Näin onnistut
perunan kasvattamisessa
1.

2.

3.

4. Taimiväli 30 cm

Levitä
lannoite

Idätä 2–3 viikkoa
Kourallinen / m2
Idätä siemenperunoita
valoisassa ja lämpimässä
paikassa. Paras lämpötila
on 10–14 °C, mutta huoneenlämpökin käy. Idätä
2–3 viikkoa. Parhaan sadon
saat lyhyillä ja tanakoilla iduilla, jotka kestävät
istutuksen hyvin. Voit myös
esikasvattaa taimet sisällä
esim. katkaistuissa maitopurkeissa, jolloin kasvu on
jo vauhdissa, kun sää sallii
siirtää taimet ulos kasvamaan.
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Kääntele maa
Riviväli 80 cm
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Sirottele tulevalle
perunamaalle ensin
lannoitetta. Tarkkaa ohjetta
määrästä on vaikea antaa,
koska etenkin kasvua säätelevän typen määrä vaihtelee suuresti perunamaasta
toiseen. Nyrkkisääntönä
kourallinen neliömetriä
kohti.

Kääntele maa lapiolla
kuohkeaksi vähintään
25 cm syvyydeltä asti.
Lannoite sekoittuu samalla
tasaisesti maahan, josta
kasvin juuristo käyttää sen
myöhemmin hyödykseen.

4.

Asettele siemenperunat
riveiksi. Jätä kahden
peräkkäisen perunan välille
25–30 cm tyhjää, jotta mukulapesät mahtuvat kesällä
kasvamaan. Perunarivien
välille puolestaan kannattaa
jättää 70–80 cm tyhjää, jotta multaa riittää kunnollisen
penkin muodostamiseen ja
perunan juuristolle jää tilaa
kasvaa.

Lajikkeesta riippuen

15 cm
Kasaa mullasta
”penkki”
siementen päälle

5.

Kasaa mullasta esim.
haravan avulla kookas
”penkki” siemenperunarivien päälle. Penkki pitää kosteuden tallessa ja tarjoaa
”pesän” tuleville uusille perunoille. Jos penkki on liian
pieni, perunat saattavat pilkistää kesällä ulos penkistä,
jolloin auringonvalo saa ne
vihertymään pilalle.

6.

Sopiva istutussyvyys
siemenperunasta penkin
pinnalle mitattuna on noin
15 cm.

Istutus
0 vko

Pintaan
2 - 4 vko

Kukinta
6 - 10 vko

Valmista
8 - 12 vko

7.

Kesän aikana perunamaata kannattaa pitää kastelemalla kosteana mahdollisuuksien mukaan. Peruna on sitkeä kasvi ja kasvaa ihmeellisen hyvin myös kuivassa, mutta kasteleminen pitää
perunan kuoreen herkästi muodostuvan perunaruven poissa ja
lisää samalla sadon määrää.
Varsinkin alkukesästä perunapenkin pintaan kasvaa rikkakasveja,
jotka voit kaapia haravalla pois tai nyppiä rikat käsin. Loppu
kesästä peruna kasvaa rikkakasveja kookkaammaksi ja varjostaa
ne alleen.
Aikaisimmat lajikkeet tuottavat hyvän sadon jopa 8 viikon
päästä istutuksesta. Myöhäisemmät talviperunat taas tarvitsevat noin 12 viikkoa eli kolmisen kuukautta kasvuaikaa. Kesällä
perunoita voi halutessaan napsia talteen ja syödä jo kesken
kasvun. Talveksi varastoitaessa perunan kannattaa antaa kasvaa
rauhassa. Tällöin varret kannattaa lopuksi leikata poikki ja viedä
pois perunamaalta ja antaa vielä perunoiden kuoren vahvistua
noin 2 viikon ajan ennen nostoa.
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