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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!

Lehden TILAUS 
tai PERUUTUS

GRIMME-PÄIVÄT 16.-18.3 Kristiinankaupungissa
- Olo on helpottunut ja iloinen, kun pystymme vihdoin tapahtuman järjestämään, sanovat 
Aki ja Timo Myllyviita GR-Servicestä ja Roland Rosenback Grimmeltä. Skaftungin kylässä 
GR-Servicen tiloissa yli kymmenen vuotta järjestetty tapahtuma on tänä vuonna 3-
päiväinen.
- Pitkän pandemian aikana asiakkaat ovat kyselleet tapahtuman ajankohtaa. Ajatus kolmesta 
messupäivistä perustuu yleisiin suosituksiin tapahtumien järjestämisestä ja näin väljemmin 
on terveysturvallisempaa. Messujen aukioloajat ovat kello 10-16. 
GR-Servicen uusi, viime vuoden lopulla valmistunut, laajennus saa kiitosta 
näyttelynasettajilta, sillä tilaa omalle osastolle on rutkasti ja asiakkaiden kohtaaminen on 
helppoa ja turvallista. 
Mukana ovat kaikki siementalot, ViljelijänAvenaBerner, Hortilab sekä Pyhäjoen Puu.
- Varmasti saamme myös lyhyitä tietoiskuja näytteilleasettajilta, också på svenska!
www.grservice.fi/

FARMARI-maatalousnäyttely järjestetään tulevana kesänä 30.6. - 2.7.2022 
Mikkelin Kalevankankaalla. Monipuolinen yli 13 hehtaarin näyttelyalue sisältää mm. laajan 
kotieläinkentän eläimineen ja tapahtumakehineen, kaksi monipuolista konekenttää sekä 
mielenkiintoisen metsäosaston. Muilla sisä- ja ulko-osastoilla esitellään mm. 
energiaratkaisuja, maaseutuyrittäjyyttä, lähiruokaa, kädentaitoja ja harrastamista. 
- Näyttelyä valmistellaan tulevalle kesälle täydellä vauhdilla, kertoo näyttelypäällikkö Kirsi 
Mutka-Paintola. Tapahtuman suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
www. farmari.net

POTATO SCANDINAVIA 2022 järjestetään 18. elokuuta Grinder Gårdissa Gruen 
kunnassa Norjassa. Tämän vuoden messuilla on mm. laaja konekenttä.
www.potatoscandinavia.no

POTATOEUROPE järjestetään tänä vuonna Saksassa lähellä Hannoveria Rittergut 
Bockerode kylässä. Näyttely- ja esittelyalue on yhteensä yli 30 hehtaarin laajuinen.
www.potatoeurope.com

Peruna-alan ja maatalouden tapahtumia 
jälleen kalenterissa!

Myllymäen Peruna Oy:n
asiakaslehti 1 / 2022
Päntäneentie 743, 61980 Päntäne

Toimitus: Virpi Myllymäki
virpi@perunansiemen.fi

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Seuraava numero: marraskuu 2022
Jakelu: 1500 kpl
Lehti on ilmainen. Voit peruuttaa 
tai tilata lehden sähköpostilla; 
virpi@perunansiemen.fi 
tai puhelimitse 0400 701 250
Mediatiedot: www.perunansiemen.fi
Taitto: Myynninmaailma Oy / 
Nina Lahti-Röyskö, Seinäjoki
Paino: I-Print, Seinäjoki

Kansikuva: Perunanistutusta
Päntäneellä Kauhajoella 2021

Koronaan liittyviä rajoituksia poistettiin helmikuussa, 
tilanne vaihtelee alueittain
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PÄÄKIRJOITUS

Kustannuspaineet korkeat

Maatalouden tuotantopanoksissa on historiallisen jyrkkä hintojen nousu niin lannoitteissa, polttoaineessa, sähkössä, perunapakkaukset, lavat, 
laatikot jne. Hintojen nousu on useissa tuotteissa kymmeniä prosentteja. Perunan varastomäärät ovat erittäin alhaiset, vuoden 2013 tasolla, jolloin 
perunasta tuottaja sai 30 senttiä, lähes kaksinkertaisen hinnan. Perunan hinnat ovat silti alhaiset kaikkia markkinasääntöjä vastaan. Syylliset asiaan 
kaikki tietävät ja asialle on tehtävä nopeasti jotain. Nykyisen elintarvikekauppalain saa laittaa paperisilppurista läpi ja tehdä uuden. Kaupan 
neuvotteluvoima on liian suuri ja asialle on tehtävä jotain. Toivottavasti poliitikot tekevät nopeasti asialle jotain. Jos kysyisin kaupasta, että ostan ensi 
vuoden kaikki elintarvikkeet, kahvit, lihatuotteet, maitotuotteet, tomaatit ja vessapaperit vuotta ennakkoon nykyisellä hinnalla, niin tälläinen kauppa ei 
taatusti kaupalle sopisi. Sanottaisiin syyksi, että emme tiedä mitä niiden hinnat ovat vuoden päästä. Silti meiltä ostetaan perunat 1,5 vuotta ennakkoon 
ja kaupan puolelta hintataso määrätään syksystä 2022 kevääseen 2023, vaikka yhtäkään perunaa ei ole edes vielä istutettu ja useat tuotantopanokset 
edelleen ostamatta perunan tuottamiseen. 

Tomaatit maksavat kaupassa yli 5 euroa kilo, siinä näyttää markkinahinnassa näkyvän tuotantopanosten, kuten energian nousu. Entäs perunassa, 10 
kilon perunapussilla saisi vaihdantataloudessa kilon tomaateista vain kuoren, tomaattien sisusta jäisi vielä kaupalle. Nykyisenlainen markkinakäytös 
perunalla voi toimia kommunistisessa järjestelmässä, mutta ei länsimaisessa markkinataloudessa. Kyllä myyjätkin voisivat istua peilin ääreen ja 
miettiä tarvitseeko huonoon sopimushintaan ja sopimusehtoihin edes tarjota mitään. Markkinaosuuksilla ei tee kukaan myyjä mitään nykyhinnoilla, 
ne jaetaan joka vuosi uudelleen, tämä tuntuu unohtuvan. Myyntikatteilla jokainen voisi kehittää tilaansa ja yritystänsä tulevaisuuden haasteisiin, jos 
katetta olisi. Koska perunamarkkinat eivät enää toimi kuin alituotannolla, niin koko alan on muistettava, että perunan istutusaloja ei missään 
tapauksessa kannata lisätä ensi kaudella, että kysyntää perunalle olisi sen verran, että se näkyisi hinnassa. Tällä kaudella parempi vientihinta auttaa 
huonoa tilannetta, ensi kauden viennistä ei ole mitään takeita.

Timo Myllymäki

Kustannukset nousee 
- Aloita kullan (Gold) kaivaminen

Kun kustannukset nousevat niin on löydettävä tehokkaita lajikkeita, 
jotka tuottavat vähemmällä enemmän. Goldmarie on satoisa lajike 
alhaisella typpilannoituksellakin, typpimäärä 55 kg/ha on yleensä 
riittävä. Käyttää saman typpimäärän tehokkaammin kuin moni muu 
lajike. Hyvä sisäinen ja ulkoinen laatu yhdistettynä korkealla mop-topin 
kestävyydellä tekee lajikkeesta mielenkiintoisen. Goldmarie kauniin 
keltainen kuori ja erittäin keltainen malto on näyttävän näköinen. Sillä 
on hyvä lehtiruton, ruven ja käsittelynkestävyys. Goldmarie soveltuu 
mainiosti sekä pakkaus, pesu että kuorintaprosesseihin. Goldmarie on 
hieman hidas keittymään, keittäminen kestää noin 5 min kauemmin 
kuin yleensä, kiinteähköstä mallon rakenteesta johtuen. Kypsäksi 
keitettäessä maku on kuitenkin mainio. Tärkkelystä tekee noin 13-14 %. 
Voittanut Saksassa järjestettyjä perunamakukisoja useina vuosina. 
Istuta Goldmarie ylhäälle, koska tekee mukulat selvästi siementä 
alemmas. Tällöin pitkästä itämislevosta johtuen, mahdollinen hidas 
taimettuminen nopeutuu.
Kullan kaivaminen onnistuu ihan perinteisillä perunannostokoneilla 
syksyllä :)  
         

Kuva: Goldmarie- perunannostokoneen säiliössä 2020
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Mielestämme perunan tulisi kilpailla laadulla eikä hinnalla!

Heli ja Harri KOSOLAN PAKKAAMOLTA ovat pitkän linjan siementuotannon ammattilaisia

kynnetään syksyllä On-Land-auralla. 
Nostokoneessa on hydrauliveto, jolloin 
pärjätään kevyehköllä traktorilla. Nostoaikana 
on tehty tilapäisiä liittymiä, jolloin raskaalla 
kuormalla ajo pellolla vähenee.

Kuiva syksy 
- Viime syksynä oli kuivaa ja perunan mukana 
nostokoneeseen tuli liian vähän maata. 
Perunan mukulaluku oli pieni ja koko suuri. 
Tietyissä kohdissa lohkoa tuli rupista perunaa. 
Nosto oli helpompaa ja nopeampaa kuin 
märkänä syksynä, kun sadepäiviä ei tarvinnut 
pitää, kertoo Heli viime kauden nostoista.
- Ideaali tilanne sääolosuhteiden osalta 
perunalle olisi kuiva ja aikainen kevät, 
sopivasti sadetta eikä pitkiä hellejaksoja. 
Ruokaperunavarastojen väheneminen tule-
vana keväänä saa perunansiemenammat-
tilaiset pohtimaan perunan hintaa.
- Vapaiden, hyvien perunaerien hinnan luulisi 
nousevan, kun varastot vähenevät, mutta 
riittääkö se kompensoimaan tuotanto-
panosten kallistumisen, he aprikoivat. 
- Uskomme, että perunatilojen määrä tulee 
vähenemään ja tilakoko suurenemaan. 
Perunan kulutus Suomessa laskee edelleen 
ellei perunan hyviä ominaisuuksia saada 
markkinoitua kuluttajille. Perunan laatua tulee 
edelleen nostaa ja sitä kautta saada lisää 
hintaa. Mielestämme tulisi kilpailla laadulla 
eikä hinnalla.
- Perunan paras ominaisuus kotikeittiössä on 
sen monipuolisuus. Meillä on aina jääkaapissa 
keitettyjä kuoripäällisiä perunoita. Niistä voi 
nopeasti valmistaa vaikka mitä, tietää Heli ja 
kertoo, että perunaa syödään perheessä lähes 
päivittäin.
- Perunaherkkumme on Sikke Sumarin 
perunalohkot.

Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla siemen-
perunaan erikoistuneet Heli Kosola ja Harri 
Martikkala panostavat lohkoillaan maan 
kunnosta huolehtimiseen ja viljelemiensä 
lajikkeiden ominaisuuksien tuntemiseen.
- Tärkeintä siemenperunan viljelyssä on 
tarpeeksi pitkä viljelykierto. Lajikkeiden 
onnistunut viljely vaatii tutustumista niiden 
ominaisuuksiin ja viljelyohjeisiin lannoitusta 
unohtamatta. Jokaiselle lajikkeelle pitää löytää 
sille sopiva lohko huomioiden vesitalous ja 
rupiherkkyys. Kevyille ja raskaille maille on 
myös omat lajikkeensa, he sanovat. Tila 
sijaitsee Kauhavalla ja vuokravarasto Lapualla.
Tällä hetkellä 100 hehtaarin tilalla viljellään 
syysruista, ohraa, saneerauskasveja, nurmea 
ja pääkasvia eli siemenperunaa, jota on reilut 
20 ha ja lajikkeita noin 7. Lajittelu- ja varasto-
kapasiteetti on riittävä ja toimii hyvin.  Tilalla 
on myös metsätaloutta.
Tällä hetkellä viljelyksessä on seitsemän 
lajiketta kahdelle eri siementalolle, Myllymäen 
Peruna Oy:lle ja Finpom Oy:lle.  

Pellot kunnossa 
- Suurin osa omista lohkoistamme on 
multavaa, hienoa hietaa, kun taas vuokra- ja 
vaihtomaiden ominaisuudet vaihtelevat 
suuresti, mutta niiden viljelyhistoriassa ei ole 
perunaa, sanoo Harri ja kertoo satsauksia 
tehdyn myös vuokramaihin. 
- Vuokramaitakin on säätösalaojitettu ja 
tasattu. Muutoin kaikkien maiden kasvu-
kuntoa on parannettu esikasvien valinnalla. 
Esikasvien aikana on vältetty kasvinsuojelu-
aineita, kalkittu ja levitetty karjan lantaa. 
Peltojen tiivistymistä on torjuttu käyttämällä 
kevyttä kalustoa paripyörillä ja matalilla 
rengaspaineilla.
Ylimääräistä maanmuokkausta pyritään 
välttämään esikasvien viljelyssä. Perunamaat   
asdad

Juuret perunassa

”Helin vanhemmilla on ollut perunaa -
60 luvulta lähtien, jolloin oli yhteinen 
Wuhlmaus-nostokone muutaman 
muun isännän kanssa. Lypsylehmien 
pito loppui 1980 -luvun alussa. Sen 
jälkeen rakennettiin tiilestä peruna-
varasto, johon tuli Itumic-säätäjä. 
Varastossa oli melkein alusta asti 
siemenperunaa Järviseudun perunan 
sopimusviljelijöille, mm. Rekord- ja 
Saturna- lajikkeita. Toimitus oli 500 kg 
laatikoissa. 
Vanha isäntä,Helin isä, kuoli 1998, 
jolloin me jatkoimme siitä. Silloin oli 
sopimus 8 hehtaarista siemen-
perunaa. Lajikkeina oli Timate, Ute ja 
lisäksi oli Bintje omaan myyntiin. 
Viljelykierto oli silloin kolme vuotta 
ohraa ja 1-2 vuotta siemenperunaa. 
Viljelyuran alkutaipaleella korvaamat-
tomia viljelyneuvoja saatiin mm. 
Maaseutukeskuksen neuvoja Aimo 
Korpi-Kyynyltä ja Järviseudun perunan 
viljelypäällikkö Martti Nurmelalta.
Raision ostettua Järviseudun perunan 
ruokateollisuus puolen siirryimme 
Vihannin tehtaan siemenviljelijäksi. 
Päälajikkeena oli silloin Fambo ja 
viljelypäällikkönä tehtaalla toimi 
Paula Ilola.
2010- luvulle asti Harri on tehnyt 
konetyöt ja kahdestaan on tehty 
lajittelu-sekä  nostotyöt. Helin äiti on 
ollut nosto- ja lajitteluaikana 
hoitamassa lapsia ja keittämässä 
ruokaa. Häneltä saatiin myös 
käytännön neuvoja.
2012 vuokrattiin suurempi varasto. 
Silloin viljelypinta-ala kasvoi ja 
palkattiin ulkopuolista työvoimaa.
Nykyään sesonkeina on ulkopuolista 
työvoimaa Harrin isän ja oman pojan 
lisäksi. Tähän mennessä on saatu 
tarpeeksi työntekijöitä, varsinkin 
eläkeläisiä.”

Heli Kosola ja Harri Martikkala ovat 
työskennelleet siemenperunan parissa 
pitkästi yli 20 vuotta. Maatilan lohkoja 
trimmataan ja omaa osaamista on kehitetty 
vankan kokemuksen tueksi jatkuvasti.

”Alalla on mahdollisuuksia, mutta 
perunan hyviä ominaisuuksia ei suuri 
yleisö vieläkään tunne riittävän hyvin”
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Saksassa perunan hinta kuluttajalle 
on toisenlainen kuin Suomessa. 
Kuvat tavallisesta ruokakaupasta sekä 
italialaista perunaa myyvästä myymälästä. 
Kuvat lokakuulta 2021.

Goldmarie, Soraya ja Paroli tuottavat satoa 10-25 % 
vähemmällä typellä

30 vuoden kehitystyön tuloksena matalan lannoituksen LOW-INPUT lajikkeet markkinoilla

Saksalainen perunalajikejalostaja Norika on vuosikymmenten ajan sitoutunut jalostustavoitteissaan kestävään kehitykseen. Markkinoille on saatu 
kehitettyä lajikkeita, jotka saavuttavat saman tai paremman sadon vähemmällä typpilannoitteella. Taustalla on luonnonvarojen säästäminen ja 
ympäristöystävällinen viljely mm. nitraattipäästöjen vähentyessä.
LOW-INPUT lajikkeiden jalostuksessa on haluttu säilyttää hyvät makuominaisuudet ja myös perunan terveellisyysominaisuudet. 
- Viljelyohjeiden avulla typpilannoituksen säästöt ovat nousseet jopa 10 - 30 prosenttiin, lajikkeesta riippuen. Tämä on oikea suunta luonnon, mutta 
erityisesti myös viljelijän pärjäämisen kannalta, kun lannoitekuorma kevenee. 

 Samalla se luo pohjan yhteistyön kehittämiselle myös lannoitesektorin kanssa, sanoo Timo 
Myllymäki Myllymäen Perunasta. 

LOW-INPUT lajikkeet ovat perunasektorin yksi ratkaisun keinoista 
ympäristöystävälliseen ja silti tehokkaaseen viljelyyn.

LOW-INPUT lajikkeemme, suluissa typen tarve 

 (-15%) on melko aikainen yleisperuna ruoka- ja ruokateollisuuteen. Se on 
voittanut kahdesti Saksan Perunakauppaliiton järjestämän makukisan Berliinin Grüne 
Wochella, joka maailman suurin ruoka-aiheinen elintarvike-, maatalous- ja puutarha-alan 
messutapahtuma.

(-25%) on aikainen kiinteä ruoka- ja ruokateollisuusperuna, joka hyvin kuivuutta ja 
rupea kestävänä pärjäsi hyvin viime kesä kuivissa olosuhteissa.

 (-10%) on erittäin aikainen kiinteä varhais- ja ruokaperuna. Sillä on erittäin kaunis 
keltainen malto ja se tuottaa melko suurta mukulaa. 

GOLDMARIE

SORAYA 

PAROLI

LOW-INPUT tarkoittaa, että näiden 
lajikkeiden viljely onnistuu  
*vähemmällä typellä 
*vähemmällä nitraatilla ja
*vähemmällä hiilidioksidilla, 
koska lajikkeet hyödyntävät paremmin 
maassa olevia ravinteita.  

Norika on perustettu vuonna 1990 Groß Lüsewitzin maineikkaan Perunatutkimuslaitoksen paikalle, ja 
jalostushistoriaa on  yli 50 vuotta. Saksan markkinoiden lisäksi yhtiöllä on vientiyritys Norex, joka toimittaa 
siemenperunoita yli 40 maahan ympäri maailmaa.

Ovatko paremmat sopimushinnat tarpeeksi korkeat kattamaan kasvavan 
perunan kysyntää tulevaisuudessa Luoteis-Euroopassa?
Kysyy Luoteis-Euroopan perunanviljelijöiden yhteinen toimielin 
NEPG
Perunanviljelijät tiedostavat ja toivovat parempia sopimushintoja. 
Kaikki tuotantopanokset ovat osoittaneet hinnannousua viime 
kuukausina energiasta lannoitteisiin ja kasvinsuojeluun kuin myös 
tuotteiden ja rakentamisen hinnat, mutta myös koneiden ja varaosien 
hinnat! Hehtaarin maan vuokrauskustannukset eivät ole vain nousseet, 
mutta "uutta perunamaata" on välillä myös mahdotonta löytää varsinkin 
Hollannin, Belgian ja Pohjois-Ranskan alueella! Viimeiset 
prosessoriostajien sopimushinnat ovat juuri ilmestyneet, ja ne tarjoavat 
korkeampia hintoja kuin ensimmäiset tarjoukset, jotka julkaistiin viime 
vuoden lopulla. Toimitushinnat kentältä ovat yleensä 2,5 -4 senttiä/kg 
korkeammat, maista, jalostajista ja/tai lajikkeista riippuen. Jotkut 
sopimukset kattavat paljon korkeammat tuotantokustannukset, toiset 
eivät. Jotkut jalostajat näkevät viljelijöiden haluttomuuden allekirjoittaa 
uusia sopimuksia ja ovat muuttaneet hintataulukoitaan yrittääkseen 
houkutella lisää maanviljelijöitä sopimuksiin! NEPG kehottaa tuottajia 
tekemään tarkan tuotantokustannusanalyysin ennen kuin 
allekirjoittavat mitään. Sopimusehdot ovat hintataulukoita tärkeämpiä, 
mutta niitä ei yleensä ole tai ne ovat puutteellisia. 
         

Uusien EU:n asetusten myötä viherryttävästä maataloudesta (YMP-
uudistus) vuoksi tulee paljon uusia haasteita peruna-alalle. 
Perunantuottajien mielestä myös ostajien ja koko yhteiskunnan pitäisi 
ottaa vastuunsa. Viljelijöiden lisäksi muun perunan arvoketjun on 
otettava omansa velvollisuudet, jos he haluavat tasaisen ja riittävän 
suuren perunatarjonnan. Korkeammat jalostajien tarpeet ja viljelijän 
haluttomuus vastata niihin tekevät asiat vaikeiksi. Eri yritykset ja 
jalostajat ovat investoineet ja investoivat edelleen joko uusiin tai 
kunnostettuihin käsittelykoneisiin koko NEPG-vyöhykkeellä. Nämä 
investoinnit todistavat, että tulevaisuuden ennusteet valmiiden 
tuotteiden markkinoiden kasvuun ovat edelleen ennallaan. Kahden 
viime vuosikymmenen aikana perunan jalostusalueen kehitystä on 
ohjannut mm. jalostettujen tuotteiden kysynnän kasvu (varsinkin 
ranskalaiset ja chipsit). Seuraavat vuodet voivat olla käännekohta: 
prosessorit haluavat edelleen yhä enemmän perunoita, mutta 
viljelijöillä ei ole enää mahdollisuutta tuottaa lisää (ei tarpeeksi 
"perunamaata", liian korkeat tuotantokustannukset, ilmaston-
muutoksen paineen vaikutukset jne.). Onko peruna-ala siirtymässä 
kysyntäkriisistä tarjontakriisiin? Ovatko tuottajat yhtä innokkaita 
tuottamaan perunoita tulevina vuosina kuten 5 tai 10 vuotta sitten? 

Seuraavat organisaatiot ovat NEPG:n (Belgia, Hollanti, Ranska ja Saksa) aktiivisia jäseniä (aakkosjärjestyksessä): 
ABS (B), FIWAP (B), FWA (B), PCA (B), REKA (D), UNPT (F) ja VTA (NL). Lähde: NEPG



Simulan tilaa kehitetään työtäpelkäämättömällä asenteella

”Peruna-ala moninkertaistunut vuosikymmenessä”
Monialayrittäjä ja sukutilan jatkaja Juho Simula Laitilasta valittiin 
kotikuntansa VUODEN NUOREKSI YRITTÄJÄKSI 2021. Onnittelut 
tunnustuksesta ovat paikallaan, ja Simulan saaman julkisuuden 
ansiosta myös peruna-ala sai myönteistä näkyvyyttä. Simulan tilan 
historia tunnetaan jopa 1540-luvulta saakka. 

- Vaari on aikanaan viljellyt varhaisperunaa. Juhon isällä Samulilla oli 
vuosituhannen alussa perunaa kymmenisen hehtaaria ja sen jälkeen 
määrää on lisätty vuosittain rajusti. 

Mikä on tilan pelto pinta-ala?
Simulan tila Oy:n pinta-ala on noin 600 hehtaaria. Perunaa tuotetaan 
noin 330 hehtaarilla ja tästä varhais/kesäperunaa on noin kolmannes. 
Lisäksi minulla ja Jaakko Tammelinilla on yhteisyritys JJ-Vihannes, 
jonka peltopinta-ala on noin 200 hehtaaria. Tämä yritys keskittyy kelta- 
ja punasipulin ja lantun tuotantoon.  

Mitä muita kasveja on tuotannossa?
Viljelemme varhais- ja ruokateollisuusperunan lisäksi viljelemme omille 
kanoille rehuksi kauraa, ohraa ja vehnää. 

Minne toimitatte perunaa?
Varhaisperunaa toimitetaan Vihannes-Laitilaan. Myöhäisemmät 
perunalajikkeet toimitamme Öströmin perunatuotteelle. JJ-Vihannes 
kauppakunnostaa sipulinsa itse omalla hallillaan. Myös JJ-vihannes 
tuotteet pakataan Vihannes-Laitilassa. Tilalla myös oma tilamyymälä, 
jossa myydään tilan omia tuotteita: perunaa, kananmunia, kelta- ja 
punasipulia ja lanttua. 

Kokemuksia lajikkeista, SOLIST, PAROLI?
Solist toimii hyvin sekä varhaislajikkeena sekä kuorimoperunana 
kesätoimituksissa. Se on monipuolinen lajike.
Paroli kestää kuivuutta paremmin kuin Solist. Tästä tosin vain yhden 
vuoden kokemus.

Millaisella kalustolla iso hehtaarimäärä perunaan saadaan nostettua?
Perunan nostossa käytössä tällä hetkellä.
Kaksi 1-rivistä: Grimme 75-30 ja Grimme 75-55
Kaksi 2-rivistä: Grimme SE260
Lisäksi ”kuokka”nostokone 
Sipulin nostossa käytössä myös Grimme gt 1700
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RUOKAKAPINALLE OLISI NYT HYVÄT EVÄÄT!  

Kasvinviljelyasiamies Antti Lavonen, MTK: 

-Erilaiset rajoitukset ja etätyösuositukset ovat 
vaihdelleet aalloittain pian jo pari vuotta, enkä 
usko, että loppu on vielä käsillä.
Sairastuneiden määrät ovat olleet keskitalven 
aikana kasvussa, mikä ei ole onneksi näkynyt 
tehohoidon tarpeen vastaavana kasvuna. 
Rokotekattavuuden parantuminen onneksi 
näkyy myönteisenä. 
 

Ei lopu, vaikka niukkuus lisääntyy 
Antti Lavonen arvioi, että ruokaperunavarastot 
riittävät juuri ja juuri kuluvan kauden 
tarpeisiin. Laadukkaiden pesuperunaerien 
saatavuus on jo nyt tiukilla. Kotimaiselle 
varhais- ja kesäperunasadolle tulee olemaan 
kysyntää.

Maailmanlaajuinen koronavirustauti (Covid-
19) rantautui Suomeen voimallisesti 
alkuvuodesta 2020.  
- Maaliskuussa 2020, kun valtakunnalliset 
rajoitustoimet olivat tiukimmillaan, perunan 
kulutus laski erityisesti ammattikeittiöissä ja 
HoReCa-puo l e l l a  j opa   50 -80  %.  
Kuoripäällisen perunan kulutus vastaavasti 
kasvoi. Pandemian edetessä perunan hinta 
kuluttajille nousi. Surullista kyllä, tuottajien 
saama hinta laski, vaikka kuoripäällisen 
perunan kysyntä oli hyvä. Eli markkinat eivät 
toimi. Tuottajien asemaa ruokaketjussa pitää 
pystyä parantamaan keskittyneen kaupan liian 
vahvan markkina-aseman hillitsemiseksi, 
sanoo kasvinviljelyasiamies Antti Lavonen 
MTK:sta.  

-Lokakuun varastokysely jo näytti, että 
perunan määrässä ollaan alhaisimpien 
vuosien tasolla, mutta uskon, että peruna 
venyy. Perunan tuonti on keväällä mahdol-
lista, mutta tällä kaudella saatavuus on 
normaalia heikompi ja hinta selvästi Suomen 
hintatasoa korkeampi.  Perunaa on jo viety ja 
tullaan viemään kevätkauden aikana mm. 
Ruotsiin ja Baltian maihin. Kaudella 2012-13 
oltiin yhtä alhaisissa määrissä, tietää 
Lavonen.
Kaupan asenne hinnoitteluun ei saa häneltä 
ymmärrystä. Niukkuuden pitäisi näkyä 
tuottajahinnassa.
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Premium Startti + Mn 
Premium KS (K45-S13)
Gardenia 9-6-22+S+Mg
Gardenia 3-6-31+S
Gardenia 15-3-16+S+Ca+Mg
Gardenia 14-0-21+S+Ca+Mg
Gardenia 13-4-18+S+Ca+Mg
Gardenia 12-5-19+S+Ca+Mg
Gardenia 10-2-24+S+Ca+Mg
Agro Starttifosfori (12-23-0-Mg-S)
Agro Kaliumsulfaatti (K45-S13)
GreenCare Pro Extra
GreenCare Pro Ca/Mg ravinne
GreenCare Pro CA/Mg plus
GreenCare Horti NPK 2
GreenCare Horti NPK 3
GreenCare Horti NPK 4
GreenCare Horti NK
FinMag Mg-ravinne
Polysulfaatti
YaraMila HeVi 1
Yara HeVi 2
YaraMila HeVi 3
Yara HeVi 4
YaraMila HeVi 6
Yara HeVi NK 1
Yara HeVi NK 2
YaraLiva NITRABOR (kalkkisalpietari)
Starttilannoite
Yara Superfosfaatti P 20
Kaliumsulfaatti
Biotiitti
Ferticare 10-52-17

600
500
600
600
600
600
600
600
600

600/25
500
600
25

600
600
600
500
600
625
600
700
700
700
700
700
700
700
600
650
750
700
irto

25/1200

14

8,8
3,1
14,8
13,8
12,8
11,8
10
12

3

6
10
12

13,8

8
10
11
12
14
11
14
15
12

10

24

5,9
5,9
3

3,9
5
2
23

5,2
4,8
5,2

5
1,9
4,6
4
3

23
20

22,7

45
22

30,7
15,8
20,5
17,9
18,5
24

45

20
18,3
14,1
20,6

11,6
19

24,5
18
17
15
24
21

41
5
14

11,4
16
8,2
10,6
9,3
9,5
12,5

1
13
12
11
11
12
15
14
9
21

19,2
11,6
12
10
10
10

12,3
11

18

0,5

1,2
1,2
1

0,8
0,8
1,8

7,5
9
9

1,5
1,2
1,2

16
3,6
2,5

1,6
1,8
2,5

10

2,1
2,2
1,7
1,5
1,4

11
12
12

12,2

19

16
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M
ag

ne
si

um

Ka
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Bo
or

i

Si
nk

ki

Ku
pa

ri

M
an

ga
an

i

M
ol

yb
de

en
i

Ra
ut

a

0,6
0,2
0,2
0,1
0,1
0,02

0,02
0,05
0,03
0,05
0,04
0,02
0,03

0,03

0,6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,02

0,16
0,04
0,027

0,18

0,5
0,1
0,1
0,04
0,04

0,05

0,03
0,035
0,05

3
0,6
0,6
0,4
0,4

0,25
0,4
0,25
0,17

0,4

0,04
0,01
0,01

0,002

0,5
0,2
0,2

 Perunan lannoitteet (rakeiset)

KLOORIVAPAAT LANNOITTEET 
(CI alle 0,3%)

Lannoitteen valmistajat/myyjät aakkosjärjestyksessä

Bernerin tuotteista osa on vähäkloorisia (Cl < 2,0 %). Bernerin lannoitteista soveltuu myös luomuun Polysulfaatti (matalakloorinen), Greencare Pro Ca/Mg 
Plus, Greencare Pro Ca/Mg ravinne ja FinMag Mg-ravinne. Bernerin ja Belor Agron lannoitteita on saatavilla toistaiseksi paitsi Premium KS:tä ei ole 
saatavilla.
Cemagron lannoitteita valmistetaan enää yksi tuotantoerä, toimitusaika maalis/huhtikuu.
Yaran lannoitteita on saatavilla maaliskuusta eteenpäin varastotilanteen mukaan. Biotiitin neutralointikyky 13 %, kysynnästä riippuen hetkelliset 
toimitusrajoitukset mahdollisia.

0,2Belor Agro
Belor Agro
Cemagro
Cemagro
Cemagro
Cemagro
Cemagro
Cemagro
Cemagro
Cemagro
Cemagro
Viljelijän Avena Berner
Viljelijän Avena Berner
Viljelijän Avena Berner
Viljelijän Avena Berner
Viljelijän Avena Berner
Viljelijän Avena Berner
Viljelijän Avena Berner
Viljelijän Avena Berner
Viljelijän Avena Berner
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi
Yara Suomi

Valmistaja

13

0,08

Lannoitteiden mekaaninen koostumus 
voi vaihdella eri valmistajilla ja eri 

lannoitteilla. Ravinnearvot perustuvat 
lannoitteen myyjiltä saatuihin tietoihin.  

Lannoitteiden saatavuus voi muuttua 
nopeasti, kysy myyjältäsi ajoissa mitä on 

saatavilla. Lannoitteen ostajan tulee 
tarkastaa itse tietojen oikeellisuus 

valmistajalta/myyjältä, koska 
ravinnekoostumukset 
vaihtuvat jatkuvasti. 
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AVR Spirit 7200 tulee Suomeen   
AVR:n uusi Spirit 7200 kone on kaksirivinen sivulta nostava säiliökone. Koneeseen on 
integroitu ylimääräinen varrenerittely yksikkö, joten varret eivät aiheuta ongelmia noston 
aikana. Muita hyviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi leveät renkaat, mahdollisuus pitää 
paripyöriä, nostopään pikavaihto, 7 tonnin säiliö, AVR Connect (tehdasyhteys)  mahdollisuus 
sekä ISOBUS hallinta, luettelee Peter Klåvus Klåvus Groupilta. 
- Tulevan kauden kaikki Spirit 7200 koneet on myyty ja yksi niistä tulee Suomeen, hän iloitsee.
AVR'n vientipäälikkö Tom Lootens kertoo, että Spirit 7200 konetta on kehitetty ja testattu 
todella paljon erittäin vaikeissa olosuhteissa Hollannissa ja Belgiassa. 

Suorituskyky esille!
Viime syksynä järjestetyssä nostonäytöksessä Etelä-Ruotsissa kone lunasti odotukset.
- Kone selvitti erittäin hyvin vaikeista olosuhteista huolimatta, kertoo perunanviljelijä Emil 
Hjalmarsson. Emil kertoo yllättyneensä siitä, miten kevyt kone oli vetää. Tämä on tärkeä 
erityisesti silloin kun pellot ovat pehmeitä.
- Samalla myös polttoaineenkulutus pysyy maltillisena. Uudet varrenpoistoratkaisut toimivat 
juuri niin kuin olin odottanut.
Peter Klåvus puolestaan kertoo lokakuun olleen todella sateinen Ruotsin eteläosassa. 
- Olosuhteet nostonäytökselle olivat parhaat mahdolliset. Vaativassa tilanteessa koneen 
ominaisuudet ja suorituskyky saadaan parhaiten esille, sanoo Klåvus. Tulevan kauden aikana 
on tarkoitus esitellä Spirit tositoimissa myös Suomessa.

www.farmers.fi

Dennis Grönroos Orklalle
- Tehtaalla kuluvan perunan tarve on hankintavastuullani, sanoo viime vuoden lopulla Orklan 
sipsitehtaalle uudeksi agromanageriksi kutsuttu agrologi Dennis Grönroos. Hänen 
työhuoneensa sijaitsee tuotantolaitoksen konttorilla Haraldbyn kylässä, joka sijaitsee 20 
kilometriä Maarianhaminasta pohjoiseen.
- Työ sisältää päävastuun hankinnasta, esimiestehtäviä omalla osastolla sekä tietysti 
viljelijöiden kontaktointia. Ikkunasta näkyy varsinkin kesällä suosittu Chipsin 
tehtaanmyymälä, kertoo uudesta haasteestaan innostunut Grönroos.
Hän on valmistumisen jälkeen työskennellyt viljelyasiantuntijana mm. Jepuan Perunalla ja 
Ahvenanmaan ProAgrialla.

Orkla on norjalainen, maailmanlaajuisesti toimiva monialayhtiö. https://www.orkla.fi/yritys-
tietoa-meista/orkla-suomi/historia/

PERUNAN VARASTOMÄÄRÄT 
POIKKEUKSELLISEN ALHAALLA
Ruokaperunan varastotilasto 15.1.2022 näyttää, että ruoka- ja ruokateollisuusperunaa on 
poikkeuksellisen vähän jäljellä. Tammikuussa oli ruokaperunaa 70 milj. kiloa ja 
ruokateollisuusperunaa 16 milj. kiloa jäljellä, Lukesta arvioidaan. Lokakuusta ruokaperunan 
määrä oli vähentynyt 71 milj. kilolla ja ruokateollisuusperuna 14 milj. kilolla. Ruokaperunaa 
on ollut viimein näin vähän vuoden 2013 talvella. Vienti vetää varsinkin Baltian maihin. 
Vuosi sitten tammikuussa 2021 ruoka- ja ruokateollisuusperunaa oli maatilojen varastoissa 
112 miljoonaa kiloa. Tästä ruokaperunaa oli 92 miljoonaa kiloa. Eli 26 milj. kiloa on 
vähemmän ruoka- ja ruokateollisuusperunaa kuin vuosi sitten.

Lähde: Luonnonvarakeskus
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Pellolta torikauppaan, kabinetista vientitarkastajaksi. Monen roolin perunamies Asko Seppänen kehittää 
perunantuotannon ratkaisuja Bernerin tiimissä

BULKKILEIMASTA PITÄÄ PÄÄSTÄ EROON!

Kaikkien tuntema peruna-alan asiantuntija ja perunasektorissa monen 
roolin tekijänä tunnettu  Asko Seppänen on syntyjään maatilan poika 
Joroisilta. 
- Päätuotantosuuntamme olivat peruna, juurekset ja marjat. Lisäksi 
pidimme kanalaa ja pääasiallinen myyntikanava oli torikauppa. Heti kun 
agrologin paperit olivat taskussa, tulin valituksi Tyrnävälle SPK:lle 
kenttäpäälliköksi, eikä välimatkankaan takia kotitilan pito enää ollut 
vaihtoehto.
- Siemenperunan näkövinkkelistä silloinen esimieheni jakoi auliisti 
tietotaitoaan ja opetti. Pohjois-Pohjanmaalla tilojen siirtyminen 
karjataloudesta perunaan ja samalla satsaukset peltojen kuntoon toivat 
kehitysloikan siemenperunasektorille. Tosin katovuosi 1987 ja sitä 
seurannut 1988 huippuvuosi loivat ensimmäisen signaalin monen 
mielessä siemenperunasektorin edelleen kehittämiselle.
- Siirryin Vihantiin Raisio yhtymän ruokaperunateollisuuden 
palvelukseen 1989. Aika oli tietyllä tavalla suojattua teollisuuden 
tuonnin ja siten viljelijöiden näkövinkkelistä, kun ministeriö ja 
huoltovarmuuskeskus pitivät yllä tuontilupakäytäntöjä. Tehtaan oman 
tuotannon sekä ruokateollisuus- ja siemenperunan viljelyn kehitystyö 
loivat varmuutta ja pohjaa yrityksen toiminnalle.
       

EU:n liittyminen toi muutoksia 
-Eurooppalaiset lajiketalot alkoivat kiinnostua Suomesta, kun valtio 
ratifioi lajikejalostussopimuksen. Kun vielä tukiehtoihin liitettiin 
siemenperunan ostovelvoite ja ilmapiiri avautui kansainväliselle 
toiminnalle, oli uuden kasvupyrähdyksen paikka. Siemenperuna-
sektorille syntyi uusia siemenperunataloja, esim. Sadokas Oy ja 
Pyhäjoen Kantaperuna. He myös lähtivät omalta osaltaan 
kansainvälistämään suomalaista perunasektoria.
- EAST-WEST -seminaarissa (1999) meillä katseet käännettiin Venäjän 
vientiin. Vuosina 2010-2012 Venäjän vienti oli kymmeniä miljoonia 
kiloja; ruokaperunaa vietiin vuosittain 20–50 miljoonaa kiloa ja 
siemenperunaa 3–4 miljoonaa kiloa, sanoo Seppänen. 
- Uskon, että voimakas vienti toi suuren volyymin kautta vakautta myös 
viljelijöille ja rohkaistuttiin satsauksiin myös oman tilan kohdalla. 
Venäjä laittoi rajat kiinni vuonna 2013 ja alalle syntyi ylituotantoa.
- Ylituotantoa on sairastettu näihin päiviin saakka.
- 2010 luvun taitteessa Suomeen rakentui runsaasti pakkaamo-
kapasiteettia, ja keskusliikkeillä onkin edelleen käsitys, ettei 
suomalainen peruna lopu koskaan. Eli pakkaamot taistelevat keskenään 
volyymeistä ja viljelijöistä ja valtaa on liiaksi keskusliikkeillä. 
Raisio yhtymän palveluksesta Asko Seppänen siirtyi MTK:n 
palvelukseen Helsinkiin pariksi vuodeksi, mutta veri veti konttorista 
asdsdf

pellolle ja tuli eteen pesti Sadokkaalle ja myöhemmin Kantaperunalle 
viljelypäälliköksi, kunnes 2010 oman yrityksen kautta hän lähti tuomaan 
Agricon lajikkeita Suomeen. 
- Lajikkeet olivat kohtuuhyviä, mutta kasvitautihaasteet toivat mutkia 
matkaan ja Agrico tuli mukaan yritykseen osakkaaksi. Samaan aikaan 
viljelijöiden sertifioitun siemenen ostovelvoite pieneni ja uusia 
lajiketaloja tuli markkinoille, joten päätös siirtyä eteenpäin oli lopulta 
selvä. 

Uutta rakentamassa 
Asko Seppänen on työskennellyt Viljelijän Avena Bernerillä sen 
lanseerauksesta saakka. 
- Tuli yhteydenotto, että Suomeen ollaan perustamassa Ruotsin mallin 
mukaista uuden ajan maatalouskauppa, joka perustuu myynti-
henkilöiden osaamiseen ja jalkauttamiseen ympäri Suomen. Kun vielä 
sain perunaosaamisen rinnalle uutta toimintaa, niin homma oli helppo 
kätellä, sanoo Seppänen, joka kertoo nauttivana mielenkiintoisesta 
työstään edelleen. 
- Kaikki me tietysti myymme koko sortimenttia, mutta oman taustani 
kautta seuraan jatkuvasti kehitystä perunapuolen ja erikoiskasvien 
kasvinsuojelurintamalla Euroopassa ja maailmalla. Myyntityön ja 
neuvonnan lisäksi on kiinnostavaa mm.  olla Pulkkisen Jannen kanssa 
kehittämässä Bernerin uutta HORTI -lannoitesarjaa. 

Katse markkinointiin  
Asko Seppänen näkee peruna-alan tulevaisuuden positiivisena. 
- Meillä on loistava raaka-aine ja ammattitaitoaan kehittämään 
halukkaat viljelijät. Laatua pitää tietysti pyrkiä parantamaan, mutta 
ulkoisen laadun korostaminen on mennyt paikoin liian pitkälle, hän 
arvioi ja nostaa esiin muut yhteiskunnan hiljaiset signaalit, jotka liittyvät 
ihmisen työ- ja paikkasidonnaisuuden kehitykseen. 
- Suhtautuminen työntekoon on muuttumassa. Jos maatilayritys ei 
kannata, niin sitä ei enää kukaan jatkossa tunnesyistä yritä jatkaa. 
Tuotanto joko on mielekästä tai sitten ei ja perunanviljelykin on 
tulevaisuudessa enenevässä määrin bisnes bisnesten joukossa. Tähän 
pitää mielestäni herätä! 
Asko Seppänen näkee, että suomalaiselle perunalle on raivattavissa 
jalansijaa myös ulkomailla. Ponnistelut eroon ns. bulkkimaineesta 
vievät vuosia ja nyt alalle tulee liian vähän rahaa toiminnan 
kehittämiseen. 
- Viidenkin sentin lisähinta tuottajalle antaisi signaalin, että omaa 
tuotantoa kannattaa kehittää, päättää Seppänen.

Kuva: Asko Seppänen

”suomalaiselle perunalle on 
raivattavissa jalansijaa myös 

ulkomailla”
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Lajikkeita moneen eri käyttötarkoitukseen 

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

AGILA

BALTIC ROSE

- Melko myöhäinen kiinteä peruna
- Punainen kuori, erittäin keltainen malto
- Korkea ruvenkestävys
- Suuri mukulakoko
- Korkea kauppakelpoinen sato

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

GALA

Suurisatoinen kuorimoperuna

Tunnustettu Makukisan voittaja!

Punakuorinen kaunotar

- Aikainen yleisperuna
- Kaunis pyöreän soikea ruokaperuna
- Vaalean keltainen malto, matalilla silmuilla
- Tuottaa tasakokoisia mukuloita
- Tuottaa suuren kauppakelpoisen sadon
- Tärkkelys n. 12-13 %

FANDANGO

UUTUUS! yleisperuna

- Melko aikainen yleisperuna
- Erittäin keltakuorinen
- Mukulakoko keskinkertaisesta isoon
- Erittäin hyvä ruvenkestävyys
- Hyvä käsittelynkestävyys
- Hyvä rutonkestävyys

GOLDMARIE
Makukuningatar Saksan maalla

- Erittäin aikainen varhaisperuna
- Taimettuu nopeasti ja muodostaa mukulat
- Kauniin keltakuorinen
- Melko suurta mukulakokoa aikaisin
- Hyvä ruvenkestävyys

PAROLI
Varma herkku kesäperunasta syksyyn saakka

KIINTEÄ YLEISPERUNA JAUHOINEN

Ruokaperuna

Tärkkelysperuna

Luomu

Valmistuotteet

Kuorintalaatua

Chipsi

Ranskanperunat

Tärkkelyslajikkeet  
seuraavalla aukeamalla
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- Erittäin aikainen varhaisperuna
- Hyvä mukulamäärä, tasakokoista mukulaa
- Myyntiaika juhannuksesta talveen
- Kestää istutuksen kylmään maahan
- Hyvänmakuinen peruna
- Suomen suurin varhaisperunalajike
- Ei tarvitse varaston hävitystä

SOLIST

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

SORAYA
Suurisatoinen, myös luomuun!Varhaisin moniottelija kauppaan ja ruokateollisuuteen

 
myllymaenperuna.fi 
LISÄTIEDOT LAJIKKEISTA:

Virpi 
0400 701 250

Timo 
040 506 6638

UUTUUSLAJIKKEET

LOREEN

- Aikainen syysperuna
- Runsasmukulainen
- Erittäin hyvä sisäinen laatu
- Hyvä rutonkestävyys
- Hyvä maltokaaren kestävyys
- Luomuun

ORLA
Sisäsiisti kuorintalajike!

- Melko aikainen yleisperuna
- Erittäin keltainen malto
- Runsasmukulainen
- Tärkkelys 13 %
- Erittäin hyvä sisäinen laatu
- Hyvä maltokaaren kestävyys

Elokuun loppupuolen nostoihin

PIROL

Aikainen punaiseen pussiin, chipsilajike - Aikainen jauhoinen ruoka- ja chipsiperuna
- Suuri mukulamäärä
- Korkea sato aikaiseksi jauhoiseksi lajikkeeksi
- Tärkkelys 16-18 % 
- Hyvä ruven- ja kuivuudenkestävyys
- Hyvä mustelmien kestävyys
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Tärkkelysperunalajikkeet 

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

ALBATROS
Viljelyvarma vuodesta toiseen

MUNGO

- Aikaista korkeaa tärkkelystä
- Erittäin korkea tärkkelysprosentti
- Korkea mukulamäärä- ja sato
- Mukulat irtoavat varsista nostossa
- Myös luomuun
- Kestävyys kaikki keltaperuna-ankeroisen rodut

MYYTY

STÄRKEPROFI

- Melko myöhäinen tärkkelysperuna
- Korkea tärkkelysprosentti
- Korkea mukulasato 
- Erittäin hyvä rutonkestävyys
- Hyvä varastointikestävyys
- Myös luomuun

Tärkkelyksen ammattilainen

Tärkkelyssatojen haastaja

PARTNER

- Erittäin aikainen tärkkelysperuna
- Tekee sadon elokuun loppuun mennessä
- Korkea mukulamäärä
- Tuottaa aikaisin hyvän tärkkelyssadon
- Kestävyys kaikki keltaperuna-ankeroisen rodut

UUTUUS! Luottokumppanisi satokauden alkuun

SOLIST
PAROLI
ORLA
GALA
FANDANGO
AGILA
PIROL 
SORAYA
LOREEN
GOLDMARIE
BALTIC ROSE

Tärkkelyslajikkeet:
PARTNER
MUNGO
ALBATROS 
STÄRKEPROFI
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Aikaisuus Käyttötarkoitus Kestävyydet
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KEITTOTYYPPI: A = kiinteä, B = yleisperuna, C = jauhoinen
MALLON VÄRI: V = valkoinen, VK = vaaleankeltainen, K = keltainen

KUORI: S = sileä, HK = hiukan karhea
KELTAPERUNA-ANKEROINEN, KESTÄVYYS: + = 1 rotu, ++ = 2 rotua, +++ = kaikki rodut

Myllymäen Perunan LAJIKKEIDEN OMINAISUUDET
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Lisätietoja

Vaihtelevat sääolosuhteet voivat altistaa kasvuhalkeamille
Vaihtelevat sääolosuhteet voivat altistaa kasvuhalkeamille

! = Kaupan keinovalo tekee vihertymistä

! = Lyhyt itämislepo
! = Arka kolhuille

Tekee mukulat syvälle, istutus matalaan

Tärkkelyskauden alkuun
Mukulan muoto muuttuu pitkänsoikeaksi kasvun lopussa
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Tiedot perustuvat virallisiin ja omiin lajikokeisiin sekä viljelijöiden käytännön kokemuksiin.
Perunat ovat luonnontuotteita, joten sää ym. olosuhteet voivat vaikuttaa ominaisuuksiin. 

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

Siemenperunahinnasto 2022
KOKONAIS-
TILAUSMÄÄRÄ PERUSHINTA

30-40 mm
pieni koko

0,64
0,66

(0,70)
0,70
0,71
0,68

(0,73)
(0,70)
0,66
0,68
0,66

40-55 mm
iso koko

0,46
0,48

(0,52)
(0,52)
0,53
0,50

(0,55)
(0,52)
0,48
0,50
0,48

TILAUSMÄÄRÄ YLI 5 000 kg

30-40 mm
pieni koko

0,61
0,63

(0,67)
0,67
0,68
0,65

(0,70)
(0,67)
0,63
0,65
0,63

40-55 mm
iso koko

0,44
0,46

(0,50)
(0,50)
0,50
0,48

(0,52)
(0,50)
0,46
0,48
0,46

TILAUSMÄÄRÄ YLI 10 000 kg

30-40 mm
pieni koko

0,58
0,60

(0,64)
0,64
0,65
0,62

(0,67)
(0,64)
0,60
0,62
0,60

40-55 mm
iso koko

0,42
0,44

(0,48)
(0,48)
0,48
0,46

(0,50)
(0,48)
0,44
0,46
0,44

TILAUSMÄÄRÄ YLI 20 000 kg

30-40 mm
pieni koko

0,56
0,58

(0,61)
0,61
0,62
0,59

(0,64)
(0,61)
0,58
0,60
0,58

40-55 mm
iso koko

0,40
0,42

(0,46)
(0,46)
0,46
0,44

(0,48)
(0,46)
0,42
0,44
0,42

28-40 mm
pieni koko

(0,70)
(0,70)
0,71

40-50 mm
iso koko

0,49
(0,49)
0,50

28-40 mm
pieni koko

(0,67)
(0,67)
0,68

40-50 mm
iso koko

0,47
(0,47)
0,48

28-40 mm
pieni koko

(0,64)
(0,64)
0,65

40-50 mm
iso koko

0,45
(0,45)
0,46

28-40 mm
pieni koko

(0,61)
(0,61)
0,62

40-50 mm
iso koko

0,43
(0,43)
0,44

FANDANGO
GALA
LOREEN
ORLA
PAROLI
PIROL
SOLIST
SORAYA
ALBATROS
PARTNER
STÄRKEPROFI
MUNGO

AGILA
BALTIC ROSE
GOLDMARIE

Mungon siementä saatavilla suoraan tärkkelysperunatehtaaltasi

Siemenperunan hinnat ovat ALV 0% vapaasti myyjän varastolla Kauhajoella, Lapualla, Tyrnävällä tai Vieremällä. 
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV 14%.
Hinnat ovat 1200 kg:n suursäkkeihin pakatun siemenperunan hintoja. 
600 kg suursäkeissä hinta + 0,04 e/kg. 25 kg verkkosäkeissä + 0,07 e /kg. Kertakäyttölavat sisältyvät hintoihin. 
Kokonaistilausmäärään lasketaan kaikki tilaamanne lajikkeet yhteensä. 
Siemenen hintaa ei lisätä toimitusajankohtaan liittyviä varastointilisämaksuja.

Suluissa ( ) loppuunmyydyt lajikkeet ja siemenkoko
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”Uudet toimivat tilat ja ammattitaitoinen 
huolto-organisaatio ovat pitkäikäisten 
asiakassuhteiden ja luotettavan 
jälkimarkkinoinnin kulmakivet”

Yrittäjä, perunanviljelijä Anssi Väättänen toi ensimmäisen Dewulfin Suomeen yli 20 vuotta sitten

Huolto pelaa ympäri Suomen 
Avagron sop imushuol to l i i kke i tä  on  
vahvimmilla perunantuotantoalueilla. 
-Etelä-Pohjanmaalla AKV-asennus toimii 
Nurmosta ja Isojoelta käsin, mutta asentajat 
liikkuvat laajasti tarpeen mukaan. Samanlaista 
kuviota olemme rakentaneet koko Suomeen. 
Laitilan toimipisteestä Väättänen haluaa 
nostaa Jussi Tuomolan ja Mikko Leinosen.
-Esimerkiksi Jussi on perunatilan poika ja 
autoinsinööri, jolla on yli kymmenen vuoden 
kokemus autoliikkeen jälkimarkkinoinnista. 
Hän, ja samoin Mikko, saavat nopeasti kiinni 
asiakkaan ongelmasta, kun soitto tulee, 
Väät tänen kehuu.  Hän sanoo,  et tä  
koronapandemia on vahvistanut digitaitoja 
koko yrityksessä. 
-Zoomit, valokuvat ja videot ovat hyvä apu, 
kun huolto kartoittaa asiakkaan tarpeen.

Erikoiskasvien, kuten vihannesten, perunan ja 
marjojen viljelykoneisiin ja -laitteisiin 
erikoistunut Avagro on toiminut uusissa 5000 
neliön tiloissaan vuoden päivät.

- Sijaintimme ei ole muuttunut paljoakaan, 
koska uudet ja remontoidut tilat ovat samalla 
teollisuusalueella kuin vanhatkin eli kasitien 
varrella Laitilassa, kertoo yrittäjä Anssi 
Väättänen. Sysäys uusin tiloihin tuli 
ajankohtaiseksi, kun oma metallikonepaja 
tarvitsi lisää tilaa ja lähes naapurissa sijainnut 
ovitehdas lopetti toimintansa.
- Hyppäys 1200 neliöstä moninkertaisesti 
isompiin tarkoitti myös remonttia, joka jatkuu 
julkisivun osalta vielä tulevana keväänä. Oman 
metallipuolen tuotanto rajattiin, paloteknisistä 
syistä, omaksi osastoksi. Samalla myös 
myynti, huoltopuoli ja koulutustilat tehtiin 
tarkoituksenmukaisiksi, kertoo Väättänen.
- Tämä on ollut yrityksellemme satsaus myös 
henkilökunnan hyvinvointiin ja helpottamaan 
jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä, toteaa 
Väättänen ja on ylpeä omasta väestään. 
- Pystymme myös vuokraamaan osan tiloista, 
jos kiinnostuneita on. Synergia ja verkostoi-
tuminen maanviljelyksen ja teollisuuden 
kanssa kiinnostaa meitä. Myös asiakas-
tapahtumia ja koulutuksia on nyt helppo 
järjestää, Anssi Väättänen pohtii ja lupaa 
AVOIMET OVET, kun se on mahdollista.

Enduro ennätyksessä 
Dewulfin lippulaiva Enduro on myynyt 
Euroopassa ennätysmäisesti ja belgialainen, 
perheomisteinen yritys myy jo vuotta 2023.
Itsekin varhaisperunanviljelijänä sivu-
toimisesti toimivat Anssi Väättänen tuntee 
perunanviljelyksen tarpeet omakohtaisesti. 
- Ei yleensä tarvitse lämpimikseen seurustella, 
kun asiakkaan tarvekartoitusta teemme. 
Toivon, että meihin ollaan yhteydessä 
matalalla kynnyksellä, sillä olemme aina 
valmiit tarjoamaan vaihtoehtoja. 
Avagron hoitamia kansainvälisiä kone- ja 
laite-edustuksia on jopa 40 kpl.
- Tästä syystä kouluttaudumme jatkuvasti, 
jotta palvelu pelaa asiakkaalle joka vaiheessa, 
päättää Anssi Väättänen.

Kuvassa 
Avagron jälkimarkkinoinnin 

Jussi Tuomola, Mikko Leinonen 
sekä yrittäjä Anssi Väätänen.

Avagro on mukana Lepaan 
näyttelyssä 11.-13.8.2022.
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Moptopin ”uudet” erilaiset oireet 
Moptopin oireet voivat olla erilaisia kuin olemme tähän asti luulleet. Olemme oppineet, että Moptop 
(maltokaarivirus) on normaalisti tumman kaaren näköinen joko perunan pinnassa tai sisällä. Kokemukset ja 
tutkimustulokset eri pakkaamoilta ja kuorimoilta vahvistavat, että on myös toisenlaisia moptopin oireita kuin 
tumma kaari. Perunassa voi olla värivirheitä (kaksivärisyys) joko pinnassa tai mallossa tai sisällä tummia 
laikkuja. Nämä erilaiset moptop tartunnat näyttävät tulevan osaan lajikkeita, joiden on ajateltu olevan hyvän 
moptop kestävyyden olevia lajikkeita.
Vuonna 2020 oli vaikea moptop vuosi useilla perunantuotantoalueilla. Pakkaamot ja kuorimot lähettivät 
perunoita, joissa oli kyseisiä oireita vuonna 2020 Luken laboratorioon tutkimuksiin. Sama toistui vuoden 2021 
testissä. Laboratorion lähettämissä vastauksissa toistui samat tulokset värivirheiset (harmaat alueet) tai mustat 
pilkut/alueet mallossa olivat aina moptop positiivisia perunoita ja sisältä terveet mukulat olivat joko moptop 
negatiivisia tai positiivisia. Mustia pilkkuja on luultu tähän asti myös ruskolaikun aiheuttamaksi, mutta 
labratulosten perusteella näyttäisi olevan päätekijänä moptop tartunta. Oireet tulevat nimenomaan erittäin 
pahoina moptop vuosina näihin ”kestäviin” lajikkeisiin. Kuorimojen kokemus on, että nämä oireet 
(kaksivärisyys/mustat pilkut) lisääntyvät varastoinnin aikana talvella perunoissa kuten tavallisetkin moptopin 
oireet. 
Kuorirokon taudinaiheuttajasienen tiedetään siirtävän perunoihin moptop-virusta. Voisiko kuorihuokosten 
pitkällä aukiololla olla mitään vaikutusta liian kostealla pellolla, että tartunta pääsee perunan sisälle kuoren läpi 
myös näissä ”kestävissä” lajikkeissa. Vai riittääkö siihen pelkästään kuorirokkosieni ja sääolosuhteiden tuoma 
korkea tartuntapaineen määrä. Normaalina vuotena näihin ”kestäviin” lajikkeisiin ei näitä oireita tule, vaikka 
moptopin oireet herkästi näyttävissä perinteisissä lajikkeissa voi oireita jo näkyä. Tietenkin on mahdollista, että 
näitä oireita aiheuttaa tai lisää jokin muukin tekijä kuorirokkosienen kanssa. Vanhastaan on tiedossa, että hyvin 
salaojitetulla lohkolla tulee vähemmän oireita kuin huonosti ojitetulla. Eli liika vesi pellolla lisää oireita. Myös 
maalajeilla on merkitystä, karkeilla hiekkamailla näkyy moptopin oireita helpommin kuin vähemmän 
hiekkaisella. Moptop voi siirtyä lohkoilta toiselle harmaan siemenen käytöllä, työkoneiden mukana siirtyneellä 
mullalla tai voimakkaalla tuulella, joka nostaa multaa ilmaan ja levittää sitä naapurilohkolle. Ohessa kuvat 
kolmesta eri lajikkeesta jotka oirehtivat eri lailla. 
Tarvitaanko asiaan lisää tutkimusta? 

Timo Myllymäki

PERUNANTUTKIMUSPÄIVÄT TAMPEREELLA
Milloin: 5.-6.4.2022
Missä: Hotelli Rosendahl, Tampere

Pääteemana kannattavuus
Tänä vuonna järjestämme rohkeasti pitkästä aikaa perinteiset 
Perunantutkimuspäivät fyysisesti paikan päällä. Huhtikuussa on talvi jo 
ohi, ja varhaisperunaväki jo pelloilla, joten jätetään se talvipäivä nimestä 
nyt pois. Paikkana on hotelli Rosendahl. Nyt on tilaisuus nähdä alan väkeä 
pitkästä aikaa. Mikäli paikan päälle ei kuitenkaan pääse, tilaisuudesta saa 
materiaalit tai tallenteet jälkikäteen.
Tilaisuuden pääteemana on alan kannattavuus. Sen parantaminen ei 
tapahdu hetkessä, mutta tarjoamme pitkän tunnelin päähän valoa. Eri 
puhujien kautta tuodaan näkökulmia, joista voi poimia ideoita 
kannattavuuden parantamiseen.
Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg avaa markkinoiden 
monimutkaisia kuvioita: Mistä on keskusteltu ja miten markkinatilanteen 
kehitys etenee. Marjo Hokka Petlalta esittelee uuden avomaan tuotanto-
tilojen taloustietoa kokoavan ja talousosaamista kehittävän HortiHub -
hankkeen, jonka seurantaan toivotaan perunatiloja. Perunan vientiä 
ulkomaille tarjoaa vaihtoehdoksi Thimjos Ninios MTK:lta ja Potwellin 
Teppo Vetoniemi kertoo omia näkemyksiään perunan tuottaja-
organisaation mahdollisuuksista. Alan ulkopuolelta tuo omaa 
persoonallista yrittäjänäkökulmaa sipulintuottaja ja viljelijä Tero Sarkala.

Lisäksi tutkimuspäivien alustavia aiheita ovat
· Pohjoismaisen perunakokoelman varmuuskopiot, mitä se 
meille tarkoittaa? Toimitusjohtaja Paula Ilola, 
Siemenperunakeskus
· Pohjoisten perunalajikkeiden glykoalkaloidit. Katsaus ennen 
tulevaa euroopan komission monitorointia. Veli-Matti Rokka, 
Luke.
· Perunasyövästä tiedottaminen; lainsäädäntö, toimenpiteet ja 
biologia (Atro Virtanen, Ruokavirasto)
· Perunantutkimulaitoksen katsaus viimeisimpiin tutkimuksiin. 
Johtaja Marjo Hokka, Perunantutkimuslaitos
· Perunan hiilijalanjäljen näkökulmat. Erikoistutkija Juha-Matti 
Katajajuuri, Luonnonvarakeskus
· Case Finnamyl: Hiilijalanjälki Finnamyl Oy:llä. Toimitusjohtaja 
Ossi Paakki, Finnamyl Oy

Tilaisuuden sisältö voi muuttua. Päivittyvä ohjelma löytyy 
osoitteesta https://perunasta.fi/perunantutkimuspaivat-2022/

Lisätietoja: 
Laila Matikainen, laila.matikainen@perunasta.fi, 040 5432917 
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Tasan vuosi sitten puutavaroiden hinnat alkoivat kohoilla kuin pullataikina. Keväällä ne nousivat 
ennennäkemättömän suuriksi ja myös saatavuus heikkeni. Suuriin hinnannousuihin olivat 
kuuleman mukaan syynä USA:n valtava kysyntä ja heikko saatavuus. Koronan takia siellä oli rahaa 
kylvetty kansalaisille hyvin reilusti. Ostovoimaa oli riittävästi. Hinnat lähtivät loppusyksyllä 
laskuun, mutta mitään romahdusta ei nähty. Vuodenvaihteen hintataso oli noin neljänneksen 
korkeammalla kuin pari vuotta taaksepäin. Nyt näyttää tulevan juuri samansuuntaiset korotukset 
kuin vuosi sitten. USA:n ns. futuurihinnat ovat jopa hieman korkeammat. Tämä enteilee samalla 
myös saatavuusongelmia.
Meillä kuitenkin perunalaatikoiden valmistuksessa oli tavanomainen ehkä vähän rauhallisempi 
vuosi. Kotimaan toimitukset sujuivat kohtuullisen jouhevasti. Sääolosuhteet eivät olleet parhaat 
mahdolliset koko kesänä. Kaalisadot jäivät ennätysmäisen heikoiksi, joten se sektori ei laatikoita 
tarvinnut. Vientikauppoja saatiin solmittua useita, vaikkakin kallis puutavara ja valuuttakurssit 
aiheuttivat ylimääräistä tutinaa.
Meillä tehtaalla on käynnissä laatikkolinjan automatisointi ja täydennys. Kuitenkin vielä joudutaan 
kevään laatikkotoimitukset tekemään "vanhalla" systeemillä. Laatikoita on jo toimitettu ja kevään 
toimituksiin on pistetty aikataulut lukkoon. Kesälle ja syksyllekin on tehty muutamia sopimuksia, 
ja niihin on varattu puutavara. Näillä tämän hetkisillä "halvoilla hinnoilla" ei enää pysty tekemään 
kauppaa.Toivon kuitenkin, että puutavara ja muutkaan kustannukset eivät nousisi mahdottomiin 
lukuihin. Muistetaan kuitenkin, että suhdanteita tulee ja menee, mutta maanviljelys ainoa, joka 
pysyy. Näin ainakin luulen.

Puutavaran hintojen nousu 
on taas odotettua rajumpaa

”Muistetaan kuitenkin, 
että suhdanteita 

tulee ja menee, mutta 
maanviljelys on ainoa, 

joka pysyy.”

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja 
odotamme yhdessä parempaa ja satoisampaa 
vuotta.

Päiviö Nikki / Pyhäjoen Puu
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Tarvitset:
· 450 grammaa perunoita
· teelusikallisen suolaa
· ¼ teelusikallisen mustapippuria
· 4 ruokalusikallista maissitärkkelystä
· Seesaminsiemeniä
· Öljyä

Japanilaiset friteeratut perunarullat

RESEPTI

Toimi näin:
1.Kuori perunat ja leikkaa ne palasiksi. Laita perunat 
kattilaan, täytä se vedellä ja anna kiehua normaalisti.
2. Aseta keitetyt perunat kulhoon ja murskaa ne. Lisää 
joukkoon suola, pippuri sekä maissitärkkelys ja sekoita.
3. Ota kourallinen seosta kulhosta ja nosta se työtasolle 
esimerkiksi leikkuulaudalle. Rullaa seoksesta ohut 
rulla käsin ja ripottele sitten seesaminsiemeniä päälle. 
Toista sama kunnes olet saanut tarpeeksi monta rullaa 
ja kaikki perunat on käytetty.
4. Laita levy lämpiämään ja kaada paistinpannulle 
suhteellisen paljon öljyä, jotta perunarullat melkein 
uppoavat siihen. Paista perunarullia öljyssä noin 180 
asteessa kevyesti niin kauan, kunnes ne ovat kultaisen 
ruskeita kaikilta puolilta. Muista käännellä rullia 
muutamaan otteeseen pannulla, etteivät ne pala kiinni. 
5. Aseta valmiit paistetut rullat ensin talouspaperille, 
jotta ylimääräinen öljy valuu niistä pois. Laita sitten 
valmiit rullat lautaselle ja tarjoile yhdessä herkullisen 
dipin kanssa.
Yksinkertaista, nopeaa, herkullista ja mikä parasta – 
täyttävää!

Katso vielä koko resepti videolta tästä:

 https://youtu.be/PxI-l6-b1Rs
Lähde: newsner.com
         

Miksi Paroli varhaiseen tuotantoon?

Parolilla on useita hyviä ominaisuuksia varhaiseksi perunaksi
Paroli on erittäin aikainen kiinteä ruokaperuna. Se on monelta 
ominaisuudeltaan lähellä Solistia mutta poikkeaa kuitenkin Solistista 
eräissä asioissa. Parolin kuori ja malto on Solistia keltaisempi. Parolin 
mukulanmuodostus on noin 3-4 pv Solistia myöhässä. Paroli käyttää 
saman typpimäärän Solistia tehokkaammin, joten samalla 
typpimäärällä kasvaa noin 1,5 viikkoa Solistia kauemmin ja tuottaa sen 
myötä korkeamman mukulasadon. Paroli on niin sanottu tulevaisuuden 
LOW INPUT- lajike. Haastavalla kuivalla kasvukaudella Parolin varsisto 
kestää kuivuutta ja pysyy pystyssä paremmin. Parolilla on todella hyvä 
ruvenkestävyys. Maltokaaren kestävyys tuntuu olevan myös hieman 
Solistia korkeampi.
Solistin kuoren kiinnittyminen on Parolia parempi ja nopeampi. Paroli 
soveltuu heinäkuusta alkaen kuorinta käyttöön (vaikka kuori irtoaisikin) 
ja elokuusta alkaen pakkauksiin ja pesuperunaksi kun kuori pysyy 
kiinni. Solistin nostojen loputtua Parolilla on hyvä jatkaa nostamista. 
Paroli soveltuu myös syys/talviperunaksi paremmin sen vuoksi, koska 
sillä ei ole ”varhaisperunan” mainetta kuten Solistilla. Paroli säilyy hyvin 
varastoinnissa, tosin varhaisena lajikkeena itäminen alkaa talven 
loppumisen vaiheilla. Varhaisperunan maine tuntuu olevan Solistin 
talvikäytön ainoa este, koska muuten Solist maistuu hyvältä ja säilyy 
hyvin varastossa. Kuorintakäytössä Solist on edelleen myös talvisin 
käytössä, jos sitä vain on saatavilla, koska Solist toimii aina suikaleissa 
ja viipaleissa luovuttamatta vettä vakuumipussiin jo heinäkuusta alkaen 
seuraavaan kesään saakka. Paroli toimii hyvin myös kuorinnassa, tosin 
suikaleissa luovuttaa hieman enemmän vettä kuin Solist.
Joten Solist edelleen aikaisimpaan tuotantoon ja Paroli sen jälkeen 
olevaan tuotantoon ennen talvilajikkeiden käyttöä.

Pirolista on moneen, soveltuu ruokaperunan punaiseen pussiin, 
chipsin tuotantoon ja tärkkelyskäyttöön
Pirol on aikainen erittäin jauhoinen lajike. Pirolin tärkkelys on 
lannoituksesta ja kasvukaudesta riippuen 16-20 %. Sillä on nopea 
taimettuminen ja nopea varsiston kehitys. Toisina kasvukausina Pirol 
on valmista jo elokuun lopussa ja toisinaan syyskuun alkupuolella. Pirol 
tekee runsaasti tasakokoisia mukuloita. Mukulakoko muodostuu 
kokoon 35 - 60 mm, joka on chipsin tuotannossa tarvittava koko. Yli 60 
mm mukulaan voi tulla onttoutta. Sillä on hyvä kuivuuden ja 
ruvenkestävyys. Kestää hyvin mustelmia, mutta pinta kolhuille hieman 
arka, joten hellävarainen nosto aloitetaan kuoren kiinnittymisen jälkeen.
Pirol muuttaa tärkkelystä sokeriksi hitaasti varastoinnissa, sillä on 
alhainen sokeroituminen. Varastointisäilyvyys on korkea ja itämislepo 
on pitkä. Pirol soveltuu monipuolisesti moneen käyttöön 
ruokaperunasta, chipsiin ja aikaiseen tärkkelystuotantoon. Pirol on 
nykyään siemenjalostaja Norikan kolmanneksi suurin lajike Galan ja 
Sorayan jälkeen, ja selvästi suurin Norikan chipsilajikkeista.

Timo Myllymäki

Monikäyttöinen Pirol
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Goldmarie, Soraya och Paroli producerar skörd 
med 10-25% mindre kväve 

Resultatet av 30 års utvecklingsarbete: LOW-INPUT sorter på marknaden

Den tyska potatisförädlaren Norika har under decennier bundit sig till hållbar utveckling i sina förädlingsmål. Man har kunnat utveckla sorter som når 
samma eller bättre skörd med mindre kvävegödsel. Orsaker till detta är besparing av naturresurser och miljövänlig odling, bl.a.
minskning av nitrat avfall. Vid förädling av LOW-INPUT sorter har man velat bevara goda smakegenskaper och även potatisens hälsoegenskaper. 

Det här är rätt riktning för naturen, men 
framför allt för odlaren då gödselleveransen minskar. Samtidigt skapar detta förutsättningar för utveckling av samarbete även medgödselsektorn, 
säger Timo Myllymäki på Myllymäen Peruna.
 

Med hjälp av odlingsinstruktioner har man beroende på sort lyckats spara upp till 10–30% kvävegödsel. 

Våra LOW-INPUT sorter 

GOLDMARIE

SORAYA 

PAROLI

(Kvävebehovet inom parentes)

 (-15%) är en rätt tidig allmän sort till mat- och matindustrin. Sorten har två 
gånger vunnit smaktävlingen Grüne Woche i Berlin, som ordnas av Tysklands Potatis-
handelsförbund.

(-25%) är en tidig fast mat- och matindustripotatis som klara rtorka och skorv väl. 
Dessa egenskaper gjorde också att sorten klarade förra sommarens torra förhållanden 
mycket bra.

 (-10%) är en fast (väldigt tidig) tidig- och matpotatis. Potatisen har ett väldigt fint 
gult skal och den producerar rätt så stora knölar.

LOW-INPUT betyder att odlingen 
av dessa sorter lyckas med:
* Mindre kväve
* Mindre nitrat, och
* Mindre koldioxid
... detta eftersom sorterna bättre 
kan utnyttja den näring som finns 
i jorden. 

Inhemsk matpotatisodling är inte en självklarhet
PAYR Ställningstagande 23.11.2021

Den inhemska potatismarknaden fungerar 
inte som en normal marknadsekonomi 
borde. Detta åter-speglas i att lagren är 
lägre, kostnaderna är högre, men priset på 
potatis sjunker.
Inhemsk potatis har tagits för givet, potatis har 
det alltid funnits. Men hur länge kommer detta 
att pågå? Inom potatissektorn måste alla 
fundera över hur man kan fortsätta, när 
kostnaderna stiger och producentpriserna 
sjunker. Lönsamheten för odling och förädling 
har sjunkit dramatiskt på grund av att flera 
insatsvaror som konstgödsel, energi, 
bränslen och förpackningsmaterial har stigit 
med tiotals procent. Kostnadsutvecklingen 
och priset på potatis har inte gått åt samma 
håll, utan priset på potatis har fallit i takt med 
att kostnaderna stigit.

Potatisproducenternas kommentarer
Kjell Forsgård, Jeppo

”Det finska potatisodlandet är i vågskålen – 
vem vill fortsätta i framtiden om inte 
lönsamhet finns? Då vi köpte gödsel i år så var 
priset 15.3% högre än i fjol (september), i 
dagens läge har stigningen varit 70 % (1 ton 
1200 €, i fjol 690 €). Råvarupriserna har 
sadfasdf

samtidigt sjunkit med 7%. Bekämpnings-
medel stigit ca 10%, bränsle, löner och energi 
(totalt 10%).
Även om det finns utmaningar ser jag inte 
någon annan möjlighet än att fortsätta, man 
måste se långsiktigt. Vi har stoppat 
investeringarna helt. Genom att minimera 
bearbetningen kan man minska på 
bränslekostnaderna, men det kan ha negativ 
effekt. Framtiden ser oroväckande ut med 
sänkta priset för odlarna samt galopperande 
kostnader för förnödenheter”.
Veli Ylihannula, Karijoki

Normalt fungerar en marknadsekonomi på ett 
sådant sätt att när det råder brist på varor 
stiger priset. Men nu fungerar inte marknaden: 
det finns mindre potatis i lager, men priserna 
stiger inte. Det finns ingen förhandlings-
position om pris. De certifieringar som 
butikerna kräver ökar arbetsbelastningen och 
kostnaderna, men detta återspeglas inte på 
något sätt i det pris som erhålls. Som helhet 
bär odlaren riskerna och ansvaret: Vädret är 
förutsägbart men okontrollerbart. En nattfrost 
kan förstöra skörden, men kostnaderna blir 
kvar. Situationen nu påverkar oss till exempel 
så att även om vi nu har bygglov för ett nytt 
sdfasdf

lager så verkar det inte förnuftigt att börja 
bygga. Nyligen var vi tvungna att ändra vårt 
tillvägagångssätt, vilket resulterade i totala 
merkostnader på upp till 12 000 euro. 
Lönsamheten i den egna verksamheten ska 
alltid övervakas. I det långa loppet finns det 
farhågor om framtida efterträdare: Det finns 
inte för många unga odlare i denna sektor.
Producentpriset i statistiken bör också 
behandlas med förbehåll. Man måste också ta 
hänsyn till utfall och det faktiska priset i 
förhållande till den producerade grödan. 
Dessu tom kan  upp  t i l l  10  % av  
produktionsmängden gå förlorad under 
vintern på grund av svinn och avdunstning.
Ökade kostnader måste accepteras som 
prisunderlag
Finsk potatisodlandet är i vågskålen. Om 
situationen inte kan åtgärdas genom den 
normala prismekanismen kommer odlingen 
oundv i k l i gen  a t t  m inska  och  vå r  
självförsörjning med inhemsk mat försämras. 
PAYR vädjar till handelssektorn att acceptera 
kostnadsökningarna inom potatissektorn 
som grund för prishöjningar. När de 
real iserade kostnadsökningarna kan 
kompenseras kan kontinuiteten för inhemsk 
odling i framtiden säkerställas.

Lähde: Perunasta.fi
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