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Sommarhälsningar från Finlands Potatis Ab! 

Nu är vår första säsong som utsädespotatishus förbi. Säsongen var väldigt krävande i många avseenden. 
Sommaren och hösten var med tanke på odling väldigt besvärliga och vintern var svår p.g.a. den stora 
potatisvolymen vilket ledde till att matpotatisens pris var väldigt låg. Det låga matpotatispriset orsakade 
problem för utsädespotatishusen som blev kvar med utsädespotatis eftersom matpotatisodlarna inte hade 
råd att köpa nytt certifierat utsäde i den mängd som de borde ha gjort. Ringrötan var en allmän och 
problematisk bakteriesjukdom bland potatis ännu i slutet av förra årtusendet men den har nästan helt och 
hållet försvunnit från de finska potatisgårdarna tack vare en bra utsädespotatisvård.  

Vi fick på valborg den sista inhemska utsädespotatisen såld vilket vi är nöjda med. Vår Inova från Tyrnävä 
hade en del kvalitetsproblem denna säsong men utsädespotatisen från Kauhajoki var däremot av toppen 
kvalitet. Vår lösning till kvalitetsproblemen är att sprida ut odlingen till olika områden i Finland till 
sakkunniga utsädespotatisodlare vilket samtidigt är vår lösning till de stigande 
utsädespotatisodlingskostnaderna. Vi har skaffat s.k. egna utsädespotatisodlare som utan mellanhänder 
odlar utsädespotatis med bra kvalitet direkt till oss vilket betyder att alla ni som beställer utsädespotatis av 
oss gynnas av detta. 

Ni har redan till nästa vår möjlighet att utöver de danska och holländska utsädena beställa också i hemlandet odlad 
utsädespotatis. Våra inhemska sorter är Inova, Piccolo Star, Ramos och Biogold som är en ekologiskt odlad sort. Som 
bilaga sänder jag er uppgifter om våra sorter och prisuppgifter för kommande säsong. Tag kontakt så 
berättar jag gärna mera om vår verksamhet och våra potatissorter. Vi är intresserade av att sälja 
kvalitetsutsäde och möjligtvis köpa senare hela eller en del av er skörd. 

 
Hälsningar 
Joni Jalonen 
0400-888 444 
joni.jalonen@suomenperuna.fi 
 
Ps. Gå in på våra hemsidor och få tilläggsinformation om våra sorter och läs samtidigt om vad som är 
aktuellt så vet ni vad vi håller på med. 


