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Uusia kokemuksia perunaruton 
torjunnasta 

Vaikka perunaruton vahin-
got viime vuona jäivätkin 
suurimmassa osassa maata 
varsin vähäisiksi, ei ole unoh-
dettava, että tämä tauti sään-
nöllisesti aiheuttaa perunasa-
dollemme huomattavan suuret 
tappiot. Runsassateiset kas-
vukaudet 1952-54 olivat oi-
keita "ruttovuosia", mutta 
kuitenkin lähempänä keskin-
kertaista ruton esiintymismää-
rää kuin viime vuosi. 
Tärkeimmät perunaruton tar-

tuntalähteet ovat taudin saastutta-
mista siemenperunoista Kasvaneet 
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kasvit. Kostean ilmaston vallitessa 
kehittyy niissä sienen kuromaiti-
öitä, jotka tuulen mukana voivat 
levitä melko etäällekin. Koska tau-
ti näinollen voi levitä terveeseen 
kasvustoon naapurin viljelyksiltä-
kin, ei terveen siemenperunan 
käyttö riitä turvaamaan peruna-
viljelystä rutolta. Vaikka kasvin-
jalostajain pyrkimyksenä on jo 
kauan ollut rutonkestävien peru-
nalajikkeiden aikaansaaminen, on 
olemassa vain muutamia jalosteita, 
jotka ovat edes lähimain rutonkes-
täviä. Meillä ovat tällaisia lähinnä 
Akvila, Nuutti ja Ruusu-
1 eht i. Näistäkin Ruusulehden 
rutonkestävyys rajoittuu vain mu• 
kuloihin. Muidenkin lajikkeiden 
rutonkestävyydessä on kyllä mel-
koisia eroja. Tiedot niistä on saa-
tavissa mm. maatalouden ammat-
tikalentereista. 

Perunaruton suoranaisen torjun-
nan mahdollisuudet oloissamme on 
jo vuosia sitten kokeellisesti osoi-
tettu yhtä hyviksi kuin ulkomail-
la. Edellyttäen, että käytetään 
parhaita torjunta-aineita, ruisku-
tetaan oikeana ajankohtana ja riit-
tävän monta kertaa sekä suorite-
taan työ oikealla tavalla, voidaan 
ruton tuhot varsin tehokkaasti tor-
jua. 

Ruton torjuntaruiskutus 
on ennakkotorjuntaa, joka on aloi-
tettava ehdottomasti ennen kuin 
tautia on kasveissa huomattavissa-
kaan. Ensimmäisen ruiskutuksen 
otollisimman ajankohdan määrit-
täminen on vaikeata. koska taudin 

puhkeaminen vaihtelee paljon 
maan eri osissa ja samallakin paik-
kakunnalla vuosittain. Kun ensim-
mäiset ruttolaikut tulevat lehdissä 
näkyviin noin 2 viikon kuluttua 
saastunnasta eli yleensä pian ku-
kinnan jälkeen, voidaan yleisoh-
jeena sanoa, että ruiskutukset on 
aloitettava perunan kukinnan al-
kaessa. Jos säät ovat erityisen suo-
tuisat ruton kehitykselle ja leviä-
miselle, on ruiskutukset aloitetta-
va jo aikaisemmin. Yksi ruiskutus 
ei riitä, vaan on niitä käytettävästä 
aineesta riippuen toimitettava 2-4 
kertaa 10-14 päivän väliajoin. 

Teholtaan ja käyttöominaisuuk-
siltaan on kuparikalkkiseos paras 
ruton torjunta-aine edellyttäen, 
että käytettävissä oleva kalkki on 
hienojakoista. Seoksen valmista-
minen on kuitenkin siksi vaival-
loista ja aikaa vaativaa, että mo-
net käyttäjät ovat katsoneet par-
haaksi siirtyä tosin kalliimpien, 
mutta helpompikäyttöisten ns. 
korkeaprosenttisten ku-
pari valmisteiden (Dupha-
rin kolloidikupariruiskute, Kupri-
jauhe, OB 21, Perenox ja Solto-
san) käyttöön. Niiden teho ruttoon 
on lähes kuparikalkin veroinen, 
eri valmisteiden kiinnittymisky-
vyssä on kuitenkin jonkinverran 
eroja. 

Kaikkien perunaruton torjun-
taan käytettäväksi hyväksyttyjen 
kuparivalmisteiden käyttöohjeissa 
mainitut vähimmät käyttömäärät 
vastaavat 3 kg/ha puhdasta kupa-
ria, joka on vähin riittävä aine-
määrä ensimmäisissä ruiskutuKsis-
sa. Myöhemmissä on syytä Käyttää 



ohjeissa mainittuja suurempia ai-
nemääriä. 

Kaptaani- ja zinen-aineita voi-
daan ruton ennakkotorjuntaan 
myös käyttää, mutta niillä on toi-
mitettava useampia ruiskutuksia 
ja pienemmin väliajoin. 

Vettä käytetään ruiskutteiden 
valmistamiseen sellaiset määrät, 
että sitä tulee ha:a kohden levite-
tyksi 800-1000 litraa kasvuston 
rehevyydestä riippuen. Hyvän tu-
loksen saavuttamiseksi on koko 
perunan lehdistö saatava joka huo-
lena peittymään ruiskutteella. 
Verraten korkealla paineella toi-
mivat traktoriruiskut, joissa on 
kartiomaisen suihkun antavat 
suutimet, voivat täyttää tämän 
vatimuksen vain ylhäältäkäsin 
suihkuttavinakin. Ruiskutus on 
suoritettava kuivan sään vallites-
sa. Jos sade alkaa ennenkuin 2 
tuntia on kulunut ruiskutuksesta, 
on käsittely uusittava. Perunan 
varsiston tallaantumisen estämi-
seksi on traktorin pyörien eteen 
hyvä kiinnittää peilistä tai vanne-
raudasta torpeedomaiset vaon 
avaaj at. 

Varsiston tuhoaminen 
Kasvukauden lopulla tapahtu-

van ruttosaastunnan ehkäiseminen 
edellä mainituilla ennakkotorjun-
taruiskutuksilla on usein jo tek- • 
nillisistäkin syistä vaikeata. Var-
sisto on tällöin tavallisesti jo niin 
korkea, että ruiskuttaminen on 
hankalaa ja sitäpaitsi säät usein 
ovat sateiset. Kun kuitenkin rutto-
itiöiden maahan ja siitä edelleen 
nuoriin mukuloihin huuhtoutumi-
sen estäminen juuri tällöin olisi 
eritäin tärkeätä, on tutkittu sen 
mahdollisuuksia tuhoamalla var-
sisto ruttoitiöineen kemiallisilla 
aineilla. Menetelmä onkin antanut 
myönteisiä tuloksia ruton ennak-
kotorjunnan täydentäjänä. Varsis-
ton tuhoaminen parisen viixkoa 
ennen sadonkorjuuta keskeyttää 
luonnollisesti rnukuloiden kasvun 
ennen aikojaan ja aiheuttaa siten 
sadon jäämisen vähäisemmäksi 
kuin mitä se muuten voisi olla. 
Itse asiassa on sadon alennus kui-
tenkin vain näennäinen, koska 
rutto joka tapauksessa nopeasti 
tuhoaisi varsiston. Mukuloiden 
ruttoontuminen alentaisi lisäksi  

melkoisesti käyttökelpoisen sadon 
määrää. Varsien tuhoamisesta on 
etua myös siten, että mukuloiden 
kuori ennättää nostoon mennessä 
vahvistua melkoisesti. Merkittävä 
on myös työn säästö — varsien 
korjuutyö kun jää kokonaan pois. 
Varsien tuhoamisaineina .m meillä 
kaupan vain arseenipitoisia 
valmisteita Wuphar natrium-
arseniitti, Foliatox ja Narseeni), 
joita käytettäessä on pidettävä 
mielessä erityisesti niiden myrkyl-
lisyys ihmisille ja eläimille. 

Perunaruton torjuntaruiskutuk-
sista saatava hyöty vaihtelee luon-
nollisesti paljon eri olosuhteissa ja 
eri vuosina. Joka tapauksessa on 
se yleensä meidän oloissamme 
varsin kannattava toimenpide pe-
runasadon turvaamiseksi. Sateisi-
na kesinä ja varsinkin rutolle alt-
tiita lajikkeita viljeltäessä voi-
daan siten saada hehtaarilta usei-
den kymmenien tuhansien mark-
kojen hyöty ennenkaikkea rutto-
vapaan sadon muodossa. Erityises-
ti herkkuperunaviljelyksillä olisi 
ruiskutukset otettava vakituisiksi 
hoitotoimenpiteiksi. 
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