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Johdanto.
Moni m aanviljelija maassamme on saanut katkerasti kokea, etta talteen k orjatut perunat eiyat saily
talven aikana. Meilla tavallisesti suuri osa perunam ukuloista »pilaantuu» sailytettaessa eika sitten enaa
kelpaa siankaan ruoaksi. Seka koti- e tta ulkomailla
toim itetut kokeet ja tutkim ukset ovat johtaneet uusiin
kokemuksiin siina m iten perunoita on paras sailyttaa,
ja allekirjoittaneen mielesta on tarkeaa e tta m aanviljelijamme saavat tietoa niista, jonka vuoksi tassa kirjasessa julkaisen yhdistelm an kevatlukukaudella 1910
pitam istani luennoista.
Helsingissa lokakuussa 1910.
G. G.
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Mita peruna on.
Perunaa sanotaan tavallisesti juurikasviksi, m utta
se on aivan vaarin. Peruna ei nim ittain ole m ikaan
juuriosa. H uolim atta siita, etta se kasvaa ja piilee
maassa, ei sita voida juureksi lukea; nuorena ollessaanhan siina on (kats. alem pana olevaa kuvaa) lehtia, joita
juuressa ei voi koskaan olla.
Jo tta oikein voisimme kasittaa, m ika kasviosa pe
runa on, tay ty y meidan ottaa selva siita, mill a tavoin
peruna on luotu ja m ita osia
siina on, seka ottaa huomioon, m ita silloin tap ah tu u
kun siemenperuna »itaa».
Jokaisessa perunassa on
kaksi eri puolta: napapuoli
(kuv. 1. cn), josta puolesta
se on kiinni maanalaisen
varrenhaaran muissa osissa,
ja latvapuoli, joka on peruL a
nan vastakkainen paa. PeKuv. 1. Peruna. cn napa
runan pinnassa on erikoisia puoli ; ct latvapu oli; g palasyvennyksia, n. s. silmia (h), nen sita haaraa, jonka paisunut latva peruna on; h
joissa on kolme itusilmua, sivusilm at; h’ latvasilm at;
jotka perunan itaessa kehit- i kutistuneita lehtia, joiden
poim uissa idut ovat
ty v a t lehtia ja kukkia kansilm issa.
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taviksi varsiksi, jos ne paasevat maan pintaan. Keskimainen itusilm u jokaisessa silmassa on voimakkain ja
kehittyy ensiksi; jos se vahingoittuu, niin e tta se kuolee,
kehittyvat sivusilmut, m u tta niista kehittyneet varret
ovat heikompia kuin keskimaisesta itusilm usta kasvaneet. Silmut ovat suurimmaksi osaksi perunan latvapuolessa ja kaikkein enimman niita on Jatvassa ja sen
ymparilla, jossa myoskin voimakas latvasilm u on. Nuoren perunan jokaisen silmun vieressa on kutistunut
suomumainen lehti (i), joka myohemmin putoaa pois;
vanhemmissa perunoissa on silla paikalla selvempi tahi
epaselvempi lehtiarpi (silmanluomi).
Kun kevaaila oikeaan aikaan istu tta a perunan
(kuv. 2. a.) sopivaan m aahan, nousee m uutam ista sen
silm uista lehtia ja kukkia kantavia varsia. Naiden
varsien m aan pinnan alia oleviin osiin m uodostuu pienia suomumaisia lehtia, joiden poimuista lahtee rihmamaisia sivuhaaroja (c), jotka eivat koskaan nouse maan
pinnan ylapuolelle. Naissa rihmamaisissa sivuhaaroissa,
joita sanotaan maanalaisiksi ronsyiksi, on siella taalla
suomumaisia lehtia (e); kun missaan juuressa ei koskaan
ole lehtia, tay ty y naitakin haaroja pitaa varren osina.
Suomumaisten lehtien poimuissa on valista ronsy;
m uista lehtipoim uista tunkeutuu esiin juuria (f), jotka
haaraantuvat hyvin paljon; naiden hienojen juurien on
vaikea tunkeutua kiinteaan ja kovaan m aahan, jonka
vuoksi perunan juuristo tavallisesti tiivissa maassa on
vain ruokam ullassa, joka luonnollisesti on pidettava
hyvin kuohkeana ja loyhana. Suomumaiset lehdet
haviavat hyvin pian. Jokaisen ronsyn tahi sen haaran
latvassa huomaa pian paisumia, jotka vahitellen kehit
ty v a t suuremmiksi tahi pienemmiksi mukuloiksi (d),

joita sanotaan perunoiksi; valista voi koko ronsyhaara
muodostaa m ukulan. Perunamukulat oval siis maanalaisten varsiosien vahvasti paisuneita pditd.

Kuv. 2. Perunakasvin alaosa a. Siem enperuna; 2 silm usta
on kehittynyt 2 vartta (b) maan paalle; с maanalaisia varsihaaroja, joiden paat ovat paisuneet perunoiksi (d); e suom um aiset lehdet m aanalaisessa varressa; /'ju uret.

Nama paisuneet varsim ukulat ovat taynnansa
soluja, jotka melkein kaikki sisaltavat tiiviisti toisiinsa
puristuneita tarkkelyshiukkasia. Kun tarkkelys muun
muassa on tarkea ravintoaine ihmisille ja elaimille,
k asittaa ilman m uuta perunain m erkityksen ihmisen
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taloudessa; tam a kasviosa sisaltaa kuitenkin vain vahan
m unanvalkuaisaineita, eika siina ole rasvaa ollenkaan,
jonka vuoksi se ei yksinaSn riita ihmisen ja elainten
ruuaksi. Suurimmaksi osaksi on peruna kuitenkin vetta;
nuorien m ukulain vedenpitoisuus nousee 86 %:iin ja se
laskeutuu siihen saakka kuin peruna paasee kypsaksi,
jolloin se yleensa sisaltaa vetta 75 %. Perunain tarkkelyspitoisuus jaa pienemmaksi ja vedenpitoisuus suuremmaksi, kun kehitys keskeytyy liian aikaseen eika peruna
ole saanut kylliksi kypsva. K ypsat perunatkin ovat
erilaisia tarkkelyspitoisuudeltaan, vaihdellen se 10 %
— 25%, m u tta n a y tta a tam a pitoisuus olevan jotenkin
tasanen laatupuhtaassa kannassa, jos vain m aanlaatu ja
lannoitus ovat olleet sam allaiset ja hoito yhtalainen.
Jokaisessa perunassa tapahtuu vitkallinen tarkkelyksen m uuttum inen sokeriksi; viim em ainitulla aineella
on etusijassa tarkoituksena perunan n. s. hengittamisen
yllapitam inen (kats.tuonnem panal). Sokerin kuluttaminen perunassa on tavallisesti yh ta suuri kuin m ainitun
aineen m uodostuminen, jonka vuoksi kypsa peruna ei
suurestikaan ole imela. M utta jos perunaa sailytetaan
pitempi aika alhaisessa lam pom aarassa — lahella jaatym aastetta — vahenee sen hengittam inen, s. o. sen
sokerinkulutus, jonka vuoksi m ukulan sokerinpitoisuus
lisaantyy ja se saa imelan maun; meilla usein pannaan
tam an imelan maun syyksi aivan vaarin se, e tta peruna
olisi paleltunut. Vahentyneen hengittam isen kau tta
svntynyt imelam aku voidaan helposti saada poistetuksi
sailyttam alla perunaa jonkun aikaa hiukan lampoisemmassa, jolloin hengittam ista joudutetaan ja sokerin
muodostuminen ja sokerin kulutus m ukulassa voidaan
jalleen saattaa tasapainoon keskenaan.
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Olkoon itava siemenperuna joko maassa tahi idatyslavassa, se on aina kuitenkin aluksi ainoana ravintolahteena varren alulle. Vasta sitten kun juuria ja vihreita lehtia syntyy, voi uusi taim i ottaa ravintoa m aasta
ja ilm asta. Itava siemenperuna antaa siis ravintoa
uudelle taimelle ja vahitellen tulee siita ravintoaineet
tyhjennetyksi ja se matanee.
Jokaisessa perunassa on ohut kuori, jonka muodosta v a t useam m at kerrokset soluja, joiden seinat ovat
korkkia; kuori estaa nesteita haihtum asta perunasta ja
on suojana kaikellaisia vahinkoelaimia ja sienia vastaan.
Siemenperunoiksi kaytetaan ainoastaan terveita
mukuloita. Perunoita nostettaessa (kats. myohempana!)
m aasta on jo siemenperunoiksi erotettava terveim m at
m ukulat; kevaalla tarkastetaan ne taas erityisesti ja
erotetaan pois kaikki, joita tauti vahim m allakaan tavalla on vahingoittanut. Jos viljellaan perunalaatua,
joka paikkakunnalla saavutetun kokemuksen m ukaan
ei ole taudeille varsin altis, ja jos siem enperunat valikoidaan kvllin huolellisesti, ja perunat viljellaan ylavalla paikalla sijaitsevalla, vahvasti ojitetulla, hiekansekaisella maalla seka valtetaan sellaisella m aalla viljelemista, jossa edelliselta vuodelta mahdollisesti voi olla
jalella sairaita perunoita, niin terveen sadon saanti on
tu rv a ttu . Kevaalla voidaan myoskin siemenperunoista
havittaa mahdolliset sienettym at (kasitella jollain baktereja tappavalla nesteella) tahi saattaa ne n. s. kuihtumistai kutistum iskasittelyn alaiseksi ja silla tavalla parantaa siemenperunansa poistamalla niiden pinnalla olevat
taudinaiheet.
Pienissa siemenperunoissa on vain vahan ravintoa
varrentaimelle, jonka vuoksi niista tulee heikot tainiet,
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jotka kykenevat antam aan vain huonon sadon. Pienet
m ukulat on siis poistettava siemenperunoiksi aijottavien joukosta. Moni suosittelee siemenperunoiksi vain
keskikokoisia perunoita; se on kuitenkin erehdysta,
silla sen k autta, e tta siem enperunavarastosta silla
tavalla poistetaan parhaiten kehittyneet ja suurim m at
m ukulat, huononee laatu vahitellen ja antaa aina melkoista enemman pienia perunoita. Sen vuoksi suositteleisimme siemenperunoiksi seka suuria etta keski
kokoisia perunoita; sellaiset m ukulat tu o tta v a t suuremman sadon kuin pienet sen kautta etta niissa on paremmin kehittyneet idut ja runsaam m asti ravintoa uusille
taimille, mika on erittain edullista kuivina kesina ja
kevyessa maassa. Palotellut perunat a n ta v a t saannollisesti pienemman sadon kuin sama lukum aara palottelem attom ia m ukuloita; kuivina vuosina on tasta syysta
aiheutuva sadon vahennys verrattain suuri. Paloteltuja
perunoita on siis vain hatatilassa k aytettava siemeneksi,
esim. kun nopeasti tahdotaan lisata jotakin u u tta laatua
ja sen vuoksi talla kertaa tyydytaan pienem paan satoon
m aaratylta m aa-alalta. Palotellessa on m uistettava, etta
perunan napapuolen silmujen idut ovat hitaam m in itavia kuin latvapuolen silm ut ja sita paitsi a n ta v a t hei
kompia taim ia. Tam an vuoksi suositellaan usein, kun
maanviljelyksessa valttam attom asti on k aytettava pa
loteltuja siemenperunoita, etta palotteleminen on toimitetta v a pitkittain, niin etta kaikkiin kappaleihin tulee
latvapuolen silmuja.
Siemenperunoiksi on кау1еиалга vain laadulle tyypillisia perunoita, silla m uutoin se helposti m uuttuu.
Kaikki epamuodostuneet m ukulat on ehdottom asti
hylattava siemenperunoiden joukosta; m uodoltaan
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tavallisista poikkeavia m ukuloita ilm aantuu hyvin
usein, kun perunat esim. kuivuuden vuoksi kehitysaikana kypsyvat liian aikaseen ja myohemmin sateisemman saan tu ltu a ikaan kuin alkavat uudelieen kasvaa. Muoto tulee silloin toisenlainen kuin laadun tyypiilinen muoto on, kun kasvun lisaantym inen aikaa epasaannollisilta paikoilta; sellaisissa tapauksissa sattuu
usein e tta perunoihin kasvaa yksi tahi useampia sivum ukuloita, niin e tta ne tulevat haarukkaiksi tahi
muussa suhteessa epamuodostuneiksi.
E rittain hyodyllista on, etta siemenperunain annetaan itaa ennen kvlvoa, silla sen k au tta joudutetaan taimen kehittym ista maassa, ja kun ne silla tavalla voivat
saada 10— 12 paivan kasvuennatyksen, ovat m ukulat
saannollisesti niin kehittyneita taudin ahdistaessa varsia, ettei sato suuresti vahene vaikkakin v arret suureksi osaksi turm eltuvat. T audit ilm enevat nim ittain
ankaram pina tavallisesti vasta myohemmin kesalla.
Itav a siemenperuna ei saa ennen kylvoa — niin kuin
meilla usein tap ah tu u — m uodostaa pitkia ja heikkoja
ituja, ne kun eivat ole vastustuskykyisia kasvivihollisten ja tautien hyokkayksia vastaan, jonka lisaksi ne harvoin kykenevat kehittym aan saannollisesti; ja kaikkein
pahinta on viela etta ne kylvettaessa helposti vahingoittu v a t ja karisevat pois. Idut, joiden kasvua on suu
resti joudutettu, ovat pitkan aikaa heikkoja kun ne
perunaa kylvettaessa jo u tu v at maahan; ne kuoliintuvat usein kokonaan pois. Niiden sijaJle kylla nousee
aikanaan silmuissa olevien sivusilmujen idut, m utta
uuden taim en esiintyminen on silla tavalla melkoisesti
m yohastynyt ja se tulee heikommaksi kuin jos paasilmu olisi saanut kehittya varreksi. M uistettakoon,
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etta ensiksi ita v a t silm ut an tav at voimakkaimpia varsia
ja etta niiden kehittym ista on kaikella tavalla edistettava. Sen vuoksi on koetettava saada silm ut kehittymaan paksuiksi ja lyhyiksi iduiksi; sellaisiksi ne saadaan varsinkin siten ettei perunoita idateta liiallisessa
pimeassa. Allaolevat kuvat (Kuv. 3 ja 4) osottavat
erotuksen hyvasti itaneen seka itam isaikanaan riitta-

Kuv. 3.

H yvasti itanyt
peruna.

Kuv. 4.

H uonosti itanyt
peruna.

vasti valoa saaneen, ja huonosti itaneen perunan valilla,
jonka idut ovat kehittyneet pimeassa.
Meilla samoin kuin useissa paikoin ulkomaillakin on
maanviljelijoilla siella taalla tapana m uutam ia viikkoja
ennen kylvam ista levittaa siem enperunat ohueen kerrokseen kuivaan ja lam pim aan — valista myoskin valoisaan — paikkaan kuihtum aan ja itam aan. Lantpo*
m aara pidetaan aluksi jotenkin korkeana, aina -f-35° С
saakka. Runsaan ilm anpaasyn, lammon ja naista
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syista lisaantyneen veden haihtum isen k au tta ehkaseytyy mukulain itam inen jossain m aarin, jota paitsi
valo myoskin pid attaa sita; se ei kuitenkaan kokonaan
lakkaa. N yt kerrotulla m enettelylla on tarkoituksena
saada m ukulat kasvam aan lyhyita, tanakoita ituja,
jotka keskeytym atta kehittyvat maassa kylvamisen
jalkeen; itse perunat kuihtuvat jonkun verran ja niiden
katsotaan tulleen v errattain vastustuskykyisiksi sienitau teja vastaan. Ruotsissa saavutetun kokemuksen
m ukaan voidaan silla tavoin ikaan kuin jouduttaa
perunataim ien kehitysta ja saada verrattain kypsia ja
vastustuskykyisia uutisperunoita ennen kuin perunatau tia on ilm estynyt. Lukuisten saksalaisten kokeiden
k a u tta on myoskin todistettu, e tta tam an »kuihduttamisen» k au tta saadaan aikaisempi ja suurempi sato
(seka m ukulain luvun e tta painon puolesta); luonnollisesti, jos kesa on riittavan kostea. Jos perunan kasvuaikana sita vastoin sattu u pitkallinen kuivuus, aiheuttaa tam a tapa sadon vahennystS; tam a vahentym inen
voi tulla hyvinkin suureksi, jos maa ei ole ollut kyllin
kuohkea ja hieno. Pienet siem enperunat n ay tta v at
aina karsivan vahinkoa kuihduttam isesta. Meidan
maassamme voidaan ta ta tapaa k a y tta a suurissakin
viljelyksissa, kun siihen voidaan k a y tta a meidan riihiamme, jotka kevaisin ovat vapaina varsinaisesta tehtavastaan; jos riihien mieli hyvin ta y tta a n y t puheena
oleva tarkotus, tay ty y ne varustaa ikkunalla. Jos kaytetaan sellaisia sailytyslaatikoita kuin tuonnem pana
selitetaan, tulee kuihduttam istavan kayttam inen melkoista m ukavam maksi.
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Perunain nostaminen.
Perunam ukulain kunnollista sailym ista varten talvella on hyvin tarkeaa, e tta ne korjataan ja nostetaan m aasta oikeaan aikaan ja sopivalla tavalla. Ellei
ta ta riittavassa m aarassa noudateta, voi koko sato ja
sen laatu helposti joutua vaaran alaiseksi, varsinkin jos
perunoita sittem m in on sailytettava pitem m an aikaa.
Kun perunakasvin kasvu alkaa laheta loppuaan,
tulee aikaisemmin alkanut ainevirtaus mukuloihin,
lehdista ja varsista yhk voimaakkaam maksi. Aluksi
kuihtuvat lehdet ja kuolevat, sitten v arret ja viimeiseksi ronsyt. V asta sitten kun se on tap a h tu n u t ja
perunat erkanevat ronsyista, ovat m ukulat paasseet
tayteen kasvuunsa ja voidaan pitaa kyllin kypsina;
vasta sitten ne ovat kyllin kestavia ja sietavat sailyttam ista ja vasta sitten on kuori niin luja, e tta se voi kesta a ei ainoastaan niita kolauksia, joita se saa nostettaessa ja sailytettaessa vaan myoskin vahingollisten sienien hyokkayksia.
Kun viljellaan aikaisia perunalaatuja, jotka on saatav a m yydyksi ja kaytetyksi niin pian kuin mahdollista, ei kuitenkaan tarvitse sadon korjuussa odottaa
kunnes m ukulat ovat saavuttaneet tayden kypsyytensa.
Se on kuitenkin ehdottom asti v alttam atonta, jos niita
on pitem paan sailytettava. K aytettakoonpa perunoita
talviruokana ihmisille ja kotielaimille tahi talvenaikana
ja kevaalla teknillisiin tarkoituksiin taikka sailytettakoon siemenperunoiksi, niin kaikissa naissa tapauksissa
on ehdottom asti odotettava kunnes ne ovat kypsyneet.
Jos varret nostoaikana viela ovat suurem m aksi osaksi
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vihreat, on varm aa, ettei peruna viela ole kypsa ja ettei
se kesta sailyttam ista.
V alitettavasti on valista aivan m ahdotonta noudatta a naita perin tark eita saantoja. Sopimaton ilma ja
perunatauti voivat pakottaa viljelijan ryhtym aan sadon
korjuuseen ennen kypsym ista, m u tta silloin tulee hanen
olla valm is kestam aan seuraukset, joista huono kestavyys sailytysaikana on pahim pia. Jos perunanlehdet
ovat m yohaan esiintyvan perunataudin pahasti ahdistam ia, on m ukulain korjuu toim itettava niin myohaan
kuin m ahdollista, silla kypsym attom at perunat ovat
hyvin huonoja kestam aan m ainitun taudin ahdistuksia.
Kun tau ti on koskenut lehtiin, еікббп perunoita missaan tapauksessa nostettako ennen kuin aikaisimmittain І0 paivaa sen jalkeen kun varret on niitetty. Eras
kokenut suomalainen m aanviljelija kertoi minulle, e tta
han kerran m yohaan esiintyneen perunataudin vuoksi
ja tti m ukulat m aahan talveksi; sen sijaan e tta han olisi
kaivanut ne ylos peitti han ne kaksoisauraa kayttaen
paksulla kerroksella loyhaa m ultaa, ja ilokseen tapasi
han seuraavana kevanna kaikki perunat paleltum attomina, terveina ja hyvasti sailyneina. Jos han olisi nosta n u t ne syksylla, olisivat ne, arveli han, epailem atta
kokonaan turm eltuneet perunakuopassa sailytettaessa
samoin kuin edellisenakin vuotena.
Perunataudin vaikutusta lehtiin ei ole sekotettava
lehtien luonnolliseen kuihtum iseen sen vuoden kasvukauden loppuessa; tam a tau ti voi paljoa ennen kun m u
kulat ovat kypsyneet, saattaa lehdet kuihtum aan ja
m ustum aan. Ei m yoskaan ole sekotettava saannollista kuihtum ista syksylla hallan vikuuttam iin lehtiin;
jalkimaisessa tapauksessa m u u ttu v at varret mustiksi

eika keltaisen ruskeiksi kuten saannollisesti kuihtuessaan syksylla.
Jos perunalaatu on m yohaista, joutuu kypsyminen
meilla Suomessa liian m yohaan syksylla; silloin pidetaan
asianmukaisena n iittaa varret jonkun aikaa ennen sa
don korjuuta. Talla tavalla joudutetaan m ukulain kypsym ista jonkun verran, m u tta se tap ah tu u sadon suuruuden kustannuksella, silla ainevirtaus mukuloihin
keskeytyy aikaisemmin kuin laadun luonne vaatisi.

Kuv. 5.

K osselim allinen perunannostokone.

Perunain nosto on tyolasta, ja jos suurella alalia viljellaan vain y h ta laatua, voi helposti koitua seikavyys,
ettei oikealla ajalla ennateta satoa kokonaisuudessaan
korjata. Kun kuitenkin, kuten edella olemme tulleet
huom aam aan, eri laadut kypsyvat hyvin eri aikoina, on
parasta suurilla tiloilla, joissa voi pelata tyovoim an puute tta perunannostossa, viljella eri laatuja, joiden kypsymisaika on erilainen, niin e tta m ainittu tyovoi jakaantua pitemmalle ajalle. Toiselta puolen ei samassa talossa
kuitenkaan tule olla liian m onta perunalaatua, silla se
tu o ttaa monia vaikeuksia seka nostettaessa e tta saily-
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tettaessa, kun jokainen laatu on pidettava erillaan toisista seka pellolla etta sailytyshuoneessa.
Perunain nosto, jota toim itetaan monella tavalla,
on aina tapahtuva kuivalla ilmalla.
Meilla poim itaan satoa korjattaessa perunam ukulat
kasin, senjalkeen kun ne pienella lapiolla, taikolla, haravalla tahi kfisin on pengottu maanpinnalle; suUrem-

Kuv. 6.

Perunannostokone kreivi Miinsterin paatyyppia.

milla pelloilla avataan perunavaot sahralla tahi kosselilla, jonka jalkeen perunat selvitetaan m aasta rautakynsilla tahi pienoisilla haravilla. Hyvin suurilla tiloilla saatetaan m ukulat paivan valoon perunannostokoneella. Vierella olevat kaksi kuvaa (kuv. 5 ja 6)
kuvaavat kahta tavallista paatyyppia naista koneista.
Naista molemmista paatyypeista on olemassa monta
m uunnosta ja m uotoa. Туб nailla koneilla menee tavallisesti erinomaisesti kuivassa hiekkamaassa, m utta kun
ei kuitenkaan missaan tapauksessa voida tulla toimeen
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ilm an kasin noukkim ista ja kun perunoita viljellaan
m uunkinlaatuisella maalla seka kun nosto ta y ty y toim ittaa kosteallakin ilmalla, jaa kasityon saasto naiden
koneiden kayttam isesta usein hyvin vahaiseksi. Saksassa toim itetut kokeet ovat sita paitsi osottaneet, etta
perunannostokoneet harvoin nostavat m aan pinnalle
enemman kuin 3/4 m ukuloista ja p eittav at loput maalla
paksum m alti tahi ohuemmalti, niin e tta ne sitten on
kasiharavalla haettava esiin. Siella missa tyovaesta on
todellinen puute ja missa m aa on kuivaa ja kevytta, on
naista koneista kuitenkin suurta hyotya.
Perunam ukulain nostam inen on kaikessa tapauk
sessa tap ah tu v a niin varovasti ja huolellisesti, ettei niiden kuori vahingoitu. Ne m ukulat, joiden kuori kaikesta varovaisuudesta huolim atta on vahingoittunut,
on ehdottom asti erotettava m uista, silla niiden kestavyys on sen vuoksi hyvin paljon heikontunut ja ne voiv at sailytettaessa helposti m uodostua mad an levittajiksi perunavarastossa. N ostettaessa on niinikaan
kaikki sairaat m ukulat ehdottom asti erotettava terveista; edellisia ei saa, kuten meilla valitettavasti usein
tapahtuu, ja tta a pellolle, vaan ne on — olkoot kuinka
pilaantuneita tahansa — mahdollisimman pian kuletettava pois ja poltettava, jo tta tautisienet eivat paasisi
enem paa leviamaan.
E rittain sopivaa on, e tta jo nostettaessa pienet peru
n at eroitetaan suurista ja keskikokoisista; jalkim aiset
soveltuvat parhaiten seka siemenperunoiksi e tta ruokaperunoiksi ja edelliset karjan ruoaksi. Tam a lajittelu
voidan toim ittaa osaksi kasin, osaksi koneella. Muutamilla paikkakunnilla on nostajilla erityiset pienet vasut
sairaille, pienille ja suurille mukuloille; ne perunat, joi-
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den kuori on vahingoittunut, pannaan pienten joukkoon.
Tallainen lajittelu kysyy kuitenkin aikaa ja vaivaa. Tarkoituksenm ukaisem pana pidetaan sita, e tta perunannostajat kokoovat kaikki m ukulat, seka terveet ettasairaat, pienet ja suuret sam aan vasuun ja e tta lajittelun
to im ittav at jalkeenpain eri henkilot, joilla on kaikenlaiset lajitteluritilat ja seulat apunaan.
Tahan tarkoitukseen kaytettavista apuneuvoista
m ainittakoon erityisesti seuraavat
eri paalajit, jotka
eri paikkakunnilla
ja eri tehtaiden valKuv. 7. Seula mullan ja pienten
m istam ina voivat
perunain erottam ista varten.
olla rakeenteeltaan
erilaisia: yksinkertainen koje on kuv. 7 ku v attu tasaisine pudistusseuloineen, jonka lapi seka m ulta e tta pie
net perunat helposti putoavat m aahan. E rittain vai-

Kuv. 8.

Perunanlajittelukone.

k u ttav a lajittelukone
on
kuv. 8 kuvattu; siina on silinterim ainen lajitteluseula, jota
voidaan pyorittaa ympariinsa. Jalkim ainen koje on
tark o tettu suurem paa kaytantoa varten kuin edellinen.
Kuvassa 9 kuvatussa lajittelukoneessa on tasaset seulat, m u tta sen toim intakyky
pidetaan pienem pana kuin silinterimaisella seulalla varusKuv. 9. Perunanlajittelutetun koneen.
kone. E. von Sydowin
Moni m aanviljelija on kuimallia.
tenkin luopunut naista koneista, kun perunat niissa helposti haavoittuvat ja
vahingoittuvat seulan saleita vastaan ja siten tulevat
kestam attom am m iksi.
Jalkim aista konetta kaytettaessa tay ty y sairaat
m ukulat sitapaitsi jo
edeltapain kasin erottaa; tasasessa kasiseulassa voi se tapahtua melkein samalla
Kuv. 10. Wendenburgin perunan- ®|^aa ^ un seu^aa Pu'
lajittelupoyta.
distetaan. Kaiken pudistelun valttam iseksi
ja kasin erottelun * helpottam iseksi on viime aikoina
* Kasin poimimalla voidaan myoskin epamuodostuneet
perunamukulat parhaiten saada poistetuksi. Sellaiset peru
nat sisaltavat tavallisesti vahemman tarkkelysta kuin saannolliset; laatu huononee vahitellen, jos epamuodostuneita
kaytetaan siemeneksi.
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laadittu erilaisia kojeita, joista tassa julkaisemme
kahden kuvan. Wendenburgin perunanlajittelupoyta
(kuv. 10) on hyvin yksinkertainen ja huokea koje,
jonka tavallinen m aalaispuuseppa voi valm istaa jajonka
paikallisen tarpeen m ukaan voi tehda leveammaksi ja
pitemm aksi. Perunam ukulat, jotka vahim m allakaan tavaila lajittelem atta on koottu pienoiseen koppaan, kaa-

Kuv. 11.

Hellerin perunanlajittelukoje.

detaan varovasti ritilalle A ., jonka lapi m ulta ja hyvin
pienet perunat kulkevat. Perunat siirretaan siita puurulliin B . jannitetylle, paattom asti pyorivalle kankaalle,
johon ne jafivat liikkum attom iksi; kojeen kummallakin
puolella seisovat henkilot voivat sitten poimia pois
kaikki sairaat ja pienet m ukulat. Tam an kasintoim itetun lajittelun jalkeen siirretaan jalella olevat m ukulat
ritilan C. yli sfikkiin tahi kuletuslaatikkoon. Tam a
kasinlajittelem inen voidaan toim ittaa ankaram m in tai
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lievemmin ja silla tavoin saadaan se toim itetuksi niin
tarkoin kuin tahdotaan. Jos koneella tyoskentelemassa
on nelja henkiloa saadaan silla lajitelluksi 300 a 400
sentneria paivassa. Koje maksaa Saksassa 36 a 46 Rmk.
Toinen sam antapainen koje on Hellerin perunanJajittelukoje (kuv. 11 ja 12), jonka m uodostaa ritila-

Kuv. 12.

Hellerin perunanlajittelukoje tyossa.

pohjalla varu stettu kalteva laatikko, jonka alia on toi
nen ritila mullan ja pienten perunain erottam ista varten. Kuvasta 12 nakyy miten erottelu y. m. silla tapahtuu. Koje m aksaa Saksassa 60 Rmk; sekin on niin yksinkertainen, e tta m inka puusepan tahansa pitaisi voida
valm istaa sellainen.
Silloinkin kun perunainnosto on toim itettu m ita huolellisimmin, jaa kuitenkin aina osa m ukuloista m aahan,
jonka vuoksi m aata senjalkeen viela kasitellaan kar-
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hilla ja aatralla tai kosselilla. Naiden tyokalujen jalessa astuu joku ja noukkii pois esille tulleet perunat.
Nostamisen jalkeen on perunat kuivattava, jos ne
ovat kosteat. Tassa tarkotuksessa levitetaan ne jonkun
ladon lattialle ennenkun viedaan sailytyspaikkaan. Jos
perunat tulevat kaytettaviksi siemenperunoiksi ei silloin suinkaan vahingoita, jos m ukulat talloin tulevat
jonkun verran viherioiksi ja m enettavat »kaunista»
пакбаап. O vatpa jo tk u t saksalaiset perunanviljelijat
sita mielta, etta m ukulain arvo siemenperunoina senkau tta melkoisesti lisaantyy (kats. tuonnem paa). Ihmisruoaksi aiotut perunat on sitavastoin suojeltava nailta
m uutoksilta ja heti kuivahdettuaan kuletettava sailytys
paikkaan.

Perunain sSilyttaminen.
Samoin kuin kaikki m uutkin elavat oliot ottaa
perunataim ikin happea ja erittaa v e tta ja hiilihappoa,
joita syntyy kasvissa olevain organisten aineiden kustannuksella. Sen tapahtuessa m uodostuu lampoa. Hengittaessa tapahtuu aina aineiden haviota ja tam an ainehavion korvaam ista ja samalla aikaa kehittym ista varten tay ty y saada ravintoa; ellei niin tapahdu, m enettaa
se hengittam isen vuoksi painoaan. H engittam ista jatkuu tarm okkaam m in tahi heikommin niinkauan kuin
kasvi on elossa. Kasvin kuoltua loppuu hengittam inen
heti ja senjalkeen alkaa lahoominen.
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Mita tassa on sanottu perunakasvista koskee luonnollisesti myoskin kaikkia sen osia. Kun perunam ukula
on maassa ja yhteydessa emakasvin kanssa tapahtuu
siina siis verrattain vilkas hengittam inen, ja silla tavoin
aiheutuneen havion korvaamiseksi tarvitsee perunahappea ja ravintoa. Happea se saa m aassa olevasta
ilm asta; erittain tarkea perunan saannolliselle kehittymiselle on siis etta sita viljellaan hyvasti kuohkeutetussa
ja ilm aa helposti paastavassa maassa. Em akasvin
k au tta saa peruna ravintoa, joka enemmankin kuin korvaa hengittam isen kau tta syntyneen havion; perunan
paino senvuoksi lisaantyy niinkauan kun se saa ravintoa.
Perunaa sailytettaessakin, senjalkeen kun se on erote ttu em akasvista ja nostettu m aasta, tap ah tu u siina
luonnollisesti hengittam ista. Kun perunam ukula silloin
ei kuitenkaan enaa saa ravintoa, m enettaa se painoaan.
T ata ilm iota sanotaan hengityshavioksi, kun se paaasiallisesti aiheutuu hengittam isesta. Nobbe kertoo,
e tta kaksi perunam ukulaa, jotka painoivat 177 gramm aa, m enettivat kuusi kuukautta sailytettyna 30 gramm aa v e tta ja 9 gram m aa hiilihappoa, m ika osottaa
suurta tarkkelyshaviota. Hengittamisen k au tta aiheutu n u t tappio on suurin perunan itaessa, m utta riippuu m uutoin hyvin suuressa mftarin ym paristossa
vallitsevasta lam m osta ja kosteudesta. K uta korkeampi lam pom aara ja kuta kosteampi ilma on sita
suurempi on havio. Nailla seikoilla on perin tarkea osa
perunoiden sailyttam isessa silla siina on luonnollisesti
pyrittav a siihen, e tta hengityshavio saadaan niin pieneksi kuin mahdollista.
Edella m ainittu Nobbe on tu tk in u t hengityshavion suuruutta perunoita sailytettaessa erilaisissa
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oloissa ja siina tu llut huom aam aan, e tta kuusi kuukau tta kestaneen sailytyksen aikana vaheni alkuperainen tarkkelysm aara, jonka han merkitsee luvulla 100
seuraavalla tavalla:
kylm assa,

valoisassa
»
»
pim eassa
»
»
lam pim assa valoisassa
Э
»
»
pim eassa
»
Э
Э

ja kuivassa sailossa 87,8, havio 12,2
W
»
» 35,o
65,o,
kosteassa
» kuivassa
»
Э
60,4,
39,6
»
» 35,4
» kosteassa
64,6,
» 59,o
» kuivassa
»
41,o,
»
» kosteassa
» 49,2
50,8,
Э
Э
» 36,i
63,9,
kuivassa
»
» kosteassa
» 45,6
54,4,

Naina num erot todistavat sen havainnon, e tta hengityshaviO on suurin perunoita sailytettaessa kosteassa
ja lampimassa; kun ymparisto oli kylma, valoisa ja
kuiva, oli havio pienin. K uten tiedetaan viljellaan peru
noita etupaassa tarkkelysm aaransa vuoksi, joten voi
ym m artaa m iten tark eata on, e tta sailytettaessa pide
taan huolta siita, e tta ta ta ainetta haviaa vain niin vahan kuin suinkin mahdollista.
Silloinkin kun perunoita sailytetaan sopivissa oloissa,
m enettaa se aina sailytysajan alussa melkoisen m aaran
vetta; perunan sanotaan silloin »hikoilevan». Kun, niinkuin jo on m ainittu, lam poa m uodostuu samalla kertaa,
m uodostuu usein perunoiden valiin lam m inta ja kosteaa
ilmaa, vielapa pienia vesipisaroitakin. Ellei ta ta koste u tta saada poistetuksi ilm anvaihdon — tuulluttam isen
— k a u tta voivat perunat helposti joutua kaikenmoisten
sienitautien alaisiksi. Tanskassa on allekirjoittanut nahn y t kaytanndssa noudatettavan sita tapaa, e tta peru
noiden annetaan noston jalkeen olla pellolla jonkun aikaa pienissa kasoissa, joissa on noin 6 a 8 hehtoJitraa; ne
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peitetaan kymmenen cm paksulla olkikerroksella seka
myoskin, ainakin alaosastaan ohuella kerroksella kuivaa
m aata ilm an ja valon paasyn ehkaisemiseksi. Naissa
keoissa »hikoavat» perunat ja voidaan sitten kuivina
koota aum aan, kellariin tahi m uuhun sailytyspaikkaan.
Lampo, kosteus ja pimeys edistavat sitapaitsi perunan itam ista, jolloin osa tarkkelyksesta m uuttuu sokeriksi. Hengittam inenkin, kuten jo 011 sanottu, lisaantyy
hyvin suuresti itam isen aikana, niin e tta tarkkelyksen
havio sen aikana on hyvin suuri. Perunoita sailytettaessa, jonka tarkoituksena on saada tarkkelyspitoisuus
sailymaan niin suurena kuin m ahdollista, tay ty y siis
v a ltta m a tta vastustaa itam ista, m ika tap ahtuu m. m.
siten, e tta perunat sailytetaan valoisassa, kuivassa ja
kylmassa paikassa.
Alhaisin lam pom aara, jossa peruna voi itaa, on noin
8° C. Sita alemmassa lammossa keh itty v at perunam ukulan tau d in sy n n y ttajat hyvin hitaasti, jota paitsi
hengityksen k a u tta aiheutunut havio sellaisessa lam 
mossa on v errattain vahainen. Tam an vuoksi on valttam ato n ta pitaa perunoita sailytettaessa varansa, ettei
lam pom aara nouse m ainittua astem aaraa suuremmaksi.
Perunam ukula paleltuu vasta — 3° C, johon astem aaraan
lam pom aaran ei pitaisi saada laskeutua sailytyshuoneessa. Sopivin lampo siella on
4° С ja -f- 8° С valilla.
Raikkaan ilm an tay ty y saada vapaasti ym paroida
perunam ukuloita ainakin siihen saakka kuin talvipakkaset tulevat; syksylla tay ty y lampo kaikella tavalla
saada poistetuksi perunain ym paristosta. Perunakasan
lampOmaaraa on sen vuoksi saannollisesti tark astettav a
koko syksyn aikana, ja ilm anvaihtoa tarpeen m ukaan
joko lisattava tahi vahennett&va.
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Kun, kuten tiedetaan, sienitaudit helposti ahdistav at perunam ukuloita niin e tta hyvinkin suuria tappioita voi syntya, ta y ty y huone, jossa perunat on sSilyte tta v a talven aikana, pitaa puhtaana ja mahdollisimm an vapaana m ainitun laatuisista tartunta-aineista.
Sairaita m ukuloita ei ole vietava sailytyshuoneeseen,
eika m adanneita perunoita ja varsia saa koskaan ja tta a
sinne. Seinat ja katto ovat myoskin p id ettavat puhtaina liasta ja sienista ja tuulettam isen jalkeen kuivattava niin kuivaksi kuin mahdollista.
Sienitaudit ahdistavat toisia perunalaatuja enemman kuin toisia, jota paitsi kokeneet perunanviljelijat
ovat sanoneet, e tta laadut, jotka jollakin tilalla aluksi
ovat osottautuneet verrattain vastustuskykyisiksi main ittu ja tau te ja vastaan, pitem m an aikaa viljeltyina sam an talon pelloissa ovat m enettaneet tam an hyvan ominaisuutensa. M yohaisemmat laadut o v a t kestavam pia
kuin aikaisem mat.
Kestavina ruokaperunoina m ainitaan Saksassa useita
lajeja, joista tassa m ainittakoon k a k si: Up to date (kuv.
13) ja Eldorado (kuv. 14). Kestavina ja samalla satoisina ja paljon tarkkelysta sisaltavina tehdasperunoina
suositellaan samassa seuraavia laatuja: Cimbalin »Prasident Krueger» ja »Professor W ohltmann» (kuv. 15),
Richterin »Professor Maercker» (kuv. 16), »Imperator»
(kuv. 17) ja »Ferdinand Heine», Dolkowskyn »Sas» ja
»Marius» seka Paulsenin »Silesia» (kuv. 18).
Perunansailytystapoja on monenmoisia ,niista aijomme tassa erityisesti puhua tavallisim m ista.
Perunain sailyttaminen perunakuopissa on yha ѵіеійkin Suomessa tavallisin m ukulain sailyttam istapa talven
yli. K uopat kaivetaan tavallisim m ittain hiekkam&en rin-
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Kuv. 14.

»Eldorado».

за

Kuv. 16. »Professor Маегскег».
3 — G rotenfelt, P e ru n a ln sttily ttS m in e n .
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Kuv. 18. »Silesia».

teeseen ja vaihtelevat hyvin paljon syvyytensa ja muun
kokonsa puolesta. Monasti peitetaan m aan sisalla olevat
seinat kahtia halaistuilla puilla tahi tuetaan muulla ta 
valla; suuremmissa taloissa pidetaan kunnollisesti salvettuja hirsiseinia. Kuoppa peitetaan sikali, e tta parru t asetetaan sen poikki. Nam a parru t k an n attav at
kattopuita, jotka paalta pain peitetaan tuohella. Talle
n. s. valikatolle levitetaan kanervia, kuusen havuja
tahi m uita sellaisia ja peitetaan sitten ohuemmalla tahi

Kuv. 19.

Katollinen perunakuoppa etela Ham eesta.

paksummalla hiekkakerroksella. Etupuolelle jatetaan
aukko, joka peitetaan lyhyilla irtonaisilla laudoilla, joiden paalla talvella pidetaan pakkasen estamiseksi olkia.
Usein varustetaan tam a perunakuopan suu sivulaudoilla ja kunnollisella luukulla; toisissa taloissa rakennetaan yksinkertainen katto kuopan paalle (kuv. 19).
Toisilla paikkakunnilla pidetaan eri kuopat siemenperunoille ja ruokaperunoille.
Talla alkuperaisella sailytystavalla on moniakin
huonoja puolia, ainakin sellaisena, jollaisena se tavallisim m ittain esiintyy maassamme. Jos m aa on hyvin
kuiva ja kuoppa pidetaan puhtaana kasvijatteista ja
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sienista у. m. voivat perunat tietysti tulJa niissa tarkoituksen mukaisesti sailytetyiksi. Nama kuopat laaditaan valitettavasti kuitenkin useii) perin puutteellisella tavalla ja hoidetaan vielakin huonommin, niin
etta, joskin ne aluksi jotakuinkin voivat ta y tta a tarkoituksensa ne kuitenkin m uutam ain vuosien kuluttua ovat ehdottom asti sopim attomia siihen. Olemme
nahneet perunakuoppia niinkin laadittuina, e tta pintavesi jotenkin esteettom asti paasee niihin valumaan;
usein tapaa myoskin perunakuoppia kaivettuna kosteaan m aahan, jonka toiset kerrokset ovat olleet hyvinkin vetisia niin etta niista aina tihkuu v e tta pitkin
kuopanseinia. Olemme myoskin nahneet perunakuoppia,
jotka olivat laad itu t ehdottom asti kuivaan m aahan ja
joita pintavesi ei ollenkaan vaivannut, m u tta jotka
siita huolim atta olivat varsin huonoja perunain sailytyspaikkoja, niita kun ei koskaan oltu puhdistettu; koko
pohja oli peitty n y t perunamullalla, jota vuosien m ittaan
oli sinne perunain m ukana tullut. Mullan seassa oli
sitapaitse perunan varsien ja lehtien jaannoksia, madanneita perunoita, pienia m ukuloita, jotka kaikki olivat
enemman tahi vahem m an eri sienitautien j. m. sellaisten
saastuttam ia. Jalelle jaaneet perunat itiv at kuopassa
ja m uodostivat pitkia, kalpeita varsia, jotka olivat sopivia kehittym ispaikkoja erinaisille sienille. Kuopan seinat olivat homeessa ja komeasti koristeltuina eri varisilla sieniryhmilla. Jos naista kuopista kevaalla olisi
kunnollisesti tyhjennetty m ulta ja perunam ukulat, jos
seinat olisi puhdistettu jollain sienia tappavalla aineella,
jos pohja olisi desinfisioitu ja kuoppaa tuullu tettu ja
k uivattu vetoreikien avulla ja pitam alla sen suuta
auki, niin olisivat namk kuopat aivan varm aan pysy-
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neet varsin kayttokelpoisina sailytyspaikkoina. Meilla
ei yleensa n a y ta pidettavan edes vaivaa ansaitsevana
sita vahaista huolenpitoa, jonka kuivaan hiekkam aahan
laadittu kuoppa vaatii pysyakseen tarkoitukseensa sopivassa kunnossa. Kokemus on kuitenkin osottanut,
e tta jos sellaista hyvaan hiekkam aahan kaivettua kuoppaa kevaalla ja kesalla asianm ukaisesti hoidetaan voi
daan se saada kuivaksi ja puhtaaksi tartunta-aineista.
Yleisena arvosteluna on kuitenkin lausuttava, e tta perunain sailyttam inen kuopassa on jotenkin epakaytannollista, kun perunain sielta saanti on verrattain tyolasta, jota paitsi ne melkoisesti vahingoittuvat seka
kuoppaan pantaessa, e tta sielta otettaessa.
Toinen vika, joka tay ty y sanoa perunakuopalla olevan, on se ettei perunoita talven aikana niissa voi mitenkaan erityisesti hoitaa. Ilm anvaihdon aikaan saaminen
perunavarastossa on melkein m ahdotonta; luukun
k au tta vain voidaan paastaa kuoppaan hiukan raikasta
ilmaa, jos ilm an lam pom aara sen sallii. Jos jossain kohti
varastossa ilm estyy m atatau ti tai jotain m uuta sellaista,
niin ei ajoissa voida sita havaita ja ehkaista sen levenemista; vasta sitten kun varasto talven aikana jostakin
paikasta jonkun verran vajoaa, huom ataan, e tta siina
kohti on perunoiden seassa raivonnut joku tau ti, m utta
silloin on tavallisesti pahan vastustam inen liika myohaista ja melkoista vahinkoa tavallisesti syntyy. Usein
pysyy lam pom aara tallaisissa kuopissa liian lampimana,
varsinkin varaston alimmissa osissa. Kuopan tam an
osan tarpeellinen jaahdyttam inen pakottaa usein liiaksi
jaahdyttam aan perunavaraston ylaosaa. Tassa puhutut
seikat tay ty y pitaa hyvin pahoina ja auttam attom ina
puutteina nyt puheena olevalla perunain sailytystavalla.
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Perunat voidaan talven yli sailyttaa myoskin n. s.
aumassa, jota tapaa suuresti kavtetaan nauriiden ja
muiden juurikasvien sailyttamisessa. Meidan maassamme olemme tavanneet erisuuruisia peruna-aumoja:
pienia ja suuria. Joissakuissa taloissa lansi Suomessa
laaditaan seuraavalla tavalla pienia kuoppia m ainittuun
tarkoitukseen: Maahan kaivetaan n. 2 m levea ja 35 cm
syva pyorea kuoppa, jonka pohjalle levitetaan olkia.
Tdhan kuoppaan asetetaan perunoita noin 1 m korkeaksi keilamaiseksi keoksi, joka peitetaan paksulla olkikerroksella. Tam a olkikerros peitetaan sitten
noin 40 cm paksulti mullalla, josta kivet on tarkoin poistettu. Multa sul^ lotaan tiukkaan huolellisesti. Aum an huippuun
sovitetaan tuohesta tahi
KUV- “

“bm sta Iaudoista valraiste ttu noin 7 cm paksu
torvi, jota m yoten kosteus ja lampo pafisevat ulos.
Talven tullen suletaan tam a torvi huolellisesti, jos pe
runat on sailytettava aumassa talven yli. Aumoja laa
ditaan pellolle tarpeen m ukaan niin paljon kuin tarvitaan. Maan tay ty y silloin olla hyvasti v e tta lapasevaa
ja auma niin sijoitettava, ettei pintavesi paase siihen.
Suurempia peruna-aum oja tehdaan monella tavalla.
Puhum me tassa parista eri tavasta, m ainiten samalla,
e tta oman kokemuksemme m ukaan jalkim ainen tapa
on soveliaampi.
K aivetaan 50 cm syva kuoppa, 1 m levea pohjasta
ja l.e m levea pinnasta (kuv. 20a). Kuopan pohja
m
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ja sivut peitetaan olilla. Peru
n at kaadetaan kuoppaan ja
kootaan puisella kihvelilla pitkulaiseen teravaharjaiseen kasaan (kuv. 20 b). Sitten peite- Kuv- 2L
Peruna‘
taan kasa olilla, joiden paalle
taas vuoroostaan pannaan noin 15 cm paksulti m ultaa.
Kasan harja voidaan joksikin ajaksi ja tta a mullalla

Kuv. 22.

Peruna-auma lapileikkauksena.

peittam atta, jos ilma ei ole sateinen. Kun perunat aumassa ovat herenneet hikoam asta ja tarpeen m ukaan
kuivaneet, peitetaan auma paksummalla m ultakerroksella, niin e tta m ultakerros kaikkiaan tulee olemaan
noin 60 cm paksu; nain on tehtava sita varten, etta
perunat sailyvat^ talven pakkasilta. Jos pakkasta pelataan voidaan panna ohut kerros kuivia olkia aikaisemmin ja myohemmin pannun m ultakerroksen valiin.
Tassa tapauksessa tulevat eri m ultakerrokset paksuudeltaan olemaan: 1) olkia 15'[cm, 2) m ultaa 15 cm,
3) olkia 15 cm, ja 4) m ultaa 30 cm.
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Peruna-aum oja laaditaan myoskin siten, etta perunakasa sijoitetaan tasaselle maalle (kuv. 22) ja perunat
peitetaan olilla ja mullalla samalla tavalla kuin edellisessa on kerrottu. Saksassa saavutettu kokemus puhuu
ehdottom asti tam an jalkim aisen tavan puolesta.
Vetotorven ja ilma-aukon avulla koetetaan saada
lam pom aara pysym aan -f- 4° С ja -f- 8° С valilla. Kun
vetotorvia kaytetaan on ne laadittava siten, ettei vetta
eika kosteutta keraanny siihen paikkaan, missa niiden
suu on kasassa; ellei sita voida saada aikaan, ovat vetotorvet enemman vahingoksi kuin hyodyksi. Pystysuorien vetotorvien sijasta voidaan saada aum aan ilmanvaihto sovittam alla aum an pohjalle sen pitkussuuntaan
kanava salaojatorvista, joiden paat tarpeen m ukaan
voidaan sulkea; kanava tehdaan korkeammaksi keskelta ja viettavaksi molempiin paihin, jo tta kosteutta
ei pysahtyisi torviin. Soveliaampaa luultavasti olisi,
etta salaojatorvikanava sovitettaisiin ylimmaksi au
m aan perunakasan harjalle ennen kuin se peitetaan
olilla ja mullalla; kaikkein parhaaksi sanotaan sita etta
sellaiset kanavat on seka aum an pohjalla e tta harjalla.
Kun pakkanen perunoita otettaessa talvella voi tunkeutua aum aan syvalle, laaditaan pitkiin aumoihin
tuon tuostakin n. 40 cm paksut valiseinat olista ja mullasta. Ellei m aa, jolle aum a laaditaan, ole kylliksi vetta
lapasevaa, tahi auma on sellaisella paikalla, etta pintav e tta voi siihen tunkeutua, kaivetaan aum an ymparille
noin 1 m paahan siita 60 cm syva oja. Jos peitto tal
ven aikana vajoaa joltakin paikalta aum aa tahi lumi
sulaa joltakin kohdalta aum an paalta, on se m erkkina
siita, etta perunat ovat siita paikalta ruvenneet m atanemaan; sellaisessa tapauksessa on aum a suoja-ilmalla

av attava ja m adanneet perunat otettava pois ja paikka
uudelleen peitettav a edella kerrotulla tavalla.
Paikan valitsem isesta aumalle — laadittakoon se
sitten suuri tahi pieni, kuoppaan taikka m aan pinnalle
— m ainittakoon tassa viela, e tta mieluimmin on valittava sellainen paikka, johon lumi kasaantuu talvella;
tuulelle hyvin altis paikka ei siis sovellu. Lumi on hyva
suoja talviem me kovaa pakkasta ja purevia tuulia vastaan. Paleltumisen vaara on pienissa aumoissa suurempi
kuin suurissa.
Jo tta n yt selitetty m enettelytapa onnistuisi, tay ty y
kuten jo m ainittiin v a ltta m a tta pitaa huoli siita, etta
perunat ovat kyllin kuivat — mieluummin sellaisia,
jotka ovat saaneet jo hiota — kun ne pannaan aum aan
ja e tta aumaaminen tap ahtuu kuivalla ilmalla. Talven
aikana on aum aa myoskin hoidettava, tark astettav a ja
jarjestettav a sen lam pom aaraa ja hoidettava sen lumipeitetta. Jos kaikki varovaisuustoim enpiteet huolella
ja asianharrastuksella huolletaan, voivat perunat aika
hyvin sailya talven yli aumoissa.
Meidan maassamme ei nykyaan k ayteta tavallisesti
aum oja ei ruoka- eika siemenperunoiden sailyttam i
sessa, vaan etupaassa vain rehuperunoille. Edelliset
mieluimmin tavallisesti sailytetaan talven yli kellarissa.
Jo tta perunain sailytys kellarissa onnistuisi tay ty y
se olla pakkasen pitava ja tilava seka sita paitsi viela
ehdottom asti kuiva. Nam a vaatim ukset eivat suinkaan
ole helpot ja huokeat tay tta a . Pakkasen pitavan kellarin saanti onnistuu useim m ittain hyvasti, m utta vaikeampi on saada kellari kuivaksi. Usein on maa, johon
kellari kaivetaan sopim atonta, niin etta kellari pysyy
kosteana; useim m ittain on sita paitsi ilm anvaihto vailli-

nainen. Kun kellari tavallisesti tulee kalliiksi, tehdaan
se usein niin pieni, etta perunat on siella sailytettava
paksuissa kerroksissa, jossa tapauksessa ne helposti lampiavat ja erittav at paljon vetta, niin e tta n e ru p e a v a t matanem aan ja pilaantum aan. Vahvan haihtum isen vuoksi
tivistyy kosteutta kellarin kattoon, saapa haihtum inen
viela aikaan senkin, e tta vetta alkaa tippua perunoille.
Meidan tavallisesti pimeat perunakellarim me pidetaan
sita paitsi useim m ittain likaisina, lattia tay n n a kaikellaisia elimellisia jatte ita , kuten perunanvarsia, m ultaa y. m.
sellaisia, tarjoten kaikenlaatuisille sienille hyvan lisaantymis- ja viihtym istilaisuuden, niin e tta perunat voivat
joutua pahojen sienitautien alaisiksi. Me unohdamme
liian helposti, e tta perunakellarikin vaatii hoitoa voidakseen oikein vastata tarkoitustaan. Kevaisin, kun
kellari on ty h jen ty n y t on se huolellisesti puhdistettava,
ja v a ltta m a tta on sielta poistettava seka kaikki elimelliset jatte e t e tta myoskin kaikki laudat, laatikot y. m.
sellaiset, joita sinne on kasaantunut. Sitten poistetaan
katosta ja seinista sienet ja muu lika, jonka jalkeen kellaria kuivim pana kesa-aikana huolellisesti tuullutetaan
ja kuivatetaan. Vaha ennen kun perunat pannaan kellariin poistetaan sielta kosteutta vielakin siten etta paria
paivaa ennen viedaan sinne kuivia (mieluimmin riihessa kuivatettuja) olkia, jotka nopeasti im evat kos
teu tta itseensa. Kellariin pantaessa tay ty y perunat
olla kuivia ja on se myoskin tapahtuva kuivalla ilmalla.
Niita ei, kuten jo sanottiin, m yoskaan ole pantava paksuun kerrokseen. Jos tilan puutteen vuoksi se kuiten
kin on pakollista, on hyva panna kuivaa turvepehkua
kerroksittain valiin. Perunoiden tulee tassa tapauksessa
olla ehdottom asti kuivat ja hionneet.
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V alttam Sttom ana edellytyksena perunoiden hyvasti
sailymiselle kellarissa on, e tta se on varu stettu hyvalla
ilm anvaihtolaitoksella. Jos ilm anvaihto on huono, on
ilma kellarissa lam min ja kostea, jonka vuoksi perunat
siella helposti m atanevat ja saavat huonon maun. Huolellisesti ilmaa vaihtam alla ja tarkoin noukkimalla pois
kaikki pilaantuneet perunat, voidaan hyvinkin vaillinaisesti rakennetuissa kellareissa saada perunat kohtalaisen hyvin sailymaan talvella.
Perunoiden sailyttam isessa talven yli saavutetaan
yhta hyva tulos kuin kellarissakin — allekirjoittaneen
kokemuksen m ukaan parempikin — rakentamalla hirsista uunilla varustettu perunansailytyshuone. Kun pitkan aikaa kaytannossa olemme ta ta tapaa kayttaneet
tahdom m e tassa tarkem m in tehda selkoa siita.
Tilalla, jossa ta ta tapaa on k aytetty, oli perunat ennen sailytetty kuopissa; m u tta vaikka perunat oli viljelty hiekkam aassa ja olivat hyvia laadultaan ja vaikka
kuopat oli kaivettu syvaan hiekkam aahan, ei kuitenkaan voitu talla tavalla saada sailytetyksi perunasatoa
hyvasti talven yli. Perunavarasto oli suuri syksylla,
m utta pieneni m atanem isen k au tta arm ottom asti sailytettaessa, niin e tta usein tuli oikea puute niista jo kevattalvella. Kun se pitkan paalle kavi liian raskaaksi ja
kalliiksi, niin oltiin kahden vaiheilla oliko vahenn ettava tam an kasvin viljelemista, joka talon hiekkapelloilla melkein joka vuosi antoi hyvan sadon. Kokeeksi paatettiin kuitenkin laatia n. s. perunainsailytyshuone, jossa voitaisiin ilma pitaa kyllin kuivana ja lampo
m aara sopivana. Tahdottiin tehda elama tukalaksi
tauti- ja m atasienille jarjestam alla asiat sikali, etta
kuiva, raitis ilma voi kierrella perunavarastossa. Kay-

I
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tetta v a n a oli vanha, puinen riihi (kuv. 23), jossa oli kova
savilattia. Sinne rakennettiin savupiipulla varustettu
pienoinen tiiliuuni, avattiin seinaan pari ikkunaa seka
venttiileja sopiviin paikkoihin, ja silleen oli sisustus valmis. Perunain pellolta kulettam ista ja talvella sailyttam ista varten valm istettiin suuri joukko laatikoita (kuv.

Kuv.[23. ' Perunansailytyshuone seka perunalaatikoita
eraassa Savon kartanossa.

24) kaikenlaisista hylkylaudoista ja kulm apatsaat pyoreasta puusta. Kaikki laatikot olivat yhta suuria, vetaen
noin 1.6 hi perunoita ja niin rakennettuja, etta ne voi
daan asettaa paallekkain, jolloin paallimaisen laatikon
kulm apatsaat sattu iv at alimaisen laatikon patsaihin:
jokaisessa laatikossa ulottuivat nam a patsaat sita paitsi
pari tuum aa pohjan alapuolelle. Laatikoiden molemmissa paissa oli kadensijat. Jos ilma perunoita nostet-
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taessa oli kuiva vietiin nam a laatikot perunapellolle ja
tay tettiin siella lajitelluilla perunoilla; jos ilma sita vastoin oli m arka kuletettiin perunat johonkin latoon, jonka
lattialla ne saivat kuivaa ennen kun ne pantiin laatikoihin. Kun laatikot oli ta y te tty vietiin ne »pitkilla aisoilla» sailytyshuoneeseen ja asetettiin seisomaan paallekkain riveihin ym pari lattiaa. Naissa laatikoissa sai-

Kuv. 24.

Perunalaatikoita, ladottuna paallekain.

vat perunat olla koskem atta — ja siis vahingoittum atta
— koko sailytysajan; navettaan ne kuletettiin laatikoissaan keitettavaksi elainten ruoaksi. Samoin saivat
myoskin siem enperunat ita a niissa ja niissa ne vietiin
pellollekin. Ilmeinen oli se etu, m ika oli siita etta
perunat saivat, sitten kun ne oli nostettu, liikkum attomina olla laatikoissa.
Talven aikana oli hoito varsin yksinkertainen ja huo-
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kea. Huoneen lam pom aara jarjestettiin venttiilin ja
lam m ittam isen avulla, jota viim em ainittua ei kuitenkaan tarv in n u t tehda useammin kuin korkeintaan 5 a 6
kertaa aina talvessa, ja silloinkin paremmin kosteuden
kuin pakkasen vuoksi. Lam pom aara aleni kunakin talvena pari kertaa hiukan alle 0°, m utta siita ei koskaan
ollut m itaan huonoja seurauksia, silla itam iskyky ei huonontunut eika ruokaperunoihinkaan ilm estynyt m itaan
imelaa m akua. Ilma, joka enimmakseen oli ty y d y ttav a n
kuiva, paasi kiertam aan laatikkorivien valissa ja laatikkojen pohjien alia, eivatka sienitaudit koskaan paasseet
levenemaan; jos poikkeustapauksissa joku sairas peruna
alusta oli jo u tu n u t laatikkoon levisi ta rtu n ta harvoin
kuivassa kylm assa ilmassa toisiin. Puheenaolevassa talossa, jossa perunat, kuten aikaisemmin jo m ainittiin, hy
vin huonosti sailyivat talven yli, ei senjalkeen kun tarn a
uusi tapa 1880-luvulla otettiin kaytantoon ole kevattalvella ja kevaalla ollut p u u tetta hyvista perunoista.
Tam a n y t kerrottu m enettelytapa ei tule kovin kalliiksi. Sailytyshuoneen rakentam inen tulee melkoista
huokeammaksi kuin pakkasen pitavan kellarin laatiminen. Huoneen uuni on aivan yksinkertaisim m ista aineista ja kun sita ei tarvitse lam m ittaa m onta kertaa
talvessa, menee halkoja vain sangen vahan. M uuta sisustusta ei tarv ita kuin uuni ja kunnolliset venttiilit.
Sailytyslaatikotkin, jotka voidaan tehda yksinkertai
simmista aineista, ovat itsessaan halpoja, m u tta kun
niita tarv ita a n paljon, tu o tta v a t ne kuitenkin tuntuvasti kustannuksia.* Toiselta puolen voidaan niita
* Aluksi voidaan talossa sailyttaa laatikoissa vain siemen- ja ruokaperunat, ja rehuperunat jollain muulla tavalla.
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k a y tta a m onta vuotta, jos ne vain huolellisesti sailytetaan katon alia ja puhdistetaan ja pidetaan kunnossa.
*

*

*

Kun jollain m aatilalla on valittava joku naista
edella kerrotuista perunain sailytystavoista, tay ty y
siina ottaa huomioon paikalliset olot. M itaan yleispatevaa tapaa ei ole. Laajassa m aassam m ehan ovat
m ainitut paikalliset olot perin erilaisia, jonka vuoksi
itse asiassa onkin edullista, e tta on olemassa useampia
kayttokelpoisia tapoja.
Peruna on Suomessa tosiaan luotettava ja ilmanalaan soveltuva viljelyskasvi. Sen viljeleminen soveltuu erityisesti m aan sisaosissa, jossa hiekkam aa on vallitsevana. Niiden seutujen m aanviljelijain pitaisi voida
tftman kasvin viljelyksesta luoda itselleen erikoisala, ja
silla tavalla tu o ttaa ruokaperunoita ei vain oman seudun,
vaan myoskin m aam me savim aaseutujen asujamistolle.
M utta ei siina viela kyllin! Laajoilla perunan viljelykseen soveltuvilla hiekkam aaseuduilla pitaisi voida viljella niin paljon perunoita, e tta se olisi raaka-aineena
sinne muodostuville teollisuuksille. Erityisesti talidomme tassa m ainita kaksi sellaista teollisuutta, nim ittain kulturim aissa jo vakiintuneen ja taysin kehittyneen tarkkelysteollisuuden seka viime aikoina
syntyneen kuivattujen perunain valmistuksen.* Nama
teollisuudet voisivat epailem atta m uodostua edullisiksi
myoskin meidan maassamme, jos raakatavaraa tuotetaan nykyaikaisten jarkiperaisten tapojen m ukaan ja
* Viinan valm istusta perunoista ei tassa oteta puheeksi.
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riittavan paljon. Suuria perustamis- ja kayttopaaom ia
ei kaikeksi onneksi tarv ita. Luonnonsuhteet soveltuvat
ehdottom asti m ainittujen teollisuuksien syntymiselle,
m u tta siita on kysymys onko maamiehillamme riittavasti tietoja voidakseen saada hankituksi kelvollista
raakatavaraa ja riittav an paljon.
Perunatarkkelyksen valm istus tap ah tu u sangen
yksinkertaisesti. Paaasiana on e tta saatavana on niin
runsaasti tarkkelysta sisaltavia perunoita kuin mahdollista, jonka ohessa niiden ta y ty y olla terveita ja kaikenmoisista vam m oista vapaita. T ehtaassa tay ty y olla riit
tav an suuret varastohuoneet, niin e tta perunat voidaan
sailyttaa sopivissa kerroksissa ja hoitaa sikali kuin
asianlaatu vaatii; varastohuoneet ta y ty y olla ehdotto
m asti kuivat, hyvalla ilmanvaihdolla v arustetut eika
liian lam pim at, jo tta perunain tarkkelyspitoisuus ei sanottavasti m uuttuisi itam isen tahi muun syyn vuoksi.
Valmistuksessa* pestaan perunat ensiksi huolelli
sesti m uuratuissa, vedella taytetyissa sisterneissa, joissa
niita erityisten laitosten avulla ham m ennetaan. Sen
jalkeen hienonnetaan perunat erikoisissa raastokoneissa,
jo tta perunam ukulain soluissa olevat tarkkelyshiukkaset saadaan vapautetuiksi. K uta taydellisemmin solut
saadaan avatuiksi ja kuta vahem m an niita raastetaan
kappaleiksi sita parempi raastokone on. Sitten pestaan
erikoisissa sihtauskojeissa siten v ap autettu tarkkelys
ja poistetaan solujen jatteet, jotka keraantyvat erikseen
sihtiin ja joita nim itetaan pulpiksi, ytimeksi; tam a jate
on siis paaasiallisesti selluloosaa, tarkkelysta ja vahem* Tarkan selvityksen ja seikkaperaisia ohjeita antaa
O. S a a re teoksessaan Die Fabrikation der Kartoffelstarke.
Berlin, J. Springer, 1897, siv. 577.
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maksi osaksi m unanvalkuaisaineita, m uita elimellisia
aineita, tuhkaa ja paljon vetta. Pulpia kaytetaan tuoreena tahi tavalla tai toisella kuivattuna etupaassa
elainten ruoaksi ja silloin aina m unanvalkuaista enemm an tahi vahem m an sisaltavien vakirehujen (oljykakkujen) kanssa. Sihtien lapi kulkenut tarkkelys saa
tavalla tahi toisella erottautua nesteesta, ja viedaan
sitten keltasena tahi harm ahtavana aineena edelleen kasiteltavaksi, puhdistettavaksi ja kuivattavaksi eri tavoilla. Lopputuloksena on puhdas valkonen tarkkelys,
joka sisaltaa v e tta noin 20%.*
Saksassa on viime vuosina m uodostunut erikoinen
teollisuus, jonka tarkoituksena on konserveerata korjatu t rehuperunat kuivattam alla erikoisissa kuivaustehtaissa. K uivattujen perunoiden (Trockenkartoffeln,
Dauerkartoffeln) valmistamisessa voidaan erityisia tapoja kayttaa. P esty t perunat palotellaan eri tavoilla
ja kuivatetaan ekshaustereissa; toiset ta v a t soveltuvat
suurteollisuudelle, toiset pienelle valmistukselle. Perustam iskustannuksetvaihtelevat 137,000 ja 10,000 Rmkan
valilla. K ayttokustannukset vaihtelevat myoskin pal
jon, etupaassa riippuen perunain tarkkelyspitoisuudesta.
K uivatuskustannukset lasketaan 15 a 60 pfennigiksi 1
ceiitnerilta raaka-ainetta. K uivattuja perunoita kayte* Kotiteollisuutena valm istetaan siella taalla m aassam m e
enem m an tai vahem m an puhdasta perunatarkkelysta, jota
sanotaan perunajauhoksi. Sita valm istetaan silla tavalla,
etta raa’at tahi keitetyt perunat kuivataan ja hienonnetaan
tahi m yoskin siten, etta hienonnettuja perunoita hamm ennellaan vedessa, jolloin tarkkelyshiukkaset taydellisem m in
tahi vaillinaisem m in eroavat; sitten kuivataan ne ja hienon
netaan hienoksi jauheeksi.
4 — G rotenfelt, P e ru n a in sftilyttH m inen.
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taan seka raaka-aineena painohiivatehtaissa e tta karjan
rehuna. K uivattam isen eduista mainitsee E. Parow *,
e tta se vahentaa niita suuria tappioita, joita maanviljelijat tahan saakka ovat karsineet rehuperunoita sailyttaessaan niiden m atanem isen k autta, e tta karjanhoito
tam an tavan avulla saa kayttokelpoisen kotimaisen
rehuaineen ja e tta perunanviljelys saa niin varm an menekin tuotteilleen, e tta sita voidaan laajentaa suuressa
m aarassa harjoitettavaksi. Perunain kuivattam istehdas voidaan varsin hyvin yhdistaa viinapolttim oon,
tarkkelystehtaaseen, painohiivatehtaaseen, meijeriin
tahi m uuhun sellaiseen. K uivatut perunat ovat hyvin
kestavia ja vahan tilaa ottavia, jonka vuoksi kuletuskustannukset niista ovat alem m at kuin raaoista perunoista. K uivaustehtaiden tu o tteet voivat sen vuoksi
m uodostua laajaksi kauppatavaraksi.
*

*

*

M aanviljelysta on maassamme naihin saakka harjo itettu hyvin kaavam aisesti. Kaikki m aanviljelijat
ovat pelloillaan viljelleet kaikkia meilla tavallisia viljelyskasveja, jos se vain suinkin on ollut mahdollista.
Tavallisesti ei kellaan ole ollut m itaan erikoisalaa. Se
on selvana todistuksena siita, etta am m attitaito viela
on alhainen ja vahainen.
Edellisessa olemme antaneet esimerkin erikoisviljelyksesta, jonka pitaisi soveltua monille maanviljelijoille maassamme, ja varsinkin niille, jotka h arjoittavat
elinkeinoansa sisamaassa olevilla hiekkamaaseuduilla.
* «Stand und U m fang der K artoffeltrocknereb seka
«Handbuch der Kartoffeltrocknerei».
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Varm asti voisivat nam a m aam iehet jarkiperaisella ja
erikoisella perunan viljelyksella saada taloutensa paljoa
kannattavam m aksi kuin tahan saakka.
Edella olemme myoskin koettaneet saada osotetuksi
e tta m aanviljelyksen — tassa tapauksessa perunanviljelyksen — yhdistam inen teollisuuteen voi kan n attaa vaivan. Viime aikoihin saakka ovat maanviljelys ja teollisuus
olleet melkein taydellisessa erossa, jota paitsi meilla
yleisesti on halveksittu n. s. pienteollisuutta. Molemm at nam a seikat perustuvat vaaraan kasitykseen. Ulkomailla saavutettuun kokemukseen viitaten uskallamme
rohkeasti v aittaa, e tta m aanviljelys kykenee hankkim aan hyvaa ja huokeaa raaka-ainetta monille pienteollisuuksille, jotka kayttaen kotim aassa kasvanutta
raaka-ainetta ylipaansa ovat y h ta suureksi — ehka suuremmaksikin — hyodyksi ja siunaukseksi maalle kuin
moni suurteollisuus, joka k a y tta a ulkomailta tu o tettu a
raaka-ainetta.
Monissa suhteissa voivat m aanviljelys ja pienteollisuus maassamme talla tavoin kayda kasi kadessa.
M uistettakoon vain, e tta ainoastaan pienteollisuus voi
k a y tta a hyvakseen voimaa lukem attom ista pikkukoskista ja lampo- ja voim alahdetta vielakin lukuisamm ista polttoturvesoista, joita on melkein kaikissa osissa
m aatam m e. Maanviljelyksen ja pienteollisuuden valisen
yhteistyon k au tta syntyisi ym pari m aatam m e pienoisia
teollisuuskeskustoja, jotka voisivat k a y tta a ym pariston
m aanviljelyksen tu ottam aa raaka-ainetta, ja joiden
henkilokunta voisi kuluttaa kaikellaisia m aanviljelyk
sen tuotteita.
Maamme m aanviljelijain suurin tehtava ei kuitenkaan ole edella esitetty yhteistyo teollisuuden kanssa,
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joskin se myoskin on tarkea taloudellinen asia. Heidan
paaasiallinen tehtavansa on ty y d y tta a hyvilla ja huokeilla tuotteilla kotim ainen elintarpeiden kulutus. Jos
erikoisesti ajattelem m e perunanviljelijaa niin on hanen
etusijassa pidettava markkinoilla kaikkina aikoina vuodesta taysin hyvia ja konserveerattuja tavaroita mahdollisimman huokealla hinnalla. Todennettu on kuiten
kin, etta esim. Saksassa noin 10 % koko perunasadosta
vuosittain pilaantuu kellareissa ja aumoissa sailytettaessa, ja me olemme v ak uutetut siita, ettei tulos peru
nain talven yli sailyttam isessa meillakaan ole sen parempi — pikemmin huonompikin. Tam a epakohta
vaikuttaa kuitenkin Saksassa ja meilla sen, etta peru
nain m arkkinahinta kay tu n tu v asti kalliimmaksi.
Tarkoituksenam m e talla kirjasella on etusijassa
ollut m aamiestemme m uistuttam inen siita, e tta se melkoinen tappio, joka sopim attom an sailyttam isen k au tta
vuosittain tu o tetaan maanviljelyksellemme, yksinkertaisilla keinoilla saadaan suureksi osaksi valtetyksi.
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