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Jo 0302 polveubm 	oiion CutkinlakeekuLsen Kasvinjalostuolaitokoella 

Jok.loiolwa v. 1960 t~.1 riote-2itjkoestd PITO x AKVILA. V. 1964 voll:,;-

tiln r.istoytyoaineintonta klooni Jo 0302. 

1M0T0-0PTLT,TF31-,T 0MINA,ISMT1)1?!T 

Jo 002 on mlko korkec7-a5vul=n, valkol,ukkInen perunalajike, joka nuodoo-

tu_a Ylluciti =jojo. V11211.A.oto on Jri1Lvj1roLL rIlkulat ovat 1=12kotta, 

L -)3ko Latalr,ni/LibW ja olloitä. MUm2i on vadoaDkelal. 

P,11 ja ,no 	Put ovat i 1ci vd21ttoJia Liittow,it 1 on oii- 

t;)tty icakacrbcLja 0.2Lo Ulviwn Voltion u'Le=nt,113.-potuolaioLuolLa antrflo 
nuoto-ort01un oLianiout:IJuien 

ImTmTTYT 

Jo 0302 on ollut, kokeissa oeurcavpti: 

Ko3vinjL:11ocituole'itoo 1965-60 
lajikojwo-ton I Dol:.-oosa v. 1969-75 

riou=vorrti: 
le,=.1vf; 	I 

ILJ~IljelyleJAoo, Tikku:eno 	1969-75 

No pli;tros 1. 

1 

N.!jkljan Kowinjaloo'wJleitoo, W.muula 1969-75 2 

WC:n 	kootilo, ILLIE;olo 1972-75 3 
Ahvenan7laan 1,:oeaooLo, Jo..210 1969-74 4 
Ynrivi7~0 At 

1/Lpnla.kcon koeasmo, Anjala 1970-75 5 
EkTivluileotuelaitoo, Jokioinen . 	1969-75 6 
Frj=en kepoo=,1i11i1uo 1969-75 . 	7 

11 	Sat,a1=1.-Ln kooaacma, Poipohja 1969-75 8 
Länoi-F.L.I2dalm opo'tua- ja k00%no, Hauho 1969-75 9 
Ifasvmyöbyke rrt 
Ete1R-S.Ivon Looaaema, Mikkeli '196975 10 

kteM-Pohje=on koeapema,.Ylistaro 1969-75 11 
Rbeki-Suomen keeaoema, Votia 196975 12 
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flqvUfr/1?D 1! 
Snoviljeyhd. 'Karjalan koeasema, Tohmajarvi 1971-.73 13 

1:2;oacaz..3,„ 	LL.itala 1969-71; 1973-75 14 

TA=Njod~:1 kownerl, YLan1J.;:a 2  1969-75 15 

Pohjois-P,Aljannacn kooaser..s.a„ Ruukti 
kasvinjalostuclaitokeen Enhoksen 

'i969-70; 1973-75 16 

LoekentW, 

rt,7E'l-o9.r1!-n V 

1 69-74 17 

LWIn Looa.neEia, Apuidra 1969 18 

n 0302:a yertaille..›.n näissä kokeissa mukana olleisiin vuoden 1975 axtra-
I-lir..1.cc.,n ruz.kaporunr,:I.:In sc1,1t poruna-ankeroisc.,.nkesttivä!in; ruob 

ja tti.241:olystooli.ilmuttii kiinn0C3tava[ni Saturnaan.. Vertailu Valttiin 
Jo 0302:n satoif.rantta. Hankkijan 1975 kauppaan laskoma 1.12.nb:kijan 

Teo:..ns-paruna on cryös 	vertailussa. 

q ItiPOTSTMS 

)11.1-airsnxIot 

Jo 0302 antoi kokeissa suuria mukulasatoja (taulukko 1). Sen satoerot 
molko tkaiuHn Voto, Dintjo, Eicenheimer ja Hankkijan Tuomas mikä mslke .  

~olin ILkord, Pito ja A.,Jyla olivat myös tilastollisesti merkitoovät 
tad_ erittäin 1=kitse,Jät..Valtin 3 .5t-yksikköä suursmoi sato ei ollut tilas-
tollisesti wsrkitsovS. Jo 0302 voidaan katsoa kilpailevan mukulasatojen 
suu-kuulossa 	e:iAttäin cuurisatoisen lajihkoen kanssa. 

lecevukautenn 1974 todottiin perunaviljolyksien ja wös perunakokeiden 
. olovau pzihoin virustautisia vuodon 1973 kirvartunextden jällaseurauksena. 
Pt):=kokoiden satotuloksiin vaikutti ilmeisesti memosti ol2om2än kasvusto-
jen tautisuusasto ktn lajil±eon ominaissatoicuus. Jo 0302 oli näissä 
kokeissa natoisin taulukko 

Zli.lmävaraisia virusteutihavaintoja tehtiin vain MTE:n KasvinTiljelylaitok-
nolla, ICasvinjalostuslaitcksella ja Hankkijan I.Csavinjalostuslaitoksolla. 
Zasvustoja ei testattu missäUm serolocisesti. Näiden kolmen koepaikan ha- 
vaimiot antanevat kt:Litenkin solvitysti siihen, miten virustautiouus muutti 

satotuloksia eri Iajikkeiden kohdalla nä.issä kokeissa ja rauissa vuoden 1974 
kokeissa. Vedossa j }lankkin.W.-vir=asa oli cilmävaraisesti havaittavia 

-irietantefjz‘, rähelm-din 1,'"xixt 	...:33.kkeissa ja niiden catoisuutoon oli 
Jxn 	Jaon lajikkeidon lukuunottamatta 

,";0 002 ta 



Liffike kowruodet 

Melkopilmiset 

967-75 29 Jo 0302 

Eigenhoimer 

Jo 0302 1969-75 o 6 

Veto 

Jo 0302 1969-75 06 
DIntje 

Jo 0302 1973-75 42 
Eankkijan 

'1!uomas 

r lkomöbäinet 

Jo 0302 1969-70 30 
Valtti 

Jo 0302 1973-75 19 

Seturna 

Jo 0302 

n*wed 

1970-75 82 

Jo 0302 1967-75 112 

Pito 

Jo 0302 1960-69 11 
Lyla 1973-74 

Yäl'k1:o1ysoat - 
oato 
Wha 
ol 

3591 
81-1L,"Z 

37,7 
cr xxx 

35,9 

3494 
103 

37,5 	16,6 	5960 	7 sim - 0,3 80M + 2x  

36,5 	16,5 5910 1 14 
ön-r 80 	+ 2,2 	90'z 	1- 1 

30,0 	15,6 	5960 	9 
62xx 	+ 1,2 	66 

Lajittelu % Yffilulan 
kelki- 

-;,70 70-35 	.!35 paino 

16,1 
+ 095 

16,6 

+ 0,5 

16,3 
-29 3 

16 9 7 

0,9 

17,0 
- 2,3 

5530 	14 

03:  x 	- lx 

6010 

71 

5720 

81.7,  

,14 
0 

9 
0 

3 

36,8 	16,6 
09 	+ 0,9 

70 	16 	81 
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rx  

70 	16 	Ei 
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78 	15 	83 

2 	+2 	- 5 

79 	18 	80 

xxx 	rxx 
8 	+ 9Me - 227;  

52 	18 	79 
9x2ce 	6xxx  + 12 

79 	19 	82 
3 	4 	

_l0x 

79 	14 	83 

+2 x
- 4"x  +4   

	

70 	16 	h2 

	

+2 	-1 	5xx 

69 	22 	93 

4 	- 29 

5870 	30 

+ 15=  ne 

5720 	3 

94 	-1 

Taulukko 1. 	 4 

jo 0302n natolnulln =:n_ja.,3-hteintolmintalnitosten kokeleea 

vv,, 1967-75 

ero erittäin mekitsevä, todennäköisyys, ettei se johdu satunnaisista tekijöistä 99,9 % 
VI 
	

99,9-99,0% 
= " 	morkiteevä 
	

I? 	 99-95 % 

= 
Xx = " oangGn " 



Tanilli dm 2 
	

5 

Jo 07?>02:n. ,pato.louirke 1'2T,TKgn a  ilvbtointoimintr,,,laitopten kokeissa ,ve 1974 

LlIko  Kokei- 
ta 

Mukula- 
uato 

tn/ha 
Di 

Tffikkelywato Lajittelu % 
rn, 

lailuil.an 
keoki- 

ef /0 
+ 
- 

krdha 

ol 
› 70 

_ 

70-35 < 35 
paino 

+ 
a 

KJ[MIk!JIrwit 

, 
Jo 0302 14 3990 1691 6230 4 87 9 97 
voto 14 09 +1 9 1 96 .' 	2 4- - 0 + 2 - 17.  
Bitje 14 62 ' - 294 53 -,- 	2 - 3 + 5 - 15 

Jo 0302 6 4099 1692 6540 4 90 6 97 
sAulwq 6 84 , +19 2 09 -2 - 2 ±0   -12 

Jo 0302 4 4591 1594 6940 4 89 7 97 
L.1e0)11012.9r 4 47 + 1,1 50 -4 + 1 + 3 -0 

ET.c)pfl'VM, I,It091; 

Jo 0302 14 3990 16,1 6230 4 89 7 97 
r1,2(1.m.jan Tuoma° 14 70 +097 82 -3 -12 +15 -31 
n uh:oz,d 14 71 - 0,2 71 - + 0 + 	0 + - 0 - 5 
Pito 14 65 +1,4 72 -2 -4 +6 -18 

Jo 0302 4 4592 1594 6940 4 91 5 106 	. 

w 1 . a 4 51 + 1,2 54 -3 -5 +8 -31 
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Eleenheimer2  Bintje2  Anyla2  Rekord ja Sat=a olivat melko pahoin vi-

rottiola ja niiden ontolowe kärsi ilmoisesti täsiä. Pidon pato laski 

rös ~osien whkoi. Pito en lajike2  jospa esim. Y-vireknen ulkoi-

GOt ttntaLelkit iläkyiä'L; kasvustoosa vasta kun viruspitoisuus Don soluissa 

on Duuri. Tästä selitt,yy Pidon näennäisesti pienehkö viroottisuus. Sen 

eijn Jo 0302:ssa Y-viEdkocn ulkoioot tunteLerkit ilmenevät saastunlInn 

jälkeen melko nopeasti. Jo 0302a voidaan pitää lajiLkeen ylläpidon 

kannalta edulliociaa lajikkeena2  koska pailnidon tri7mistaminen on helppoa. 

Jo 0302n satoiszws baLi virånscasturnlepa Mtuririin kuin muiden ko-

keissa olleiden lajikkeiden. 

Jo 0302:n satoisuus oli hyvä eri kasvuvyöhykkeillä I-IV (taulukko 3). . 

Se ei ollut IV-VyöhyL-keelle liian myöhäinen. Lapin koeasemalla v. 1969 

se sensijaan ei Eenestynyt hyvin. Vedon mc&ulasadon sdhdelUku oli 108. 

Jo 0302:a on pidettävä melkoaikaieena lajikkoena. 

,Tärkkelynoadot 

Jo 0302:n tärkkelyspitoisuus oli kokeissa keskimirin 16,5 % sekä kasvu,-

vyöhLkeellä I 1793 %0 11 1694 %2  III 1624 % ja 1-7 15,3 % (taulukko 4). 

Jo 0302:n tärkkelyspitoisuus oli kokeissa Pidon2  Amylan2  Hankkijan Tuo-

maan, Saturnan, EiGonheinerin ja Vedon tärkkelyspitoiouuksia pienempi2  

mutta Valtin2  Bintjon ja Rekordin tU-ikkelyspitoisuuksia suurempi (tau-

lukot 1 ja 2). 

Johtuen Jo 0302:n suurista mukulasadoista myös sen tärkkelysoadot olivat 

suurempia kuin Euldon kokeiden lajikeiden. 

yprpiptpri,j_.5.0:d7OVO 

LäheaLään kalkista kokeista ei mitattu varsiston kasynkorkeuksia. Suori-

tettujen nittmkoien wikaan jo 0302:n varsiotot olivat lähinnä Vedon ja 

Bintjon korkuisia ja selvästi Pitoa matalakasvuicempia (piirros 3). 



Taulukko 3 	 0 

Jo 0302:n mukulasnot verrattuinq erMstin lajikkeisiln 

oi kosvuvyUvkaidon k()koinsa 

Lajike 

• 

ibovuvyöhyke 

I TT III 

I jo 
0302 

36,2 

34,4 

35,4 

36,0 

. 	3390 

36,5 

35,9 

34,0 

IV 

Jo 
0302 

37,0 
36,8 

34,4 

34,2 

35,9 

36,5 

29,9 
1 

3591 02n 

I 	Dl 

83 'c  
79 

97 

70xx  

04 

01xxx  
:löe 

107 

Jo 
0502 

39,7 

44,5 

30,8 

3698 

39,5 

39,7 
• 
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30,6 
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00xxx  

79 -  
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sl Jo 
0302 

37,2 

29,9 

35,7 
36,2 
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36,6 

3594 

3299 

ol 
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Eiciwhoimr 

Voto 

1iLlyildeijan Tuorn  s 

Satu-ma 

11,:koy-d 

Pito 

Valtti 

81xx  

79 

88Xxx  
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09xxx  

8.1=e  
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85x  

93 
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xx  
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75 

84-rx  

77'"' 
97 

Jnor = kts. taulukko 1 

Taulukko 4 
Jo 0302:n tMrkkolysprosenttk verrattuna eräisiin lalikkeisiin 

o2l.1,-.a~bykko1k,nkökeiwa 

Kasvuvyöhyke 
Lajike I II III IV 

Jo Jo + Jo + Jo + 
0302 - 0302 - 0302 - 0302 - 

Dintje 17,0 -2,0x)" 1692 -29&cxx  16,6 -2,-?"c  15,4  

EicoLlhoimer 17,0 -0,2 15,4 +0,9 15,7 +1,3X 14,4 +1,4 
1= 

Veto 1795 ---0,0 1696 +09' 16,4 +0,4 15,5 +0,9- 
= 

_inkijan Tuomas 17,1 +1,2xx  16,6 +0,9x  17,2 40,2 16,0 +1,3 
x Jr 

Saturna 16,0 +0,0 16,3 +1,1 10,7 -0,0 14,3 +1,5 

Rekord 16,9 -o2 yx  16,2 4),2 16,7 -0,5
-1.- 

15,3 -0,0 

Pito 179 2 4-1,15  16,6 +2,4xxx  16,7 +1,9=  15,4  

Valtti 10,2 -390 17,4 
Int x 

--294-  16,8 -293 15,9 DE -1,& 

Jo 0302 keski- 17,3 16,4 16,4 15,3 

x xxx = kts. taulukko 1 
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pi ii< u LOTD7PN DT,T3:011MI j,A4T1j.  

171.11ral 91den_i:;-oko.  

Jo 0302:)1 J. 	at ovat kookkaita. Vain Valtin ja Rekordin mukulat 

olivat koeo:cloissa kookkaamylia (tanlukot 1 ja 2). 

J 	r'=t1rla 

o 03ö2:n L:olodloiooa oli vi-Wn alamittaisia ( 35 mm) mukuloita suurlmln 
on 	eLkuooa kookikokoloia (taulokot 1 ja 2). Ylirdttaioia (>70 rr,:-L) oli 

atin ja P,ko-Ain koeor,dolena erom., ngn kuin Jo 0302n., Jo 0302 on lajitte-
luji.k=titnGIUi 1.n lajiko. 

T ci ot 	J10 don .cm)tutl.ftkin'mkoloto, vv.1969-74 

:-OULA 	;,1-JteLäioL,1t laatututkirukoen suo- 

ritU 	 vv. 1969-71 ja *E.Ijan Haovinjalcotw. 
laitoo j. 	tY.L.wiLij,:dootuulaitoo 	olotyöuoä vv. 1972-74j Llatutut- 

kiloio,J3LLLiatutti1n Suo= re=asouran ty yhiJi v. 1967 loatInla 

lJun ouvooi.,olnobjeita vv, 1969-70. Ho oLJoittautflIvat wittoin 1iin ouuri- 
töiolkJi. 1_:?n:,:n 1 :1£0jaoston 	ryUi 1=i3 lw_AuffizNiootelnoLjoita 

w.oul= 1971-73. V. 1974 YLUtLIIin vielä fk,-JiL.2,:ekt,lis-
tottiln. 1-,ukoion ta-koitto on ollut ykuihkoztwiobda akvooteh_.),, jo-U,1 

tyC_Tikä vULdrjj r:ooka coteikot Läiouä c.21 akvootoluohjoiooa poikkcat 
toiJiotac:a, oi olo voitu yLaitALlä Lain opiU,:lin u521 v000ien kootulkoia. 
Se=avoma opitetWin talcoot 	v000icn 1969-70 ja 1971-73 
,Irtoozvotais2.1, vuotic:n 1974 iarALLdAltun*oGn tulokoia ooitetM-1 vain, jor3 
no tuovat untta edellä Elluittuilln tolokolin. 

WI,n11711,loto Ja nikoö 

Jo 0302sn LuLdlat olivat oolkeita ja litteitä (taulul-ko 5). De olivat 
soikoampla kuin Luidon volJtallt.:Jvion lejikLeidon 1LD1rkijan Tuu2nota lu-

k=ot;=aUa, h'ikoloidJn oiloyo oli pa=oi kuin eoim. Rc,ko2din, S3turnan 

ja "Witjon, Latta oi yhtä hyvä. krIn Pidnn. 

Jo 0302n =koleiden uikonkö oli varoin edullinen, Pidon luokkaa (taulukko 

5). 

10 



91a1a1ulyko 5 	 11 
Jotffl02:n mukuloiden muoto Ja ulkonäkö toisiin 

.pc, unal.a,likkoini4IPLY9rrqttil%  
(Jo 0302 wrronelajike 

R's:laxit 

1969-70 

I4hkulan 

pyöreys 

maoto 1.-4 

litteys sileys' 

. Ensivai- 
kutelma _ 

. l'UOIMpe.. 
runana 
1-9 ' 

Jo 0302 2,0 294 2,5 698 
Voto + 0,7 - 0,0 1,1 - 0,2 
Pito + 0,3 + 091 0,7 + 091 
'Valtti + 1,0 ± 0,0 0,9 - 097 

Ekkout 

1971-73 

IA:kulan 

pyöreys 

muoto 

litteys eileys 

Ulkonäkö 
laxokineen 

. 0-100 0-100 0-100 0-100 
Jo 0302 49 49 77 75 
Dintjo +. + -9  + 

Jo 0302 48 50 75 70 
El~elmer +13 _, -17 ) 

Jo 0302 
161.1jun 

43 50  68 71 
%01,.. +9  

Jo 0302 50 50 76 73 
Veto +30 4- -21 ±0 

Jo 0302 30 50 60 73 
A:rwla +20 ±0 +10 

Jo 0302 49 49 77 75 
Pito +11 +11 +7 4.4 -0 
Rekord +27 + -10 

Jo 0302 43 50 65 73 
Saturna +20 -10 

Arvosteluasteikot: 

	

pyöreys 	littoys 

	

4 pyöreä 	pyöroä 

	

3 pyöreän 	orittäin 

	

soikea 	pyöreä 

	

2 soikea 	littoa 

	

1 pitkUm 	hyvin 
eolkua 

	

0 pitkä 	teoreettinen 
arvo 

	

pyöreys 	littoys 

	

0-100 	0-100 

	

0-19 pitkä 	teoreettinen 
litteä 

	

20-39 pitkän 	hyvin 

	

soikea 	litteä 

	

40-59 soikea 	litteä 

	

60-79.pyöreän 	litteän 

	

soikea 	pöyreä 

	

80-100 pyöreä 	pyöreä 

mitattu mukulan 

leveys/pituus = pyöreys 

polkkileikkauo 

kapein 'avoin = litteys 

niloyc 

4 - 	a 
= tyydttävä 
= välttävä 

huonomuo toinen, syva- 

silmäinon, kyhrqinen 

sileys 

0-49 . hyvin syväeilmäinen ja/tai kyhmyln n 

. 50-74 = oyväoiirSinen ja/tai kykinon 

75-69 = kohtalaiben sijräjnon ja/tai L 
myinen 

90-94 . kohtalaisen sileä ja/tai ky inon 
og 

ensivaikutelma ruokaperunana 

= huono 9 = hyvä 

uikopäkö kuorineen 

huono 100 = hyvä 



nutorkentävvys 

Jo 0309:n lehti rutonkestävyys oli koeknutenn hyvä suuunirleon Wdon luokk“a 

(piirros 4). 2en Lukularatonicestävyys oli myös melko hyvä, välA Rekordia 
ja Vetoa heikoLlpi. Koevuesiota 1967-74 esiintyi lehtivuttoa vuosina 1967-60, 
1972-1974 ja mi.Lkularuttea mainittavi=in vuosina 1972 ja 1974. Piirroksen 4 
l'..oriki=ot ovat näiltä vuosilta, 

.f.Y 37-c  n 
jo 002 osoittautui syövanaralcsi Kasvitautien tutkimuslaitoksen kokeissa. Extra-

luckLn Ti?o1syn2unat Dintje ja Eigenheimer ovat myös oyövänarkoja. 1Linittakoon 

violä,, että Hollannin pe-,:analistalla 1976 on 12 syövänakaa ja 5 melko uyövän-

r.c!, lajiketta. 

-;t:.5n v17 nje ;-.- 	kasvun alka.;sen  

Jo 0302:coa oli vähän erle-r,-än mekaanisia maito- Luin pintavikoja (taulukko 6). 

Wuldet kuuluivat kuitenkin lievien vaa-Aoid)n luokkaon0 k2o horkästi 

vumrioituvaan Valttiin oli selvä. Jo 0302 ei olo altis mekaanisilla vauri-

oille. V. 1973 ja 1974 ei suoritettu mikaasisten vikojen awvioiutia. 
Tästä syystä ei ole esittää Jo 0302:n vertailua Lmylaan, E.ahira-Laan ja Hank-
kij- 

Kasvun aikaiseen halkeilemiseen on Jo 0302:11a vähemmän taipumusta kuin 

Vedolla, :Mona ja Valtilla. 

PrIverk-, 	b-11noork-. 	y,1 n-rt,vTni sek11.5-.0stävyrys.  

Jo 0302:n zuvehkestäv,yys (STP,EPTOliffer2.3 SP.) oli L:okai.soa parempi kuin 

Bintjen, 	MänLjAja-a Teiomaan, Vedon, .1?,-E:Liylan., B.,,kordin ja 

Sn.turnws, zuttal yhtä lkyyL,; kuin Pidon (tauli-Lko 6). 

Seitikestävyys (RUIZOCTOUTA SOLMI) oli myös Jo 0302:11a melko hyvä, 

s~n, luokkaa kuin Rokordin, Saturnan ja Hankkijan Tuomaan. 

Harmaa hilseenkestävyys (SPOPDY1001,ADIUM ATROVIRENS) sensijaan ei JO 

0302:11a ollut kovin hyvä. Haumaa hilseon merkitys ruokaperanan laadun 

alentajana on kuitenkin vähäisempi kuin esim. xuven. 

Vihertyminen ei koealneistossa ollut Jo 0302:11a sen voimokkaampaa kuin 

toisilla lajikkeilla. 

Ruokaperunakelpoisuus 

Vuosina 1971-74 määritettiin ruokaperunakelpoisuus paino-10:na ruokaperuna ase-. 
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30 
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Jo 0302:n 1ohtiruttoup v. 1965-14 _kokoinsa ja Dxnkulalru,ttoionna 
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tuksen mukaan laatututkimusnäytteistä. Pidon, Rekordin, Vedon, Rarkkijan 

Tuomaan ja Amylan ruokaperunakelpoisuusprosentit olivat Jo 0302:n prosenttia 

vähän sTarespia (piirros 5). Figenheimerin ruokaperunakelpoisuus oli 17 

yksikköä, Dintjen 13 %-yksikköä ja Saturnan 4 %-yksikköä pionompi kuin 

Jo 0302sn. 

Peruna-ppkerpinenkestävym 

Jo 0302 oli v. 1974 EUkana T-dhoeläintutkimuslaitoksen ja Hämeen Peruna 

Oy:n kamsa ffirjostotyssä lajlkokokeessa Tuuloksossa peruna-akeroisen 

ssastutnmlla pellolla. So osoittautui porunap-ankeroisolle altti1h.01, 

kuten nuutkin viljolyssä olevat kotinvdset ja 'enemistö ulkomaisista 

lajikLoista. 

murcump ,sisÄ LAATII 

ylkonäkö keitettynä, ,1%  

Jo 0302:n 71Tfror,M.(6 keitottynä kuului luokkaan erinomainen, kuten muidenkin 

kokeissa Ekana olioiden lajikkoidon lukuunottamatta Vetoa, joka kuului 

luokkaan hyvä (taulukko 7). 

Jo 0302sn Eukuloilla ei ole ollut juuri taipumusta rikkikiehumiseen. Ne 

olivat ohjemniä kuln Pidon, Amylan, Vedon ja Eigonhoimorin mdkulat. 

MbkNlauheisuusR_karkmq Ja kosteus. 

Jo 0302:n Ewlku kuului lunk.kann hyvä (taulukko 7). Tähän luokkaan kuuluivat 

myös muut koolajikkoot paitsi Pito luokkaan orinomainon. 

JaUhoisuus koostuu neljästä mallon osatekijästä: rikkikiehuminen, mallon 

k*vuus, karkous ja kostous. Jo 302 arvosteltiin kohtalalson jauhoisekdi 

jauhoisoksi. Tähän jadhoisuusluokkaan kuuluivat myös Ed(i,enholmer, 

T~I.jaU TUOE30; Veto, Dokord ja Saturna. Amyla ja Pito kuuluivat luok-

kaan hyvin jauhoi= sokä Rintje ja Valtti luokkaan hiukan jauhoinon. 

Jo 0302:n maito ei ollut kovin karkea tai liian kuiva. 

Willo7ILYUg°t 

Jo 0302:n raåkamUto ja keitetty maito olivat keltaisia, samaa värieävyä 

kuin Sataman ja Amylan (taulukko 7). 
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Jo 0302-n rfulniloldem  sitnon laatu 

1 	. 	. 
'I- 

. 
.2AL7,1- 1Lku Jauhoi- KAI= 

1971-73 Loi- AkA4(1 suuo 
,n harkem kosto- väri timumison 

1-9 1-4 1-9 1-4 1-4 

uo 

1-4 

raaka 

1 

vähnTs 
raaka 
1-9 

koitotty
-4 

, 

1-9 
Jo 0302 7 2 7 29 14 296 29 1 	. 6,7 795 
Voto 	• '-• 0 LO -0 ±0,0 ±090 ±090 -09 1 -095 ;!:0 90 
Me 

A. 
+1 +1 

.,. 
.±.0 + +095 +093 +095 +092 -090 -1 9 1 

Witti -,0 .1 -10 -09 4 -093 -09 4 +092 -1 00 -096 

Kokoot 'diko:2- .d_kki- llaku Jauhoi- flallon 
1971-73 _j 1 -,i- :J.11y1-  

.: 3,-,Li __21,-2.....oL1 väri väri tummumison 
raaka koitot 

ty 
vähyyo 

raaka heitot 
ty 

0-10 0-100 0-100 0-100 1-9 1.9 0-100 0-100 

Jo 0302 09  65 70 72 7 7 58 64 
Dintje -,-,r ) +0 -2 -19 -1 -1 +3 +15 

Jo 0302 01 65 70 76 7 7 60 67 
EIGwh~.r +7 -1 +6 +2 ±0 +1 +7 +14 

Jo 0302 02 61 72 79 7 7 54 61 
LLI'L2kkijan 
Tuch___1 

+2 +2 +9  +4 -1 1 +1 +14 . 

Jo 0302 02 64 71 73 7 7 61 64 
Veto -3 -2 +4 +6 -1 -1 -2 +6 

Jo 0302 01 63 70 76 7 7 55 63 
A +3 -4 +myla +8 +17 0 -0 -4 +8 

Jo 0302 02 65 70 72 7 7 50 64 
Pito +2 ..5 

+14 +14 +2 	. +2 -4 -2 
Rekord +5 +4 +4 -1 +2 +2 -2 +6 

Jo 0302 81 61 69 81 7 7 53 63 
Sata +4 -0 +5 -5 o -o -6 +10 



Taulukko 7 arvostoluasteikot: 
1(3 

ulkonäk8 1-9 

9 . hyvä 

ulkonäkö 0-100 

0-19 = huono 

20-39 = välttävä 

40-59 = tyydyttävä 

60-79 = hyvä 

00-100.= erinomainen 

maku 1-9 
9 = hyvä 

Maku 0-100 

0-19 = kolvoton 

20-39 = huono 

40-59 . tyydyttävä 
60-79 = hyvä 

00-100= erinomainen 

jathelauus 1-4 
4 = erittäin jaUhoinen 
3 = jauhoinen 
2 = tiivis , 
1 = vetinen 

jauhoisuus 0400 
0-19 . vetinen 

20-39 = ei jauhoinen 

40-59 = hiukan jauhoinen. 
60-79 = kohtalaisen jaahoinen 
80-100= byvinjauhoinen 

rikkikiehrminen 1-4 

4 = hajalla 
3 = rikki 
2 = jonkun verran rikki 
1 = ehjä 

rikkikiehuminen 0-100 
0-19 = hajalla 

20-39 = kohtalaisesti rikki 

40-59 = lievästi rikki 
60-79 = ehjä 
80-100= ehjä, pehmeä 

karkeus 1-4: 4 = karkein 
kosteus 1-4: 4 = kuivin 

väri 1-9 

1 -= harmaa kirjava 

3 = valkoinen 
5 = vaal. keltainen 
7 m keltainen 

9 = tumman keltainen 

tummuminen 1-9 

1 = musta 	9 = kirkas 

tummuminen 0-100 

049 = kokonaan tumma 
20-39 = pahasti tummunut 
40-59 = kohtalaisesti tummunut 
60-79 = hiUkan tummunut 

80-100= ei tummunut 
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t~aisePkeg3til 

Jo 0302:n raa'au mallon tummuminen 1 vrkgssa oli kokeissa yleensä kohta-

laista. Samaan tummumisluokkaan kuuluivat Hnnkkijan Tuomas 1 yksikköä 

parempana sekä Relrord 2 yksikköä, Amyla ja Pito 4 yksikköä, Saturna 6 

yksikköä huonompana. Bintje ja Eigonheimer kuuluivat hiukan tummuvien 

luokkaan. Vertailussa Vedon kanssa Jo 0302 sijoittui juuri ja juuri 

hiukan tummuvien joukkoon Vedon ollessa sitä 2 yksikköä huonompi. 

Jo 0302sn keitetyn mallon tummuninen kuului luokkaan hiukan tummunut. 

Pito ja Valtti tummuivat sitä ene~n ja Bintje„ Eigenheimer, Hankkijan 

Tuomas, Voto„ Lmyla, Rekord ja Saturna sitä vähe~no  

Jo 0302:n tummumisenkostävyys on täysin riittävä ruokaperunalle, mutta 

ruokateollisuusperunana se ei pysty kilpailoian Bintjen kanssa. 

Maltoviat 

VV. 1971-72 halkaistiin laatututkimUksien yhteydessä mukuloita latvasta 

tyveen ja tarkkailtiln sisäisiä maltetikoja: ruskettumia niin putkilo-

jänteossä kuin ytimessä, iskujen aiheuttamia mustelmia ja onteloita. 

Jo 03022n mallossa oli runkettumia paljon vähemmän kuin Vedon, mutta vähän 

onemiLln kuin Pidon ja Rekordin mallossa. Sisäisiin mustelmiin sen sijaan 

Jo 0302:11a oli enorn taipumusta kuin muilla lajikkoilla. Sisäisiä 

onteloita esiintyi kaikissa lajike-erissä äl,pP3n, joten ei voitu saada 

selviä eroja lajikkeidon kestävyysoroista. 

Jo 03022n  rasvammainto-oninaisuudet  

Korkean minalspa4uon ja runsaan tärkkelyspitoisuuden omaavat isomukulai-

set lajikkeet ovat sopivia rasvakeittotuottoisiin. Lisäksi on pelkistä-

vien sokorien pitoisuus oltava alle 1 painoprosenttia. Jo 0302n nuku- . 

lat ovat-  isokokoisia. Ominaispainojekautumaltaan Jo 0302 oli v. 1969 

ja v. 1971 lähinnä Rekordin kaltainen (taulukko 9). Bintjen ominais-

painojakautuma oli matalaluokkaisempi ja Eieenheimorin, Vedon, Amylan ja 

Pidon korkealuokkaisempi kuin Jo 03022n.. 



Taulukko 8 

J9 0302:n inaltoviat 

~lin- 
tojL 

kpl 

ffinkettu- 
2_12,h 

kpl 
of /0 

Eustol- 
hnt 

kpl 
cf 
I° 

Onttous 

kpl 
of jo 

Jo 05C.-› 29 5,6 13.6 0.1 
BIntj 40.3 -9.6 -0.1 

Jo 0302 10 4.6 2.8 0.1 
Elge2AJI= 40.7 -1.4 +0.1 

Jo 0302 21 5.7 15.1 0.2 
Voto +18.8 -7.5 - + 0.0 

Jo 0302 30 5.6 13.9 0.2 
Pito -0.3 -3.2 +0.4 

Jo 0302 30 5.6 13.9 0.2 
Rokok'd -1.1 -7.2 4 -0.0 

20 
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Marras-joulukuussav. 1969 ja v. 1971 valmistettiin ominaispainojokau-
tumasta tohtyjen määritysten korkeimpion luokkien inolumiota mtikuloiota 

ramkalaioia perunoita. Porunoista huuhdoltiin suola pois ominaispaino-

määrit-y-koen jälkeen. Mukulat kuorittiin voitsitoräisollä kuorimakonoolla 

ja suikaloitiin vihannesleikkurilla. Alamittaiset ja huononnäköinet 

oulkaloet hylättiin. Kylmässä vedossä huuhdotut suikaleet seiootettlin 

4-3 min 98 °Cgssa vedessä, valutottiin ja paistottiin 4- 170 °Cgooa 

Xultapula-öljyssä 7 min ja jäähdytettiin ulkona pakkasessa. 2/3  osaa 

näin caadusta esivalmistoesta pakastettiin muovilaatikoihin. Pakaotus-

ilInnötila oli - 25 °C ja säilytyslämpötila - 18 °C. 1/3 näyttoostä pois-

tettiin v. 1969 4 min 4- 100 °Cgssa ja v. 1971 5 min -1- 105 °Cgosa ja =00-

1,olt1in. V. 1969 pakontetut erät otottiin pakaotimosta 1 kkgn, 2 kkgn ja 

4 kkgn väliajoin ja v. 1971 2 kkgn, 5 kkgn ja 12 kkgn väliajoin, arvoa-

teltlin osivalnlisteen ulkonäkö sulnmioen jälkeen, paistnttiin ja mwestel-

tiin. 

Euivalmitoteen väri ja valmistuotteen maku ja mureun huononivat yleensä 

pokastusajan pidentyeopä (taulukot 10-11). lq.,  	ilmiöt olivat somJn- 

tanaioin kaikilla lajikkeilla. Jo 0302gn ranakalaioot peromt olivat 

vuoolon 1969-70 kokeissa parompia knin vuoolon 1971-72 kokeissa toio-

ton lajikkoitton =kaltaisiin porunoihin verrattaonsa. Suurin oli oro 

cokä onivalmistoon että valmlotuotteen värissä. Bintjen MU201.1;] oli 

vuosien 1969-70 kokeissa huonompi mutta vuosien 1971-72 kokeissa vähän 

parnmpi kuin Jo 0302gn.'aidon lajikkeiden mureus oli suurempi kuin 

Jo 0302n moleimissa kokeissa. Valmistuotteen makuorvontolu vv. 1969-70 

ei antanut selvää eroa eri lajikkeiden välillä. Vuosien 1971-72 maku

arvontoluosa arvosteltiin Bintjon, Pidon ja Rekordin ranskalaiston DO 

runoidon DILL'u vähän paremwksi kuin Jo 0302gn. 

Valmistuotteiden tummuminen oli melko hidasta vv. 1971-72 (taulukko 11) 
Vedon ranShalaiset perunat tummuivat eniten. Bintjen, Pido ja Rnkordin 
ranskalaiset perunat tummuivat vähe~n tai yhtä paljon kuin Jo 0302:n 
paitsi Rokordin 12 kk sällytetyt ranskalaiset perunat enenn=än kuin 

Jo 0302gn. 

Jo 0302:nnmukuloiden voidaan katsoa soveltuvan rasvakeittotuotteisiin 

, keskinkortaiseoti. 
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Taulukko 9 

_p30?3,23.,,,12.2:514-3,:prl 	oripinal.ppyi nejeknut.:mieh  
NCEpir,r)01.1,  

Ominaispainoluokat 

1.065- 
1.070 

1.070- 
1.075 

1.075- 
1.080 

1.080- 
1.005 	. 

1.085- 
1.090 

090 

o 35 42 23 0 0 
0 9 30 28 12 11 

0 100 0 0 0 0 
21 50 17 o 3 	. 1 

o 18 23 28 12 19 

0 26 36 33 3 0 

2 9 24 17 16 29 

0 4 23 36 23 12 

0 16 27 19 34 4 

o 0 0 0 11 09 

o 52 19 28 1 0 
2 3 45 39 6 3 



Taulukko 10 	 23 
yo_0302,ranskalsigyten,peruppi o- 	Takastuskokeessa 

Lajiko 

pakastuasika 

Esivalmiste 
0-100 

Valmistuote 
0-100 

väri tasai- 
suus 

väri tasai- 

suuo 
maku murous 

Jo 0302 85 90 80 90 84 80 
1 kk 85 90 80 85 74 80 

: 	9  Lk 80 90 80 00 80 65 

4 kk 75 05 80 90 76 75 

Bi tje -5 - + 0 +5 ±0 -5 -10 
1 kk - + + -0 +0 -0 -15 +6 -20 
2 kk +5 Lo -5 -15 -2 -5 
4 kk +5 - + 0 -5 -10 -5 	« -15 

Eigenhoimor -25 -15 -10 -20 -6 +5 
1 kk -20 -15 +5 -5 +2 +5 
2 kk -25 -30 - + 0 +5 +1 +25 

4 kk -15 -15 -5 -15 -3 +5 

Veto -15 + -0 + -0 ., L0 -4 +5 
1 kk -15 -10 - 

+ 
-5 

+0 -0 -5 
2 kk -10 -10 +5 + -0 -6 +10 

4 kk 4-5 +5 -10 -15 +2 +5 

Amyla -35 -10 -10 -10 -2 +0 - 
lkk -35 -10 - + 0 -5 +3 +10 
2 kk -30 -20 -5 - + 0 +4 +20 
4 kk -25 -5 -5 -5 - 

.1-
0 +10 

Rekord -25 -15 -10 -15 -3 +10 
1 kk -25 -15 -10 +5 +1 - + 0 
2 kk -20 -25 -20 -20 -3 +20 
4 kk -25 -20 -15 -20 -3 +10 

Flto -30 -10 -5 ±0 -2 +10 
1 kk -30 -10 - 

+ 
0 -10 +5 +10 

2 kk -20 -20 - + 0 +10 +25 +3 

4 kk -25 -15 - + +0 	-0 -6 +10 

0 = huono9  100 = hyvä 



24 
r2p,u1ukko 11 

Jo 0302 ranokalair-?ten_peran den  aieto- 1£3.,_pakaotue- 
kokee oon, _v 	1971-Ta 

Euivaimiote 
0-100 

Valmistuo•te 
0-100 

Tun.uninm. 
viihyyo 

väri tacia 
Linue 

väri taeai- 
f311119 

rku mureue 2 v2r. 4 v-/fk 

J0 0302 65 90 65 90 74 68 80 75 
2 kk 70 80 70 85 80 75 60 75 
5 kk 65 70 70 80 74 71 75 60 

12 kk 63 70 70 75 71 70 70 	• 70 

Bint je +25 +5 -5 -20 +5 +5 +5 +5 
2 idC +25 +15 +25 +5 +3 +3 -0 
5 kk +30 +15 +15 +5 +5 -o ±0 +10 

12 kk +30 +25 +5 -5 +6 1-0 -0 ±0 

Veto +20 -10 +25 -o +9 +13 -5 -5 
2 kk +10 +15 -5 -5 +3 -5 -5 
5 kk +15 +10 +10 -o -2 +8 -5 

12 kk +8 +10 ±0 +5 +1 -0 -0 -5 

Pito +20 +5 +30 +5 +9 +13 +5 +5 
2 kk +20 +15 +25 +5 +6 +9 -0 -0 
5 kk +25 +25 +25 +.10 +14 +8 -0 +5 

12 kk +20 +10 -5 +4 +2 +10 +8 

Rekord +10 -0 +15 -0 +16 +7 -0 
2 k.k -5 +20 +5 +6 +5 +10 +5 
5 kk +20 +20 +20 +10 +16 +4 +5 +15 

12 kk +17 +10 -0 -10 +9 +5 -5 -7 

0 = huono 100 = hyvä 

tummurainen: 0 = tirnmq 100 = muuttumaiön 
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VffilAST0ITI10:ST2VIryS  

Koekautena ei ole voitu järjostää varsinaisia varastointikokeita. Tavalli-

sista kokeiden ja lisäysviljelysten varastoinneista tehtiin kuitenkin ha-

vaintoja. Jo 0302:n mukuloiden säilyminen oli hyvä. 

cyfITFIVETO j0 0302:N IMIMILUSTA 

Enkula- lp  tärkkelysnadot  

Jo 0302-peruna oli kokeissa vv. 1965-75 erittäin satoisa lajike,jonka 

satoisuus myös virussaaptunnassa säilyi kauan. Sen tärkkelyspitoisuus 

oli keskly,.Wirin 1695 %. Kokeissa oli sen tärkkelyspitoisuus i:llä 

kasvtwyöhyldLeellä, 17,3 %;, II:lla 16,4 	III:lla 16,4 % ja IV:llä 15,3 %. 
Johtuen Jo 0302:n suurista mukulapadoista myös sen tärkkelyscadot olivat 
suurempia kuin muiden koelajikkeiden. Se oli satoisa I-IV-vyöhykkeillä. 

Fffikuloiden ulkoinen laatu 

Jo 0302gn Doikeanlitteät, koltamaltoiset mukulat olivat kookkaita. Se oli 

lajittolujakautumaltaan melko edullinen lajike. Suurin osa mukuläista oli 

keLkikokoisia ja alamittaisia oli vähän. 

Jo 0302:n lehtirutonkestävyys oli hyvä, Vedon luokkaa ja mukularuton - 

kestävyys en melko hyvä. Sen mukulat vauzioituivat mekaanisesti vain lie-

västi. Jo 0302:n ruvcil-estävyys oli melko hyvä, Rakordin ja Pidon kesta-

vyyksion väliltä. Se ei ollut altis ceittiruvelle, mutta me3ko altis har-

maa hilseelle. Jo 0302 ei ole syövän- eikä peruna-ankoroisenkestävä. 

fluokaperuna-asetuksen mukainen ruokaperunakelpoisuus oli melko suuri, 

EUgenheimerin, Dintjen ja Saturnm ruJeaperunak'elpoicuutta OUUTOEfOi. 

Mlkuloiden_sisäineulaatu 

Jo 0302gn mukuloilla ei ollut taipumusta rikkikiehumiseen, mmku oli hyvä, 

janhoisuus kohtalainen. Sen raa'an mallon tow-irminen oli kohtalaista ja 

keitetyn mallon hiukan tummuvaa. Sen tummumisenkestävyys on hyvä ruoka,-

perunalle ja tyydyttävä myös ruokateollisuusperunalle. 

Jo 0302:n mukuloiden mallossa oli paljon vähemrlän ruskettumia kuin Vedon, 

mutta vähän enemRn kuin Pidon ja Rekordin mnllossa. Kolhiutumicesta joh-

tuvia sisäisiä =toimia oli Jo 0302:ssa vähän enemmän kuin muissa lajik-

keissa. 



Jo 0302 soveltui keskinkertaisen hyvin rasvassakeittotuotteisiin. Jo 0302:ta 

on ennenkaikkea pidettävä laadultaan hyvänä ruokaperunana. 

Varastointikestävyys 

Jo 0302:n varastointikestävyys on ollut hyvä. 

Tuotantomuoto 

Jo 0302 on Rekordin, extra luokan ruokaperunan laatuluokkaa ollen kuitenkin 

sitä satoicampi, parempimuotoisompi, ruven- ja lehtirutonkestävämpi sekh 

viniota kostävämpie 

Jo 0302 suositellaan ennenksikkea ruokaperunatuotantoon. 

VIIJEYS170STTUS  

Jo 0302:ta suositellaan viljältäväksi satoisana hyvälaatuisena ruokaperunana 

viljelyvyöhykkeillä I - IV, muttei perunasyövän saastuttamiin pitäjiin. 

.IJSKYSVILJELY 

Jo 0302:sta on 4800 kg perus- ja valiosiemen vaatimuksen täyttävää perunaa 

varastossa. Mikäli sen katppaanlaskukelpoistudesta tehdään päätös lisätään 

sitä kaovukautena 1976 ja varsinainen kauppaaniasku voi tapahtua talvikau-

tena 1976-77. 

Jokioisissa 15. huhtikuuta 1976 

Saija Ravantti 
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Liite 1 

Jo 0302-perunan lajikekuva 

Valtion siementarkastuslaitos 
18.12.1975 

Maatalouden tutkimuskeskuksen Kasvinjalostuslaitoksen perunalinja Jo 0302 on 

ollut vain yhtenä vuotena, vuonna 1975, valtion siementarkastuslaitoksen la-

boratorio- ja kenttäkokeissa, joten seuraavaa lajikekuvausta on pidettävä var-

sin alustavana. 

Kasvusto kellanvihreä, matalahko, lehtevä. Kukkiminen keskinkertaista, 

joitain marjoja. 

Varsi paksu särmikäs, siipi usein kiharainen, ei juuri antosyaania. 

Lehti iso, tuskin peitetty. Lehdykät suuria, pitkänomaisia, aika sileitä. 

Ylin lehdykkäpari voimakkaasti kärkeen suuntautunut. Välilehdyköitä runsaasti. 

Kukka valkea, keskikokoinen aika pingoitettu. Kukinto pieni, kukintoperä keski- 

pitkä. Nuput vihreät, hyvin heikosti antosyaania. Kukka- ja kukintoperät 

vihreät. 

Mukula valkokuorinen, keltamaltoinen. Mallon väri NUV-valossa sinervä. Itu 

miltei väritön, hyvin heikosti punavioletti. Mukula muodoltaan pitkänsoikea, 

aika täyteläinen. Napakuoppa yleensä näkyy, silmät matalat. 

Tarkastaja 

Osmo Ulvinen 
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