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UUTTA KASVUA PERUNASTA

Tyylikäs tieto- ja reseptikirja

PERUNASTA
Lehden TILAUS tai PERUUTUS

ilmestyi lokakuussa

UUTTA KASVUA PERUNASTA
-asiakaslehti on ilmainen ja se
postitetaan suorapostituksena
perunanviljelijöille, pakkaamoille
ja peruna-alan asiantuntijajärjestöille
Suomessa. Lehden tilaus tai
peruuttaminen on helppoa.
Teethän sen sähköpostilla
(virpi@perunansiemen.fi) tai
puhelimitse Virpille, 0400 701 250.
Näin voimme pitää rekisterimme
ajan tasalla sekä tietosuoja-asetuksen
edellytykset täyttävänä. Kiitos!

Otavamedian kodin lehtien food managerina
työskentelevän Sanna Mansikkamäen viides keittokirja
keskittyy perunaan. Suuren suosion saaneen, syksyllä
2017 ilmestyneen, MUNA -kirjan kirjoittaja sukeltaa
perunan tuotantoketjuun ja reseptiikkaan perusteellisesti,
mutta mutkattomasti yli 280 -sivun verran.

Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta
aletaan soveltamaan 2 vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Tietosuoja-asetus
tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita ja
koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita.
Myllymäen Peruna Oy on valmistautunut
tähän muutokseen kouluttautumalla
asiakasrekisterin säädöksiin.

Kirjassa on myös tieto-osuus perunasta. Siina kerrotaan perunan historiasta, miten peruna on
löytänyt tiensä suomalaisten lautaselle, miten peruna näyttäytyy nykyisin kotikeittiössä, millaisia
perunoita kannattaa valita mihinkin ruokaan, mihin perunaa ostaessa kannattaa kiinnittää
huomiota ja millainen on hyvä peruna. Lisäksi kerron vähän perunan ravintosisällöstä ja
ekologisuudesta. Sanansa saavat kuuluville myös perunanviljelijät ja siemenperunayritykset.

Myllymäen Peruna Oy:n
asiakaslehti 2 / 2018
Päntäneentie 743, 61980 Päntäne
Toimitus: Virpi Myllymäki
virpi@perunansiemen.fi
Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Seuraava numero: maaliskuu 2019
Jakelu: 1300 kpl
Lehti on ilmainen. Voit peruuttaa
tai tilata lehden sähköpostilla;
virpi@perunansiemen.fi
tai puhelimitse 0400 701 250
Mediatiedot: www.perunansiemen.fi
Taitto: LR mainos, Seinäjoki
Paino: I-Print, Seinäjoki
Kansikuva: Potato Europe
järjestettiin Saksassa 12.-13.9.
Lähde: Potato Europe/DLG

- Peruna on listattu monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä medioissa ja ruokatrendilistauksissa yhdeksi vuoden 2018 suurimmaksi ruokatrendiksi. Minä uskon, että tästä se
vasta alkaa! Perunasta kuuluu vielä ja paljon!
Kirjan teon aikana söin perunaa enemmän kuin koskaan ennen. Tarjoilin perunaruokia ystävilleni
ja perheelleni. Ilokseni huomasin, että joka kerta perunaruokaa tarjotessani kuulin riemun
kiljahduksia ja huomasin ihmisissä voimakkaita tunneryöppyjä : ”Onpa hyvää ruokaa! Olenkin
aivan unohtanut kuinka hyvältä peruna voikaan maistua!”, kertoo Mansikkamäki.

- Omat perunamuistoni liittyvät lapsuuden kesiin isovanhempien kanssa
mökillä, missä vietin aina kaksi kuukautta kesästä. Muistan vieläkin niiden
pienten varhaisperunoiden maun, joita napsimme veljeni kanssa suuhun kuin
karkkia ja mumman sinisissä teryleenibikineissä saappaat jalassa perunapellolla
nostamassa meille lisää perunoita, nauraa Sanna Mansikkamäki
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Resepti:

SIENI-PERUNAGRATIINI
8 annosta, 1 tunti 30 minuuttia, G

1,5 kg YLEISPERUNOITA
2 SALOTTISIPULIA
3 VALKOSIPULINKYNTTÄ
3 RKL VOITA
20 G KUIVATTUJA SIENIÄ
JAUHEEKSI JAUHETTUNA
(Tatti tai mustatorvisieni sopii
tähän mainiosti)
TAI 1 L KUUTIOITUJA TUOREITA
METSÄSIENIÄ
3 DL KUOHUKERMAA
5 DL TÄYSMAITOA
2 TL SUOLAA
VALKOPIPPURIA MYLLYSTÄ
100 G RAASTETTUA SAVUJUUSTOA
Kuori perunat ja viipaloi ne
mandoliilinna ohuiksi, noin 3 mm:n
paksuiksi viipaleiksi.
Jos käytät tuoreita sieniä, puhdista
ne ja esipaista. Paista niitä ensin
kuivalla pannulla viitisen minuuttia,
jotta nesteet haihtuvat ja lisää vähän
voita pannulle ja paista rapeiksi.
Siirrä sivuun odottamaan. Jos käytät
kuivattuja sieniä, lisää jauhetut
kuivatut sienet nesteen joukkoon
kattilaan.
Hienonna sipulit. Murskaa valkosipulit
veitsen lappeella ja hienonna.
Kuullota isossa kattilassa sipulia ja
valkosipulia voissa 10 minuuttia ilman,
että niihin tulee yhtään väriä.
Lisää perunat kattilaan yhdessä kerman,
maidon, suolan ja pippurin kanssa.
Lisää tässä vaiheessa myös kuivattu
sienijauhe, jos käytät kuivattuja sieniä.
Kuumenna kiehuvaksi ja sekoittele noin
20-30 minuuttia, jotta perunoista irtoaa
tärkkelystä. Kaada uunivuokaan ensin
puolet peruna-kermaseoksesta, lisää
paistetut sienet jos käytit tuoreita sieniä
ja sitten loput peruna-kermaseoksesta.
Ripottele päälle juustoraaste ja paista
180 asteessa noin 40 minuuttia.

Perunan satokatsaus Euroopasta
Kaikki viisi Euroopan unionin suurinta
perunantuottajaa - Belgia, Saksa, Alankomaat, Ranska ja Iso-Britannia - ovat kärsineet
epätavallisen kuumasta säätilasta ja kuivuudesta kuluneena kasvukautena. Sen vuoksi
niiden perunasatojen määrät ovat noin 25 %
alhaisemmat kuin normaalina vuonna.
Samoin muiden pienempien perunatuottajamaiden sadot ovat olleet normaalia
alhaisemmat. Tästä syystä perunan
pörssihinnat ja viljelijähinnat ovat harvinaisen korkealla koko Euroopassa. Chipsi- ja
ranskanperunateollisuus ostavat sopimusten
ulkopuolista perunaa voimakkaasti saadakseen toimitussopimusten mukaiset määrät
perunaa asiakkaille toimitettua. Tämä aiheuttaa lisää perunamäärien vajausta myös pakkausperunaan ja kuorintaperunaan. Nämä
tekijät yhdessä vaikuttavat perunan hintaan
voimakkaasti. Viljelijöiden saamat hinnat
sopimusten ulkopuolisesta perunasta ovat
olleet 26-34 senttiä kilo Euroopassa.
Suomessa on silti jostain syystä jälleen
Euroopan halvimmat ruokaperunan tuottajahinnat? Suomessa saatiin ”normaali”
satomäärä perunaa. Tosin pelkästään Saksan
ruokaperunamäärän vajaus, joka puuttuu
markkinalta on 3.000 miljoonaa kiloa, eli 10
kertaa koko Suomen ruokaperunan tuotantomäärä vuodessa (300 milj. kiloa)!

Samoin Belgia, Alankomaat, Ranska ja IsoBritannia ovat perunoita vailla. Muillakaan
Euroopan mailla ei ole mahdollista puuttuvaa
perunamäärän vajausta täyttää. Ainoa
poikkeus tuntuu olevan Suomi, jolla voi olla
jotain mitä viedä. Suomesta on aloitettu
ruokaperunan vienti jo Ruotsiin ja Viroon
syyskuusta alkaen, koska siellä maksetaan
parempaa hintaa perunasta kuin Suomessa.
Siemenperunasadot ovat myös Euroopassa
olleet alhaisia samoista syistä. Tämä on
aiheuttanut voimakasta kysyntää siemenperunalle, kun siemenperunaa on vähempi
tarjolla kuin on kysyntää. Tämän vuoksi myös
Suomesta viedään normaalia enemmän
siemenperunaa Eurooppaan tänä kautena.
Timo Myllymäki
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SAKSA isännöi Potato Europea viime
Potato Europe on kansainvälinen peruna-alan
suurtapahtuma, joka järjestettiin viime
syyskuussa Saksassa Springe-Mittelrodessa,
lähellä Hannoveria. Kahden päivän aikana liki 10
000 kävijää yli 60 eri maasta tutustui
näyttelyalueen osastoihin sekä seurasi
työnäytöksiä. Näytteilleasettajia oli mukana 239
neljästätoista eri maasta. Näyttelyn houkuttelevuutta lisää se, että mukana on koko perunasektori. Näyttelyssä on perunanistutus- ja nostokonenäytökset. Lajike- ja konekentän jatkeeksi
myös lannoite- ja kasvinsuojelusektorilla oli omat
osastonsa. Uudet innovaatiot sekä tutkimus- ja
kehittämisorganisaatiot olivat hyvin edustettuina.
Yhtenä painopisteenä tämän vuoden näyttelyssä
oli luomuperuna. Sen ympärillä käytiin
keskusteluja mm. lajikkeen valinnan tärkeydestä,
varastonhallinnasta, sadonkorjuusta ja markkinoinnista. Luomuun erikoistuneita näytteilleasettajia oli parikymmentä.
Kiinnostavimmaksi aiheeksi nousi perunavarsiston hävittäminen erilaisilla koneilla
mekaanisesti kemiallisen torjunnan sijaan.
Saksa isännöi Potato Europea uudelleen vuonna
2022.

Tapahtuma levittäytyi näytösalueineen
25 hehtaarin alueelle. Hannoverin lähellä
sijaitseva messualue oli muun PohjoisEuroopan tavoin kärsinyt kovasta
kuivuudesta.

Neljä rivinen Plogger- nostokone
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syyskuussa

- ensi vuonna Belgia (4.-5.9.2019)

Nostokonenäytös

< Perunapakkauksia

Perunapakkaus 1 kg
Öljyretikan hyöty perunan esikasvina
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EU KIELTÄMÄSSÄ
REGLONEN KÄYTÖN
Potato Europe keräsi kahden päivän aikana lähes 10 000 kävijää.

Norikan uuden mainoskuvat
lajikkeille ovat sarjakuvamaisia.
Tässä esimerkkinä Gala.

EU on päättänyt kieltää kolmen torjuntaaineen käytön EU:ssa. Perunasektoria
niistä koskee Reglonen tehoaineen
Dikvatin (Diquat) käyttökielto. Käytön
kiellon perusteena oli, että tehoaine on
vaarallista sen käyttäjille ja sivullisille.
Lisäksi siitä on aiheutunut linnuille
suurta riskiä. EU on ehdottanut Diquatin
tehoaineen markkinoinin päättyvän 4
päivänä toukokuuta 2019, ja viljelijöiden
käyttöaika aineelle olisi 4 päivään
helmikuuta 2020 asti. Eli käytännössä
kasvukausi 2019 on viimeinen Reglonen
käytön osalta.
Lähde: Potato News Today
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RAVINTEIDEN
VAIKUTUS PERUNALLE
OMINAISUUS
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Satoisuus
+++
Vastustuskyky haitallisiin organismeihin
Aikaisuus
--Mukulakoko ja muoto
Kuorenkestävyys
-Vahinkojen kestävyys
-Tärkkelys
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Vaikutus:
= yleensä positiivinen vaikutus
+
++ = positiivinen vaikutus
+++ = erittäin positiivinen vaikutus
0

Mg Ca

Vaikutus:
= yleensä negatiivinen vaikutus
= negatiivinen vaikutus
---- = erittäin negatiivinen vaikutus

= ei mitään vaikutusta tai ei ole saatu selkeitä tuloksia

Lähde: Pavelzik, 2003 Saksa (Kartoffeln in der fruchtfolge -teil 1, 2014)

Tärkkelysperunan
LAJIKEKOHTAISET
PINTA-ALAT 2018
(ei sisälly oma
siemenlisäys)

Lähde: Mavi / MML,
maaseutuelinkohallinnon
tietojärjestelmä 20.7.2018

LAJIKE

SIJA

POSMO
KARDAL
KURAS
SATURNA
HANKKIJAN TANU
PRIAMOS
OSKU
EUROSTRARCH
ALBATROS
AMADO
PRIVILEG
CAROLUS
BEO
AFRA
POWER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pinta-ala
muutos

SIJA
2017

2191,98 -389,05
1299,98
67,89
1291,49 190,09
310,08 -39,40
296,16
75,95
295,62 295,62
276,32 -65,01
192,65
-1,31
55,19
-0,71
49,64
5,20
41,30
41,30
30,26
9,43
29,77
29,77
25,61
6,21
24,07
-5,83

1
2
3
4
6
XXX
5
7
8
10
XXX
13
XXX
14
12

Ha
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Ruokaperuna

Parasta
kuorintalaatua

Tärkkelysperuna

Ranskanperunat

Luomu

Chipsi

Valmistuotteet

Kiinteä

Yleisperuna

Jauhoinen

SOLIST

- Erittäin aikainen varhaisperuna
- Hyvä mukulamäärä, tasakokoista mukulaa
- Myyntiaika juhannuksesta talveen
- Kestää istutuksen kylmään maahan
- Hyvänmakuinen peruna
- Suomen suurin varhaisperunalajike

ALBATROS

- Melko myöhäinen tärkkelysperuna
- Korkea mukulasato ja tärkkelysprosentti
- Hyvä kuivuudenkesto ja viljelyvarmuus
- Mukulat irtoavat varsista nostossa
- Myös luomuun

LAJIKE

KEITTOTYYPPI

Var
hai
s
Ruo perun
kap
a
Kuo erun
ri
a
Val nta
mis
Luo tuott
mu eet
Chi
psi
,
Tär ransk
kke
a
lysp laiset
eru
na

Lajikkeita moneen eri käyttötarkoitukseen

Solist
Gala
Albatros
Baltic Rose
Agila
SF Hit
Privileg
Soraya
Beo

GALA

- Aikainen yleisperuna
- Satoisa myös vaativissa kasvuoloissa
- Erittäin hyvät taudinkestävyydet
- Runsas mukulamäärä, tasakokoista perunaa
- Erittäin hyvä käsittelynkestävyys

BALTIC ROSE

- Melko myöhäinen kiinteä peruna
- Punainen kuori, erittäin keltainen malto
- Korkea ruvenkestävys
- Suuri mukulakoko
- Korkea kauppakelpoinen sato
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LISÄTIEDOT LAJIKKEISTA
www.perunansiemen.fi

Siemenperunahinnasto, hinnat voimassa 30.11.2018 saakka
KOKONAISTILAUSMÄÄRÄ

BEO
GALA
SF HIT
SOLIST
SORAYA
ALBATROS

AGILA
BALTIC ROSE
PRIVILEG

PERUSHINTA

30-40 mm
pieni koko
0,68
0,68
0,71
0,73
0,73
0,64
28-40 mm
pieni koko
0,73
0,76
0,71

TILAUSMÄÄRÄ YLI 5 000 kg

40-55 mm
iso koko
0,48
0,48
0,51
0,53
0,53
0,44
40-50 mm
iso koko
0,49
0,53
0,48

30-40 mm
pieni koko
0,65
0,65
0,68
0,70
0,70
0,61
28-40 mm
pieni koko
0,70
0,73
0,68

40-55 mm
iso koko
0,46
0,46
0,49
0,50
0,50
0,42
40-50 mm
iso koko
0,47
0,50
0,46

TILAUSMÄÄRÄ YLI 10 000 kg TILAUSMÄÄRÄ YLI 20 000 kg

30-40 mm
pieni koko
0,62
0,62
0,65
0,67
0,67
0,58
28-40 mm
pieni koko
0,67
0,70
0,65

40-55 mm
iso koko
0,44
0,44
0,47
0,48
0,48
0,40
40-50 mm
iso koko
0,45
0,48
0,44

30-40 mm
pieni koko
0,59
0,59
0,62
0,64
0,64
0,56
28-40 mm
pieni koko
0,64
0,67
0,62

Ennakkotilauksia voi muuttaa 30.11.2018 asti.
Siemenperunan hinnat ovat ALV 0% vapaasti myyjän varastolla Kauhajoella, Lapualla tai Vieremällä.
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV 14%.
Hinnat ovat 1000 kg:n suursäkkeihin pakatun siemenperunan hintoja.
500 kg suursäkeissä hinta + 0,03 e/kg. 25 kg verkkosäkeissä + 0,05 e /kg. Kertakäyttölavat sisältyvät hintoihin.

40-55 mm
iso koko
0,42
0,42
0,44
0,46
0,46
0,38
40-50 mm
iso koko
0,43
0,46
0,42

Myllymäen Peruna
Timo: 040 506 6638
Virpi: 0400 701 250

SF HIT

AGILA

- Melko aikainen mukulanmuodostus
- Tuottaa isokokoista mukulaa
- Erittäin satoisa kiinteä lajike
- Hyvä ruven ja tyvimädän kestävyys
- Erittäin hyvä sisäinen laatu
- Hyvä tummumisenkestävyys

- Melko aikainen jauhoinen peruna
- Tasakokoista mukulaa
- Hyvä tummumisenkestävyys
- Tärkkelys 17-18 %

PRIVILEG

SORAYA

BEO

- Melko myöhäinen
- Jauhoinen, hyvä maku
- Hyvä rutonkestävyys
- Suuri mukulakoko
- Melko korkea tärkkelysprosentti
- Korkea sato

- Aikainen kiinteä peruna
- Hyvä mukulamäärä
- Mukulan koko melko suuri
- Erittäin hyvä ruven ja
harmaahilseen kestävyys
- Hyvä lehtiruton kestävyys
- Sopii kuorittuna vakuumiin

- Melko aikainen jauhoinen peruna
- Runsasmukulainen, tasakokoista
mukulaa
- Hyvä ruvenkestävyys
- Erittäin korkea tärkkelyspitoisuus
- Kaunis muoto, keltainen malto
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Perunan osaamiskeskushanke on loppusuoralla
Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen
hallinnoima Perunan osaamiskeskus -hanke
päättyy ensi kesänä. Pääasiallisena
kohderyhmänä ovat Kristiinankaupungin
alueella toimivat 110 perunantuottajaa.
-Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja
vakiinnuttaa tärkeää perunaelinkeinoa
seudulla, mutta myös kansallisella tasolla,
kertoo hankkeen vetäjä Theresa Gull. Hän
kertoo, että keväällä 2017 alkanut hanke on
tehnyt koko ajan tiivistä yhteistyöstä
Perunantutkimuslaitos Petlan kanssa.
-Olemme toteuttaneet viljely- ja lannoituskokeita sekä tavanomaisen että luomun
osalta. Ne tulokset saadaan loppuvuodesta
kaikkien nähtäväksi. Lisäksi olemme tehneet
opiskelijayhteistyötä agrologiopiskelijan
kanssa. Hän on tutkinut ruokon käyttöä
maanparannusaineena perunanviljelyssä
kahdella eri lajikkeella, kertoo Gull.
Hanke on järjestänyt useita koulutustilaisuuksia viljelijöitä kartoitettujen tarpeiden
mukaisesti. Esimerkiksi perunan keittolaadun
määrittämistä on opiskeltu Paavo Ahvenniemen johdolla monissa pienryhmissä.
Lisäksi koulutuksia on viety laajan kaupungin
eri kylille.

Maine
- Tavoitteenamme on myös kohentaa perunan
mainetta ravitsevana elintarvikkeena. Perunan
ominaisuudet ovat niin hyvät, että siitä on
perusruoan lisäksi mahdollisuus kehittää
ylellisyystuotteita, uskoo Gull. Hän
muistuttaa, että vaikka hanketta on toteutettu
Kristiinankaupungin alueella, on sen keräämä
tieto kaikkien saatavilla.
Tulossa 2019
Ensi tammikuussa (to 17.1.2019) järjestetään
Uutta perunantutkimuksesta -seminaaripäivä

KEITTOLAATU

maatalouskanslian tiloissa Kristiinankaupungin Lapväärtissä.
- Järjestimme samantyyppisen tilaisuuden
viime vuonna yhteistyössä Petlan ja ProAgrian
kanssa. Tilaisuudesta saa tietoa useiden
tuoreimpien kokeiden tuloksista. Tervetuloa
kaikki mukaan, päättää Gull.

Hanketta rahoittavat Pohjanmaan ELYkeskus/Maaseuturahasto ja Kristiinankaupunki.

Keittokokeeseen otetaan noin 20 keittokokoista, 45–55 mm mukulaa, jotka keitetään
kuorittuna kypsäksi. Keittotulos arvioidaan hyvin valaistussa, puhtaassa,
neutraalinhajuisessa ympäristössä valkoisella pöytäpinnalla tai talouspyyhkeen päällä.

Arviointi aloitetaan mukuloiden hajonneisuudesta. Suurikokoiset mukulat hajoavat helposti kypsennyksessä. Se ei johdu pelkästään pidemmästä
keittoajasta, vaan suuren mukulan rakenne on myös hauraampi. Tärkkelyspitoisuus on korkea varsinkin tällaisten mukuloiden pintakerroksessa. Jos
yli puolet mukuloista hajoaa enemmän kuin 10 %, erää voidaan pitää melko hajoavana, ja sen markkinoinnin myöhäistämistä kevättalvelle kannattaa
harkita, mikäli sato on muutoin tervettä. Hajoavuusarvostelu jälkeen perunat halkaistaan.
Perunat voivat olla myös yllättävän jauhoisia. Se ei ole toivottavaa salaattiruuissa, laatikkoruuissa ja kiusauksissa. Jauhoisuutta voidaan tutkia
puristelemalla ja maistelemalla halkaistuista perunoista pituussuunnassa edelleen puolitettuja lohkoja. Jos vettä tihkuu mallosta vain aavistuksen,
se on kostea, muttei välttämättä vetinen. Jos malto murtuu kuivaksi raemassaksi eikä kosteutta tunnu maistamallakaan, peruna on hyvin kuiva,
jauhoinen. Jauhoisuusarvosteluun kannattaa käyttää kaikkien keitettyjen mukuloiden toinen puolikas.
Makuvirheitä tutkitaan leikkaamalla ohuet siivut vähintään 10:stä vielä käyttämättömästä mukulapuolikkaasta ja sekoittamalla ne haarukalla
muusiksi. Hitaasti kehittyvä, kitkerä maku kielen sivuosassa voi olla merkki kohonneesta glykoalkaloidipitoisuudesta, jolloin erä voi olla syytä
määrityttää alan laboratorioissa. Makuvirhe voi olla myös tunkkaisuutta, karvautta tms. Selvästi makuvirheellisiä perunoita ei kannata markkinoida.
Samasta syystä pahat painaumakohdat pellossa tai muuten selvästi ongelmalliset kohdat kannattaa nostaa erikseen.
Keittotummumisen eli jälkitummumisen toteamiseksi säilytetään makutestiin käytettyjä puolikkaita huoneenlämmössä pöydällä 2 tuntia.
Arvosteluvaiheessa tutkitaan erityisesti ulkopintaa, sillä yleensä peruna tarjoillaan kokonaisena. Jos peruna on vain vähän tai ei lainkaan tummunut,
tilanne on hyvä. Mikäli mukuloiden yleisvaikutelma on selvästi luotaan työntävän tumma, erää ei kannata markkinoida suurkeittiökäyttöön.
Kotitalouskäytössä tummuminen ei juuri haittaa, koska perunat tarjotaan yleensä välittömästi kypsennyksen jälkeen.
Lähde: Petla
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tiistai 18.12. ja keskiviikko 19.12. klo 9:00 - 16:30
Skaftungintie 187, 64480 Skaftung

MUKANA SIEMENPERUNATALOT
sekä useita muita yhteistyökumppaneita.

Lisävarusteet, tuotteet, varaosat ja tarvikkeet
Alkuperäis- ja tarvikeosia myös muihin alan koneisiin.

UUTUUKSIA ja TARJOUKSIA!
KAHVI-, MAKKARA-ja SALAATTITARJOILU!

Näyttelyssä mm. UUTUUSKONE EVO 290
KATSO LISÄÄ: www.grservice.fi

www.grimme.dk
Roland Rosenback
Konemyynti
0400 433 231
rr@grimme.dk

Jaakko Järvenpää
Huoltoteknikko
0400 737 2441
jaj@grimme.dk

Timo Myllyviita
Varaosat, huolto
0400 187 882
0400 187 812
info@grservice.fi
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Konerintamalta:
Grimme EVO 290
Uutuus malli Grimmeltä EVO 290. Säiliön mahtuu 9 000 kg. Voidaan
varustaa Grimmen kehittämällä AIRSEP lajittelulla. Tämä erottelee
kivet ja kokkareet ilmapuhalluksen avulla perunoista. Kone on kolmella
pyörällä varustettu ja hydraulinen veto saatavana kaikkiin pyöriin, näin
saadaan pienempi pinta paine. Kokoisekseen erittäin ketterä, koska
kaikki pyörät kääntyvät ja paino jakautuu tasaisesti. Uuden
kolmipyöräalustan TriSys avulla, maaperän kosketuspintaa on voitu
lisätä jopa 65% edelliseen malliin verrattuna. Voidaan varustaa myös
elevaattorisäiliöllä, jolla purku onnistuu koneen pysähtymättä kärryyn.
Elevaattorinpohjamattoa voidaan myös ajaa taaksepäin. Nosto
tehoiltaan 20% tehokkaampi kuin edeltäjänsä.
Grimme Scandinavien/Finland
www.grimme.dk

Dewulf RA3060 Essential
Dewulf esittelee kaudelle 2019 2-rivisen ajettavan RA3060 Essential mallin, jonka hinta perusvarusteilla on 288.000 €. Dewulf on
yhdistänyt vuosikymmenten kokemuksen erilaisten R3000 ja R3060
mallien valmistuksesta koneiden käyttäjiltä saatuun palautteeseen, ja
kehittänyt mahdollisimman monelle käyttäjälle sopivan varustetason.
Useimmat muista R3060-malleista tutut ratkaisut löytyvät Essentialmallista. Lisäksi kone on varustettu LED-valoilla, kahdeksalla infrapunakameralla ja aksiaalirullapöydällä. Siinä on Dewulfin kehittämä
nostopään pikavaihto, jonka ansiosta koneeseen voidaan nopeasti
vaihtaa esimerkiksi märän kelin tai sipulin nostopää. Konetta tarjotaan
hyvin kilpailukykyisellä hinnalla, koska normaaleista vakiovarusteista
esim. naatinmurskain (saatavana lisävarusteena) ja toinen siilimatto
on jätetty pois. Lisävarustelista on rajallisempi kuin kalliimmissa
malleissa mutta silti kattava lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin.
Avagro
www.avagro.fi

AVR Spirit 9200
Ensimmäinen AVR Spirit 9200 Suomessa. Spirit 9200 on suurin
nostokone Spirit perheessä. Vakiona koneessa on kaksi nostomattoa,
kaksi seulontamattoa, varsimatto sekä kaksi siilimattoa. Koneessa on
täysin hydraulinen voimansiirto ja valinnaisena erilaisia
puhdistusvaihtoehtoja. Enemmän säädettävyyttä, kapasiteettia ja
käyttömukavuutta. Lisävarusteena on mahdollista saada poikittainen
CrossRoller puhdistusrullasto toisen seulontamaton tilalle. Toinen
puhdistuskapasiteettia nostava vaihtoehto on Varioweb versio.
Varioweb on AVR'n kehittämä aksiaalirulla – matto järjestelmä.
Variowebilla voidaan portaattomasti säätää matot niin että 0 - 100 %
aksiaalirullista on käytössä. Koneessa on kahdeksan tonnin säiliö ja
vakiona 850/30,5 renkaat. Koneella on vakiona runsaasti varusteita ja
kun kaikki pyörii hydraulisesti säätömahdollisuudetkin ovat hyvät.
Kaikkien mattojen nopeudet voidaan esimerkiksi säätää
portaattomasti 0-100 %.
Klåvus Group
www.farmers.fi

UUTTA KASVUA PERUNASTA
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PETLAN uusi johtaja aloitti elokuussa

Ulkotyöt ja luonto
kiinnostivat MMT Marjo
Sereniusta jo lapsena
Seinäjoen Ylistarossa toimivan kansallisen Perunantutkimuslaitoksen uusi johtaja MMT Marjo Serenius aloitti uuden
työnsä viime elokuussa. Serenius on syntynyt Vihdin Nummelassa.
Aikaisemmin Serenius on työskennellyt muun muassa K-maatalouden koetilan johtajana, tutkijana MTT:llä ja vierailevana
tutkijana Yhdysvalloissa Iowa State Universityssä. Lisäksi Serenius
on toiminut muun muassa Vilja-alan yhteistyöryhmän työryhmissä.
- Ensimmäinen työpaikkani sain Illilän tilalta herneenpoimijana 11vuotiaana. Ulkotyöt ja luonto kiinnostivat kovasti, vaikka töitä olisi
ollut tarjolla myös vanhempien elektroniikkayrityksessä, kertoo
Serenius.
Hän väitteli tohtoriksi vuonna 2006 aiheena ohran verkkolaikun
populaatiomuutokset.
- Työ oli välillä erittäin tehokasta, kun samaa artikkelia työstettiin
usealla aikavyöhykkeellä: tekijöitä oli Australiassa, Suomessa ja
Yhdysvalloissa, kertoo myöhemmin luonto- ja eräopaskoulutuksen
hankkinut nainen.
- Jotenkin päädyin ajatukseen, että maatiloilla on osaamista
luonnosta ja omistuksessaan maata ja metsää eli luontoa. Ja
ovathan luontomatkailu ja sen positiiviset vaikutukset hyvinvointiin
jo nousseet ihmisten tietoisuuteen.
- On kuitenkin yksi asia, jota epäilen, ettei sitä elinaikanani saada
ratkaisua: koko vuoden tarkka sääennuste. Mikä olisikaan
helpompaa, kuin jo tammikuussa lyödä lukkoon istutus- ja kylvöpäivät, ruiskutukset ja nosto. Ehkäpä silloin maataloudesta lähtisi
mielenkiinto, päättää Marjo Serenius ja toivoo viljelijöiden pitävän
aktiivisesti yhteyttä.
marja.serenius@petla.fi, puh 040 450 7200

Valkuaiskasveista voimaa! -seminaari
13.12. klo 09:30 - 15:30
Tuota valkuaista -hankkeen loppuseminaarissa järjestetään
Ilmajoelle 13.12 klo 9.30-15.30. Siellä esitellään hankkeen tuloksia
eri valkuaiskasvien viljelystä, markkinoista ja viljelijöiden
näkemyksistä. Perunan osalta hankkeessa selvitettiin perunatärkkelysteollisuuden sivuvirroista saatavan proteiinin hyötykäyttöä ja tärkkelysperunalajikkeiden proteiinin tuotantopotentiaalia. Seminaaria voi seurata etäyhteydellä Maaseutuopisto
Tuorlassa ja seminaari näytetään Facebook Livenä.

Perunatutkimuksen
talvipäivät 2019
Peruna-alan yhteistyöryhmä järjestää
Perunatutkimuksen talvipäivät
Hämeenlinnassa 12.-13.2.2019.
Tarkemmat tiedot tapahtumasta julkaistaan
Peruna-alan yhteistyöryhmän nettisivuilla.
Samassa yhteydessä järjestetään myös
PAYR ry:n vuosikokous.
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LAJIKOKEIDEN TULOKSIA

Myllymäen Perunan lajikekokeet Kauhajoella
Kuluvan kesän lajikekokeissa oli 41 lajiketta ruoka-,
chipsi- ja tärkkelysperunalajiketta kokeilussa.
Kokeista löytyi positiivisia yllätyksiä kuten myös
pettymyksiä. Uusien lajikkeiden etsiminen ja kokeilu
on melko työlästä, mutta myös erittäin
mielenkiintoista. Uusia lajikkeita verrataan
koeruuduilla nykyisiin lajikkeisiin. Numerolajikkeeksi kutsutaan vielä lajiketta, jolla on vasta
risteyksen perimä numero eikä varsinaista lajiketta
ole vielä rekisteröity eikä nimetty.
Tärkkelysperunakokeesta löytyi melko aikainen
Mungo lajike, joka tuotti erittäin korkean tärkkelyssadon 11.200 kg tärkkelystä hehtaarilta. Mungossa
näyttää olevan yhdistelmä melko aikainen, korkea
sato ja tärkkelysprosentti samassa perunassa, joka
on poikkeuksellista. Kuluva kasvukausi oli sille
erittäin sopiva. Samoin korkeasatoinen ranskanperuna Linus tuotti 10.200 kg tärkkelystä.
Stärkeprofi tuotti myös korkean sadon ja tärkkelyksen. Erittäin aikainen numerolajike tuotti hyvän
tärkkelyssadon aikaisin.

Ruokaperunalajikkeista löytyi tänä vuonna runsaasti
uusia jauhoisia, satoisia, hyvää laatua tekeviä
lajikkeita Linus, Cascada, Swing, Meister ja yksi
numerolajike. Mielenkiintoisia ovat myös sisäisen
värinsä puolesta punakuoriset ja punamaltoiset
lajikkeet Lipstick ja American Rose. Yleisperunakategoriaan soveltuvista uusista lajikkeista Galan ja
Baltic Rosen rinnalle olivat kiinnostavimmat
Goldmarie, Caprice, Oxania, Damaris ja
numerolajike. Kiinteissä perunoissa oli yksi erittäin
korkea satoinen ja kaunista perunaa tekevä lajike,
mutta sen tärkkelys on niin alhainen, että sen malto
jää vetiseksi Suomen oloissa. Sen maku ei myöskään ollut hyvä. Tämän vuoksi se ei sovellu Suomen
markkinoille.
Erittäin varhaisten ja kesäperunoiden kokeessa
löytyi Solistille haastajiksi Paroli ja kaksi uutta
numerolajiketta.
Joitain näistä lajikkeista otetaan siementuotantoon
jo ensi kesänä meidän tuttujen lajikkeiden rinnalle.
Timo Myllymäki

Älä käytä harmaata siementä
Mitä on harmaa siemenperuna? Se on sertifioimatonta ja tarkastamatonta siemenperunaa, joka ostetaan
toiselta perunatilalta. Siitä ei ole tarkastettu esim. rengasmätää, maltokaarivirusta eikä peruna-ankeroisia. Se
on tuotettu ilman minkäänlaista Eviran valvontaa ja siementarkastusta.
Peruna-ankeroiset ovat levinneet Suomessa ruokaperuna ja tärkkelysperunatiloilla. Voit saada vaarallisen
kasvitaudin käyttämällä harmaata siementä. Kuka maksaa harmaata siementä käyttävälle perunatilalle
kustannukset, mikäli se saa ankeroisen tarkastamattomasta siemenestä ja joutuu lopettamaan
perunantuotannon?
Harmaansiemenen käyttö on myös rikos Suomen siemen-kauppalain mukaan. Harmaan siemenen lisäystä
harjoittava tila ja siemenen ostajat ovat korvausvastuussa kyseisen perunalajikkeen jalostajalle, koska heillä ei
ole käyttö-oikeutta siemenen lisäämiseen myyntitarkoitukseen ilman jalostajan lupaa. Lajikkeenjalostaja voi
haastaa harmaan siemenen käyttäjät oikeuteen harmaasta siemenkaupasta.
Siemenperunayhtiöt maksavat jokaisesta tuottamastaan ja myymästään sertifioidusta siemenperunakilosta
lajikkeen jalostajalle rojaltin eli korvauksen siemenen lisäämisestä heidän välisen sopimuksen mukaan.
Siemenperuna-yritysten siementuottajien viljelemät siemenperunat ja pellot on tarkastettuja vaarallisten
kasvintuhoojien osalta Eviran toimesta.
Käytä vain tarkastettua sertifioitua siemenperunaa perunantuotannossa tai omaa sertifioidusta siemenestä
tehtyä siemenlisäystä. Älä osta harmaata siementä tai naapurin siemenlisäystuotantoa.
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Perunan kasvintuhoojaopas
Viime keväänä ilmestynyt yli 100-sivuinen Perunan kasvintuhoojaopas käsittelee asiantuntevan laajasti
perunan kasvitaudit, tuholaiset, ravinnepuutokset, kasvinsuojeluainevioitukset ja fysiologiset oireet.
- Opas on tehty helpottamaan varsinkin viljelijän omavalvontaa ja eri vioitusten tunnistamista. Toivon,
että oppaasta olisi hyötyä myös neuvojille ja kaikille muille, jotka perunapelloilla kulkevat, toteaa
perunatuotannon asiantuntija Juhani Rahko Pro Agria Etelä-Pohjanmaasta. Hän toimii myös
projektipäällikkönä hankkeessa, jonka tuella opas saatiin koordinoitua. Opas sai rahoitus maa- ja
metsätalousministeriöltä.
Tekijät: Paavo Ahvenniemi, Asko Hannukkala, Lea Hiltunen, Erja Huusela-Veistola, Heidi Isolahti,
Mariela Marinova-Todorova, Anne Nissinen, Minna Pirhonen, Anne Rahkonen, Anna Sipilä, Juha
Tuomola, Jari Valkonen, Atro Virtanen ja Juhani Rahko.
Oppaan voi tilata ottamalla yhteyttä Peruna-alan yhteistyöryhmään, payr@perunasta.fi

Peruna-alan
yhteistyöryhmä - PAYR
Payrin pyynnöstä on perunan markkinahinta katsaus aloitettu uudelleen maaseudun
tulevaisuudessa. Perunan markkinakatsaus ilmestyy 3-4 viikon välein viljan ja lannoitteiden
hintojen yhteydessä. Payr on päättänyt osallistua pienellä omarahoitusmäärällä Makeran
hankkeeseen, mikäli se saa rahoituksen valtiolta. Hankkeessa haetaan rahaa mm. kuivamätä
ongelman torjuntakeinoihin ja ankeroisten jatkotutkimukseen. Hankkeen päätekijänä on
Asko Hannukkala.
Samaan hankkeeseen osallistuvat myös siemenperunayritykset pienellä omarahoitusosuudella. Hankkeiden toteutuminen vaatii nykyään omarahoitusosuutta peruna-alalta,
muuten valtio katsoo, että hanke ei ole tarpeeksi tärkeä. Hankkeen kokonaisbudjetti on jopa
470.000 euroa. Hankkeesta tiedotetaan myöhemmin lisää, mikäli se saa valtion rahoituksen.
Payrin peruna-asiamiehenä on ollut Petlan johtaja Marjo Serenius 1.8. alkaen.

Perunaviikko 2019
Kotimaiset Kasvikset ry:n valtakunnalliset teemaviikot on nimetty.
Perunan teemaviikkoa vietetään
helmikuussa viikolla 7 eli 11.-17.2.
Toinen peruna-alaa koskeva teemaviikko
on juhannusviikolla, vko 25, 17.-23.6 ja
silloin teemana on varhaisperuna ja
varhaisvihannekset.
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2018/2017 muutos

MELODY
AFRA
SOLIST
COLOMBA
GALA
ANNABELLE
MARABEL
HANKKIJAN TIMO
SIEGLINDE (SIIKLI)
NICOLA
ASTERIX
CHALLENGER
LADY CLAIRE
JELLY
LADY FELICIA
INOVA
PUIKULA
NOBLESSE
JUSSI
BELANA
MUSICA
SORAYA
INNOVATOR
GEORGINA
BELLAROSA
FONTANE
ROSAMUNDA
JESSICA
FAKSE
LADY BRITTA

Vuosi 2018 Ha yht:

LAJIKE

SIJA VUONNA 2018

Ruokaperunan, ruokateollisuusperunan, varhaisperunan ja siemenperunan
LAJIKEKOHTAISET PINTA-ALAT 2018
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Ruokaperunan viljelyala on
laskenut 445 ha ja ruokateollisuusperunan 50 ha vuonna
2018. Katteenalaisen varhaisperunan ala on noussut 23 ha ja
sertifioidun siemenperunan
viljelyala on laskenut 3 ha.
Tärkkelysperunan viljely-ala on
noussut 106 ha ja sen siemenlisäysala on laskenut 47 ha.
Suurimmat nousijat ruokaperunoiden lajiketilastossa ovat
Noblesse 156 ha, Afra 143 ha, Lady
Claire 108 ha ja Jussi 98 ha. Eniten
ovat laskeneet Nicola 136 ha,
Belana 131 ha, Timo 104 ha ja
Saturna 82 ha. 10 suurinta
ruokaperuna lajiketta vastaa jopa
55 % ruokaperunan koko
tuotantoalasta.

Lähde: Mavi / MML,
maaseutuelinkohallinnon
tietojärjestelmä 20.7.2018

