Pakkasmarjapäivä, Suonenjoki 9.4.2018
Pakkasmarja Oy järjesti sopimusviljelijöille ja sopimusviljelystä kiinnostuneille tiedotuspäivän,
Pakkasmarjapäivän, Suonenjoella 9.4.2018. Paikalla oli noin 150 henkilöä.
Mansikan ja mustaherukan kysyntä on edelleen vahvaa ja uusia viljelijöitä tarvitaan paljon.
Mustaherukoista Pakkasmarja tekee tuottajille kimppatarjouksen: Jos Pakkasmarjan
mustaherukan kokonaisostomäärä nousee tietyn tason yli, Pakkasmarja nostaa tuottajahintaa
kaikille sopimustuottajille.
Tunnelivadelman tuotanto on kasvanut voimakkaasti ja viljelijöitä kannustetaan varovaisuuteen
laajentamisessa. Markkinat eivät välttämättä nopeasti vedä koko nopeasti kasvavaa tuotantoa ja
uusien markkinoiden luominen vie aikansa. Tuorekauppaan otetaan vain tunnelivadelmaa
kauppakestävyyden ja näyttävyyden vuoksi. Pakastemarjaksi kuitenkin ostetaan ensisijaisesti
avomaalta vanhoja lajikkeita niiden paremman maun ja pienemmän marjakoon vuoksi.
Pakastetusta tunnelivadelmasta on tullut kriittistä asiakaspalautetta.
Kotimaista tyrniä ja raparperia tarvittaisiin markkinoille lisää. Viherherukalla on nähtävissä
orastavaa kysyntää, mutta tuotantomäärien kasvattamisessa oltava varovainen. Punaherukan
kysyntä ja tarjonta on tasapainossa. Karviaisten kysyntä ja tarjonta on pientä, mutta tuottajia
kaivattaisiin jonkin verran lisää erityisesti punaiseen karviaiseen. Pensasmustikan kysyntä on
pientä ja melko tasapainossa, joskin uusia sopimustuottajia voidaan ottaa vähän. Erikoismarjoissa
pienen kysynnän vuoksi kuitenkin yksikin uusi tuottaja saattaa riittävän isolla volyymilla täyttää
markkinavajeen.
Pakkasmarja Oy:n sopimustuottajia varten otetaan tänä vuonna käyttöön Pakkasmarja-appi. Appi
on tietokoneen selaimella tai älypuhelimella käytettävä sovellus, jonka kautta Pakkasmarja hoitaa
yhteydenpidon viljelijöiden kanssa ja laittaa mm. ajankohtaiset tiedotteet. Marjojen
maksuaikataulu jakautuu ympäri vuoden eli Pakkasmarja maksaa kesällä toimitetut marjat erissä
vähitellen seuraavan vuoden kevääseen mennessä.
Pakastettavien vähittäiskauppatuotteiden laatuvaatimukset ovat korkeat. Viljelijöitä pyydettiin
kiinnittämään huomiota mm. siihen, että marjojen sekaan ei päädy tuholaisia, esimerkiksi
etanoita, ja poimintalaatikot ovat ehjiä eikä niistä irtoa muovinpaloja. Pakkasmarjan ostamat
herukat täytyy tulla leikatuista herukkapensaista, joissa ei ole maanmyötäisiä oksia.
Leikkaamattomista herukkapensaista tulee herkästi mm. kuolleita oksanpätkiä marjojen sekaan
puidessa ja maanmyötäisissä oksissa on riski marjojen epätasaisesta kypsymisestä ja likaisuudesta.
Pakkasmarjan vastaanottamien marjojen on oltava kypsyydeltään tasalaatuisia ja pakastepusseihin
menevän marjan on oltava kypsää, mutta pyörivää.
Uusina vähittäiskauppatuotteita Pakkasmarjalta on tullut mm. pakastettu raparperi. Kesäkuussa
2018 Pakkasmarja tuo markkinoille maidottomat ja gluteenittomat mansikka- ja mustikkajäätelöt
Marja-tuotemerkillä.

