PERUNALAJIKKEITA
Aikaisia lajikkeita:

ANNABELLE

on yksi viime vuosien suosituimmista uusista

perunalajikkeista Suomessa. Suosio perustuu ennen kaikkea sen erityiseen,
kermaisen pehmeään perunan makuun. Viljelyssä Annabelle on nopeakasvuinen,
runsasmukulainen ja erittäin satoisa lajike, jolla on pitkänomaiset mukulat. Se
kestää istutuksen kylmäänkin maahan, ja ehtii siten jopa varhaisperunaksi. Lajike
on arka perunaruvelle, eikä ole erityisen kestävä maltokaariviruksen oireita
vastaan. Y-viruksen ja bakteeritautien kesto ovat Annabellellä erittäin hyvät. Lajike
soveltuu myös luomutuotantoon.

CARRERA

on nopeakasvuinen yleisperuna, joka säilyttää

korkean laatunsa ja makunsa varastoinnissa pitkälle kevääseen. Keittotyypiltään se
on melko kiinteä lajike. Ruokaperuna, joka pohjoisen valossa käyttäytyy kuin
varhaisperuna. Carrera kasvaa hyvin niin hietamailla kuin raskaammillakin mailla.
Lajike muodostaa mukulapesänsä siemenperunan yläpuolelle, minkä vuoksi
siemen on istutettava syvälle ja kookkaaseen penkkiin. Satoisa lajike pyrkii
kasvattamaan kookkaita mukuloita, mutta mukulakoko tottelee melko hyvin
ohjausta istutustiheydellä. Ruvenkestävyys on kohtuullisen hyvä. Maltokaariviruksen
osalta ei erityisen hyvä kestävyys.

COLOMBA

on tämän hetken kuumin perunalajikeuutuus.

Se on kasvurytmiltään aikainen, jopa varhainen lajike. Se tuottaa nopeassa
tahdissa kauniin keltaiset, pyöreät satomukulat. Keittotyyppi on kiinteä ja
yleisperunamainen, mutta Colomba soveltuu myös muusiperunaksi. Erittäin satoisa
lajike. Se tuottaa 12 – 16 pyöreää mukulaa per kasvi, ja kasvattaa ne erityisen
tasakokoisiksi. Voimakas kasvu myös ääriolosuhteissa, hyvä ruvenkestävyys ja
maltokaarten kestävyys. Käytettävissä koko varastointikauden. Melko herkkä
itämislepo. Colomba on melko arka magnesiumin puutoksille, mikä puolestaan
altistaa lehtipoltteen oireille. Uutuuslajike.

1

RIKEA

on aikainen ja kasvuvarma kesäperuna, jolla on kauniit

keltamaltoiset mukulat, aikainen kasvurytmi ja korkea sato sekä erittäin hyvä
maltokaariviruksen kestävyys. Suositeltava riviväli 80 cm. Rikealle on annettava
typpeä varovasti. Nopea alkukuivaus heti noston jälkeen on suositeltavaa ja lisää
perunan varastosäilyvyyttä. Perinteinen lajike.

TIMO

on Suomen suosituin varhaisperunalajike. Parhaiten Timo

tuottaa satoa multavilla kivennäismailla. Viljelyä eloperäisillä mailla tulee välttää,
jos halutaan aikaista satoa. Typpilannoituksessa on oltava varovainen. Perinteinen
lajike.

VICTORIA

on aikainen yleisperuna. Sillä on hyvä virustautien

kestävyys, suuret mukulat ja erinomainen keittolaatu. Suositeltava riviväli vähintään
80 cm. Hitaan alkukehityksen vuoksi istutus matalaan penkkiin. Mukulat kasvavat
pitkien rönsyjen päähän, joten penkin on oltava leveä. Vähämukulaisena
lajikkeena suositellaan normaalia tiheämpää istutusta ja suuremman siemenkoon
käyttöä.
Riittävä
kalsiumin
saanti
parantaa
lajikkeen
vastustuskykyä
bakteeritaudeille. Multaus, kun perunakasvusto 10 - 15 cm korkeaa. Laatu säilyy
varastoitaessa.
Kesä- ja syyslajikkeita:

CHALLENGER

on jauhoinen, yleiskäyttöinen peruna. Se tekee

erittäin runsaasti mukuloita ja kasvattaa ne tarvittaessa myös suurikokoisiksi.
Challengerin heikkous on epätasainen kokojakauma. Suositellaan istutettavaksi
harvempaan kuin mikään muu lajike.
Se on melko myöhäinen lajike niin
taimettumiseltaan kuin valmistumiseltaankin. Taimettuu epätasaisesti. Syksyllä sato
on korkea ja lajike menestyy myös pohjoisimmilla tuotantoalueilla. Challenger
kestää hyvin perunarupea ja erittäin hyvin maltokaarivirusta. Y-virusta vastaan se
on melko kestävä ja oireilee virustartunnan saatuaan hyvin lievästi.
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MOZART

on

hyvänmakuinen yleisperuna, joka sopii

uuniperunaksi. Kuori on kirkas ja voimakkaan punainen. Harvinaisen laaja kestävyys
perunan kasvitauteja vastaan. Mozartilla on erinomainen tai vähintään hyvä
kestävyys maltokaarivirusta, kuorirokkoa, lehtiruttoa, lehtipoltetta ja Y-virusta
vastaan. Erittäin hyvä ruvenkestävyys ja hyvä kestävyys harmaahilsettä vastaan.

OPERA on melko jauhoinen yleisperuna. Keltamaltoinen ja maukas.
Osoittautunut erittäin kestäväksi perunaruttoa vastaan. Perunaruttokannat
muuntuvat jatkuvasti sekä maantieteellisesti että vuosien välillä. Muuntuvien
taudinaiheuttajien vuoksi lajikkeen vastustuskyky saattaa vaihdella, mutta Opera
on kestävimpiä markkinoilla olevia lajikkeita. Opera kestää hyvin myös
maltokaarivirusta, erittäin hyvin Y-virusta ja on melko kestävä myös perunarupea
vastaan. Kuorirokko on käytännössä ainoa tähän lajikkeeseen pystyvä tauti. Lajike
on yleistynyt nopeasti etenkin luomutuotannossa. Erikoislajike.

SALINE

on

melko

aikainen,

korkeasatoinen

yleisperunalajike. Se pysyy keitettäessä hyvin koossa, mutta muusiutuu kuitenkin
pehmeästi. Saline on melko runsasmukulainen lajike. Se hyötyy hiukan tavallista
harvemmasta istutuksesta. Suositus on pienelle siemenelle noin 26 cm ja isolle
siemenelle noin 30 cm. Varrenhävityksen jälkeen Salinelta kestää 2-3 viikkoa
muodostaa ja kiinnittää mukuloihin vahva kuori. Se kestää hyvin perunarupea,
erittäin hyvin Y-virusta ja maltokaarivirusta.

SIIKLI

on yksi maamme tunnetuimmista lajikenimistä. Se on satoisa

kesäperuna ja toriperunoiden ykkönen. Siiklin viljely onnistuu parhaimmin multavilla
kivennäismailla. Ruvenarkana lajikkeena viljelyä kaikkein keveimmillä maalajeilla
tulee välttää. Typpilannoituksen suhteen on oltava varovainen. Ohutkuorisena
vaatii hellävaraista käsittelyä. Perinteinen lajike.
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VELOX

on aikainen ruoka- ja kuorimoperuna. Se on näihin päiviin

saakka ollut yksi Suomen suosituimmista kesäperunalajikkeista. Velox on
alkukesästä kiinteähkö, mutta muuttuu tuleentumisen edetessä hieman jauhoiseksi.
Lajikkeella on kaunis pitkänsoikea muoto, nopea kasvurytmi, hyvä kasvuvarmuus
kaikilla maalajeilla ja hyvä ruvenkestävyys. Veloxin viljely onnistuu useimmilla
perunalle soveltuvilla maalajeilla. Ruvenkestävänä lajikkeena myös keveimmät
maalajit ovat käyttökelpoisia. Tasainen kosteus pienentää kasvuhalkeamien riskiä.
Perinteinen lajike.
Talvilajike:

NICOLA

on myöhäinen ruoka- ja kuorimoperuna. Se muodostaa

sadon myöhään, on ruvenkestävä ja erittäin viljelyvarma. Istutus tehdään
normaalisyvyyteen, mieluummin lämmenneeseen maahan, vähintään 80 cm
rivivälillä. Vältettävä liiallista typpilannoitusta. Perinteinen lajike.
(HZPC Kantaperuna 4/2015, http://www.kantaperuna.com)
Muita lajikkeita:

MARABEL

on

yleisperuna,

joka

on

erittäin

satoisa

ja

hyvänmakuinen lajike. Kasvukehitys nopea. Vastustuskyky maltokaarivirusta
vastaan on erinomainen, Y-virusta, perunaruttoa, perunarupea, tyvimätää ja
perunaseittiä vastaan hyvä. Mekaaninen kolhun kestävyys on hieman keskitasoa
heikompi. (Finpom 2015, http://www.finpom.com/lajikkeet/)

ROSAMUNDA on uuniperunoiden parhaimmistoa, joka soveltuu
myös muuhun käyttöön. Keskimyöhäinen talviperuna. Lajike on jauhoinen ja
hyvänmakuinen, ja sillä on punakuoriset, soikeat ja isokokoiset mukulat.
Rosamunda viihtyy kaikilla perunanviljelyyn soveltuvilla maalajeilla. Kohtalainen
rutonkestävyys,
arka
perunaseitille
ja
harmaahilseelle.
Keskinkertainen
maltokaariviruksen kestävyys.
(Siemenperunakeskus 2015, http://www.spk.fi/lajikkeet/lajike/rosamunda)
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