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Olemme siemenperunan viljelykierron myötä saaneet vaihdella lohkoja
toisien viljelijöiden kanssa. Olemme
viljelleet perunaa myös lohkoilla, joissa
PH on ollut korkea 6,2–6,6. Peruna on
tehnyt näillä lohkoilla huomattavasti
enemmän varsia ja sen myötä enemmän mukuloita per kasvi kuin muilla
lohkoilla. Tällöin muodostuu perunalla
korkeamman PH:n lohkoilla korkeampi
mukulasato kuin alhaisen PH:n lohkoilla. Lisäksi myös perunan laatu nousee,
koska mukula saa paremmin ravinteita.
Mukulat ovat myös terveempiä ja eivät ole niin alttiita taudeille. Me emme
ole havainneet rupisuuden lisääntymistä
korkeamman PH:n lohkoilla. Mielestäni
rupisuuteen vaikuttaa enemmän lohkon
maalaji, karkeus, multaisuus ja sääolot
kuin PH:n taso. Mikäli mukulanmuodostuksen alussa on erittäin kuivaa, niin
rupea tulee perunaan, on PH sitten 5,0
tai 6,5. Hollannissa ja Saksassa peruna
on vähemmän rupista kuin Suomessa ja
perunalohkojen PH:t ovat siellä selvästi korkeammat kuin meillä. Siellä pystytään viljelemään sellaisiakin ruvelle
herkkiä lajikkeita, joiden viljely ei onnistu Suomessa. Olisiko tästä jotain opittavaa meilläkin?
Ruoka- ja tärkkelysperunan viljelyssä

on usein viljelykiertona peruna-lumi-peruna. Maan rakenne huononee raskaiden
koneiden alla. Maan rakennetta voi parantaa viljelykierron ohella muun muassa
kalkitsemalla, koska maan rakenne paranee selvästi PH:n nousun myötä. Myös
ruskolaikun määrä perunassa vähenee,
kun mukula saa paremmin kalsiumia lohkojen kalkitsemisen myötä. Kokemuksen
mukaan perunalle voi antaa noin 3tn
kalkkia hehtaarille ilman seuraavan kasvukauden rupisuuteen aiheuttavaa muutosta. Mikäli lohko on seuraavana kesänä
viljelykierrossa eikä perunanviljelyssä, voi
antaa kalkkia enemmänkin.
Talvi on ollut aika leuto. Perunavaraston kylmäkone jäähdyttää perunavarastoa vaikka ulkona on 5 astetta pakkasta!
Perunoista tulee valtavasti lämpöenergiaa, kun ne hengittävät varastoinnin
aikana. Miksi jäähdytämme varastoja ja
maksamme jäähdyttämiseen kuluvasta
sähköstä? Miksemme sen sijaan ottaisi
perunan muodostaman energian talteen
ja lämmittäisi sillä muita rakennuksia.
Ylimääräisen energian talteen ottamisella säästyisi perunan jäähdyttämisestä.
Olisiko tässä mahdollisuus saada tulevaisuudessa lisäarvoa perunasta, kun
tekniikka kehittyy?
Timo Myllymäki
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Multaperunankin
voi brändätä

F

ennopromon Eeva-Liisa Lilja vetää ensi syksynä Seinäjoella käynnistyvän alan toimijoille ilmaisen
Pro Peruna -vientistartin.
– Ohjelma avaa yrityksille tietä ulkomaan markkinoille ja antaa askeleita
kansainvälistymiseen.
Vinkkaamme,
minkälaisille tuotteille on kysyntää ja
mille markkinoille kannattaa tähytä.
Samalla ideoimme millaisia perunatuotteita kannattaa kehittää vientiin ja
mitkä ovat tuotteiden kilpailuedut maailmalla.
Tuleva valmennus sisältyy maa- ja
metsätalousministeriön rahoittamaan
peruna-alan kansainvälistymishankkeeseen. Pro Peruna vientistartti on avoin
perunan tuottajille, pakkaajille ja markkinoijille.
Tulevaisuuden megatrendit elintarvikealalla liittyvät raaka-aineiden turvallisuuteen, terveellisyyteen, puhtauteen ja
lyhyeen sekä jäljitettävään tuotantoketjuun.
– Peruna-alalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sopimusviljelyn tai puhtaan
kasvuympäristän nostamista esille perunatuotteiden vientimarkkinoinnissa,
sanoo Lilja.
Hän muistuttaa, että megatrendit
ovat suomalaisille perunanviljelijöille
suotuisia.
– Olemme pieni maa ja markkina-alue. On siis järkevää pyrkiä pois volyymikilpailusta ja sen sijaan nostaa jalostusastetta ja sitä mukaa myös hintaa.
Lilja korostaa myös verkottumista ja
antaa esimerkin.
– Kaksikymmentä viljelijää tuottaa
perunaa, kolme jalostaa, kaksi pakkaa ja
yksi myy. Näin verkoston kautta syntyy
hintaa nostava arvoketju.

Peruna ei ole
laihduttajan
painajainen

Brändi rakentuu - halusit tai et
– Yritys kehittää brändiään syntymästään lähtien joko tietoisesti tai sattumanvaraisesti. Omaa brändiään voi
rakentaa ilman rahaakin, sillä se on ajattelutavan oivallus, yrityksen ja tuotteen
identiteetti, joka sisältää sekä faktaa että
mielikuvia, sanoo Lilja.
Hän rohkaisee peruna-alankin yrityksiä asiantuntija-avun käyttöön.
- Päivän parin avaava keskustelu synnyttää oivalluksen, miten erottua kilpailijoista, löytää identiteetti ja viestiä siitä.
Multaperunankin voi brändätä.
Erinomaisina viime aikojen maailmanmaineeseen päässeinä pienten
elintarvikealan yritysten brändiesimerkkeinä Lilja mainitsee muun muassa Kyrö Distilleryn ja Suomisen maidon
Jymy-jäätelön.

Peruna on monipuolista ja ravitsevaa perusruokaa. Viimeisten vuosikymmenten aikana perunan käyttö sellaisenaan on kotitalouksissa vähentynyt.
Sen sijaan erilaisten perunavalmisteiden käyttö on lisääntynyt. Kuluttajan
valittavana on laaja kirjo perunaa sisältäviä salaatteja ja valmisruokia: viipaloituja, suikaloituja, lohkottuja, muotoiltuja, esikypsennettyjä ja pakastettuja tuotteita. Valikoimaan kuuluvat
myös öljykypsennetyt ranskanperunat,
lohkoperunat, perunamuusi, röstiperunat ja perunalastut.
150 gramman annos eri muodoissa
sisältää 105–790 kcal (440–3295 kj)
energiaa, vaihdellen valmistustavan,
lähinnä rasvan määrän mukaan.
105 kcal
125 kcal

205 kcal
280 kcal
360 kcal
790 kcal

keitetyt perunat
kuminaperunat,
sivelty ruokaöljyllä
perunasose
uuniperuna, kermaviilitäyte
perunagratiini
paistetut perunat
perunasalaatti majoneesi/kevytkermakastike
ranskalaiset perunat
perunalastut

Lähde: Leipätietous,
Uusi suomalainen ravinto-opas
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Mikä on

Peruna-alan yhteistyöryhmä r.y. (PAYR)?
Peruna-alan yhteistyöryhmän ensimmäinen vuosikokous oli Nokian Eedenissä 21.1.2016
perunan talvipäivien yhteydessä. Kokouksessa valittiin PAYR:n ensimmäinen hallitus.

Yhdistyksen
tarkoituksena on:
• Lisätä korkealaatuisen ja kestävällä tavalla tuotetun perunan
käyttöä

• Edistää perunantuotannon ja
jatkojalostuksen kannattavuutta

Hallituksen jäsenet

Varajäsenet

Edustus

Ossi Paakki (pj)
Kai Kolehmainen (vpj)
Veli Yli-Hannula
Antti Kuusisto
Kaj Hemberg
Kjell Forsgård
Timo Myllymäki
Hannu Heikola
Elina Virtanen
Jukka Sariola

Jorma Mäkelä
Outi Holappa
Petri Pakkanen
Kimmo Mäkelä
Kent Berglund
Sören Lawast
Paula Ilola
Vesa Savola
Jari Valkonen
Terhi Löfstedt

Tärkkelysteollisuus
Ruokaperunateollisuus
Ruokaperuna
Ruokaperuna- ja markkinasektori
Ruokaperuna
Ruokaperunateollisuus
Siemenperuna
Tärkkelysperuna
Perunatutkimus
Varhaisperuna

Yhdistyksen asiamieheksi valittiin Jussi Tuomisto perunantutkimuslaitokselta.

• Harjoittaa perunan menekinedistämistä sekä Suomessa että
vientimarkkinoilla

• Toimia yhdyssiteenä ja vuorovaikutuksen lisääjänä alan eri
tahojen ja kuluttajien välillä

• Lisätä tietoa perunan terveys-

Tarkoitustaan
yhdistys
toteuttaa
myöntämällä apurahoja perunantuotannon
tutkimukseen ja kehitystyöhön sekä menekinedistämiseen sekä järjestämällä tutkimus-,
koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä kokouksia.
Peruna-alan yhteistyöryhmäyhdistykselle

on myönnetty Maa- ja metsätalousministeriöstä 258 119,20 euroa hankerahaa menekinedistämiseen ja tutkimukseen. Hankkeiden kokonaisbudjetti on 322 649 euroa. Hankerahaan
yhdistyksen täytyy kerätä omarahoitusosuus.
Omarahoitusosuutta kerätään mm. jäsenmaksuja keräämällä viljelijöiltä ja pakkaamoilta.

hyödyistä sekä käyttötavoista

• Parantaa perunanviljelijöihin
kohdistuvalla koulutuksella ja
menetelmäkehityksellä perunan
sato- ja laatutasoa

Jäsenmaksujen suuruus:

• Edistää perunantuotantoa kos-

Henkilöjäsenmaksu kaikille yksityishenkilöille on 50 euroa/vuosi.

kevaihdolla jäsenmaksu 1000 euroa )
jäsenmaksu enintään 5000 euroa.

kevaa tutkimus- ja koetoimintaa,
päättää tutkimuksen suuntaviivoista ja edistää tutkimustulosten soveltamista käytäntöön

Hehtaarimaksu viljelijöille 10 euroa/
peruna ha (yli 2 ha perunatiloille ja yli
0,5 ha varhaisperunatiloille).

Muiden pienyritysten, yhdistysten ja
järjestöjen (liikevaihto alle 10 milj.) jäsenmaksu on 100 euroa.

• Toimia peruna-alan hyväksi
pitäen yhteyttä päättäjiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin

Perunaliikevaihdosta perittävä maksu pakkaamoille ja kuorimoille 0,10 %
liikevaihdosta (esim. 1 milj. euron lii-

Suuryritysten, yhdistysten ja järjestöjen (liikevaihto yli 10 milj.) jäsenmaksu
on 300 euroa.
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UUTUUSLAJIKKEET
Beo – erittäin jauhoinen
Beo on melko aikainen lajike.
Mukulat ovat pyöreän soikeita,
malloltaan se on erittäin keltainen. Beon kuori on verkkomainen. Beo tekee runsaasti varsia
ja suuren juuriston. Sen varsisto
on pensasmainen, jonka vuoksi
se on lehti- ja varsirutolle arka.
Mukularuton kestävyys on hyvä.
Beolla on korkea ruven- ja
seitinkestävyys. Beo tekee runsaasti tasakokoisia mukuloita.
Sillä on jauhoiseksi lajikkeeksi
todella hyvä kolhujen ja mustel-

mien kestävyys. Beon tärkkelysprosentti on ollut todella korkea
20–22 % viime kesänä. Se soveltuu punaisen pussin ruokaperunapakkauksiin ja chipsin
tuotantoon. Sillä on hyvä kestävyys raakatummumista ja keittämisen jälkeistä tummumista
vastaan. Varastointikestävyys
on myös hyvä ja itämislepo on
pitkä. Beo vaatii normaalia korkeamman lannoituksen suuren
mukulamäärän
tuottokyvyn
vuoksi.

SF balu –
punakuorinen uutuus
SF Balu on melko aikainen lajike. Se tekee pitkän soikeita mukuloita, malloltaan se on melko keltainen. SF Balu soveltuu
muun muassa ranskanperunan tuotantoon ja uuniperunaksi.
Sen tärkkelys on 14–16 %. Balulla on hyvä harmaahilseenkestävyys. Sillä on hyvä seitinkestävyys. SF Balu on tulossa siementuotantoon ensi kesänä.

Uut ta kasvua perunasta
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© Anna Fitness Official

Peruna kuuluu
Anna Strömbergin
keittiössä sekä arkiettä juhlaruokiin.

Anna loves potatoes
L

iikunta-alan yrittäjä, Miss Suomi, kristiinankaupunkilainen perheenäiti Anna
Strömberg on sitoutunut Maa- ja metsätalousministeriön tukemaan ANNA - perunan vienninedistämishankkeeseen tosissaan.
– Kotikaupunkini Kristiinankaupunki
on vahvaa ja perinteikästä perunantuotantoaluetta, joten perunapelto kasvukauden
eri vaiheissa on minulle kotoinen maisema.
Lisäksi olen tottunut kokkaamaan niin arkikuin juhla-ateriat siten, että niihin sisältyy perunaa eri muodoissaan. Perunan puolesta puhuminen on minulle luontevaa, Anna kertoo.
Anna-menekinedistämiskampanja etenee
tällä hetkellä vahvimmin Facebook-sivujen
kautta sosiaalisessa mediassa.
– Olen ollut tarkkana siitä, mitä sosiaalisen
media kanavia otan käyttöön. Haluan hoitaa
osuuteni ammattimaisesti ja mitata ajankäyt-

töni realistisesti, Anna kertoo.
Hän osallistuu joihinkin valtakunnallisiin tapahtumiin ympäri vuoden.
– Kaikki lähti liikkeelle, kun tulin pyydetyksi mukaan Kristiinankaupungin Dagsmarkissa järjestettävän Potato Festivalin messuemännäksi muutama vuosi sitten. Eija Klåvuksen johdattelemana näin mahdollisuuksia
edistää perunapromootiotyötä Suomessa,
sanoo Anna.
Hän tietää, että osaaminen personal trainerinä ja ryhmäliikunnanohjaajana kulkevat
hyvin käsi kädessä ravintotietouden jakamisen kanssa.
– Ihmiset haluavat voida hyvin ja nauttia
terveellistä ja mieluiten lähellä tuotettua ruokaa. Enää ei puhuta vain laihduttamisesta tai
ulkonäöstä. Tässä perunan ravintoarvot ja lähituottajat tulevat kuvaan mukaan.

Tervetuloa
pitämään hauskaa
kanssani hyvän
ruoan ja liikunnan
parissa, terveellisiä
elämäntapoja
unohtamatta.
www.facebook.com/Anna.Fitness.Official
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Potato Sacksit
oman maun mukaan
4–6 annosta
8–10 perunaa viipaloituna
3 rkl sulatettua voita
2 rkl parmesaania
1–2 kpl valkosipulin kynttä
1 tl timjamia
suolaa ja mustapippuria

© Anna Fitness Official

1. Laita perunaviipaleet isoon kulhoon. Lisää voisula, parmesaanijuusto, timjami, valkosipuli, suola
ja pippuri. Sekoita tasaisesti.
2. Kokoa perunaviipaleet pinoihin, ja laita muffinivuokiin.
4. Paista kullanruskeiksi, 180
astetta n. 1 h.
5. Lopuksi voit koristella esim.
parmesaanilla ja timjamilla.
Lisää vinkkejä:
https://www.youtube.com/watch?v=OLUkj1At-GQ
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Vain koneita,
joita itsekin käyttäisi
Laitilasta käsin toimivan Avagron yrittäjä Anssi Väättänen valitsee edustukset huolella
– Oma varhaisperunanviljely on ehkä paras tie kasvattaa ammattitaitoa ja tuntumaa
vaativaan peruna-alaan, sanoo laitilalaisen
Avagro Oy:n omistaja, yrittäjä Anssi Väättänen, vaikka miehellä on oman yritystoiminnan lisäksi takana 14 vuoden tuotekehittäjän
ja toimitusjohtajan kokemus muun muassa
Jukolta.
– Perunalle asetettavat kriteerit ja markkinatilanne täytyy ymmärtää, kun kartoitetaan
vaikkapa korjuukonetta tai kasteluratkaisuja.
Olemme ajoittain tehneet jopa koneen tai laitteen hehtaarikustannuslaskelmia yhdessä asi-

akkaan kanssa, sanoo Väättänen.
Avagro Oy on perustettu vuonna 1990 ja
se on jatkanut ja laajentanut edeltäjänsä R.
Laaksonen Oy:n toiminnan pohjalta Varsinais-Suomen alueelta koko maan laajuiseksi
toimijaksi. Avagro tuo maahan muun muassa perunan- ja vihannestenkorjuukoneita,
kylvö- ja istutuskoneita, jyrsimiä, kasvinsuojeluruiskuja ja monia muita erikoiskasveilla
vaadittavia koneita ja laitteita. Tuontimaita
ovat muun muassa Israel, Italia, Belgia, Hollanti, Ranska, Espanja, Saksa ja Yhdysvallat.
– Keskeiset kriteerit edustusten valinnassa

ovat laatu, toimivat takuu- ja huoltoketjut ja
hinnoittelu. Olemme valinneet valikoimaamme sellaisia laitteita, joille uskomme olevan
tarvetta ennen kaikkea pitemmällä aikavälillä.
Olemme yrittäneet välttää "muoti-ilmiöitä".
Laitteiden luotettavuus ja käyttöikä ovat lyhyen kasvukauden aikana tärkeitä. Valikoimamme sisältää vain sellaisia koneita ja laitteita, joita voisi käyttää myös omalla tilalla,
sanoo Väättänen. Avagron peruna-alan huoltoverkostoon kuuluu Laitilan pisteen lisäksi
viisi yrityksen koneisiin perehtynyttä sopimushuoltajaa ympäri Suomen.

”Avagron tavoitteena on tarjota
hyvin toimivia koneita ja laitteita
asiakkaillemme kilpailukykyiseen
hintaan. Ajoittain haluamme tuoda markkinoille myös uusia menetelmiä ja edustuksia, sillä se
yleensä piristää kaikkien mieltä.
Luonnollisena osana kokonaispalveluamme haluamme hoitaa
jälkimarkkinointia ja kanta-asiakkuuksia aina viimeisen päälle
hyvin ja sydämellä.”
Anssi Väättänen
toimitusjohtaja, Avagro Oy
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Myös kaikilla
myyjillämme on
omakohtainen tuntuma
maatalouteen oman tilan
tai perhetilan kautta.
Tavarantoimittajamme
informoivat uudistuksista
ja kouluttavat väkeämme
vuosittain.

Avagron perunaalan edustukset
Dewulf–Miedema. Dewulf panostaa voimakkaasti perunakonevalikoimaansa. Miedeman
siirtyminen pääosin Dewulfin omistukseen sopi
Avagrolle erinomaisesti, olivathan molemmat
Avagron tuotevalikoimassa jo valmiiksi. Odotamme lisää erityisesti Suomen markkinoille
sopivia konemalleja jo lähitulevaisuudessa.
Dewulf on Belgiasta ja Miedema Hollannista.
Italialainen Imac on ehdottomasti varteenotettava nostokone kenelle vaan. Koneet ovat
luotettavia, helppoja huoltaa ja niiden teho ja
hellävaraisuus eivät jää jälkeen meillä tunnetuista muista merkeistä.
Standen on Englannin suurin perunakonevalmistaja. Erityisesti kivien ja kokkareiden erottelutekniikassa he ovat olleet uranuurtajia.
Kelta-musta konelinjamme on mielenkiintoinen: AFT Trenchers -salaojakoneet (Englanti),
Mara-lanat (Italia) ja Agrisem-jankkurit (Ranska). Kaikilla parannetaan maan rakennetta ja
vesitaloutta.
Emy Elenfer on vankka vaakatasojyrsin ja Massano-vastakelajyrsin hautaa kokkareet ja kivet
nostokoneelta ulottumattomiin (Italia).
Toselli-puhallinruiskut (Italia) tuovat tehoa ruttoruiskutuksiin.
Flex ja Coda -nestelannoitteet sekä FZB-bakteerit: hieno lisä kokonaispalvelussamme (Tanska, Espanja ja Saksa). Lannoituksesta olemme
oppineet koko ajan lisää. Meillä on myös Startec-nestelannnoitelevityslaitteet (Italia).

LOHKOPERUNAT UUNISSA
Lasten kestosuosikki lohkoperunat valmistuvat uunissa kuin itsestään. Suositun
lisukkeen tarveaineet ovat yksinkertaiset: perunaa, ruokaöljyä, suolaa ja perunamaustetta.
Tee aluksi kastike kermaviilistä
maustamalla se perunamausteella.
Nosta jääkaappiin maustumaan.
Pese perunat huolellisesti, älä kuori.
Lohko ne noin kuuteen osaan, sormen paksuisiksi ja levitä uunipellille,
käytä leivinpaperia. Pirskottele ruokaöljyä perunoiden päälle. Ripottele

päälle perunamaustetta perunoita
käännellen, jotta maustetta tulee
joka puolelle. Jätä maustumaan noin
15 minuutiksi ja paista kypsiksi 200
asteisessa uunissa 45 min. Tarkista
maku, kun perunat ovat kypsyneet.
Voit halutessasi ripotella sormisuolaa perunoiden päälle.

PERUNARIESKAT
n. 3 dl kylmää perunamuusia
1 tl suolaa
1 kananmuna
n. 3 dl vehnäjauhoja
Sekoita kaikki ainekset keskenään ja
muotoile niistä leivinpaperille pyöreitä rieskoja. Paista 6–10 minuuttia
270 asteen lämpötilassa.

Vinkki:
Muotoile rieskoista
pieniä pikkuleipiä
piparkakkumuotilla ja
tarjoa munavoin kera.

Peruna-alan uutisia
Tammikuussa 2016 lokakuun puoliväliin 2015 verrattuna ruoka- ja ruokateollisuusperunan määrä yhteensä
on vähentynyt 86 miljoonalla kilolla
(-50 %) ja ruokaperunan määrä 69
miljoonalla kilolla (-50 %). Tammikuussa 2016 ruoka- ja ruokateolli-

suusperunaa oli maatilojen varastoissa 87 miljoonaa kiloa. Tästä ruokaperunaa oli 69 miljoonaa kiloa. Kolmen
kuukauden jälkeen varastojen määrät
ovat pudonneet puoleen lokakuun
määristä.
Lähde: Luke

Uut ta kasvua perunasta
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Viljelijän Bernerin peruna-asiantuntija Asko Seppänen:

Lisäarvoa
asiantuntevasta
neuvonnasta

V

iljelijän Bernerin valtakunnallisen palveluorganisaation lanseerauksesta on
kulunut reilu vuosi. Berner siirtyi myymään tuotteitaan suoraan viljelijöille ja perusti
valtakunnallisen reilun kolmenkymmenen
hengen kasvintuotannon ammattilaisista
kootun palveluorganisaation. Samalla yhtiö
laajensi valikoimaansa kasvinsuojelusta ja toi
mukaan siemenet, lannoitteet ja maanparannusaineet.
– Palveluorganisaation tavoitteena on
neuvoa ja sparratakin viljelijää, sanoo peruna-alan asiantuntijana Viljelijän Bernerillä
toimiva Asko Seppänen.
Hänen mukaansa pitkät asiakassuhteet,
asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja halu
löytää uusia ratkaisuja ovat osoittautuneet Bernerin uuden toimintakonseptin vahvuuksiksi.
– Henkilökohtaisen neuvonnan ja palvelun
lisäksi meillä on kattava verkkokauppa ja nettisivusto täynnä hyödyllistä tietoa ilmaiseksi.
Esimerkiksi Parassato-palvelu, kätevä kasvinsuojelun kehittyvä suunnitteluohjelma, joka
toimii tällä hetkellä esimerkiksi Wisun käyttä-

tauslaitoksen lohkokohtaiset karttapohjat,
kertoo Seppänen.
– Kuluvan vuoden aikana pyrimme saamaan palvelun myös erikoiskasvien tuottajien
tarpeita vastaavaksi. Lisäksi kehitämme alueellista koetoimintaa.

Kotimainen peruna pärjää

jille. Se on toteutettu Bernerin asiantuntijoiden ja suomalaisten viljelijöiden yhteistyöllä.
Palvelussa ovat mukana myös Ilmatieteenlaitoksen reaaliaikainen säädata ja Maanmit-

Bernerin peruna-asiantuntijana työskentelevä Asko Seppänen tuntee suomalaisen peruna-alan monelta kantilta. Hän näkee kotimaisen perunan tulevaisuuden valoisana kunhan
viljelijät jaksavat jatkuvasti kehittää omaa tuotantoaan.
– Ruokaperunapuolen vahvuuksia ovat
laadukas tuotanto ja kehittämisinto. Haasteina pidän huonoa viljelykiertoa ja yhteistyön
puutetta etenkin markkinoinnissa.
– Esimerkiksi viljelykierron järjestämiseen
ja maan kasvukunnon parantamiseen satsaaminen kannattaa. Alan yhteistyö ja viljelijöiden kehittämisinto ovat varmat lääkkeet tuottavuuden kasvuun ja tulevaisuuden varmistamiseen tiloilla, päättää Seppänen.

Amigo peittauksella suurempi sato
Siemenperunan
peittaus
seittiä
(Rhizoctonia solanii) vastaan on yksi perunan
kasvinsuojelun tärkeimmästä toimenpiteistä.
Kun seitin vaikutusta saadaan vähennettyä,
on tuloksena tasaisempi mukulakoko, vähemmän haljenneita ja epämuodostuneita
mukuloita sekä tasaisempi kasvuun lähtö.
Naapurimaissa on jo pitkään ollut mahdollista peitata siemenperuna myös hyönteisiä
vastaan. Tämä yhdistettynä seittipeittaukseen antaa eväät suurempaan ja laadukkaampaan satoon.
MonAmi (Amigo+Mancut) valmiste sai hyväksynnän keväällä 2015. Sen tehoaine on
imidaklopridi. Tehoaine on ollut pitkään käy-

tössä kasvihuone- ja metsätaimituotannossa.
Se vaikuttaa imeviin ja pureviin hyönteisiin.
Teho kirvoihin on erinomainen, kaskaisiin
hyvä. Sepäntoukkia vastaan saadaan kohtuullinen teho. Luteiden torjunnassa kokemuksesta tiedetään, että imidaklopridi toimii
hyvin, koska tehoaine on systeeminen ja liikkuu käsitellyistä mukulasta ylöspäin kasvupisteisiin.
Maatilakokeissa on kesän 2015 aikana
saatu samansuuntaisia tuloksia kuten Petlan ja MTTn kokeissa aikaisempina vuosina.
Amigo käsitelty kasvusto on antanut suuremman sadon ja sitä kautta suuremman tärkkelyssadon. Petlan kokeissa saatiin 2015 jopa

1800 kg/ha suurempi tärkkelyssato verrattuna pelkkään Moncut peittaukseen verrattuna.
Miksi käsitelty perunakasvusto tuottaa
paremmin? Kasvukauden aikana kasvustossa vierailee tuhohyönteisiä, kirvoja, kaskaita
ja luteita, joita emme aina havaitse. Yksittäisten, paikallisten saastuntojen torjunta
kasvustoruiskutuksin ei ole aina kannattavaa eikä ajoitus ole aina oikea. Amigo FS
350 peittaus suojaa koko kasvukauden ajan.
Lisäksi kirvojen luontaiset viholliset eivät
häiriinny peittauksesta. Näin kasvustossa
säilyy biologinen tasapaino ja yhteyttämistuotteet menevät mukuloihin eikä kirvojen
ruokintaan.
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Ruskolaikku perunassa
Millainen on ruskolaikku?
Ruskolaikkuisen mukulan mallossa on epämääräisiä ruskeita pilkkuja tai laikkuja, jotka eivät muodosta minkäänlaista säännöllistä kuviota. Ruskolaikkuisuus ei tiettävästi
lisäänny varastoinnin aikana.

Ruskolaikku
on ongelma
perunan mallossa
ja sen myötä
myös laadussa.

Mikä aiheuttaa ruskolaikun?
Peruna tarvitsee kalsiumia mallon rakenteeseen. Mikäli riittävä kalsiumin saanti
estyy, maltoon syntyy ”kuollut” ruskolaikkupiste. Ruskolaikkuisuus kehittyy vaihtelevien kasvuolojen seurauksena, joihin
liittyy nopea muutos mukuloiden kasvussa.
Kalsiumin saanti perunaan vähenee kuivissa oloissa. Kun kuivan jakson jälkeen sataa
voimakkaasti, niin mukula alkaa kasvaa
voimakkaasti lisää kokoa. Kalsiumin liukeneminen maasta mukulaan ei ole riittävää
tässä vaiheessa. Hapan maa luovuttaa huonosti kalsiumia. Kalsiumin liukoinen osuus
lisääntyy PH:n noustessa. Kalsium kilpailee
kalin kanssa ja peruna ottaa enemmän sitä
ravinnetta, mitä on helpommin saatavissa.
Lajikkeiden herkkyydessä ruskolaikkuun on
eroja.

Miten voi vähentää ruskolaikkua?

Merkitys
Ruskolaikku on ongelma perunan mallossa
ja sen myötä myös laadussa. Keitettäessä laikut muuttuvat joko tummiksi ja koviksi tai
osalla lajikkeista vaalean ruskeat ruskolaikun pisteet vähenevät keitettäessä. Kalsiumin puute heikentää perunan elinvoimaa ja
altistaa taudeille.

Lajikevalinta, ei liian karkeaa hietamaata
ruskolaikunaralle lajikkeelle, kosteusolojen
huomioiminen lohkon valinnassa tai kastelu, tasapainoinen ja perunan tarpeenmukainen lannoitus, vältä ylimääräisen kaliumin (K) käyttöä (käytä viljavuustutkimus/
viljelysuunnitelman antamia ohjeita), PH:n
nosto kalkitsemalla lohkoa kalsiumpitoisella
kalkilla.
Timo Myllymäki

GREENCARE PRO ERIKOISLANNOITTEET KEVÄÄN TOIMITUKSIIN
• GreenCare Pro Extra

• GreenCare Pro Ca-lannoite

• GreenCare Ca-Mg-lannoite

• GreenCare PK-lannoite

ASKO SEPPÄNEN RONNY HOXELL

KRISTIAN MIKOLA SEPPO VÄTTI

MATIAS RÖNNQVIST JUHA-PEKKA KLASILA

JARMO AHO

VAASA

HAAPAJÄRVI

SIILINJÄRVI

KRISTIINANKAUPUNKI LAITILA

SÄKYLÄ

040 579 3866

040 591 4071

040 660 5970 0400 590 057

040 574 7387

TYRNÄVÄ

040 579 3714

0500 289 078
s-posti: etunimi.sukunimi@berner.fi

Ruokaperunan, ruokateollisuusperunan, varhaisperunan
ja siemenperunan lajikekohtaiset pinta-alat 2015
Lähde: Mavi/Tike, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä 11.8.2015
Pinta-ala hehtaarit
SIJA

Lajikkeen nimi

vuonna
2015

2015

2015/2014

2014

Hehtaarit
Yhteensä

Pinta-ala
muutos ha

Ruokaperuna

Ruokateoll.per.

Katteenal.
Varhaisper

Siemenper.
sertifioitu

Hehtaarit
Yhteensä

1

MELODY

1612,09

-81,77

1119,24

414,17

0,00

78,68

1 693,86

2

MARABEL

852,05

141,90

542,77

280,28

2,23

26,77

710,15

3

NICOLA

832,87

-3,86

663,77

118,89

6,12

44,09

836,73

4

HANKKIJAN TIMO

745,51

-103,21

301,89

0,83

385,29

57,50

848,72

5

SOLIST

617,25

112,12

405,75

64,46

121,76

25,28

505,13

6

AFRA

597,78

-36,75

538,43

14,22

0,00

45,13

634,53

7

SIEGLINDE (SIIKLI)

562,66

17,22

421,30

1,95

105,80

33,61

545,44

8

GALA

554,30

-3,47

472,49

54,39

0,41

27,01

557,77

9

ASTERIX

514,56

-232,23

190,50

281,11

0,01

42,94

746,79

10

ANNABELLE

508,75

41,59

400,38

20,26

39,78

48,33

467,16

11

RIKEA

482,07

-238,38

327,78

133,33

10,28

10,68

720,45

12

MUSICA

480,93

-4,61

306,95

127,71

0,00

46,27

485,54

13

INOVA

455,75

-52,36

293,50

161,04

0,00

1,21

508,11

14

CHALLENGER

395,61

9,67

287,05

70,55

0,00

38,01

385,94

15

COLOMBA

378,81

314,73

306,90

13,44

17,29

41,18

64,08

16

FONTANE

371,04

-10,00

220,43

144,89

0,00

5,72

381,04

17

BELANA

365,84

132,22

251,99

92,89

0,00

20,96

233,62

18

LADY FELICIA

318,80

-6,80

258,80

40,76

0,00

19,24

325,60

19

SALINE

286,46

-81,13

197,54

77,13

0,16

11,63

367,59

20

JELLY

273,89

121,05

160,22

99,18

0,00

14,49

152,84

Sertifioitua
siemenperunaa

Ruokaperunalajikkeet

Tärkkelysperunalajikkeet

Agila – suurta mukulaa
Beo – jauhoinen
Gala – tasakokoista perunaa
Privileg – jauhoinen
SF Vario – kesäperuna
Solist – varhaisperuna
Soraya – ruvetonta satoa

Albatros – korkea tärkkelyssato
Power – aikainen tärkkelysperuna
www.perunansiemen.fi
Myllymäen Peruna Oy
puh. 040 506 6638

