
VELI POHJONEN 

Taulukko 1. Eri siemenmaaria vastaavat istutusetaisyydet 
40 g, 80g ja . 120 g painavilla siemenmukuloilla, kun rivi· 
vali on 65 cm. 

lstutusetaisyys 
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• lstutustiheydella ti edetaiin 
olevan varsin selva va ikutus 
perunan satoon. Yleensa brut
tosato eli syksyll a saatava lajit
telematon kokonaissato on sita 
suurempi mita tiheampaan is
tutusmukulat istutetaan. Sen 
sijaan nettosato eli bruttosa
don ja siemenmaaran erotus 
on suurimmillaan, kun mukulat 
istutetaan tiettyyn, ns. opti
maaliseen istutusetiiisyyteen. 
Mika on tama paras istutus
etaisyys? Voidaanko se laskea 
jotenkin? Vaikuttaako istutus
mukulan koko siihen? 

SUURI VAi PIENI? 
Helsingin yliopiston kasvinvil
jelytieteen laitoksella on tutkit:.. 
tu istutustiheyden ja istutus
rriukulan koon vaikutusta peru
nan brutto- ja nettosatoon. Ai
hetta koskevat kenttakokeet 
jarjestettiin vuosina 1964-
1967. Naihin perustuen on 
myohemmin tutkittu, mika oli 
koeolosuhteissa paras istutus
etaisyys. Kenttakokeissa kay
tettiin ainoastaan Akvila-laji 
ketta. Koealueella, joka oli hie
tamaat-a tai hietasavea, levitet
tiin muokkauksen yhteydessa 
kloorivapaata Y-lannosta (5-12 
-15) 800 kg/ha. Mukulat istu
tettiin 65 cm:n rivivalein. 
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Kuvassa 1 on esitetty kentta
kokeiden bruttosadot 4 vuoden 
keskiarvoina. Bruttosato oli 
odotusten mukaisesti suurin 
niissa ruuduissa, joissa muku
lat istutettiin tiheimpaan: 15 
cm :n viilein. Myos istutusmu
kulan koon vaikutus oli selva. 
Mita suurempaa istutusmuku
laa kaytettiin, sita suuremmak
si bruttosato nousi. Tassa on 
kuitenkin huomattava, etta sie
menmaaraa ei tavallisesti las
keta mukuloiden lukumiiaran 
perusteella, vaan siemenmiia
ran painona. Vaikka istutusmu
ki.Jlan koon suurentamisella on 
selvasti edullinen vaikutus pe
runan kasvuun, nain saavutettu 
etu ei kuitenkaan riita korvaa
maan samalla tapahtuvaa sie
menmaaran nopeaa nousua. 
Tama niihdiiiin seuraavasta 
nettosataja- esiltaviist& k.1:1-vasta
(kuva 2). Suurin nettosato saa
tiin, kun kaytettiin pienintii, 40 
g:n painoista istutusmukulaa. 
Kaksi ja kolme kertaa suurem
milla istutusmukuloilla netto
sato putos~ 3-5 tn/ha. 

Kokeiden perusteella voi
daan tehda se johtopaatos, et
ta siemenmukulana kannattaa 
kayttaa mieluummin pieniko
koista kuin suurikokoista peru
naa. Suuria istutusmukuloita
kaan ei pida kuitenkaan hyljek
sia, silla edella mainittu brutto
sadon lasku oli viihainen. Suu
rilla istutusmukuloilla on lisaksi 
se etu, etta viljelyn varmuus on 
niillii suurempi. Ne ovat har
vemmin virustautisia ja alkuke
san kuivuus ei vaikuta niita 
kaytettaessa niin voimakkaasti 
taimettumiseen kuin pierna 
istutusmukuloita kaytettaessa. 

Kiiytettiinpa suurta tai pienta 
istutusmukulaa, on tarkeata, 
etta kunkin lohkon siemen on 
tasalaatuista (lajiteltua) ja etta 
istutusetaisyytta pienennetaan 
istutusmukulan myotii. Eri sie
menmiiiiria vastaavat istutus
etiiisyydet eri kokoisille sie
menmukuloille on esitetty tau
lukossa 1. 

Kuvasta 2 niihdaan myos pe
runan nettosadon · muutokset, 
kun istutusetaisyytta muute
taan parhaasta mahdollisesta. 
Esimerkiksi 80 g:n istutusmu
kulaa kaytettiiessa nettosato 
laskee vain vajaat 1000 kg/ha, 
kun istutusetiiisyyttii lisataiin 
1 O cm parhaasta n. 22 cm:sta. ' 
Jotta nettosato laskisi 40 g:n 
istutusmu ku laa kaytettiiessa 2 
tn/ha suurimmasta arvostaan, 
n. 23,5 tn/ha, istutusetaisyytta 
pitiia nosta.a n. 13 cm:sta aina 
28 cm:iin saakka. Naista esi
merkeista havaitaan, etta peru
nan . suurin nettosato ei ole 
herkka pienille istutusmaaran 
vaihteluille. 
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1 . Kenttiikokeiden bruttosadot neljan vuoden keskiarvoina. 
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2. lstutusmukulan koon vaikutus siemenmaaraan ja nettosa
toon. 
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3. 

Siemenmukulan arvo; 
I sadon mukulan arvo 

2 3 4 

Siemenmukulan arvo/sadon mukulan arvon vaikutus istutus
etaisyyteen erikokoisilla istutusmukuloilla. 

ISTUTUSMUKULAN ARVO 
Edella havaitut parhaat istutus
etaisyydet olivat yllattaviin pie
nia, esimerkiksi 40 g:n muku
lalla vain 13 cm. Tama johtuu 
siita, ettii nettosato laskettiin 
suoraan bruttosadon ja istutus
maaran erotuksena. Tallaisen 
laskutavan mukaan seka sadon 
mukula etta istutusmukula oli
sivat viljelijalle yhta arvokkaita. 
Nain ei kuitenkaan kaytannos
sa ole, vaan talven yli varastoi
tu istutusmukula arvostetaan 
sadossa syksylla saatavaa mu
kulaa huomattavasti arvok
kaammaksi. lstutusmukula . voi 
olla esimerkiksi kaksi tai kolme 
kertaa arvokkaampaa kuin sa
don mukula. Tassa tapaukses
sa nettosato on laskettava seu
raavasti: nettosato = bruttosa
to - 2 x siemenmaara (tai 3 
X siemenmaara). Peruna on 
luonnollisesti istutettava sita 
harvempaan mita kalliimpaa 
siemenmukula on. Parhaan 
istutusetaisyyden kasvaminen 
istutusmukulan arvon myota 

· nahdaan kuvasta 3. Siina al
haalla oleva luku ilmoittaa 
kuinka kalliiksi istutusmukula 
arvioidaan sadon mukulaan 
verrattuna. Jos siis esimerkiksi 
siemenmukula arvioidaan kaksi 
kertaa arvokkaammaksi kuin 
sadon mukula, paras istutuse
taisyys on 40 g:n istutusmuku
lalla vajaat 20 cm, 80 g:n istu
tusmukulalla n. 35 cm ja 120 
g:n istutusmukulalla 45-50 
cm. 

Kuvasta 3 voidaan lukea 
myos, etta esimerkiksi 80 g:n 
painoinen mukula kannattaa is
tuttaa n. 1 0 cm harvempaan 
(n. 45 cm:n valein), kun sie
menmukulan arvo nousee sa
don mukulaan verrattuna kak
sinkertaisesta kolminkertaisek
si. 

TULOKSET 
SOVELLETT AV I SSA 
MUUALLEKIN 
Naissa Helsingin yliopistossa 
suoritetuissa tutkimuksissa 
kaytettiin ainoastaan yhtii laji
ketta, Akvilaa. Kokeet suoritet
tiin vain yhdella paikkakunnal
la, ja lannoitus ja maapera oli
vat vuodesta toiseen samat. 
Nama tekijat voivat vaikuttaa 
jonkin verran perunan parhai
siin istutusetaisyyksiin. Tutki
muksessa havaitut -istutusetai
syyden ja istutusmukulan koon 
vaiku tukset perunan satoon 
olivat kuitenkin niin voimak
kaat ja selvapiirteiset, ettii saa
duilla tuloksilla lienee sovellu
tusarvoa myos muilla lajikkeilla 
ja muissa viljelyolosuhteissa. D 
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