Viljelyohje: Innovator
Ranskanperunatuotannon erikoislajike

Innovator on Euroopan tärkein ranskanperunoiden valmistuksessa
käytettävä nykyaikainen perunalajike. Sen paistolaatu, kuiva-ainepitoisuus ja laadun tasaisuus ovat ensiluokkaiset. Kun tuotetaan
rapeapintaisia ja jämäköitä, mutta sisältä pehmeäitä ranskanperunoita, Innovator on yksi kaikkein parhaista lajikkeista.
Viljelyssä Innovator on satoisa ja suurimukulainen lajike. Taudinkestävyyden suhteen lajike ei ole täydellinen, mutta heikkoudet
ovat hallittavissa. Innovator on ruvenkestävä lajike. Kenttäkokeiden
perusteella se kestää erittäin hyvin myös maltokaarivirusta. Ei silti
suositella pahoin saastuneille lohkoille ennen kuin kestävyydestä
on enemmän käytännön kokemusta.

typpitaso, syvä istutus sekä huolellinen seitintorjunta. Innovator on
arka seitille, ja viljely kannattaa siksi keskittää lohkoille, joilla on
kunnollinen viljelykierto. Tarkemmat ohjeet löydät alta.

SIEMENKOKO
35–50 mm

Innovatorin viljelyssä tärkeintä on korkeahko mutta ei liian korkea

TEOLLISUUSPERUNAN
ISTUTUSTIHEYS

taimiväli

30 cm

taimiluku

42 000 tainta/ha

siementarve

3 200 kg/ha

Onnistut Innovatorin viljelyssä mahdollisimman hyvin, kun huomioit seuraavat asiat kauden edetessä:
Innovator menestyy parhaiten hietamailla , joten
se sopii hyvin useimmille
suomalaisille perunamaille.

Kokeissa kestänyt erittäin
hyvin maltokaarta. Ei silti
suositella pahimmille lohkoille ennen lisäkokeita.

Parhaan tuloksen saat
lyhyellä viritysidätyksellä.
Vältä istutusta suoraan
kylmästä varastosta.

Innovator on erityisen
arka lajike perunaseitille .
Peittaa siemenperuna
huolellisesti.

Vältä istutusta kylmään
maahan seitin takia.
Lyhyempikin kasvukausi
riittää Innovatorille.

Innovator muodostaa
mukulapesän melko ylös,
lähelle penkin pintaa.
Istuta siemen syvälle.

Innovatorin typentarve
on korkeahko . Karkeilla
mailla 65―75 kg/ha.
Vältä silti yliannostelua.

Fosforin ja kaliumin tarpeet
normaalit. Magnesiumin
puutokset näkyvät herkästi,
paikkaa tarpeen mukaan.

Innovator on jonkin verran
arka Sencorin vioituksille .
Ei suositella ruiskutusta
taimettumisen jälkeen.

Innovator reagoi mukulan- Innovator on arka lehtimuodostuksen aikana
poltteelle . Jos lohkolla on
sekä kasteluun että lisä- aiemmin esiintynyt sitä,
typpeen: lisää mukuloita. torju jo ennen kukintaa.

Innovator on arka mukularutolle. Normaali rutontorjunta riittää, mutta ole
huolellinen, ettei se petä.

Varrenhävitys onnistuu
normaaliin tapaan. Kuori
on melko hidas , varmista
ennen nostoon ryhtymistä.

Korkea tärkkelyspitoisuus altistaa mustelmille.
Kiinnitä nostossa huomio hellävaraisuuteen.

Varastointi 7 ˚C
C . Innovator
ei sokeroidu keväälläkään.
Tasainen lämpötila pitää
itämislevon yllä pitkään.

Innovator säilyy hyvin
varastossa. Nopea alkukuivatus, lämpökäsittely
ja jäähdytys normaalisti.
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