
 
 
 
 
Perunantuottajan peltopäivät Jepualla 21.8 ja Dagsmarkissa 22.8.2013.  
 
 
Suomen suurin peruna-alan tapahtuma Perunantuottajan peltopäivät esittäytyy tänä vuonna uudistuneena 
kahdella paikkakunnalla. Kummallakin paikkakunnalla on kaikkien Suomessa siemenperunaa myyvien 
yritysten koekentät (yli 50 lajiketta), sekä yli 30 peruna-alan näytteilleasettajaa. Ajankohta on otollinen 
lajikkeiden vertailuun, elokuun loppupuolella perunat ovat jo kerinneet kasvaa isoiksi. 
 
Uudenkaarlepyyn Jepualla keskiviikkona 21.8 järjestettävä tilaisuus käsittää näyttelyn lisäksi lajikekentän ja 
seminaarin. Tilaisuudessa on myös peltokoneita nähtävillä, mutta konenäytöksiä ei ole. Kello 10 alkavan 
lajikkeisiin tutustumisen jälkeen kello 13–16 ohjelmassa on Petlan ja ProAgrian järjestämä, teemaltaan 
markkinapainotteinen perunaseminaari. Maksuton ruokailu on välillä 11.30–13.30. 
  

• Venäjän kaupasta puhuu konsultti Pekka Honkala 
• SOK:n ajankohtaisista aiheista kertoo hedelmien ja vihannesten hankinnasta vastaava Veli-Matti 

Puhakka 
• Yksityisen pakkaajan näkökulman tuo esille Jari Frantsi Kouvolasta 
• Näiden markkinoihin liittyvien puheenvuorojen lisäksi puheenvuoron saa skottilaisen Glensiden 

toimitusjohtaja Ian Robertson sekä lannoiteasiantuntija Kevin Ashford aiheinaan maaperän kunto ja 
tuottavuus sekä intensiivineuvonnan malli Skotlannissa 

 
 
Jotta yöpyjille varmistettaisiin majoituksen saatavuus, on tapahtuman nimiin varattu kiintiöpaikkoja 
Kristiinankaupungin hotelleista Leila, Alma ja Kristina. Leilan ja Alman varaukset voi tehdä numerosta 040-
4185 185 ja hotelli Kristinasta voit varata huoneen numerosta 06-2212 555. Huoneen varauksessa mainitse 
että olet tulossa Perunantuottajan peltopäiville. Majoituksen voi toki varata muualtakin 
Kristiinankaupungista, lisäksi Vaasa ja Seinäjoki ovat kummatkin suunnilleen Jepuan ja Dagsmarkin 
puolivälissä. Ajomatka Jepualta Kristiinankaupunkiin kestää noin kaksi tuntia. Kiintiövaraukset tulee tehdä 
viimeistään 5.8 mennessä. 
 
Torstaina 22.8 kello 10–17 Kristiinankaupungin Dagsmarkissa järjestäjinä ovat ProAgria ja Dagsmarkin 
perunapäivät-yhdistys ja esillä on koneita sekä myös lajikekoekenttä. Nähtävillä peltotöissä nostokoneista 
ovat AVR, Dewulf, Grimme ja WM-Kartoffeltechnik. Lisäksi luvassa on maanmuokkausnäytöksiä eri koneilla. 
Traktoreista on nähtävillä ainakin Case IH, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra ja 
Zetor, joten katsottavaa riittää myös muille kuin perunanviljelijöille. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Alustava aikataulu Dagsmarkissa 22.8  
   
  Klo  kone / tapahtuma 
  9:00  lehdistötilaisuus Majbossa 
10:10  skottilaisen Glensiden asiantuntijoiden maakuoppa-analyysi pellon rakenteesta 
10:40  lajikekenttä, 3 eri siementaloa + Petla 
11:20  nosto yksirivisillä koneilla 
12:00 lajikekenttä, 4:n eri siementalon esittely 
12:40  murskaus 0,5ha ja muokkaus 1,5ha pellolla (muokkausnäytökset jatkuvat pitempään) 
13:00  nosto 2-riviset ja 4-riviset koneet 
14:30–17  vapaata tutustumista näyttely, nostot ja lajikkeet 
15-17 Jan Poranderin varastoon tutustuminen 
 
(aikataulu päivitetty 2.7.2013) 
 
Konenäytösten viereisellä pellolla on nähtävissä sinapin murskausta ja tietoa sinapista perunan välikasvina, 
ja n. 5km päässä on uusi Jan Poranderin 1 000 tonnin perunavarasto johon voi käydä tutustumassa päivän 
päätteeksi kello 15–17. Perunantuottajan Peltopäivistä tiedotetaan ajankohtaisesti Facebookissa, kirjoita 
esim. googleen ”perunantuottajan peltopäivät”. 
 
 
 
Peltopäivät ovat kävijöille ilmaisia ja sisältävät ruokailun, tervetuloa! 
 
 
 
Lisätietoja: Juhani Rahko, ProAgria Keskusten Liitto, Puh. 043-8250103. Email: juhani.rahko@proagria.fi 
 
 
                      


