KUUSENKERKÄT
ovat Lapin metsien
vaalean vihreää
kultaa

Kuusi on aina ollut suomalaisille tärkeä. Kuusi on tarjonnut suojaa metsässä samoavalle ja kuusenoksat porstuan
edessä ovat toivottaneet vieraan tervetulleeksi. Kuusenkerkät symboloivat
uuden alkua. Ne ovat antaneet ihmisille
voimaa ja vitamiineja pitkän ja pimeän
talven jälkeen.
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Jalostusarvo
n. 30-150 €/kg(1-2
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n. 300-3000 €/kg(3

Kerkkäsiirappia

Laatujärjestelmän
kehittäminen
helpottaisi tuotteiden brändäystä
ja vientiä.
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Kerkkä sisältää paljon esimerkiksi C-vitamiinia ja muita antioksidantteja, jotka eivät saa joutua hukkaan tuotantoketjussa. Luken tutkimustiedon perusteella etenkin kylmä- eli
pakkaskuivauksessa kuusenkerkän C-vitamiini ja antioksidantit säilyvät erittäin hyvin. Kerkän keruu on kerran vuodessa,
mutta jauhetta voi nauttia joka päivä!
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Keruusta on
mahdollista
saada esim.
metsänomistajille ja kerääjille
lisätuloja 530 miljoonaa euroa.

Jatkojalostus
moninkertaistaisi
tuotot.

€

Jalostusarvo
n. 2,5-8 €/kg(1

Arvonlisäys
edellyttää hyvää
laadunhallintaa
koko tuotantoketjussa keruusta
säilytykseen,
esikäsittelyyn
ja tuotantoon.
Erityisesti
kylmäketjusta on
huolehdittava. (4

Kuusenkerkän valtava potentiaali
odottaa kerääjäänsä
Kuusenkerkkää
voitaisiin kerätä
Suomen metsistä
vuosittain yli
80 000 miljoonaa
kiloa.

Keräyspotentiaalista käytetään
nykyisin alle 1%.

Kerkän vuosituotosarvio
Suomessa n. 81 milj. kg/l

Tutkittua

-laatua

Jotta kuusenkerkän arvonlisäys toteutuisi ja asema vientituotteena vahvistuisi, edellyttää se hyvää dokumentoitua
raaka-aineen laadunhallintaa koko ketjussa keruusta säilytykseen, esikäsittelyyn ja tuotantoon asti.

Kuusenkerkkää saa kerätä vain maanomistajan luvalla.
Keruuaika on lyhyt, noin 3–4 viikkoa, ja sen pitää ajoittua
aikaan, jolloin kuusen silmut aukeavat ja kehittyvät. Jos
kerkät ennättävät kasvaa liian suuriksi, ne muuttuvat puutuneiksi ja maku muuttuu. Keruun aikana ei saa käyttää
hyönteismyrkkyjä.

Tuotantoprosessissa erityisesti kylmäketjusta on huolehdittava mikrobiologisen laadun säilyttämiseksi. Kuusenkerkän ja kuusenkerkkäjauheen mikrobiologista laatua
sekä raskasmetalli- ja torjunta-ainejäämäpitoisuuksia on
seurattu Lapin kuusenkerkistä kolmen vuoden ajan. Tulokset todentavat pohjoista puhtautta ja jo olemassa olevia
hyviä toimintamalleja keruusta kuluttajalle asti.

Tulokset on todennettu v. 2017 - 2020 Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Arctic Warriors Oy:n Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle – EAKR – hankkeessa sekä
Suomen Akatemian rahoittamassa InnoTrea – hankkeessa.
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