
1 Varhaisperunan viljely (tavanomainen viljely)

Varhaisperunan viljely
Varhaisperunalla tarkoitetaan varhain keväällä istutettua perunaa, joka korjataan kes-
kenkasvuisena ja myydään varastoimatta. Varhaisperunasta kuori irtoaa helposti peru-
nan pintaa hieraisemalla. Myöhemmin heinä/elokuussa myytävää perunaa, jonka kuori 
on jo kiinnittynyt, nimitetään kesäperunaksi. 

Suomessa viljellään vuosittain n. 700 ha varhaisperunaa. Sen päätuotantoalue on aivan 
eteläisin Suomi ja erityisesti Varsinais-Suomi.

Kasvupaikka
Perunalle sopivia maalajeja ovat hienot (HHt) ja karkeat hiedat (KHt), ehdollisesti myös hietamoreenit 
(HtMr). Maan multavuus parantaa veden ja ravinteiden pidätyskykyä. Hietamoreenit ovat yleensä lämpimiä, 
mutta niiden kivisyys voi olla este perunan viljelylle. Varhaisperunalle varataan tilan lämpimimmät lohkot, 
joille saadaan järjestettyä kastelu.

Ennakoivat toimet
Jos tila viljelee perunaa ensimmäistä kertaa, niin tilan on liityttävä Ruokaviras-
ton ylläpitämään kasvinterveys- ja taimiaineistorekisteriin. Rekisteröintivelvoite 
koskee yli 0,5 ha perunaa viljeleviä viljelijöitä. Viljelijä saa FI-11111 -muotoisen 
rekisterinumeron, jota käytetään perunapakkauksissa muiden pakkaustietojen 
lisäksi.
 Itse viljelyyn liittyvä ennakoiva ja tarpeellinen toimi on juuririkkakasvien 
hävittäminen etukäteen: glyfosaatilla, aktiivisella avokesannoinnilla tai jollain 
muulla tavalla. Juolavehnä haittaa merkittävästi kasvun lisäksi perunannostoa. 
Myös kasteluveden saanti varhaisperunalohkoille pitää varmistaa jo edeltävänä 
syksynä.
 Välivuosina on hyvä huolehtia maan perusparannuksesta maltillisella kalkkimäärällä tai biotiitillä. Peruna-
maiden kalkitusta helposti vältellään perunaruven pelossa, mutta peruna tarvitsee myös kalsiumia. Kalkituk-
sella sitä ja tarvittaessa myös magnesiumia saadaan maahan edullisesti. Biotiitti tuo edellisten lisäksi maahan 
hidasliukoista kalia. Optimi-pH perunalle on 5,8 - 6,1. 
 Perunalle sopivia esikasveja ovat lyhytikäiset nurmet sekä viljat ja palkokasvit, joiden rikkatorjunnasta on 
huolehdittu. Vanhan nurmen jälkeen pellossa on vielä hajoamattomia nurmituppaita sekä riski sepän tou-
kista. Perunaa ei pitäisi viljellä peräkkäisinä vuosina. Jos tästä joudutaan tinkimään, niin sitten viljellään kaksi 
vuotta perunaa ja pidetään vähintään kolme välivuotta. 

Varhaisperunan viljely tavanomaisesti hoidetulla tilalla

Aikaistaminen
Varhaisperunan kasvua voi jouduttaa valitsemalla nopeakasvuisimmat lajikkeet, sulattamalla lunta pellolta 
etukäteen, käyttämällä katteita sekä idättämällä siemenperuna huolellisesti. 
 Kaikkein aikaisimpia lajikkeita ovat mm. Timo, Solist, Jussi, Carrera ja Avanti. Niiden kasvuaika on kah-
deksan viikon luokkaa. Monien suosikkiperunat Siikli ja Annabelle vaativat parisen viikkoa enemmän kasvu- 
aikaa kuin kaikkein aikaisimmat. Tyypillistä nopeakasvuisille perunoille on matala tärkkelyspitoisuus eli ne 
ovat kiinteämaltoisia. 
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Varhaisperunan viljely tavanomaisesti hoidetulla tilalla

Siemenperuna
Siemeneksi käytetään joko sertifioitua siementä tai omalla tilalla sertifioidusta 
siemenestä lisättyä siementä. Siemenkauppalaki kieltää maassamme tarkasta-
mattoman siemenen myynnin. Käyttämällä sertifioitua siementä saa lajikeaitoa 
siementä ja välttää mm. vaarallisten kasvintuhoojien (rengasmätä, peruna- 
ankeroinen) tulon omalle tilalle. Siemenperunaa myyvät muutamat siihen eri-
koistuneet yritykset sekä maatalouskaupat.
 Siementarve vaihtelee hyvin paljon siemenkoon mukaan (1 800 - 3 600 kg/
ha). Varhaisperunalle kannattaa käyttää vähän isompaa siementä kuin talvi-
perunalle. Isossa siemenessä on ituja lukumääräisesti enemmän kuin pienessä. 
Itujen ja sitä kautta varsien määrä korreloi mukulamäärän kanssa ja varhais- 
perunan tuotannossa pyritään mahdollisimman suureen mukulamäärään 
sadon kartuttamiseksi.

Lunta voi sulattaa levittämällä pellolle tummaa materiaalia, kuten multaa, tuhkaa, hiekkaa tai biotiittiä.  
Levitettävää ainetta tarvitaan vain sen verran, että hangen pinta värjäytyy. Aurinko sulattaa tummat alueet  
nopeammin kuin valkoisen lumen.
Idätys nopeuttaa perunan kasvurytmiä. Tavoitteena idätyksessä ovat tanakat, 
lyhyet, 15 - 20 mm pitkät valoidut, jotka kestävät istutuksen myös automaatti-
koneella. Perunat suositellaan idätettäväksi erityisissä idätyslaatikoissa, missä 
perunat saavat mahdollisimman paljon valoa.
 Suositeltava idätysaika vaihtelee lajikkeittain, mutta keskimääräinen idätys- 
aika on kolmisen viikkoa. Hyvä idätyslämpötila on +8 - +12 °C.  
 Idätysaikaa voi lyhentää säilyttämällä perunoita idätyksen aluksi 3 - 5 vrk  
20 °C:een lämmössä. 
 Varhaisperunat on syytä idättää sisätiloissa sopivan lämpötilan varmistami-
seksi. Mikäli idätys tehdään ulkona muoviteltassa tai kasvihuoneessa, on var-
mistettava, että yölämpötila ei laske pakkasen puolelle ja että päivällä muovin 
alla ei lämpö nouse liikaa.
Katteena istutukselle voidaan käyttää akryyliharsoa 1- tai 2-kertaisena. Myös 
harso-reikämuovi-yhdistelmä on mahdollinen. Harso aikaistaa satoa muuta-
masta päivästä viikkoon kevään sääoloista riippuen. Harsolla voidaan torjua 
myös lievää hallaa. Harso levitetään pellolle heti istutuksen jälkeen ja sen reu-
nat kiinnitetään huolellisesti painoilla. Harso poistetaan hoitotoimien ajaksi 
ja kuuman sääjakson vallitessa. Optimilämpötila perunan kasvulle on 17 - 20 
°C. Reikämuovi on poistettava perunan taimettumisvaiheessa polttovioituksen 
välttämiseksi ja harso poistetaan parisen viikkoa ennen nostoa. 

Maan muokkaus
Perunamaan voi kyntää syksylläkin, mutta kevätkynnöllä maa saadaan nopeasti lämpenemään ja kuivahta-
maan istutuskuntoon. Istutusmuokkaus tehdään 15 -17 cm:n syvyyteen joustopiikkiäkeellä tai jyrsimellä mah-
dollisimman vähillä ajokerroilla ja varoen kostean maan nostamista pintaan. Jos maa on nopeasti kuivuvaa  
ja / tai on kynnetty keväällä, peruna pitää istuttaa pian muokkauksen jälkeen.

Siemenperunoiden peittaus
Varhaisperunaa viljeltäessä siemenperunoita peitataan ennen kaikkea perunaseitin torjumiseksi. Peittauksen voi 
tehdä upotuspeittauksena idätykseen siemeniä laitettaessa tai sumutuksena istutuskoneessa. Istutuskoneisiin 
voidaan asentaa peittauslaite, joka sumuttaa peittausnesteen maahan putoavien siemenperunoiden pinnalle. 
Siemenperunoita voi ostaa myös peitattuna. 
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Varhaisperunan viljely tavanomaisesti hoidetulla tilalla

Istutus
Istutukseen voi ryhtyä, kun maa muokkautuu. Varhaisperuna istutetaan aina 
vähän liian kylmään maahan. Kylmän maan haittoja voi vähentää istutta- 
malla siemenperunat matalaan (2 - 10 cm maan pinnasta istutusvaon poh-
jaan) taimettumisen nopeuttamiseksi. Tällöin penkki mullataan täyteen  
kokoon myöhemmin. Istutustiheys on lajikkeesta ja siemenkoosta riippuen  
22 (pieni siemen) - 28 (iso) cm, runsasmukulaisella Annabellellä 26 - 32 cm. 
 Varhaisperunaa istutetaan usein kevyillä puoliautomaattikoneilla, missä 
kaksi istuttajaa laittaa siemenperunat kuppeihin. Isot pinta-alat istutetaan 
automaattikoneella. Istutuksessa pitää varoa rikkomasta ituja.

Lannoitus
Perunalla käytetään kloorittomia lannoitteita. Niitä ovat erityisesti perunalle ja 
puutarhakasveille suunnitellut lannoitteet.
 Perunan ravinnetarve vaihtelee lajikkeittain. Lajike-edustajat suosittelevat 
varhaislajikkeille typpeä 50 - 55 kg:sta /ha ylöspäin. Ravinnemäärää lasket-
taessa on huomioitava normaaliin tapaan esikasvi ja maalaji, vaikka kylmässä 
maassa kasvun alkuvaiheessa ei typpeä maasta paljon vapaudukaan. Liikaa 
typpeä pitää varoa, sillä se muuttaa luonnostaan kiinteämaltoiset lajikkeet  
vetisiksi. 
 Fosfori- ja kaliumlannoitus suunnitellaan viljavuustietoja hyödyntäen.  Fos-
fori turvaa perunan alkukehitystä: erityisesti juurten kasvuun tarvitaan fosforia. 
Fosfori nostaa perunan kuiva-aine- ja tärkkelyspitoisuutta. Kylmään maahan  
istutettu varhaisperuna hyötyy helppoliukoisesta starttifosforista. Peruna käyt-
tää kaliumia paljon ja varhaisperunalle käytettävät karkeat maalajit ovat luon-
nostaan kaliumköyhiä. Kalium parantaa perunan vedenottoa ja sisäitä laatua.  
Lannoitussuunnittelussa on huomioitava ympäristökorvauksen N- ja P-maksi-
mit, vaikka varhaisperunan viljelyssä ei maksimimääriä yleensä käytetäkään.
 Lannoitus tehdään sijoituslannoituksena istutuskoneen lannoitusyksiköllä. Lannoitusyksikön puuttuessa 
lannoitteet levitetään pellon pintaan tilalla käytettävissä olevalla kalustolla ennen istutusta.

Rikkatorjunta ja multaus
Katteet jouduttavat myös rikkakasvien kehitystä. Tilannetta on seurattava, että rikkakasvit eivät ennättäisi kas-
vaa liian suuriksi onnistunutta torjuntaa ajatellen.
 Rikkakasvit voidaan torjua joko mekaanisesti tai kemiallisesti. Mekaaninen torjunta tehdään kahdessa 
erässä. Ensimmäinen multaus tehdään siemenrikkojen olleessa sirkkalehtiasteella multaimella, missä on pen-
kin harjan lataava tai haraava laite. Toisella multauskerralla muotoillaan penkit lopulliseen kokoonsa ennen 
kasvuston sulkeutumista. Penkin harjan käsittelyyn on käytetty myös omatekoisia, traktorin lumiketjuista teh-
tyjä multaimia.
 Kemiallisesti rikkakasvit voidaan torjua ennen taimettumista tai ensimmäisten taimien tullessa pintaan. On 
huomattava kasvinsuojeluaineita koskevat rajoitukset: jotkut lajikkeet ovat arkoja tietylle tehoaineelle, joitakin 
aineita ei saa käyttää katteen alla viljeltäessä. Multaus tehdään ennen kasvuston sulkeutumista.
 Multaus on tärkeä osa laadun varmistamista. Sillä estetään vihertyneiden, siis kelpaamattomien, mukuloi-
den muodostuminen. On hyvä selvittää omien lajikkeiden tapa muodostaa mukulapesä. Esimerkiksi Jussi- 
lajike tekee mukulapesän korkealle ja tarvitsee näin ollen korkean penkin.
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Varhaisperunan viljely tavanomaisesti hoidetulla tilalla

Kastelu
Peruna tarvitsee vettä koko kasvukauden. Perunan taimettumisvaiheessa tasai-
nen kosteus idättää myös rikkakasvit, jolloin ne saadaan tehokkaasti torjuttua. 
Erityisen tärkeää riittävä veden saanti on mukulanmuodostuksen aikaan ja  
3 - 4 viikkoa sen jälkeen. Jos peruna kärsii kuivuudesta, se tekee vähän muku- 
loita. Varhaisperunalla pyritään runsaan mukulamäärän kautta saamaan  
satoa, koska kokoa ei kasvateta varastoperunan tapaan. Pian mukulanmuo-
dostuksen jälkeen peruna on altis kuivassa viihtyvän perunaruven tartunnalle, 
joten varmistamalla perunalle optimikosteus parannetaan myös ulkoista laa-
tua.
 Peruna kastellaan yleensä sadettamalla: isoilla aloilla sadetuskoneilla  
(”tykeillä”), pienillä aloilla voidaan käyttää putki-letkukalustoa. Tihkukastelu 
on periaatteessa mahdollinen, mutta ei välttämättä taloudellisesti järkevä. 
 Sadetuksen kerta-annos on karkeilla mailla alkuun 10 mm kerrallaan 4 - 5 päivän välein, multavilla mailla 
15 - 20 mm viikon välein. 
 Varsiston kasvettua kertamäärät voivat olla enimmillään karkeilla mailla 20 mm ja multavilla mailla 30 
mm. Peruna kuluttaa vettä keskimäärin 3,0 - 3,5 mm /pv, mutta aurinkoisina, tuulisina päivinä jopa 6 mm/
pv. Maan kosteutta on seurattava vähintään silmämääräisesti ja kouratuntumalla. Kosteutta voi seurata myös 
edullisella, maahan asennettavalla tensiometrillä tai digitaalisesti toimivilla, maahan asennettavilla antureilla.

Hallantorjunta
Halla on hyvinkin mahdollinen uhka varhaisperunakasvustolle. Asteen tai kahden hallaa voidaan torjua har-
soilla. Jos lämpötila laskee -3 - -4 °C:een, vain sadettamalla saadaan kasvusto turvattua. Sadetus aloitetaan 
ennen lämpötilan laskua nollaan ja jatketaan aamulla, kunnes jää on sulanut kasvustosta. Jos joudutaan tor-
jumaan hallaa useita öitä, vaarana on ravinteiden huuhtoutuminen ja maan vettyminen.

Tautitorjunta
Perunan monista taudeista varhaisperunan tuotannossa todennäköisimmin 
törmätään perunaseittiin, perunaruttoon ja -rupeen. Kesäperunalla voi esiintyä 
mm. kuorirokkoa ja tyvimätää.
Perunaseitti (Rhizoctonia solani) on maa- ja siemenlevintäinen sienitauti, joka 
voi vioittaa perunaa jo ennen sen taimettumista. Perunaseitti tekee kuoliolaik-
kuja perunan ituihin, varren maanalaisiin osiin ja rönsyihin. Peruna voi jäädä 
taimettumatta, jos seitti iskeytyy voimakkaasti ituihin. Kylmät ja märät kas-
vuolot lisäävät tätä riskiä. Seittinen peruna kasvattaa epämuotoisia mukuloita 
lähelle maan pintaa ja jopa varren alaosaan. Myöhemmin kesällä seitti näkyy 
peruna pinnassa mustina pisteinä, seittirupina, jotka siirtävät tautia seuraa-
vaan vuoteen. Seitin haittoja torjuntaan hyvällä viljelykierrolla, siemenperunan 
peittaamisella, istutuksella lämpimään maahan, pyrkimällä nopeaan taimettu-
miseen sekä syksyllä nostamalla peruna parin viikon sisällä varsien hävittämi-
sestä.
Perunarutto (Phytophtora infestans) on sienitauti, joka voi iskeytyä pahimmillaan 
perunaan jo taimettumisvaiheessa. Aluksi ruton oireet, tummanruskeat laikut, 
näkyvät lehdissä ja varsissa. Myöhemmin sade/kasteluvesi kuljettaa itiöt myös 
mukuloihin. Osa varhaisperunoista on varsin alttiita rutolle.
 Viljelykierto on oleellinen osa rutontorjuntaa, sillä ruton munaitiöt voivat 
säilyä maassa useita vuosia ilman perunaa ja saastunta voi tapahtua myös 
maasta käsin. Lajikevalinta, ilmava kasvusto ja kemiallinen torjunta ovat keino-
ja rutonhallintaan. Kemiallista torjuntaa tehtäessä on huomioitava varhais- 
perunan nopea kasvurytmi suhteessa varoaikoihin. 
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Kauppakunnostus
Suuri osa varhaisperunasta nostetaan suoraan myyntipakkauksiin, pieniin 
pahvilaatikoihin tai kontteihin. Tällöin kelpaamattomat perunat poistetaan 
jo nostovaiheessa. Varhaisperuna ei kestä normaalia multaperunan kauppa-
kunnostusta harjakoneineen. Varhaisperunaa myydään myös pestynä ja ku-
luttajapakkauksiin pakattuna, jolloin pesulinjastolla voidaan kelpaamattomat 
perunat poistaa.
 Pakkaukset punnitaan ja niihin laitetaan pakkausmerkinnät. Varhais- 
peruna lähtee markkinoille heti, korkeintaan yön yli säilytettynä.

Perunannosto
Kun päätetään perunannoston aloittamisesta, tasapainoillaan kysyntätilanteen 
ja sadon määrän kanssa. Varhaislajikkeet kasvavat nopeasti, mutta niin yleensä 
laskee hintakin. Ulkomaisen, jo myynnissä olevan perunan hinta vaikuttaa koti-
maisen varhaisperunan hintaan.
 Satomäärä kannattaa selvittää tekemällä koenostoja. Nostetaan perunat 
yhden neliömetrin alalta (1,25 m, jos riviväli on 80 cm; 1,33 m, jos riviväli on 
75 cm) ja punnitaan ne. Kerrotaan koealalta saatu määrä 10 000:lla, niin saa-
daan hehtaarisato kiloissa. Koenostoja kannattaa tehdä eri puolilta viljelystä. 
Luken tilaston mukaan varhaisperunan satotaso on 10 000 - 13 000 kg/ha.
 Varhaisperunan noston suurin haaste on saada peruna pysymään kuoriutumattomana, eikä se konenos- 
tossa oikein onnistukaan. Isot määrät nostetaan pienehköillä, tavallisilla perunannostokoneilla. Oma tuot-
teensa on ”kuokkaperuna”, joka kuokitaan kuokalla ja poimitaan käsin. Tämä ehjäkuorinen peruna päätyy 
usein torikauppiaille, tosin kyllä niitä marketeissakin vähän on tarjolla. Kuokkaperuna hinta on 2 - 3 -kertai-
nen konenostettuun verrattuna.

Perunarupea aiheuttavat useat Streptomyces-sädebakteerit. Tavallinen peruna- 
rupi (Streptomyces scabies) ja pohjanrupi (Streptomyces turgidiscabies) ovat ylei-
simmät perunaruven aiheuttajat Suomessa. Rupea torjutaan lajikevalinnalla, 
viljelykierrolla sekä pitämällä maa kosteana mukulanmuodostuksen jälkeen. 
Tavallinen perunarupi ei viihdy maassa, missä pH on alle 5,5, mutta niin hapan 
maa ei ole monelle muulle kasvutekijälle eduksi.

Jälkityöt
Varhaisperunan noston jälkeen pellolla voi viljellä jotain nopeakasvuista (vihan-
nes)lajia tai kylvää pellolle kerääjäkasvin. Kerääjäkasvi voi olla vaikka raiheinä. 
Kerääjäkasvi hyödyntää perunalta mahdollisesti käyttämättä jääneet ravinteet, 
rajoittaa rikkakasvien kasvua, ylläpitää orgaanisen aineksen määrää sekä estää 
eroosiota.
 Perunapellon syksyllä kyntämättä jättäminen varmistaa jääntiperunoiden 
paleltumisen talven aikana. Jos jääntiperunat säilyvät talven yli, ne voivat kasvaa 
seuraavana vuonna uuden perunakasvuston sekaan ja aiheuttaa lajikesekaan-
nuksia. Jos välikasvina on vilja, niin jääntiperuna kasvaa siellä rikkakasvina ja 
toimii mm. ruton levittäjänä.
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Varhaisperunan katetuottolaskelma €/ha, vuoden 2020 hinnoilla, hinnat alv 0, tuet C3-alueen mukaan.

Esimerkkilaskelma

Tämän tietolehtisen on tuottanut 63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi -hanke. Tekstin ja laskelman 
on laatinut Marjo Marttinen ProAgria Keski-Suomesta yhdessä ProAgria Itä-Suomen Heikki Inkeroisen kanssa. 
Kuvat Marjo Marttisen.

Yksikkö Määrä  á-hinta, € Yhteensä, €
Tuotot
Varhaisperunaa 10 kg:n laatikoissa
12 000 kg x 80 % kg 9 600 1,30 12 480,00
Perus- ja viherryttämistuki kpl 1 175,00 175,00
Luonnonhaittakorvaus kpl 1 242,00 242,00
Ympäristökorvaus kpl 1 63,00 63,00
Kansallinen tuki kpl 1 30,00 30,00
Tuotot yhteensä 12 990,00
Muuttuvat kustannukset
Pellon vuokra, oletus joka toinen vuosi vuokrapellolla ha 0,5 300,00 150,00
Glyfosaattivalmiste edellisenä syksynä l 3 7,70 23,10
Siemen, sertifioitu kg 1 900 0,93 1 767,00
Siemen, rahti kpl 1 85,00 85,00
Ylläpitokalkitus 5 tn/ ha, jaettu 5:lle vuodelle tn 1 44,00 44,00
Lannoitus
* perunalle soveltuva seoslannos kg 400 0,74 50,88
* starttilannos kg 50 0,55 27,50
Harso, oletus kestää 3 v., 10 000 m3:3 m2 3 333 0,09 299,97
Peittausaine, 0,125 l/perunatn -> 0,24 l l 0,24 212,00 50,88
Rikkatorjunta-aine kg 0,4 44,00 17,60
Rutontorjunta-aine a l 0,6 42,80 25,68
Rutontorjunta-aine b l 0,5 53,00 26,50
Sadetukseen käytetty energia kpl 1 150,00 150,00
Traktorityö (poltto- ja voiteluaine) h 44 8,70 382,80
Pahvilaatikot, 10 kg:n kpl 960 0,78 748,80
Tarrat pakkausmerkinnöille kpl 960 0,03 28,80
Tavarantoimitus, auton polttoaine l 168 1,03 173,04
Muut muutt. kus: viljelysuunn., kirjanpito, puhelin, työvaatteet kpl 1 500,00 500,00
Liikepääoman korko (8 237,05 € x 35 % x 5 %) € 0,05 2 882,97 144,15
Muuttuvat kustannukset yhtensä 4 695,70
Katetuotto A = tuotot - muuttuvat kustannukset
Tuotot 12 990,00
Muuttuvat kustannukset 4 695,70
Katetutto A 8 294,30
Ihmistyö
Kasvinsuojeluruiskutukset 4 kertaa h 4 16,70 66,80
Kyntö h 3 16,70 50,10
Istutusmuokkaus h 2 16,70 33,40
Idätykseen laitto h 2 16,70 33,40
Lannoituksen valmistelu, kiertokoe h 1 16,70 16,70
Istutus automaattikoneella + säiliön täyttö idätyslaatikoista h 8 16,70 133,60
Harsotus, 2 hlö x 2 x 6 h ja 2 hlö x 2x  4 h h 40 12,50 500,00
Sadetus, 2 x 6 h + 3 x 2 h h 18 12,50 225,00
Multaus  1 x h 3 16,70 50,10
Nosto 1 hlö, 14 nostokertaa, 700 kg myyntikelpoista/krt, 2 h /krt h 28 16,70 467,60
Nosto 3 hlö, sisältää kelpaamattomien poiston h 84 12,50 1 050,00
Kauppakunnostus (punnitus, pakkausmerkinnnät) h 14 12,50 175,00
Toimitus, 14 krt x 3 h h 52 12,50 650,00
Myynti, laskutus h 14 16,70 233,80
Ihmistyö yhtensä 273 3 685,50
Katetuotto B = tuotot - (muuttuvat kustannukset + ihmistyö)
Tuotot 12 990,00
Muuttuvat kustannukset 4 695,70
Ihmistyö 3 685,50
Katetuotto B* 4 608,80

* Katetuotto B jää katteeksi kone-, rakennus- ja yleiskustannuksille sekä pellon kustannuksille. Välttämättömät erikoisviljely-
   koneet varhaisperunan viljelyssä ovat istutuskone, kastelulaitteisto, multain ja nostokone. 


