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K
ädessäsi on nyt hieman erilainen Juu-
rikassarka-lehti. Sokerijuurikkaan 
Tutkimuskeskus (SjT) täyttää tänä 
vuonna 60 vuotta ja tämän kunniaksi 

julkaisemme Juurikassarka-lehdestä juhlanu-
meron. 

Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet SjTn 
toiminnassa vähintäänkin vauhdikkaitta. Vuo-
sina 2004 ja 2005 tutkimuksessa keskityttiin 
kasvukauden pidentämiseen (aikaisempaan 
taimettumisen panostaminen), laajempaan an-
keroistutkimukseen ja kasvinsuojelutoimien 
tarkentamista uusien ympäristöehtojen mukai-
seksi. Samanaikaisesti seurattiin tarkasti EU:n 
päätöksentekoa sokerijärjestelmän uudelleen 
organisoinnissa. 

Päätöksiä tuli ja kyyti oli kylmää. Vuosien 
2006 ja 2007 aikana Suomen sokerijuurikkaan 
viljelyala pieneni 40 % lla. Toinen juurikasteh-
das lopetettiin ja moni viljelijä teki päätöksen 
juurikkaanviljelyn lopettamisesta. Sokerisek-
torin leikkaukset ja tehtaan alasajo koskettivat 
myös juurikastutkimusta. Näiden vuosien ai-

kana tutkimustoiminta kartoitti laajasti erilaisia 
viljelyteknisiä menetelmiä juurikkaan talou-
dellisen kannattavuuden ylläpitämiseksi ja eri 
tuotantopanosten käytön tarkentamiseksi. Vas-
tauksia saatiin ESA -kylvömenetelmällä, täsmä-
lannoituksella, geeli-kylvöllä ja maanparannus-
aineilla. Vuoden 2006 aikana Sokerijuurikkaan 
Tutkimussäätiön hallitus teki päätöksen SjT:n 
uudelleen-organisoinnista. SjT:n rahoitusta vä-
hennettiin ja toimintaa supistettiin. Päätettiin 
luopua omasta laboratoriosta ja myydä koko 
Pohjankartanon koetila pois. Silloisen johtajan 
Nils Lindroosin tekemän perusteellisen selvi-
tystyön perusteella Pohjankartanon koetila ko-
konaisuudessaan myytiin vuoden 2007 lopulla 
ja uudet toimitilat vuokrattiin Piikkiöstä. 

Vuoden 2008 alussa SjT:n tutkimustoiminta 
aloitti työt Piikkiössä, Yltöisissä MTT:n puu-
tarhatutkimuksen tiloissa. Samanaikaisesti 
koekenttätoiminnan tarpeisiin kunnostettiin 
vuokratiloja Tuorlan maaseutuoppilaitoksen 
navettarakennukseen. Tutkimuksellisesti koe-
vuosi 2008 oli niukka. Koekentillä ruutuja oli 
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vain noin 2200 kpl ja tutkimukset keskittyivät 
pelkästään tilaustutkimuksiin, joista yli 70 % oli 
lajikekokeita. 

Vuonna 2009 sokerijuurikkaan tutkimus oli jo 
kotiutunut uuteen toimintaympäristöön ja hy-
viä viljelijäyhteistyökontakteja oli solmittu koe-
toiminnan onnistumiseksi. Vuosien 2009 ja 2010 
uudet tutkimusaiheet olivat kartoittaa mark-
kinoille tulleiden uusien lannoitteiden sovel-
tuvuutta juurikkaalle, viherlannoitusnurmen 
käyttöä juurikaskierrossa, ankeroistutkimusten 
laajentaminen saneerauskasvien viljelyteknii-
kan hiomiseen Suomen oloihin ja juurikkaan 
suorakylvömenetelmän testaaminen. Vuonna 
2010 järjestettiin viljelijöille viljelykisa, joka to-
teutettiin joukkuekisana Tuorlan koelohkoilla. 
Näiden kolmen vuoden aikana SjT:n henki-
lökunnassa tapahtui nopeasti muutoksia ja 
vuoden 2010 lopulla SjT:llä oli viisi vakituista 
työntekijää, joista kolme oli aloittanut työnsä 
hiljattain.

Vuosi 2011 oli Suomen sokerihistorian toistai-
seksi satoisin vuosi. Tutkimukseen uusia haas-
teita ja piristystä toi sokeritehtaan uusi koko 
Nordzuker konsernin laajuinen 20-20-20 projek-
ti. Tämän johdosta SjT:llä kaivettiin esille monia 
mahdollisia ja mahdottomia tutkimusaiheita, 
joiden testaaminen lähti hyvään vauhtiin vuon-
na 2011 ja jatkuu edelleen vuonna 2013. 

Tähän lehteen on koottu pieni otos Tutkimus-
keskuksen viimeisen kymmenen vuoden aika-
na tekemistä tutkimuksista satotasojen nosta-

miseksi ja niiden tuloksista. Mukaan on otettu 
jo kertaalleen julkaistuja juttuja, joihin on joko 
lisätty uutta informaatiota tai joiden jatkona on 
aiheeseen liittyviä uusia tuloksia. 

Tutkimuskeskuksen uudelleenorganisoinnin 
alkutaipaleella vuonna 2008 uutena Juurikas-
sarka -lehden päätoimittajana kommentoin or-
ganisaatiomuutosta seuraavasti ”SjT:n toiminta 
on ehkä ulkoisilta puitteiltaan nykypäivänä 
vaatimatonta, mutta tutkimuksen merkitys nyt 
ja tulevaisuudessa ei tule vähenemään.” Tämä 
kommentti on pitänyt paikkansa ainakin viimei-
set viisi vuotta. Tutkimustoiminta on kasvatta-
nut ruutumääriään vuosittain, joka on osoitus 
siitä että niin ulkomaisilla kuin kotimaisillakin 
yhteistyökumppaneilla on uskoa suomalaiseen 
juurikkaanviljelyyn.

Kotimainen juurikkaan tutkimus ei ole pel-
kästään tyytynyt hienosäätämään jo hyviksi 
todettuja viljelymenetelmiä vaan on ottanut uu-
delleen esille tutkimusaiheita, joiden näkee tois-
tuvan tämänkin lehden sivuilla kautta historian. 
Näin voimme varmistua siitä, että muuttuvissa 
olosuhteissa sokerijuurikkaalle taataan parhaat 
mahdolliset kasvuedellytykset. Lehden sisällöl-
lä haluamme muistuttaa kaikkia tärkeistä vilje-
lyn peruselementeistä, joiden on todella oltava 
kohdallaan, jotta nykyisten juurikaslajikkeiden 
huippusadot ovat mahdollisia myös Suomessa.

Kaarinassa kesäkuussa 2013
Susanna Muurinen
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Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus järjestää 
avoimien ovien päivän Tuorlassa 31.7.2013

Tervetuloa viettämään päivää kanssamme.
(Tuorlanpeltotie 1, 21500 Kaarina)

Ohjelma – Keskiviikko 31.7.2013
Klo 9:00–13:00  Avoimet ovet – vieraat voivat vapaasti tutustua kohteisiin
 Kenttäkokeet
        – lajikkeet
        – lannoitteet
        – kasvinsuojelu
        – saneerauskasvit
        – viljelytekniikka
 Posterinäyttely
 Koetoiminnan koneet
 SjT:n koetupa

Klo 11:30  Kenttälounas

Klo 13:00–n. 16:00 Juhlaseminaari (seminaariteltassa ruohoalueella)
  Sokerijuurikkaan merkitys Suomelle, maa- ja metsätalous-
        ministeri Jari Koskinen
  Sokerijuurikkaan viljely Ruotsissa, lantmästare 
        Anders Lindkvist, Ruotsi
  Sokerijuurikkaan viljely Keski-Euroopassa, viljelijä 
        Dr. Lutz Beplate-Haarstrich, Saksa
  Sokerijuurikkaan tulevaisuus Suomessa, viljelijä 
        Juha Wikström, Suomi
  Sokerijuurikkaan tutkimus Suomessa vuonna 2013 ja tulevai-
        suudessa, Susanna Muurinen, SjT, Suomi

 Iltapäiväkahvi seminaarin jälkeen

SOKERIJUURIKKAAN 
TUTKIMUSKESKUS

60
vuottaRr
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Ajo-ohjeet Seminaariin
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S
okerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen 
perustamisesta lähtien laitoksen koetoi-
minnassa keskeinen sija on ollut lajikeko-
keilla. Uudet lajikkeet on otettu viljelyyn 

vasta, kun niiden ominaisuudet on selvitetty 
eri puolille viljelyaluetta sijoitetuilla kokeilla 
ainakin kolmena koevuotena. Viljeltäväksi hy-
väksytty lajike on tämän jälkeen ollut mukana 
kokeissa niin kauan, kun sitä on käytännössä 
viljelty. Parhaiten menestyneistä lajikkeista koe-
tuloksia onkin 10–15 vuodelta. Pitkien sarjojen 
pohjalta on mahdollista tarkastella, miten juu-
rikaslajikkeiden satoisuus on kehittynyt ja mikä 
on lajikkeen osuus juurisadon nousussa.

Lajikkeet ovat parantuneet
Nykyisin viljeltävien lajikkeiden satoja ei voida 
verrata suoraan esimerkiksi 1950-luvun lajikkei-
siin, koska sekä viljelytekniikka että sääolojen 
mahdollinen muutos ovat vaikuttaneet tulok-
siin. Kuvissa 1 ja 2 tulokset on saatu siten, että 
uudempaa lajiketta on aina verrattu samoissa 
kokeissa vanhaan valtalajikkeeseen, joka useim-
miten on ollut myös kokeiden mittarilajike. Pa-
rivertailuun otetuilla lajikkeilla on ollut vähin-
tään neljä, useimmiten viisi tai kuusi yhteistä 

Sokerijuurikaslajikkeiden 
satoisuuden kehitys 
vuosina 1953–2001

Professori Kyösti Raininko

koevuotta. Näin tehty laskelma osoittaa, että nyt 
viljeltävät lajikkeet antavat noin kymmenen ton-
nia eli 34 % suuremman juurisadon hehtaarilta 
kuin 1950-luvun lajikkeet. Sokerisatoa saadaan 
nykylajikkeilla noin 1900 kg eli 43 % enemmän 
kuin 1950-luvun lajikkeilla. Sokerisato on ke-
hittynyt juurisatoa nopeammin, mikä osoittaa 
myös lajikkeiden sokeripitoisuuden nousseen.

Lajikkeiden satotaso ei ole kehittynyt aivan 
tasaisesti. Alkuvuosista 1960-luvun puolivä-
liin uusi lajike merkitsi selvää parannusta en-
tisiin. Siirtyminen monosiementä tuottaviin 
lajikkeisiin 1960- ja 1970-lukuvjen vaihteessa 
hidasti selvästi satoisuuden kehittymistä. Vas-
ta 1980-luvun lopulla kasvinjalostajat saivat 
aikaan uusia monosiemenisiä lajikkeita, joiden 
sato oli selvästi aikaisempia parempi. Etenkin 
Universin tulo viljelyyn merkitsi suurta harppa-
usta eteenpäin. 

Kenttäkokeiden satotaso
Lajikekokeet on aina pyritty sijoittamaan mah-
dollisimman tasaiselle koekentälle ja lannoitta-
maan oikein, kunkin ajan tietämyksen mukaan. 
Silti lajikkeiden paranemisen lisäksi myös vilje-
lytekniikan kehittyminen ja mahdolliset ilmas-
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ton muutokset näkyvät myös lajikekokeiden 
satotasoissa. Vuosina 1953–57 oli silloin eniten 
viljellyn lajikkeen HiK:n keskisato 29 tn/ha 
juurikasta ja 4550 kg/ha sokeria. Vuosien 1997–
2001 kokeissa Helmi- lajikkeen juurisato oli 47 
tn/ha ja sokerisato 8000 kg/ha. Lajikkeiden ke-
hittyminen selittää siten hiukan yli puolet kent-
täkokeiden satotason noususta.

Sokeripitoisuus
Korkea sokeripitoisuus ei yksinään ole mikään 
juurikkaan jalostustavoite. Sillä on merkittävää 
arvoa vasta silloin, kun se on onnistuttu yhdis-
tämään hyvään satoisuuteen. Jos satoisuudesta 
ei tarvitsisi pitää kiinni, sokeripitoisuutta olisi 
helppokin nostaa paljon nykyistä korkeammak-
si. Viljelyssä olleiden lajikkeiden sokeripitoisuus 
pysyi samalla tasolla koko 1950- ja 1960-luvun. 
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Kuva 1 
Juurikaslajikkeiden juurisato 
kehitys vuosina 1953–2000. 
(Juurikassarka 4/2001).

Kuva 2 
Juurikaslajikkeiden sokerisadon 
kehitys vuosina 1953–2000. 
(Juurikassarka 4/2001).

Vasta 70-luvun puolivälistä lähtien on pientä 
nousua havaittavissa.

Regressioanalyysin mukaan on sokeripi-
toisuus noussut vuotta kohden vain 0,007 % 
- yksikköä. Samanaikaisesti on lajikekokeissa 
samojen lajikkeiden sokeripitoisuus noussut 
keskimäärin 0,045 % - yksikköä/vuosi. Luvuis-
ta voitaneen päätellä, että sokeripitoisuuden 
nousu johtuukin pääosin muista tekijöistä, il-
meisesti lähinnä viljelytekniikan kehittymises-
tä. Sokeripitoisuuden kehitykselle on kuvaavaa, 
että 1990-luvun alkupuoliskon satoisimpien la-
jikkeiden Universin ja Hiltonin sokeripitoisuu-
det olivat 1950-luvun lajikkeiden tasolla. Vasta 
viime vuosikymmenen lopulla on viljelyyn tul-
lut lajikkeita (esim. Figaro ja Helmi), joissa suh-
teellisen korkea sokeripitoisuus on saatu yhdis-
tettyä hyvään sadontuottokykyyn. 
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J
atkettaessa Professori Rainingon aloitta-
maa sokerijuurikaslajikkeiden juurisa-
don ja sokerisadon kehityksen tarkaste-
lua parivertailun avulla, saadaan kuvien 

1 ja 2 kuvaajat viimeisen kymmenen vuoden 
ajalta. Parivertailuun otetut lajikkeet ovat olleet 
kokeissa aina yhtaikaa vähintään neljä vuotta. 

Satotasot ovat jatkaneet tasaista kasvua. Juu-
risadon osalta kehitys on ollut noin 800 kg luok-
kaa per vuosi. Vuonna 2000 Helmi -lajike tuotti 
koekentällä huippusatona 41,6 tn /ha, kun vas-
taavasti vuonna 2012 SY Muse tuotti 58 tn/ha. 
Sokerisato on kasvanut parivertailun perusteel-
la noin 140 kg per vuosi. Lajikkeista juuri- ja so-
kerisadon kehitystä voimakkaimmin eteenpäin 
ovat vieneet Festival ja Diana. Yleisesti lajikkei-
den markkinoillaoloaika on lyhentynyt huo-
mattavasti tarkasteltavalla ajanjaksolla. Vuosi-
na 2000–2012 lajikkeet ovat olleet markkinoilla 
keskimäärin 2,7 vuotta, otettaessa huomioon 
kaikki mahdolliset markkinalajikkeet. Vaihtelua 
on ollut yhdestä vuodesta viiteen vuoteen. Sato-
aineistoa analysoitaessa esille nousi tulos, joka 
vahvistaa pahan aavistuksen lajikkeiden taantu-
mus herkkyydestä. Vuodesta 2006 lähtien kaikki 
uudet lajikkeet ovat lähteneet taantumaan heti 
ensimmäisen markkinoilla olovuotensa jälkeen. 
Juurisadon alenema on ollut keskimäärin noin 
200 kg per vuosi. Selitystä ilmiölle ei löydetä 
koeteknillisistä toimenpiteistä, koska niin mark-

Susanna Muurinen

Sokerijuurikaslajikkeiden sadon 
kehitys vuosina 2000–2012

Kuva 1 Juurikaslajikkeiden sadontuottokyvyn kehitys 
2000–2012.

Kuva 2 Juurikaslajikkeiden sokerisadon kehitys vuosina 
2000–2012.

kinoille pyrkivien kuin jo markkinoilla olevien 
lajikkeiden testaukset suoritetaan samoilla koe-
lohkoilla ja samoilla hoitotoimenpiteillä. 

Juurikaslajikkeiden  sadontuo0okyvyn  kehitys  2000-‐2012.
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J
otta koetoiminta vastaisi tarkoitustaan, 
tulosten tulisi näkyä myös käytännössä. 
Sokerijuurikkaan viljelyssä uusi lajike 
on otettu käyttöön heti, kun koetulokset 

ovat osoittaneet uutuuden aikaisemmin viljeltyä 
paremmaksi. Siten satoisin lajike on nopeasti 
noussut eniten viljellyksi ja se on myös otettu 
lajikekokeiden mittarilajikkeeksi. Lajikekokeet 
ovat olleet sijoitettuina eri puolille viljelyaluetta 
ja eri maalajeille. Niissä on Suomessa käytetty 
viljelijöillekin suositeltua aikansa parasta viljely-
tekniikkaa. Lajikkeiden ja viljelytekniikan kehit-
tymisen pitäisi siten näkyä sekä lajikekokeiden 
että koko maan keskisadon kohoamisena. Mu-
kaan liitetyistä piirroksista (Kuva 1) näkyykin, 
että sekä koko maan juurisadon että sokerisadon 
käyrä seuraavat hyvinkin tarkasti lajikekokei-
den mittarilajikkeen satokäyriä. Koko maan kes-
kisato on ollut noin 70 % lajikekokeiden mitta-
rin sadosta. Tuloksista voitaneen myös vetää se 
johtopäätös, että juurikkaanviljelijät ovat varsin 
hyvin seuranneet annettuja viljelysuosituksia. 
Se, että lajikekokeiden sadot ovat näinkin paljon 
käytännön satoja korkeammat, johtuu siitä, että 
kokeet pyritään sijoittamaan tasaiselle, kasvu-
kunnoltaan suhteellisen hyville lohkoille.

Lämpösumman vaikutus satoon
Kasvukauden sää vaikuttaa luonnollisesti hy-
vinkin voimakkaasti sokerijuurikkaan satoon. 

Professori Kyösti Raininko, muokannut Susanna Muurinen

Käytännön satotaso ja 
koetulokset

Suomen oloissa ratkaisevat tekijät ovat kasvu-
kaudenpituus ja lämpötila. Tämän osoitti jo pro-
fessori Veikko Brummer aikoinaan väitöskirjas-
saan. Siksi olen liittänyt sokerisadon kehitystä 
esittävään piirrokseen (Kuva 2) Turun tehoisan 
lämpötilan summan. Tehoisan lämpötilan sum-
ma saadaan laskemalla yhteen kasvukauden 
aikana kunkin vuorokauden keskilämpötilan 
+5 C ylittävä osuus. Se ottaa siten huomioon 
sekä kasvukauden pituuden että lämpötilan. 
Luvut on saatu Ilmatieteen laitokselta.

Piirroksesta näkyy selvästi, että sokerijuu-
rikkaan sadot riippuvat hyvin selvästi kasvu-
kauden lämpösummasta. Regressioanalyysi 
osoittaa, että yhden asteen nousu lämpösum-
massa on nostanut sokerijuurikkaan keskimää-
räistä juurisatoa 38 kg/ha ja sokerisatoa 6,42 
kg/ha. Kenttäkokeissa yhden asteen nousu on 
kohottanut juurisatoa 54 kg/ha ja sokerisatoa 
9,52 kg/ha. Lämpösumma ja sadon väliset kor-
relaatiokertoimet ovat vastaavasti koko maan 
kohdalla 0,78 ja 0,76 sekä kenttäkokeissa 0,78 
ja 0,75.

Sato riippuu monista tekijöistä
Käytännön viljelyssä taimipoltteen torjunnan ja 
suuresti kehittyneen tuholaistorjunnan ansiosta 
kasvustojen tiheys ja tasaisuus ovat tuntuvasti 
parantuneet. Tällä on varmasti merkittävä vai-
kutus juurikkaasta saatuun satoon. Lajikeko-
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Kuva 1 Juurikassadot koko maassa ja lajikekokeissa 1953–2012. (Alkuperäinen kuva Juurikassarka 2/2002).

Kuva 2 Sokerisatojen kehitys koko maassa ja lajikekokeissa 1953–2012. (Alkuperäinen kuva Juurikassarka 2/2002).

keissa hyväksytty sato on aina korjattu täysti-
heistä kasvustoista, jolloin edellä mainittujen 
tekijöiden vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Kas-
vutiheyden muutoksen luulisi näkyvän kent-
täkokeiden ja käytännön satotasojen välisen 
eron pienenemisenä. Samaan suuntaan pitäisi 
vaikuttaa myös juurikasmaiden pH:n nousu 
lähemmäksi koemaiden pH-tasoa. Näin ei ole 
tapahtunut, vaan ero koetulosten ja maan keski-

sadon välillä on pysynyt suhteellisesti samalla 
tasolla, mutta kilomääräisesti kasvanut. 

Viime vuosina ovat lajikkeet vaihtuneet no-
peasti entistä satoisampiin, ja useimpienkasvu-
kausien lämpösummat ovat olleet korkeita. Kui-
tenkin satotason nousu näyttää pysähtyneen 
viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. 
Ovatko esimerkiksi maaperä, viljelykierto ja 
kasvinsuojelu kunnossa. 
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S
uomessa sokerijuurikkaasta saatavat so-
kerisadot voisivat olla jopa noin 1.6 ker-
taisia nykyiseen satotasoon verrattuna, 
jos tuotantokoneisto saatettaisiin nykyi-

sen tietämyksemme tasolle.
Pelto on se peruselementti, josta riippuu so-

kerijuurikkaan sato. Jos pelto on kunnossa, 
niin sato-odotukset voivat olla korkealla lähes 
kaiken-tyyppisissä sääolosuhteissa – satovaih-
telut jäävät pieniksi. Pellon kasvukunnon mer-

Suomessa vielä paljon 
käyttämätöntä satopotentiaalia

Matti Erjala

Vuosi	  2004	   Vuosi	  2011	  

Sokerisato	  kg/ha	  

T=	  Keskisato	  v.2004	  ja	  v.	  2011	  
P=	  Parhaan	  viidenneksen	  keskisato	  v.2004	  ja	  v.2011	  

M=	  Mahdollinen	  sato	  v.2004	  ja	  v.2011	  

kitys on moneen kertaan todistettu SjT:n teke-
mien viljelijöiden pelloilta kerättyjen aineistojen 
avulla. Kasvukunnon parantamiseen ei tarvita 
mitään poppakeinoja. Tarvitaan vain, että pel-
lon perusasiat ovat kunnossa – ojitus, kalkitus ja 
viljelykierto. Resepti on hyvin yksinkertainen. 
Parhaat viljelijät ovat sen jo oivaltaneetkin. He 
saavat neljänneksen parempia keskisatoja kuin 
kaikki viljelijät keskimäärin (Kuva 1). Ojitus, 
kalkitus ja viljelykierto ovat tekijöitä, joilla on 

Kuva1 Sokerisadon potentiaali mahdollista saavuttaa, kun maaperä kunnossa. Alkuperäinen 
kuva Juurikasarka 3/2004. Kuvaa muokattu lisäämällä vuoden 2011 vertailu arvot.
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erittäin voimakas positiivinen vaikutus maa-
peräkemiaan, -fysiikkaan ja -biologiaan. Niiden 
avulla varmistetaan juurten veden, ravinteiden 
ja hapen saanti. Juurten maksimaalisella toimin-
takyvyllä varmistetaan suuri ja hyvälaatuinen 
sokerijuurikassato kulloisissakin sääolosuhteis-
sa. Ojituksen, kalkituksen ja viljelykierron suh-
teen suomalaiset pellot eivät ole läheskään sil-
lä tasolla, missä ne voisivat olla. Viljelykierron 
merkitys olisi kaikkein suurin, mikä on hyvin 
ymmärrettävää, kun muistaa, että sokerijuurik-

kaan monokulttuuri on hyvin yleistä Suomessa. 
Toiseksi tärkein tekijä olisi peltojen kalkitus. Se-
kään ei ole mikään yllätys, sillä nykyinen soke-
rijuurikaspeltojemme pH 6,4 on vielä kaukana 
tavoitteesta (pH>7.0). Ojituksen merkitys on 
pieni, sillä yleisesti ottaen sokerijuurikaspellot 
ovat jo melko hyvin ojitettuja. Mukana on myös 
ns. vuorovaikutustekijä, joka tarkoittaa sitä, että 
nykyisten vaativien lajikkeiden sadontuottoky-
ky on parhaimmillaan vasta, kun pellot ovat 
kunnossa. 

Analyysivalikoimiimme kuuluvat myös juurikasankeroismääri-
tykset sekä rehu- ja lanta-analyysit. Hinnasto ja tutkimusti-
lauslomakkeet kotisivuiltamme tai puhelimitse. SjT:n labora-
toriotoiminnan jatkaja Salossa yli 35 vuoden kokemuksella.

Muistathan että maanäytteet  tulee
ottaa vi iden vuoden välein,  puutarha-

kasveja vi l j e l täessä kolmen vuoden välein.

Viljavuustutkimukset
AgroAnalyysit – lähellä sokerijuurikkaan viljelijää

AgroAnalyysit Oy
Korvenkyläntie 201, 25170 Kotalato
Puh. (02) 737 6460, www.agroanalyysit.fi

AgroAnalyysit



14  –  Juhlanumero 2013

K
äytössämme on laaja maa-analyysi 
aineisto vuosilta 2002–2007 Sokeri-
juurikkaan Tutkimuskeskuksen maa-
laboratoriosta. Tätä on täydennetty 

AgroAnalyysit Oy:n aineistolla vuosilta 2008-
2012. Aineisto koostuu sokerijuurikasta viljele-
vien tilojen kaikkien lohkojen tuloksista.

Voimme tarkastella pääravinteiden kaliumin 
(K), fosforin (P), kalsiumin (Ca), rikin (S) ja nat-
riumin (Na) maaperäpitoisuuksien kehitystä 
koko juurikkaanviljelyalueella kuvasta 1. Reg-
ressioanalyysi osoittaa kaikilla edellä maini-
tuilla ravinteilla pitoisuuksien laskua viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Juurikkaalle tärkeis-
tä hivenravinteista mukaan on otettu boorin (B) 
ja mangaanin (Mn) pitoisuuksien kehitys. 

Susanna Muurinen

Juurikasmaiden maa-analyysi-
tulokset kertovat 2002–2012

Kaliumin tarve juurikkaalla on suuri ja eri-
tyisesti savimailla sen käyttökelpoisuus on hei-
kompi kuin kevyillä mailla. Vaikka kaliumin 
pitoisuudet vaihtelevat suuresti eri vuosien 
välillä, on pitoisuuksien trendi laskeva. Tä-
mänhetkiset pitoisuudet (noin 160 mg/l) ovat 
maalajista riippuen, luokassa välttävä tai tyy-
dyttävä. Tällä tasolla juurikkaan laskennalli-
nen kaliumlannoitustarve olisi savimailla noin 
160 kg K/ha ja kevyillä mailla noin 140 kg K/
ha. Kaliumlannoituksen käyttömäärä on ollut 
laskeva aina 2000-luvun alkuun asti. Vuodesta 
2007 eteenpäin kaliumlannoitus on keskimäärin 
noussut 30 kilosta noin 60 kiloon. Huomioita-
essa maahan kynnetty naatin kaliumpitoisuus 
näiden lannoitemäärien on katsottu olevan riit-
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Kuva 1a Juurikasmaiden pääravinnepitoisuusien kehitys vuosien 2002–2012 välisenä aikana.
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täviä, viljelykierron parantuessa ja satotasojen 
noustessa nämä tasot eivät välttämättä täytä 
juurikkaan kaliumtarvetta. Kun huomioidaan 
kaliumin helppo huuhtoutuvuus maanesteessä 
ja parin viimevuoden rankat sateet on jatkossa 
syytä kiinnittää huomiota juurikkaan riittävään 
kaliumlannoitukseen.

Fosforin osalta vuosittaisten pitoisuuksi-
en vaihtelu on vähäisempää kuin kaliumin ja 
kymmenen vuoden tarkastelujaksolla fosfori-
pitoisuuksien trendi on selvästi laskeva. Juuri-
kasmaiden fosforipitoisuuden viimeisen viiden 
vuoden keskiarvo on 23 mg P/l, joka valtaosas-
sa maalajeja vastaa luokkaa hyvä ja savimail-
la luokkaa korkea. Juurikkaan laskennallinen 
fosforin tarve tällaisilla mailla olisi 32 kiloa. 
Ympäristötuen ehtojen myötä keskimääräinen 
fosforilannoitus laski 90-luvun aikana 58 kilosta 
19 kiloon ja edelleen 2000-luvun alussa 0–14 ki-
loon. Tutkimuskeskuksen kokeet ovat 2000-lu-
vun aikana kuitenkin osoittaneet, että hyvällä 

juurisadolla on selvä yhteys korkeaan maan 
fosforilukuun. Viimeaikaiset SjT:n tutkimukset 
ovat lisäksi osoittaneet starttifosforilannoituk-
sella olevan selvä satovaste jopa arveluttavan 
korkeissa fosforiluokan maissa.

Juurikas on suolaa suosiva kasvi ja pystyy 
hyödyntämään maan natriumia. Natriumpitoi-
suuksissa ei ole tapahtunut suurta muutosta 
vuosien välillä. Natriumpitoisuus on pysynyt 
tasaisesti luokassa huononlainen. Maassa oleva 
natriumin määrä on suoraan kasvin käytettä-
vissä ja keskimäärin viimeisen viiden vuoden 
natriumpitoisuuksien mukaan juurikasmaasta 
vapautuisi noin 38 kg Na/ha kasvin käyttöön. 
Tällä hetkellä käytössä olevat lannoitteet, joihin 
on lisätty natriumia täyttävät hyvin kasvin nat-
riumin tarpeen, edellyttäen että maan natrium 
pitoisuus on kuvan 1 osoittamaa luokkaa. Tä-
män vuoksi suosituksen mukainen tasapaino 
kalium- ja natriumlannoituksen (K 75–80 % ja 
Na 25–20 %) välillä ei täysin toteudu. SjT on 
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aloittanut vuonna 2013 kalium- natrium porras-
kokeet tarkemman satovasteen selvittämiseksi.

Rikin osalta maaperän pitoisuudet ovat laske-
neet viimeisen kymmenen vuoden aikana jyr-
kästi. Lasku näyttäisi kuitenkin pysähtyneen ja 
juurikasmaiden rikkipitoisuus on viimeisen vii-
den vuoden keskiarvon mukaan luokassa hyvä. 
Näillä pitoisuuksilla rikki ei vaikuta juurikkaan 
kasvuun. Ulkomaisten tutkimusten mukaan 
rikkilannoituksen lisäämisen ei ole todettu vai-
kuttavan juurikkaan sadon määrään tai laatuun. 

Magneesiumin ja kalsiumin pitoisuudet ovat 
muuttuneet juurikasmaissa vähiten ja molem-
mat ravinteet ovat luokassa tyydyttävä. Mikäli 
suomalaisten juurikasmaiden kalkituksesta ja 
pH-tasapainosta huolehditaan riittävästi, ei näi-
den ravinteiden kohdalla tule ilmenemään on-
gelmaa juurikkaan viljelyssä.

Hivenravinteista juurikkaalle erityisen tär-
keitä ovat boori ja mangaani. Juurikasmaiden 
booripitoisuudet ovat laskeneet selvästi. Parin 

viimevuoden maanäytteiden booripitoisuu-
det ovat olleet luokassa välttävä-tyydyttävä. 
Mangaaninpitoisuudet vaihtelevat eri vuosien 
välillä, eikä selvää muutostrendiä ole havaitta-
vissa. Aineiston perusteella mangaanipitoisuu-
det ovat maaperäluokituksen mukaan luokassa 
tyydyttävä. Näiden hivenravinteiden pitoisuus-
muutosten luotettavuus voi olla kyseenalainen. 
Hivenravinteet määritetään usein vasta tilan-
teessa, kun epäillään sadonalennuksen tai puu-
tosoireiden johtuvan hivenravinteiden puutok-
sesta. Boorin osalta laskeva trendi on kuitenkin 
niin selkeä, että tulevina vuosina lienee paikal-
laan tarkkailla juurikasmaittemme booritilan-
netta. Huomioitavaa on, että Viljavuuspalvelu 
Oy:n nettitilaston perusteella koko maan boo-
riluku on vuosien 2006–2010 välisenä aikana 
laskenut 0.73mg/l eli savimailla viljavuusluok-
kaan välttävä. Boori on ravinne, jonka pitoisuus 
on tärkeää selvittää otettaessa viljelyyn uusia 
juurikasmaita. 

Kuva 1b Juurikasmaiden pää- ja hivenravinnepitoisuuksien kehitys vuosien 2002–2012 välisenä aikana.
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S
okerijuurikkaanviljelyn koko historia 
Suomessa on ollut taistelua maan hap-
pamuutta ja maan happamoitumista 
vastaan. Maaperän happamuutta ei käy-

tännössä pystytä poistamaan hetkessä. Se on 
pitkäjänteistä työtä, johon jokaisen viljelijän ja 
jokaisen sukupolven on sitouduttava koko tar-
mollaan. Kannattavan sokerijuurikkaan viljelyn 
yksi peruspilareista on ollut ja tulee jatkossakin 
olemaan hyvin kalkitut pellot. Sokerijuurikas 
sietää maan happamuutta eri tavoin eri maala-
jeilla. Tämän vuoksi maan tavoite-pH vaihtelee 
maalajiryhmittäin seuraavasti:

Matti Erjala, muokannut Susanna Muurinen

Sokerijuurikastilojen pellot 
happamoitumassa

boratoriosta. Keskiar-
vot on laskettu maa-
lajiryhmittäin. Maan 
happamuusanalyysien 
tulokset ovat nähtävissä 
kuvassa 1 seuraavalla sivulla (vaalean sininen 
osa viivaa). Suunta on tuolloin ollut kaikissa 
maalajiryhmissä laskeva.

Maalajiryhmien käyriä on jatkettu uusilla 
vuositiedoilla tästä eteenpäin aina vuoteen 2012 
asti (tumman sininen viiva). Minkään maalaji-
ryhmän pH-arvo ei ole enää jyrkässä laskussa. 
Kaikissa maalajiryhmissä on tapahtunut kään-

Ryhmä Maalajit pH-tavoite

Eloperäiset maat Mm, Tm, Jm, Lj 6,3–6,7

Karkeat kivennäismaat HHk, KHt, HHt, He 6,6–7,0

Keskijäykät maat HtS, HeS, LjS, Hs 6,8–7,2

Jäykät maat HsS, As 7,0–7,4

Taulukko 1. Juurikkaan satopotentiaalin toteutumisen kannalta tavoiteltavat maan pH-tasot erimaalajeilla.

Sokerijuurikastilojen kaikkien peltojen hap-
pamuustason kehitystä on seurattu vuodesta 
1996 lähtien. Vuosittaiset tiedot olemme saaneet 
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen maala-

nös parempaan suuntaan. Missään ryhmässä 
vuosiseurannan käyrä ei vielläkään olejuurik-
kaan satopotentiaalin tarvitsemalla pH-tasolla. 
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Juurikasmaiden pH muutokset 1996-2012 
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Kuva 1 Juurikasmaiden pH muutokset vuosilta 1996–2012. Kuvassa vaaleansinisellä viivalla merkitty pH-luvut 
aiemmin julkaistusta lehtiartikkelista (Juurikassarka 1/2005). Tummansinisellä viivalla kuvattu pH muutos viimeisen 
kymmenen vuoden ajalta. 



KALKITSEE! 

VALKOISELLA VIHREÄÄ

Kyllä kesä kertoo kuka 

kalkitus kannattaa

Uusilla Aito-kalkeilla onnistut
Uudistuneet Aito-kalkit nostavat maan pH-arvoa ja parantavat työsi tuotta-
vuutta. Aito-kalkitus tehostaa ravinteiden hyväksikäyttöä, kuohkeuttaa maata 
ja vilkastuttaa pieneliötoimintaa. Kalkki on myös kalsium- ja magnesiumlan-
noite ja vähentää ympäristön ravinnekuormitusta. 

Laske kalkitustarpeesi osoitteessa www.maanparannus.com
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Nr 1 2004 

JUURIKASSARKA

S
uomalaisen sokerijuurikkaan viljelyn 
perusongelmana on koko historiansa 
aikana ollut juurikaspeltojen liiallinen 
happamuus. Suomen pellot ovat muo-

dostuneet happamista kivilajeista, joista pelto-
maan happamuus pohjimmiltaan johtuu. Kil-
pailijamaissa pellot ovat yleensä muodostuneet 
emäksistä kivilajeista, jolloin happamuusongel-
maa ei välttämättä ole ollenkaan tai se esiintyy 
hyvin lievänä.

Kalkituksen avulla sokerijuurikaspeltojen 
happamuus voidaan poistaa. Sokerijuurikas 
kasvaa parhaiten maassa, joka ei ole hapan, kos-
ka sokerijuurikkaan happamuuden sietokyky on 
hyvin heikko. Mitä happamampi maa, sitä kitu-
liaammin sokerijuurikas kasvaa. Hyvin happa-
missa olosuhteissa (pH 5,5) juuristo on lyhyt ja 
tupsumainen ja taimiasteella lehdet ovat usein 
selvästi punaisia tai punertavia. Sokerijuurikas 
sietää happamuutta paremmin orgaanisilla ja 
karkeilla kivennäismailla kuin savimailla, sillä 
savimailla ja etenkin liejusavilla happamuuden 
lisääntyessä lisääntyy voimakkaasti alumiini-
ionien pitoisuus maassa, mikä vaikuttaa myr-
kyllisesti sokerijuurikkaan kasvuun. Alumiinin 
myrkyllisyys havaitaan juurten epänormaalina 
haaroittumisena ja tummumisena. 

Matti Erjala, muokannut Marja Turakainen

Sokerijuurikasmaan 
kalkitus kannattaa

Haitallisen happamuuden vähentäminen kal-
kin avulla parantaa myös juurisolujen aktiivista 
ravinteidenottoa maanesteestä. Erityisesti kal-
kituksella parannetaan fosforin saantia kaikista 
maalajeista.

Maan pH kuuluu sokerijuurikkaanviljelyn 
perusasioihin. Jollei pH ole riittävän korkealla 
tasolla, niin kaikista muista satoa lisäävistä toi-
menpiteistä ei saada täyttä hyötyä irti – tuotanto 
on tehotonta. Hyvin kalkitussa maassa juurik-
kaan alkukehitys on voimakasta, jolloin rivivälit 
umpeutuvat nopeammin kuin huonosti kalki-
tussa maassa – auringonvalon hyväksikäyttöas-
te paranee.

Kalkitus-lajikekoe
Kokeen tarkoituksena oli selvittää miten eri 
sokerijuurikaslajikkeet reagoivat pellon happa-
muuteen ja sen kautta löytää parempia menetel-
miä suomalaisille pelloille soveltuvien juurikas-
lajikkeiden valintaan. Koe perustettiin v. 2001 
ja se jatkui aina vuoteen 2004 saakka. Kalkkia 
levitettiin 0, 20, 40 ja 80 tn/ha. Lajikkeiksi valit-
tiin Helmi (pitkään viljelyssä ollut satoisa lajike) 
Moldau ja Centaurea (edustivat silloisia uusia 
korkean satopotentiaalin lajikkeita). Koe tehtiin 
ruutukokeena ja koepaikan maalaji oli multava 
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HeS. Koepaikan pH oli 6.2, mikä on tämän tyyp-
piselle kokeelle hyvä – alkujaan riittävän hapan. 

Pellon happamuuden vaikutus sokerisadon 
määrään (kg/ha) eri lajikkeilla on nähtävis-
sä kuvassa 1. Tulokset osoittavat, että Helmi- 
lajikkeella maan pH –nousu ei nostanut sokerin 
määrää yhtä paljon kuin Moldaulla ja Centau-
rella. Tämä tarkoittaa, että se ei ollut pellon pH-
suhteen kovin vaativa. Helmi on muihin tutkit-
tuihin lajikkeisiin kilpailukykyisimmillään, kun 
pellon pH on suhteellisen matala (alle 6.5). Kun 
tuloksista laskettiin pH-riippuvuuden toden-
näköisyys, se oli Centaurella 99.8 %, Moldaulla 
94.0 % ja Helmellä 65.4 %. Tämä voidaan tulkita 
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siten, että uudemmat lajikkeet, kuten Centau-
rea ja Moldau ovat epästabiileja lajikkeita maan 
pH:n suhteen. Ne vaativat korkean pH tason 
tuottaakseen huippusadon, johon ne on jalostet-
tua ja näin ollen niiden viljely alhaisemmilla pH 
tasoilla voi aiheuttaa suuriakin sadon vaihtelu-
ja. Vanhempi lajike Helmi puolestaan osoittaa 
stabiilia ominaisuutta eikä reagoi voimakkaasti 
pH muutoksiin. Tähän perustui myös sen sa-
tovarmuus Suomen olosuhteissa. Centaurea 
(SeSVanderHaven) oli Suomen markkinoilla vv. 
1999–04, Moldau (Hilleshög) vv. 2001–04 ja Hel-
mi (Hilleshög) vv. 1998–06. 

Kuva 1 Eri lajikkeiden sokerisadon muutos pH-luokan mukaan.
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S
okerijuurikkaan Tutkimuskeskus ja Nord-
kalk Oy aloittivat yhteistyössä kolme 
vuotta kestävän kalkituskokeen v. 2011. 
Tässä on esitetty kahden vuoden tulok-

set. Kokeessa testattiin kolmen eri kalkitustason 
0,5 ja 10 tn/ha vaikutusta sokerijuurikkaan sa-
toon ja laatuun. Kokeessa seurattiin maan pH:n, 
kalsiumin ja magnesiumin muutosta. Kokeessa 
havainnoitiin myös kalkituksen vaikutusta maa-
perässä esiintyvän taimipoltesienen esiintymis-
riskiin eri lajikkeilla. Kokeen koejäsenistä 5 tn/
ha kalkkitaso vastaa ylläpitokalkituksen ja 10 
tn/ha taso peruskalkituksen määrää. Kalkitus-
aineeksi valittiin tuote, joka sisälsi 7 % magne-
siumia (Nordkalk kalsiittikalkki Mg7 SB). Ver-
ranteena oli Sucros Oy:n puristekalkki 15 tn/ha 
(levitysmäärässä huomioitiin puristekalkkierän 
sisältämä vesi). Koepaikkoja oli kaksi. Koepaik-
ka 1 on maalajiltaan multava hietasavimaa. Koe-
paikka 2 on multava hietamoreenimaa. Kalkki 
levitettiin kaistana keväällä kynnökselle 2011 ja 
sekoitettiin maahan tasausäestämällä ja vaakata-

Marja Turakainen

Parempi sato kalkituksella

sojyrsimellä. Maanäytteet otettiin koekaistoista 
syksyllä ennen juurikkaan nostoa. 

Kalkitus nosti pH:ta
Vuoden 2011 koepaikalla 1 koealueen pH nou-
si 5 tn/ha kalkitusmäärällä 6,8:aan ja 10 tn/ha 
kalkkimäärällä 7,0:ään pH-lähtötason ollessa 6,4 
(kuva 1). Puristekalkki nosti pH:n 6,9:ään. Tulos 
osoittaa, että v. 2011 hietasavimaalla kalkituksel-
la saatiin juurikasmaan pH-suositustasolle, joka 
on 6,8–7,2. Seuraavana syksynä 2012 koekais-
tojen pH-mittaustulokset osoittivat, että kaikil-
la kalkituskäsittelyillä pH aleni suositustason 
alapuolelle. Toisella koepaikalla (koepaikka 2) 
10 tn/ha kalkkilisäys nosti pH:n 7,4:ään ja pu-
ristekalkki 7,1:een lähtötason olleessa 6,7. Kalki-
tusta seuraavana vuonna pH aleni molemmilla 
käsittelyillä. Kalkitus 5 tn/ha vaikutus nähtiin 
tässä kokeessa vasta seuraavana vuonna, jolloin 
pH nousi 7,2:een. 

Molemmilla koepaikoilla tulokset osoittavat, 
että pH voidaan nostaa peruskalkitusmäärällä 
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Kuva  2.  Ca-‐pitoisuudet  eri  kalkitustasoilla  koepaikalla  1  (htS)  ja  koepaikalla  2  (htMr)  v.  2011-‐12.  PK,  puristekalkki
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Kuva 2 Ca-pitoisuudet eri kalkitustasoilla koepaikalla 1 (htS) ja koepaikalla 2 (htMr) v. 2011–12. PK, puristekalkki.

Kuva  1.  pH-‐tasot  eri  kalkitustasoila  koepaikalla  1  (htS)  ja  koepaikalla  2  (htMr)  v.  2011-‐12.  PK,  puristekalkki  
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Kuva 1 pH-tasot eri kalkitustasoilla koepaikalla 1 (htS) ja koepaikalla 2 (htMr) v. 2011–12. PK, puristekalkki.

juurikkaan maanlajikohtaiselle pH-suositusta-
solle, mutta jo yhden vuoden aikana se alenee 
suositustason alapuolelle, levitetyn kalkin se-
koittuessa perusteellisesti muokkauskerrok-
seen. Tämä pH:n aleneminen muokkausker-
roksessa oli poikkeuksellisen nopeaa aiempiin 
tutkimuksiin verrattuna. Nopea pH:n alentumi-
nen johtuu yleensä voimakkaasta ammonium-
typpilannoituksesta tai runsaasta kationien 
poistumisesta sadon mukana. Ruokamullasta 
huuhtoutuva kalkki ei kuitenkaan välttämättä 
mene hukkaan, vaan parantaa syvempien ker-
rosten viljavuutta ja edistää juurten syvyyskas-

vua. Syvempien maakerrosten pH:ta ei ole mää-
ritetty tässä kokeessa.

Kalkitus nosti kalsiumin (Ca) ja  
magnesiumin (Mg) määrää 
Koepaikkalla 1 Ca-pitoisuus oli ennen kalkitusta 
tyydyttävässä luokassa. Kaikilla kalkitustasoilla 
Ca-pitoisuudet nousivat luokkaan hyvä (kuva 
2). Vastaavasti seuraavana vuonna Ca-pitoisuu-
det alenivat kaikilla koejäsenillä luokkaan tyy-
dyttävä. Kuitenkin 10 tn/ha kalkitusmäärällä 
ja puristekalkilla Ca-pitoisuus pysyi edelleen 
lähtötasoa korkeampana. Koepaikalla 2 Ca-pi-
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Kuva  3.  Mg-‐pitoisuudet  eri  kalkitustasoilla  koepaikalla  1  (HtS)  ja  koepaikalla  2  (HtMr)  v.  2011-‐12.  PK,  puristekalkki
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Kuva 3 Mg-pitoisuudet eri kalkitustasoilla koepaikalla 1 (htS) ja koepaikalla 2 (htMr) v. 2011–12. PK, puristekalkki.

toisuuden lähtötaso oli luokassa hyvä eikä 5 tn/
ha kalkitusmäärä vaikuttanut Ca-pitoisuuteen. 
Sitä vastoin 10 tn/ha kalsiittikalkilla ja 15 tn/ha 
puristekalkilla se nousi luokkaan arveluttavan 
korkea. 

Vuonna 2011 koepaikalla 1 Mg-pitoisuuden 
lähtötaso oli koealueella tyydyttävä. Se nousi 10 
tn/ha kalkitusmäärällä ja puristekalkilla luok-
kaan hyvä (kuva 3). 5 tn/ha kalkitusmäärällä 
Mg-pitoisuus ei noussut verrattuna kalkitse-

mattomaan. Mg-pitoisuus aleni maassa seuraa-
vana vuonna kaikilla koejäsenillä. Koepaikalla 
2, jossa maalaji on hietamoreenia, Mg-pitoisuus 
oli luokassa välttävä (alle 100). Kokeessa kal-
kituskäsittelyistä vain puristekalkki nosti Mg-
luvun luokkaan tyydyttävä. Seuraavana vuona 
Mg-pitoisuus koekaistalla aleni kaikilla kalki-
tusmäärillä, eniten puristekalkilla.

Viljavuustutkimustulosten perusteella voi-
daan laskea Ca/Mg- ravinnesuhde, joka auttaa 
valitsemaan lohkolle sopivan kalkkilajin. Jos 
ravinnesuhde on alle 8, valitaan kalkkikivijau-
he tai vastaava (Mg alle 2 %). Jos suhdeluku 
on 8–13, kaikki kalkkilajit sopivat. Jos suhde 
on yli 13, valitaan Mg-pitoinen kalkkikivijau-
he (Mg 7 %). Kun koealueiden Ca/Mg suhde 
laskettiin, se oli koepaikalla 1 keskimäärin 7,0, 
jolle sopiva kalkkilaji olisi ollut kalkkikivijau-
he. Koepaikalla 2 se oli keskimäärin 33, jonka 
perusteella tälle kaistalle sopii parhaiten Mg-
pitoinen kalkkilaji.  

Sato ja laatu
Kuvassa 4 on esitetty molempien koepaikkojen 
kahden vuoden keskisadot ja sokeripitoisuus 
maan pH-tasojen mukaan. Koepaikkojen yhdis-
tetyt tulokset pH-tasojen mukaan osoittavat että 
keskimäärin yhden pH-yksikön muutos nostaa 
juurikkaan satoa yli 1200 kg/ha käytettäessä 
kalsiittikalkkia. Puristekalkilla sato oli hieman 
alhaisempi verrattuna kalsiittikalkkitasoihin. 
Koepaikalla 1 sato-tason nousu oli keskimää-
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räistä suurempaa ja vastaavasti Koepaikalla 2 
pH:n lähtötaso oli jo korkea, eikä kalkitus tuo-
nut sadonlisää. Selvää vaikutusta juurikkaan 
sokeripitoisuuteen ei saatu kummallakaan koe-
paikalla pH-tasojen muuttuessa (kuva 4).

Koekaistalla pH:n nostaminen luokasta hyvä 
luokkaan korkea lisäsi sokerijuurikkaan sato-
tasoa, mutta ei vaikuttanut sokeripitoisuuteen. 
Tässä kokeessa toisella koepaikalla (HtMr) ei 
sadonlisää saatu, sillä lohkon pH oli jo tasoltaan 
juurikkaan kasvulle optimaalisella alueella. Kal-
kitus lisää selvästi juurikkaalle tärkeiden päära-
vinteiden, Ca:n ja Mg:n pitoisuuksia maassa. 
Koe jatkuu vielä vuoden 2013 ajan.

Kalkituksen vaikutus juurikkaan  
taimipoltteeseen
Ulkomaisten tutkimusten mukaan keväällä kyn-
nökselle levitetty ja kevyesti muokattu kalkitus 
on selvästi alentanut aikaisen taimivaiheen 
Aphanomyces cochlioides -sienen aiheuttamaa 
taimipoltevioitusta ensimmäisenä kasvuvuon-

na. Yleisesti taimipoltesienet viihtyvät parhaiten 
happamassa ja hikevässä maassa ja niiden esiin-
tyminen kevään kasvustossa voi olla hyvinkin 
voimakasta, jos sääolosuhteet ovat lämpimät ja 
ilman suhteellinen kosteus korkea. 

Vuosina 2011 ja 2012 taimipoltteeseen liitty-
vää tutkimusta tehtiin Koepaikalla 2, jossa on ai-
kaisempien vuosien perusteella havaittu olevan 
korkea taimipoltepaine. Vuonna 2011 kokeessa 
selvitettiin, vähentääkö kalkitus yleisesti taimi-
poltteen määrään kyseisellä lohkolla. Tämän 
lisäksi vertailtiin kalkitustasojen vaikutusta 
jalostuksellisesti taimipoltteensiedoltaan erilai-
siin lajikkeisiin. Mukaan valittiin Lajike 2, jolla 
on taimipoltesienen kestoa ja Lajike 1, perusla-
jike, jolla taimipoltteen sietoa ei ole. Ruuduista 
laskettiin taimilukumäärä useamman kerran 
kevään aikana, minkä perusteella laskettiin tai-
mimäärä/ha. 

Tuloksista (taulukko 1) voidaan nähdä, että 
molemmilla kalkitusmäärillä (5 ja 10 tn/ha) tai-
mimäärän aleni vähemmän verrattuna kalkitse-

Taulukko 1
   Nordkalk Mg-7 
 0 kg/ha 0 kg/ha 5 tn/ha 5 tn/ha 10 tn/ha 10 tn/ha
 Lajike 1 Lajike 2 Lajike 1 Lajike 2 Lajike 1 Lajike 2

kuolleita taimia kpl/ha 1579 1710 526 526 658 526
% 1.60 1.70 0.50 0.50 0.70 0.50

Taulukko 1. Taimimäärän vähentyminen (kpl/ha) optimitaimimäärästä eri kalkituskäsittelyillä peruslajikkeella ja taimipoltettava 
sietävällä lajikkeella vuonna 2011.

Kuva  4.  Sato  ja  sokeripitoisuus  eri  pH-‐tasoilla  koepaikalla  1  (htS)  ja  koepaikalla  2  (htMr).  
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Kuva 4 Sato ja sokeripitoisuus eri pH-tasoilla koepaikalla 1 (htS) ja koepaikalla 2 (htMr).
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Taulukko 2. Kasvien määrä/ha eri kalkitusmäärillä Lajikkeella 
1 (peruslajike) peitattuna ja ilman Tachigare peittausta. Lasket-
tu 18.6.2012.

Taulukko 2
 Ilman Tachigaren Perus peittaus
 Lajike 1 Lajike 1

0 tn/ha 53683 103681
5 tn/ha 49999 99076
10 tn/ha 42762 102365
ka. 48814 101707

mattomaan. Lajikkeiden välillä ei ollut selvää 
eroa eri kalkitusmäärillä.

Vuonna 2012 Koepaikalla 2 testattiin edellis-
vuoden kalkituksen vaikutusta taimipoltteen 
vioitusriskiin tarkemmin. Lajikkeina käytettiin 
sekä taimipoltteen kestävää lajiketta että perus-
lajiketta, jota kylvettiin verranteena myös ilman 
Tachigaren-peittausta. Tulokset osoittavat, että 
kaikilla lajikkeilla edellisvuoden kalkitus (5 ja 
10 tn/ha) vähensi yhä selvästi taimipoltetta ver-
rattuna kalkitsemattomaan alueeseen. Erityisen 
selvästi tulokset osoittavat, miten merkittävä 
Tachigaren-peittaus on taimipoltteen torjunnas-

sa juurikkaalla; taimimäärä aleni keskimäärin 
50 % ilman peittausta. 

Vuoden 2013 koetoimintaa
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J
uurikasankeroinen on maailmanlaa-
juisesti levinnyt sokerijuurikkaan tu-
holainen, se syö ja lisääntyy kasvavan 
juurikkaan juuressa. Tämä kystia muo-

dostava tuholainen on viljelijän taloudelle mer-
kittävä uhka, koska se alentaa juurikassatoja. 
Ankeroisen vioittamassa juurikaskasvustossa 
selvimpiä oireita ovat kellastuneet lehdet, py-
sähtynyt kasvu ja epänormaalin voimakkaat 
kuivuuden merkit vähäisenkin kuivuusjakson 
aikana. Saastuneen juurikkaan juuret kehitty-
vät huonosti ja juurissa on havaittavissa ”kar-
vaisuutta”. Ankeroinen alentaa juurikkaan vas-
tustuskykyä lehtisairauksia, kuten ramulaaria 
vastaan, joka edelleen alentaa juurikkaan satoa. 
Korkea ankeroistaso juurikaspellolla voi alentaa 
ulkomaisten tutkimusten mukaan satoa jopa 
80–90 %. Maailmanlaajuisesti kasveja vioittavi-
en ankeroisten on arvioitu tuottavan 80 biljoo-

Susanna Muurinen, Hanne Riski, Marja Turakainen

Ankeroistilanteen kartoitus 
juurikasmailla vuonna 2010

nan dollarin tappiot vuosittain viljelijöille. Tap-
pioita syntyy siitäkin huolimatta, että viljelijät 
suorittavat ankeroisen lisääntymistä rajoittavia 
viljelytoimenpiteitä.

Ankeroisten torjuntaan on vuosien aikana 
käytetty erilaisia toimenpiteitä. Kemiallisten hä-
vitteiden käytöstä on luovuttu, koska niillä saa-
vutettu hyöty oli vähäistä muille hyötyeliöille 
aiheutetun vahingon rinnalla. Sen sijaan useita 
biologisia menetelmiä on käytössä. Viljeltävään 
juurikkaaseen on siirretty villijuurikkaasta gee-
ni, joka edesauttaa juurikasta sietämään anke-
roisen aiheuttamia vioituksia ja jopa kestämään 
ankeroisen hyökkäykset juureen. Tämän lisäksi 
on jalostettu ankeroista kestäviä houkutuskas-
veja, joita voidaan viljellä saneerauskasveina tai 
välirivikasveina. Toimivaa viljelykiertoa suosi-
tellaan pääsääntöisesti tehokkaana ankeroisten 
hallintamenetelmänä.
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Ensimmäiset havainnot valkojuurikasanke-
roisesta Suomessa tehtiin 1950-luvun lopulla. 
Ankeroisen kasvuolosuhteet Suomessa ovat 
jonkin verran heikommat kuin Keski-Euroopas-
sa. Suomen lyhyen kasvukauden ja alhaisten 
kesälämpötilojen johdosta ankeroispopulaati-
oita muodostuu Suomessa noin kolme kertaa 
vähemmän kuin Keski-Euroopassa. Vaikka an-
keroisen olemassaolosta juurikasmaissamme 
onkin tiedetty jo pitkän aikaa, on sen yleisyys ja 
levinneisyys ollut vähäisen tiedon varassa. 

Ensimmäinen kartoitus eri viljelyalueiden 
ankeroistilanteesta tehtiin vuonna 1977. Kartoi-
tus käsitti 53 tilaa kolmelta eri viljelyalueelta. 
Kartoituksen tulos osoitti ankeroista löytyvän 
10 tilalta ja määrien olevan 0–52 kystaa/200 g 
maata. SjT:llä suoritettiin 2000-luvun alussa 
useita ankeroiseen liittyviä tutkimuksia ja mm. 
tilakartoituksia, joissa ankeroista löytyi eri vilje-
lyalueilta. Tuolloin keskimääräinen kystamäärä 
vaihteli 300–850 kpl/100 g maata.

Vuonna 2010 katsottiin aiheelliseksi suorittaa 
laajempi ankeroistilanteen kartoitus ja mukaan 
otettiin yhteensä 300 tilaa eri viljelyalueilta. 
Maanäytteitä otettiin yksi näyte per tila, yhdeltä 
lohkolta. Näyte otettiin kattavasti muokkaus-
kerroksesta läpi lohkon. Näytteet lähetettiin 
Saksaan analysoitaviksi. Näytteidenoton yhte-
ydessä tiedusteltiin tilan viljelykiertotilanne ja 
mahdollisia tekijöitä, joilla voisi olla yhteyttä 
ankeroisen leviämiseen.

Kartoituksen tulokset osoittivat, että anke-
roista löytyi 32 % kartoituksessa mukana olleis-
ta tiloista. Kystia näytteissä oli 1–400 kpl/100 g 
maata. Maanäytteistä määritettiin myös munien 
ja toukkien määrä, jonka perusteella voidaan 
tarkemmin arvioida ankeroisen satoa alentavaa 
vaikutusta seuraavina vuosina. Munien ja touk-
kien määrä vaihteli jopa 1–2500 ja yli kpl/100 g 
maata. Muna- ja toukkamäärien mukaan tilat 
jaettiin viiteen luokkaan, luokittelu pohjautuu 
Saksassa käytössä olevaan systeemiin (Kuva 1.).

Tiloilta kerättyjen tietojen perusteella peräti 
62 %:lla ankeroisen vaivaamista lohkoista oli 
viljelykierto. Viljelykierroksi laskettiin myös ti-
lanne, jolloin viiden vuoden aikana oli viljelty 
ainakin kerran jotakin muuta kasvia kuin juu-
rikasta. Ankeroisista vapailla lohkoilla viljely-
kierron yleisyys oli samaa luokkaa. Ankeroisen 
vaivaamista tiloista 52 % käytti koneyhteistyötä. 

Rikkomalla yläpuolisessa kuvassa näkyvä valkoinen kysta, 
voidaan mikroskoopilla nähdä sen sisällä olevat munat ja 
toukat (ala kuva).

Munien ja toukkien määrä kuvastaa sitä, miten runsas 
voi olla ankeroisen aktiivisuus tulevina vuosina kyseisessä 
maassa.

Runsas aktiivisuus alentaa normaalin sokerijuurikaslajik-
keen satoa voimakkaasti.

Luokka Munia ja toukkia 
 kpl/100 g maata Kuvaus
 0 Puhdas
I 1–250 Hyvin vähän ankeroista
II 251–500 Vähän ankeroista
III 501–1000 Selvästi ankeroisia
IV 1001–2500 Paljon ankeroisia
V yli 2500 Erittäin paljon ankeroisia

Vastaava luku puhtailla tiloilla oli 47 %. Vilje-
lijöiden omakohtaisten havaintojen perusteella 
noin 56 % ankeroisen vaivaamista tiloista oli 
tehnyt jonkin näköisiä kasvuston huonoon kun-
toon liittyviä havaintoja jo aiemmin. Vastaava 
luku puhtaiden tilojen kohdalla jäi alhaisem-
maksi (37 %), mutta koska havaintoja oli tehty 
myös näillä tiloilla, antaa se viitteitä siitä, että 
kaikilla otoslohkoilla ei välttämättä ole päästy 
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Kuva 1 Tilojen lukumäärä eri ankeroisluokissa. Luokitus 1–5 Saksalaisen asteikon mukaan.

kiinni ankeroistilanteeseen. Näin ollen todelli-
nen levinneisyys voi olla laajempaa.

Tarkasteltaessa ankeroisen vaikutusta satoon, 
katsottiin kartoituksessa mukana olleiden tilo-
jen keskimääräisiä satotasoja edellisen viiden 
vuoden aikajaksolta. Tämä ei tietenkään tar-
kasti kuvasta näytelohkojen tilannetta, mutta 
antaa yleistä viitettä ankeroisten vaikutuksesta 
satoon eri luokissa. Kuvasta 2 näemme eri luok-
kien keskimääräisen sadon muutoksen. Voimak-
kaimmin sato näyttää alentuneen luokkien 1–3 
kohdalla sadon aleneman ollessa 1,9–2,8 tn/
vuosi. Sen sijaan voimakkaimmin ankeroisen 
vaivaamilla mailla luokissa 4 ja 5 sadon alene-
ma on alhaisempaa ja luokassa 5 yllättäen kai-
kista alhaisin. Tulos on mielenkiintoinen ja antaa 
viitteitä siitä, että alhaisempien ankeroismäärien 
luokissa tiloilla ei ole vielä tiedostettu lohkoilla 
olevaa ankeroistilanteen kehitystä ja käytössä 
ovat mitä todennäköisimmin ankeroiselle alttiit 
lajikkeet. Voimakkaasti ankeroisen vaivaamil-
la lohkoilla luokissa 4 ja 5 tilat ovat kenties jo 
tietoisia juurikasmaita vaivaavasta ongelmasta 
ja ovat ottaneet käyttöön ankeroista sietävät la-

jikkeet. Todennäköistä myös on, että kyseisten 
luokkien tiloilla juurikasmaiden yleinen kunto 
(maanrakenne) on muuten kohdallaan, ja kas-
veille luodaan olosuhteet, joissa niiden on hel-
pompi selviytyä tuholaispaineessa. Ulkomaisten 
tutkimusten mukaan pitkään monokulttuurissa 
(kymmeniä vuosia) olleille juurikasmaille kehit-
tyy myös ankeroisen luontaisia vihollisia, jotka 
pitävät ankeroispopulaation kasvua kurissa. Ne 
eivät missään nimessä tuhoa ankeroisia koko-
naan, mutta hidastavat niiden lisääntymistä.

Ankeroiset ovat valloittaneet Suomen juu-
rikasmaat pysyvästi, emmekä voi niitä pelloil-
tamme poistaa. Monien muiden maiden tapaan 
meidän on opittava tarkemmin ottamaan huo-
mioon ankeroiset ja niiden mukanaan tuomat 
riskit. Vain näin voimme välttää rajut sadon-
alennukset. Tärkeimpiä keinoja ankeroisen hal-
linnassa ovat maankunnosta huolehtiminen, 
oikeanlainen viljelykierto (muiden isäntäkas-
vien välttäminen), saneerauskasvien käyttö ja 
juurikkaan rikka- ja kasvinsuojelutoimista huo-
lehtiminen. 
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Näyte puhdas: 0
Luokka I: Hyvin vähän ankeroisia
• Mahdollista jatkaa viljelyä normaalilla lajikkeella tai an-

keroisen sietävällä lajikkeella 
• Viljelykierto: Sokerijuurikas – Vilja/heinä – Sokerijuuri-

kas – Vilja/heinäkasvi 

Luokka II: Vähän ankeroisia
• Suositellaan ankeroisen sietävän lajikkeen käyttöä, 

mutta viljelykierron jälkeen voidaan käyttää normaalia 
lajiketta

• Viljelykierto: Sokerijuurikas (sietävä) – vilja/heinä – 
vilja/heinä – sokerijuurikas (normaalilajike) – sokeri-
juurikas (sietävä)

Luokka III: Selvästi ankeroisia
• Ankeroisen kestävä lajike
• Jos tila kuuluu konerenkaaseen, on syytä huomioida 

tarkasti tilojen välinen nostojärjestys
• Noudatettava viljelykiertoa, jonka jälkeen mahdollisesti 

voi käyttää normaalia tai sietävää lajiketta
• Suositellaan kiertoon mukaan saneeraavat öljyretikka 

ja sinappi (Huom! Vain kestävät lajikkeet)
• Viljelykierto: Sokerijuurikas (kestävä) – vilja/heinä/sa-

neerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai viherlan-
noituskasvina koko vuosi) – sokerijuurikas (kestävä) 
- vilja/heinä – sokerijuurikas (kestävä)  

• Syytä ottaa lohkolta ankeroisnäyte viljelykierron aikana

Luokka IV: Paljon ankeroisia
• Ankeroisen kestävä lajike
• Jos tila kuuluu konerenkaaseen, on huomioitava tar-

kasti tilojen välinen nostojärjestys
• Saneerauskasvit heti viljelykiertoon mukaan
• Viljelykierto: Saneerauskasvi – vilja/heinä/saneeraus-

kasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai viherlannoitus-
kasvina koko vuosi) – vilja/heinä/saneerauskasvi (kyl-
vö viljan jälkeen syksyllä tai viherlannoituskasvina koko 
vuosi) – sokerijuurikas (kestävä)

• Syytä ottaa lohkolta ankeroisnäyte viljelykierron aikana 

Luokka V: Erittäin paljon ankeroisia
• Ankeroisen kestävä lajike
• Jos tila kuuluu konerenkaaseen, on huomioitava tar-

kasti tilojen välinen nostojärjestys
• Saneerauskasvit heti viljelykiertoon mukaan
• Viljelykierto: Saneerauskasvi – vilja/heinä/saneeraus-

kasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai viherlannoitus-
kasvina koko vuosi) – vilja/heinä/saneerauskasvi (kyl-
vö viljan jälkeen syksyllä tai viherlannoituskasvina koko 
vuosi) – sokerijuurikas (kestävä)

• Syytä ottaa lohkolta ankeroisnäyte viljelykierron aikana 

Mihinkään ankeroista sisältävään maahan ei suositella 
viljelykiertokasviksi rypsiä tai hernettä.

Kuva  2.  Viiden  ankeroisluokan  keskimääräinen  satokehitys  vuosien  2006-‐2010  aikana.  
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Kuva 2 Viiden ankeroisluokan keskimääräinen satokehitys vuosien 2006–2010 aikana.

ANKEROISLUOKAT JA VILJELYTOIMENPIDESUOSITUKSET
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S
okerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen 
uusimmissa kokeissa on havaittu, että 
juurikasankeroinen voi pienentää juu-
rikkaan satoa merkittävästi jo pieninäkin 

määrinä. Ankeroiselle alttiin lajikkeen sato pie-
nentyi lähes 30 %, vaikka ankeroisen munia ja 
toukkia oli vain 100–200 kpl per 100 grammaa 
maata. Tällaiset maat kuuluvat alimpaan anke-
roisluokkaan eli luokkaan 1 (1–250 kpl munia ja 
toukkia/100 g maata). Samalla lohkolla kasva-
neen ankeroista kestävän lajikkeen satoon nämä 
ankeroismäärät eivät vaikuttaneet.

Aiemmin alttiin lajikkeen on uskottu kasva-
van lähes normaalisti, jos ankeroismäärät (mu-
nat + toukat) pysyvät alle 500 kappaleessa 100 
maagrammaa kohti. Nyt tehtyjen havaintojen 
perusteella ankeroistarkkailua olisi tehtävä en-

Jouko Kleemola

Ankeroisen pääsy lohkolle 
kannattaa estää

tistä huolellisemmin, jotta leviäminen voitaisiin 
estää jo aikaisessa vaiheessa.

Viljelykierto on peruskonsti ankeroisen 
pitämiseksi kurissa

Viljelykierto on tehokas keino pitää ankeroinen 
kurissa, jos se on päässyt kotiutumaan lohkolle. 
Pahakin saastunta saadaan kuriin 3–4 vuodessa 
viljeltäessä esimerkiksi viljoja, jotka eivät toimi 
ankeroisen isäntäkasvina. Jos ei halua pitää näin 
montaa välivuotta juurikkaan viljelyssä, lohkol-
le voi kylvää saneerauskasveja.

Saneerauskasvit torjuvat ankeroista 
tehokkaasti
Saneerauskasvit ovat kasveja, jotka houkuttele-
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vat ankeroisia itseensä mutta eivät toimi niiden 
lisääntymiskasvina. Esimerkiksi öljyretikasta ja 
valkosinapista on löytynyt tällaisia lajikkeita. 
Saneerauskasvit vähentävät ankeroisen määrää 
nopeammin kuin muut kasvit, joten niitä käy-
tettäessä usean vuoden taukoa juurikkaan vilje-
lyssä ei välttämättä tarvita.

Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen tilako-
keissa vielä niin myöhään kuin elokuun alussa 
kylvetyillä saneerauskasvustoilla on saatu lu-
paavia tuloksia ankeroisen torjunnassa. Niinpä 
yksi vaihtoehto pahasti saastuneen lohkon tilan 
parantamiseen voisi olla aikainen ohra ja sen 
korjuun jälkeen kylvettävä öljyretikka tai valko-
sinappi.

Jo yhden syksyn ajan kasvava 
saneerauskasvi voi tuottaa hyvän 
tuloksen 
Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen tilako-
keissa syyskesän ajan kasvanut saneerauskasvi 
on pienentänyt ankeroisen määriä jopa yli 70 %. 
Ainakin joidenkin ulkomaisten tutkimusten mu-
kaan näillä saneerausprosenteilla seuraavana 
vuonna lohkolla viljeltävän juurikkaan sato voisi 
hyvinkin nousta 20–30 %, vaikka lohko kuuluisi 
lievimpään ankeroisluokkaan eli luokkaan 1.

Aikainen ohra + retikka/sinappi –kesannon 
etuna on juurikkaan välivuonna lohkolta saa-

Ankeroismäärä  (munat  +  toukat/100  g  maata)
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Kuva  1.  Ankeroismäärän  vaikutus  Lucillan  ja  Cactuksen  satoon.  Lucilla  on  normaalilajike  ja  Cactus  ankeroista  sietävä  lajike.  
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tava sato. Tämä parantaa välivuoden taloudel-
lista tulosta. Pelkkää viherlannoitusnurmeakin 
voi toki käyttää, muuta silloin myytävä sato jää 
pois. Tässä vaihtoehdossa muiden hyötyjen ku-
ten ympäristötukien ja seuraavan vuonna viljel-
tävän juurikkaan sadonlisän pitäisi pystyä kor-
vaamaan myytävän sadon puuttuminen. 

Tällä hetkellä juurikkaan katetuotto on niin 
paljon rehuohraa parempi, että ankeroisen 
vaivaamalla juurikaslohkolla monokulttuurin 
katkaiseminen välikasvin ja saneerauskasvin 
yhdistelmällä ei välttämättä tuota sijoitettuja 
euroja takaisin heti seuraavana juurikasvuon-
na. Juurikkaan monokulttuuria jatkamalla an-
keroisongelmasta tulee kuitenkin ennen pitkää 
todennäköisesti hyvin vaikea. Voi olla, että pian 
juurikkaan viljely ei ole enää mahdollista ilman 
montaa välivuotta tai saneerauskasvien käyttöä.

Saneerauskasveja voi käyttää myös 
taimipoltteen torjuntaan
Jos lohkolla on ankeroisen lisäksi paljon tai-
mipoltetta, koko kesän ajaksi kylvettävä sa-
neerauskasvi voi olla hyvä vaihtoehto. Sa-
neerauskasveilla voi nimittäin torjua myös 
taimipoltetta, jos kasvusto niitetään rehevim-
millään ja muokataan maahan mahdollisimman 
pian niiton jälkeen. 

Kuva 1 Ankeroismäärän vaikutus Lucillan ja Cactuksen satoon. Lucilla on normaalilajike ja Cactus ankeroista sietävä lajike.
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S
okerijuurikkaan kasvattaminen vuodes-
ta toiseen samoilla lohkoilla on meillä 
yleistä. Muualla maailmassa tällaista 
monokulttuuria ei tapaa, saattaapa se 

olla suorastaan kielletty viljelysopimuksessa.
Monokulttuurin perinne sokerijuurikkaan-

viljelyssä johtaa aina viljelyn alkuaikoihin. Kun 
juurikasmaaksi käypä peltolohko oli kalkittu, 
lannoitettu ja ojitettu sekä rikkakasvitkin koval-
la työllä saatu kuriin, ei tehnyt mieli aloittaa sa-
maa prosessia alusta toisella lohkolla, varsinkin 
kun satotaso näytti pysyvän ennallaan tai jopa 
hieman paranevan vuosien kuluessa. Viljelytek-
niikan kehittyminen teki 1970-luvulta lähtien 
mahdolliseksi tilakohtaisen viljelyalan tuntu-
van lisäämisen. Juurikkaan viljelyalan suuren-
taminen katsottiin varmimmaksi keinoksi lisätä 
viljelyn kannattavuutta. Uusia lohkoja otettiin 
laajennusvaiheessa juurikkaanviljelyyn, mut-
ta pitkään juurikasta kasvaneita peltojakaan ei 
useimmiten haluttu jättää lepäämään.

Viljelykierto Pohjankartanon kokeissa
Viljelykierron merkitystä sokerijuurikkaanvilje-
lylle on kokeiltu aika ajoin koko SjT:n olemas-
saolon ajan. Vanhaa 1950- ja 1960-luvun vilje-
lytekniikkaa käytettäessä saatiin viljan jälkeen 
juurikkaasta vain parin prosentin sadonlisäys 
monokulttuuriin verrattuna. Jos puna-apila 
sisältyi viljelykiertoon, sadonlisäys oli kak-
sinkertainen eli 1–2 tonnia/ha. Myöhemmin 
1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla, jolloin uusi 
viljelytekniikkakin oli jo mukana, saatiin Poh-
jankartanon kokeissa huomattavasti suuremmat 
sadonlisäykset. Niinpä viljan jälkeen juurisato 
oli 2–4 tonnia (5–10 %) suurempi kuin juurikasta 
jatkuvasti viljeltäessä. Lyhytikäinenkin nurmi, 

Professori Kyösti Raininko, Matti Erjala, Liisa Eronen

Viljelykierron vuoro

varsinkin jos siinä oli apila mukana, nosti satoa 
4–8 tonnia/ha eli 10–20 %. 

Esikasvin vaikutus
Eri kasvien vaikutus maan rakenteeseen vaih-
telee. Mitä tiheämpi ja syvempi esikasvin hius-
suoniverkosto on, sitä parempi vaikutus sillä 
on maan rakenteeseen. Vilja on tässä suhteessa 
selvästi heikoin. Nurmi on selvästi parempi. 
Kaikkein paras on syväjuurinen palkokasvi 
kuten puna-apila tai sinimailanen. Palkokas-
vein edullinen vaikutus johtuu tiheän juuriston 
lisäksi siitä, että ne tunkeutuvat syvälle maap-
rofiiliin. Ruokamultakerroksessa esikasvin juu-
ret ja kasvin jätteet edesauttavat lahotessaan 
kestävien murujen muodostumista. Jankossa ja 
pohjamaassa palkokasvin lahoavat juuret muo-
dostavat hyvin stabiileja kanavia, joita pitkin 
juurikkaan juurien on helppo tunkeutua jankon 
läpi aina pohjamaahan asti. 

Viljelykierto rikkakasvitorjunnan 
palvelukseen
Jatkuva juurikkaan viljely samoilla lohkoilla 
tuo yleensä myös rikkakasviongelmia. Moni-
vuotiset rikat kuten ohdakkeet, valvatit, mint-
tu, ketohanhikki, vesitatar, peltopähkämö ja 
pujo pesiytyvät ennen pitkää pelloille, ellei niitä 
välittömästi poisteta. Myös korte on verrattain 
yleinen monokulttuuripelloilla. Viljelykiertoon 
ei kuitenkaan suositella öljykasveja, koska ne 
pitävät yllä juurikasankeroista, jos sitä esiintyy 
tilalla. Toisaalta perunalla ja juurikkaalla on 
samat ongelmarikat. Rikkakasvien torjunnan 
kannalta 1–3 vuotta viljaa yhdistettynä gly-
fosaatti-käsittelyyn on eräs suositeltavimmista 
vaihtoehdoista. 
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M
TT:n vuonna 2009 alkaneessa hank-
keessa selvitettiin viljelykierto-
käytäntöjä ProAgrian Lohkotieto - 
pankin aineiston avulla. Sokerijuu-

rikkaaseen liittyviä lohkotietoja oli saatavissa 
715. Tiedot kuvastavat sokerijuurikasta joko 
esikasvina tai varsinaisena kasvina. Lohkotieto-
pankin tiedot ovat pääosin peräisin eteläsuoma-
laisilta tiloilta.

Sokerijuurikkaan esikasvit
Selvityksen mukaan noin puolet sokerijuurikas-
pelloista oli sellaisia, joiden esikasvina oli myös 
sokerijuurikas. Muita esikasveja oli kahdeksan 
ja yleisin niistä oli kevätvehnä (Taulukko1). Ai-
neiston perusteella esikasveilla oli jonkin ver-
ran vaikutusta seuraavana vuonna viljeltävän 

Marjo Keskitalo, Lauri Jauhiainen MTT ja Sari Peltonen ProAgria

Sokerijuurikas 
viljelykierrossa

sokerijuurikkaan satoon, satoero oli 1835 kiloa 
heikoimman ja parhaimman esikasvin välillä. 
Parhaat esikasvit olivat kaura, syysviljat ja ke-
vätvehnä. Heikoimmat sadot saatiin kun soke-
rijuurikasta viljeltiin sokerijuurikkaan ja ohran 
jälkeen. Esikasvilla oli merkitystä sokerijuurik-
kaan lannoitukseen, sillä yleensä N-P-K- lannoi-
tusta annettiin sokerijuurikkaalle enemmän, jos 
sitä viljeltiin muiden kuin sokerijuurikkaan jäl-
keen. Hehtaaria kohden annetut lisäkilot olivat 
typellä 1–23 kg, fosforilla 3–9 kg ja kaliumilla 
6–37 kg.

Sokerijuurikas esikasvina
Sokerijuurikas oli aineiston perusteella paras 
esikasvi kauralle, kevätvehnälle ja öljykasveil-
le ja toiseksi paras ohralle. Sokerijuurikkaan 
käyttö viljojen esikasvina toi noin 450–950 kg/
ha sadonlisän verrattuna tilanteeseen, jossa sa-
maa viljaa olisi viljelty peräkkäisinä vuosina. 
Öljykasvien kohdalla sokerijuurikas lisäsi noin 
300 kg/ha satoa verrattuna viljojen esikasvivai-
kutukseen.

Johtopäätökset
Kirjoituksessa esitetyt tulokset perustuvat siis 
Lohkotietopankissa käytössä olevaan sokeri-
juurikastietoon vuosilta 2002–2008, mikä kattaa 
arviolta muutaman prosentin vuotuisesta so-
kerijuurikasalasta. Aineistosta saatiin viitteitä 
siihen, että sokerijuurikkaan viljelyn tulokseen 
voidaan vaikuttaa esikasvivalinnoilla ja toisaal-
ta sokerijuurikas muiden kasvien kierrossa on 
kannattava valinta. 
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Taulukko 1. Sokerijuurikkaan esikasvit ProAgrian 
Lohkotietopankin aineiston mukaan

Sokerijuurikkaan viljelyalan jakaan-
tuminen esikasveittain aineistossa

Esikasvi Prosentteina Hehtaareina
Kaura 5.9 158
Kevätvehnä 25 671
Kesanto 0.4 11
Nurmet 1.7 45
Ohrat 8.1 216
Palkokasvit 0.6 17
Sokerijuurikas 49.8 1335
Syysviljat 7.2 192
Öljykasvit 1.3 35
Yhteensä 100 % 2680
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V
uonna 2007 viljelijän pellolle perus-
tetussa kokeessa haluttiin selvittää 
viherlannoituksen esikasvivaikutusta 
sokerijuurikkaan satoon ja sadon laa-

tuun. Suojaviljaan perustetun nurmen siemen-
seosta kylvettiin 12 kg/ha. Siemenseoksessa 
puna-apilan osuus oli 25 %. Vuonna 2008 viher-
lannoitusnurmikasvusto murskattiin peltoon 
ja lopetettiin syksyllä glyfosaatilla. Lopetettu 
viherlannoituslohko kynnettiin syksyllä kuten 
verranteeksi otettu vilja lohkokin. Vuonna 2009 
ja 2010 lohkoille kylvettiin sokerijuurikas (Tau-
lukko 1). Juurikkaalla vertailtiin useampaa lan-
noitustasoa (70–90–120 kg N/ha) kumpanakin 
vuonna kummallakin lohkoilla.

Marja Turakainen

Viherlannoituksella 
vaihtelua sokeri-
juurikkaan viljelykiertoon

Vuonna 2009 viherlannoituslohko kuivui no-
peammin ja sen kosteusolot olivat tasaisemmat 
verrannelohkoon verrattuna. Juurikkaat taimet-
tuivat nopeammin ja kasvusto oli tasaisempaa 
koko kasvukauden ajan. 

Maan liukoisen typen määritys tehtiin kum-
panakin vuonna 90 kg N/ha saaneista kais-
toista. Ennen lannoitusta maassa oli 21 kg/ha 
nitraattityppeä sekä viherlannoitus- että verran-
nelohkolla. Viherlannoituksen selvä vaikutus 
tuli esille heinäkuun alussa vuonna 2009, jolloin 
viherlannoituslohkolla oli enemmän nitraatti-
typpeä (70 kg N/ha) kuin verrannelohkolla (56 
kg N/ha). Syksyllä 2009 nitraattityppipitoisuus 
oli 7 kg N /ha kummallakin lohkolla ja vastaa-
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Kuva 1 Ensimmäisen vuoden sokerijuurikassadot vuonna 2009 viherlannoituksen ja viljan jäl-
keen. Vuonna 2010 juurisadot toisena juurikasvuonna viherlannoituksen ja viljan jälkeen.



40  –  Juhlanumero 2013

vasti vuonna 2010 pitoisuudet olivat viherlan-
noituslohkolla 8.8–9.4 kg N/ha ja verranneloh-
kolla 7.5 kg N/ha.

Kasvukauden aikana seurattiin maan kuntoa 
mittaamalla pintamaan vedenjohtavuus. Viher-
lannoituslohkolla pintamaan vedenjohtavuus 
oli merkittävästi suurempi kuin verrannelohkol-
la. Suurempi veden läpäisykyky johtuu maahan 
muodostuneesta kestävämmästä mururaken-
teesta ja apilan vahvojen juurten aikaansaamis-
ta juurikanavista. Lisäksi havaittiin selvästi, että 
kastematoja ja lieroja ja niiden tekemiä käytäviä 
oli muokkauskerroksessa enemmän viherlan-
noituksen jälkeen.

Viherlannoituslohkon sato oli vuonna 2009 
selvästi korkeampi kuin verrannelohkolla 
(Kuva 1). Viherlannoitus vaikutti myös juurik-
kaiden sokeripitoisuuteen positiivisesti. Vuon-
na 2010 satotaso ero oli pienentynyt kertaalleen 
juurikkaalla olleen viherlannoituslohkon ja ver-
rannelohkon välillä. Kasvukausi 2010 oli hyvin 
kuiva ja se näkyy myös satotuloksissa. Vuonna 
2009 nähtiin selvä satotaso ero 90 ja 120 kg N/
ha lannoituskäsittelyjen välillä, kun120 kilolla 
saatiin parempi sato viherlannoituksella ja ver-
ranne lohkolla. Vuonna 2010 typpilannoituk-
sesta johtuvaa selvää eroa sadossa koejäsenten 
välillä ei nähty. Juurikkaiden aminotyppipitoi-
suudet olivat kumpanakin vuonna laadullisesti 
hyviä. Kuitenkin vuoden 2010 pitoisuuksista 
voitaneen arvioida typen loppuneen kasvukau-

den aikana kesken kaikilla lohkoilla (Amino-N 
<15). Tähän löytyy voimakas selittäjä kuivasta 
kasvukaudesta. 

Vuoden 2009 viherlannoituskokeen tulokset 
osoittivat, että 2-vuotisen viherlannoituksen 
esikasvivaikutus oli hyvä ja juurikas tuotti vi-
herlannoitusta seuraavana vuonna suuremman 
sadon kuin verranteena ollut viljapohjainen 
juurikaslohko. Vuoden 2010 kokeen tulosten pe-
rusteella 2-vuotisen viherlannoituksen positii-
vinen vaikutus näkyi edelleen kahden vuoden 
jälkeenkin. Kokeen tulosten perusteella apila-ti-
motei –viherlannoitusnurmi on hyvä vaihtoehto 
juurikkaan välikasviksi ja se sopii monipuolista-
maan juurikkaan viljelykiertoa ja parantamaan 
pellon kasvukuntoa. Juurikas pystyy pitkän 
kasvuajan kasvina hyödyntämään viherlan-
noituksesta vapautuvan typen. Jos pellolla on 
todettu keltajuurikasankeroista, puna-apilaa ei 
suositella viljelykiertoon, sillä sen on todettu 
toimivan nimenomaan keltajuurikasankeroisen 
isäntäkasvina. 

Taulukko 1 Eri viljelylohkojen viljelykierrot 

 Viljelykierto Verrannelohko
2007 Vilja + apilanurmi 2007 Juurikas
2008 Viherlannoitus 2008 Mallasohra
2009 Juurikas 2009 Juurikas
2010 Juurikas 2010 Juurikas
2011 Juurikas 2011 Juurikas

Kuvassa viljelykierrossa viljeltävän juurikasmaan pinta-ala suhteessa yksipuolisessa viljelyssä olevan juurikas-
maan pinta-alaan vuosien 2002–2012 aikana. Lähteenä käytetty Sucros Oy:n viljelytilastoja.
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S
okerijuurikkaan Tutkimuskeskus aloitti 
pidempikestoisen viljelykiertotutkimuk-
sen vuonna 2012. Tutkimuksen on tarkoi-
tus jatkua aina vuoteen 2017 asti samalla 

viljelylohkolla. Tällä pitkällä koesuunnitelmalla 
pyritään osoittamaan selvästi viljelykierron to-
delliset vaikutukset juurikkaan satoon, muiden 

Susanna Muurinen

SjT:n Viljelykiertokoe 
– tuloksia vuodelta 2012

viljelykierrossa olevien kasvien satoon, ja maa-
perän rakenteeseen. 

Kuvassa 1 on esitetty kokeen lähtötilanne, 
kokeessa olevat kasvit ja vuoden 2013 toteutu-
neen jatkosuunnitelman. Koelohkon pohjana on 
kolme eri viljelyhistoriaa. Koelohko on jaettu 14 
kaistaan, joiden koko on 50 m x 12 m. Kaistoista 

Sj Kaura Ohra Vehnä Herne Vehnä Herne Rypsi

●Vuonna  2012  keväällä  alue  tasa<in,  ja  äeste<in  kertaalleen. ●Viherlannoituskaista  murska@u  syyskuun  alussa.
●Sokerijuurikas  jyrsintäkylve<in  28.5.2012. ●Viljat  ja  rypsi  puitu  13.9.2012,  juurikkaan  nosto  24.9.2012.
●Viljat  ja  öljykasvit  kylve<in  30.5.2012.     ●Alue  kynne<in  30.11.2012.

Sj Vehnä

●Vuoden  2013  kevä@alvella  koko  alueelle  levite<in  kalkkia  5  t/ha. ●Juurikas  kylve<in  jyrsinkylvönä  26.5.2013
●Koko  alue  tasa<in  toukokuun  alussa. ●Muut  kasvit  kylve<in  31.5.2013.

2013

Sj
Viherlan-‐
noitus

Viherlan-‐
noitus

2011

2012

Herne

Alue  sokerijuurikkaalla  vuosina  2009-‐2011
Sokerijuurikasta  vuonna  2009,  tämän  jälkeen  
vuosi  rypsiä  ja  viljaa

Viljelykiertokokeen toteutusta 2012-2013

Sj Sj Sj Sj Sj Sj

Alueella  kasvanut  aiempina  vuosina  vain  viljaa  
ja  rypsiä

Sj Sj vehnäVehnä Sj  2.  vuosi

Sj   Sj Vehnä

Kuva 1 SjT:n pitkäaikaisen viljelykiertokokeen kahden ensimmäisen vuoden koesuunnitelmat ja toteutus.
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Taulukko 1. Sato (kg/ha) ja sadon arvo (€) eri esi-
kasvien jälkeen vuonna 2012.

 Esikasvina Juurikas Esikasvina Vilja
 Kg/ha €/ha1 Kg/ha €/ha1

Juurikas, SY Cata 35965 360 40994 572
Vehnä, Kruunu 3803 239 3558 189
Ohra, Prestige 3640 148  
Kaura, Belinda 3963 122  
Herne, Karita   2867 220
Rypsi, Cordelia   1125 39
Viherlannoitus2 ka. 5808 36 ka.5742 35

1 Hinnat kevään 2013 mukaan
2 Hinta-arvio massasta vapautuvalle typelle

kuusi sijoittuu alueelle, jossa on viljelty juuri-
kasta kolmena edellisenä vuotena. Neljä kaistaa 
on alueella, jossa on ollut kierrossa juurikasta, 
viljaa ja rypsiä. Viimeiset neljä kaistaa ovat alu-
eella, jossa ei ole viljelty juurikasta lainkaan ja 
jossa on ollut vilja- ja öljykasvikierto. Kylvö- ja 
kasvinsuojelu toimet suoritettiin lohkolla tila-
mittakaavan koneilla. Lannoitus ja kasvinsuo-
jelu suoritettiin kunkin kasvin tarpeen mukaan. 
Juurikas sai kolme kasvinsuojeluruiskutusta ja 
yhden tautitorjunnan. Viljoilla, rypsillä ja her-
neellä tehtiin vaadittavat rikkakasvitorjunnat, 
mutta tautitorjuntoja viljakasvustoihin ei teh-
ty ja kasvustot kärsivät jonkin verran lehtisai-
rauksista. Sadonkorjuun yhteydessä kaikista 
lohkoista otettiin ensin ruutumittakaavan sato-
näytteet (juurikkaalla käsin ja viljoilla koeruu-
tupuimurilla), jonka jälkeen loput lohkoista 
puitiin Tuorlan tilan puimurilla ja juurikkaat 
nostettiin SjT:n yksirivisellä Jukolla.

Jo ensimmäisen koevuoden satotulokset juu-
rikkaalla tuovat esille viljelykierron hyödyn. 
Vaikka juurikas kylvettiin myöhään vuonna 
2012, viljan jälkeen juurikkaan sato oli kohtuul-
linen. Juurikas juurikkaan perään jäi sadoltaan 
selvästi heikommaksi. Myös laadullisesti tämä 
neljän perättäisen vuoden juurikasmaa tuotti 

heikompaa satoa (sokeri 15.8 %) kuin viljely-
kiertoon perustuva juurikasmaa (sokeri 16.3 %). 
Juurikkaiden yleisessä kasvussa tai kaistojen 
rikkakasvustossa ei näkynyt selviä eroja.

Muiden viljelykasvien sadot eivät olleet loh-
kolla huippuluokkaa, syynä tähän on myöhäi-
nen kylvöajankohta ja puuttunut tautitorjunta. 
Herneen ja rypsin tuleentumista jouduttiin 
odottamaan pitkään. Kummankin kaistan her-
nekasvustot lakoontuivat pahasti ja koepuimu-
rilla saatiin satonäyte vain toisesta kaistasta. 
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Tilan puimurilla hernekasvustot saatiin puitua 
loppuun ilman suurempia ongelmia. Näin ol-
len vain vehnän ja viherlannoituksen satoa voi-
daan verrata joko juurikkaan tai viljan jälkeen 
viljeltynä. Vehnä tuotti juurikasmaahan kylvet-
tynä noin 250 kg/ha enemmän satoa kuin vil-
jan jälkeen kylvettynä. Viherlannoitusnurmen 
kuiva-ainesadon ero jäi merkityksettömän pie-
neksi noin 66 kg/ha. Viherlannoitus nurmesta 
mitattiin vain maanpäällisen massan sato ja 
typpipitoisuus. Typen huuhtoutumista kasvus-
tosta rajoitettiin kyntämällä kasvusto myöhään 
syksyllä. Myöhäisellä kynnöllä pyrittiin vähen-
tämään typpiyhdisteiden huuhtoutumista syk-
syllä ja näin lisäämään seuraavan vuoden soke-
rijuurikaskasvuston käytettävissä olevaa typen 
määrää.

Taulukkoon 1 on koottu eri kasvien satotu-
lokset ja sadosta saatava katetuotto. Tuoton 
laskemisessa on käytetty yleisiä katetuottolas-
kelmapohjia (mm. Sucroksen nettisivuilta löy-
tyvää esimerkkiä). Viljojen sadon hinnoittelussa 
on käytetty kevään 2013 sadon myyntihintoja, 
myös juurikkaan hinnoittelussa on käytetty hin-
nankorotuksen jälkeistä hinnoittelua. Viherlan-
noituksen osalta on pyritty laskemaan tuoton 
kohdalla maahan murskatun kuiva-ainemassan 

keräämän typen arvoa rahallisesti. Tämä kaikki 
typpi ei ole seuraavan vuoden kasvuston käy-
tössä, mutta kuvastaa yhdellä tavalla viherlan-
noitusnurmen taloudellista hyötyä.

Juurikas tuotti parhaimman taloudellisen 
tuloksen kummallakin esikasvialueella. Juu-
rikkaan ja vehnän välisen tuoton ero kuitenkin 
korostuu selvästi, kun esikasvina on kummalla-
kin vilja. Vaikka herneen tuotto oli vilja-alueella 
vehnää parempi, jäi se myös selvästi juurikkaas-
ta. Rypsin taloudellinen tulos oli huono perus-
tuen täysin alhaiseen satotasoon ja käytettyjen 
viljelypanosten korkeaan hintaan. 

Kaiken kaikkiaan ensimmäisen vuoden tu-
losten perusteella juurikas hyötyi selvästi vil-
jelykierrosta. Koe jatkuu juurikaspainotteisesti, 
koska kokeen lähtökohtainen tavoite on selvit-
tää viljelykierron ja eri esikasvien vaikutusta 
juurikkaan satoon ja sokeripitoisuuteen. Ko-
keessa tullaan toteuttamaan erilaisia viljelykier-
toja, joissa juurikasta viljellään joka toinen vuo-
si, kahtena vuotena kolmesta ja yhtenä vuotena 
kolmesta. Verranteina käytetään jatkuvaa juu-
rikkaan ja vehnän viljelykaistaa. Pitkäaikainen 
koe tulee tuottamaan vuosien aikana kattavaa 
informaatiota viljelykiertojen eroista ja kannat-
tavuudesta. 




