
Jepuan lajikekentällä kokonaissadot olivat hurjat ja kymmenen satoisimman lajikkeen joukossa oli jälleen kuusi Fin-
pomin lajiketta. Otolian sato oli jopa 95,4 tn/ha. Muita lajikkeita kärkipäässä olivat aikaiset Albertine ja Corinna, 
kiinteä salaattiperuna Bernina, jauhoisempi yleisperuna Karelia sekä uusi tuttavuus Danina.

Otolia on lupaava melko aikainen yleisperuna. Se on hyvin taudinkestävä ja viljelyvarma. Mop-top testikentällä se ei 
ole näyttänyt oireita. Sitä voisikin luonnehtia todelliseksi ”easy going”-lajikkeeksi. Otolian tärkkelys nousee hyvin yleis-
perunalle sopivalle tasolle n. 14 %:iin. Se näyttää soveltuvan luomutuotantoon ja pärjäsi ruttokokeessa myös hyvin.

Kareliasta olemme saaneet jo runsaasti hyviä kuulumisia asiakkailta ja kasvatamme nyt sen kotimaista siementuotan-
toalaa. Sen ankeroisenkestävyys on ruokaperunalajikkeiden huippua ja myös se on muutenkin taudinkestävyydeltään 
vahva lajike. Karelia on sopivan jauhoinen suomalaiseen makuun ja nimikin on mitä mainion!

Corinna ja Albertine vaikuttavat kiinnostavilta uutuuksilta aikaiseen segmenttiin. Corinnan ruokaperunakelpoinen 
sato oli lajikekentällä erinomainen ja se myös näyttäisi soveltuvan hyvin kuorintaan, jossa siitä on saatu hyviä saantoja. 
Vielä varhaisempi Albertine omaa hyvin korkean satopotentiaalin ja se oli myös kentän satoisin lajike Dagsmarkissa.

Uusi ranskanperunalajike Donata näyttää edelleen vahvalta Suomen kasvuolosuhteisiin. Se taimettuu hyvin ja tekee 
hyvän sadon niin lajikekentillä kuin ammattiviljelyssäkin. Donatan prosessilaatu on erinomainen ja se saattaisi sopia 
myös sopivan jauhoiseksi yleisperunaksi pakkaamoille Fontanen tapaan. Toinen yhtä lupaava ranskanperunalajike 
näyttää olevan Etana. Sitäkin testaamme tulevana kesänä vielä lisää.

Maltokaarivirus- ja kuorirokkotestausta

Viime kesänä kasvuolosuhteet suosivat erityisesti maltokaariviruksen esiintymistä. Tämän vuoden alustavien tulosten 
perusteella voimme nähdä, että uudemmista lajikkeista Karelia, Otolia, Theresa ja Georgina eivät näyttäneet oireita 
lohkolla, jossa on erittäin korkea mop-top paine. Madeiraa ja Berninaa ei sen sijaan suositella lohkoille, joissa on selvä 
tautipaine. Luonnonvarakeskuksen kuorirokkohankkeen kokeista on saatu myös alustavia tuloksia. Finpomin lajikkeis-
ta kokeessa mukana olivat Afra, Karelia, Marabel, Etana, Madeira, Bernina ja Theresa. Tulosten perusteella näyttäisi 
siltä, että Afra ja Karelia kestävät parhaiten kuorirokkoa sekä juuri- että mukulaoireiden osalta.

Viime kesänä toteutettiin taas tuttuun tapaan lajike-
kentät Jepualla ja Dagsmarkissa. Lajikkeitamme oli 
lisäksi kokeilussa Tyrnävän omalla kentällä ja mop-
top kentällä Karijoella. Osa lajikkeista oli mukana 
Petlan ruttokokeessa sekä Luonnonvarakeskuksen 
ja Helsingin yliopiston kuorirokkokokeessa.

Otolia

Lajikekenttien TOPIT ja
FLOPIT sekä ”hurjia satoja”

   2020 TOP :)

+ Otolian sato ja laatu
+ uusien varhaislajikkeiden satopotentiaali
+ Afra erittäin vahva kuorirokkoa vastaan
+ mop-topin kestävyydet useilla lajikkeilla

  2020 FLOP :(

- mop-top oireita Madeiralla kovassa paineessa
- mop-top oireita Berninalla kovassa paineessa
- Albertinen mahdollinen herkkyys mop-topille


