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Perunantuotanto Suomessa on keskittynyttä ja erikoistunutta. Yksipuolinen viljely ja raskaan viljelykaluston käyttö 
kuormittavat peltomaan rakennetta. Lisäksi ne heikentävät pellon biologista toimintakykyä ja kasvattavat kasvin-
tuhoojien lisääntymisen riskiä. Tämän oppaan tarkoitus on lisätä ymmärrystä perunan kasvintuhoojariskeistä ja 
niiden hallinnasta viljelyssä.  Kaikkiin riskeihin ei voi täysimääräisesti vaikuttaa, mutta nekin on hyvä tietää.

Kasvintuhoojien leviämisreitit ovat moninaiset. Ne säilyvät peltomaassa usein piilevänä tai pieninä määrinä, mutta inten- 
siivisessä perunan viljelyssä ja sopivissa olosuhteissa ne saattavat lisääntyä nopeasti epidemian tasolle. Seurauksena 
on usein merkittäviä sato- ja laatutappioita.

Uudistetussa kasvinsuojeluainelainsäädännössä ammattiviljelijöitä edellytetään noudattamaan integroidun kas-
vinsuojelun (IPM) periaatteita. Integroidussa kasvinsuojelussa kasvintuhoojia pyritään ennaltaehkäisemään ja 
niiden lisääntymistä rajoittamaan viljelyteknisin keinoin.  Kasvintuhoojia torjutaan arvioidun tarpeen mukaan, ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttö pyritään minimoimaan vain välttämättömimpään.  Kemiallisessa torjunnassa nouda-
tetaan torjuntakynnyksiä ja vältetään resistenssin syntymistä vaihtelemalla valmisteita ja noudattamalla ohjeita 
käsittelyväleistä, -ajankohdista ja -määristä. Toimenpiteet ja saadut tulokset kirjataan muistiin tulevaa toimintaa 
ajatellen. Näin opitaan, mikä on tilan olosuhteisiin parhaiten sopiva integroidun kasvinsuojelun menetelmä, IPM. 

Johdanto
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Tämän oppaan tarkoitus on lisätä  
tietoa perunan kasvintuhoojariskeistä 
ja riskien hallinnasta viljelyssä.
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Integroidun kasvinsuojelun (IPM) noudattaminen on kokonaisuus, jossa on toisiinsa kiinteästi liittyviä vaiheita 
suunnittelusta aina tuloksen arviointiin ja omaan oppimiseen asti.

Suunnittele, estä ja ehkäise

Dokumentoi, arvioi 
onnistumisesi ja opi

Ehkäise resistenssin 
syntyminen

Täsmätorju ja minimoi sivu- 
vaikutukset (levitysmenetelmät)

Harkitse ei-kemiallisia  
torjuntakeinoja

Kuvia ja lisätietoa perunan kasvintuhoojista mm. www.mtt.fi/kasper, www.evira.fi > kasvit > viljely ja tuotanto > kasvi-
taudit ja tuholaiset, www.potatonow.fi, www.kasvinsuojeluseura.fi. Näiltä sivuilta linkkejä muihin perunasivustoihin.

Tarkkaile Käytä torjuntakynnyksiä

Minimoi kasvinsuojeluaineiden 
käyttö vain välttämättömimpään

Paikallisiin olosuhteisiin 
sovitettu IPM

Tämä opas on laadittu työryhmässä, jossa asiantuntijoina ovat olleet 
Asko Hannukkala, Irmeli Markkula, Maarit Kari, Sari Peltonen, Juhani Rahko, Anne Rahkonen, Pertti Rajala, Asko Seppänen, 
Terhi Taulavuori, Jussi Tuomisto, Heidi Tupala ja Atro Virtanen. 

Oppaan sisältöön ovat arvokkaita kommentteja antaneet ProAgrian peruna-asiantuntijat sekä  
Tauno Henttinen, Lea Hiltunen, Paula Ilola, Paavo Kuisma, Jari Matinolli, Kimmo Mäkelä, Mika Paassilta, JP Palohuhta,  
Kimmo Pusa, Markku Rahko, Antti Ruokolainen, Pirjo Salminen ja Elina Virtanen.
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Perunan hyvä kasvinterveys on entistä enemmän viljeli-
jän vastuulla. Vaarallisten kasvintuhoojien aiheuttamia 
tuhoja tai torjunnan kustannuksia ei enää pääsääntöi-
sesti korvata valtion varoista. Taloudellisimmat keinot 
vaarallisten kasvintuhoojien hallintaan ovat riskien 
huomioonottaminen ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet. 

Kasvintuhoojat leviävät perunaviljelyksille ja perunan 
käsittelypaikoille monin tavoin. Tavallisimpia reittejä 
ovat kuljetusvälineet, käsittelylaitteet, työkoneet, kas-
vinjätteet, sivutuotteet ja kastelu- tai tulvavedet. Serti-
fioidun siemenperunan tai huolella tuotetun tilan oman 
siemenperunan käyttö, ja kaikkien tuotantovaiheiden 
hyvästä hygieniasta huolehtiminen ovat tärkeimmät 
keinot kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi tai ra-
joittamiseksi.

Kasvintuhoojien hallinta on yhä enemmän suunnit-
telua, ennaltaehkäisemistä ja tarkkailua. Tavoitteena 
on estää vaarallisten kasvintuhoojien rantautuminen 
Suomeen, ja rajoittaa muiden kasvitautien ja -tuho-
laisten leviämistä. 

Karanteenikasvintuhoojien torjuntaa ohjaavat 
Euroopan yhteisön tai Suomen kansalliset viranomais-
säädökset. Karanteenikasvintuhoojat ovat Suomessa 
nykyisin melko hyvin hallinnassa terveen siemenperunan 
käytön ansiosta, mutta esiintyessään ne aiheuttavat 
aina torjuntatoimenpiteitä ja tuotannon rajoituksia 
sekä merkittäviä markkinoinnin ja viennin rajoituksia. 
Tavanomaiset kasvintuhoojat aiheuttavat usein mer-
kittäviä sato- ja laatutappioita, ja sääoloilla on niiden 
esiintymiseen suuri vaikutus.

1 Kasvintuhoojien havainnointi ja  
ennakointi perunan tuotannossa

Varotoimet perunan karanteenikasvin- 
tuhoojien torjumiseksi
Perunalla on yli 30 karanteenituhoojaa eli vaarallista  
kasvintuhoojaa, joista Euroopan yhteisön alueella tiede- 
tään esiintyvän reilut kymmenkunta.  Suomessa karan-
teenituhoojista on perunalla todettu ainoastaan perunan 
vaalearengasmätää sekä kelta- ja valkoperuna-ankeroista. 
Perunasyöpää on todettu kotitarveviljelmillä, mutta 1980 
-luvun jälkeen perunasyöpää ei ole todettu Suomessa. 

Useimmat tuhoojista leviävät pääasiassa perunan 
mukana, mutta myös leviäminen ilmateitse on mah-
dollista. Useilla tuhoojilla on myös muita isäntäkasveja.

Karanteenituhoojien esiintymisestä tai esiintymisen 
epäilystä on aina ilmoitettava Eviraan tai ELY-keskuksen 
kasvintarkastajalle. Suurelle osalle karanteenituhoojista 
on Euroopan yhteisössä erilliset kontrollidirektiivit, jotka 
ohjaavat tuhoojien torjuntaa. 

Perunantuotannon hyvää kasvinterveyttä edistävä viljelytekniikka
Terveen perunan tuottamiseksi, perunan hyvän kasvinterveydellisen tilan varmistamiseksi ja vaarallisten kasvin- 
tuhoojien leviämisen estämiseksi tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin kohtiin perunan tuotannossa:
- siemenperunan laatu ja käsittely tilalla
- tuotannon hygienia: koneiden, laitteiden ja tilojen puhdistus
- viljelykierron toteuttaminen
- viljelytekniikka ja kasvustojen hoito idätyksestä sadon nostoon asti
- sadon varastointi ja lajittelu
- jätteiden käsittely

Parhaiten vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä este-
tään välttämällä muun perunan kuin tarkastetun sie-
menperunan hankintaa tilalle ja perunaerien siirtelyä 
tilojen välillä. Erityisesti ulkomaista perunaa ja kasvi-
materiaalia hankittaessa on oltava tarkkana. Vaaralli-
sia kasvintuhoojia ei saa esiintyä tuotantopaikoilla tai 
myytävissä, maahantuotavissa tai maasta vietävissä 
tuotteissa. Jos vaarallisia kasvintuhoojia löytyy tai  
niistä on epäilys, havainnosta on ilmoitettava Eviran 
tai alueen ELY-keskuksen kasvintarkastajalle. Karan-
teenituhoojien ominaisuudet ja toimintaohjeet niitä 
todettaessa: www.evira.fi.
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Perunan karanteenikasvintuhoojat

Euroopan yhteisön alueella esiintyvät karanteenikasvintuhoojat (kasvitaudit ja tuholaiset), joita ei saa 
esiintyä tuotantopaikalla, perunakasveissa tai niiden mukuloissa

Bakteeritaudit

Vaalearengasmätä Clavibacter michiganensis on perunan bakteeritauti, jota Suomessa nykyisin 
todetaan vuosittain muutama, pääasiassa piilevä esiintymä. Näkyvät oireet, joita edelleen joskus 
havaitaan, ilmenevät mukulan johtojännekehässä, joka kellertyy ja myöhemmin tummuu. Tämä 
bakteeritauti leviää mukuloiden avulla, mutta tartuntaa tapahtuu tehokkaasti koko viljelyketjussa 
koneiden ja laitteiden kautta. Rengasmätä säilyy myös pellossa maahan jääneissä ylivuotisissa 
perunan mukuloissa ja kasveissa. 

Tummarengasmätää Ralstonia solanacearum ei esiinny Suomessa, ja se on luokiteltu meillä hävi-
tettäväksi kasvintuhoojaksi. Muualla maailmassa, lämpimässä ilmastossa sitä esiintyy kuitenkin 
yleisesti eri viljelykasveilla, ja se leviää tehokkaasti jokivesien mukana. Tummarengasmätä voi levitä 
tuontiperunan mukana Suomeen.

Ankeroiset
Keltaperuna-ankeroinen Globodera rostochiensis ja valkoperuna-ankeroinen Globodera pallida ovat 
noin 0,5 mm:n pituisia sukkulamatoja, jotka elävät perunan juuristossa. Lajimääritys voidaan 
tehdä ainoastaan laboratoriotestillä. Peruna-ankeroinen voi lisääntyä perunan lisäksi tomaatilla, 
munakoisolla ja luonnonvaraisilla Solanum -suvun kasveilla, kuten mustakoisolla.

Ankeroinen estää ravinteiden ja veden kulkeutumista juurissa, jolloin kasvit jäävät pieniksi, 
kellastuvat eivätkä tuota satoa. Juuret jäävät lyhyiksi ja haaroittuviksi, ja niiden pinnoilla näkyy 
pullistumia, noin 1 mm kokoisia kystoja. Peruna-ankeroisen vioitus näkyy pellossa vuosi vuodelta 
laajenevina heikkokasvuisina laikkuina, jos perunaa viljellään uudelleen samalla lohkolla. Vioitus 
on taloudellisesti merkittävää, jos toukkien määrä on vähintään 10 kpl/g maata. Ankeroinen 
voi lisääntyä 500-kertaisesti kasvukauden aikana. Osa kystoista jää maahan lepotilaan, jossa ne 
kestävät pakkasta ja kosteusvaihteluita hyvin. Kystat voivat säilyä elävinä maassa jopa 15 vuotta.

Torjunnassa korostuvat huolellisuus, tarkkuus ja viljelyn hygienia, sillä ankeroiset leviävät 
tehokkaasti saastuneilta pelloilta mukana kulkeutuvassa maa-aineksessa ja kasvijätteissä sekä 
työkoneiden ja -laitteiden, kuljetusvälineiden, pakkausten yms. mukana kulkeutuvassa mullassa. 
Lisäksi ne leviävät valuma- ja kasteluvesien sekä tuulten mukana.

Keltaperuna-ankeroista esiintyy melko yleisesti eteläisen Suomen perunanviljelyalueilla. Valko-
peruna-ankeroista on tavattu vain muutamalta viljelmältä. Valkoperuna-ankeroisen suhteen Suomi 
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Keltaperuna-ankeroinen ja perunan vaalearengasmätä ovat vaarallisista kasvintuhoojista yleisimmät Suomessa.  
Peruna-ankeroisen voi havaita perunan juuristosta silmämääräisesti heinäkuun lopulla. Ankeroissaastuntaa on syytä  
epäillä, jos kasvustossa on heikkokasvuinen kohta. Oireellisen rengasmädän voi havaita perunan halkaistusta  
mukulasta. Epäillystä on ilmoitettava kasvintarkastajalle Eviraan tai alueen ELY-keskukseen.

Vasemmalla peruna-
ankeroisen kystia perunan 
juurissa, oikealla perunan 
vaalearengasmädän oireita 
perunan mukulan johto-
jännesolukossa.
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on suoja-aluetta EU:ssa, mikä tarkoittaa, että taudin leviäminen on estettävä ja esiintymät on 
torjuttava. Maahantuonnille on asetettu erilaisia rajoituksia leviämisen estämiseksi. Valkoperuna-
ankeroisen torjuntaa vaikeuttaa se, että sille kestäviä lajikkeita on vähän. 

Juuriäkämäankeroinen Meloidogyne chitwoodi ja M. fallax on peruna-ankeroista muistuttava anke-
roislaji, jonka aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet mm. Hollannissa. Se ei muodosta kystia 
vaan elää ja leviää esimerkiksi mukuloissa, ei niinkään mullassa. Juuriäkämäankeroista ei ole ta-
vattu Suomessa niillä kasveilla, joilla se on karanteenituhooja. Juuriäkämäankeroiset tunkeutuvat 
mukulan ja juurien sisään, lisääntyvät niissä ja lopulta tuhoavat mukulat. Mukuloissa kehittyvät 
ankeroisnaaraat aiheuttavat epämuotoisuutta ja muhkuraista pintakerrosta.

Juuriäkämäankeroinen talvehtii maassa munina ja toukkina, jotka kestävät pakkasta.  Se leviää 
saastuneiden lehtien, sipulien, mukuloiden, mullan ja kasteluveden mukana. Munat kuoriutuvat 
juuressa tai mukulan pinnassa. Naaraat elävät ja lisääntyvät mukulan pintasolukon alla. Naaraasta 
kehittyy pussi, jonka sisällä toukat kuoriutuvat. Yhden sukupolven kehityskierto on lämpötilasta 
riippuen 3–4 viikkoa. 

Juuriäkämäankeroiset leviävät siemenperunan mukana. Lajilla on noin 500 isäntäkasvia, joten 
leviämisreittejä on paljon. Isäntäkasveja ovat mm. tomaatti, ohra, vehnä, maissi, sokerijuurikas, 
porkkana sekä monet rikkakasvit. Kerran viljelymaahan päässeitä juuriäkämäankeroisia on miltei 
mahdotonta hävittää täysin. Ilman isäntäkasvia juuriäkämäankeroinen häviää muutamassa vuodessa.  

Juurilahoankeroinen Ditylenchus destructor esiintyy useiden kasvien lisäysaineistoissa, mm. siemen-
perunalla. Suomessa sitä ei ole todettu sellaisilla kasveilla, joilla se on karanteenituhooja. Peruna 
on pääasiallinen isäntäkasvi, mutta sitä voi satunnaisesti tavata myös iiriksen mukuloista, pork-
kanoista, apilasta, maapähkinöistä ja valkosipulista. Kaikkiaan juurilahoankeroisella on noin 70 
isäntäkasvia, viljelykasveista rikkakasveihin.

Juurilahoankeroinen talvehtii maassa aikuisena tai toukkana. Se saattaa talvehtia myös muna-
asteella, mutta kuolee alle -5 °C:ssa, mikä rajoittaa sen menestymismahdollisuuksia Suomessa. 
Munat kuoriutuvat keväällä, jonka jälkeen toukat hakeutuvat isäntäkasviin. Kehitysaika munasta 
aikuiseksi on noin viikko. Ankeroinen elää vain kasvin maanalaisissa osissa. Juurilahoankeroisen 
merkittävin leviämisväylä Suomeen on maahan tuotava peruna.

Juurilahoankeroinen tunkeutuu perunan mukulaan korkkihuokosista ja alkaa lisääntyä välit-
tömästi. Ankeroiset jatkavat lisääntymistä varastoperunassakin. Ankeroisen asuttamassa muku-
lassa on hiukan painuneita alueita, joissa kuori on repeillyt ja kurtussa. Malto näyttää kuivalta 
ja jauhoiselta, ja väri vaihtelee harmahtavasta tumman ruskeaan tai mustaan. Värimuutoksen 
aiheuttavat sienet ja bakteerit.

Sienitaudit

Perunasyöpä Synchytrium endobioticum aiheuttaa mukuloihin ja varren maanalaisiin osiin rosoisia, 
kukkakaalimaisia kasvaimia. Sen kestoitiöt saattavat säilyä maassa jopa yli 10 vuotta. Tauti leviää 
mukuloiden ja maa-aineksen mukana. Kestävien lajikkeiden ja tehokkaiden torjuntatoimenpiteiden 
ansiosta perunasyöpää ei ole tavattu enää Suomesta 20 vuoteen. Keski-Euroopassa sitä esiintyy 
kuitenkin melko yleisesti, ja uusia rotuja on kehittynyt.

Virukset ja virusten kaltaiset organismit

   Siemenperunalla ei saa esiintyä seuraavia tuhoojia:
   Perunan sukkulamukulatauti Potato spindle tuber pospiviroid, Stolbur fytoplasma Potato stolbur  
   phytoplasma, Tomaatin pronssilaikkuvirus Tomato spotted wilt virus.
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Kaikista koloradonkuoriaishavainnoista ja epäilyistä on viipymättä ilmoitettava Eviran havainto- 
ilmoituspuhelimeen 040 801 4407. Kasvinsuojeluviranomaiset antavat koloradonkuoriaisen tor-
junnasta viljelijälle kirjallisen määräyksen ja ohjeen.  

Tuhohyönteiset
Koloradonkuoriainen Leptinotarsa decemlineata on noin senttimetrin pituinen kovakuoriainen, jonka 
selässä on keltaisella pohjalla kymmenen mustaa pitkittäisraitaa.  Naaras munii lehtien alapinnoille 
oranssinkeltaisia mannaryynin kokoisia munia, jotka ovat tiiviissä, noin 20 munan rykelmässä. 
Yksi naaras voi munia jopa 1 000 munaa kesän aikana. Aikuinen toukka on noin sentin mittainen, 
pullea ja oranssi ja sen kyljissä on kaksi riviä mustia pisteitä. Toukka muistuttaa ulkonäöltään lep-
päkertun kotelovaihetta. Aikuinen ja toukka syövät perunan lehtiä. Niille kelpaavat myös tomaatti 
ja munakoiso sekä puna- ja mustakoiso. Kuoriainen ei vioita perunan mukuloita. Toukista tulee 
täysikasvuisia 2–4 viikossa, jolloin ne koteloituvat maahan muutaman sentin syvyyteen. Kotelovaihe 
kestää 2–3 viikkoa. Koteloista kuoriutuvat aikuiset keräävät vararavintoa syömällä perunan lehtiä. 
Syksyllä ne kaivautuvat maahan talvehtimaan. Suurin osa talvehtineista nousee maasta seuraavana 
keväänä, mutta osa voi pysytellä maan alla useita vuosia. Aikuiset kuoriaiset talvehtivat maassa 
jopa 50 cm syvyydessä.  

Koloradonkuoriaiset kulkeutuvat ilmavirtojen mukana kaukaakin. Tämän takia perunaviljelmiä 
tulee tarkkailla varsinkin eteläisessä Suomessa kesäkuun puolivälistä lähtien. Kuoriaiset voivat 
kulkeutua myös levinneisyysalueilta tulevien tavaroiden ja kuljetusvälineiden mukana. 

Suomessa tavataan koloradonkuoriaisesiintymiä vuosittain muutamia, pääasiassa kotitarve- 
viljelmiltä. Koloradonkuoriaiselle on EU:ssa määritelty suoja-alueet, joille tulevaa siemenperunaa 

Koloradonkuoriaisen toukat kehittyvät 2–4 viikossa, jonka jälkeen 
ne koteloituvat maahan. Runsaana esiintyessään toukat voivat 
syödä varsiston muutamassa päivässä. 
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valvotaan muita alueita tarkemmin. 
Suomen lisäksi suoja-alueita EU:ssa 
ovat Ruotsin eteläinen osa, Yhdistyneet 
kuningaskunnat, Irlanti sekä saaria tai 
saarivaltioita kuten Kypros, Ibiza, Me-
norca, Malta, Azorit ja Madeira. Muualla 
Euroopassa se ei ole karanteenituhooja, 
eikä siten kasvinsuojeluviranomaisten 
valvonnassa. Euroopassa koloradonkuo-
riainen on yleinen leveyspiirin 60°N ete-
läpuolella. Lähimmät pysyvät esiintymät 
ovat Venäjällä ja Baltiassa. 

Uusin Eurooppaan levinnyt tuholainen on Epitrix-kirppa. Se on Euroopan yhteisön hätätoimen-
pidelistalla, ja sen levinneisyyttä kartoitetaan Euroopan komission hätätoimenpidepäätöksen 
mukaan kaikissa EU-maissa. Kirppaa on tavattu jo Portugalissa ja Espanjassa. Aikuinen kirppa 
syö perunan lehtiä, ja toukka vioittaa perunan juuria ja mukuloiden pintaa. Epitrix -kirppa leviää 
lähinnä perunan mukuloiden mukana.

Merkittävä perunan tuhooja on perunakoi Phthorimaea operculella, jota esiintyy Euroopan yhteisön 
alueella, mutta ei ole Euroopan yhteisön tuhoojalistalla. Suomessa sitä ei ole todettu pysyvästi, 
mutta se kulkeutuu esim. peruna- tai muiden tavaraerien mukana mm. Etelä-Euroopasta. Peru-
nakoi on esimerkiksi Venäjän federaation karanteenituhoojalistalla, joten sen esiintymisellä on 
merkitystä mm. perunan viennissä.

Lisäksi perunan karanteenituhoojiin kuuluvan perhosen, Helicoverpa armigera eri kehitysvaiheita ei 
saa esiintyä siemenperunalla. 
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Miltei kaikki perunan taudit voivat levitä siemenen väli-
tyksellä. Tämän vuoksi siemenperunan kunnon varmis-
taminen on tärkeää sekä sertifioidun että tilalla lisätyn 
siemenen käytössä. Kotimainen sertifioitu siemenperuna 
on aina kasvinterveydellisesti turvallisin vaihtoehto. 
Harmaa siemenkauppa on laissa kielletty ja muun kuin 
virallisesti tarkastetun tai siitä omalla tilalla lisätyn sie-
menperunan käyttö on vakava riski koko peruna-alalle.

Sertifioitua siemenperunaa ostettaessa
Säkeissä tuleva siemenperuna on tarkastettava heti ti-
lalle tullessa. Suursäkit eivät sovellu idätykseen eivätkä 
yli viikon mittaiseen säilytykseen. Niitä ei saa pinota 
päällekkäin eikä peittää. Ilmanvaihdosta on huoleh-
dittava, ja oleellisinta on estää siemenperunan hikoilu. 
Suursäkeissä saapuneet siemenperunat on siirrettävä 
laatikoihin, elleivät ne ole menossa käyttöön noin viikon 
sisällä toimituksesta.

2 Siemenperuna ja sen käsittely tilalla
Ulkomaisen siemenperunan käytössä on aina suu-

rempi kasvinterveydellinen riski kuin suomalaisessa sie-
menperunassa. Ulkomaisen siemenperunan mukana voi 
aina levitä sekä vaarallisia että muita, meillä ennestään 
esiintymättömiä kasvintuhoojia.

Siemenperunan vakuustodistuksessa tulee olla 
tarvittavat ZP-merkinnät. ZP tarkoittaa suoja-aluetta, 
zone protégée. EU:ssa on suoja-alueiksi määriteltyjä 
valtioita ja alueita, joilla ei esiinny tiettyä vaarallista 
kasvintuhoojaa. 

Suomessa tai Suomeen markkinoitavia siemenperu-
noita koskevia suoja-aluetuhoojia ovat: valkoperuna-
ankeroinen, juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus 
(BNYVV), koloradonkuoriainen ja tomaatin pronssi-
laikkuvirus (TSWV). Markkinoitaessa siemenperunaa 
suoja-alueille vaatimukset ovat yleisiä EU-vaatimuksia 
tiukemmat, josta osoituksena siemenperunalla on oltava 
ZP-kasvipassi.

Tarkista seuraavat asiat siemenperunaerän 
saapuessa tilalle, mieluiten jo ennen  
kuorman purkamista
- Tee silmämääräinen tarkistus ja kirjaa huomautuk- 
  set rahtikirjaan 
- Avaa suursäkeistä ainakin yksi jokaisesta lajikkeesta
- Jos on reklamoitavaa, se kannattaa tehdä ennen pe-

runoiden siirtoa laatikoihin, jotta niiden alkuperä 
on todistettavissa aukottomasti. Reklamoitavat  
asiat kannattaa valokuvata.

- Mikäli toimitus saapuu ilmoittamatta tai eri aikaan 
kuin on sovittu, tarkasta toimitus heti, kun se on 
mahdollista

- Ilmoita toimituksen poikkeamista heti siemen- 
perunan myyjälle

Tarkista tekninen laatu
- Toimitus vastaa tilausta: määrä, lajike, vastaan-

ottaja
- Säkit ovat ehjiä ja suljettuja
- Peruna ei ole saanut pakkasta. Tämän voi todeta 

perunan lämpötilasta ja kuljetusvälineen asian- 
mukaisuudesta. Pinnan kosteus voi myös kieliä  
liiasta jäähtymisestä.

- Peruna ei ole liiaksi itänyttä: 
 idut eivät ole ylipitkiä ns. pimeäituja eivätkä 
 vaarassa katketa
- Perunat ovat silmämääräisesti terveitä
- Perunat eivät ole nahistuneita tai pinnasta  

kolhiintuneita

Reklamaatiot
Mahdolliset reklamaatiot tehdään siementalolle, jonka kanssa sovitaan jatkotoimista. Eviralta tai muulta  
riippumattomalta taholta voi tilata tarkastuksen ja lausunnon siemenperunan laadusta. 

Siementalot vastaavat heidän järjestämästään kuljetuksesta. Siementalojen käyttämät kuljetusliikkeet tuntevat 
siemenperunan kuljetuksen ja säilytyksen kosteus- ja lämpötilavaatimukset. Tarkista sopimusehdot siemen- 
talon nettisivuilta.  Jos viljelijä hoitaa itse kuljetuksen, siementalo ei vastaa kuljetuksen aiheuttamista vahingoista 
tai noudon myöhästymisestä, mikäli se siirtyy viljelijän ilmoittamasta ajankohdasta. Mahdolliset korvaukset ovat  
aina ostajan ja myyjän välillä sovittavia asioita.

Siemenperunatuotannossa tehtävät tarkastukset Suomessa
- Peruna-ankeroistutkimus ennen perunan istutusta 
- Kasvustotarkastus (perussiemenluokissa kaksi tarkastusta)
- Virustestit mukulasadosta
- Rengasmätätutkimus (400 mukulaa/alkava 2 ha)
- Valmiin siemenperunan sertifiointitarkastus
Kaikissa EU-maissa ei ole yhtä kattavaa tarkastustoimintaa. EU-maissa kriteerit muuttuvat yhtenäisemmiksi vuonna 2016.
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Tilan oman siemenen (TOS) tuotanto ja käsittely 

tärkeää. Oma siemenperuna tulisi tuottaa muusta pe-
runantuotannosta erillään olevalla lohkolla eikä samaa 
erää suositella lisättäväksi kahta kertaa.

Siemenperunaksi tulee käyttää vain perunaa, joka on 
viljelty suositeltujen siemenperunan viljelyohjeiden mu-
kaan. Muun kuin siemeneksi tuotetun perunan käyttö 
siemenperunaksi on kasvinterveydellinen riski.

Monet taudit ja tuholaiset kulkevat siemenperunan mu-
kana piilevinä, ja ongelmat saattavat tulla omassa tuo-
tannossa esiin vasta vuosien kuluttua. On huomioitava, 
että tilan yksittäisellä lohkolla esiintyvät kasvintuhoojat 
leviävät siellä viljeltyyn perunaan, ja oman siemenen 
käyttö levittää tuhoojia entisestään tilan sisällä. Tämän 
vuoksi siemenperunan terveyden varmistaminen on 

TOS-perunan tuotanto:
- Käytä siemenlisäyksessä sertifioitua kantasiementä.
- Tuota TOS-peruna selvästi erillään muusta perunantuotannosta, lohkolla, jossa ei ole tuotettu perunaa  

kahtena edellisenä vuotena.
- Seuraa lohkon ankeroistilannetta: on suositeltavaa ottaa vapaaehtoinen ankeroisnäyte aina välivuosien  

jälkeen. 

- Älä lisää siementä lohkolla, jossa on todettu vaarallisia kasvintuhoojia, maltokaarivirusta tai runsaasti muita 
maalevintäisiä tauteja, kuten perunaseittiä.

- Säätele sadon mukulakokoa ja tuleentumista istutustiheydellä, siemenen koolla ja lannoituksella. Noudata  
lajikekohtaisia ohjeita.

- Tarkkaile lisäysviljelmää kasvukaudella, seuraa erityisesti aukkoja kasvustossa tai tummentumia varsistossa, 
mm. tyvimädän havaitsemiseksi.

- Pyydä lohkolle aina tarkastus, jossa arvioidaan sadon terveys, sopivuus siemeneksi ja sopiva nostoajan- 
kohta. Paras ajankohta tarkastukselle on elokuun aikana. Tarkastuksia tekevät mm. ProAgrian asiantuntijat.

- Aloita kasvukauden aikaiset työt kuten kasvinsuojeluruiskutukset, nostot ja lajittelut TOS-perunasta, jotta 
koneet ovat mahdollisimman puhtaita. Muista koneiden ja laatikoiden pesu, tai vähintään tarkka puhdistus 
maa-aineksesta  edellisen kauden jäljiltä.

- Valitse siemenen koko lajikkeen ja tulevan käyttötarkoituksen mukaan. Älä valitse siemenperunaksi alle  
28–30 mm perunoita, koska ne kestävät huonommin mekaanista käsittelyä eivätkä ole riittävän elin- 
voimaisia. 

Perunan siirtely tiloilta toisille lisää aina kasvinter-
veydellistä riskiä. Esimerkiksi eri viljelijöiden peru-
nalaatikoita pinottaessa ankeroinen voi levitä her-
kästi. Jos tilalla käsitellään muiden viljelijöiden 
tuottamaa perunaa, oma siemenlisäys on pyrittävä 
lajittelemaan ennen näitä tai vaihtoehtoisesti lait-
teet on puhdistettava huolellisesti erien välillä tai 
käytettävä erillisiä laitteita.

MUISTA! Tilan oman siemenen (TOS) laadun  
varmistuksesta vastaa viljelijä itse.

Skotlannin kasvinterveysviranomainen SASA voi analysoida DNA-määrityksellä, onko maanäytteessäsi  
valko- tai keltaperuna-ankeroista. Näytteistä ei analysoida mahdollisten ankeroiskystien lukumäärää.

 Lähetä 400-450 ml kokoiset maanäytteet suljetussa pakkauksessa osoitteeseen:  
Yvonne Cole, SASA, Roddinglaw Road, Edinburgh EH12 9FJ, UK.

 Kerää näyte lohkolta edustavasti ottamalla esim. lusikalla pintamaata useista eri kohdista.  
Jokainen näyte tulee numeroida selvästi, mieluummin numerointi kuin lohkon nimi. 

 Lähetä näytteet syksyisin syyskuusta alkaen, 10. joulukuuta mennessä.
 Kirjoita mukaan saate, jossa lukee nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.  

Mukaan myös VAT-tunnus eli tilan Y-tunnus etuliitteellä FI, ilman viimeistä väliviivaa.
 Näytemaksu on alkavaa 450 ml kohti. Jos et halua, että ylisuuret näytteet jaetaan kahteen osaan,  

kirjoita saatteeseen teksti: “If samples are oversized please reduce them to 400 ml”.
 Tulokset tulevat sähköpostilla kuukauden kuluessa. Analyysin hinta 30 €/näyte.
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Siemenperunassa leviävät taudit, joita vastaan ei ole kemiallisia torjuntakeinoja

Miltei kaikki perunaa vaivaavat kasvitaudit voivat levitä 
siemenperunassa piilotartuntana tai mukulan pintaan 
tarttuneessa mullassa.  Useimpien tautien näkyville 
oireille on sertifioidussa siemenperunassa varsin tiukat 
rajat, mutta oireettomana leviävää tartuntaa ei valvo-
ta karanteenitauteja ja muutamia virustauteja lukuun 
ottamatta. Suomalaisen sertifioidun siemenperunan 
kasvinterveydellinen laatu on kuitenkin kansainvälisessä 

Tyvi- ja märkämädästä tuli 2000-luvun puolivälissä koko perunaketjun ongelma, kun uudet 
Dickeya-lajit tulivat Suomeen ulkomaisen siemenperunan mukana. Aiemmin Suomessa esiintyi vain 
viileihin sääoloihin sopeutuneita tyvi- ja märkämätää aiheuttavia Pectobacterium atrosepticum sekä 
pelkästään märkämätää aiheuttavia Pectobacterium carotovorum -bakteereita. Dickeya-lajit viihtyvät 
selvästi lämpimämmissä oloissa kuin perinteiset tyvi- ja märkämätäbakteerit, ja voivat levitä hyvin 
nopeasti pellossa kasvista toiseen yhden kesän aikana, toisin kuin Pectobacterium-lajit. 

Tunnettujen tyvi- ja märkämätäbakteerien leviämisreittejä Suomeen on onnistuttu katkaisemaan 
varsin hyvin, mutta uusia Pectobacterium (P. wasabie ja P. brasiliensis) ja Dickeya solani -lajeja näyttää 
ilmaantuvan tuotantoon koko ajan. Uusien bakteerien ilmaantuessa tutkimukselta vie aina oman 
aikansa kehittää siementalojen omavalvontaan luotettavia bakteerien tunnistusmenetelmiä, mikä 
on vasta alkua leviämisreittien katkaisemiselle. 

Monet virustaudit ovat aiheuttaneet Suomessa tuhoja perunalle, mutta nykyisin valtaosa aiemmin 
haitallisista virustaudeista on saatu miltei hävitettyä ammattimaisesta tuotannosta. Perunan Y- ja 
A-viruksia esiintyy vielä hiukan sertifioidussa siemenperunassa. Y-virusta esiintyy kuitenkin melko 
paljon ruoka-, ruokateollisuus- ja tärkkelysperunaviljelmillä. 

Viruksista on taloudellista haittaa lähinnä silloin, kun tilalla lisätään itse siemenperuna varsi-
naiseen tuotantoon. Tilan oma siemen lisätään usein varsinaisten tuotantolohkojen lähellä, jonne 
virukset siirtyvät helposti kirvojen välityksellä.

vertailussa erittäin korkealla tasolla. Siemenperuna-
yritykset ovat viime vuosina myös ansiokkaasti lisänneet 
vapaaehtoista omavalvontaa etenkin maltokaariviruk-
sesta ja tyvi- ja märkämätäbakteereista koituneiden 
ongelmien vähentämiseksi. Siemenperunan rooli muiden 
siemenessä oireettomana leviävien tautien leviämiselle 
tunnetaan hyvin huonosti.
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Siemenperunan laatua valvotaan muun muassa kasvustotarkastuksilla.



12 Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa

Siemenperuna tautien ja tuholaisten tartuntalähteenä       
Tauti/tuholainen Leviämistapa siemenperunassa Rajoitukset sertifioidussa siemenessä (A) Lisätietoja

Oireilevat 
mukulat

Oireettomat 
mukulat,  
piilotartunta

Mukulaan 
tarttunees-
sa mullassa

Kasvusto-
tarkastus 
kesällä

Näkyvät 
oireet  
mukuloissa

Piilotartunta 
mukuloissa 
tai maassa

ANKEROISET
Kelta- ja valko- 
peruna-ankeroinen

Ei Ei Kyllä Ei saa esiintyä Ei saa 
esiintyä

Maanäyte Ankeroisia ei esiinny suomalai-
sessa siemenperunassa

BAKTEERITAUDIT 
Märkämätä  
(Pectobacterium- ja 
Dickeya-lajit)

Kyllä Kyllä Ei Ei tarkasteta, 
koska oireet 
vain mukuloissa

Maks. 0,2 % Ei testata Siementalot testaavat omaeh-
toisesti piilotartuntaa korkeim-
missa siemenluokissa

Perunarupi, poh-
janperunarupi ja 
verkkorupi

Kyllä Kyllä Kyllä Ei tarkasteta, 
koska oireet 
vain mukuloissa

Maks. 5 % Ei testata Siementartunnan merkitys on 
vähäinen, koska tautia esiintyy 
luontaisesti useimmilla pelloilla

Tummarengasmätä Kyllä Kyllä Ei Ei saa esiintyä Ei saa esiin-
tyä

Ei saa esiintyä Tautia ei esiinny suomalaisessa 
siemenperunassa

Tyvimätä  
(Pectobacterium- ja 
Dickeya-lajit)

Kyllä Kyllä Ei Maks. 1 % Ks. märkä-
mätä

Ei testata Siementalot testaavat omaeh-
toisesti piilotartuntaa korkeim-
missa siemenluokissa

Vaalearengasmätä Kyllä Kyllä Ei Ei saa esiintyä Ei saa  
esiintyä

Ei saa esiintyä Tautia ei esiinny suomalaisessa 
siemenperunassa

MUNASIENTEN AIHEUTTAMAT TAUDIT
Perunarutto Kyllä Kyllä Kyllä Ei saa esiintyä 

haitallisessa 
määrin

Maks. 1 % Ei testata Suomessa ei ole tutkittu, muu-
alla Euroopassa siemenperunaa 
pidetään pääasiallisena ruton 
tartuntalähteenä

Punamätä Kyllä Kyllä Kyllä Oireet vain 
mukuloissa

Maks. 1 % Ei testata Siementartunnan merkitys on 
vähäinen, koska tautia esiintyy 
luontaisesti useimmilla pelloilla

Sydänmätä Kyllä Kyllä Kyllä Oireet vain 
mukuloissa

Maks. 1 % Ei testata Siementartunnan merkitys on 
vähäinen, koska tautia esiintyy 
luontaisesti useimmilla pelloilla

MÖHÖSIENTEN AIHEUTTAMAT TAUDIT
Kuorirokko Kyllä Kyllä Kyllä Oireet vain 

mukuloissa
Maks. 5 % Ei testata Varastotarkastuksessa rinnaste-

taan perunarupeen
SIENITAUDIT
Harmaahilse Kyllä Kyllä Kyllä Oireet vain 

mukuloissa
Ei rajoituksia Ei testata Tauti leviää pahiten lievästi oi-

reilevista mukuloista, hyvin tau-
tiset mukulat eivä tuota itiöitä

Harmaahome Ei oireita Ei Ei Ei rajoituksia Ei oireita Ei testata
Keltalaikku Ei oireita Ei Ei Ei rajoituksia Ei oireita Ei testata
Kuoppalaho Kyllä Kyllä Kyllä Oireet tuleentu-

neissa varsissa
Maks. 1 % Ei testata

Kurttulaho Kyllä Kyllä Kyllä Oireet vain 
mukuloissa

Maks. 1 % Ei testata Siementartunnan merkitys on 
vähäinen, koska tautia esiintyy 
luontaisesti useimmilla pelloilla

Känsärupi Kyllä Kyllä Kyllä Oireet vain 
mukuloissa

Maks. 3 % Ei testata

Perunan lakaste 
(näivetystauti)

Kyllä Kyllä Kyllä Ei rajoituksia Ei rajoituksia Ei testata Siementartunnan merkitys on 
vähäinen, koska tautia esiintyy 
luontaisesti useimmilla pelloilla

Lehtipolte Ei Ei Ei Ei rajoituksia Ei rajoituksia Ei testata
Mustapistetauti Kyllä Kyllä Kyllä Oireet vain 

mukuloissa
Ei rajoituksia Ei testata Taudin esiintymisestä suoma-

laisessa siemenperunassa ei ole 
tietoa

Pahkahome  
(varsikuolio)

Kyllä Ei Ei Ei rajoituksia Ei rajoituksia Ei testata Siementartunnan merkitys on 
vähäinen, koska tautia esiintyy 
yleisesti kaikkialla

Perunaseitti Kyllä Kyllä (seitin 
vähäistä rih-
mastoa vai-
kea nähdä)

Kyllä Maks. 10 % Maks. 3 % Ei testata Siemenperunasta seittiä voi-
daan torjua peittauksella

Perunasyöpä Kyllä Kyllä Kyllä Ei saa esiintyä Ei saa 
esiintyä

Ei testata Tautia ei esiinny suomalaisessa 
siemenperunassa

VIRUSTAUDIT
Kasvustoviroosit,  
A-virus

Ei oireita Kyllä Ei Maks. 2 % Ei oireita Maks. 4 %

Kasvustoviroosit, 
M, X, S ja PLRV

Ei oireita Kyllä Ei Maks. 2 % Ei oireita Ei testata Testataan siemenerän kanta-
aineistosta, maks. 0 %

Kasvustoviroosit, 
Y-virus

Kyllä Kyllä Ei Maks. 2 % Oireet 
harvinaisia

Maks. 4 %,  
Y maks. 2 %

Maltokaariviroosi, 
PMTV

Kyllä Kyllä Kuorirokon 
itiöissä

Oireet vain 
mukuloissa

Ei saa 
esiintyä

Ei testata Esiintymisrajoitus koskee vain 
Suomessa sertifioitua perunaa

Tulppaviroosi, TRV Kyllä Kyllä Ei Oireet vain 
mukuloissa

Ei saa 
esiintyä

Ei testata Tautia ei esiinny suomalaisessa 
siemenperunassa

Tuhoojien tarkemmat kuvaukset ovat liitteessä oppaan lopussa.
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Tuhoojien tarkemmat kuvaukset ovat liitteessä oppaan lopussa.

Koneiden ja laitteiden puhdistus
Koneiden huolellinen puhdistus siirryttäessä lohkolta 
toiselle estää kasvitautien ja tuholaisten leviämisen maa-
aineksessa. Ankeroinen leviää pienissäkin maamuruissa. 
Erityisesti tyvi- ja märkämätäisten erien käsittelyn jälkeen 
koneet ja laitteet tulisi pestä huolellisesti ja tarpeen 
mukaan desinfioida.

Puhdistamisen merkitys korostuu käytettäessä yh-
teiskoneita ja -laitteita. Yhteiskoneiden ja -laitteiden 
käytössä on oleellista sopia työjärjestys niin, että aloi-
tetaan työt terveimmiltä lohkoilta tai eristä. 

On myös hyvä ohjeistaa perunaa kuljettavat henkilöt. 
Kuljetuskalusto pitää puhdistaa maa-aineksesta muual-
la kuin perunatilalla. Lisäksi esimerkiksi viljelytarkkailua 
useilla eri tilojen pelloilla tekevien henkilöiden tulisi 
käyttää puhtaita jalkinesuojia tai puhdistaa jalkineet 
maa-aineksesta siirryttäessä lohkolta toiselle.

3 Tuotannon hygienia

Varastojen ja laatikoiden puhdistus
Perunavarastojen ja laatikoiden perusteellinen puhdis-
taminen suositellaan tehtäväksi kerran vuodessa ennen 
uuden nostokauden aloittamista, vaikka tilalla ei mer-
kittäviä varastointiongelmia olisikaan. Varastojen puh-
distaminen sekä perunalaatikoiden pesu ja desinfiointi 
vähentävät taudinaiheuttajien leviämistä. 

Ennen pesua tai desinfiointia varastot puhdistetaan  
irtomullasta ja liasta mieluiten imurilla, koska se ei 
nostata ja levitä irtopölyn mukana leviäviä bakteereita 
ympäristöön. Perunalaatikot tulee puhdistaa mullasta 
paikassa, josta irtomulta ei leviä, ja käsitellä multa 
asianmukaisesti yhdessä muun lajittelumullan kanssa. 
Laatikot viedään varastosta ulos ja pestään painepe-
surilla mahdollisimman kuumalla vedellä. Desinfioin-
tiainetta käytettäessä tulee varmistaa vedelle asetettu 
lämpötilavaatimus ja että valmiste tehoaa erityisesti 
bakteereihin ja annostelu on ohjeenmukainen. Myös 
varoajat on huomioitava käytössä.

Varastoissa on myös huolehdittava jyrsijöiden 
torjunnasta ja tarkistettava, että linnut eivät pääse 
varastoon sisälle. 

Muu tuotanto tilalla
Perunatilalla on huomioitava myös ne kasvinterveydel-
liset riskit, jotka liittyvät tilan muuhun tuotantosuun-
taan tai oheistoimintaan. Esimerkiksi kasvihuone- ja 
taimituotannosta voi levitä vaarallisia kasvintuhoojia ja 
tyvimätäbakteeria. Muualta tuodun istukas- ja kukka-
sipulin mukana tilalle voi tulla peruna-ankeroista, koska 
alkuperämaassa kasveja tuotetaan samoilla pelloilla. 
Suoramyynti-, itsepoiminta- ja matkailutiloilla on tau-
tien ja tuholaisten leviämisen riski, koska ihmiset voivat 
kuljettaa jalkineissaan maa-ainesta mukana liikkuessaan 
tiloilta ja peltolohkoilta toiselle. Perunalohkojen sijainti 
suhteessa muuhun tilukseen ja ympäristöön määrittelee 
pitkälti näiden riskien vakavuuden. Turvallisinta on pitää 
muun kasvimateriaalin ja vieraiden kulkureitit erillään 
perunantuotannosta.

Perunalaatikoiden huolellinen pesu vähentää taudinaiheuttajien leviämistä. Kuvassa idätyslaatikoiden pesua.

Viljelijäyhteistyötä tehdessä tulee muistaa, että kasvin- 
terveydellinen hygieniataso on niin korkea kuin 
se on porukan heikoimmalla lenkillä. Yhteistyötä  
tekevien tilojen kokonaisuutta tulee käsitellä kasvin-
terveysnäkökulmasta kuten yhtä tilaa.
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Viljelykierron tarkoituksena on kasvintuhoojien hal-
linnan lisäksi maan hyvän rakenteen, kasvukunnon ja 
vesitalouden turvaaminen. Perunan viljely vuodesta 
toiseen samalla lohkolla vähentää pellon orgaanista 
ainesta, minkä vuoksi maan kyky pidättää ravinteita ja 
vettä heikkenee. Tämä vaarantaa ravinteiden ja veden 
tasapainoisen saatavuuden ja heikentää lannoituksen 
tehoa. Raskaan koneistuksen käyttö lisää maan tiivis-
tymisriskiä ja heikentää maan rakennetta.

Taudinaiheuttajat voivat runsastua yksipuolisessa 
viljelyssä huomaamatta, ja piilevä ongelma voi ”räjähtää 
käsiin” esimerkiksi sateisena vuonna, mitä pellon huono 

4 Viljelykierron toteutusmahdollisuudet ja 
hyödyt

vesitalous osaltaan edistää. Lisäksi tietyt rikkakasvit, 
kuten valvatti, ohdake ja pähkämö hyötyvät peruna-
valtaisesta viljelystä ja voivat yleistyä ongelmaksi asti. 

Vilja perunan välikasvina katkaisee taudinaiheuttaji-
en runsastumisen ja on vaihtoehtona turvallinen, koska 
viljalla ja perunalla ei ole yhteisiä taudinaiheuttajia. Vilja 
ei kuitenkaan ole tehokkain perunan välikasvi, koska se 
ei juuri lisää maahan eloperäistä ainesta. Heinänurmet 
tai viherlannoitusnurmi, jossa on syväjuurisia palkokas-
veja, tuovat toivottua vaihtelua viljelykiertoon ja lisäävät 
maan orgaanista ainesta. Yli neljä vuotta vanhat nurmet 
kuitenkin lisäävät seppäkuoriaisen eli juurimadon riskiä. 
Ulkomailla käytetään yleisesti myös väli- ja pyydyskas-
veja, joilla on erityisiä kasvintuhoojia vähentäviä vaiku-
tuksia. Esimerkiksi öljyretikkaa käytetään ankeroisen, 
virusten ja perunaseitin torjuntaan perunanviljelyssä. 

Yhteistyö ja lohkojen vaihto naapurien kanssa pa-
rantaa mahdollisuuksia viljelykiertoon. Yhteistyö koti-
eläintilan kanssa mahdollistaa nurmen ja karjanlannan 
saamisen viljelykiertoon, mikä lisää maan eloperäisen 
aineksen määrää. 

Yksipuolisen perunanviljelyn tyypilliset haitat:
- taudit ja tuholaiset lisääntyvät, usein piilevästi
- kasvintuhoojat ja rikkakasvit valikoituvat
- maan tiivistymisongelmat lisääntyvät
- pellon vesitalous heikkenee
- maan ravinnetila vinoutuu (K, Ca, Mg laskevat,  

P lisääntyy, pH laskee)
- maan orgaaninen (eloperäinen) aines vähenee
- sadon määrä ja laatu heikkenevät  

Heinänurmet tuovat vaihtelua perunan viljelykiertoon, murustavat maata ja lisäävät maan orgaanista ainesta. Oikealla monivuotinen 
kesäniitettävä heinäpelto, vasemmalla 4-vuotinen perunamaa.

Huomioi viljelykierrossa myös kasvinsuojeluun käytettävien valmisteiden aiheuttama riski
Kaikki viljojen rikkakasvitorjunnassa käytettävät gramma-aineet ovat perunan kannalta riski. Tämä riski on otettava 
huomioon: 
- ruiskun pesussa  ruisku on pestävä huolellisesti siirryttäessä viljan ruiskutuksista perunan ruiskutuksiin 
- tuulikulkeumassa  viljalohkoja ruiskutettaessa on varottava tuulikulkeumaa perunalohkoille
- maassa säilyvinä jääminä  jälkikasvirajoitusten tiedostaminen, sillä tietyt, lohkolla edellisenä vuonna käytetyt 

valmisteet voivat haitata perunan kasvua seuraavana vuonna.
Huomaa myös, että ruiskutusnesteen seisottaminen ruiskussa esimerkiksi sateen aiheuttaman keskeytymisen takia on aina riski, sillä valmis seos voi 
liuottaa säiliön seinämistä vanhoja aineiden jäämiä. 
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Maassa säilyvät, parhaiten viljelykierrolla hallittavat taudit 
Perunalla on monia pitkään maassa säilyviä tauteja, 
joilla on taipumus lisääntyä hitaasti haitalliselle ta-
solle perunavaltaisessa viljelyssä. Nämä taudit eivät 
leviä ruton tavoin räjähdysmäisesti yhdessä kesässä. 
Taudit siirtyvät uusille lohkoille siemenperunan tai 
maa-aineksen mukana. Kun tämäntyyppinen tauti on 
kulkeutunut uudelle lohkolle, perunavoittoisessakin 
viljelykierrossa saattaa kulua 10–30 vuotta ennen kuin 
tauti ehtii lisääntyä tasolle, joka alkaa haitata viljelyä.

Maassa säilyvät taudit ovat hyvin riippuvaisia maan 
kosteus- ja lämpöoloista, joten pahastikin taudin 
valtaamassa maassa peruna voi tuottaa normaalin 
sadon tartunnalle epäsuotuisina kesinä.  Tartunnalle 
otollisena kesänä tauti näyttää hyökänneen yhtäkkiä ja 
odottamatta, vaikka todellisuudessa tauti on saattanut 
piillä pellossa vuosikausia vain odottamassa suotuisia 
sääoloja.

Maassa pitkään säilyville taudeille on yhteistä, että 
niiden lisääntymiseen tuhoisalle tasolle tarvitaan vuo-

sikymmeniä jatkunut huono viljelykierto. Vastaavasti 
niiden hävittämiseen tarvitaan 10–15 vuoden tauko 
perunanviljelyssä.

Myös maalaji ja maan rakenne vaikuttavat ratkaise-
vasti maassa säilyvien tautien lisääntymiseen. Suomessa 
on paljon karkeita, vähän eloperäistä ainesta sisältäviä 
kivennäismaita, joilla taudeista ei käytännössä ole 
muodostunut ongelmaa edes intensiivisessä perunan-
viljelyssä. Hyvä viljelykierto on suositeltava perusperi-
aate perunantuotannossa, mutta se ei ole välttämätön 
maalajeilla, joilla yksipuolinen viljely ei johda kasvin-
suojelullisiin ongelmiin. Sen sijaan se vinouttaa maan 
ravinnesuhteita ja kuormittaa rakennetta. 

Kuorirokko Spongospora subterranea ja sen mukana leviävä maltokaarivirus PMTV ovat riesa ruoka- ja 
ruokateollisuusperunan tuotannossa. Kuorirokko aiheuttaa perunan pintaan rupimaisia kasvaimia, 
jotka useimmiten ovat lähinnä ulkonäköhaitta. Maltokaarivirus sitä vastoin pilaa mukulan maltoa, 
eivätkä oireilevat mukulat kelpaa ruokaperunaksi. Maltokaarivirus pesii kuorirokon itiöissä, jotka 
voivat säilyä maassa tartutuskykyisinä jopa 10–15 vuotta.

Kuorirokkoa esiintyy useimmissa perunamaissa Suomessa, mutta onneksi vain osa kuorirokko-
kannoista on viruksen tartuttamia. Kuorirokko ja maltokaarivirus voivat levitä siemenperunassa, 
mutta tuulten ja tulvien kuljettama sekä työkoneissa kulkeutuva tartuntaa kantava maa-aines on 
erittäin paljon todennäköisempi taudin tartuntalähde kuin siemenperuna.

Punamätä Phytophthora erythroseptica ja sydänmätä Globisporangium/Pythium-lajit ovat muutamana 
viime vuotena pilanneet pahasti mukulasatoa huonosta vesitaloudesta kärsivillä pelloilla. Nämä 
ovat tyypillisiä yksipuolisen perunanviljelyn tauteja, joiden merkitys on vuosikymmenten saatossa 
vähitellen lisääntynyt. Tautia suosivina lämpiminä ja sateisina vuosina ne sitten ”yllättäen” put-
kahtavat esiin. Vastaavasti kuivina kesinä perunan lakaste eli näivetystauti (Verticillium albo-atrum, 
V. dahliae) on aiheuttanut tuhoja perunavaltaisessa kierrossa.

Perunarupi Streptomyces-lajit lienee yleisin perunan maalevintäisistä taudeista. Ruven esiintyminen 
riippuu maan happamuudesta, ilmavuudesta ja eloperäisen aineksen määrästä. Viljelykierto ei 
vaikuta suuresti rupiriskiin. Rupiherkillä pelloilla kannattaa viljellä ruvenkestäviä lajikkeita. Kuivina 
kesinä sadetus varsinkin mukulanmuodostuksen alussa estää rupisuutta.

Känsärupi Polyscytalum pustulans, harmaahilse Helminthosporium solani ja mustapistetauti Colletotrichum 
coccodes aiheuttavat laatuongelmia pitkään varastoitavalle perunalle. Harmaahilse on ensisijaisesti 
varastossa ja sadonkäsittelyssä leviävä tauti. Känsärupi ja mustapistetauti sitä vastoin ovat yksi-
puolisen perunanviljelyn tauteja.

Känsärupi näyttää yleistyneen viime vuosina. Mustapistetaudin esiintymisestä Suomessa ei ole 
tietoa, mutta muualla Euroopassa siitä on tullut harmaahilsettä vakavampi perunan ulkonäkö-
haitta. Mustapistetaudin yleistymisestä Euroopassa syytetään yksipuolistunutta viljelyä ja tilanne 
Suomessa lienee samanlainen.

Kuoppalaho Boeremia/Phoma-lajit ja kurttulaho Fusarium-sienet ovat myös jossakin määrin lisään-
tyneet viime vuosina.  Ne ovat maasta leviäviä tauteja, jotka iskeytyvät nostossa kolhittuihin mu-
kuloihin. Tautien lisääntyminen liittynee siihen, että viljelyalojen kasvaessa nostokoneiden säätöä 
ei tehdä tarpeeksi huolellisesti.

Varmin keino estää maassa säilyvien tautien yleis-
tyminen tuhoisalle tasolle olisi viljellä perunaa  
samalla paikalla enintään 4–5 vuoden välein. Näin 
perunapellot säilyisivät viljelykelpoisina myös tule-
ville sukupolville. 
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Eri välikasvien sopivuus perunan viljelykiertoon.    

Kasviryhmä Vaikutus maan rakenteeseen Vaikutus kasvintuhoojiin Rikkakasvihävitteiden käyttöön 
liittyvä vioitusriski

viherlannoitusnurmi hyvä, typpilannoitusvaikutus 
huomioitava, 1-vuotisilla 
nurmilla ei suurta vaikutusta 
rakenteeseen

hyvä, muutamilla taudeilla 
lisääntymisen riski1)

ei riskiä, paitsi jos lopetetaan 
glyfosaatilla

apilainen heinänurmi hyvä, typpilannoitusvaikutus 
huomioitava

hyvä, muutamilla taudeilla 
lisääntymisen riski1)

ei riskiä, paitsi jos lopetetaan 
glyfosaatilla

apilaton heinänurmi hyvä hyvä, paitsi seppäkuoriaisen 
toukka

ei riskiä, paitsi jos lopetetaan 
glyfosaatilla

viljat yleensä kohtalainen hyvä, ei yhteisiä kasvintuhoojia Mustang Forte
öljykasvit yleensä hyvä pahkahome on riski Galera
saneerauskasvit 

mm. sinappi, retikka
hyvä hyvä, jos murskaus viimeistään 

kukintavaiheessa
ei riskiä

juurikkaat huono melko hyvä, mutta rupi voi olla 
riski

klopyralidi riski siemenperunalle

palkokasvit hyvä, typpilannoitusvaikutus 
huomioitava

pahkahome on vähäinen riski ei riskiä

kumina erinomainen hyvä, ei yhteisiä kasvintuhoojia ei riskiä
avokesanto huono hyvä, ei yhteisiä kasvintuhoojia ei riskiä, paitsi jos lopetetaan 

glyfosaatilla
viherkesanto kohtalainen hyvä, ei yhteisiä kasvintuhoojia ei riskiä, paitsi jos lopetetaan 

glyfosaatilla
1) perunan lakaste (näivetystauti), sydänmätä, pahkahome

Jääntiperunat
Jääntiperuna aiheuttaa Suomessa harvoin kasvintu-
hoojien leviämistä, mutta perunan jälkeisillä kasveilla 
saattaa jääntiperuna olla harmittava rikkakasvi. Ren-
gasmätä säilyy lohkolla jääntiperunassa. Varmuudella 
rengasmätä häviää vain, jos välivuotena lohko on vapaa 
myös jääntiperunoista.

Viljelykierto torjuu jääntiperunariskiä tehokkaimmin. 
Maahan jääneet perunat paleltuvat tehokkaammin, kun 
perunapeltoa ei kynnetä syksyllä. Kuivana syksynä voi 
ajaa pellon lautasmuokkaimella, joustopiikkiäkeellä tai 
vastaavalla, jotta saataisiin perunat lähemmäs pintaa, 
jolloin ne altistuvat talvipakkasille herkemmin.
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Öljyretikka on jalostettu erityisesti välikasvikäyttöön ja sillä on 
useita tauteja ja tuholaisia torjuva vaikutus. Öljyretikan ja mui-
den saneerauskasvien käyttö on ympäristökorvausjärjestelmän 
valittavissa oleva lohkokohtainen toimenpide perunantuotanto-
tiloille vuosina 2015–2020.
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Perunan viljelytekniikka suunnitellaan ensisijaisesti sa-
don käyttötarkoituksen mukaan. Peltolohkon viljelyhis-
toria ja erityispiirteet on hyvä tiedostaa. Kun tunnetaan 
lohkon suurimmat ongelmat, ne voidaan huomioida 
viljelytoimissa. 

Lohkokirjanpito taustatietona on tärkeä osa kasvin-
suojelun ja lannoituksen suunnittelua sekä perusparan-

5 Viljelytekniikka  

Tärkeimpiä kysymyksiä viljelylohkon valinnassa ovat:

- Onko peltolohkolla vettä kerääviä painaumia tai tiivistymiä? Tämä heikentää perunan kasvua ja monia  
sadon käyttöominaisuuksia sekä edistää tyvimädän leviämistä. 

- Onko lohkolla esiintynyt ankeroista, perunaseittiä, tyvimätää, rupea, maltokaarivirusta, perunan lakastetta  
(näivetystautia), punamätää, kurttulahoa (Fusarium) tai sydänmätää (Pythium)? Erityisesti nämä taudit ja  
tuholaiset lisääntyvät perunavuosien myötä.

- Onko lohkolla viljelty apilaa tai muita nurmipalkokasveja, hernettä tai härkäpapua? Huomioi tämä typpi- 
lannoituksessa ja pahkahomeen (varsikuolio) riskissä.

- Onko lohkon sadolla taipumusta mekaanisiin vikoihin, varastotauteihin, huonoon säilyvyyteen tai malto -  
 vikoihin? Tasapainoinen lannoitus ja hyvä viljelykierto auttavat.

nustoimenpiteiden kohdentamista. Viljelysuunnittelussa 
on hyvä käydä läpi lohkon muistiinpanot muutamalta 
viime vuodelta ja miettiä, miten aikaisemmin mahdol-
lisesti tehtyjä virheitä voisi välttää. 
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Idätys
Idätys nopeuttaa perunan taimettumista ja lyhentää 
seittitartunnalle altista aikaa. Idätys mahdollistaa is-
tutuksen ajoittamisen lämmenneeseen maahan, mikä 
edistää perunan kasvua ja kehitystä. 

Tärkeää idätyksessä on, että perunat ovat riittävän 
ohuessa, ilmavassa kerroksessa ja valoa on riittävästi. 
Valoisuus rajoittaa itujen pituuskasvua ja vahvistaa ituja 
kestämään koneellisen istutuksen. Itujen katkeaminen 
altistaa perunaseitille. Idätystä ei tulisi tehdä yli 12  
asteen lämpötilassa, etteivät piilevät mukulataudit 
puhkea. Lajike-edustajat antavat idätyslämpötiloista 
lajikekohtaisia ohjeita, joita kannattaa noudattaa.

Peittausaine ei tehoa suuriin seittirupipahkoihin.

Mullattaessa taimettumisen jälkeen maata nostetaan vain vaon pohjasta penkin kylkiin ja päälle.

Peittaus
Peittauksesta on hyötyä erityisesti, jos siemenperu-
nassa on seittiä tai se joudutaan istuttamaan varhain 
kasvukaudella kylmään maahan. Peittaus torjuu seittiä 
tehokkaasti, jos seittirupitartunta ei ole paha. Peitatun 
siemenperunan pinnan tulee kuivua kunnolla ja nopeasti 
käsittelyn jälkeen.

Peittauksella voidaan torjua vain siemenlevintäistä 
seittiä, maassa olevaan seittiin peittaus ei auta.  Peittaus- 
aine tulee saada tasaisesti mukulan pinnalle. Multa 
mukulan pinnalla huonontaa peittausaineen tehoa. 
Peittausaineiden käyttöohjeissa kerrotaan tarkemmin 
peittausaineen oikeasta käytöstä parhaan mahdollisen 
tehon saamiseksi ja haittavaikutusten välttämiseksi.

Idätyksessä on tärkeää välttää  
mukulan pinnan kostumista
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Istutus
Riittävän suuri penkki vähentää kosteusvaihteluita ja 
riskiä rupitartunnalle. Lisäksi se suojaa fysiologisilta mal-
tovioilta, mekaanisilta vioituksilta sekä vihertymiseltä. 
Jos istutus tehdään matalaan penkkiin, joka mullataan 
myöhemmin, maa lämpiää ja peruna lähtee kasvuun 
nopeammin, mikä vähentää riskiä seitin iskemisestä 
ituihin. Istutuksessa matalaksi jätetty penkki huuhtou-
tuu helpommin kovassa sateessa. Matalaksi jätetyssä 
penkissä myös peruna hukkuu helpommin.

Myöhemmin tehtävä multaus ja penkin kasvattami-
nen soveltuvat parhaiten multamaalle. Multaaminen on 
kuivissa oloissa myös tehokasta rikkatorjuntaa. Ensim-
mäinen multaus voidaan tehdä juuri ennen perunan 
taimettumista, ja se voidaan tarpeen mukaan toistaa. 
Taimettumisen jälkeen tapahtuvassa multaamisessa on 
kuitenkin varottava perunan juurten ja rönsyjen katko-
mista. Siksi mullattaessa taimettumisen jälkeen maata 
nostetaan vain vaon pohjasta penkin kylkiin ja päälle. 
Tätä helpottaa, jos riviväli on riittävän suuri. Suuri 
riviväli helpottaa myös suuren penkin aikaan saamista 
multauksissa ja vähentää näin perunoiden tallautumis-
vaurioita hoitotöissä.

Lannoitus ja kalkitus
Perunan tasapainoinen lannoitus ja ravinteiden riittävä 
saanti on osa kasvinterveyttä. Oikea lannoitus varmistaa 
elinvoimaisen kasvuston, jossa kasvintuhoojien leviämi-
nen heikkenee tai estyy. 

Sopiva maan pH perunan kasvulle ja ravinteiden 
otolle on 6–6,5. Matala pH vähentää tavallisen pe-
runaruven riskiä, mutta sillä ei ole vaikutusta poh-
janrupibakteerien kasvuun. Tavallisen rupibakteerin 
hallinnassa maan tasaisen kosteuden turvaaminen 
mukulanmuodostusvaiheessa onkin pH:ta tärkeämpää. 
Perunamaiden kalkitus suositellaan tehtäväksi maltillisil-
la kerta-annoksilla, noin 3–5 tonnia hehtaarille perunan 
välikasvien viljelyn aikana. 

Ravinne Huomioita kasvinterveyden kannalta

Typpi Maltillinen typpilannoitus ei ole kasvinterveydellinen riski.  
Selkeä typen puute voi altistaa lehtipoltteelle. 
Typpilannoituksen tarkentaminen on tärkeää erityisesti myöhäisillä ja heikkokuorisilla lajikkeilla, 
jotta ruttopaine ei kasva liian korkeaksi, ja sato ehtii tuleentua ennen nostoa. 
Lajikkeen mukainen typpilannoitus korostuu kuorimoperunassa.

Fosfori Fosforilla ei ole suoraa kasvinterveydellistä vaikutusta. 
Tasapainoinen fosforin saanti suhteessa muihin ravinteisiin edistää kuitenkin kasvuston yleistä  
hyvinvointia ja vastustuskykyä kasvintuhoojia vastaan. 
Fosfori vaikuttaa parhaiten starttilannoituksena. 

Kalium Kalium parantaa kasvisolukon joustavuutta ja suojaa perunaa jonkin verran mekaanisilta kolhuilta. 
Riittävä kaliumlannoitus on tärkeää erityisesti kuorimoperunassa.

Kalsium Kalsiumin puute altistaa erilaisille taudeille, mekaanisille vioille ja laatuvirheille. 
Kalsium on soluseinien rakennusaine. 
Tärkeintä sen saatavuudessa on maan riittävä, tasainen kosteus.  

Boori Boori on tärkeä ravinne kärkikasvupisteiden kasvussa, ja se vahvistaa myös soluseiniä. 
Boorin riittävään saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota myös perunalla. 

Magnesium Magnesium on lehtivihreän ainesosa ja tärkeä yhteyttämiselle. 
Tasapainoinen magnesiumin saanti osaltaan varmistaa elinvoimaisen perunakasvuston,  
joka kykenee tuottamaan runsaan ja terveen sadon. 
Magnesiumin puutos tulee herkimmin esiin karkeilla maalajeilla.

Magnesiumin puute tulee herkimmin esiin karkeilla maalajeilla.
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Rikkakasvien torjunta
Rikkakasvien torjunnalla varmistetaan koko kasvutila 
perunan käyttöön.  Onnistunut rikkakasvitorjunta on 
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Siihen sisältyvät 
viljelyteknisten ja kemiallisten menetelmien yhteenso-
vittaminen, torjuntatoimien oikea-aikaisuus ja kemial-
lisessa torjunnassa lisäksi onnistuneet ainevalinnat sekä 
vioitusriskien huomioiminen.

Valvatti ja muut leveälehtiset rikkakasvit kannattaa 
hävittää lohkolta perunan välikasvien aikana, samoin 
runsas juolavehnäkasvusto.  Suunnitelmallinen ja huo-
lellinen vuosittainen rikkakasvien torjunta on tarpeen 
kaikilla perunapelloilla, mutta varsinkin pohjavesialu-
eilla, joilla kasvinsuojeluainevalikoima on suppea. 

Rikkakasvien torjunnan muistilista:
Opettele tunnistamaan yleisimmät rikkakasvilajit.
Havahdu torjuntatarpeeseen ajoissa ja muista, että rikkakasvit on helpompi torjua pieninä. 
Huomioi mahdollisuus mekaaniseen rikkatorjuntaan erityisesti kuivissa olosuhteissa.
Tarkasta torjuntatulos 7–10 päivää ruiskutuksen jälkeen. Täydennä torjuntaa tarvittaessa. 
Kirjaa torjuntatulos, ja hyödynnä muistiinpanoja seuraavan vuoden torjunnan suunnittelussa.

Vaikeiden rikkakasvien torjunta:
- Rikkakasvihävitteiden vuorottelu ja/tai tankkiseokset
- Kemiallisen torjunnan täydentäminen harauksin 
- Kasvinvuorotus: hankalien rikkakasvien tehokas torjunta välikasveilta

Edellä mainituilla toimilla ehkäiset myös rikkakasvien torjunta-ainekestävyyden kehittymistä. Rikkakasvit kehittyvät 
herkimmin vastustuskykyisiksi sulfonyyliureoille (Titus ja Monitor). Vältä niiden toistuvaa käyttöä samalla lohkolla.

Perunalle vaaralliset rikkakasvihävitteet
Peruna on herkkä seuraaville rikkakasvihävitteiden tehoaineille: glyfosaatti, aminopyralidi, klopralidi ja pikloraami. 
Niitä  ei saa joutua tuulikulkeumana eikä ruiskun jäämistä siemenperunakasvustoon, sillä jäämät varastoituvat  
satoon ja aiheut tavat kasvuhäiriöitä seuraavana vuonna.
 Selvitä lohkolla käytetyt rikkakasvihävitteet kahden vuoden ajalta ennen perunaa. Galera ja Mustang Forte - 
valmisteiden käytön jälkeen tarvitaan yksi välivuosi ennen perunaa. Galera -rikkakasvihävite saattaa aiheuttaa lieviä  
tunnistettavia oireita perunakasvustossa vielä toisena vuotena käytön jälkeen. Siemenperunalle tuleville lohkoille 
välivuosi on suositeltavaa myös Matrigonin ja sen klopyralidia sisältävien rinnakkaisvalmisteiden jälkeen, sillä  
yliannostuskohdissa peruna voi oireilla klopyralidin käytön jälkeisenä vuonna. 

Viljelykierrossa ennen perunaa
Muista huolellinen rikkakasvitorjunta välikasveilta.

Tarkasta perunalle aiotun lohkon rikkakasvitilanne jo ennen edellisen kasvin sadonkorjuuta, jotta mahdolliset 
juuririkka kasvit ehditään hävittää syksyn aikana:

- Viljan puinnin jälkeen olkien hyvä silppuaminen tai poisto ja glyfosaattiruiskutus syyskuussa, kun kosteutta on  
sopivasti

- Nurmen ja viherkesannon lopetus syyskesällä glyfosaatilla. Vältä käsittelyä myöhäissyksyllä, sillä runsas  
lahoamaton kasvimassa saattaa säilyttää glyfosaattijäämiä seuraavaan kesään ja vaikeuttaa siemenperunan  
itämistä. Jos glyfosaattia käytetään nurmen tuhoamisessa, varminta olisi pitää välivuosi ennen perunaa.
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Kasvitautien torjunta 
Perunarutto Phytophthora infestans on pahimpia peru-
nantuotannon vitsauksia, vaikka sen tuhot nykyisin 
pystytään estämään miltei täydellisesti säännöllisillä, 
oikein ajoitetuilla torjuntaruiskutuksilla. Pahoina rut-
tovuosina käsittelemätön kasvusto voi tuhoutua koko-
naan alle viikossa jo ennen heinäkuun loppua. Rutto 
voi lisäksi pilata pahasti mukulasatoa. Perunarutto 
aiheuttaa tavanomaisessa viljelyssä satotappioita vain, 
jos torjunta syystä tai toisesta epäonnistuu. Ilman on-
nistunutta rutontorjuntaa satotappio voi pahimmillaan 
olla 20–30 tn/ha. 

Perunaruton torjunnan onnistumiselle on tärkeintä 
pyrkiä aloittamaan ruiskutukset ennen kuin yksikään 
kasvi on saanut tartunnan. Useimmat nykyisistä valmis-
teista eivät pysäytä tautia, jos tartunta on tapahtunut 
ennen ruiskutusta. Parhaatkin valmisteet pystyvät hidas-
tamaan ruton etenemistä kasvissa ainoastaan, jos tar-
tunnasta on kulunut alle kaksi vuorokautta. Tartunnasta 
ensimmäisten näkyvien ruttolaikkujen ilmaantumiseen 
kuluu suunnilleen yksi viikko.

Ruiskutushetkellä terveeltä näyttävä kasvusto voi 
olla pahasti ruton tartuttama, jolloin oireet puhkeavat 
muutama päivä myöhästyneen ruiskutuksen jälkeen. 

Perunaruton torjunta tulee aloittaa ennakoivasti ennen kuin yksikään kasvi on saanut tartunnan.

Edellisten kymmenen vuoden havaintojen mukaan 
ruttoa alkaa näkyä ruiskuttamattomissa kasvustoissa 
jossakin päin Suomea aina heinäkuun ensimmäisellä 
viikolla.

Uusintaruiskutukset on tehtävä 5–14 vrk välein sää-
oloista, perunan kasvunopeudesta ja käytetystä valmis-
teesta riippuen. Ruiskutusvälin säätäminen on erityisen 
tärkeää perunan nopean kasvun vaiheessa. Suomessa 
perunan lehtimassa voi kaksinkertaistua viikossa. Tämä 
tarkoittaa, että viikon kuluttua ruiskutuksesta puolet 
kasvustosta on vailla minkäänlaista ruttosuojaa, ellei 
käytetä uuteen kasvuun kulkeutuvia valmisteita. Perunan 
kukinnan jälkeen lehvästön kasvu hidastuu, ja uusinta-
ruiskutusten väliä voidaan pidentää.

Loppukesällä aletaan usein tinkiä ruttoruisku-
tuksista, koska vähäinen lehtiruton esiintyminen ei 
käytännössä suoranaisesti alenna satoa. Loppukesän 
ruttolaikuissa kuitenkin kehittyy runsaasti taudinaiheut-
tajan munaitiöitä, jotka aikaistavat seuraavien vuosien 
ruttoepidemioita ja lisäävät tulevien vuosien ruttoruisku-
tusten tarvetta. Näin ollen kuluneen vuoden pieni säästö 
voi lisätä erittäin paljon seuraavien vuosien torjuntakus-
tannuksia. Lisäksi varsin vähäinen lehtiruton määrä voi 
sateisena syksynä johtaa vakaviin mukularuttotuhoihin.
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Perunaruton ohella lehtipolte Alternaria solani ja A. alternata, keltalaikku Passalora/Cercospora concors 
ja harmaahome Botrytis cinerea voivat aiheuttaa perunan lehtiin kuoliolaikkuja. Lisäksi varsikuolio 
eli pahkahome Sclerotinia sclerotiorum voi aiheuttaa perunan varsiin samantapaisia oireita kuin 
varsiin iskeytyvä perunarutto. Mikään näistä taudeista ei ole Suomessa aiheuttanut perunalle laa-
jamittaista tuhoa, mutta yksittäisillä lohkoilla ne voivat joinakin vuosina vähentää merkittävästi 
perunan yhteyttävää lehtialaa. 

Lehtipoltteen merkitys on viime vuosina kasvanut Manner-Euroopassa ja Skandinavian eteläosis-
sa. Suomessakin on viitteitä lehtipoltteen lisääntymisestä. Aiemmin lehtipolte tuli automaattisesti 
torjutuksi rutontorjunnan yhteydessä, koska mankotsebia sisältävät rutontorjunta-aineet tehoavat 
hyvin myös lehtipoltteeseen. Useimmilla uusista rutontorjunta-aineista ei ole tehoa lehtipoltteeseen. 
Mikäli lehtipolteongelmia ilmenee, pitää valita tautiin tehoavia rutontorjuntavalmisteita (esim. 
Consento, Revus Top tai Tanos) tai lisätä ruttoruiskutuksiin tankkiseoksena atsoksistrobiinia (esim. 
Amistar ja sen monet rinnakkaistuotteet) sisältäviä valmisteita. Lehtipoltteen eteneminen yleensä 
pysähtyy, jos saastunutta kasvustoa ruiskutetaan, mutta olisi paras tähdätä siihen, että ruiskutus 
aloitetaan ennen taudin ilmenemistä. Lehtipoltepainetta voi arvioida perustuen saman lohkon ja 
lajikkeen kasvustohavaintoihin viime vuosilta.

Varsikuoliota esiintyy erityisesti kun perunan viljelykierrossa on avomaan vihanneksia ja öljy-
kasveja. Varsikuolio ja harmaahome voidaan torjua käyttämällä ruttoruiskutuksissa fluatsinamia 
(Shirlan, Ohayo, Banjo Forte, Epok 600 EC) sisältäviä valmisteita.

Perunaseitti Thanatephorus cucumeris/Rhizoctonia solani aiheuttaa perunalle monenlaisia kasvuhäiriöitä 
ja pilaa sadon ulkoista laatua. Siemenperunassa leviävä seitti voidaan torjua tehokkaasti peittaa-
malla. Maasta leviävään seittiin nykyiset valmisteet eivät käytännössä tehoa kunnolla. Parhaat 
valmisteet voivat suojata kehittyvää itua seitin hyökkäyksiltä noin viikon ajan istutuksen jälkeen. 

Seitin aiheuttamat ongelmat ovat moninaiset sekä varsistossa 
että mukuloissa.

Harmaahomeen oire on erotettavissa perunaruton lehtioireista 
V-muotoisen oirelaikun perusteella.
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Tuhoeläinten torjunta
Kirvat imevät solunesteitä perunan lehdistä. Vain poik-
keuksellisen suuret kirvamäärät voivat suoraan vioittaa 
perunaa eikä vioitus yleensä vaikuta perunan satoon. 
Suurempi haitta on kirvojen mahdollisesti levittämästä 
virustartunnasta, mistä voi olla merkittävää haittaa 
siementuotannossa. Kirvat siirtyvät aktiivisesti kasvista 
toiseen, mistä johtuu sen tehokkuus virusten levittäjänä.

Siemenperunaviljelmää ei tulisi perustaa kasvihuo-
neiden lähellä ja tuomet on hyvä poistaa perunavil-
jelmien tuntumasta, sillä talvehtineet kirvat siirtyvät 
niistä helposti pelloille. Tietyt puutarhakasvit, kuten 
lumipalloheisi, toimivat myös kirvojen isäntäkasveina. 
Kirvat saavat viruksen imiessään ravintoa viroottisesta 
perunasta, joka kasvaa puhtaiden perunoiden joukossa 
tai lähistön sairaassa kasvustossa.

Keltaiset liimapyydykset sopivat hyvin kirvojen tark-
kailuun sekä virustautien levintäriskin ja torjuntatarpeen 
arviointiin. Valtakunnallista kirvaennustetta kannattaa 

Peltolude Lygus rugulipennis on imeväsuinen tuhohyönteinen, jonka aiheuttama vioitus muistuttaa 
hormonihäiriötä. Lehdet käpristyvät, ja niissä on usein keltaisia viiruja. Luteen aiheuttamalla vioi-
tuksella ei yleensä ole taloudellista merkitystä.

Ruskohaiskiaisen  Aclypea opaca himmeänruskea, sentin mittainen leveähkö aikuinen, ja kiiltävän 
mustat siiramaiset toukat voivat satunnaisesti aiheuttaa paikallista tuhoa perunan lehtiä ja versoja 
syömällä. Torjunta on hyvin harvoin tarpeen.

Varsiyökkösen Hydraecia micacea ja maayökkösten Agrotis sp. toukat voivat vioittaa perunakasvus-
toa. Varsiyökkösen 2–4 cm pitkä punertava toukka tunkeutuu varren sisään ja syö sen ontoksi. 
Maayökkösen toukka on harmaan ruskea ja noin 4 cm mittainen. Häirittäessä se kiertyy rullalle ja 
pysyy liikkumattomana. Maayökkösten toukat voivat vioittaa perunaa kaivamalla maassa oleviin 
mukuloihin reikiä. Molemmilla yökköstoukilla on ollut merkitystä lähinnä palstaviljelyssä. 

Juurimadot Elateridae eli kellanruskeat 2–3 cm:n pituiset seppäkuoriaisten toukat voivat haitata, 
jos peruna otetaan viljelyyn pitkään nurmena tai viljelemättöminä oleville alueille. Toukat purevat 
reikiä ja käytäviä juuriin, juurenniskaan ja mukuloihin. Toukkia voi löytyä mukuloista vielä varas-
tointikaudellakin. Tehokkain juurimatojen hävitystapa on mekaaninen kesannointi. Tuhoja voi 
myös ehkäistä viljelemällä viljaa ainakin pari vuotta nurmen jälkeen.

Etanat voivat kosteina syksyinä aiheuttaa paikallista ongelmaa kaivautumalla perunan mukuloihin.

Ruskohaiskiainen aiheuttaa paikallista tuhoa perunan taimille.

myös seurata. Siemenperunaviljelyksillä vierailevia kir-
voja voi torjua öljyruiskutuksin keltapyydyksistä tehdyn 
laskennan mukaan. Toinen keino on levittää olkikate 
taimettuneen kasvuston päälle.

Olkikate häiritsee kirvaa löytämästä perunapeltoa ja vähentää näin kirvapainetta. Oljen käyttö katteena sertifioidun siemenperunan 
tuotannossa on ympäristökorvausjärjestelmän valittavissa oleva lohkokohtainen toimenpide 2015–2020.
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Kastelu
Kastelu varmistaa perunan hyvää kasvua ja mukulan-
muodostusta. Perunan vedentarve on suurin mukulan-
muodostusvaiheessa ja mukulasadon kasvun aikana. 
Kastelemalla riittävän aikaisin istutuksen jälkeen 
voidaan torjua tavallista perunarupea. Runsas kerta-
kastelu voi kuitenkin lisätä maltokaarivirusta levittävän 
kuorirokon riskiä. 

Kasteluun käytettävän veden laatu kannattaa ana- 
lysoida aika ajoin. Erityisesti siemenperunan tuotan-
nossa kasteluun käytetään tautiriskien pienentämiseksi 
mieluiten pohjavettä, jos sellaiseen on mahdollisuus. 
Nykytiedon valossa Suomessa pintavesien käytössä 
sadetukseen ruokaperunatuotannossa ei ole erityistä 
ongelmaa tautien leviämisen kannalta, vaikka tyvimätä-
bakteereja löytyykin vesistöistä aika ajoin. Tilanne on 
eri muissa maissa, joissa esiintyy esimerkiksi tummaa 
rengasmätää, joka leviää herkästi pintavesissä.
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Perunan kastelu riittävän aikaisin istutuksen jälkeen vähentää 
perunarupea.
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Nosto
Nostossa tärkeää on kuoren kestävyys. Monet taudit 
pääsevät helposti mukulaan kuorivauriosta, jotka voivat 
olla huomaamattoman pieniä. Perunan nostoa pitäisi 
välttää liian kuumassa tai kylmässä. Varastoitavalla 
perunalla alle +10 °C lämpötila nostossa lisää mekaa-
nisia nostovikoja ja kuoppalahoa (Phoma). Yli +20 °C 
lämpötila voi lisätä nestejännityshalkeamien vuoksi bak-
teeri- ja sienitauteja, erityisesti kurttulahoa (Fusarium), 
punamätää, sydänmätää ja kumimätää. 

Varsiston hävitys
Sadon riittävä tuleentuminen luontaisesti ennen nostoa 
on tehokkain keino suojata satoa taudeilta nostossa 
ja varastoinnin aikana. Varsiston hävitys ei ole oikea 
keino perunan tuleennuttamiseen eikä siemenperunan 
koon säätelyynkään. Liian aikainen varsistonhävitys 
voi aiheuttaa maltovikoja sekä lisätä keittolaadullisia 
virheitä kuten tummumista ja makuvirheitä; kalium ei 
ehdi kunnolla mukuloihin. Varsiston hävittäminen on 
hyödyllistä ensisijaisesti siksi, että varsien poistaminen 
parantaa mahdollisuuksia hellävaraiseen nostoon. 

Varsistonhävityksen jälkeen perunan nosto pitää 
tehdä 10–14 vuorokauden päästä. Viivästynyt nosto 
lisää varsinkin seittirupiriskiä, mutta myös riskiä bak-
teeritautien, harmaahilseen sekä ruton lisääntymiselle 
ja makuvirheille.

Varsiston hävittäminen
Mekaanisesti
Jos varsisto pitää tuhota ja kemiallinen ruiskutus ei 
riitä, tulee murskaus tehdä mahdollisimman kuivan 
sään aikana. Spotlightin käyttö vaatii aina ensin var-
siston murskauksen.

Kemiallisesti
Hyvä peruste kemialliselle varsiston hävitykselle on  
sadon suojaaminen nostossa tapahtuvalta mukula-
ruttotartunnalta. Myös tyvimätäoireisten kasvustojen 
varsiston hävitys suositellaan tehtäväksi kemiallisesti,  
koska mekaaninen hävitys yhdessä kostean kasvuston 
ja korkea ilmankosteuden kanssa levittää tyvimätä- 
bakteereja sairaista kasveista terveisiin. Jos varsiston 
kemiallisen hävityksen ja noston välinen aika ylittää 
kaksi viikkoa, voi se lisätä perunaseitin ja kuoppa- 
lahon (Phoma) riskiä.

Kuoren kiinnittymisen voi testata peukalolla
Kun liu’uttaa peukaloa perunan pintaa vasten ja kuori  
ei lähde irti, on se tarpeeksi kestävä nostoa varten.  
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Nostossa tulee aina pieniä mekaanisia vaurioita, jotka on 
tärkeää saada parantumaan ennen varastointia.
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Heti noston jälkeen sato alkukuivataan. Alkukuivatuk-
sen tarkoitus on kuivattaa perunan pinta ja pysäyttää 
taudinaiheuttajien eteneminen perunan maltoon.  Pinta 
kuivuu muutamassa päivässä, jopa tunneissa, kun pu-
hallusilma poistaa kosteutta oikein. 

Alkukuivatus on erittäin suositeltavaa tehdä erilli-
sessä tilassa, esimerkiksi pressuista tehdyssä tunnelissa. 
Perunan nostovaihe kestää usein viikkoja, ja varastossa 
oleva peruna on aina eri lämpötilassa kuin sisään tuo-

6 Sadon varastointi ja lajittelu
tava, juuri nostettu peruna. Uusi peruna on tyypillisesti 
vielä pinnaltaan kosteaa ja toimii siten kosteuden läh-
teenä varastossa.  Pahin tilanne varastossa jo olevan 
perunan kannalta on, jos sisään tuotava uusi peruna on 
lämpimämpää kuin varastossa jo oleva peruna, koska 
uuden perunan pinnalta haihtuva vesi tiivistyy uudelleen 
varastossa olevan perunan pinnalle.

Erilliskuivatuksen hyvänä vaihtoehtona on järjestää 
varastoon paririvikohtainen imutuuletus kuivauksen 
ajaksi niin, että tuuletus voidaan kohdistaa kuhunkin 
paririviin kerrallaan, jolloin uuden ja vanhan perunan 
ilmat eivät sekoitu.Tällaisessa varastossa eri päivinä 
nostetun perunan lämpötilaero ei tee niin suurta haittaa 
kuin ”normaalivarastossa”, jossa tuuletusilma on kaikille 
perunoille samaa.

Perunan alkuvarastoinnin vaiheet

1.  Alkukuivatus. Tarkoituksena on tuulettaa kovalla teholla ja kuivattaa perunan pinta nopeasti. Nopea, 
tehokas kuivatus on parempi kuin pitkään jatkuva puolitehoinen puhallus.

2.  Kolhujen parantaminen. Alkukuivatuksen jälkeen peruna siirretään puolilämpimään varastoon, jossa 
ensimmäiset viikot käytetään nostossa syntyneiden kuoriutumien ja haavojen paranteluun. Mukula 
kasvattaa uutta kuori- eli haavasolukkoa, ja ehjäkin kuori paksuuntuu.

  Lämpökäsittelyn kokonaispituus on 2–3 viikkoa, tavoitelämpötila +12–15 °C ja tuuletus melko niukka, mutta  
kuitenkin sellainen, että irtoperunavarastossakaan alimmat perunat eivät pääse kärsimään happivajausta.  
Varastoilman suhteellisen kosteuden pitäminen korkeana edistää perunan pintahaavojen umpeutumista. 

  HUOM! Lämpökäsittelyä ei saa tehdä tyvi- tai märkämädän saastuttamalle sadolle. Jos tällaista perunaa joudutaan  
varastoimaan, lämpötila lasketaan mahdollisimman nopeasti +4 asteeseen.

3.  Jäähdytys. Ensimmäisten viikkojen lämpökäsittelyn jälkeen perunavaraston lämpötila lasketaan hitaasti 
alas, jotta vältetään loppusyksyn säälle tyypillisten lyhyiden lämpöjaksojen aiheuttamat lämpötilan heilahte-
lut varastossa. Jäähdytysnopeus on 0,1–0,2 °C/vrk. Terveen perunasadon jäähdyttäminen lopulliseen noin  
+4 asteen varastolämpötilaan voidaan huoletta tehdä vasta marraskuun aikana, sillä perunan itämislepo 
ei purkadu ennen marras–joulukuuta. Tuolloin yölämpötilat ovat yleensä jo riittävän matalia pudotta-
maan varaston lämpötilan hallitusti, jolloin haitallisia lämpöpiikkejä ei synny. Käytännössä varaston 
ilman suhteellisen kosteuden on hyvä olla haihtumisen minimoimiseksi noin 95 %.

Tyvimätäisten erien täytyy saada muuta varastoa runsaammin tuuletusta. 
Tyvimätäinen erä kannattaa käyttää mahdollisimman nopeasti, ettei se pääse pilaantumaan varastossa talven aikana.

Alkukuivatus

Perunan pinnan  
kuivatus
1–2 päivää
Puhallus yöllä
(päivällä vain,  
jos on kuivaa)

Kolhujen parantaminen

2–3 vk
12–15 oC
Ilma kosteaa, mutta vain jos 
alkukuivatus on onnistunut

Jäähdytys

Hidas lämpötilan lasku varastokauteen
0,1–0,2 oC/vrk
2–3 kk
Sisääntuloilma max 2 oC kylmempää kuin peruna
Vain tarpeeksi pitkä jäähdytysvaihe suojaa myö-
häissyksyn lämpöpiikeiltä vapaasti jäähtyvässä 
varastossa

Onnistunut varastointi perustuu riittävän tuleen- 
tuneen sadon hellävaraiseen nostoon ja kasvukauden 
aikaiseen kasvinsuojeluun.
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Eri perunaerät ja -lajikkeet on syytä pitää varastossa 
erillään, jotta mahdollisten ongelmien ilmaantuessa voi 
vahingon etenemisen rajoittaa varastokaudella. Omaksi 
siemeneksi käytettävä TOS-peruna on hyvä varastoida 
omissa osastoissaan. 

Kolhiintunut sato viilennetään hitaasti. Tyvimätäinen sato viilennetään nopeasti.

Haavojen paraneminen kestää 

- 14 pv, kun lämpötila on 18 astetta
- 20 pv, kun lämpötila on 15 astetta
- 30 pv, kun lämpötila on 12 astetta
- Alle 10 asteen lämpötilassa haavat eivät parane

Perunoiden oikeaan kuivattamiseen tarvitaan tietoa

-  ulkoilman lämpötilasta
-  ulkoilman kosteudesta
-  perunoiden lämpötilasta

 

Lämmin ilma voi kuljettaa runsaasti vettä, eli kun ilma lämpiää, se voi ottaa kyytiin lisää kosteutta. 
Tästä johtuen syksyllä kylmä ilma kuivattaa aina. 

Lämmin ilma kuivattaa parhaiten, jos se ei ole kosteaa. Lämmin ilma kastelee perunat, jos se on kosteaa. 

Kuva: Mika Paassilta, HZPC Kantaperuna
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Onnistuneen viljelytekniikan, noston ja varastoinnin lopputulok-
sena on käyttötarkoitukseen sopiva, laadukas peruna.
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Jätemulta
Perunan lajittelun tai muun käsittelyn yhteydessä 
syntyvää jätemultaa ei saa viedä tilalta ulos ilman 
kompostointia, lämpökäsittelyä tai muuta kasvinsuo-
jeluviranomaisen hyväksymää menetelmää. Varminta 
on perustaa omalle maalle jättöalue mahdollisimman 
kauas perunapelloista, jonne mullat ajetaan ja niiden 
päälle levitetään saman tien raakamaata. Jätemullan 
ajoa pellolle, joka on yhteydessä perunantuotannossa 
oleviin peltoihin, valuma-alueet huomioiden, tulee 
välttää.

Toiselta tilalta peräisin olevaa jäteperunaa tai -mul-

taa ei saa viedä käsittelemättömänä omalle pellolle tai 
maalle, vaikka siellä ei perunaa viljeltäisikään. Vastuu 
kasvintuhoojien leviämisestä esimekiksi perunajätteen 
ja maa-aineksen mukana on viljelijällä.

Jos perunaa käsittelevä laitos palauttaa käsittelystä 
syntyneen mullan viljelijälle ja jos sitä ei voida kompos-

7 Perunajätteiden ja jätevesien käsittely

toida tai muuten käsitellä, tulee multa sijoittaa siten, 
ettei se aiheuta kasvinterveydellistä riskiä. Jos jätemulta 
viedään omalle pellolle, pitää huolehtia, ettei synny 
huuhtoumia vesistöihin. Turvallisinta on viedä multa 
suojaisaan, tuulettomaan paikkaan, missä ei viljellä 
mitään, esimerkiksi joutomaalle. 

Jäteperuna

Perunan sivujakeet menevät useimmiten hyötykäyttöön. 
Lajittelussa tulee kuitenkin joskus jäteperunaa, jota ei 
voi käyttää mihinkään prosessiin. Tätä jäteperunaa ei 

Kompostoinnissa massan tulee saavuttaa vähintään 55 °C:n lämpötila vähintään 40 % kosteudessa vähintään 
kahden viikon ajan. Lämpökäsittelyllä tarkoitetaan käsittelyä kosteana 70 °C:ssa yhden tunnin ajan ja partikkeli-
koon on oltava alle 12 mm.

Jäteperunaa ei kannata kaataa avonaiseen kuoppaan tai muuhun vastaavaan paikkaan lähelle varastoja tai perunapeltoja, koska ne 
toimivat tautien leviämispaikkoina. 
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Jos kasvitauteja sisältävää kasvijätettä levitetään  
peltoon käsittelemättömänä, levitetään sinne  
samalla myös kasvitaudit.
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Perunan soluneste on perunatärkkelyksen valmistuk-
sessa syntyvä luomuhyväksytty sivutuote, joka sovel-
tuu lannoitteeksi nurmi-, vilja- ja energiakasveille. 
Solunestettä koskevat nitraattiasetuksen levitys- ja 
käyttöehdot.  Solunesteen valmistuksessa kuori-
rokon itiöt kuolevat, mutta niissä mahdollisesti 
oleva maltokaarivirus saattaa säilyä elinkelpoisena. 

missään tapauksessa saa kaataa avonaiseen kuoppaan 
tai muuhun vastaavaan paikkaan lähelle varastoja tai 
perunapeltoja. Avokasasta lentävät hyönteiset tai tuuli 
voivat levittää tauteja perunakasvustoihin hyvinkin 
kauas. Jäteperuna kannattaa pakata suljettaviin muo-
visäkkeihin tai  säiliöihin, kunnes ne on mahdollista 
toimittaa pois varastolta.

Varminta olisi toimittaa jäteperunat ja -multa jäte-
yhtiön kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi, pois tilalta ja 
peltojen lähettyviltä. Tämä on hyvä ja suositeltava me-
nettelytapa, varsinkin jos kyseessä on pakkaamo, jossa 
käsitellään myös muiden tilojen perunoita. Jos tämä ei 
onnistu, on jäteperunat kompostoitava tai lämpökäsi-
teltävä jätemullan tavoin.

Perunan käsittelyssä syntyvä jätevesi on voimakas hapenkuluttaja ja vaatii puhdistusteknologialta asianmukaista kapasiteettia. 
Pelkkä laskeutus ja saostus eivät riitä.
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Jätevedet
Perunan käsittelyssä syntyneet jätevedet on turvallisinta 
ohjata kunnalliseen viemäriverkostoon tai vaihtoeh-
toisesti omaan jätevesien käsittelyjärjestelmään ja 
imeytyskenttään. 
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Perunan yleisimmät taudit ja tuholaiset sekä niiden merkitys.Liite

Lisätietoa ja kuvia perunan kasvintuhoojista: www.mtt.fi/kasper, www.evira.fi > kasvit > viljely ja tuotanto > kasvitaudit ja tuholaiset, 

Tuhoojan nimi Tieteellinen nimi Leviäminen siemenperunassa Säilyminen maassa v. Merkitys nykyisessä perunantuotannossa Tulevaisuuden riskit Riskien vähentämiskeinot

ANKEROISET
Keltaperuna-ankeroinen Globodera rostochiensis Multa mukuloissa  yli 10 Esiintyy siellä täällä Etelä-Suomessa, Evira valvoo Leviäminen uusille alueille maa-aineksen 

mukana
Terve siemen, hyvä viljelykierto,  
kestävät lajikkeet, Eviran ohjeet

Valkoperuna-ankeroinen Globodera pallida Multa mukuloissa  yli 10 Toistaiseksi vain muutama esiintymä, Evira valvoo Leviäminen uusille alueille,  
kestäviä lajikkeita on vähän

Terve siemen, hyvä viljelykierto,  
kestävät lajikkeet, Eviran ohjeet

BAKTEERITAUDIT 
Märkämätä Pectobacterium carotovorum ja 

muut Pectobacterium-lajit
Yleensä oireeton tartunta alle 1 Voi mädättää perunaa märkyydestä kärsivillä  

pelloilla ja varastoissa
Perunamaiden rakenteen heikkenemisestä  
johtuvat märkyysongelmat

Terve siemen, pellon hyvä vesitalous,  
perunan oikea käsittely nostosta varastointiin

Märkämätä Dickeya-lajit Yleensä oireeton tartunta alle 1 Voi mädättää perunaa märkyydestä kärsivillä  
pelloilla ja erityisesti pian noston jälkeen,  
ei tuhoja varastolämpötiloissa

Perunamaiden rakenteen heikkenemisestä  
johtuvat märkyysongelmat

Terve siemen, pellon hyvä vesitalous,  
perunan oikea käsittely nostosta varastointiin

Perunarupi Streptomyces europaeiscabiei 
(Streptomyces scabies)

Näkyvä tartunta, multa mukuloissa Eloperäinen aines ylläpitää jatkuvasti Yleinen peltomaiden sädebakteeri, rupiherkillä maa-
lajeilla ja lajikkeilla kuivina vuosina laatutappioita

Ei erityisiä uusia riskejä Oikein ajoitettu ja mitoitettu sadetus,  
ruvenkestävät lajikkeet

Pohjan-perunarupi Streptomyces turgidiscabies Näkyvä tartunta, multa mukuloissa Eloperäinen aines ylläpitää jatkuvasti Yleinen peltomaiden sädebakteeri,  
rupiherkillä maalajeilla ja lajikkeilla  laatutappioita

Ei erityisiä uusia riskejä, voi aiheuttaa  
ongelmia olosuhteissa, joissa tavallinen rupi  
ei ole ongelma

Hallintakeinot tunnetaan vielä huonosti

Tumma-rengasmätä Ralstonia solanacearum Yleensä oireeton tartunta Ei tartunta-lähteitä Ei esiinny Suomessa perunalla Ilmastonmuutos, bakteerin sopeutuminen 
viileään ilmastoon

Eviran määräämät karanteeni-toimenpiteet

Tyvimätä Pectobacterium atrosepticum Yleensä oireeton tartunta alle 1 Tappaa yleensä yksittäisiä kasveja,  
ei leviä nopeasti kasvukaudella

Ei erityisiä uusia riskejä Terve siemenperuna

Tyvimätä Pectobacterium wasabiae Yleensä oireeton tartunta alle 1 Tappaa yleensä yksittäisiä kasveja,  
ei leviä nopeasti kasvukaudella,  
yleistynyt hyvin nopeasti myös Suomessa

Ei erityisiä uusia riskejä Terve siemenperuna

Tyvimätä Dickeya-lajit Yleensä oireeton tartunta alle 1 Ongelmallisin tyvimädän aiheuttajaryhmä,  
leviää nopeasti kasvista toiseen ja voi aiheuttaa  
suuria satotappioita

Ei erityisiä uusia riskejä Terve siemenperuna

Vaalearengasmätä Clavibacter michigaensis subsp. 
sepedonicum

Yleensä oireeton tartunta  2–3 Nykyisin erittäin harvinainen, ei sinänsä aiheuta tu-
hoja, mutta johtaa karanteeni-toimenpiteisiin

Kasvintarkastuksen  resurssien väheneminen Eviran määräämät karanteeni-toimenpiteet

Verkkorupi Streptomyces-lajit Näkyvä tartunta, multa mukuloissa Eloperäinen  aines ylläpitää jatkuvasti Edellisiä harvinaisempi peltomaiden sädebakteeri, 
rupiherkillä maalajeilla ja lajikkeilla  laatutappioita

Ei erityisiä uusia riskejä, voi aiheuttaa  
ongelmia olosuhteissa, joissa tavallinen rupi  
ei ole ongelma

Hallintakeinot tunnetaan vielä huonosti,  
mutta lajikkeiden kestävyydessä on eroja

MUNASIENTEN AIHEUTTAMAT TAUDIT
Perunarutto Phytophthora infestans Näkyvä ja oireeton tartunta,  

multa mukuloissa
 3–4 Tuotannon suurimpia uhkia, nykyisillä kasvinsuojelu-

aineilla tuhot pystytään lähes kokonaan estämään
Kasvinsuojeluainevalikoiman kaventuminen, 
kestävien ruttokantojen ilmaantuminen

Oikein ajoitettu ja mitoitettu kemiallinen torjunta, 
taudinkestävät lajikkeet, hyvä viljelykierto

Punamätä Phytophthora erythroseptica Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

 3–5 Yleinen perunamaiden munasieni, pilaa satoa erityi-
sen märkinä ja lämpiminä kesinä perunavaltaisissa 
kierroissa

Ilmaston lämpeneminen lisää tauti-riskiä Hyvä viljelykierto, pellon hyvä vesitalous

Sydänmätä Globisporangium-lajit  
(Pythium-lajit)

Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

 3–5 Yleinen peltomaiden munasieni, pilaa satoa märkinä 
ja lämpiminä kesinä perunavaltaisissa kierroissa

Ilmaston lämpeneminen lisää tauti-riskiä Hyvä viljelykierto, pellon hyvä vesitalous.  
Tautia esiintyy palkokasveilla ja vihanneskasveilla

MÖHÖSIENTEN AIHEUTTAMAT TAUDIT
Kuorirokko Spongospora subterranea Näkyvä ja oireeton tartunta,  

multa mukuloissa
 yli 10 Yleinen perunamaissa, levittää maltokaarivirusta, 

kuorirokko sinänsä useimmiten ulkonäköhaitta
Maltokaarivirusta kantavien itiöiden leviä- 
minen uusille pelloille maa-aineksen mukana

Terve siemen, hyvä viljelykierto, työkoneiden  
puhdistus, riski ei ole kuorirokko, vaan siinä  
leviävä maltokaarivirus

SIENITAUDIT
Harmaahilse Helminthosporium solani Näkyvä  ja oireeton tartunta  1–2 Hyvin yleinen ruokaperunan ulkonäön pilaaja eten-

kin kevättalvella
Ei erityisiä uusia riskejä Varasto-olojen hallinta, hygienia perunaa  

käsiteltäessä
Harmaahome Botrytis cinerea Ei Eloperäinen aines ylläpitää jatkuvasti Tuhoaa joskus yksittäisiä lehdyköitä,  

ei aiheuta merkittäviä satotappiota
Mankotsebittomat ja fluatsinamittomat 
rutontorjunta-aineet eivät tehoa

Torjuntakeinoja ei tunneta hyvin

Keltalaikku Passalora concors  
(Cercospora concors)

Ei  1–2 Joinakin kesinä yksittäisillä lohkoilla tuhonnut ala-
lehdet ennen ruton ilmaantumista

Mankotsebittomat rutontorjunta-aineet  
eivät tehoa

Torjuntakeinoja ei tunneta hyvin

Kuoppalaho Boeremia-lajit (Phoma-lajit) Näkyvä ja oireeton tartunta  1–2 Voi aiheuttaa varastotappiota, jos peruna kolhitaan 
noston ja muun käsittelyn yhteydessä.  
Taudinaiheuttaja lisääntyy tuleentuneissa varsissa

Ei erityisiä uusia riskejä, noston viivästyminen 
kemiallisen varsien hävityksen jälkeen lisää 
riskiä

Hellävarainen nosto ja sadon käsittely,  
oikein tehty alkukuivatus ja jäähdytys

Kurttulaho Fusarium-sienet Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

3–4, elää ja lisääntyy erilaisissa  
satojätteissä

Voi aiheuttaa varastotappiota, jos peruna kolhitaan 
noston ja muun käsittelyn yhteydessä

Ei erityisiä uusia riskejä Hellävarainen nosto ja sadon käsittely,  
oikein tehty alkukuivatus ja jäähdytys

Känsärupi Polyscytalum pustulans Näkyvä ja oireeton tartunta  6–7 Satunnaisesti oireita pitkään varastoitavassa ruoka-
perunassa

Ei erityisiä uusia riskejä Hallintakeinot tunnetaan vielä huonosti

Perunan lakaste  
(näivetystauti)

Verticillium albo-atrum, V. 
dahliae

Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

V. albo-atrum 3–5, V. dahliae yli 10 Yleinen peltomaiden sieni, kuivina kesinä perunaval-
taisissa kierroissa voi alentaa satoa

Ilmaston lämpeneminen lisää tautiriskiä Hyvä viljelykierto, pellon hyvä vesitalous.  
Tautia esiintyy palkokasveilla ja vihanneskasveilla

Lehtipolte Alternaria solani ja A. alternata Erittäin harvoin  1–2 Ei ole toistaiseksi aiheuttanut Suomessa merkittäviä 
tuhoja, iskee vasta loppukesällä

Muualla Euroopassa yleistynyt nopesti,  
kun mankotsebia sisältävät rutontorjunta-
aineet  ovat poistuneet käytöstä

Kemiallinen torjunta tarvittaessa:  
lehtipoltteeseen tehoava valmiste

Mustapistetauti Colletotrichum coccodes Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

 3–5 Harmaahilsettä muistuttava perunan ulkonäön  
pilaaja, yleisyydestä Suomessa ei ole tietoa

Monissa Euroopan maissa lisääntynyt rajusti 
2000-luvulla

Leviää ensijaisesti pellossa, harmaahilse taas  
varastoissa, hyvä viljelykierto

Pahkahome (varsikuolio) Sclerotinia sclerotiorum Erittäin harvoin  3–5 Ongelma seuduilla, joilla viljellään öljykasveja ja  
vihanneksia samoilla peltoaukeilla kuin perunaa

Ei erityisiä uusia riskejä Viljelyn suunnittelu, riskien tiedostaminen,  
kemiallinen torjunta (fluatsinami)

Perunaseitti Thanatephorus cucumeris (Rhi-
zoctonia solani)

Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

2–3, elää ja lisääntyy erilaisissa  
satojätteissä

Yleinen peltomaiden sieni, yleinen siemenperunassa, 
pilaa ruoka- ja ruokateollisuusperunan käyttölaatua

Ei erityisiä uusia riskejä Terve siemenperuna ja sen peittaus, perunan tai-
mettumista nopeuttavat tekijät, sadonkorjuu ajois-
sa, sato-jätteiden huolellinen muokkaus

Perunasyöpä Synchytrium endobioticum Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

 yli 10 Ei todettu Suomessa yli 20 vuoteen Uusien rotujen leviäminen ulkomailta  
tuotavassa perunassa

Terve siemen, taudinkestävät lajikkeet,  
hyvä viljelykierto

VIRUSTAUDIT
Kasvusto-viroosit Y- ja A-virus Oireeton tartunta alle 1 Verraten yleisiä (etenkin Y) virusherkissä ruoka- ja 

tärkkelysperunalajikkeissa
Uusien virusrotujen ilmaantuminen Terve siemenperuna, viruksia levittävien kirvojen  

ja niiden isäntäkasvien vähentäminen
Kasvusto-viroosit M-, X-, V-, PLRV- ja S-virus Oireeton tartunta Ei merkittäviä tartunta-lähteitä Lähes hävinneet Suomesta siemenperunan korkean 

laadun ansiosta
Kasvintarkastuksen  resurssien väheneminen Terve siemenperuna

Maltokaariviroosi Potato mop top virus (PMTV) Näkyvä tai oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

 yli 10 Taudin tartuttamia lohkoja esiintyy päätuotantoalu-
eilla, laatutappioita ruoka- ja ruokateollisuusperu-
nalla, todettu noin 1–2 %:ssa sisäänostetuista eristä

Taudin leviäminen vielä taudittomille loh-
koille, työkoneet, tuulen ja tulvien kuljettama 
maa-aines, oireeton tartunta siemenessä

Terve siemen, hyvä viljelykierto, työkoneiden  
puhdistus, vähän oireita osoittavat lajikkeet  
helpottavat viljelyä, mutta lisäävät leviämisriskiä

Tulppaviroosi Tupakan Rattle Virus, TRV Näkyvä tai oireeton tartunta Ei tartunta-lähteitä Ei tiettävästi esiinny Suomessa Ilmaston lämpeneminen virusta levittäviä  
ankeroisia suosivaksi

Terve siemenperuna
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Lisätietoa ja kuvia perunan kasvintuhoojista: www.mtt.fi/kasper, www.evira.fi > kasvit > viljely ja tuotanto > kasvitaudit ja tuholaiset, www.potatonow.fi, www.kasvinsuojeluseura.fi. Näiltä sivuilta linkkejä muihin perunasivustoihin.

Tuhoojan nimi Tieteellinen nimi Leviäminen siemenperunassa Säilyminen maassa v. Merkitys nykyisessä perunantuotannossa Tulevaisuuden riskit Riskien vähentämiskeinot

ANKEROISET
Keltaperuna-ankeroinen Globodera rostochiensis Multa mukuloissa  yli 10 Esiintyy siellä täällä Etelä-Suomessa, Evira valvoo Leviäminen uusille alueille maa-aineksen 

mukana
Terve siemen, hyvä viljelykierto,  
kestävät lajikkeet, Eviran ohjeet

Valkoperuna-ankeroinen Globodera pallida Multa mukuloissa  yli 10 Toistaiseksi vain muutama esiintymä, Evira valvoo Leviäminen uusille alueille,  
kestäviä lajikkeita on vähän

Terve siemen, hyvä viljelykierto,  
kestävät lajikkeet, Eviran ohjeet

BAKTEERITAUDIT 
Märkämätä Pectobacterium carotovorum ja 

muut Pectobacterium-lajit
Yleensä oireeton tartunta alle 1 Voi mädättää perunaa märkyydestä kärsivillä  

pelloilla ja varastoissa
Perunamaiden rakenteen heikkenemisestä  
johtuvat märkyysongelmat

Terve siemen, pellon hyvä vesitalous,  
perunan oikea käsittely nostosta varastointiin

Märkämätä Dickeya-lajit Yleensä oireeton tartunta alle 1 Voi mädättää perunaa märkyydestä kärsivillä  
pelloilla ja erityisesti pian noston jälkeen,  
ei tuhoja varastolämpötiloissa

Perunamaiden rakenteen heikkenemisestä  
johtuvat märkyysongelmat

Terve siemen, pellon hyvä vesitalous,  
perunan oikea käsittely nostosta varastointiin

Perunarupi Streptomyces europaeiscabiei 
(Streptomyces scabies)

Näkyvä tartunta, multa mukuloissa Eloperäinen aines ylläpitää jatkuvasti Yleinen peltomaiden sädebakteeri, rupiherkillä maa-
lajeilla ja lajikkeilla kuivina vuosina laatutappioita

Ei erityisiä uusia riskejä Oikein ajoitettu ja mitoitettu sadetus,  
ruvenkestävät lajikkeet

Pohjan-perunarupi Streptomyces turgidiscabies Näkyvä tartunta, multa mukuloissa Eloperäinen aines ylläpitää jatkuvasti Yleinen peltomaiden sädebakteeri,  
rupiherkillä maalajeilla ja lajikkeilla  laatutappioita

Ei erityisiä uusia riskejä, voi aiheuttaa  
ongelmia olosuhteissa, joissa tavallinen rupi  
ei ole ongelma

Hallintakeinot tunnetaan vielä huonosti

Tumma-rengasmätä Ralstonia solanacearum Yleensä oireeton tartunta Ei tartunta-lähteitä Ei esiinny Suomessa perunalla Ilmastonmuutos, bakteerin sopeutuminen 
viileään ilmastoon

Eviran määräämät karanteeni-toimenpiteet

Tyvimätä Pectobacterium atrosepticum Yleensä oireeton tartunta alle 1 Tappaa yleensä yksittäisiä kasveja,  
ei leviä nopeasti kasvukaudella

Ei erityisiä uusia riskejä Terve siemenperuna

Tyvimätä Pectobacterium wasabiae Yleensä oireeton tartunta alle 1 Tappaa yleensä yksittäisiä kasveja,  
ei leviä nopeasti kasvukaudella,  
yleistynyt hyvin nopeasti myös Suomessa

Ei erityisiä uusia riskejä Terve siemenperuna

Tyvimätä Dickeya-lajit Yleensä oireeton tartunta alle 1 Ongelmallisin tyvimädän aiheuttajaryhmä,  
leviää nopeasti kasvista toiseen ja voi aiheuttaa  
suuria satotappioita

Ei erityisiä uusia riskejä Terve siemenperuna

Vaalearengasmätä Clavibacter michigaensis subsp. 
sepedonicum

Yleensä oireeton tartunta  2–3 Nykyisin erittäin harvinainen, ei sinänsä aiheuta tu-
hoja, mutta johtaa karanteeni-toimenpiteisiin

Kasvintarkastuksen  resurssien väheneminen Eviran määräämät karanteeni-toimenpiteet

Verkkorupi Streptomyces-lajit Näkyvä tartunta, multa mukuloissa Eloperäinen  aines ylläpitää jatkuvasti Edellisiä harvinaisempi peltomaiden sädebakteeri, 
rupiherkillä maalajeilla ja lajikkeilla  laatutappioita

Ei erityisiä uusia riskejä, voi aiheuttaa  
ongelmia olosuhteissa, joissa tavallinen rupi  
ei ole ongelma

Hallintakeinot tunnetaan vielä huonosti,  
mutta lajikkeiden kestävyydessä on eroja

MUNASIENTEN AIHEUTTAMAT TAUDIT
Perunarutto Phytophthora infestans Näkyvä ja oireeton tartunta,  

multa mukuloissa
 3–4 Tuotannon suurimpia uhkia, nykyisillä kasvinsuojelu-

aineilla tuhot pystytään lähes kokonaan estämään
Kasvinsuojeluainevalikoiman kaventuminen, 
kestävien ruttokantojen ilmaantuminen

Oikein ajoitettu ja mitoitettu kemiallinen torjunta, 
taudinkestävät lajikkeet, hyvä viljelykierto

Punamätä Phytophthora erythroseptica Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

 3–5 Yleinen perunamaiden munasieni, pilaa satoa erityi-
sen märkinä ja lämpiminä kesinä perunavaltaisissa 
kierroissa

Ilmaston lämpeneminen lisää tauti-riskiä Hyvä viljelykierto, pellon hyvä vesitalous

Sydänmätä Globisporangium-lajit  
(Pythium-lajit)

Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

 3–5 Yleinen peltomaiden munasieni, pilaa satoa märkinä 
ja lämpiminä kesinä perunavaltaisissa kierroissa

Ilmaston lämpeneminen lisää tauti-riskiä Hyvä viljelykierto, pellon hyvä vesitalous.  
Tautia esiintyy palkokasveilla ja vihanneskasveilla

MÖHÖSIENTEN AIHEUTTAMAT TAUDIT
Kuorirokko Spongospora subterranea Näkyvä ja oireeton tartunta,  

multa mukuloissa
 yli 10 Yleinen perunamaissa, levittää maltokaarivirusta, 

kuorirokko sinänsä useimmiten ulkonäköhaitta
Maltokaarivirusta kantavien itiöiden leviä- 
minen uusille pelloille maa-aineksen mukana

Terve siemen, hyvä viljelykierto, työkoneiden  
puhdistus, riski ei ole kuorirokko, vaan siinä  
leviävä maltokaarivirus

SIENITAUDIT
Harmaahilse Helminthosporium solani Näkyvä  ja oireeton tartunta  1–2 Hyvin yleinen ruokaperunan ulkonäön pilaaja eten-

kin kevättalvella
Ei erityisiä uusia riskejä Varasto-olojen hallinta, hygienia perunaa  

käsiteltäessä
Harmaahome Botrytis cinerea Ei Eloperäinen aines ylläpitää jatkuvasti Tuhoaa joskus yksittäisiä lehdyköitä,  

ei aiheuta merkittäviä satotappiota
Mankotsebittomat ja fluatsinamittomat 
rutontorjunta-aineet eivät tehoa

Torjuntakeinoja ei tunneta hyvin

Keltalaikku Passalora concors  
(Cercospora concors)

Ei  1–2 Joinakin kesinä yksittäisillä lohkoilla tuhonnut ala-
lehdet ennen ruton ilmaantumista

Mankotsebittomat rutontorjunta-aineet  
eivät tehoa

Torjuntakeinoja ei tunneta hyvin

Kuoppalaho Boeremia-lajit (Phoma-lajit) Näkyvä ja oireeton tartunta  1–2 Voi aiheuttaa varastotappiota, jos peruna kolhitaan 
noston ja muun käsittelyn yhteydessä.  
Taudinaiheuttaja lisääntyy tuleentuneissa varsissa

Ei erityisiä uusia riskejä, noston viivästyminen 
kemiallisen varsien hävityksen jälkeen lisää 
riskiä

Hellävarainen nosto ja sadon käsittely,  
oikein tehty alkukuivatus ja jäähdytys

Kurttulaho Fusarium-sienet Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

3–4, elää ja lisääntyy erilaisissa  
satojätteissä

Voi aiheuttaa varastotappiota, jos peruna kolhitaan 
noston ja muun käsittelyn yhteydessä

Ei erityisiä uusia riskejä Hellävarainen nosto ja sadon käsittely,  
oikein tehty alkukuivatus ja jäähdytys

Känsärupi Polyscytalum pustulans Näkyvä ja oireeton tartunta  6–7 Satunnaisesti oireita pitkään varastoitavassa ruoka-
perunassa

Ei erityisiä uusia riskejä Hallintakeinot tunnetaan vielä huonosti

Perunan lakaste  
(näivetystauti)

Verticillium albo-atrum, V. 
dahliae

Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

V. albo-atrum 3–5, V. dahliae yli 10 Yleinen peltomaiden sieni, kuivina kesinä perunaval-
taisissa kierroissa voi alentaa satoa

Ilmaston lämpeneminen lisää tautiriskiä Hyvä viljelykierto, pellon hyvä vesitalous.  
Tautia esiintyy palkokasveilla ja vihanneskasveilla

Lehtipolte Alternaria solani ja A. alternata Erittäin harvoin  1–2 Ei ole toistaiseksi aiheuttanut Suomessa merkittäviä 
tuhoja, iskee vasta loppukesällä

Muualla Euroopassa yleistynyt nopesti,  
kun mankotsebia sisältävät rutontorjunta-
aineet  ovat poistuneet käytöstä

Kemiallinen torjunta tarvittaessa:  
lehtipoltteeseen tehoava valmiste

Mustapistetauti Colletotrichum coccodes Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

 3–5 Harmaahilsettä muistuttava perunan ulkonäön  
pilaaja, yleisyydestä Suomessa ei ole tietoa

Monissa Euroopan maissa lisääntynyt rajusti 
2000-luvulla

Leviää ensijaisesti pellossa, harmaahilse taas  
varastoissa, hyvä viljelykierto

Pahkahome (varsikuolio) Sclerotinia sclerotiorum Erittäin harvoin  3–5 Ongelma seuduilla, joilla viljellään öljykasveja ja  
vihanneksia samoilla peltoaukeilla kuin perunaa

Ei erityisiä uusia riskejä Viljelyn suunnittelu, riskien tiedostaminen,  
kemiallinen torjunta (fluatsinami)

Perunaseitti Thanatephorus cucumeris (Rhi-
zoctonia solani)

Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

2–3, elää ja lisääntyy erilaisissa  
satojätteissä

Yleinen peltomaiden sieni, yleinen siemenperunassa, 
pilaa ruoka- ja ruokateollisuusperunan käyttölaatua

Ei erityisiä uusia riskejä Terve siemenperuna ja sen peittaus, perunan tai-
mettumista nopeuttavat tekijät, sadonkorjuu ajois-
sa, sato-jätteiden huolellinen muokkaus

Perunasyöpä Synchytrium endobioticum Näkyvä ja oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

 yli 10 Ei todettu Suomessa yli 20 vuoteen Uusien rotujen leviäminen ulkomailta  
tuotavassa perunassa

Terve siemen, taudinkestävät lajikkeet,  
hyvä viljelykierto

VIRUSTAUDIT
Kasvusto-viroosit Y- ja A-virus Oireeton tartunta alle 1 Verraten yleisiä (etenkin Y) virusherkissä ruoka- ja 

tärkkelysperunalajikkeissa
Uusien virusrotujen ilmaantuminen Terve siemenperuna, viruksia levittävien kirvojen  

ja niiden isäntäkasvien vähentäminen
Kasvusto-viroosit M-, X-, V-, PLRV- ja S-virus Oireeton tartunta Ei merkittäviä tartunta-lähteitä Lähes hävinneet Suomesta siemenperunan korkean 

laadun ansiosta
Kasvintarkastuksen  resurssien väheneminen Terve siemenperuna

Maltokaariviroosi Potato mop top virus (PMTV) Näkyvä tai oireeton tartunta,  
multa mukuloissa

 yli 10 Taudin tartuttamia lohkoja esiintyy päätuotantoalu-
eilla, laatutappioita ruoka- ja ruokateollisuusperu-
nalla, todettu noin 1–2 %:ssa sisäänostetuista eristä

Taudin leviäminen vielä taudittomille loh-
koille, työkoneet, tuulen ja tulvien kuljettama 
maa-aines, oireeton tartunta siemenessä

Terve siemen, hyvä viljelykierto, työkoneiden  
puhdistus, vähän oireita osoittavat lajikkeet  
helpottavat viljelyä, mutta lisäävät leviämisriskiä

Tulppaviroosi Tupakan Rattle Virus, TRV Näkyvä tai oireeton tartunta Ei tartunta-lähteitä Ei tiettävästi esiinny Suomessa Ilmaston lämpeneminen virusta levittäviä  
ankeroisia suosivaksi

Terve siemenperuna



32 Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa

10 kohtaa terveen perunan tuottamiseksi
1. Varmista siemenperunan hyvä laatu.
  - Käytä ainoastaan sertifioitua tai siitä kerran omalla tilalla lisättyä siemenperunaa.  
  - Tarkista, että tilaamasi siemenerä vastaa odotuksiasi ja tilausta.
  - Ulkomaisen siemenperunan käytössä on aina suurempi kasvinterveydellinen riski kuin kotimaisessa 
    siemenperunassa.
  - TOS-peruna tulee tuottaa siemenperunan viljelyteknisten vaatimusten mukaisesti, 
    sen laadun varmistus on viljelijän omissa käsissä.

2. Noudata viljelykiertoa kasvintuhoojariskin vähentämiseksi ja maan hyvän kasvukunnon turvaamiseksi.

3. Huolehdi perunan idätyksestä, se varmistaa hyvän kasvuunlähdön ja vähentää tautien riskiä.
  - Pitkittynyt idätysaika tai väärät idätysolosuhteet voivat pilata hyvänkin siemenperunan.

4. Turvaa hyvät kasvuolot. Asianmukainen viljelytekniikka ja tasapainoinen lannoitus varmistavat sadon määrän ja laadun.

5. Havainnoi ja ennakoi kasvintuhoojien riski viljelytekniikassa. Tarpeenmukainen kasvinsuojelu turvaa terveen  
       perunasadon ja varmistaa käyttötarkoituksen mukaisen laadun.
  - Peittaus.
  - Kasvukauden aikaiset torjuntatoimet ja multaus.
  - Varsiston hävitys tarvittaessa, kun kasvusto on riittävän tuleentunut ja kuori kiinnittynyt mukulaan.

6. Kiinnitä huomiota nostoon. Hellävarainen nosto varmistaa, että sato saadaan hyvälaatuisena varastoon ja tautien  
       leviämisriski varastossa pienenee. Varmista sadon riittävä tuleentuminen nostoa ajatellen testaamalla kuoren  
       kiinnittyminen peukalotestillä.

7. Arvioi sadon laatua. Lajittelu laadun mukaan. Toimitusjärjestys varastolta on suunniteltava siten, että heikoimmin  
 pitkään varastointiin soveltuvat erät myydään ensin tai niitä ei viedä varastoon ollenkaan.
  - Eri perunaerät ja -lajikkeet varastoidaan erillään, jotta mahdollisten ongelmien ilmaantuessa voi vahingon  

 etenemisen rajoittaa varastokaudella.
  - Omaksi siemeneksi käytettävä TOS-peruna on hyvä varastoida omissa osastoissaan. 

8. Varastoi oikein. Hyvät varastointiolosuhteet kosteuden ja lämpötilan säätöineen estävät varastotautien lisääntymisen  
       ja pitävät perunan hyvälaatuisena käyttötarkoitukseen asti.
  - Kolhiintunut sato viilennetään hitaasti.
  - Tyvimätäriskiä osoittava sato viilennetään nopeasti.

9. Huolehdi puhtaudesta. Tuotannon hyvä hygienia ehkäisee tautien leviämisen.
  - Puhdista koneet ja laitteet siirryttäessä lohkolta toiselle tai käsiteltäessä uusia perunaeriä.
  - Puhdista varasto ja laatikot aina ennen uuden varastokauden alkua.
  - Huolehdi myös, etteivät tilalla asioivat toimijat tai kuljetuskalustot levitä epäpuhtauksia 
    multa-aineksen mukana.
  -  Huomioi kasvintuhoojien leviämisriskin mahdollisuus, jos tilalle tuodaan perunaa ulkopuolelta.  

10. Huolehdi asianmukaisesta jätteiden käsittelystä niin, etteivät taudit ja tuholaiset leviä perunan viljelyalueille.
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