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Kasvistieto Oy

• Kasvistieto Oy samlar in producentpriser för frilands- och 
växthusgrönsaker samt för frukter och bär från odlare och packerier 

• Det producentpris som samlats in är det pris som partihandeln 
betalat för en förpackad eller oförpackad förstaklassprodukt levererad 
till partihandelns lastbrygga

• Prisuppgifternas omfattning varierar för varje produkt. Syftet är att 
huvudprodukterna ska omfatta cirka 10–40 procent av den inhemska 
produktionsmängden av färska grönsaker, frukter och bär. 

• Grundades 1995 av odlare, packerier och förbund



Verksamhetsprincip
• För insamling av prisuppgifter och beräkning av medelpris används 

bolagets nätbaserade datainmatnings- och kalkyleringsprogram.



Rapporter

• Medelpris per år
• Beskriver medelpriset per år för produkten

• Medelpris per månad
• Beskriver medelpriset per månad för produkten

• Månatlig variation 

• Medelpris per månad (kumulativt)
• Anger genom en rapport alla produktspecifika medelpris under alla månader 

året i fråga

• Medelpris per vecka
• Medelpris per vecka tillhandahålls för några priskänsliga produkter



Prisuppgifter
• Månadsrapport 12 gånger per år: Producerad mängd 

och kilopris
• 52 produkter

• Kålrot, rova, palsternacka, morot, rödbeta, gulbeta, svartrot, 
rotselleri, 

• huvudkål, kinakål, blomkål, rödkål, kålrabbi, broccoli, grönkål, 
savojkål, brysselkål, isbergssallad, spetskål, 

• rödlök, purjolök, lök, vitlök, schalottenlök, vårlök, 
frilandsgurka, pumpa, zucchini, krondill, ärter, melon, bönor, 
sparris, persilja, rabarber, dill, bladselleri, fänkål, 

• romansallad, rosensallad, vattenmelon, tidig potatis, svarta 
vinbär, röda vinbär, jordgubbar, hallon, krusbär, amerikanska 
blåbär (buskblåbär), äpple, 

• gurka, tomat



Medelpris per år för morot och rödlök



Medelpris per år för svarta och röda vinbär



Gurka
• I Finland odlas gurka året runt i växthus. 

• Skördemängd:
• År 2021 producerades 53 miljoner kilo gurka. Året innan var skörden 1 mn kilo 

större (+ 2 %).

• Medelpriset 2021 var 1,436 €/kg
• År 2020 var medelpriset 1,237 €/kg (+16 %).

• Priset grundar sig på ett snittpris för 10 miljoner kilo

• Det finns totalt 123 företag som odlar gurka. Antalet företagare har 
minskat med 72 på fem år

• På skörden inverkar gödsling och framgång med växtskydd etcetera. 

• Priset påverkas bland annat av höjda priser på energi, gödslingsmedel 
och arbetskraft



Fördelar med växtinformation

• Aktuella uppgifter för tidigare år om hur skördeperioden och 
säsongen framskridit 

• Underlättar kommunikation med kunderna och rapportering

• Uppskattningar om skördens kvalitet och mängd
• Hjälper vid prognostisering och identifierar variation i priser och skördemängd

• Uppgifter om hur länge produkten är tillgänglig på marknaden

• Realistisk beskrivning av skördeperioder och anger när den inhemska 
produktionen inleds och avslutas



Pris på tjänsten:

• Registrering i datanätet för odlare eller packerier 60 € (+ moms)
• Ingen årsavgift

• Köp av rapporter:
• Medelpriser per år: 150 € (+moms)

• Medelpriser per månad: 300 € (+moms)

• Ytterligare uppgifter: www.kasvistieto.fi



Ytterligare uppgifter

Kasvistieto Oy syftar till att dela sitt kunnande inom ramen för den ökande efterfrågan 
som både företagarnas kännedom om marknadspris och behovet av statistikföring 
framhäver.
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