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TIIVISTELMÄ 

Vuonna 2012 perunan luomuhyväksytty tuotantoala oli 430 ha. Lisäystä edellisvuoden tuotantoalaan oli 19 %. 

Luomuperunan viljelyn ja kysynnän lisääntyessä haasteena on löytää satoisia, luomuviljelyyn sopivia, taudinkestäviä 

lajikkeita. Vuoden 2012 keväällä alkaneessa ”Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen - EKOkas” -hankkeessa 

pyritään löytämään satoisia ja viljelyvarmoja lajikkeita perunan luomutuotantoon yhteistyössä siemenperunan 

toimittajien ja Perunantutkimuslaitoksen kanssa. Lajikekokeet toteutetaan Savon ammatti- ja aikuisopiston pellolla 

Muuruvedellä.  

Kasvukaudella 2012 testauksessa oli 12 lajiketta: Fambo ja Lady Felicia (Suomen Siemenperunakeskus Oy), Agila ja 

Gala (Myllymäen Peruna Oy), Carolus ja Erika (Perunaseppä Oy), Opera ja Challenger (Pohjoisen Kantaperuna Oy), 

Inova ja BioGold (Suomen Peruna Oy), Belana ja Marabel (Finbom Oy). Koe lannoitettiin ja hoidettiin luomussa 

hyväksytyin menetelmin. Mukulat istutettiin 28.5. käsin penkkeihin 25 cm:n välein. Koeruudun lajikekohtainen ala oli 4 

m
2
.  Jokaista lajiketta oli kaksi koeruutua. Ennen istuttamista siemenmukulat peitattiin upotuskäsittelynä Rhizo Vital-

valmisteella (sekoitus veteen, 0,2 % liuos). Pellolla havainnoitiin taimettuminen ja ruttosaastunta kerran viikossa 

sadonkorjuuseen saakka. Sato nostettiin käsin 6.9. Ruutusadosta määritettiin mukulasato, kokojakauma 

painoprosentteina, yli 40 mm:n mukulasato, mukulapaino kokojakaumittain, keskimääräinen mukulapaino, 

tärkkelyspitoisuus ja –sato, ulkoinen laatu sekä varastointikestävyys.  

Suurimman kauppakelpoisen sadon (t/ha) tuottivat Inova (11,6), Marabel (10,7), Fambo (9,8), Gala (9,5) ja Lady Felicia 

(9,3).  Inovan ja Galan suuri kauppakelpoinen sato perustui erittäin hyvään ulkoiseen laatuun. Fambossa oli lajikkeelle 

ominaiseen tapaan melko paljon vihertyneitä mukuloita, mutta muuten ulkoinen laatu oli virheetön. Marabelissa oli 

hiukan vihertyneitä ja vähäisiä muita laatuvikoja. Lady Felician kauppakelpoisen sadon osuutta pienensivät lievä 

rupisuus, maltoviat ja vihertyneet. Muiden lajikkeiden kauppakelpoinen hehtaarisato oli vaihdellen 2,8 – 6,7 tonnia.  

Rutonkestävät Carolus ja Opera tuottivat kokeen suurimmat sadot, mutta mallon vikojen vuoksi kauppakelpoinen sato 

jäi vaatimattomaksi. Hyvin rutonkestävä BioGold tuotti myös hyvin kiloja, mutta maltokaariviroosin, rupisuuden ja 

mukularuton vuoksi kauppakelpoinen sato jäi melko pieneksi. Challengerin, Agilan ja Erikan pieni kauppakelpoinen 

sato oli seurausta pienestä kokonaissadosta ja laatuvioista. 

 

Marraskuussa tehdyssä varastotarkastuksessa selkeitä maltokaariviroosin oireita oli Erikassa, BioGoldissa, Operassa ja 

myös Challengerissa.  Mukularuttoa oli Lady Feliciassa ja BioGoldissa. 

 

Tulokset kuvaavat lajikkeiden käyttäytymistä kesän 2012 kasvuoloissa yhdellä koepaikalla, joten kokeen tulosten 

yleistämisessä on oltava varovainen. Lajiketestauksia on jatkettu kasvukaudella 2013 lähes samoilla lajikkeilla. 

Kasvukauden 2013 tulokset täydentävät aineistoa ja ne tullaan esittämään myös.   
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