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1. TIIVISTELMÄ

Vuonna 2011 julkaistussa MMM:n ruoka- ja ruokateollisuusperunastrategiassa vuodelle 2020 esitettiin

toteutettavaksi toimenpiteitä perunasektorin vastuullisesta toiminnasta. Tähän liittyen yhdeksi

toimenpiteeksi esitettiin viljelijöiden sitouttamista kestävään perunanviljelyyn hyvää viljelytapaa

noudattaen, viljelymaiden hyvää kuntoa säilyttäen sekä kasvintuhoojista aiheutuvia uhkia tiedostaen.

Tämän tueksi työryhmä esitti ohjeiston kokoamista perunan hyvästä viljelytavasta ja omavalvonnan

korostamista perunantuotannossa muun muassa uusien vaarallisten kasvintuhoojien maahantulon

estämiseksi. Vaarallisten kasvintuhoojien aiheuttamia tuhoja tai torjunnan kustannuksia ei enää

pääsääntöisesti korvata valtion varoista. Perunan hyvä kasvinterveys on siten entistä enemmän

viljelijän vastuulla. Taloudellisimmat keinot vaarallisten kasvintuhoojien hallintaan ovat riskien

huomioonottaminen ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet.

ProAgria Keskusten Liitto koordinoi perunan hyvän kasvinterveydellisen viljelytavan ohjeiston koontia

asiantuntijaryhmän avulla. Asiantuntijaryhmään kuului edustajia MTT:n, Helsingin yliopiston,

Perunantutkimuslaitoksen, Eviran, Kasvinsuojeluseuran ja ProAgrian henkilöistä. Työryhmä koosti

suositeltavat käytännöt ja menetelmät perunan hyvän kasvinterveydellisen viljelytavan edistämiseksi

käyttäen hyödyksi työpajatyöskentelyä sekä peruna-alan eri toimijoiden haastatteluja.

Terveen perunan tuottamiseksi, perunan hyvän kasvinterveydellisen tilan varmistamiseksi ja

vaarallisten kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi arvioitiin käytettävät hallintakeinot liittyen

seuraaviin perunan tuotannon riskikohtiin: siemenperunan hankinta, laadunvarmistusja käsittely tilalla,



tuotannon hygienia eli koneiden, laitteiden ja tilojen puhdistus, viljelykierron toteuttaminen,

huolellinen viljelytekniikka ja kasvustojen hoito idätyksestä sadon nostoon asti, sadon varastointi ja

lajittelu sekä jätteiden käsittely.

Ohjeisto viimeisteltiin julkaistavaan muotoon Tuottava Peruna -lehden 4/14 liitteenä. Lisäksi ohjeisto

saatettiin sähköiseen muotoon julkaistavaksi www.agronet.fi ja www.potatonow.fi -verkkosivuilla.

2. TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ohjeisto perunan hyvästä kasvinterveydellisestä viljelytavasta. Tähän

liittyivät yhteisesti sovittavien käytäntöjen ja menetelmien koonti ohjeiston muotoon koskien

siemenperunan hankintaa, viljelykiertoa, viljelytekniikkaa, tuotannon hygieniaa, käytettäviä

yhteiskoneita ja -laitteita sekä perunajätteiden ja jätevesien käsittelyä. Ohjeistuksessa oli tavoitteena

arvioida perunantuotannon kasvinterveyden riskikohtia ja hakea niihin hallintakeinoja. Lisäksi

hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa sekä koota ja päivittää olemassa olevaa tietoa

integroidun kasvinsuojelun (IPM) menetelmistä perunan tuotannossa. Pyrkimyksenä oli vähentää

kasvintuhoojien leviämiseen sekä kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvien mahdollisten

ympäristöllisten, työsuojelullisten ja tuoteturvallisuuteen liittyviä riskejä. Hankkeen lopputuotoksena

oli saattaa ohjeisto käyttöön laajasti perunan tuotantoketjun osapuolten välillä.

3. TULOKSET

3.1 Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Ohjeiston laadinta aloitettiin kutsumalla kokoon asiantuntijatyöryhmä MTT:n, Helsingin yliopiston,

Petlan, Eviran, Kasvinsuojeluseuran ja ProAgrian henkilöistä. Työryhmän kanssa pidettiin aloitustilaisuus

(10.10.2013), jossa tehtiin ohjeistuksen sisällön suunnittelua ja sen painotuksia sekä arvioitiin

toteuttamistapaa. Asiantuntijatyöryhmässä haarukoitiin perunantuotannon suurimmat riskikohdat

kasvinterveyden kannalta ja arvioitiin ja tehtiin ehdotuksia suositeltavista hyvistä kasvinterveyden

edistämistä tukevista menetelmistä perunantuotantoon. Lisäksi päätettiin ohjeiston julkaisutavasta.

Asiantuntijaryhmän kokoontumisen jälkeen aloitettiin ohjeistuksen työstö ja käsikirjoitusten valmistelu.

Ohjeistuksen yleisen osion sisällön kokoamisesta vastasi pääasiassa ProAgria Keskusten Liiton Juhani

Rahko, joka peruna-alan eri toimijoiden ja viljelijöiden haastattelujen avulla koosti ohjeistuksen runkoa.

Kasvintuhoojien kuvauksista ja hallintakeinoista pyydettiin asiantuntijakirjoitukset MTT:n ja Helsingin

yliopiston tunnetuilta peruna-alan tutkijoilta. Karanteenikasvintuhoojien hallintakeinoista pyydettiin

kuvausta Eviralta. Lisäksi kasvukauden aikana hankittiin kuvamateriaalia ohjeistuksen sisällön tueksi.

Ohjeistuksen sisällön valmistumisen jälkeen järjestettiin peruna-alan toimijoiden yhteinen työpaja

(8.8.2014), jossa yhteisesti keskusteltiin ja sovittiin suositeltavat perunan hyvät kasvinterveydelliset

viljelytavat. Työpaja pidettiin Perunantutkimuslaitoksella Ylistarossa ja siihen osallistui 10 henkilöä

tutkimuksen, neuvonnan, viranomaisen ja perunateollisuuden puolelta. Lisäksi tehtiin ohjeistuksen



sisällöllistä jäsentämistä ja toimituksellista työtä mahdollisimman käytännönläheisen ohjeistuksen

tuottamiseksi.

3.2 Tutkimustulokset

Hankkeen tulos raportoidaan julkaistuna Perunan hyvän kasvinterveydellisen viljelytavan, “Terve

peruna” ohjeistona.

3.3 Toteutusvaiheen arviointi

Hankkeessa arvioitiin perunantuotannon suurimmat riskikohdat kasvinterveyden kannalta ja tehtiin

ehdotuksia suositeltavista hyvistä kasvinterveyden edistämistä tukevista menetelmistä

perunantuotantoon. Erityisesti tehtiin suositeltavia ohjeita siemenperunan vastaanottamiseen ja

idätykseen tiloilla, jätemullan käsittelyyn ja perunan varastoinnin eri vaiheisiin, joissa tuntui olevan

eniten puutteita yhtenäisistä käsityksistä ja suositeltavista toimintatavoista.

Miltei kaikki perunan taudit voivat levitä siemenen välityksellä. Tämän vuoksi siemenperunan kunnon

varmistaminen on tärkeää sekä sertifioidun että tilalla lisätyn oman siemenen käytössä.

Siemenperunan tullessa tilalle pitää tehdä tarkastus, jossa varmistetaan, että siemen vastaa tilausta.

Usein siemenperunan käsittelyyn ennen istutusta ei kiinnitetä riittävästi huomiota, vaan siemenperuna

saattaa seistä pitkiä aikoja kuljetussäkeissä, jolloin on vaarana siemenperunan laadun merkittävä

heikkeneminen. Oppaassa ohjeistetaan siirtämään siemenperunat idätyslaatikoihin, jos niitä säilytetään

pidemmän aikaa tilalla ennen istutusta.

Lisäksi uudistettiin ohjeistusta liittyen perunan varsiston hävitykseen, perunan riviväleihin perunaruton

hallinnan kannalta, perunan varastointiin ja jäteperunan käsittelyyn. Asiantuntijanäkemysten mukaan

esimerkiksi varsiston hävitystä ei pitäisi käyttää siemenperunan koon säätelijänä, vaan perunan pitäisi

antaa tuleentua luonnostaan, jolloin myös sen säilyvyys varastossa paranee. Perunaruton hallinnassa

rivivälillä ei ole todettu olevan suurta merkitystä, toisin sanoen se ei merkittävästi lisää kasvuston

ilmavuutta ja siten ehkäisisi ruton leviämistä. Varastoinnissa tulee kiinnittää huomiota kunnolliseen

alkukuivaukseen sekä lämpötilan asteittaiseen alentamiseen varastointikauden aikana ulkolämpötila

huomioiden. Jäteperuna voi toimia merkittävänä tautien lähteenä seuraavalle kasville, joten sen

oikeaoppiseen hävittämiseen on kiinnitettävä huomiota. Varminta olisi toimittaa jäteperunat ja -multa
jäteyhtiön kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi, pois tilalta ja peltojen lähettyviltä.

Oppaaseen koostettiin uusimpia tutkimustuloksia käyttäen kolme erilaista kasvitautitaulukkoa, jotka

toimivat nopeana apuna viljelijöiden tarkistaessa tautien ominaisuuksia ja leviämisteitä. Taulukoista voi

tarkistaa, mitkä taudit voivat levitä siemenperunan mukana tai kuinka kauan ne säilyvät maassa. Yksi

taulukko ohjeistaa sopivien perunan välikasvien valintaa tautipaineen vähentämiseksi.

Hankkeen asiantuntijatyöhön saatiin mukaan kaikki keskeiset peruna-alan toimijat joko

työryhmätyöskentelyn, työpajatyöskentelyn tai haastattelujen kautta. Näin saatu ohjeistus on tehty

laajassa yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä tutkimuksen, viranomaisten, neuvonnan, viljelijöiden ja

perunayritysten välillä.



Hankkeessa ei toteutunut perunan integroidun kasvinsuojelun ohjeiden vieminen Kasvinsuojeluseuran

sivuille tulevaan IPM -portaaliin. Koska rahoitusta saatiin anottua vähemmän, päätettiin ostopalveluista

vähentää, ja se kohdistui tähän työhön. Tarkoituksena on kuitenkin jatkossa hyödyntää tätä laadittua

ohjeistusta perunan IPM -osion rakentamisessa IPM -portaaliin. Ohjeistus tullaan tässä vaiheessa

julkaisemaan sähköisessä muodossa www.agronet.fi ja www.potatonow.fi -sivuilla, josta voidaan tehdä

linkitys IPM -portaaliin.

3.4 Julkaisut

Terve peruna — Perunan hyvän kasvinterveydellisen viljelytavan ja integroidun kasvinsuojelun (IPM)

ohjeisto perunan kasvintuhoojien hallitsemiseksi ja leviämisen estämiseksi. Tuottava peruna 4/14 liite.

Julkaisija: ProAgria Keskusten Liitto.

4. TULOSTEN ARVIOINTI

4.1 Tulosten käytännön sovellutuskelpoisuus

Hanke paransi valmiuksia keinojen löytämiseksi perunan kasvintuhoojien leviämisen ehkäisemiseksi ja

kestävän kasvinsuojelun neuvonnan tarjonnassa, sekä tuotti hankkeen jälkeen hyödynnettävissä olevaa

aineistoa. Hanke tähtäsi siihen, että ammattimaisten perunan viljelijöiden käytössä on tietoja ja

välineet kasvintuhoojien hallintaa, seurantaa ja päätöksentekoa varten sekä tarvittavat edellytykset

integroidun torjunnan toteuttamista varten. Asiantuntijaryhmässä selkeytettiin ja muokattiin

käytännönläheiseksi perunan viljelyteknisiä ohjeita perunan hyvän kasvinterveydellisen tilan

ylläpitämiseksi ja karanteenituhoojien Suomeen leviämisen ehkäisemiseksi.

4.2 Tulosten tieteellinen merkitys

Hankkeessa ei tehty tieteellistä tutkimusta, vaan sovellettiin saatuja tuloksia käytäntöön, käytännön

ohjeistuksena.


