
Siemenperunan vastaanotto ja 
asianmukainen käsittely tilalla

Siemen on yksi tärkeimmistä tuotantopanoksista hyvän sadon saavuttamiseksi. On ratkaise-
vaa, että siemenperunat käsitellään ja varastoidaan asianmukaisesti toimituksen jälkeen ja 
ennen istutusta, jotta ne säilyttävät elinvoimaisuutensa ja pysyvät puhtaana kasvitaudeista.

Toimitus

Kun tilalle toimitetaan siemenperunaa, on yleisesti ottaen tär-
keää tarkastaa siementavaran laatu heti sen saavuttua. Varmista 
että toimitus vastaa tilausdokumentteja ja laatu on odotusten 
mukaista.

Jos kuljetusolosuhteissa huomataan puutteita, on siitä 
huomautettava kuljettajaa ja tehtävä merkintä rahtikir-
jalle jo ennen, kun tavara kuitataan vastaanotetuksi. Jos 
puutteet ovat vakavia, ota yhteys Finpomiin ennen kuor-
man purkamista. Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin seikkoi-
hin: auton tavaratilan siisteys, lavojen ja säkkien eheys ja tuot-
teen säilytyslämpötila ja kosteusolosuhteet.

Siemenen tarkastaminen

Tarkasta siemenen kunto heti vastaanotettuasi ne. Tarkasta kaikki säkit. Jos laadussa on huomautettavaa, 
ole välittömästi yhteydessä meihin. Ota valokuvia siemenistä ja varmista kuvien tarkkuus. Kuvaa myös 
vakuustodistus. Kuvat voidaan lähettää usein siemenen lähettäjälle katsottavaksi.

Tuontisiemenistä Finpom tekee Ruokavirastolle maahantuonti-ilmoituksen. Ruokaviraston tarkastajat kerää-
vät näytteen maahantuoduista eristä ja niistä tutkitaan vaalea- ja tumma rengasmätä. Kaikilta asiakkailta ei 
kuitenkaan oteta näytettä, koska samaa erää saattaa mennä useille eri viljelijöille. Tämä ei aiheuta teille toimia.
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Siemenen käsittely

Siemenen säilytysolosuhteet valitaan sen mukaan miten pitkä aika istutukseen on (kts. s. 2). Siemenperunaa 
ei tule varastoida säkeissä pitkiä aikoja! Finpom suosittelee, että jos istutukseen on aikaa viisi päivää tai 
enemmän, ostosiemen tulee tyhjentää suursäkeistä laatikoihin. Mikäli päätät kuitenkin säilyttää siemeniä sä-
keissä vähän pidemmän aikaa, huomioithan ohjeistuksemme varasto-olosuhteisiin liittyen.

On tärkeää muistaa, että perunan käsittelyyn käytettävät laitteet ja laatikot tulee olla pestyjä ja tarvittaessa de-
sinfioituja ennen siemenen käsittelyä ja varastointia. Siemenperuna kannattaa myös säilyttää erillään muusta 
perunasta. Esimerkiksi harmaahilse leviää tehokkaasti kaikkialle tilassa, jossa sitä on.



I. Välitön käyttö (istutus muutaman päivän sisällä)

Siemenet voidaan varastoida säkissä, mutta säkit eivät saa olla ihan 
vierekkäin toisissaan kiinni. Jokaisen säkin ympärille tulee jättää 15-
30 cm vapaa tila, jotta ilma pääsee liikkumaan vapaasti. Suursäkit 
eivät ole kovin hyviä varastointiin, koska niiden sisällä ilma liikkuu 
huonosti. Varmista, että ilma kiertää säkkien ympärillä joko luontai-
sella tuuletuksella (hallin ovien auki pitäminen) tai puhaltimen avulla.

II. Lyhytaikainen varastointi (1-2 viikkoa)

Parasta olisi tyhjentää siemenet säkeistä laatikoihin, mutta säkeissä säilytys 
voi onnistua hyvällä huolenpidolla. Säilytä säkit lavojen päällä ja jätä säkkien 
väliin riittävä väli. Ilman tehokas kierto säkkien ja laatikoiden ympärillä tulee 
varmistaa puhaltimilla, jotta kondensaatiokosteutta ei pääse syntymään. Jos 
ilmankierto on liian vähäistä on suuri vaara, että perunamassaan säkin kes-
kelle muodostuu hapeton paikka ja kosteutta. Tämä lisää esim. tyvimädän 
riskiä. Bakteerin lisääntyminen alkaa 10 asteessa ja hapettomat olosuhteet 
kiihdyttävät sitä. Hapen puute aiheuttaa myös itämättömyyttä.

III. Pitempiaikainen varastointi (yli 2 viikkoa)

Suursäkit tulee tyhjentää laatikoihin. Laatikoinnin jälkeen ne tulisi jäähdyt-
tää ja siirtää kylmävarastoon. Varastolämpötila riippuu siitä miten pitkä aika 
istutukseen on (esim. 3-5 vkoa / 4-5°C). Mitä pidempi varastointiaika, sitä 
matalampi tulisi varastolämpötilan olla. Kun siemenet otetaan ulos kylmä-
varastosta, perunat tulee antaa lämmitä edelleen huolehtien hyvästä tuu-
letuksesta, jotta estetään kosteuden kondensoituminen perunan pinnalle.

Tutustu lajikkeen viljelyohjeisiin hyvissä ajoin en-
nen istutusta osoitteessa www.finpom.com, jotta 
osaat ottaa huomioon lajikekohtaiset erot sieme-
nen käsittelyssä ja idätyksessä. Viljelyohjeet kerto-
vat lajikekorttia enemmän mm. siitä kannattaako 
siementä idättää vai vain herättää ja esim. mahdol-
lisesta herkkyydestä peittausaineelle. Myös sieme-
nen fysiologinen ikä voi vaikuttaa siihen, miten sitä 
kannattaa esivalmistella ennen istutusta.

Vaikka siemenperuna olisi laadukasta ja lajike taudinkes-
tävyydeltään hyvä, kaikessa perunassa esiintyy mikrobeja, 
joista osa toimii taudinaiheuttajina. Vääränlaisen säilytyk-
sen seurauksena taudinaiheuttajat voivat lisääntyä perunas-
sa voimakkaasti (esim. tyvimätäbakteeri).

Tärkeintä on huolehtia riittävästä tuuletuksesta, että peru-
namassan keskelle ei pääse syntymään kosteutta eikä hape-
tonta tilaa.

Istutukseen valmistautuminen

Tuontisiemenestä pyydämme ottamaan 2,5 kg 
näytteen erästä (useasta säkistä) ennen istutusta. 
Säilytä näyte taimettumiseen saakka esim. idätys-
laatikossa ilmavissa ja viileissä olosuhteissa. Voit 

ottaa myös valokuvan näytteestä. Jos erässä ilme-
nee selvä taimettumisongelma, voidaan tutkia vielä 

näytteeksi jätettyjen mukuloiden laatua.

Huom!
Ota näyte

Kuva yllä: esimerkki huonosta 
varastoinnista johtuvasta kon-
densaatiokosteudesta.

Jos erillistä siemenvarastoa ei ole, tulee huolehtia riittävästä väliaikaisesta ilmavaihdosta puhaltimien avulla, 
jotta minimoidaan kosteuden kondensoituminen ja itäminen. Puhaltimen käyttö auttaa myös pitämään pe-
runamassan lämpötilavaihtelun vähäisenä (n. 1°C) ja tämä vähentää itämistä. Näin toimittaessa siemenerien 
laatua ja lämpötilaa täytyy säännöllisesti tarkkailla ja ilmanvaihtoa säätää tarpeen mukaan.
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