
Kumina kasvina 

 kaksivuotinen  kasvi 

 ensimmäisenä vuotena lehtiruusuke ja porkkanamainen 

juuri 

 toisena vuotena kasvi kukkii ja muodostaa siemenet 

 sarjakukkainen 

 aromikasvi 

 kuminaöljy antaa maun, (karvoni) 

 tavoiteöljy yli 3 % 

 voidaan saada jopa 3 satoa, mutta suositus 2 satoa 

 kumina kukkii juhannuksen tienoilla, sato korjataan elokuun 

alussa 

 satotaso 0-2000 kg, keskisato normaalisti 700 kg 

 



Kuminan kasvattaminen Suomessa 

 Suomen pohjoinen sijainti on erinomainen kuminan 

kasvatusta ajatellen.  

 Valoisat kesäpäivät tuottavat runsaasti aromaattisia 

öljyjä kuminan siemenissä. Öljypitoisuus vaihtelee 2,5 ja 

3,5 prosentin välillä. 

 Kylmät talvet minimoivat tuholaistorjunta- ja 

kasvinsuojelu-aineiden tarpeen. Tavallinen puhtausaste 

on 99,5 prosenttia. 



A. PERUSTAMINEN  
  

1.Kasvupaikka 

 viihtyy koko maassa 

 ei mielellään multamaahan, ph yli 5,7 

 vapaa monivuotisista rikkaruohoista 

 aurinkoinen pelto 

 

2.Kylvö 

 normaaliin kylvöaikaan keväällä 

 tärkein toimi onnistumisen kannalta 

 taimettuu hitaasti ( noin 3 vk ) 

 syvyys noin 1-2 cm 

 normaalilla kylvökoneella, riviväli 12,5 cm 

 suorakylvö toimii hyvin 

 



Kuminan kylvö 

 Yhtiön toiminta perustuu 
kokonaisuudessaan sopimusviljelyyn 

 Käytettävät lajikkeet:  
 1. Niederdeutscher  

 2. Rekord  

 3. Prochan  

 Kylvömäärä +/- 20kg / ha 

 Hinta 2,50€ / kg alv 0%, 15 kg / säkki 

 Hehtaarikustannus 40€ / ha 
 



 3.Siemen 

suomalainen kanta (todennäköisesti Saksasta 1970 luvulta) ja 

Niederdeutzer+Rekord uutena lajikkeena 

15-20 kg/ha 
 

 4.Lannoitus 

ph-suositus 6.0 

typpisuositus 40-50 kg/ha 

siemenmausteet  

fosfori annetaan kaikki perustamisvaiheessa 
 

 5.Kasvinsuojelu 

kemiallinen kesanto ensin, jos juolaa esiintyy 

Suorakylvössä glyfosat ruiskutus ennen kylvöä 

1. Ruiskutusohjelma: seos Fenix 0,7-1l / Goltix WG 1-1,5kg (2 kertaa) 

2. Saunakukkaohjema: seos Fenix 0,3-0,5l / Goltix WG 0,7-1kg / 

Lentagran 0,3-0,5kg (1-2 kertaa) 

Tavoitteena on saada kumina kasvamaan riittävän suureksi. jotta se 

kukkisi seuraavana kesänä. Juuren halkaisija noin 9 mm. 

 
 



B. SATOVUODEN TEKNIIKKA 
  

1.Lannoitus 

 keväällä, kun maa kantaa pintalannoitus 

 mielellään vain typpeä, 50-70 kg/ha 

 suomensalpietari 150-300 kg/ha 

 jos uudet taimet syksyllä ovat heikkoja, voidaan antaa NK-lannosta 

(20-30 kg N) 

  

2.Rikkakasvit 

 siemenrikkojen torjua hankalaa 

 lue proagrian opas, kumina 

 juolavehnä kannattaa aina ruiskuttaa kuminakoiruiskutuksen 

yhteydessä 

 Esim. Targa Super 1-1,5 l/kg, Fusilade kielletty jäämien vuoksi 

  



3.Tuholaiset 

kuminakoi on vakava tuholainen, tarkkailtava 

lentää keväällä ja munii kuminaan, seuranta 

toukat syövät kukinnon 

toukkia esiintyminen vaihtelee vuosittain paljon 

toukat ruiskutetaan tehoaineella pyretroidi eli Karate ja Marvik 

aina ennen kukintaa, tarvittaessa kaksi ruiskutusta 

tauteja esiintyy vähän 
 

4.Puinti 

yleensä elokuun alussa 

kasvusto muuttuu tummaksi 

ei tuleennu tasaisesti, varo rankkasateita 

pääkukinto 30%, sivukukinnot 70% 

puinti helppoa, varo kaatokela karistaa 

rypsin säädöt 

siemenseula 3-5 mm 



5.Kuivatus 

 puintikosteus kuivattava 12% 

 Wile asteikko 32-33 

 varo liiallista kuivatusta 

 50 asteeseen saakka (öljy haihtuu helposti) 

 lava tai vaunukuivatus, toimii myös siilokuivurissa 

 

6.Hygieninen puhtaus 

 kumina on mauste eli elintarvike 

 puhtaus tärkeää 

 vältä lakoontumista 

 puhdista kuimuri, kuivuri ja perävaunu 

 kuivatus heti käyntiin 

 

7.Varastointi 

 varastoidaan tilalla tiiviissä siilossa tai suursäkissä (kuiva paikka) 

 hehtolitrapaino 40-45 kg 

 ennakkonäyte 



 

8. Lajittelu 

 raakaerät toimitetaan Janakkalan piensiemen Oy:n tiloihin 

lajiteltavaksi 

 puhtausvaatimus 99,5% 

 pakkaus suursäkkiin 

 

9.Laadunmääritys 

 laatu määritetään tislaamalla (9 g siementä, 8 t) 

 hyvä yli 3% 

 perushinta 3%, laatu +/- 0,005€/0,1% 

 

10.Muuta 

 markkinointi perustuu viljelysopimuksiin 

 kaikki menee vientiin 
 



Arctic Taste Oy 
www.arctictaste.com 

 Suomen vanhin kuminan markkinointiyhtiö, perustettu 1990. 

 Toimipaikat Janakkalassa ja Iittalassa. 

 Viljelysopimukset: koko maa / eteläinen Suomi 

 Viljelyneuvontaa 

 Markkina-alue Eurooppa (USA) 

 Palvelut: kuminan laboratoriotutkimukset ja pakkaaminen. 

 

 

 



Kuljetukset / toimitukset 

 Viljelijä vastaa kuminan toimittamisesta Janakkalaan 

 Arctic Taste tekee sadon toimituskyselyn 

 Yhteiskuljetukset 

 Toimituskausi elo-kesäkuu 



Lajittelu 

 Kuminaerä lajitteluun 2 viikon sisällä saapumisesta Janakkalaan. 

 Kumina lajitellaan aina Janakkalan Piensiemenen toimesta. 

 Lajittelun kustannuksesta vastaa viljelijä. 

 Kun erä on lajiteltu, tehdään laatumääritykset, jonka jälkeen erä 
siirtyy Arctic Tasten hallintaan. 

 



Toimitukset ulkomaille 

 Pääosin täysin kuormin 24,2 tonnia 

 Suoraan asiakkaan ovelle 

 Toimitusaikataulu jaksotettu koko vastaanottokaudelle 

 Tuotantokustannukset alle viljan tuotannon (hyvä kate) 



Arctic Taste Oy 
www.arctictaste.com 

Tuotanto 

Markku Lehmuskanta 

  

Vanhamikkola 224, 14200 Turenki 

markku.lehmuskanta@aina.com 

0500-710 261  

 

Markkinointi 

Kari Malmivaara 

  

Rauhalahdentie 35, 14500 Iittala 

kari@malmivaara.fi 

0500-710 261  

 




