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SYÖMÄLLÄ PERUNAA ja kasviksia voi laihtua 
todella nopeasti ja tehokkaasti! Mitä? Moni 
kysyy. Perunaa ja kasviksia sisältävällä ruo-
kavaliolla laihtuu jopa parhaimmillaan 0,5 
kg/päivässä. Perunadieetin isä on Ruotsalai-
sen perunayhdistyksen puheenjohtaja Lars 
Elofson, joka testasi Only Potato Dietiä (OPD). 
Siinä syödään vain perunaa. Hän oli kyllästy-
nyt kuuntelemaan ihmisten tarinoita peru-
nan syönnin lopettamisesta laihduttaessaan. 
Mies laihtuikin 12 päivän aikana kuusi kiloa 
syömällä voissa/öljyssä paistettua perunaa, 
ja samalla hänen sokeri- ja kolesteroliarvonsa 
paranivat.

Allekirjoittanut on myös kokeillut peruna-
dieettiä useamman kerran ja se toimii. Sen 
voi tehdä joko pelkästään perunadieettinä tai 
peruna- ja kasvisdieettinä. Neljän päivän ly-
hyen dieetin jälkeen olin laihtunut 2 kg. Söin 
aamupalaksi perunaa, lounaalla, välipalaksi, 
päivällisellä perunaa/kasviksia ja iltapalalla 
vielä perunaa. Silti paino laskee! Parhainta 
tässä dieetissä on, että dieetin loputtua ei 
paino nouse takaisin lähtötilanteeseen, koska 
kehosi on saanut koko ajan hiilihydraatteja, 
monipuolisesti vitamiineja ja osan energian-
tarpeesta. 

Peruna- ja kasvisdieetissä syöt keitettyä 
perunaa tai voilla maustettua perunaa yh-
dessä erilaisten kasvisten esim. lehtisalaatti, 
porkkana, tomaatti, kurkku ja kaali kanssa. 
Perunan ja kasvisten lisäksi tarvitaan jotain 
mistä keho saa rasvaa, koska rasva on vält-
tämätöntä monelle elintoiminnolle. Peruna 
ja kasvikset ovat melkein täysin rasvattomia. 
Sen vuoksi sekä keitetyt perunat voin kera tai 
paistettujen perunoiden valmistus paistin-
pannulla esim. voissa tai oliivi/rypsiöljyssä 
sopii dieettiin. Se antaa keholle hieman päi-
vätarvetta pienemmän rasvamäärän noin 70 
% päivän tarpeesta. Erilaisten dieettien yh-
teydessä saatetaan kehottaa välttämään täy-
sin rasvansaantia. Niissä unohtuu usein, että 
elimistö kuitenkin tarvitsee myös rasvaa ja 
sen tulee kuulua päivittäiseen ruokavalioon.

Miksi dieetti toimii? Aikuinen mies, noin 
180 cm, paino 85 kg, kuluttaa 3300-3800 kcal/

pv, mikäli tekee keskiraskasta työtä ja liikkuu 
tai raskasta työtä tai liikkuu hyvin. Aikuinen 
nainen, noin 170 cm, paino 70 kg, tarvitsee 
2600-3000 kcal/pv, mikäli tekee keskiraskasta 
työtä ja liikkuu tai raskasta työtä tai liikkuu 
hyvin. Syömällä esim. kilon verran, 12 isoa 
voissa paistettua perunaa päivässä ja kasvik-
sia 300 grammaa niin energiaa saa noin 1400 
kcal. Muutama kahvikupillinen jopa maidon 
kera myös sallitaan, mutta ei muuta. Tällöin 
energian tarpeesta täyttyy vain noin puolet. 
Keho saa ruokaa ja hiilihydraatteja, mutta 
ei tarpeeksi energiaa, joten laihdutus alkaa. 
Tässä dieetissä keho saa myös monipuolises-
ti vitamiineja verrattuna moneen muuhun 
dieettiin. Keho ei mene säästöliekille vaan 
kuluttaa energiaa entisen tahtiin, koska osa 
energiasta ja hiilihydraatteja on saatavilla. 
Osassa dieettejä on se ongelma, että keho 
menee täysin säästöliekille eikä kuluta ener-
giaa enää normaalisti. Tällöin ihminen tuntee 
itsensä väsyneeksi eikä jaksa tehdä työtä tai 
liikkua. Peruna- ja kasvisdieetissä jaksaa teh-
dä töitä, mutta nälkä on lähes koko ajan, ku-
ten tehokkaassa dieetissä kuuluukin. Kun yksi 
tai useampi ruoka-aineryhmä jätetään pois 
esim. viljatuotteet, leipä tai maitotuotteet, 
energiansaanti vähenee tuntuvasti. Energiaa 
saadaan ruoasta siis reilusti vähemmän kuin 
mitä kulutetaan.

Loppupäätelmänä peruna ei todellakaan 
lihota tässä muodossa! Muutenhan paino 
olisi noussut, kun syödään vain perunaa tai 
perunaa ja kasviksia. Peruna- ja kasvisdieetin 
vaihtoehtoina on esim. peruna- ja kaladieetti. 
Ei muuta kuin kokeilemaan dieettiä vaikka 4 
päivän jaksoissa. Tämä tuntuu toimivan su-
kupuoleen katsomatta. Vinkkinä kokeilijoille, 
keittäkää suuri määrä perunoita valmiiksi. 
Tällöin paistoperunoiden valmistaminen on 
nopeampaa, kun nälkä yllättää. Kun aamulla 
ylös noustessa on kova nälkä, niin voi aamu-
palaksi tehdä nopeasti paistinpannulla pais-
tettua perunaa ja kahvia. Nam. 

Timo Myllymäki

Peruna- ja 
kasvisdieetti

Lähteitä:  www.fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/vertaile (erilaisten elintarvikkeiden ravintoarvot), www.laskurini.fi 
(energiantarve päivässä), www.terve.fi, www.ruokatieto.fi, www.wikipedia.fi
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Peruna tuli 

Eurooppaan 

espanjalaisten 

löytöretkeilijöiden 

mukana 

1500-luvulla.
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Peruna- ja 
kasvisdieetti

Pekomat Oy

Pekomat toimittaa laadukkaat ja edulliset osat erilaisiin korjuukoneisiin
Hessels Zeefbanden on  Hollantilainen osatoimittaja jo 50 vuoden kokemuksella ensi asennus laatua

Toimitamme myös alkuperäisiä varaosia Grimme  Whulmaus / VM  Kleine  koneisiin
Nyt on oikea aika tutkia oma korjuukone ja pyytä tarjous varaosista

Toimitamme  erikoismattoja erilaisiin sadon käsittely laitteisiin asiakkaan mitoilla

Hyvää syksyn jatkoa kaikille
Jyri-Pekka Raittila

Pekomat Oy  puh 0501668  /  036536614
Teollisuuskatu 2 64260 KASKINEN

www.pekomat.fi pekomat@pekomat.fi

KESÄN SÄÄOLOT OLIVAT erittäin sateisia 
perunan päätuotantoalueilla. Perunasadot 
ovat vaihdelleet valtavasti alueesta, maala-
jista ja viljelykierrosta riippuen. Osalla peru-
nanviljelyalueista on saatu hyvä sato ja osal-
la todella huono sato. Osa peruna-alasta oli 
tuhoutunut jo ennen nostoa märkyyden ja 
runsaiden sateiden vuoksi. Kuluvalla kaudel-
la kesäperunan käyttö oli suurempaa kuin 
aiempina vuosina. Syynä oli edelliskauden 
perunan loppuessa normaalia aiemmin. Kes-
ki- ja Pohjois-Pohjanmaalla ovat perunan sa-
tomäärät olleet keskimäärin pienempiä kuin 
aiempina vuosina. Kun taas Etelä-Pohjan-
maalla ja Pohjanmaalla perunan satomäärät 
ovat hieman korkeampia kuin aiempina vuo-
sina. Ruoka- ja ruokateollisuusperunan tuo-
tantoala oli Suomessa saman suuruinen kuin edellisellä kaudella. Lopputuloksena 
kaikesta on, että perunaa ei ole liikaa markkinoilla kysyntään nähden.

Suomea kierrellessä kiinnittää huomiota kauppojen perunan laatuun. Perunan 
laatu on joissain myymälöissä ollut suorastaan huonoa. Miksi? Miksi osa peruna-
pakkaamoista ja viljelijäpakkaamoista toimittaa todella huonolaatuista irtoperunaa 
kauppoihin? Kukaan kuluttaja ei halua ostaa jäteperunaa irtoperuna myynnistä! 
Silloin perunan sijaan valitaan joku toinen ruokalaji esim. riisi tai pasta. Toiminnalla 
pilataan vain perunan menekki kaupassa. Pahin esimerkki löytyy Jyväskylässä ole-
vasta ison merkin alla olevasta kaupasta, jossa irtoperunan hinta oli 1,30 €/kg, mut-
ta yhtäkään 1-lk perunaa ei löytynyt irtoperunalaarista. Siinä laatu ja hinta olivat 
mahdollisimman kaukana toisistaan. Viereisessä hyllyssä oli laadukasta pussitettu 
perunaa, mutta mielikuva laadusta syntyy kaupan sisääntulon edessä olleesta irto-
perunasta. Kuluvalla kaudella on saatu erittäin laadukasta perunaa korjattua pelloil-
ta. Onneksi pääosa pakkaamoista toimittaa laadukasta perunaa asiakkailleen. Kaik-
kien alalla olevien toimijoiden tulisi pyrkiä toimittamaan vain ykköslaadun perunaa 
asiakkailleen. 

Perunasta 
tulee niukkuutta

Perunatyttöjen 
kalenteri
OLEMME KERTONEET tässä lehdessä 
aiemmin Baijerin osavaltion perunanvil-
jelijöiden PR-tempauksesta. Siinä peru-
nanviljelijäperheiden tyttäret esiintyvät 
tiloillaan kalenterissa. 

Käynnistämme joulukuussa arvon-
nan Myllymäen Perunan facebook -si-
vuilla, jossa on palkintona vuoden 2017 
kalenteri.

Seuraa siis meitä facessa: 
www.facebook.com/myllymaenperuna/

Timo Myllymäki
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V arsinaisena ohjelmana Norikan pää-
konttorin asiantuntijat esittelivät lajik-
keiden risteytystä vaihe vaiheelta niin 

jalostusasemalla, laboratoriossa kuin koeken-
tillä. Norikan perinteiseen lajikeristeytykseen 
tutustuimme kasvihuoneissa ja laborato-
riossa GroB Lüsewitzissa Rostockin alueel-
la. Norikan kantasiementuotanto sijaitsee 

Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa, 
joka on Saksan ainut perunantuotannon 
High-Grade alue. Norikan lajikejalostuksen  
tohtori Truberg kertoi, kuinka siemenperu-
nan risteytykset tehdään ja näimme uusien 
lajikeristeytysten ensimmäisten mukuloiden 
muodostumisen kasvihuoneessa. Tämän 
jälkeen uusien lajikkeiden jälkeläiset kasva-

tetaan aluksi kasvihuoneessa ja niistä karsi-
taan ensimmäisellä kasvukaudella 95 % pois. 
Tämän jälkeen jokaisesta kasvukaudesta 
peräkkäin niistä karsitaan jokaisella kerralla 
noin 95 % pois. Uusia risteytyksiä tehdään 
melkein 200.000 kpl vuosittain. Useiden kas-
vukausien kerranteiden jälkeen näistä tulee 
vain 1-3 uutta perunalajiketta markkinoille.

Saimme tutustua myös nykyisten lajik-
keiden ensimmäisten kantasolukkojen syn-
tymiseen laboratoriossa. Uudet kantasolut 
tuotetaan mikrobivapaassa ympäristössä. 
Tämän jälkeen ne kuljetetaan kasvihuonee-
seen Rügenin saarelle esiperussiementuo-
tantoon. Matkan huipennuksena pääsimme 
tutustumaan Norikan esiperussiemenen 
tuotantoon Saksan suurimmalla saarella 
Rügenillä.

– Esiperussiemenen tuotannon käynnis-
tämiseen saarella on monia syitä ja prosessi 
on ollut usean vuoden mittainen. Tämä on 
myös kustannuksiltaan suurimpia yksittäisiä 
investointejamme lajikejalostuksen tulevai-
suuteen, kertoo vientijohtaja Tigran Richter. 
Hän perustelee Rügenin valintaa hyvällä ja 
rikkaalla maaperällä. Lisäksi saarella ei toimi 

Lajikejalostaja Norikan panostus tulevaisuuteen löytyy Rügenin saarelta

Ainutlaatuiset 
esiperussiemenen 
kasvuolosuhteet
Lajikejalostaja Norikan ja Myllymäen Perunan yhteistyössä järjestämä opintomatka Saksaan 
toteutettiin viime elokuussa. Kolmen päivän aikana edettiin vauhdikkaasti pikkubussilla 
välillä Hampuri-Rostock-Rügen saari-Berliini. Autobaanojen lisäksi sukkuloimme pienten 
kylien lävitse tunnelmallisia, satoja vuosia vanhoja puistoteitä pitkin. Matkanjohtajanamme 
toimi myyntipäällikkö Markus Müller Norikalta.

Tigran Richter 
esitteli Norika/
Norexin organi-
saatiota ja toimin-
tatapaa yhtiön 
pääkonttorilla 
Sanitzissa.
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Lajikejalostaja Norikan panostus tulevaisuuteen löytyy Rügenin saarelta

Ainutlaatuiset 
esiperussiemenen 
kasvuolosuhteet

eikä ole ollut aiemmin muita peruna-alan toi-
mijoita.

– Saaren asukkaiden puutarhapalstoilla 
kasvavat perunat ovat nekin lähtöisin Nori-
kan siementuotannosta. Tähän yksinoikeu-
teen olemme saaneet Saksan maatalousmi-
nisteriön takuun, kertoo Richter ja muistut-
taa, että viljelyteknisesti saaren pohjoiskärki 
on loistavasti eristyksissä.

– Tuulinen sijainti meren ympäröimänä 
antaa erinomaisen suojan esimerkiksi tuho-
laishyökkäyksiä vastaan ja saaren lämpötila 
on hieman mannerta alhaisempi, joka auttaa 
kasvitautien torjunnassa.

– Kantasiemenet Suomeen Myllymäen Pe-
runalle toimitetaan Mecklenburg-Etu-Pom-
merin High-Grade alueelta, toteaa Richter 
asiaa kysyttäessä.

Norikan Rügenin asemalla ja tuotannossa 
työskentelee ympäri vuoden 6 ja sesonkiai-
koina toista kymmentä työntekijää. Ekolo-
gisuus on otettu rakennuksia suunnitellessa 
huomioon. Alueella hyödynnetään aurin-
koenergiaa ja myös sadevettä juoksutetaan 
talteen suuriin säiliöihin, joista se käytetään 
kasvihuoneissa siementen kasteluvetenä. 

RÜGEN (PUOL. RUGIA) on 
Itämerellä sijaitseva saari, 
joka kuuluu Saksan Mecklen-
burg-Etu-Pommerin osaval-
tioon. Rügen on kooltaan 
Saksan suurin saari, ja se 
muodostaa suurimman osan 
Rügenin piirikunnasta. Saaren 
pinta-ala on 935 neliökilomet-
riä, ja sen asukasluku oli noin 
80 000.

Saaren yhdistää muuhun 
Saksaan Strelasundin salmen 
yli Stralsundin kaupunkiin kul-
keva silta. 

Lähde: Wikipedia

Maatilavierailu 
Entisen Itä-Saksan puolella Rostockista kaak-
koon sijaitseva Agrarin maatila ei ole alueelle 
poikkeuksellinen suuri, vaikka hehtaareja on 
2400. Vuodesta riippuen perunahehtaarit vaih-
televat 200 hehtaarin molemmin puolin. Tilalla 

Laboratorion työ 
on tarkkaa ja vaatii 
keskittymistä.

Rügenin saaren voimakas merituuli ei hyydyttänyt kenenkään hymyä. Ralf Linderin kuvaan 
kaappaama vauhdikas, Niki Laudaksi ristitty, kuljettajamme toi oman lisänsä päiväämme.

TI
ESITKÖ TÄTÄ PERUNASTA

 Peruna levisi Suomeen 1700-luvun puolivälissä. Perunaa syötiin aluksi vain pappiloissa ja kartanoissa.

RÜGEN
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noudatetaan tehokasta viljelykiertoa, peru-
naa viljellään yhden kerran 6–7 vuodessa 
lohkoilla. Tila on neljän osakkaan yhteinen. 
Muita tuotantokasveja ovat 
syysvehnä,-ruis,-ohra- ja 
rapsi sekä sokerijuurikas ja 
herne.

Tilan kokonaisvaikutelma 
on hyvin itä-saksalainen. Ra-
kennukset ovat suuria ja si-
jaitsevat tiiviissä rykelmissä. 
Perunavarastot ovat vanhoja 
rakennuksia, joita oli hy-
vin säästeliäästi kunnostettu. Konekanta on 
vaihtelevaa vanhasta melko uuteen. Traktorit 
ja leikkuupuimurit ovat melko uusia, mutta 
muu kalusto on melko vanhaa eli konekanta 
on vaihtelevaa. Näkyykö saksalainen sääste-
liäisyys näin?

Tilan viljelypäällikkö on toiminut työs-
sään yli kymmenen vuotta. Hän näkee haas-
teena nuoren ja osaavan työvoiman houkut-
telemisen maatalousalalle. 

– Kylämme on pieni ja työtä on sesonkina 
paljon ja sitten taas vähemmän. Se ei houkut-
tele nuoria jäämään alalle.

”Avartava reissu”
Saksan matkan osallistujat tulivat peru-
na-alalta eri puolilta Suomea aina Vieremäl-

tä Kouvolaan. Matkalle osallistunut ProAgria 
Ahvenanmaan peruna- ja vihannesasian-
tuntija Dennis Grönroos pitääkin tärkeänä 

jatkuvaa keskustelua muiden 
viljelijöiden kanssa.

– Reissaaminen avartaa ja 
aina pitää olla valmis oppimaan 
uutta, hän sanoo ja iloitsee suo-
malaisten perunanviljelijöiden 
hyvästä ammattitaidosta. Grön-
roosin suurin mielenkiinto koh-
distui laboratoriossa tehtäviin 
kantasolun lisäys- ja risteytys-

vaiheisiin.
– Se antoi ihan uudenlaisen näkemyksen 

siitä, mitä uuden perunansiemenlajikkeen 
eteen tehdään.

Työssään ProAgrialla ja aikaisemmin mm. 
Jepuan Perunan viljelypäällikkönä Dennis 
Grönroos on nähnyt eri alueiden ja maiden 
perunanviljelyä monelta kantilta.

– Ei meillä ole mitään hävettävää, sillä 
esimerkiksi täsmälannoitus ja viljelytekniik-
ka ovat Suomessa vähintään samalla ellei 
paremmalla tolalla kuin vierailukohteena ol-
leella maatilalla. Sääolosuhteet ovat Saksalle 
suotuisammat ja luonnollisesti lisää eroavai-
suuksia siihen, miten toimintaan, hän päät-
tää.  

Reissaaminen 
avartaa ja aina 

pitää olla valmis 
oppimaan uutta.

Tohtori Trubergin asiantunteva ja 
hyväntuulinen alustus Norikan laboratoriossa 
ja koekentillä sai hyvän vastaanoton.
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suomenkielisen 

nimensä ruotsin pää-

rynää tarkoittavasta 

sanasta (jordpäron). 

Lönnrotkin käytti 

kasvista nimitystä 

maapäärynä.
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Ruokaperunan 
lannoitusohjelma 

Satotavoite Kylvölannoitus Mukulanmuodostus Kukinta

30000 kg/ha YaraMila Hevi lannoite 500–900 kg/ha

35000 kg/ha YaraMila HeVi lannoite 500–900 kg/ha
Ferticare starttilannoitus 100 l/ha tai  
Starttiravinne 30–100 kg/ha

YaraVita Solatrel 10 l/ha Krista K Plus 10–25 kg/ha  
4 % liuoksena ruttotorjunnan yhteydessä
YaraVita Magtrac 1–2 x 4 l/ha  
ruttotorjunnan yhteydessä

Yli  
40000 kg/ha

YaraMila HeVi lannoite 500–900kg/ha
Ferticare starttilannoitus 100 l/ha tai  
Starttiravinne 30–100 kg/ha

Aikainen mukulanmuodostus:
YaraVita Solatrel 10 l/ha 
Mukulanmuodostus:
YaraLiva Nitrabor 100–200 kg/ha
YaraVita Solatrel 10 l/ha

Krista K Plus 10–25 kg/ha  
4 % liuoksena ruttotorjunnan yhteydessä
YaraVita Magtrac 1–2 x 4 l/ha  
ruttotorjunnan yhteydessä

   Viljavuustutkimus Yara Megalab kasvianalyysi

Lisää lannoitusohjelmia eri kasveille osoitteesta www.yara.fi

P erunan peittaamisella on torjuttu kas-
vitauteja kuten perunaseittiä. Se onkin 
järkevää, koska pahimmillaan seitti voi 

alentaa satoa kymmeniä prosentteja ja laatu 
kärsii. Myös jatkossa seitin torjunta on tärkeä 
toimenpide. Uudempi ja tuntemattomampi asia 
on, että perunalla esiintyviä tuhohyönteisiä 
kuten kirvoja, kaskaita, luteita ja juurimatoja 
eli sepäntoukkia voidaan torjua peittaamisella.

Tanskassa ja Ruotsissa on usean vuoden 
ajan ollut käytössä peittausvalmiste Prestige, 
joka torjuu seitin lisäksi edellä mainitut tuho-
hyönteiset. On arvioitu, että tuhohyönteisistä 
johtuvia satotappioita on voitu vähentää kes-
kimäärin noin 5-10 %, mutta parhaimmillaan 
jopa 20 %. Nyt Suomessa on ollut saatavilla 
kaudesta 2016 lähtien Amigo 350 F-valmis-
te. Amigon tehoaine imidaklopridi on sama 
mitä Prestigessä. Amigoa myydään paketti-
ratkaisuna Moncut-valmisteen kanssa, jossa 
Moncut tehoaa mm. perunaseittiin ja Amigo 
tuhohyönteisiin. Pakettiratkaisun nimi on Mo-
nAmi, jota on saatavilla Bernerin kautta.  

Meidän oloissakin on päästy 200-900 
tärkkelyskilon nousuihin hehtaaria kohti. 

Esimerkiksi vuoden 2016 Petlan kokeessa 
tärkkelyssato nousi 905 g/ha. Suurta vaih-
telua selittää mm. tuholaispaineen suuruus. 
Kokonaissato on noussut 1000-3500 kg/ha. 
Laatu on myös parantunut mukulakoon olles-
sa tasaisempi, joten valmiste sopii hyvin myös 
ruoka- ja ruokateollisuusperunalle. Siemen-
perunaviljelyksille tämän tyyppinen valmiste 
sopii hyvin, koska Y-viruksen leviäminen hei-
kentyy. 

Amigo 350 FS antaa suojaa koko kasvu-
kauden ajan tuhohyönteisiä vastaan. Täysi 
suoja kestää noin 10 viikkoa kylvöstä ja siitä 
eteenpäin suojaa on vielä olemassa, mutta 
teho laskee asteittain. Peittaamisen yksi etu 
on, ettei ruiskutuksen tekemistä esim. py-
retroidivalmisteella ja sen ajoitusta tarvitse 
miettiä. Kaudella 2016 tarvittiin juuri alku-
kaudesta suojaa, koska tuhohyönteiset tulivat 
aikaisin. Tällöin ruiskutusta ei voitu välttä-
mättä yhdistää ruttoruiskutukseen. 
    
 

Janne Laine, 
Business Support Manager, Bayer Oy

Tuhohyönteiset

KURIIN 
peittauksella
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SOLIST
• erittäin aikainen varhaisperuna
• hyvä mukulamäärä, tasakokoista mukulaa
• myyntiaika juhannuksesta talveen
• kestää istutuksen kylmään maahan
• hyvänmakuinen peruna
• uusi peruna, pakkaus, 

pesu ja kuorinta
• Suomen suurin 

varhaisperunalajike

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

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

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 

Lajikkeita 
moneen eri käyttötarkoitukseen
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BEO
• 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

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

ALBATROS
• melko aikainen tärkkelysperuna
• korkea mukulasato
• korkea tärkkelysprosentti
• hyvä kuivuudenkesto
• hyvä viljelyvarmuus
• mukulat irtoaa varsista nostossa
• myös luomutuotantoon

SF VARIO
• erittäin aikainen varhais- ja 

kesäperuna
• erittäin satoisa kiinteä lajike
• hieman suurempi 

mukulakoko kuin Solistilla
• hyvä ruvenkestävyys
• pakkaus, pesu ja kuorinta

Tutustu 
lajikkeisiin lisää: 

@myllymaenperuna

TI
ESITKÖ TÄTÄ PERUNASTA

Suomen Talousseuraan (perustettu vuonna 
1797) muodostettiin 

perunavaliokunta, ja 
vuonna 1801 Suomeen 
säädettiin perunan- viljelypakko.

Agila
Beo
Gala
Privileg
SF Vario
Solist
Soraya

LAJIKE Keitt
otyyppi

Varhaisperuna

Ruokaperuna

Kuorin
ta

Valm
istuotte

et

Luomu
Chipsi, r

anskalaiset

Tärkkelysperuna

Kiinteä
Yleisperuna
Jauhoinen
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TI
ESITKÖ TÄTÄ PERUNASTA

Sotavuosina 1939–1944 suomalaisten perunan käyttö kolminkertaistui.Perunalle löytyy hyvä valikoima

erilaisia lannoitevaihtoehtoja 

•  Edullisemmat osat ja 
talvihuollot. 

•  Alkuperäisosien ostajalle 
tarvittaessa asennusohjeet 
tai teknistä tukea

•  Grimme, Kleine ja Skals osat 
ja tuotteet

•  Matot ja kuljetinhihnat myös 
muihin alan koneisiin, kerro 
meille tuotteen mitat (tilaa 
ennakkoon)

•  Starttilannoite ja 
piensiemensyöttölaitteet

•  Laatikonkääntäjät

•  Pyörävedot

• Mafex peittaus

• Katokset koneisiin

• Pudotusvaimentimet

•  Kamerasarjat

•  Lisävarusteita koneisiin ym.

GR Service Oy Ab tarjoaa

Seuraa kotisivuja
www.grservice.fi

sähköposti: info@grservice.fi
puh. nro: 0400-187882, 0400-187812 GR SERVICE      

OY 
AB

www.grservice.fi
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Yara Suomi:
Yara Suomen lannoitevalikoima perunalle 
pohjautuu tutkitun tiedon pohjalta rakennet-
tuihin lannoitusohjelmiin.

Perunan lannoitus on kehittynyt viime 
vuosina merkittävästi. Rakeinen kevätlannoi-
tus on edelleen tärkein osa lannoituskokonai-
suutta, mutta mukaan on tullut joukko mui-
ta tuotteita, joilla pystytään tavoittelemaan 
huippusatoja ja ennen kaikkea varmuutta 
satotasoon. Uusia tuotteita haetaan jatkuvas-
ti. Teemme vuosittain kenttäkokeita, joissa et-
simme parhaan taloudellisen tuloksen tuovia 
lannoitusohjelmia.

Perunan kannalta optimaalinen lannoi-
tusohjelma sisältää 2–5 eri lannoitetta, ja 
2–4 eri lannoituskertaa, lohkosta riippuen. 
Keväällä istutuksen yhteydessä annetaan ra-
keinen YaraMila hivenpitoinen NPK lannoi-
te, sekä starttifosfori. Kasvukaudella typpi, 
kalsium ja booritäydennys tehdään Yara Liva 
Nitraborilla. Kasvukauden aikana eri kasvin-
suojelutoimenpiteiden yhteydessä on helppo 

ruiskuttaa tarpeen mukaan hiveniä, sekä 
erityisesti magnesium- ja kaliumtäydennyk-
set. Myös rakeista kaliumsulfaattia voidaan 
käyttää kasvukaudella, jos kaliumin tarve on 
suuri.

Uudestaan lannoitevalikoimaan on tullut 
Yara Superfosfaatti P20. Se on tarkoitettu täy-
dentämään fosforilannoitusta niillä lohkoil-
la, joiden fosforiluokkaa on huono-välttävä. 
Fosforilannoitus kannattaa aina tehdä ympä-
ristötuen maksimin mukaan. Näin estetään 
maan fosforivarojen väheneminen. 

Aleksi Simula, Kehityspäällikkö, 
Yara Suomi Oy, www.yara.fi

Belor Agro: 
Belor Agrolla on tarjota 3 erilaista perunan 
NPK-lannoitetta. Belor Agrolla on lannoiteter-
minaali Kouvolassa, jossa voidaan valmistaa 
erilaisia lannoitussekoituksia. Mikäli on tar-
vetta saada oma perunan NPK-lannoitesekoi-

tus haluamallaan sekoitussuhteella, niin sen 
valmistaminen on mahdollista Kouvolassa. 
Ota tällöin yhteyttä Belor Agroon. Belor Agrol-
la on myös starttifosfori ja kaliumsulfaatti. 

www.beloragro.fi

Cemagro: 
Cemagrolla on tarjota 10 erilaista perunan 
NPK-lannoitetta. Niiden lisäksi on saatavilla 
starttifosfori ja kaliumsulfaatti. Cemagro suo-
sittelee perunan hivenlannoitukseen käytet-
täväksi Cemagron Micromix-lehtilannoitetta.

www.cemagro.fi

Kaskisten lannoite: 
Kaskisten lannoitteella on 5 erilaista blendi-
laatuista perunan NPK-lannoitetta. Perunalle 
on saatavilla myös starttifosfori. 

www.kaskistenlannoite.fi 
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Perunan lannoitteet (rakeiset)
Lannoitteen valmistajat/myyjät aakkosjärjestyksessä

Kloorivapaat lannoitteet (Cl alle 0,3%) Ravinteen pitoisuus %

Valmistaja Lannoitteen nimi Pakkaus-
koko kg

Typpi
N

Fosfori
P

Kalium
K

Rikki
S

Magnesium
MG

Kalsium
Ca

Boori
B

Sinkki
Zn

Cu Mn Mo Fe

Belor Agro Peruna NPK(S) 8-5-18(-11) 500 7,77 5 18,26 10,8 1,64

Belor Agro Peruna NPK(S) 13-4-18(-7) 500 12,93 3,82 17,8 7,29

Belor Agro Peruna NPK(S) 14-2-18(-7) 500 14,22 1,84 17,8 7,29

Belor Agro Premium Startti (12-23-0) 500 12 23

Belor Agro Premium KS (K45-S13) 500 45 13

Cemagro Gardenia 10-0-30-11S+2Mg 500 10 30 11 2

Cemagro Gardenia 10-2-27-10S+2Mg 500 10 2 27 10 2

Cemagro Gardenia 11,5-5,5-20-10S+2Mg 500 11,5 5,5 20 10,5 2

Cemagro Gardenia 13-5-20-8S-2Mg 500 13 5 20 8 2

Cemagro Gardenia 15-2-21-9S-2Mg 500 15 2 21 9 2

Cemagro Gardenia 16-0-24-9S-2Mg 500 16 24 9 2

Cemagro Gardenia 3-5-30-11S-2Mg 500 3 5 30 11 2

Cemagro Gardenia 5-5-27-10S-2Mg 500 5 5 27 10 2

Cemagro Gardenia 8-4-25-10S-2Mg 500 8 4 25 10 2

Cemagro Gardenia 9-5-24-9S-2Mg 500 9 5 24 9 2

Cemagro Gardenia Mg15-S10 500 10 15

Cemagro Agro Starttifosfori(12-23-0-Mg-S) 500 12 23 1 1,8

Cemagro Agro Starttifosfori(12-23-0-Mg-S) 25 12 23 1 1,8

Cemagro Agro Kaliumsulfaatti (K45-S13) 500 45 13

Kaskisten lannoite Voima Peruna NPK 8-2-18 500 8 2 18 11 1,5 3 0,3 0,3

Kaskisten lannoite Voima Peruna NPK 8-4-18 500 8 4 18 11 1,5 3,2 0,3 0,3

Kaskisten lannoite Voima Peruna NPK 6-5-20 500 6 5 20 8 2,3 4,4 0,3 0,3

Kaskisten lannoite Voima Peruna NPK 14-5-24 500 14 5 24 9 0,2 0,5 0,2 0,2

Kaskisten lannoite Voima Peruna NPK 16-0-22 500 16 22 12 0,4 0,6 0,3 0,3

Kaskisten lannoite Kala Starttifosfori (12-23-0) 500 12 23 2 0,1 2,5

Yara Suomi YaraMila HeVi 1      650/40 8 5 19 11,6 2,5 0,05 0,05 0,25

Yara Suomi Yara HeVi 2         650 11 1,9 23 12 1 0,017 0,01 0,02 0,06

Yara Suomi YaraMila HeVi 3       650/40 11 4,6 18,0 10 1,6 0,050 0,04 0,03 0,25 0,002 0,08

Yara Suomi Yara HeVi 4         650 12 4 17 10 1,8 0,040 0,027 0,035 0,17 0,001

Yara Suomi Yara HeVi 5                  650 13 2 18 10,8 2 0,015 0,04

Yara Suomi YaraMila HeVi 6           650 14 3 15 10 2,5 0,020 0,05

Yara Suomi Yara HeVi NK 1    650 11 24 12,3 0,030 0,16 0,4

Yara Suomi YaraHeVi NK 2 650 14 21 11

Yara Suomi YaraLiva NITRABOR 600 15 18,5 0,300

Yara Suomi STARTTIRAVINNE 600/30 12 23

Yara Suomi Yara SUPERFOSFAATTI P 20 750 20

Yara Suomi KALIUMSULFAATTI 650 41 18

Yara Suomi Krista K Plus 25(jauhe) 14 38

Yara Suomi Ferticare STARTTILIUOS 25(jauhe) 4 5,7 4

Yara Suomi Ferticare 10-52-17 25(jauhe) 10 22,7 14

Lannoitteiden mekaaninen koostumus voi vaihdella eri valmistajilla ja eri lannoitteilla. Hivenravinteita Mangaania (Mn), Kuparia(Cu), Molybdeeniä(Mo) ja Rautaa (Fe) löytyy osasta 
Yaran lannoitteita. Hivenravinteita voidaan antaa lehtilannoitteilla kasvukauden aikana suoraan perunakasvustoon.  Valmistajilta löytyy lehtilannoitteita tähän tarkoitukseen 
melko laaja valikoima. Ravinnearvot perustuvat lannoitteen myyjiltä saatuihin tietoihin. Lannoitteen ostajan tulee tarkastaa itse tietojen oikeellisuus valmistajalta/myyjältä, koska 
ravinnekoostumukset vaihtuvat jatkuvasti.



V uosina 2012–2014 toteutettujen 
luomuperunan lajikekokeiden ta-
voitteena oli testata luomuviljelyyn 

soveltuvia lajikkeita. Luomuperunan lajike-
kokeessa oli kolmen koevuoden aikana tes-
tauksessa yhteensä 17 eri perunalajiketta 
seitsemältä Suomessa toimivalta siemenpe-
runan toimittajalta. Lajikekokeet toteutet-
tiin Muuruveden koulutilan luomupellol-
la. Lohkot lannoitettiin karjanlannalla ja 
hivenravinneseoksella koulutilan toimesta 
ennen kokeiden perustamista. Lajikkeet kyl-
vettiin käsin valmiiksi tehtyihin penkkeihin 
25 cm:n mukulavälillä toukokuun loppu-
puolella. Jokaista lajiketta kylvettiin kahteen 
vierekkäiseen penkkiin 2,5 metrin matkalle 
kahtena kerranteena. Yhden koeruudun 
koko oli 1,6 * 2,5 metriä.  Ennen istutusta 
siemenet peitattiin luomuhyväksytyllä peit-
tausaineella (Rhizo Vital vv. 2012–2013, 
FZB24 v. 2014) perunaseitin torjumiseksi 
valmisteen ohjeen mukaan. Kokeessa käyte-
tyt siemenperunat olivat sertifioitua siemen-
perunaa. 

Luomuperunan kasvatuksen kriittinen 
tekijä on mukuloiden kasvun ja lehtiruton 
etenemisen välinen kilpajuoksu. Sadon pe-
lastamiseksi on kaksi lähestymistapaa; sadon 
kasvun aikaistaminen idätyksen, aikaisen is-
tutuksen ja varhaisen lajikkeen avulla, jotta 
peruna ehtii kasvattaa mukulat ennen leh-
distön tuhoutumista tai rutonkestävä lajike. 
Lajikekokeemme lajikkeistossa oli kumpaan-
kin ruton välttämisen lähestymistapaan so-
pivia lajikkeita.

Bruttosatojen keskiarvovertailussa on 
syytä huomioida minä vuosina lajike on ollut 
kokeissa. Koevuodet vaihtelivat kasvuolo-
suhteiltaan paljon. Koevuosien bruttosadon 
keskiarvojen perusteella satoisimmat lajik-
keet olivat Carrera, Kuras, Solist ja Inova.

Luomuperunan 
lajikekokeet EKOKAS 
Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen

Luomuperunan hyväksytty tuotantoala oli 544 ha vuonna 2015 (sisältää ruoka-, tärkkelys- ja 
siemenperuna). Luomuala kasvoi 13 % vuodesta 2014. Suurimmat luomuperunan viljelypinta-alat 
ovat Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, jonne on keskittynyt luomuperunatärkkelyksen tuotanto 
(Evira 2015). Luomutärkkelyksen tuotanto ja luomuruokaperunan tuotanto tarvitsevat lajikkeita, 
jotka viljelyominaisuuksiltaan soveltuvat olosuhteisiimme ja vastaavat mahdollisimman hyvin 
käyttötarkoitukselle asetettuihin vaatimuksiin. 

Bruttosatojen keskiarvo

Lajike tn/ha vuodet kokeessa

Carrera 44,67 2013, 2014

Kuras 39,54 2013, 2014

Solist 35,77 2013, 2014

Inova 34,23 2012, 2013

Carolus 33,97 2012–2014

Marabel 30,79 2012–2014

Lady Felicia 30,14 2012–2014

Opera 29,90 2012–2014

Gala 28,95 2012–2014

Fambo 28,51 2012–2014

Osku 28,07 2014

Biogold 24,64 2012, 2013

Belana 21,87 2012–2014

Anouk 20,35 2014

Challenger 18,54 2012

Erika 14,86 2012

Agila 7,50 2012

Paikka: Muuruvesi, Itä-Suomi

Luomuperunan koelajikkeiden bruttosatojen 
keskiarvot koevuosilta 2012–2014.
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Ruokaperunaa tuotettaessa olennaista 
on ruokaperunakelpoisen sadon lisäksi myös 
ruokaperunakelpoisuusprosentti. Jos kelpoi-
suusprosentti on kovin alhainen, aiheutuu 
siitä lisäkustannuksia ja hankaluuksia sadon 
lajittelussa. Ruokaperunakelpoisen sadon 
hehtaarisatoja vertailtaessa Solist oli paras. 
Myös sen ruokaperunakelpoisuus oli varsin 
korkea, 65 %. Ruokaperunakelpoisuuspro-
sentiltaan paras lajike oli kuitenkin kahtena 
ensimmäisenä vuotena kokeessa ollut Bio-
Gold (81 %). 

Johtopäätökset 
Luomuperunan viljelyssä on kaksi erittäin 
merkittävää sadon alentajaa, perunarutto 
sekä perunaseitti. Perunaruton torjuntaan 
ei ole olemassa luomuhyväksyttyä menetel-
mää, joten ainoa keino vaikuttaa peruna-
ruton aiheuttamaan sadonalenemaan on 
lajikevalinta. Lajikekokeen perusteella laji-
kevalinnassa on vaihtoehtona valita joko ru-
tonkestävä lajike tai hyvin varhainen lajike, 
joka ehtii tehdä satoa ennen kuin rutto vie 
kasvuston. 

Luomuperunan koelajikkeiden ruokaperuna-
kelpoisen sadon ja ruokaperunakelpoisuuspro-
sentin keskiarvot koevuosilta 2012-2014.

Ruokaperunakelpoisen sadon keskiarvo

Lajike tn/ha % vuodet kokeessa

Solist 23,51 65 2013, 2014

Inova 21,48 66 2012, 2013

Kuras 20,89 51 2013, 2014

Biogold 19,28 81 2012, 2013

Carrera 18,50 42 2013, 2014

Carolus 18,28 53 2012–2014

Marabel 17,10 55 2012–2014

Gala 17,10 59 2012–2014

Opera 16,62 55 2012–2014

Lady Felicia 15,66 55 2012–2014

Fambo 15,36 58 2012–2014

Belana 12,06 52 2012–2014

Erika 9,46 64 2012

Challenger 9,18 50 2012

Anouk 6,59 32 2014

Agila 6,14 82 2012

Osku 2,33 8 2014

Lajikekokeessa käytettiin seitintorjuntaan 
sertifioitua siemenperunaa, joka vielä peitat-
tiin luomuhyväksytyillä seittipeittausaineilla 
Rhizo Vital (2012 ja 2013) sekä FZB24 (2014). 
Lisäksi noudatettiin viljelykiertoa, eli kokeen 
paikka lohkolla oli aina sellaisella kohdalla, 
jossa ei kasvanut edellisenä vuotena perunaa. 

Rutonkestoltaan Carolus oli ylivoimai-
nen, mutta perunan ulkonäkö on punaisis-
ta silmistä johtuen aika heikko. Solistilla oli 
keskimäärin paras ruokaperunakelpoinen 
sato, joten se on kokeilemisen arvoinen lajike. 
Luomuviljelyssä on järkevää pitää viljelyssä 
muutamaa eri lajiketta, jolloin riski sadon 
menetyksille on pienempi. Viljelyssä voisi 
olla varhainen ja kiinteä lajike (esim. Solist) 
ja hieman myöhäisempi ja jauhoisempi lajike 
(esim. Gala). Mikään lajike ei kuitenkaan ollut 
ylivertainen. 

Erityisesti ruokaperunakelpoisuudessa oli 
merkittävää vaihtelua. 

Lähde: Ekokas-hanke (lyhennelmä hankkeen tuloksis-
ta) Hanke löytyy netistä: http://jukuri.luke.fi/hand-
le/10024/530968 (avaa PDF-tiedosto, Luomuperuna 
on sivuilla 58-67)

ISOKAPPA laatikot perunoille ja vihanneksille

Ruokaperunaa 
tuotettaessa olennaista 

on ruokaperunakelpoisen 
sadon lisäksi myös 

ruokaperunakelpoisuus-
prosentti. 

13

TI
ESITKÖ TÄTÄ PERUNASTA

Jos syöt kolme perunaa päivässä, saat yli 10 % päivän C-vitamiinin tarpeesta.



Belor Agro on 2007 perustettu yritys, jonka tavoitteena on tuoda 
suomalaiselle viljelijälle korkealuokkainen ja laadukas 

vaihtoehto lannoitukseen.

Tavoitteenamme on toimintamme alusta saakka ollut kehittää 
lannoitteita ja lannoitusohjelmia sekä auttaa viljelijöitä saamaan 

tuotannostaan hyvä taloudellinen tulos. 

TUTUSTU, TILAA JA ANNA  
LANNOITTEEN TOIMIA!

Peruna NPK(S) 8-5-18(-11)
Typpi yht. (N)  7,77%
Ammoniumtyppi  5,11%
Nitraattityppi  2,58%
Kokonaisfosfori (P)  5,0%
Vesiliukoinen fosfori 4,95%
Vesiliukoinen kalium (K) 18,26%
Vesiliukoinen kalium 18,00%
Rikki (S)   10,80%
Magnesium Mg  1,64%

Peruna NPK(S) 13-4-18(-7)
Typpi yht. (N)  12,93%
Ammoniumtyppi  7,47%
Nitraattityppi  5,48%
Kokonaisfosfori (P)  3,82%
Vesiliukoinen fosfori 3,75%
Vesiliukoinen kalium (K) 17,8%
Vesiliukoinen kalium 17,6%
Rikki (S)   7,29%

Peruna NPK(S) 14-2-18(-7)
Typpi yht. (N)  14,22%
Ammoniumtyppi  8,22%
Nitraattityppi  6,00%
Kokonaisfosfori (P)  1,84%
Vesiliukoinen fosfori 1,78%
Vesiliukoinen kalium (K) 17,8%
Vesiliukoinen kalium 17,6%
Rikki (S)   7,29%

Belor Agro Oy on ylpeä saadessaan esitellä nyt myös:
PERUNALANNOITTEET

Koko Suomen kattava  
jälleenmyyjäverkostomme

Isännän asialla!

WWW.BELORAGRO.FI



PAYR:n ja MMM:n rahoittama perunan 
menekinedistämishakkeen ANNA - I 
LOVE POTATO -osasto kiersi viime ke-
sänä ahkerasti ruokatapahtumissa eri 
puolella Suomea. Kiertue alkoi viikkoa 
ennen juhannusta Turun Neitsytperunafesti-
vaaleilta, jatkuen Kristiinankaupungin Potato Festivaalle, 
Helsingin Herkkujen Suomeen, Kauhajoen Ruokamessuil-
le ja Tyrnävän Perunamarkkinoille. Ja osa osastosta käväisi 
myös Seinäjoen Syysmarkkinoilla.

Personal Trainer Anna Strömbergin emännöimällä ANNA 
- I LOVE POTATO – osastolla pyrittiin lisäämään kuluttajan 
tietoutta perunan terveellisyydestä ravintoarvoineen, mo-
nikäyttöisyydestä raaka-aineena ja ekologisuutta lähiruo-
kana. Pureuduttiin myös eri perunalajikkeiden makuihin ja 
käyttäytymiseen keittiössä. Taisivat ne viljelyvinkit ruoka-
reseptien tavoin vaihtaa omistajaa puolin ja  toisin.

ANNA - I LOVE POTATO on myös Somessa. Nyt lähde-
tään toteuttamaan ”Rock & Cook” – konseptia yhdessä 
tunnettujen suomalaisten kanssa, joihin ”törmättiin” vii-
me kesänä. Toiminta muutenkin alkaa mennä vloggauk-
sen puolelle. 

Samalla alamme tekemään yhteistyötä maa- ja ko-
titalousnaisten hallinnoiman PURE Peruna – hankkeen 
kanssa, suunnitellen Some – tapahtumaan ensi vuoden 
perunaviikolle Etelä-Suomeen. Tapahtuma on suunnattu 
lähinnä bloggareille ja vloggareille.

ANNA – I LOVE POTATO – hakkeen promoottori Eija 
Klåvus, 0400-809 520 ja 
eija.klavus@gmail.com 

Muutos peltojen talviaikaiseen 
kasvipeitteisyyteen vuonna 2016

Kasvipeitteisyyteen kelpaa (aito) myös saneerauskasvusto, 
jos se on öljykasvia (öljyretikka, valkosinappi) (poikke-
us kevään hakuoppaan tietoon). Lisäksi saneeraus-
kasvit hyväksytään kevytmuokattunakin talviai-
kaiseen kasvipeitteisyyteen. Muutokset saatiin 
aikaan PAYR:in  (Peruna-alan yhteistyöryhmän) 
toimesta. Sen otettua useita kertoja yhteyttä 
Maviin, että saneerauskasvit tulee myös hyväk-
syä talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen.

PERUNA-ALAN UUTISIA

Pekomat on muuttanut Hämeenlinnasta Kaskisiin. Pe-
komatin liiketoiminnan ja varaosavaraston on ostanut 
perunanviljelijä Jyri-Pekka Raittila. Varaosia on tarjolla 
Pekomatilla perunakoneiden lisäksi myös muihin eri-
koiskasvikoneisiin ja salaojienhuuhtelulaitteisiin. Lisäk-
si Pekomatilla on mahdollisuus asentaa esim. hydrauli-
veto perunannostokoneeseen.

Pekomatilla omistajan vaihdos

Grimme-päivät kerää 
perunaväen jälleen Skaftungiin
Jo kuudetta kertaa järjestettävät Grimme päivät keräävät peruna-alan 
toimijat eri puolelta Suomea Skaftungiin Kristiinankaupunkiin. Grimme 
päivät alkoivat perinteisenä avoimet ovet -tapahtumana, mutta jo muu-
tamassa vuodessa tapahtuma pystyi vakiinnuttamaan paikkansa peru-
nanviljelijöiden keskuudessa.

– Toimintakonseptimme olla perunaväen keskitalven ”kokoontu-
misajo” on saamamme palautteen perusteella onnistunut. Siementalot, 
peruna-alan neuvontajärjestöt sekä Grimmen maatalouskoneet ja ali-
hankkijamme synnyttävät oivan kokonaisuuden, kertoo Timo Myllyviita 
GR-Servicestä. Yritys on investoinut uuteen lämpimään hallitilaan liki 150 
neliön verran.

– Taustalla on talvihuoltojen määrän huomattava lisääntyminen. Ke-
hitys on ollut oikeansuuntainen, sillä keväällä olemme kiireisiä uusien ko-
neiden luovutuksessa. Näin pystymme palvelemaan viljelijöitä paremmin, 
kun työmäärää pystytään tasaamaan ympäri vuoden, sanoo Myllyviita.

– Mikäli viljelijällä on lämmintä hallitilaa, niin hoidamme luonnollises-
ti talvihuoltoja myös paikan päällä, hän jatkaa, mutta lisää, että tilojen 
siisteys ja koneiden ja työkalujen desinfiointimahdollisuus pitää myös 
olla kunnossa. 

– Puhtaus on tälläkin alalla nykyään A ja O, hän päättää ja toivottaa 
kaikki tervetulleeksi Skaftungiin tammikuussa. Tarjolla on perinteisesti 
esittelijöiden annin lisäksi makkara-perunasalaatti- ja kahvitarjoilu.

TI
ES

ITKÖ TÄTÄ PERUNASTA

Ravitsemussuo-situksen mukaan perunoita tulisi syödä noin 90 kiloa henkeä kohti 
vuodessa.

Samalla korjaamolaajennuksen avajaiset!
Mukana siemenperunatalot sekä useita muita 
yhteistyökumppaneita. + Uutuuksia ja tarjouksia!

GR SERVICE      
OY 
AB

www.grservice.fi /
AVOIMET OVET TAMMIKUUSSA! 

Keskiviikko ja torstai 
4–5.1.2017/ klo. 9.00–16.00

Skaftungintie 187, 64480 SKAFTUNG
Seuraa kotisivujamme www.grservice.fi niin 
saat lisätietoa. Tervetuloa!
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www.perunansiemen.fi    

  @myllymaenperuna

puh. 040 506 6638

Sertifioitua 
siemenperunaa

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

Tärkkelysperunalajikkeet 
Albatros – korkea tärkkelyssato
Power – aikainen tärkkelysperuna

Ruokaperunan, ruokateollisuusperunan, varhaisperunan 
ja siemenperunan lajikekohtaiset pinta-alat 2016
Lähde: Mavi/Maanmittauslaitos, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä 26.07.2016.

Pinta-ala hehtaaria

Sija Lajikkeen nimi 2016 2016/2015 2015 Sija
vuonna
2016

Hehtaarit
Yhteensä

Pinta-ala
muutos

Ruoka-
peruna

Ruoka-
teoll.per.

Katteenal.
Varhaisper.

Siemenper.
sertifioitu

Hehtaarit
Yhteensä

vuonna
2015

1 MELODY 1627,10 15,01 1132,57 407,87 0,53 86,13 1612,09 1
2 MARABEL 869,00 16,95 577,39 260,05 0,00 31,56 852,05 2
3 SOLIST 822,58 205,33 567,32 69,19 152,07 34,00 617,25 5
4 COLOMBA 759,76 380,95 647,70 27,58 17,30 67,18 378,81 15
5 AFRA 732,17 134,39 654,38 48,10 0,00 29,69 597,78 6
6 HANKKIJAN TIMO 706,12 -39,39 289,32 0,90 362,58 53,32 745,51 4
7 NICOLA 671,88 -160,99 536,21 98,50 6,69 30,48 832,87 3
8 GALA 644,39 90,09 540,61 76,75 0,00 27,03 544,30 8
9 ANNABELLE 563,12 54,37 440,94 21,00 47,41 53,77 508,75 10
10 SIEGLINDE (SIIKLI) 527,69 -34,97 395,63 0,30 92,51 39,25 562,66 7
11 BELANA 430,06 64,22 237,80 169,34 0,00 22,92 365,84 17
12 ASTERIX 427,17 -87,39 162,04 223,28 0,00 41,85 514,56 9
13 MUSICA 404,68 -76,25 325,66 63,19 0,00 15,83 480,93 12
14 CHALLENGER 401,54 5,93 346,46 25,47 0,00 29,61 395,61 14
15 LADY FELICIA 332,96 14,16 281,05 31,76 0,00 20,15 318,80 18
16 JELLY 325,58 51,69 165,43 147,54 0,00 12,61 273,89 20
17 INOVA 317,43 -138,32 202,35 115,08 0,00 0,00 455,75 13
18 FONTANE 302,65 -68,39 177,26 123,09 0,00 2,30 371,04 16
19 INNOVATOR 282,81 77,00 14,75 242,36 0,00 25,70 205,81 23
20 PUIKULA 244,71 -0,79 224,27 2,76 0,00 17,68 245,50 22
21 RIKEA 241,09 -240,98 172,18 67,36 1,55 0,00 482,07 11
22 VAN GOGH 209,00 -60,24 181,64 27,29 0,07 0,00 269,24 21
23 LADY CLAIRE 174,91 24,14 7,72 152,39 0,00 14,80 150,77 28
24 SATURNA 161,23 -8,97 0,57 142,46 0,00 18,20 170,20 27
25 ROSAMUNDA 146,56 -55,45 143,80 0,00 0,00 2,76 202,01 24
26 CARRERA 145,10 -51,96 104,71 0,00 28,86 11,53 197,06 25
27 BELLAROSA 128,07 75,14 84,03 38,35 0,00 5,69 52,93 40
28 SORAYA 113,72 81,52 93,42 6,39 0,00 13,91 32,20 48
29 MATILDA 110,20 -0,85 110,18 0,00 0,02 0,00 111,05 30
30 SALINE 107,45 -179,01 99,44 8,01 0,00 0,00 286,46 19


