen muodostama
Suupohjan alue Etelä-Pohjanmaan
maakunnassa tuottaa liki 50 % Suomen ruokaperunasta.

Suunnittelua, vaihtoa
ja vuokrausta
Tilan siirtyminen siemenperunatuotantoon vaatikin useamman vuoden
suunnittelua ja laskelmia.
– Päätös muuttaa tuotantosuuntaa pitikin tehdä kerralla. Onneksi
Kauhajoki on iso pitäjä, joten mahdollisuuksia löytää neitseellisiä maita perunalle on, kertoo Pasi Myllymäki. Uusia vuokramaita, jotka soveltuvat perunalle on löytynyt mukavasti.
Joidenkin erinomaisten vaihto- ja
vuokralohkojen ongelmaksi on muodostunut pitkä etäisyys omalta tilalta, jolloin esimerkiksi ruiskutuksen
kesto ja organisointi vie aikaa.

– Kaukaisella lohkolla ei ole välttämättä ole vesihuoltomahdollisuutta,
joten vesi on vietävä pellolle erikseen.

Viljelyvarma Gala
Markkinoilla olevista perunalajikkeista Pasi on mieltynyt tuottamaansa
Galaan, jota hänellä on ollut lisäyksessä useana vuotena.
- Gala tuottaa runsaasti tasakokoisia mukuloita, jolloin ylisuurten
mukuloiden määrä ei muodostu ongelmaksi. Lisäksi Galan korkea taudinkestävyys takaa hyvän ja laadukkaan sadon sääolosuhteiden muutoksista huolimatta, tietää Pasi.
Tulevaisuudennäkymiä Pasi ja
Nina Myllymäki pitävät myönteisinä.
Tilan töiden ohella elämään kuuluvat
töiden osalta Pasin kuljetusliike ja
yhteinen intohimo rekkojen erikoismaalauksiin sekä luonnollisesti pariskunnan lapset.
- Perunapuolella kulut ovat nousseet mm. kasvinsuojeluaineiden,
lannoitteiden ja koneiden kohdalla,
eikä maan hintakaan Kauhajoella ole
laskusuunnassa, joten tarkkana pitää
olla, Pasi Myllymäki päättää.
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KLÅVUS GROUPIN KANSAINVÄLISET VERKOSTOT OVAT VILJELIJÖIDEN KÄYTÖSSÄ

FARMERSMAANPARANNUSOHJELMA
Klåvus Groupin kehittämä FARMERS –maanparannusohjelma tähtää
peltojen kasvukunnon parantamiseen perunanviljelyssä. Kokonaisvaltaisen
maanparannusohjelman kehittäminen on aloitettu vuonna 2012.
– Ohjelman kehitystyö perustuu yhteistyöhön mm. Perunantutkimuslaitoksen
(PETLA) ja edustamiemme eurooppalaisten konevalmistajien kanssa, kertoo
yrityksen myynnistä vastaava Peter Klåvus.
Farmers-maanparannusohjelman kehittäminen
pohjautuu Petlan maanparannushankkeen tuloksiin. Vuosina 2013-2015 selvitetään erilaisten
maanparannusaineiden sekä perusmuokkaustapojen vaikutuksia viljelysmaan ominaisuuksiin ja
perunan sadontuottoon.
– Omilla pelloillamme Dagsmarkissa on parhaillaan käynnissä välikasvikoe, jossa 45 vuotta
perunalla olleelle lohkolle on kylvetty välikasveiksi mm. viljaa, kuminaa, maissia ja valkosinappia
ja öljyretikkaa, kertoo Peter Klåvus. Hänen mukaansa ruiskutusten osalta työlääksi tiedetty koe
on todella mielenkiintoinen. Esimerkiksi öljyretiMaanmuokkauskoneet
kan
juuret ovat paksuja, ja tunkeutuvat maahan
hyvin.
Jankkurointi
öljyretikan kanssa antaa vielä
Perunan
istutuskoneet

paremman tuloksen. Saneerauskasvien avulla
saadaan myös paljon biomassaa peltoon. Lohkolle istutetaan perunaa jälleen keväällä 2016.

Peter Klåvus on työskentelee perheineen
kotitilalla ja yrityksessään Kristiinankaupungin Dagsmarkissa.

Klåvus Group sijaitsee
Dagsmarkin kylässä
Kristiinankaupungissa. Yritys
toimii sekä maahantuojana
että jälleenmyyjänä seuraaville
merkeille Suomessa: AVR
(perunakoneet), Agronomic
(istutuskoneet) ja Farmax
(lapiomuokkaajat). Lisäksi
yritys tuo maahan käytettyjä
traktoreita ja koneita.
malla tai jankkuroimalla on mielestäni hyvin,
arvioi Klåvus. Lisämotivaatiota peltojen kunnon
parantamiseen tuli esimerkiksi viime syksynä,
kun parissa viikossa satoi yli 300 milliä vettä.

Tukiuudistus suosii
Tänä vuonna voimaan tuleva maatalouden tukiuudistus tukee osaltaan maanparannusohjelman
käyttöönottoa.
– Pääkasvin ala saa olla 75 % kokonaisalasta ja saneerauskasveja käyttämällä viljelijä on
oikeutettu lisätukeen, perunan, vihannesten
ja sokerijuurikkaan osalta jopa 300€/ha. Saneerauskasvit tulee kylvää kesäkuun loppuun
mennessä, joten aikaa peltojen kunnostamiseen
tasaamalla, salaojittamalla, salaojat huuhtele-

Yhteityötä ja urakointia
Farmers-maanparannusohjelma sisältää Fontana
maantasauslanat, KL salaoja-aurat, Agrifac -salaojahuuhtelulaitteet, Farmax lapiomuokkaajat,
KL jankkurit ja saneerauskasvien siemenet. Peter
Klåvus muistuttaa, ettei kaikkia työvaihteita peltokunnon parantamiseksi toteutetaan joka vuosi.
– Tästä syystä viljelijöiden yhteistyö koneiden
hankinnassa ja mahdollinen urakointi tuo tiloille
myös uusia mahdollisuuksia yrittää.

Penkkijyrsimet ja Multauskoneet
Varrenmurskaajat
Hinattavat perunannostokoneet
Ajettavat perunannostokoneet
Sadon käsittelylaitteet

Pasi Myllymäki siirtyi
siementuottajaksi
pitkän harkinnan ja
suunnitelman
tehtyään.

Markbearbetningsmaskiner
Potatissättare
Bänkfräsar och Myllare
Blastkrossar
Bogserade potatisupptagare
Självgående potatisupptagare
Inlagringsmaskiner
Koko Suomi

Pohjois-Pohjanmaa

Peter Klåvus
Puh. 045 890 1400

Arto Kauppi
Puh. 050 432 0304

Keski-Pohjanmaa ja
Kalajokilaakso
Lauri Yli-Hukka
Puh. 044 056 9386

Ahvenanmaa
Olli Pietilä
Puh. 044 771 1556

Niklas Johansson
Puh. 018 527 201

UUT TA KASVUA PERUNASTA
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Käytettyjä perunanistutuskoneita
hyvin varastossa
Suosittu GH-4 penkinmuotoilija
4 kpl erikoishinnalla
Vastaanottotasku RH 16-60
myydään sopivasti suoraan varastosta
Suosittu GL kuppi
istutuskoneet saatavana vielä kevääksi

Grimmen osastolla Fruit
Logisticassa oli vilinää.

Roland Rosenback
0400 433231
rr(at)grimme.dk
www.grimme.dk
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PERUNA-ALAN UUTISIA
Perunan peittaamiseen on saatavilla uudenlaista tekniikkaa,
joilla peittauksen onnistuminen lähentelee 100 %.
Markkinoilla on ULV-peittaukseen (ultra low volume spray)
perustuvia koneita, joilla peittaustyö tehdään rullapöydän
päällä olevassa pienessä ”suihkukaapissa”. Tämä menetelmä
käyttää pientä vesimäärää sumutuspeittauksessa.
Lajittelupöydällä tapahtuva peittausmenetelmä on
tehokas. Käytettävä vesimäärä voi olla vain 1,5 L/1000 kg
siementä. Siemen ei kastu kuin sen verran, että peittausaine
leviää siemeneen, jolloin peittauksen jälkeinen siemenen
kuivuminen on nopeaa. Suomessa on markkinoilla ainakin
pari toimijaa, jotka myyvät laitteita.

Kasvinsuojeluaineiden käyttörajoitukset vesistöihin
rajoittuvilla lohkoilla muuttuvat 2015. Esim. Dithanella ei ole
viuhkasuuttimilla sallittua ruiskuttaa lainkaan vesistöihin
rajoittuvalla lohkolla. Tarkista kasvinsuojeluaineiden
suutinvaatimukset vesistöjen varrella ennen ruiskuttamista.
https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi.

Aikainen tärkkelysperuna

POWER
on satoisa aikaiseen tärkkelyksen tuotantoon
•
•
•
•
•

Korkea tärkkelysprosentti
Korkea tärkkelyssato aikaiseksi lajikkeeksi
Runsasmukulainen, istutettava harvempaan
Muodostaa sadon elokuun loppuun mennessä
Lievästi kuivuudenarka, huomioita lohkon valinnassa

Nostokoneita valmistava Dewulf on ostanut Miedeman
osake-enemmistön. Miedema valmistaa mm.
perunanistutuskoneita, maanmuokkauskoneita, perunan
pakkaamiseen ja vastaanottoon soveltuvia koneita.

Luomuperunalla voi käyttää perunan seitintorjuntaan
luomuhyväksyttyä seittipeittausainetta FZB24- tai
Rhizo Vital -ainetta.

Gala – kokeile Sinäkin
Vertaile Galan ja nykyisen lajikkeesi ominaisuuksia
LAJIKE A

GALA
Lajikeominaisuudet :
Aikainen lajike ?
Kaunis ulkomuoto ?
Hyvä ruvenkestävyys ?
Hyvä seitinkestävyys ?
Hyvä mukularuton kestävyys ?
Erittäin hyvä Y-viruksen kestävyys ?
Erittäin hyvä tyvimädän kestävyys ?
Hyvä maltokaariviruksen kestävyys ?
Hyvä kuoren kestävyys kolhuille ja vioituksille ?
Säilyy perunana, eikä valu laatikoista nesteenä ?
Erittäin hyvä varastointikestävyys ?
Itämislepo on pitkä ?

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Viljely :
Tuottaa korkean bruttosadon ?
Tuottaa suuren kauppakelpoisen sadon ?
Tuottaa tasakokoista mukulaa 40-60 mm ?
Lajikkeen oma siemenlisäys onnistuu hyvin ?
Lajikkeella korkea viljelyvarmuus ?

X
X
X
X
X

Markkinointi ja markkinat :
Käy vihreään pussiin ?
Käy keltaiseen pussiin ?
Käy punaiseen pussiin ?

-

Käy pakkauksiin ja pesuperunaksi ?
Käy kuorintaan ?
Korkea kuorinta saanto ?
Onko lajike Suomessa tunnettu kauppaketjuilla ?
Vienti, tunnettu lajike Ruotsissa ?
Vienti, tunnettu lajike Venäjällä ?
Vienti, tunnettu lajike Keski-Euroopassa ?

X
X
X
X
X
X
X

Kuluttajalle :
Onko lajike makukisan voittaja ?
Käy keittoihin ?
Käy perunamuusiin ?
Käy lohkoperunat, röstiperunat ja ranskalaiset ?

X
X
X
X

Yhteispisteet lajikkeelle (max.31 pist.) :

30

LAJIKE B

X
X

Huomioitavaa Galan viljelyssä:
Lehtiruton torjunta tulee aloittaa ajoissa. Lehtipoltteen torjunta kannattaa myös tehdä.
Viljelyssä huomioitava kalsiumin riittävä saanti, mikäli viljavuusarvon mukaan Ca alle 700 mg/l.
Gala hyötyy kosteista kasvuolosuhteista ja kestää hyvin vettä vesipainanteissakin.

Lajikkeista lisää: www.perunansiemen.fi
Tilaukset: Timo Myllymäki puh. 040 506 6638
s-posti: timo@perunansiemen.fi

