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ETANA 
Myöhäinen ankeroisenkestävä ranskanperunalajike 

 
YLEISTÄ 
■ ETANA on myöhäinen ankeroisenkestävä ranskanperunalajike. 
■ Maan valmistelu; muokkauskerros n. 30 cm, tavoitteena on kuohkea pintamaa. 
■ Isokokoiset, soikeat mukulat ja korkea satopotentiaali vaativat ison penkin. 
■ Istutussyvyys: noin 2 cm normaalia syvempään. Maakerroksen paksuus emomukulan päällä ei tulisi kuitenkaan ylittää 17 cm. 
■ Taimiväli; ranskanperunatuotannossa ~ 38 000 kasvia/ha (33 cm), ruokaperunatuotannossa (27 cm). 

 

LANNOITUS (kun tavoitellaan satotasoa 50 tn/ha) 
■ Etanan typentarve on normaali 
■ Fosfori (P) lohkon viljavuuden mukaan; 45 kg/ha 
■ Kaliumia (K) on tärkeää antaa riittävästi, lohkon viljavuuden mukaan; 160-210 kg/ha 
■ Magnesium (Mg); lohkon viljavuuden mukaan 45 kg/ha 
■  

HUOMIOITAVIA KOHTIA 
■ Vastaanotettuasi siemenet pura ne laatikoihin, jos istutukseen on aikaa >5 päivää. Huolehdi ilmavista ja oikean lämpöisistä 

säilytysolosuhteista. Katso vastaanotto-ohjeet www.finpom.com. 
■ Jos mahdollista, voit siirtää siemenet hieman normaalia varastoa lämpimämpään paikkaan jo pari-kolme viikkoa ennen istutusta. 

Fysiologisesti vanhempi siemen tuottaa yleensä runsaammin mukuloita. 
■ Ota siemen pois kylmävarastosta ja anna lämpöshokki 4-5 pv ennen istutusta. Tavoite on nuppineulanpään kokoinen vankka itu. 
■ Peittaus; peittaus seittiä vastaan on yleisesti suositeltavaa. Älä kuitenkaan peittaa perunoita, jotka ovat juuri alkaneet itämään tai joissa 

on katkenneita ituja.  
■ ETANA on hieman herkkä metribuztsiinille (Senkor) taimettumisen jälkeen. Jos sitä on välttämätön käyttää, se on jaettava kahteen 

käsittelykertaan 0,25 l/ha 4-5 päivän välein. 
■ Normaali rutontorjuntaohjelma, loppuvaiheessa suositellaan käytettäväksi mukularutolta suojaavia aineita. Käytä myös lehtipoltteelta 

suojaavia aineita. 
■ Typpi voidaan jakaa, 2/3 istutuksen yhteydessä ja 1/3 mukulanmuodostusvaiheessa. Lehtilannosta voidaan käyttää kasvukaudella. 
■ ETANA on hieman herkkä mekaaniselle vioitukselle – nosta ja käsittele varoen. 
■ Sadonkorjuun jälkeen huolehdi perunan kuivatuksesta ja haavanparannuksesta ennen loppuvarastointia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 
 
 
 
 
  

 

 Riittävän aikainen suoja lehtipoltteelta 

Aloita ruttoruiskutus hyvissä ajoin ja käytä loppuvaiheessa mukularutolta 
suojaavia aineita 


