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Kasvukausi 2021 on saatu päätökseen. Vaikka kesä- ja heinäkuussa olikin kuumaa ja kuivaa, kurottiin sa-
devajetta reilusti umpeen elokuun sateissa. Onneksi syystöihin kuitenkin päästiin kohtuullisessa säässä. 

Syksyn haasteita

Tänä syksynä yksi suurimmista ongelmista oli kuoren kiinnittymisen 
hitaus. Märässä maassa kuori kiinnittyy yleisesti ottaen hitaammin 
kuin kuivassa. Lisäksi prosessia hidasti elokuun sateiden ja aiheut-
tama voimakas kasvupyrähdys. Kun kesän aikana ravinteet olivat 
osittain kasvin saavuttamattomissa kuivuuden takia, pääsi peruna 
niihin käsiksi loppukesästä, eikä perunan kasvu meinannut loppua.

Toinen tälle kesälle tyypillinen ongelma on ollut mukulan sisäinen 
tummuminen ja onttous. Nämä oireet ovat yleensä seurausta stres-
saavista olosuhteista. Oire alkaa yleensä ruskeana laikkuna keskellä 
mukulan maltoa. Joko keskusta jää vain ruskeaksi, tai se voi haljeta 
ja muodostaa onton sydämen. Halkeama on joskus vain ontto kolo, 
joskus se voi olla rastin muodossa. Ontto alue voi olla joko pieni tai 
suuri. Tälle oireelle altistaa oikeastaan mitkä tahansa sellaiset olo-
suhteet, joissa perunan mukulankasvu saa pyrähdyksiä.

Mukulanmuodostuksen aikaisen kosteuden merkitys 
on suuri, tällöin kosteusolojen tulisi olla mahdolli-
simman tasaiset. Lisäksi myöhemmissä kasvuvaiheis-
sa peruna kasvaa stressioloissa, kun lämpötila on 
korkealla, kasvi kärsii kuivuudesta, tai ravinteiden 
puutteesta. Vaikka perunoita sadettaisi, ei kovas-
sa kuumuudessa silti välttämättä pystytä pitämään 
kosteusoloja tarpeeksi tasaisena, joka voi johtaa kas-
vutahdin epätasaisuuteen, joka taas altistaa edellä 
mainituille malto-ongelmille. Oman lisänsä mallon 
ongelmiin on ehdottomasti tuonut ravinteiden han-
kala saanti, joka nähtiin jo kesällä ravinnepuutosoi-
reina. Erityisesti kalsiumin puutos voi aiheuttaa rus-
keasydämisyyttä, onttoutta ja ruskolaikkua.

Seittirupea on ehtinyt muodostua niihin perunoihin, joiden nosto on syystä tai toisesta viivästynyt. Hidas 
kuoren kiinnittyminen ei ole ainakaan helpottanut seittiongelman kanssa painimista.



Perunat varastoon kuivatuksen kautta

Varastoinnin onnistuminen on ratkaisevaa sieltä toimitettavan perunan laadulle. Kasvitaudit pesivät 
yleensä kaikenlaisessa kasvijätteessä ja/tai maa-aineksessa, joten hyvin puhdistettu varasto on tietysti 
kaiken a ja o.

Toinen asia, joka tulee ajankohtaiseksi jo noston aikana, on sadon alkukuivatus. Perunan pinnalla on 
aina jonkin verran kosteutta ja kosteus tarjoaa useille taudinaiheuttajille oivan kasvupaikan. Kun sato 
kuivataan tehokkaasti pian noston jälkeen, saadaan suuri osa patogeeneistä tuhottua. Tavallinen varas-
ton ilmanvaihto ei usein ole riittävän tehokas kuivattamaan perunoita. Laatikoiden pinnat voivat näyt-
tää kuivilta jo lyhyen ajan jälkeen, mutta laatikoiden keskelle jää helposti kosteutta. Alkukuivatukseen 
olisikin hyvä käyttää erillistä puhallinta, jonka teho riittää varmasti.

Suurin murhe, joka varmasti lisääntyy puutteellisen alkukuivatuksen takia, on märkämätä. Märkämä-
täbakteerit elävät kosteissa, lämpimissä ja huonosti ilmastoiduissa perunakasoissa. Kun bakteereja saa-
daan tuhottua kuivattamalla ne, on sato varmasti terveempää. Muita alkukuivatuksen ansiosta vähene-
viä tauteja ovat harmaahilse, kuivamädät, känsärupi ja sydänmätä.

Alkukuivatuksessa tulee kuitenkin olla tarkkana, että tosiaan kuivattaa perunoita, eikä vahingossa kas-
tele niitä. Kylmien perunoiden pinnalle tiivistyy helposti kosteutta. Eli lämpimiä perunoita ei saisi viilen-
tää liian kylmällä puhallusilmalla, eikä kylmiin perunoihin saisi puhaltaa liian lämmintä ilmaa. 

Kuivamädät kuriin haavojen parantelulla 

Kuoppa- ja kurttulaho (Fusarium ja Boeremia)
lisääntyvät varastoinnin aikana, mutta ne eivät pys-
ty tarttumaan terveeseen mukulaan. Näitä varasto-
tauteja voidaan siis vähentää, jos nostossa syntynei-
den haavojen ja kolhujen annetaan parantua ennen 
varaston viilennystä. Haavojen parantuminen onnis-
tuu kun lämpötila on 12-15°C ja käsittelyä jatketaan 
2-3 viikkoa.

Lämpökäsittelyä ei saa tehdä sellaiselle perunaeräl-
le, jossa on kohonnut tyvimädän riski.
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