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Taustaa 
 

 Globaaleilla elintarvikemarkkinoilla luomutuotteista 
saatava parempi hinta on lisännyt houkutusta saattaa 
markkinoille väärennettyjä luomutuotteita. 
 

 Perinteisen valvontajärjestelmän rinnalla lähdetty 
kehittämään „aitousindikaattoreita“ erilaisille 
luomutuotteille. 
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Fast methods for authentication 
of organic plant based foods 
Pikamenetelmät kasvipohjaisten luomuelintarvikkeiden 
aitouden määrittämisessä 2011-2015 
   
Tavoite 

 testata lupaavimpia analyysimenetelmiä ja 
markkereita, joita voidaan käyttää kasvipohjaisten 
luomutuotteiden aitouden varmistamisessa 
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Food fraud report (Esther de Lange, EU 2013): 

Top 10 ruokaväärennökset 
1. Oliiviöljyt 
2. Kalat 
3. Luomutuotteet 
4. Maito 
5. Vilja 
6. Hunaja 
7. Kahvi ja tee 
8. Mausteet (sahrami, chilijauheet) 
9. Viini 
10. Hedelmämehut 
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H1: Luonnonmukaisesti viljellyt kasvinäytteet 

pystytään tunnistamaan/jäljittämään pelto- 
sekä tilatasolla perustuen tuotantotapaan, 
maantieteelliseen sijaintiin, kasvilajikkeeseen 
ja kasvukauteen liittyviin eroihin. 

 
 

Hypoteesit 



Analyysit ja mallielintarvikkeet 
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Hypoteesit 

H2: Luomualkuperä pystytään määrittämään 
myös prosessoiduista vilja- ja 
vihannesnäytteistä käyttäen testattuja 
analyysimenetelmiä ja niiden yhdistelmiä. 
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 H2: Luomualkuperä pystytään määrittämään myös 
prosessoiduista vilja- ja vihannesnäytteistä käyttäen 
testattuja analyysimenetelmiä ja niiden yhdistelmiä. 
 

 H3: Testatut ja parhaimmat analyysimenetelmät voidaan 
ottaa käyttöön relevanttien sidosryhmien kuten valvonta- 
ja sertifiointiorganisaatioiden osalta. 
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Hypoteesit 

H3: Testatut ja parhaimmat analyysimenetelmät 
voidaan ottaa käyttöön relevanttien 
sidosryhmien kuten valvonta- ja 
sertifiointiorganisaatioiden osalta. 
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Kelly, S. D.; Bateman, A. S. (2010): Comparison of mineral 

concentrations in commercially grown organic and conventional 

crops - Tomatoes (Lycopersicon esculentum) and lettuces (Lactuca 

sativa). Food Chem, 119, 738-745. 
  Tutkimuksessa havaittiin systemaattisesti esiintyvä, 

tilastollisesti merkitsevä ero tavanomaisesti ja 
luonnonmukaisesti viljellyn tomaatin mangaani, kalsium, 
kupari ja sinkki-pitoisuuksissa.  
 

 Ero saattaa johtua luonnonmukaisesti viljellyn maan 
korkeammista mykoritsasienipitoisuuksista.  
 

 Tutkimuksen mukaan tämäntyyppistä eroa kivennäis- ja 
hivenainepitoisuuksissa voidaan pitää luomutuotteiden ” 
aitousindikaattorina”, kun viljelytavoilla on merkittävä ero 
(vrt. tavanomainen hydroponinen viljely vs. luomuviljely 
(soil-grown)). 
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Brandt, K., Leifert, C., Sanderson, R. & Seal, C. J. 2011. Agroecosystem 

Management and Nutritional Quality of Plant Foods: The Case of Organic 

Fruits and Vegetables. Critical Reviews in Plant Sciences, 30:177–197 
 
  Kasvien ns. sekundäärisien aineenvaihduntatuotteiden 

muodostumiseen kasveissa voivat vaikuttaa mm.  

 viljelytekniset seikat, lajikevalinta ja kasvien kasvua luonnollisesti hidastavat 

stressitekijät ( esim. kuivuus, viileys, ravinteiden niukkuus jne). 

 

 Artikkelin mukaan sekundäärisistä metaboliiteista erityisesti kasvien 

suoja-aineina toimivia fenolisia yhdisteitä on havaittu olevan 

luomuhedelmissä- ja vihanneksissa noin 12 % enemmän kuin 

tavanomaisissa.  
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van Ruth, S., Alewijn, M., Rogers, K., Newton-Smith, E., Tena, 
N., Bollen, M., Koot, A. (2011): Authentication of organic eggs by 

carotenoid profiling. Food Chemistry, 126, 1299-1305. 
 
 Tutkimuksessa verrattiin Hollannissa ja Uudessa-

Seelannissa tuotettujen tavanomaisten ja 
luomukananmunien karotenoidiprofiileja.  
 

 Havaittiin, että  luomukananmunissa oli merkitsevästi 
enemmän luteiinia ja tavanomaisissa kananmunissa 
vastaavasti merkitsevästi enemmän kantaksantiinia. 

 
 Erot olivat systemaattisesti samanlaiset niin Hollannissa 

kuin Uudessa-Seelannissakin tuotetuissa kananmunissa. 
 

 Siten karotenoidimarkkeri voisi olla toimiva tapa erottaa 
luomukananmunat tavanomaisista. 
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Isotooppianalyysillä voidaan osoittaa onko kasvien tarvitsema typpi peräisin eloperäisistä lannoitteista 
(luomuviljely), vai synteettisistä lannoitteista (tavanomainen viljely). Vastaavasti synteettisen nitraatin 
happiatomi on lähtöisin ilmasta, kun taas nitrifioivien maaperäbakteerien tuottamassa nitraatissa happi 
on osittain peräisin maaperän vedestä.  



Tulossa kysely ja workshopit sidosryhmille 

 Toteutetaan 
 Tanska 

 Suomi 

 Ranska 

 Saksa 

 Italia 

 Liettua 

 Kysely 2014 
 Kansallinen workshop syksy 2014 

 Kyselyn tulokset + sidosryhmien kommentit Suomesta 

 EOCC workshop kesä 2014 
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Kysely 
 E-lomakkeella, vie n. 10 min. 
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Hankkeen tulosten esittely: 

 
 Scientific Seminar on Organic Food 5.-7.11.2014, Mikkeli 

- Analyysituloksia tulossa esittelemään tri Saskia van 

Ruth, Wageningen University and Research Center 
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 Kelly, S. D.; Bateman, A. S. 2010. Comparison of mineral concentrations in 

commercially grown organic and conventional crops - Tomatoes (Lycopersicon 

esculentum) and lettuces (Lactuca sativa). Food Chem, 119, 738-745. 

 van Ruth, S., Alewijn, M., Rogers, K., Newton-Smith, E., Tena, N., Bollen, M., 

Koot, A. 2011. Authentication of organic eggs by carotenoid profiling. Food 

Chemistry, 126, 1299-1305. 

 Brandt, K., Leifert, C., Sanderson, R. & Seal, C. J. 2011. Agroecosystem 

Management and Nutritional Quality of Plant Foods: The Case of Organic Fruits 

and Vegetables. Critical Reviews in Plant Sciences, 30:177–197 

 18 



www.luomuinstituutti.fi 
 

2014 


	Tutkittua tietoa luomusta
	Taustaa�
	Fast methods for authentication�of organic plant based foods�Pikamenetelmät kasvipohjaisten luomuelintarvikkeiden aitouden määrittämisessä 2011-2015� 
	Food fraud report (Esther de Lange, EU 2013):
	Slide Number 5
	Hypoteesit
	Analyysit ja mallielintarvikkeet
	Hypoteesit
	Slide Number 9
	Hypoteesit
	Kelly, S. D.; Bateman, A. S. (2010): Comparison of mineral concentrations in commercially grown organic and conventional crops - Tomatoes (Lycopersicon esculentum) and lettuces (Lactuca sativa). Food Chem, 119, 738-745.�
	Brandt, K., Leifert, C., Sanderson, R. & Seal, C. J. 2011. Agroecosystem Management and Nutritional Quality of Plant Foods: The Case of Organic Fruits and Vegetables. Critical Reviews in Plant Sciences, 30:177–197
	van Ruth, S., Alewijn, M., Rogers, K., Newton-Smith, E., Tena, N., Bollen, M., Koot, A. (2011): Authentication of organic eggs by carotenoid profiling. Food Chemistry, 126, 1299-1305.�
	Slide Number 14
	Tulossa kysely ja workshopit sidosryhmille
	Kysely
	Hankkeen tulosten esittely:
	Slide Number 18
	Slide Number 19

