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Kevyempää ruokaa 
myös perunasta 
– alhaisemmalla 
lannoituksella

LUKE JULKAISI ruokaperunan varas-
tointitilastot lokakuulta 2015. Perunaa 
oli jopa 30 % vähemmän varastois-
sa kuin lokakuussa 2014. Ruoka- ja 
ruokateollisuusperunaa oli 240 mil-
joonaa kiloa vuonna 2014 ja 173 mil-
joonaa kiloa tänä vuonna, vähennystä 
oli 67 miljoonaa kiloa. Varastoissa oli 
ruokaperunaa 137 miljoonaa kiloa ja 
ruokateollisuusperunaa vain 36 mil-
joonaa kiloa. Ruokaperunan viljelyala 
laski noin 500 hehtaaria, kun taas 
tärkkelysperunan viljelyala kasvoi 
saman verran tällä kaudella. Vaikea 
kasvukausi, kylmä ja sateinen alkuke-
sä yhdistettynä koviin pakkasiin loka-
kuun alussa vähensivät merkittävästi 
ruokaperunan määrää.  

Euroopassa on ollut myös haas-
teelliset sääolosuhteet ja perunasta 
on myös niukkuutta. Euroopassa hin-
tataso on ollut kolminkertainen edel-
liseen kauteen verrattuna. Marraskuun 
alussa Suomessa pakkaamojen mak-
sama hinta perunasta on ollut yli 22 
senttiä kilolle. Vuonna 2012 oli myös 
melko vähän perunaa, silloin hinnat 
olivat syksyllä 27 sentin tasolla. Peru-
nan laatu on ollut kuluvalla kaudella 
hyvää, koska rupiongelmien ja sisäis-
ten vikojen määrä on alhaisempi kuin 
normaalisti. Sääolojen aiheuttamien 
harmien jälkeen korkeampi ruokape-
runasta saatu hinta on toivottua peru-
na-alalle.  

Timo Myllymäki

MMM HYVÄKSYI peruna-alan pyynnöstä 
saneerauskasveista öljyretikan, maan-
muokkausretikan ja sinapin täyttämään 
talviaikaisen kasvipeitteisyyden alaa, mi-
käli niitä ei ole muokattu syksyllä. Samoin 
niille myönnettiin korvaus talviaikaisesta 
kasvipeitteisyydestä. 

Saneerauskasveista retikan viljely on 
sangen helppoa. Retikka kylvetään nor-
maalisti touko-kesäkuussa 1–2 cm syvyy-
teen. Lannoituksen käyttö on suositelta-
vaa, että retikka kasvaisi hyvän kasvuston 
myös kovaksi tallautuneisiin perunamai-
den päisteisiin. Siemenmääräksi suositel-
laan 10–15 kg. Isommalla siemenmäärällä 
tulee tiheämpi kasvusto.

Peter Klåvus Dagsmarkista on kylvänyt 
retikkaa jo usean vuoden ajan. Hän kertoo, 
että retikan hyötyinä on maanrakenteen 

muokkaus paalujuurella ja se, että saadaan 
viljelykiertohyötyä vanhoihin perunamai-
hin. Retikka kasvattaa paalumaisen ”juu-
riporkkanan”, joka varsinkin maanmuok-
kausretikoilla on erittäin syvälle menevä. 
Maanmuokkausretikka voi kasvattaa yli 
20 cm juuren, joka rikkoo kyntöanturaa. 
Öljyretikan juuren pituus on keskimäärin 
10–15 cm. Öljyretikka ja maanmuokkaus-
retikka vaativat normaalina vuosina kaksi 
niittoa, ensimmäisen heinäkuussa ja toi-
sen syyskuun lopulla. Talven pakkaset tu-
hoavat retikan juuren. Retikan varsimassa 
hajoaa nopeammin mikäli sen kevytmuok-
kaa tai kyntää jo syksyllä. Retikan jälkeen 
voi seuraavana vuotena istuttaa perunaa. 
Perunalla käytettävät rikkatorjunta-aineet 
hävittävät seuraavana vuotena jälkiverso-
van retikan.

Perunaa niukasti 
varastoissa

Saneerauskasvit
hyväksyttiin talviaikaiseen 
kasvipeitteisyyteen

L ow Carb potato eli kevytperuna, tar-
koittaa perunaa jossa on normaalia 
vähemmän kaloreita ja alhainen tärk-

kelyspitoisuus. Kevytperunassa on hieman 
enemmän vettä kuin tavallisessa kiinteässä 
perunassa. Tämän ansiosta se sisältää noin 
30 % vähemmän kilokaloreita kuin tavalli-
nen peruna.  

Perunan terveellinen ravintosisältö 
kuten C-vitamiini, kuidut ja arvokkaat 
proteiiniyhdisteet ovat kevytperunassa 
mukana. Loput terveelliset ainesosat ja mi-
neraalit tekevät kevytperunasta arvokasta 
terveysruokaa yhdessä 30 % pienemmän 
kalorimäärän ja tärkkelyspitoisuuden 
kanssa. Tähän kaikkeen päästään luon-
taisesti ilman keinotekoisia ainesosia tai 
sokerin korvaavia lisäaineita. Kevyeen pe-

runaan yhdistetty hyvä maku tekee niistä 
houkuttelevia. 

Lajikejalostuksen uutena suuntauksena 
on löytää uusia lajikkeita, joissa yhdistyy 
alhainen lannoitustaso ja terveellinen ra-
vinto. Nämä uudet suuntaukset on huomi-
oitu Norikan lajikejalostuksessa. Toisaalta 
lajikkeen tulee antaa viljelijälle taloudel-
lista menestystä. Tässä tärkeinä tekijöinä 
ovat erilaisten perunatautien kestävyys, 
korkea tuottokyky alhaisemmalla tuotan-
topanoksella, hyvä kysyntä markkinoilla ja 
hyvä varastointisäilyvyys. 

Terveellinen peruna vähemmillä kilo-
kaloreilla yhdessä viljelijän menestymisen 
kanssa on yhdistetty lajikkeeseen Soraya. 
Lisää vastaavia uusia lajikkeita on Norikalta 
tulossa. 
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Kuvassa öljyretikka. 
Saneerauskasveista 
retikan viljely on 
sangen helppoa.
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L
aite ilmoittaa viljelijöille seuraavat 
ruiskutuspäivät, jolloin ruttoa tulee 
torjua ja milloin se sääolojen mukaan 
on mahdollista. Lisäksi laite antaa suo-

situksen viljelijöille siitä, minkä tyyppinen 
aine ruiskutukseen tulee valita: joko koske-
tusvaikutteinen, paikallisesti vaikuttava tai 
systeeminen. Tämän laitteiston ansiosta vil-
jelijät ovat oikeaan aikaan ja ruttopaineeseen 
sopivilla aineilla ruiskuttamassa pelloilla, jo-
ten ruttoitiöiden leviäminen pystytään kovan 
paineen alla paremmin torjumaan.

Tutustuimme Bayerin järjestämällä mat-
kalla perunarutontorjunta-aineiden koeruu-
tuihin tutkimuslaitos PPO-AGV:n ja kas-
vinsuojeluainevalmistaja Bayerin lohkoilla. 

Koeruuduilla oli melkoisia eroja eri aineiden 
välillä. Ruttoaineiden koeruutukokeissa oli 
käytössä joka öinen kastelu sadetuksella, jol-
loin koeruuduilla oli koko ajan päällä täydel-
linen ruttopaine. Kovasta ruttopaineesta joh-
tuen aineiden väliset erot korostuivat koeruu-
duissa. Lehtiruton määrä koeruuduissa oli 
pääosin 2–9 % paikkeilla elokuun puolivälis-
sä. Koeruuduilla testattiin erilaisia rutontor-
juntaohjelmia, erilaisten torjunta-aineiden 
ruiskutusjärjestyksellä sekä kokonaan yhtä 
ainetta alusta loppuun käyttämällä. Kokeis-
sa huomasi, että vaikka ruttopaine oli 100 % 
käytännössä koko ajan niin uudet hyvät tor-
junta-aineet torjuivat tehokkaasti ruttoa. 
Viljelijöiden onneksi käytännön viljelmillä 

ruttoitiöt eivät koskaan saavuta niiden leviä-
misen kannalta niin täydellisiä olosuhteita 
kuin näillä koelohkoilla rutolle annettiin.

Euroopan suurin tärkkiostaja
Kävimme vierailulla Aveben tehtailla. Avebe 
on Euroopan suurin tärkkelysperunan ostaja 
ja tärkkelyksen valmistaja. Avebe on peru-
nantuottajien omistama osuuskunta, jolla 
on 3000 viljelijää/omistajaa. Yhtiön maksa-
ma hinta tärkkelysperunasta on keskimäärin  
75 €/1000 kg eli 7,5 senttiä/kg. Tärkkelystä 
viljelijät voivat saada 9–10 tonnia hehtaaril-
ta. Tärkkelysprosentit ovat keskimäärin 20 % 
luokkaa Hollannissa.

Hinnoissa vaihtelua 100 %
Perunan suuri pakkaajayritys Nedato myy 
vuodessa 400 000 tonnia perunaa. Peru-
nantuottajia yhtiöllä on yli 500. Nämä vil-
jelijät myös omistavat tämän osuuskunnan. 
Nedato päätti vuosia sitten ryhtyä tuotta-
maan korkeampaa laatua ja muutti hinnoit-
teluaan laatuun perustuvaksi. Hinnoittelu 
on muutettu nyt niin, että huonoimman ja 
paremman laadun hintaerona on yli 100 %. 
Täten paremman laatuisesta perunasta 
tuottaja saa yli kaksinkertaisen hinnan huo-
non laatuiseen perunaan verrattuna. Tämä 
on muuttanut viljelijäkäytäntöä erittäin pal-
jon. Viljelijät toimivat nykyisin parhaansa 
mukaan laadun eteen. Tämän muutoksen 
aikana huonointa laatua tuottavat vilje-
lijät ovat lähteneet yhtiöstä ja vastaavasti 

hyvää laatua tuottavia viljelijöitä on saatu 
lisää. Yhtiö on muutoksen vuoksi pystynyt 
pakkaamaan parempi laatuista perunaa ja 
saamaan myös siitä parempaa hintaa mark-
kinoilta. Perunaa myydään ympäri Euroop-
paa, muun muassa Italiaan viedään paljon 
perunaa.

Perunantuottajille maksetaan perunasta 
maksut kahdessa erässä. Ensimmäisessä tili-
tyserässä on sovittu laatuhinnoitteluun pe-
rustuva hinta ja yhtiön tuloksen tilikauden 
jälkeen selvittyä maksetaan toisessa erässä 
niin sanottua lisähintaa. Yhtiö antaa vilje-
lijöille viljelyneuvontaa ja listan kasvinsuo-
jeluaineista mitä voi käyttää kasvukauden 
aikana. Esimerkiksi Mankotsebin käyttö on 
kokonaan kiellettyä Nedaton viljelijöiden 
keskuudessa. 

HOLLANNISSA VILJELLÄÄN 165 000 ha peru-
naa. Hollanti on 9. suurin perunantuottajamaa 
maailmassa. Siellä suoritetaan noin 12–15 
ruttoruiskutusta kasvukauden aikana peru-
nalle. Perunaruttopaine on suuri kosteiden 
sääolojen ja suuren perunanviljelyalan vuoksi. 
Korkean ruttopaineen vuoksi on otettu muu-
tamia erikoisia sääntöjä käyttöön. Lajittelussa 
syntyvän mullan ja  jääntiperunoiden kaato-
paikkojen tulee olla muovitettuina 15.4. men-
nessä. Mikäli joku viljelijä/pakkaaja ei noudata 
sääntöä, hänelle annetaan ”keltainen kortti” 

eli varoitus. Silloin annetaan muutama päivä 
aikaa toteuttaa kaatopaikan muovittaminen. 
Mikäli kaatopaikkaa ei muutaman päivän aika-
na muoviteta, viljelijä saa tuntuvan sakon. Li-
säksi valvotaan, ettei perunakasvustoihin tule 
suuria ruttopesäkkeitä. Mikäli joku peruna-
kasvusto ylittää tietyt ohjearvot, esimerkiksi  
2 kuollutta kasvia/1 m2, tulee viljelijän hävit-
tää propaanikaasulla perunanvarsisto koko-
naan saastuneelta lohkolta. Sääntöjen nou-
dattamista valvoo viljelijöiden muodostama 
erillinen organisaatio.

Rutontorjuntaohjelma 
vinkkaa viljelijän pellolle
Hollannissa on käytössä ruttoruiskutusten ja sääolojen seurantaan Dacom-laite.  
Se pystyy ennustamaan ruttopaineen yhdessä sääolojen ennusteen kanssa.

Muutoksen 
aikana huonointa 
laatua tuottavat 
viljelijät ovat 
lähteneet yhtiöstä 
ja vastaavasti hyvää 
laatua tuottavia 
viljelijöitä on saatu 
lisää. 

Hollannin peruna-alaan tutustumisen mahdollisti Bayer.
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LAJIKE-ESITTELY 

BEO (uutuus)
• melko aikainen jauhoinen peruna
• runsasmukulainen, tasakokoista 

mukulaa
• hyvä ruvenkestävyys
• erittäin korkea tärkkelyspitoisyys
• kaunis muoto, keltainen malto
• pakkaus, chips ja tärkkelys

www.perunansiemen.fi 
Puh. 040 5066638

SOLIST
• erittäin aikainen varhaisperuna
• hyvä mukulamäärä, tasakokoista mukulaa
• myyntiaika juhannuksesta talveen
• kestää istutuksen kylmään maahan
• hyvänmakuinen peruna
• uusi peruna, pakkaus, pesu ja kuorinta
• Suomen 5. suurin lajike

AGILA
• melko aikainen mukulanmuodostus
• tuottaa isokokoista mukulaa
• erittäin satoisa kiinteä lajike
• hyvä ruven ja tyvimädän kestävyys
• erittäin hyvä sisäinen laatu
• hyvä tummumisenkestävyys 
• pakkaus ja kuorinta

GALA
• aikainen yleisperuna
• satoisa myös vaativissa kasvuoloissa
• erittäin hyvät taudinkestävyydet
• runsas mukulamäärä, tasakokoista perunaa
• erittäin hyvä käsittelynkestävyys
• pakkaus, pesu- ja kuorinta
• Suomen 8. suurin lajike

SORAYA
• aikainen kiinteä peruna
• hyvä mukulamäärä
• mukulan koko melko suuri
• erittäin hyvä ruven ja harmaahilseen 

kestävyys
• hyvä lehtiruton kestävyys, luomuun
• matala typpilannoitus
• pakkaus, pesu ja kuorinta

PRIVILEG (tulossa 2016)
• melko myöhäinen 
• jauhoinen, hyvä maku
• pitkän soikea muoto
• suuri mukulakoko
• melko korkea tärkkelysprosentti
• korkea sato
• pakkaus, ranskanperuna ja tärkkelys

POWER
• aikainen tärkkelysperuna
• erittäin runsasmukulainen
• erittäin korkea tärkkelysprosentti
• keskinkertainen mukulasato
• aikainen hyvä tärkkelyssato
• mukulat irtoaa varsista nostossa

SF VARIO (uutuus)
• erittäin aikainen varhais- ja 

kesäperuna
• erittäin satoisa kiinteä lajike
• hieman suurempi mukulakoko 

kuin Solistilla
• hyvä ruvenkestävyys
• arka lehtirutolle
• pakkaus, pesu ja kuorinta

Tutustu 
lajikkeisiin lisää: 
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– Tilakohtainen luovutus uuden koneen 
lähtiessä isännälle. Siitä lähtee etenemään 
pitkä asiakassuhde, sanovat saksalaisen 
maatalouskonevalmistaja Grimmen Suomen 
myynnistä vastaava Roland Rosenback ja 
GR-Huollon Märtä ja Timo Myllyviita.

Kahden yrityksen välinen konsepti perus-
tuu myynnin ja koko Suomen kattavan huol-
toverkoston tuomaan luotettavuuteen.

– Verkostossamme työskentelee kahdek-
san huollon ammattilaista jatkuvasti ympäri 
Suomen. Skaftungin pisteessä toimii huolta-
mo ja kattava varaosahalli, joka perunannos-
ton aikana palvelee 24/7, sanoo yrittäjä Timo 
Myllyviita.

Märtä ja Timo Myllyviidan perheyritys 
on laajentanut tilojaan tasaiseen tahtiin 
2000-luvulla. Vuonna 2010 käynnistynyt 
halliprojekti on jo koneita täynnä ja ensim-
mäisen hallin yläosaan on vastikään raken-
nettu lisää tilaa varaosille.

– Ideana on, että kaikki normaalit kulutus-
osat löytyvät hyllystä saman tien. Vaikka nyky-
aikana varaosan saa Euroopasta päivässä paris-
sa, niin se maksaa. Siten perustavarat on järke-
vintä pitää hyllyssä, sanoo Märta Myllyviita.

Tärkeä talvihuolto
GR-Huollon verkoston sesonki on luonnol-
lisesti perunannostoaika. Ilmasto-olosuh-
teiden muuttumisen johdosta konekaluston 
talvihuolto on noussut entistä tärkeämmäksi.

– Talvihuolto on viljelijän kukkarolle edul-
linen kun vertaa ongelmiin ja vaikka lyhyisiin 
seisokkeihin varsinaisen noston aikana. Kun 
huoltokuluja vertaa, niin ajoissa huollettu, 
toimiva kone tulee jopa 20–30 % edullisem-
maksi, laskee Timo Myllyviita. Hän iloitsee, 
että moni isäntä on tämän omaksunut.

– Hyvän mielen saa, kun isäntä soittaa ja 

kiittää hyvästä työstä kaivuun onnistuttua 
vastoinkäymisistä huolimatta.

Kattavan huoltoverkoston rinnalla isom-
mat huollot ja remontit tehdään 300 asuk-
kaan kylässä Skaftungissa Kristiinankaupun-
gissa.

– Koneet tuodaan lavetilla eri puolilta 
Suomea ja itse asiassa sijaintimme kasitien 
läheisyydessä on oikein hyvä. Rekkoja kulkee 
kymmenittäin joka päivä ja siten pienemmät 
osat on helppo saada kustannustehokkaasti 
asiakkaalle, sanovat Märta ja Timo.

Kaksisataa tuotekehittäjää
Grimmen Suomen myynnistä vastaavan Ro-
land Rosenbackin auton mittariin kertyy noin 
1500 kilometriä viikossa, kun työmaana on 
koko Suomi.

– Kaupat eivät tänä päivänä synny sormia 
napsauttaen. Grimmellä tuotekehitys jauhaa 
uusia innovaatioita jatkuvasti 200 henkilön 
voimin, joten Suomen olosuhteisiin soveltu-
van ja tilakohtaisen ratkaisun löytäminen 
vaatii aikaa, sanoo Rosenback.

Hän iloitsee Grimmen saavuttamasta 
luottamuksesta ja merkkiuskollisuudesta vil-
jelijöiden keskuudessa. Samalla hän kertoo, 
että Grimmen valikoimasta löytyy myös maa-
kohtaisesti suunniteltuja koneita. Näitä maita 
ovat esimerkiksi Israel, Italia ja Venäjä.

– Suomessakin oman kokeen ”räätälöin-
ti” onnistuu GR-Huollon kanssa tekemämme 
yhteistyön kanssa. Lisäksi esimerkiksi jälkia-
sennukset, esimerkiksi kivilaatikot tai katok-
set, onnistuvat helposti, sanovat Rosenback ja 
Myllyviidat.

AirSep tulossa 2017
Agritechnica -messujen kultamitalilla palkittu  
AirSep-lajittelija perunannostokoneeseen on 

Rosenbackin mukaan tulossa markkinoille 
2017.

– Grimme on kehittänyt pneumaattisen 
AirSep-lajittelijan kivien ja kosteiden maa-
kokkareiden erottelua varten käytettäväksi 
runsaskivisillä mailla. Nostojärjestelmään 
asennettu AirSep ei vahingoita perunoita. 
Ilmavirta nostaa perunat ja siirtää ne hellä-
varaisesti pois erottelusta. Kivet ja kokkareet 
putoavat perunoiden alle ja siirtyvät pois ki-
viläpän kautta. Erottelujärjestelmä käsitte-
lee perunoita hellävaraisesti, ja perunat ovat 
erottelun jälkeen kuivia ja valmiita varastoi-
taviksi, kertoo Rosenback.

Hän kertoo, että harjatyyppisellä erottelu-
laitteella varustetun kaksirivisen perunannos-
tokoneen läpivirtausmäärä on noin 30 tonnia 
tunnissa. AirSep-järjestelmää käytettäessä lä-
pivirtausmäärä voi olla jopa 60 tonnia tunnis-
sa, ja lajittelutarkkuus on erinomainen.

Roland Rosenback on itsekin perunantuot-
taja ja tuntuma alaan on siten erittäin konk-
reettinen.

– Uusi istutuskone peittaus- ja starttilan-
noituksineen on pitkäaikainen satsaus ja pää-
tös pysyä alalla. Viljelytekniikkaan satsaami-
nen on koneiden ohella avain menestymiseen 
vaihtelevien sesonkien alalla, sanoo Rose-
back ja näkee tunnelman ensi kauden osalta 
viime kautta myönteisempänä. 

Grimmen osastolla Fruit 
Logisticassa oli vilinää.

voimassa hinattaviin ja nostolaitekoneisiin

Käytettyjä penkinmuotoilijoita  
varastossa olevat  

erikoishinnoin sekä useita 
käytettyjä koneita 

Roland Rosenback 
0400 433231  
rr(at)grimme.dk 
www.grimme.dk

Kristiinankaupungin Skaftungissa 
huolletaan Suomen Grimmet

Varma ketju 
myynnistä huoltoon

Grimme-päivät ja avoimet ovet 
GR-Huollon tiloissa Skaftungissa 
Kristiinankaupungissa järjestetään 
kuudennen kerran ensi tammi- 
kuussa 2016. Seuraa ilmoittelua.

• Kamerasarjat
• Kevätkoneiden osat
• Laatikonkääntäjä
• Mafex peittauslaitteet
• Peittauslaite
• Raestarttilannoite

SEURAA KOTISIVUJAMME

GRIMME-tehtaan  
ennakko-ostoetu

TILAA NÄMÄ NYT ENNAKKOON!
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PERUNA-ALAN UUTISIA

– Yksi tärkeimpiä Reko-lähiruokaringin tehtäviä 
on antaa ”ruualle kasvot” eli antaa ruoan kulut-
tajalle ja tuottajalle tilaisuus kohdata, kertoo 
Suupohjan alueen Reko-ringin Facebookissa pe-
rustanut Hanna Kohtala-Mäkinen Kauhajoelta. 
Pienen lasten äitinä hän lähti pohtimaan vaikut-
tamiskanavia edistää lähiruoan käyttöä omalla 
alueella.

– Oma kontrolli siihen mitä syödään yleisen 
halpuuttamisen rinnalle. Siihen Reko on mieles-
täni konkreettinen tapa kotiseudun ja maatalous- 
yrittäjien hyväksi.

Hanna perusti Suupohjan ryhmän viime kesä-
nä, lähetti tuottajille viestiä tästä myyntimahdol-
lisuudesta, laati ohjeet toimintaan osallistujille 
ja ennen juhannusta ensimmäinen jako tapahtui 
ravintolan parkkipaikalla. Ryhmä on kasvanut liki 
650 jäseneen ja määrä kasvaa. Myös tuottajia oli 
Kohtala-Mäkisen mukaan helppo saada mukaan.

– Ainut haaste oli löytää hyvä jakopaikka.

Kivijalkatuote
– Perunan kysyntä Reko-ringeissä on tasaista, sillä 
se on monelle perheelle arjen kokkauksen kivijal-
katuote. Perunan osalta kiinnostus liittyy erityises-
ti luomuun sekä eri lajikkeisiin ja niiden ominai-
suuksiin, sanoo Kohtala-Mäkinen.

Hän kertoo avanneensa Suupohjan Reko-ryh-
mälle Facebookin 
sekä palaute- että 
reseptiosiot. Niissä 
asiakas ja tuottaja 
voivat jakaa vink-
kejä, antaa palau-
tetta ja tietoa tuot-
teesta.

Pellolta pöytään

Reko-toiminnan volyymi kasvaa
Suomen ensimmäiset REKO-renkaat on perustettu vuonna 
2013. Tällä hetkellä piirejä on ympäri maan useita kymme-
niä ja ne tavoittavat liki 60 000 kuluttajaa. Idean isä on Vuo-
den Lähiruokateko -palkinnolla palkittu, pietarsaarelainen 
luomuviljelijä Thomas Snellman. REKO-piirin tuotteet ovat 
muun muassa vihanneksia, juureksia, perunaa, yrttejä, ka-
nanmunia, leipää, lihaa, kalaa, marjoja ja hunajaa.

REKO
Rejäl konsumtion  
– Reilua kuluttamista
toimii Facebookissa

Hanna Kohtala-Mäkinen
rekosuupohja@gmail.com

Potato Scandinavia 
järjestettiin viime 
elokuussa Suomessa 
Kristiinankaupungin 
Dagsmarkin kylässä. 
Erityisesti peruna-alan ammattilaisille ja viljelijöille suunnattu 
tapahtuma sisälsi laajan konekentän ja yleisön seurattavana oli 
useita nostonäytöksiä päivän mittaan. Lajikekentällä viljelijät 
pääsivät tutustumaan eri siementalojen lajikkeisiin.

Festivaalitunnelma jatkui seuraavana päivänä Kristiinankau-
pungin keskustassa suurelle yleisölle suunnatulla PopUp -ravin-
tolapäivänä. Tapahtumat keräsivät yhteensä kahden päivän aika-
na noin 1200 kävijää.

Potato Scandinavia
järjestetään 
kolmen 
vuoden välein 
Suomessa

PERUNA-ALAN YHTEISTYÖRYHMÄ  PAYR kokoaa peruna-alan 
aiemmat yhdistykset yhteen. PAYR:in on tarkoitus edistää perunan 
menekkiä ja tutkimusta. Yhdistys kerää rahoitusta toimintaansa 
varten valtiolta, hankkeista, viljelijöiltä ja peruna-alan toimijoilta.

NYKYINEN SIEMENPERUNA-ASETUS on muuttunut EU:n 
siemenperuna lainsäädännön muututtua syyskuun alusta alkaen. 
Asetuksessa ovat muuttuneet mm. siemenen laatuvaatimukset, 
tarkastukset ja viljelykiertovaatimus. Viljelykiertovaatimus 
siementuotannossa on vuodesta 2016 lähtien yksi vuosi 
siemenperunaa ja kaksi välivuotta.

ILMA-AVUSTEINEN 
NOSTOLAITERUISKU Toselli 
Kompakt on uutta Avagron 
konevalikoimassa. Ruiskulla voi 
ruiskuttaa sekä sumuruiskutuksena 
että ilma-avusteisena. 

www.avagro.fi

 UUTTA KASVUA PERUNASTA

10



www.perunansiemen.fi      Myllymäen Peruna Oy

Tilaukset Timo Myllymäki  
puh. 040 506 6638, timo@perunansiemen.fi

Tehoaine, käyttömäärä  
l tai kg/ha

esim.  
kauppavalmiste

lehti-
rutto

mukula-
rutto

uusi
kasvu

varsi-
rutto

suojaus
teho

parantava
vaikutus

itiöinnin
esto

sateen-
kestävyys

teho-
tapa

Copper Kuparijauhe  +  +(+) 0 0  + k

Mancozeb 2,0 kg Dithane, Penncozeb 2,0 0,0  +  ++ 0 0  +(+) k

Cyazofamid 0,5 l Ranman Top 3,8 3,8  ++  +  +++ 0 0  +++ k

Fluazinam 0,4 l Shirlan 2,9  +  +++ 0 0  ++(+) k

Zoxamide + mancozeb 1,8 l Electis 2,8  +  +++ 0 0  ++(+) k

Amisulbrom + mancozeb (0,5+2,0) Shinkon (ei Suomessa) 4,5 3,7  +  ++(+) 0 ?  +++ k

Famoxadone + cymoxanil Tanos  +(+)  ++  ++  +  ++(+) k+ps

Mandipropamid 0,6 l Revus 4  ++  +(+)  +++  +  +(+)  +++ ps

Mandipropamid +  
difenoconazole 0,6 l

Revus Top 4  ++  +(+)  +++  +  +(+)  +++ k+ps

Benthiavalicarb + mancozeb 2,0 Valbon (ei Suomessa) 3,7  +(+)  +++  +(+)  +  ++(+) k+ps

Cymoxanil + mancozeb Curzate  +(+)  ++  ++  +  ++ k+ps

Dimethomorph + mancozeb 2,4 Acrobat WG 3,0  +(+)  ++(+)  +  ++  ++(+) k+ps

Dimethomorph + fluazinam 1,0 l Banjo Forte 3,7 3,3  +  +  ++(+)  +  ++  ++(+) k+ps

Metalaxyl + mancozeb Ridomil Gold MZ  ++  ++  ++(+)  ++(+)  ++(+)  +++ s+k

Metalaxyl + fluazinam Epok 600 EC  ++  ++  ++(+)  ++(+)  ++(+)  +++ s+k

Propamocarb + fenamidone 2,0 l Consento 2,5  +(+)  ++  ++(+)  ++  ++  +++ s+ps

Propamocarb + fluopicolide 1,6 l Infinito 3,8 3,9  ++  ++  +++  ++  ++(+)  ++(+) s+ps

tehokkuus

Perunaruton torjunta-aineiden tehovertailu

Lehtipoltteen torjunta-aineiden tehovertailu

Tiedot: Euroblight (päivitetty 13.5.2015). Euroblight on tiedemiesten ja asiantuntijoiden eurooppalainen järjestö, joka kokoaa tiedot eri aineiden 
tehosta ruttoa vastaan.

Tehoaine (kieli englanti) esim. kauppavalmiste tehokkuus

Azoxystrobin Amistar ja Mirador  +++ (+)

Fluazinam Shirlan (+)

Metiram/mancozeb (1) Dithane  ++

Famoxadone + cymoxanil Tanos  ++

Fenamidone + mancozeb tai propamocarb (2) Consento  ++

Pyraclostrobin + boscalid Signum  +++(+)

Difenoconazole + mandipropamid Revus Top  +++

Difenoconazole (3) Narita (ei Suomessa)  +++

Propineb Antracol (ei Suomessa)  ++

Chlorothalonil Bravo, Echo (ei Suomessa)  +(+)

Zoxamide + mancozeb Unikat 75 WG (ei Suomessa)  ++(+)

Tehokkuus:  
0 = ei tehoa  
+ = jotain tehoa  
++ = kohtuullinen teho  
+++ = hyvä teho  
++++ = erittäin hyvä teho
 
1 =  teho saatu mancozebin käyttömäärällä 

vähintään 2 kg/ha, jolloin varsinaista 
tehoainetta on 1,5 kg

2 = joissain kokeissa tehokkuus ollut ++(+)
3 = joissain kokeissa tehokkuus ollut +++(+)

Lähde: www.euroblight.net

Tehokkuus lehtipoltteen torjunnassa 
(Alternaria solani ja Alternaria alternata)  
Tiedot: Euroblight (päivitetty 17.5.2015) 

Suojausteho: ruton estävä teho ruiskutuksen jälkeen ▪ Tehotapa: k = kosketusvaikutteinen, ps = paikallissysteeminen, s = systeeminen  
Taulukossa ei ollut kaikkia Suomessa käytettyjä rutontorjunta-aineita. Leimay, Tyfon ja osa aineista joita ei ole vielä Suomessa, puuttuvat.
Lähde: www.euroblight.net


