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Kuten jo aikaisemmin monessa yhteydessä  
olen todennut, vuosi 2013 oli hyvä juuri-

kasvuosi monella eri mittarilla mitattuna. Val-
takunnallisesti 40 tonnin satotasoon pääsy on 
erinomainen suoritus, mutta parannettavaa silti 
vielä riittää. Sucroksen strategian mukaisesti tu-
levien vuosien kaksi tärkeää painopistealuetta 
on saada lisää hehtaareita sokerijuurikkaan vil-
jelyyn ja samalla saada sokerijuurikkaan satota-
soja nousemaan edelleen jokaisen tilan osalta.

Totta kai lisää pinta-alaa saadaan kylvämäl- 
lä tilatasolla enemmän juurikasta, mutta 

myös rekrytoimalla uusia juurikkaan viljeli-
jöitä tuotannon piiriin. Mentorointiohjelma on 
edelleen käynnissä ja mm. tällä toivomme ole-
van vaikutusta nykyisten viljelijöiden haluun 
houkutella uusia aloittajia mukaan. Sucroksella 
on varattuna reilusti sokerijuurikkaan siemeniä 
kevään 2014 kylvöille, joten jos vielä kevään ku-
luessa tulee mahdollisuus kasvattaa omaa soke-
rijuurikaspinta-alaa, niin se onnistuu kyllä. Nyt 
jos koskaan, juurikkaan kannattavuuden ollessa 
korkealla, juurikkaan pinta-alaa kannattaa kas-
vattaa kestävältä pohjalta.

Satotasojen kehittäminen on sitten taas kaik- 
kea muuta kuin yhden vuoden projekti, jolla 

on tietty päivämäärä ja jonka jälkeen se on val-
mis. Satotasoja tullaan kehittämään aina, riippu-
matta esimerkiksi sokerin markkinatilanteesta 
tai juurikkaan hinnasta. Asia on aina tärkeä ja 
ajankohtainen. Kun kiintiöjärjestelmästä luovu-
taan EU:ssa viljelyvuoden 2016 jälkeen, nousee 
asia hetkellisesti entistä tärkeämmäksi, jotta 
turvaamme kilpailukykymme tulevaisuudessa. 
Tähän tulee jokaisen viljelijän kiinnittää erityistä 
huomiota.

Suomalaiselle sokerijuurikkaalle/sokerille 
on luvassa valoisa tulevaisuus, kun työtä 

tehdään yhdessä. Tällä tarkoitan mm. sitä, että 

Käännettävää 
sarkaa riittää 

vielä
Som jag redan tidigare i flera sammanhang  

har konstaterat, var år 2013 på många sätt 
ett bra sockerbetsår. Nationellt sett är 40 tons 
hektarskörd ett enastående resultat, men ännu 
finns det mycket som kan förbättras. Enligt 
Sucros framtidsstrategi är det viktigt att inom 
de närmaste åren öka odlingsarealen och sam-
tidigt också höja skördenivån för varje enskild 
gård. 

Man kan öka odlingsarealen med att på 
gårdsnivå så mera betor, men också ge-

nom rekrytering av nya odlare. Mentorprogram-
met fortsätter ännu och vi hoppas att detta ökar 
intresset för nuvarande odlare att locka flera od-
lare med. Sucros har reserverat rikligt med frön 
för årets sådd, en utvidgning av den egna od-
lingsarealen är därmed inte ännu för sen. Nu om 
någonsin, när betodlingens lönsamhet är bra, 
lönar det sig att öka odlingsarealen.

Att höja skördenivån är inget ettårs projekt. 
Man kommer, oberoende av exempelvis lä-

get på sockermarknaden eller priset på betorna, 
alltid att eftersträva höjda skördenivåer. Frågan 
är alltid viktig och aktuell. När kvotsystemet 
inom EU upphör efter år 2016 blir det ännu vik-
tigare att fästa uppmärksamhet vid frågan för 
att kunna trygga vår framtida konkurrenskraft. 
Varje odlare måste fästa speciell uppmärksam-
het vid detta.

När arbetet görs tillsammans ser framtiden 
ljus ut för den finländska sockerbetan/

det finska sockret. Det här betyder att Sucros 
tillsammans med Centralen för Sockerbetsforsk-
ning måste erbjuda odlarna de verktyg/färdiga 
lösningar, som odlarna har nytta av på sina egna 
gårdar. En ömsesidig och öppen växelverkan 
är A och O. På detta vis är vi redo för tider utan 
kvotsystem, år 2017 och för den snabba tillväx-
ten av sockerproduktionen på de finländska åk-

Ännu återstår 
mycket arbete
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Sucroksen on tarjottava yhdessä Sokerijuurik-
kaan Tutkimuskeskuksen kanssa niitä työkalu-
ja/valmiita ratkaisuja, joita viljelijät voivat ottaa 
käyttöönsä tiloilla kehittääkseen omaa tuotanto-
aan. Vuorovaikutuksen tulee olla avointa ja kak-
sisuuntaista. Näin toimimalla olemme valmiita 
ilman sokerikiintiötä olevaan aikaan, vuoteen 
2017 ja reippaaseen sokerintuotannon kasvuun 
suomalaisilla pelloilla ja isoon jalostettavaan 
juurikasmäärään Säkylän tehtaallemme.

Viimeisimpien vuosien SjT:n koetulosten 
perusteella lupaavimpia tuloksia nopeasta 

satotasojen kasvusta on saatu mm. viljelykier-
tokokeesta ja erilaisista lannoituskokeista. SjT:n 
kokeisiin kannattaa todellakin jokaisen viljelijän 
perehtyä ja hyödyntää kaikki tieto omalla pellol-
la. Parhaiten tuloksia löytää SjT:n nettisivuilta, 
Juurikassarasta ja osallistumalla SjT:n ja Sucrok-
sen eri tilaisuuksiin ympäri vuoden.

Vuosi 2014 tulee olemaa meille hyvin tärkeä, 
jotta saamme jatkettua nykyistä hyvää kehi-

tystä, mihin liittyy mm. viljelijämäärien edelleen 
kasvattaminen myös vuodelle 2015. Samaan ai-
kaa pystymme lisäämään sokerijuurikkaan ko-
konaistuotantoa käyttääksemme hyväksi koko 
Säkylän tehtaan tuotantokapasiteetin tehok-
kaasta vuonna 2014 ja siitä eteenpäin.

Ennätyksellistä viljelyvuotta 2014! 

Tero Tanner

Ehdotuksia 
Juurikassaran 
kansikuvaksi

Ehdotukset voit lähettää 
s-postilla osoitteeseen 

marte.romer-lindroos@sjt.fi,
kuvan täytyy olla pystykuva 

(165 x 240 mm) ja resoluution 300 dpi 
(pistettä tuumalla).

rarna och en stor mängd betor som skall förädlas 
på sockerbruket i Säkylä. 

De mest lovande försöksresultat från CfS för 
ökning av skördenivån har man fått från 

försök med växtföljd och olika gödslingsförsök. 
Det lönar sig att bekanta sig med CfS:s försöks-
resultat och dra nytta av all information på sin 
egen gård. Bäst hittar man resultaten på CfS:s 
hemsida, i tidningen Juurikassarka och genom 
att delta i olika tillställningar som CfS och Sucros 
ordnar under året. 

År 2014 är för oss väldigt viktigt år med 
tanke på fortsättningen av den nuvarande 

goda trenden, som bland annat handlar om att 
öka antalet betodlare. Samtidigt kan vi öka den 
totala produktionen av sockerbetor för att effek-
tivt kunna utnyttja hela produktionskapasiten 
av Säkylä sockerbruk år 2014 och därefter.

I hopp om ett rekord skördeår 2014! 

Tero Tanner
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Sucros on käynnistänyt merkittäviä inves-
tointeja molemmilla tuotantolaitoksillaan 
tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistami-

seksi. Säkylän tehtaan haihdutusprosessi laajen-
netaan kuusivaiheiseksi ennen seuraavaa käyn-
tikautta. Tämä on merkittävä kannattavuusin-
vestointi, joka vähentää höyryn kulutusta noin 
kymmenellä prosentilla. Investoinnin suuruus 
on 2,1 miljoonaa euroa. 

– Haihdutus on yksi sokerinvalmistuksen pää-
vaiheista. Juurikkaassa on noin 80 prosenttia 
vettä, ja se kaikki on tietysti saatava pois ennen 
kuin valmista sokeria syntyy. Mahdollisuuksia 
tuotantoprosessin kehittämiseen ja energianku-
lutuksen vähentämiseen tutkitaan jatkuvasti. 
Energiasäästöillä on sekä ympäristö- että talous-
vaikutuksia, sillä energia on suurin yksittäinen 
kuluerä prosessissamme, tuotantojohtaja Sune 
Berghäll kertoo. 

Myös Säkylän kalkkiuuniin tehdään laaja perus-
parannustyö, jotta tehtaan toiminta voi jatkua 
tehokkaana. Tämän investoinnin arvo on 0,6 
miljoonaa euroa.

Kirkkonummella sijaitsevalla Porkkalan tehtaal-
la investoidaan muun muassa voimalaitoksen 
kattilakapasiteetin saneeraukseen. Investoinnin 
arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa. 
 
Uusia sokerijuurikkaanviljelijöitä on 
saatu jo ennätysmäärä
Sucroksella tehdään hartiavoimin töitä, jotta so-
kerijuurikkaan pariin saataisiin lisää viljelijöitä. 
Hyvin on jo onnistuttukin, sillä tänä vuonna on 
jo näin alkuvuodesta saatu 94 uutta viljelijää, 

mikä ylittää reilusti viime vuoden uusien viljeli-
jöiden määrän. Viime vuonna sopimusviljelijöitä 
oli yhteensä 760, ja tällä hetkellä sopimuksia on 
tälle vuodelle tehty jo 803 viljelijän kanssa. 

– Olemme puolessatoista vuodessa saaneet noin 
150 uutta viljelijää. Kokonaisviljelijämäärästä 
siis noin 20 prosenttia on uusia viljelijöitä, Tero 
Tanner kertoo. 

Siementilauksiakin on tullut jo paljon. 
– Tilanne on vielä auki ja muuttuu koko ajan, 
mutta näyttää siltä, että saamme reilusti enem-
män sopimushehtaareita kuin viime vuonna, 
Tero sanoo.

Sucros investoi tehtaisiinsa 
tulevaisuuden kilpailukyvyn 

varmistamiseksi

Havainnekuva Säkylän tehtaan tulevasta 
muutoksesta. Kuvan vaaleansiniset haihturit 
ovat uusia. Niistä toinen on siirretty vanhalta 
Salon tehtaalta ja toinen on kokonaan uusi.

Susanna Söderlund, Sucros Oy
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Sokerijuurikkaan rikkakasvien torjunta-
aineet ja käyttömäärät ovat samat kuin 
vuonna 2013. Heinämäisten rikkakasvien 

torjuntaan on tullut uusi valmiste Aramo, jolla 
on erinomainen tai hyvä teho rikkapuntarpää-
hän, kylänurmikkaan, luohoon, hukkakauraan, 
kattaraan, hirssiin, raiheinään ja jääntiviljan 
oraaseen. Teho on tyydyttävä, kun juolavehnä 
on 15–20 cm. Ruiskutus on tehtävä vähintään 
3 vrk ennen Goltix-ruiskutusta tai 3 vrk sen jäl-
keen. Muilla rikkakasvien torjunta-aineilla ruis-
kutus on tehtävä 7 vrk ennen Aramo-käsittelyä 
tai 7 vrk sen jälkeen. Käyttö on sallittu vain joka 
toinen vuosi samalla lohkolla ja pohjavesialueil-
la.

Suojaetäisyyksiä on noudatettava vesistöihin 
rajoittuvilla alueilla. Pakolliseksi uudet suojae-
täisyydet tulevat kasvukaudella 2015. Tukes 
suosittelee kuitenkin niiden käyttöönottoa jo 
2014. Kaikkien vesistöjen varsille on jätettävä vä-
hintään kolmen metrin levyinen ruiskuttamaton 
alue. Muutoin suojaetäisyydet vaihtelevat val-
misteen ja käyttökohteen mukaan. Juurikkaalla 
se on 3–15 metriä. Juurikkaan valmistekohtaiset 
uudet suojaetäisyydet löytyvät SjT:n nettisivul-
ta www.sjt.fi. Tankkiseoksissa suojaetäisyys 
määräytyy pisimmän suojaetäisyyden vaativan 
valmisteen mukaan. Lisätietoa uudistuksesta 
löytyy Tukesin nettisivuilta www.tukes.fi/vesis-
torajoitus. Jos valmisteen myyntipäällysteeseen 

ei suojaetäisyyttä ole vielä merkitty, se on syytä 
tarkistaa Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä 
(https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/). Tieto 
peltolohkon mahdollisesta uudesta sijoittumi-
sesta vesistön varrelle ja uuden vesilain mukai-
set vesistöt löytyvät Maaseutuviraston VIPU-
palvelusta. 

Torjunta-ainekestävyyden  
ehkäiseminen 
Toistuvat ruiskutukset samalla kasvinsuojelu-
aineella tai samalla tavalla vaikuttavilla kasvin-
suojeluaineilla, voivat johtaa vastustuskykyisten 
rikkakasvikantojen kehittymiseen. Koska soke-
rijuurikkaalla eri valmisteita käytetään tankkise-
oksessa toimintatavoiltaan erilaisten valmistei-
den kanssa, riski vastustuskyvyn kehittymiseen 
on pieni. Ramularian torjunnassa kestävyyden 
ehkäisemiseksi ja tehon laajentamiseksi suositel-
laan tankkiseoksissa vaikutustavaltaan eri ryh-
miin kuuluvien kasvitautien torjunta-aineiden 
käyttämistä, Triatsoli-ryhmään kuuluvat Tilt ja 
Armure, strobiluriini-ryhmään Amistar ja Co-
met Pro. Monipuolinen ja riittävän pitkä vilje-
lykierto vähentää merkittävästi kestävyyden 
kehittymistä.

Uudet juurikaspellot
Kun viljelyyn otetaan uusia juurikaspeltoja, 
kannattaa selvittää mitä rikkakasviaineita loh-
kolla on käytetty edellisenä/edeltävinä vuosina. 

Ohjeet kesän 2014 juurikkaan 
kasvinsuojeluun

Uutta vuoden 2014 kasvinsuojelussa on, että kaikkien ammattiviljelijöiden 
on noudatettava integroidun kasvinsuojelun (IPM) yleisiä periaatteita. 

Integroidussa kasvinsuojelussa käytetään ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä 
keinoja ja kasvinsuojelutoimenpiteiden pitää perustua todettuun tarpeeseen. 

Kaikki kasvinsuojelussa tehtävät päätökset tehdään tila- ja lohkokohtaisesti 
ja niistä pidetään tarkasti muistiinpanoja, joita käytetään seuraavana vuonna 

kasvinsuojelupäätösten suunnittelussa. Uudistus ei tuo suuria muutoksia 
sokerijuurikkaan kasvinsuojeluun, sillä juurikkaan viljelyssä on noudatettu jo 

aikaisemminkin integroidun kasvinsuojelun periaatteita.
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Ally 50 ST, Ally Class 50 WG, Logran 20 WG, 
Logran Plus Oxitril ja Monitor, Titus WSB, Iso-
mexx, Mustang Forte ja Clamox vioittavat juu-
rikasta ja hidastavat sen kasvua. Mustang Forte-
käsittelyn jälkeen varoaika on 14 kk. Jos lohkolla 
on käytetty Clamox-valmistetta, juurikasta voi-
daan viljellä samalla lohkolla 2 vuoden kuluttua. 

Viljelykierto
Sokerijuurikkaan viljelyssä viljelykierto on on-
nistuneen sadon perusedellytys. Kaikkien vä-
likasvien kasvinsuojelulla on ratkaiseva mer-
kitys juurikkaan kasvinsuojelulle, esim. viljalla 
kannattaa valita valmisteet, joilla on hyvä teho 
mataraan, tattareihin, saunakukkaan sekä villi-
juurikkaaseen. Monivuotiset ongelmarikkakas-
vit kuten pelto-ohdake, peltovalvatti, minttu, 
ketohanhikki, peltopähkämö sekä juolavehnä 
ovat torjuttavissa viljan jälkeen glyfosaattiruis-

kutuksella. Pelto-ohdake ja -valvatti voidaan 
torjua Matrigonilla, mutta sen teho on vain 
noin 70 prosenttia. Viljalla kyseisiin kasveihin 
saadaan erinomainen torjuntateho mm. MCPA-
pohjaisilla valmisteilla. Viljelykierto vähentää 
myös ramularian esiintymisriskiä ja on ainoa 
juurikasankeroisen vähentämiskeino. Jos loh-
kolla on juurikasankeroista, ei viljelykierrossa 
saa olla rypsiä tai rapsia. 

Siemenpeittaus
Tirama- ja Tachigaren-peittauksella torjutaan 
taimipoltetta. Cruiser-, Gaucho- tai Poncho Beta 
-peittaus on tuhohyönteisten torjuntaa varten. Jos 
esikasvina on ollut orgaanista ainesta maahan jät-
tävä kasvi (nurmi tai vilja) tai on käytetty karjan-
lantaa, esiintyy maassa eläviä tuholaisia yleensä 
enemmän. Tällöin suositellaan Poncho Beta -pei-
tatun siemenen käyttöä. 

Taulukko 1. Peittausvalmisteiden käyttörajoitukset pohjavesialueilla. Vaihtoehdosta toiseen 
siirryttäessä on huolehdittava, että rajoituksen vähimmäisvaade toteutuu.

 Pohjavesialueluokat  Toistuvan käytön rajoitus samalla lohkolla
        I ja II
Cruiser  Ei saa käyttää  Saa käyttää 
	 	 	 • joka vuosi
Poncho Beta Ei saa käyttää Saa käyttää 
	 	 	 •  joka toinen vuosi tai
	 	 	 • kahtena peräkkäisenä vuotena - kahden vuoden tauko
Gaucho  Saa käyttää  Saa käyttää 
	 	 	 • joka toinen vuosi tai 
	 	 	 • kahtena peräkkäisenä vuotena - kahden vuoden tauko

Huono...        ja hyvä torjuntateho.
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Juurikkaan taimivaiheessa Cruiser-, Gaucho-, ja 
Poncho Beta -siemenpeittauksella on tavallisesti 
riittävä torjuntateho kirppoihin ja luteisiin. Pa-
hoilla ludealueilla ja etenkin lämpiminä ja kui-
vina keväinä tai alkukesinä tuhohyönteisruis-
kutus tehdään heti juurikkaan tultua taimelle, 
sillä luteet lähtevät aikaisin liikkeelle talvehti-
mispaikoistaan. Luteiden torjunnan kannalta 
ensimmäisen rikkakasviruiskutuksen ajankohta 
on liian myöhään. Kirppojen, luteiden ja juu-
rikaskärpäsen torjuntaan käytetään pyretroi-
di- (Decis Mega EW 50, Karate Zeon, Fastac 50 
ja Sumi Alpha 5FW) tai dimetoaatti-valmisteita 
(Danadim Progress, Perfekthion 400 ja Roxion). 
Pohjavesialueilla ei saa käyttää dimetoaatti-val-
misteita.

Valmisteiden pohjavesirajoitus ja  
ympäristöhaittojen ehkäisy
Betanal SE, Betasana 2000, Betanal Progress SE ja 
Tramat 500 SC käytössä pohjavesialueilla (poh-
javesialueluokat I ja II) on noudatettava seuraa-
via ohjeita: 

1) Salaojitetuilla pelloilla joiden pohjamaa on lä-
päisevää maalajia (HHt tai sitä karkeampi), voi-
daan valmisteitta käyttää enintään joka toinen 
vuosi pienimmällä mahdollisella annostuksella.  

2) Salaojitetuilla pelloilla joiden pohjamaan 
maalaji on HHt:ä hienojakoisempaa, tai jos 
ruiskutuksessa käytetään riviruiskua, voi-
daan valmisteitta käyttää tarvittaessa joka 
vuosi pienimmällä mahdollisella annostuk-
sella. 

3) Salaojittamattomilla pelloilla valmisteitta ei 
saa käyttää.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen 
ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 
 30–100 m levyinen ruiskuttamaton suojavyö-
hyke. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa 
käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä 
ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa 
päästää vesiin.

Metamitronin ja fenmedifaamin  
käyttömäärärajoitukset 
Taulukossa 2 on esitetty Goltixien ja Metafolin 
sekä Betanalin, Betasanan ja Medifamin suurin 
sallittu vuosittainen käyttömäärä hehtaaria koh-
ti. 

 Valmisteen käyttö-
 määrä/vuosi 
Goltix 700 SC  6.0 l/ha
Metafol 700 SC  6.0 l/ha   
Goltix 70 WG  6.0 kg/ha  
   Fenmedifaamin
    määrä g/ha/vuosi
Betanal SE  6.0 l/ha  960
Betasana 2000  6.0 l/ha  960
Medifam 320 SC 3.0 l/ha  960

Taulukko 2. Eri valmisteiden sallittu vuo-
sittainen maksimi käyttömäärä samalla 
lohkolla. 

 Tramat 500 SC        Betanal  Etofumesaatin 
  Progress SE määrä 
 l/ha/vuosi  l/ha/vuosi  g/vuosi
   
Juurikas joka vuosi samalla lohkolla 0.67  2.9  333
Juurikas kahtena vuotena kolmesta samalla lohkolla 1.0  4.3  500
Juurikas kerran kolmen vuoden aikana/harvemmin 2.0  8.6  1000

Taulukko 3. Tramatin ja Betanal Progressin maksimi käyttömäärä/ha/vuosi sekä niitä 
vastaavat etofumesaatin maksimi käyttömäärä, kun juurikasta viljellään samalla lohkolla 
joka vuosi, kahtena vuotena tai kerran kolmen vuoden aikana tai harvemmin. 

Etofumesaatin käyttömäärärajoitus
EU-säädösten mukaisesti etofumesaattia saa 
käyttää enintään 1000 g/ha kolmen vuoden ai-
kana samalla lohkolla. Taulukossa 3 on esitetty 
Tramat 500 SC:n ja Betanal Progress SE:n suu-



                                Juurikassarka • Betfältet 1/2014  -  9

rimmat sallitut vuosittaiset käyttömäärät heh-
taaria kohti sekä niitä vastaavat etofumesaatin 
maksimi käyttömäärät, kun juurikasta viljellään 
samalla lohkolla joka vuosi, kahtena vuotena 
kolmesta tai kerran kolmen vuoden aikana. Kun 
juurikasta viljellään saamalla lohkolla kahdesti 
kolmen vuoden aikana, etofumesaatin käyttö-
määrän on vielä kohtalainen (500 g/ha), jolloin 
mataran ja tatareiden torjuntateho on suhteelli-
sen hyvä. 

Rikkakasvien optimaalinen torjunta
Ajankohta
Yksivuotisten rikkakasvien onnistuneen torjun-
nan kannalta ensimmäinen ruiskutus on tehtä-
vä ajoissa, eli kun rikkakasvit ovat suurelta osin 
sirkkalehtiasteella, jolloin rikkakasvit ovat her-
kimmillään. Poikkeuksena matara, paras teho, 
kun 1. lehtikiehkura on avautunut. Suotuisissa 
oloissa rikkakasvien torjunnassa voidaan käyt-
tää pienempiä ainemääriä. Kuivissa, samoin 
kuin viileissä ja kylmissä oloissa tarvitaan suu-
rempia ainemääriä. Normaalioloissa toinen ruis-
kutus tehdään 7 – 12 vrk kuluttua ensimmäisestä 
ruiskutuksesta. Jos sää on ollut kylmää tai kui-
vaa, uusia rikkakasveja taimettuu hitaammin ja 
toista ruiskutusta voi joutua siirtämään muu-
tamalla päivällä eteenpäin. Kolmas ruiskutus 
on ajankohtainen, kun uudet rikkakasvit ovat 
taimettuneet. Jos rikkakasvit ovat isoja, tarvi-
taan suurempia ainemääriä tai jaettua käsittelyä 
pienemmillä ainemäärillä 4 – 5 päivän kuluttua 
normaalioloissa. 

Ruiskutusolosuhteet
Rikkakasviruiskutukset tulee ajoittaa aamuun, 
ja kun kaste on haihtunut. Ruiskutussää on 
hyvä, kun ilman suhteellinen kosteus on korkea 
ja lämpötila on riittävän korkea (15–20 °C), ilma 
on tyyni ja maa on kostea. Jos sää on kylmä, ruis-
kutetaan aamupäivällä tai päivällä. Hellekau-
tena ruiskutus kannattaa ajoittaa aamuyöhön. 
Kuivuudesta kärsivän juurikkaan ruiskutusta 
tulisi välttää. Jos yöllä on ollut hallaa tai hallaa 
on luvassa, siirretään ruiskutusta. 

Öljymäärä
Öljymäärä sopeutetaan olosuhteisiin. Normaali-
ruiskutusoloissa ja rikkakasvien ollessa pääosin 
sirkkalehtiasteella öljyn määräksi riittää savi- 
ja multamailla 0.5 – 0.7 l/ha ja kevyillä mailla   

0.3 – 0.5 l/ha. Jos päivälämpötila nousee hel-
lelukemiin, alennetaan öljymäärää, sillä suuri 
öljymäärä voi vioittaa juurikasta. Kuivissa tai 
viileissä oloissa ja kookkaammilla rikkakasveil-
la tarvitaan suurempaa öljymäärää, savi- ja mul-
tamailla 1.0 – 1.5 l/ha ja kevyillä mailla sopiva 
määrä on 0.5 – 0.8 l/ha. Jos ruiskutuksissa myö-
hästytään, käytetään samoja öljymääriä kuin 
kuivissa oloissa. 

Riviruiskutus
Riviruiskua käytettäessä ensimmäinen ruisku-
tus tehdään kokoalalle, koska kylvörivien ha-
vaitseminen on vaikeaa taimien olleessa pieniä. 
Seuraavat ruiskutukset voidaan tehdä riviruis-
kulla. Riviruiskua käytettäessä rivivälien hara-
us on välttämätön toimenpide ruiskutusten jäl-
keen. Haraus voidaan tehdä 3–4 päivän kuluttua 
ruiskutuksesta. 

Haraus
Toisen ruiskutuksen jälkeen suositellaan haraus-
ta, jos ruiskutuksista on jäänyt runsaasti rikka-
kasveja kuten mm. mataraa, piha- ja kiertotatarta 
sekä muita kestäviä rikkakasveja. 

Yksivuotiset ongelmarikat 
Mataran torjuntaan tarvitaan riittävästi etofu-
mesaattia ja hyvää metamitronin (Goltixit ja 
Metafol) maavaikutusta (kostea maa). Paras 
teho mataraan saadaan silloin, kun ensimmäi-
nen kasvulehtikiehkura on avautunut. Safarin 
lisääminen tankkiseokseen parantaa mataran 
torjuntatehoa. 

Kierto-, piha- ja ukontatarin torjunta perustuu 
riittävään etofumesaattimäärään ja hyvään me-
tamitronin (Goltixit ja Metafol) maavaikutuk-
seen (kostea maa). Jos alkukesä on ollut kuiva, 
suositellaan Safari-ohjelmaa (jo ensimmäisessä 
ruiskutuksessa). Safarin lisääminen tankkise-
okseen parantaa tatarien torjuntatehoa. Safa-
ri tehoaa parhaiten ukontatareen, kun kasvin 
ensimmäinen kasvulehti on avautunut. Safari 
torjuu myös pihatatarta. Paras teho saadaan 
sirkkalehtivaiheessa. Jos ensimmäiset kasvuleh-
det ovat avautuneet, pihatatarin torjuminen on 
vaikeaa. Jos ruiskutuksista on jäänyt useampana 
vuonna runsaasti tatareita, on lohko laitettava 
viljelykiertoon. 
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Taulukko 4. Yhden tehoaineen valmisteiden ruiskutusmäärät tankkiseoksessa laskettuna 
kolmelle eri ruiskutuskerralle hehtaaria kohden huomioiden etofumesaatin ja fenmedifaamin 
sallitut käyttörajat.

Käytetyt lyhenteet: 
Öljy = esim. Sunoco 11E/3

Ruiskutuksissa huomioitavaa:
1. Vesimäärä 150 – 200 l/ha.
2. * Goltix/Metafol-käyttömäärä Safari-ohjelmassa on 0.5 l/ha/ruiskutuskerta. Goltix/Metafolval-

misteilla on käyttökielto pohjavesialueilla. Tämän vuoksi pohjavesialueilla voidaan käyttää aino-
astaan Safari-ohjelmaa. Safaria käytetään jo ensimmäisessä ruiskutuksessa.

3. Hyvin kuivissa oloissa erityisesti savimailla, jolloin sokerijuurikas on herkkä vioituksille, ei Sa-
faria tule käyttää. Safari-ohjelmaa suositellaan, jos lohkolla on saunakukkaa, rusokkia, tatareita, 
ristikukkaisia rikkakasveja (rypsi, rapsi, lutukka, peltoukonnauris, taskuruohot), kylänurmikkaa, 
linnunkaalia ja rautanokkosta. Safaria tarvitaan vähintään kahdessa peräkkäisessä ruiskutukses-
sa, koska Safari ei tapa rikkakasveja ne toipuvat yhdestä Safari-käsittelystä. 

4. Matara-, piha- ja kiertotatarpelloilla on käytettävä suurempia Tramat/Betanal Progress  määriä jo 
ensimmäisessä ruiskutuksessa. 

5. Multamailla Goltixia/Metafolia käytetään 2.0 l/ha 1. ruiskutuksessa ja 1.5 l/ha 2. ja 3. ruiskutuk-
sessa (sulkeissa).

Taulukko 4.

Juurikas joka vuosi Juurikas kahtena vuotena 
kolmesta

Juurikas kerran kolmen 
vuoden 

aikana/harvemmin

1. ruiskutus l tai kg/ha l tai kg/ha l tai kg/ha
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) 
Tramat 0,15 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

2. ruiskutus
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Tramat 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

3. ruiskutus
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Tramat 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

Taulukko 5.

Juurikas joka vuosi Juurikas kahtena vuotena 
kolmesta

Juurikas kerran kolmen 
vuoden 

aikana/harvemmin

1. ruiskutus l tai kg/ha l tai kg/ha l tai kg/ha
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) 
Betanal Progress 0,6 - 0,8 0,8 - 1,3 0,8 - 1,5 - 2,6
Betanal/Betasana 1,0 - 1,6 1,0 - 1,4 1,5 - 1,4 - 0,7
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

2. ruiskutus
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Betanal Progress 0,6 - 1,0 0,8 - 1,5 1,0 - 1,5 - 3,0
Betanal/Betasana 1,0 - 1,5 1,0 - 1,3 1,5 - 1,2 - 0,65
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

3. ruiskutus
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Betanal Progress 1,0 - 1,1 1,0 - 1,5 1,0 - 1,5 - 3,0
Betanal/Betasana 1,0 - 1,5 1,0 - 1,2 1,5 - 1,2 - 0,6
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7
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Taulukko 5. Progress-ohjelma: Betanal Progress, Betanal SE tai Betasana 2000 ruiskutusmäärät 
(l/ha) tankkiseoksissa laskettuna kolmelle eri ruiskutuskerralle hehtaaria kohti huomioiden 
etofumesaatin ja fenmedifaamin sallitut käyttörajat. 

6. Saunakukkapelloilla toiseen ruiskutukseen lisätään tarvittaessa 70 g/ha Matrigon 72 WG. 
7. Saunakukan torjunnassa Matrigon 72 SG:tä saa sekoittaa tankkiseokseen Safarin kanssa. 
8. Matrigon 72 SG:tä ei saa ruiskuttaa yhdessä Safari-valmisteen kanssa, mikäli tavoitellaan tehoa 

ohdakkeisiin tai valvattiin. Siinä tapauksessa Matrigon 72 SG on ruiskutettava 4 päivää ennen 
tai 14 päivää Safari-käsittelyn jälkeen, koska on tärkeätä, että ohdakkeet ja valvatit ovat hyvässä 
kasvussa.

9. Medifam 320 SC käyttömäärä on 0.8 – 1.0 l/ha + öljy 1. – 3. ruiskutuksessa maalajista ja ruiskutus-
oloista riippuen.

10. Kevyillä mailla ja hyvissä olosuhteissa käytetään alhaisempia mahdollisia aine- ja öljymääriä. 
Savi- ja multamailla ja kuivissa oloissa käytetään suurempia mahdollisia aine- ja öljymääriä. Jos 
sää on kuuma, suuri öljymäärä vioittaa juurikasta.

11. Jos taimissa on havaittavissa taimipoltteen, juurikasankeroisen, hiekkamyrskyn tai pakkasen ai-
heuttamaa vioitusta, ota yhteys juurikaskonsulenttiin ennen rikkakasviruiskutusta. Poikkeusta-
pauksissa tarvitaan jaettuja torjuntakäsittelyitä ja pienempiä torjunta-ainemääriä tilanteesta riip-
puen.

Taulukko 4.

Juurikas joka vuosi Juurikas kahtena vuotena 
kolmesta

Juurikas kerran kolmen 
vuoden 

aikana/harvemmin

1. ruiskutus l tai kg/ha l tai kg/ha l tai kg/ha
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) 
Tramat 0,15 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

2. ruiskutus
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Tramat 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

3. ruiskutus
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Tramat 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

Taulukko 5.

Juurikas joka vuosi Juurikas kahtena vuotena 
kolmesta

Juurikas kerran kolmen 
vuoden 

aikana/harvemmin

1. ruiskutus l tai kg/ha l tai kg/ha l tai kg/ha
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) 
Betanal Progress 0,6 - 0,8 0,8 - 1,3 0,8 - 1,5 - 2,6
Betanal/Betasana 1,0 - 1,6 1,0 - 1,4 1,5 - 1,4 - 0,7
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

2. ruiskutus
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Betanal Progress 0,6 - 1,0 0,8 - 1,5 1,0 - 1,5 - 3,0
Betanal/Betasana 1,0 - 1,5 1,0 - 1,3 1,5 - 1,2 - 0,65
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

3. ruiskutus
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Betanal Progress 1,0 - 1,1 1,0 - 1,5 1,0 - 1,5 - 3,0
Betanal/Betasana 1,0 - 1,5 1,0 - 1,2 1,5 - 1,2 - 0,6
Öljy:                         
Savi- ja multamaa 
Kevyet maat

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7
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Saunakukkapelloilla suositellaan Safari-oh-
jelmaa jo ensimmäisellä ruiskutuskerralla, sillä 
sen torjuntateho ei 2. ruiskutuksessa riitä suuri-
en saunakukkien torjumiseen. Saunakukan tor-
junnassa Matrigon 72 SG:tä saa käyttää samassa 
tankkiseoksessa Safarin kanssa, käyttömäärä on 
50–70 g/ha. Jos sauniot ovat jo isoja tai pellolla 
esiintyy rusokkia, myös toisessa ruiskutuksessa 
voi tankkiseokseen lisätä Matrigonia. Matrigo-
nin teho on paras lämpimällä säällä (yli 15 °C). 
Valmistetta saa käyttää pohjavesialueilla.

Ruiskutusohjelmat
Normaali ruiskutusoloissa käytettävät ainemää-
rät löytyvät Taulukoissa 4 ja 5 ruiskutusmäärä-
asteikon puolivälistä. Erittäin hyvissä torjunta-
oloissa suositellaan pienempiä käyttömääriä. 
Kuiviin olosuhteisiin tarvitaan suurimmat käyt-
tömäärät, samoin jos rikkakasvit ovat isoja. 

Monivuotiset ongelmarikat 
Pelto-ohdake ja -valvatti on helpointa torjua 
viljakasvustosta viljelykierron aikana. Niiden 
tehokas torjunta vaatii useamman välivuoden. 
Juurikaspelloilta ohdake ja valvatti torjutaan 
yleensä pesäkekäsittelynä Matrigon 72 WG:llä, 
käyttömäärä 140 – 165 g/ha tai 2 x 80 g/ha. Oh-
dakekasvuston torjunta vaatii kaksi ruiskutusta 
kahden viikon välein. Pelto-ohdake ruiskute-
taan sen ollessa 15–20 cm korkea ja valvatissa on 
vähintään 6 lehteä. Ruiskutusta tulee välttää, jos 
on liian kuivaa, kuumaa tai kylmää. 

Juolavehnän ensimmäinen käsittely tehdään, 
kun kasvissa on 3–4 kasvulehteä. Uusintakäsit-
tely tulee ajankohtaiseksi noin 3 viikon kuluttua. 
Juolavehnän torjuntaan on hyväksytty Agil 100 
EC, Targa Super 5 SC sekä uutena Aramo (kat-
so s. 6), joita voi käyttää myös pohjavesialueilla 
sekä Focus Ultra ja Fusilade Max, joiden käyttö 
pohjavesialueilla on kielletty. Juolavehnän tor-
junnan ja rikkakasviruiskutuksen väliin kannat-
taa jättää 3–4 vrk, ettei valmisteiden teho juola-
vehnään heikkene. 

Muut valmisteet
Reglone 
Reglonea saa käyttää tällä hetkellä ainoastaan 
kasvuston tuhoamiseen juurikkaan uusintakyl-
vöissä. Valmisteen käyttö on sallittu samalla loh-
kolla korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuote-

na. Varsinaiseen rikkakasvitorjuntaan Reglonea 
ei juurikkaalla saa käyttää.

Touchdown Premium
Touchdown Premiumia saa käyttää ennen juu-
rikkaan taimettumista (1.0–1.5 l/ha + kiinnite 
0.5 l/ha). Valmistetta voidaan käyttää myös 
juurikaskasvuston tuhoamiseen ennen uusinta-
kylvöä (2.0 l/ha + kiinnite 0.5 l/ha). Touchdown 
Premium ruiskutuksissa käytetään 200 l vettä/
ha. Valmistetta ei saa sekoittaa muihin torjunta-
aineisiin. 

Taulukko 7. Betanal Progress SE:tä vastaavat 
Tramat 500 SC:n sekä Betanal SE:n ja Betasa-
na 2000:n käyttömäärät (l/ha). 

Betanal 
Progress 
SE l/ha

Tramat 
500SC 

l/ha

Betanal SE/ 
Betasana 2000 

l/ha
0,5 0,12 0,28
0,6 0,14 0,34
0,7 0,16 0,39
0,8 0,18 0,45
0,9 0,21 0,65
1,0 0,23 0,56
1,1 0,25 0,62
1,2 0,28 0,68
1,3 0,30 0,73
1,4 0,32 0,79
1,5 0,35 0,84
1,6 0,37 0,90
1,7 0,39 0,96
1,8 0,41 1,01
1,9 0,44 1,07
2,0 0,46 1,13
2,1 0,48 1,18
2,2 0,51 1,24
2,3 0,53 1,29
2,4 0,55 1,35
2,5 0,58 1,41
2,6 0,60 1,46
2,7 0,62 1,52
2,8 0,64 1,58
2,9 0,67 1,63
3,0 0,69 1,69
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Taulukko 6. Eri tautiaineiden käyttömäärät ja tankkiseokset, kun kasvusto ruiskutetaan 
kerran tai kahdesti (jaettu käsittely). Tankkiseoksissa käytetään samoja määriä kuin jae-
tussa käsittelyssä esitetyt. 

 Kertakäsittely  Jaettu käsittely
 Elokuun alkupuolella  1. ruiskutus elokuun alussa
  2. ruiskutus 2-3 viikon kuluttua
Triatsoli-ryhmä:
Tilt 250 EC  2 x Tilt 0.5 l/ha
varoaika 35 vrk 0.5 l/ha 2 x Tilt 0.5 l/ha + Amistar 0.5 l/ha 
  2 x Tilt 0.5l/ha + Comet Pro 0.6 l/ha

Armure   2 x Armure 0.4 l/ha
varoaika 21 vrk  2 x Armure 0.4 l/ha + Amistar 0.5 l/ha 
Saa käyttää vain  0.6 - 0.8 l/ha 2 x Armure 0.4 l/ha + Comet Pro 0.6 l/ha
joka toinen vuosi  

Strobiluriini-ryhmä:   
Amistar  2 x Amistar 0.5 l/ha
varoaika 30 vrk 1.0 l/ha 2 x Amistar 0.5 l/ha + Tilt 0.5 l/ha 
  2 x Amistar 0.5 l/ha + Armure 0.4 l/ha

Comet Pro  2 x Comet Pro 0.6 l/ha
varoaika 30 vrk 0.6 - 1.2 l/ha 2 x Comet Pro 0.6 l/ha+ Tilt 0,5 l/ha 
  2 x Comet Pro 0.6 l/ha + Armure 0.4 l/ha

Lehtitautien torjunta 
Heinäkuun lopulla ja elokuun alussa sateinen ja 
kostea sää edistää Ramularia beticola- lehtilaik-
kusienen puhkeamista. Mitä aikaisemmin tauti 
tulee kasvustoon, sitä enemmän se alentaa juu-
rikkaan satoa. Kasvusto on ruiskutettava heti 
ensimmäisten laikkujen ilmestyessä lehtiin. Jos 
sää pysyy sateisena ja tautipaine korkeana, tar-

vitaan todennäköisesti toinen ruiskutuskerta  
2 – 3 viikon kuluttua. Myöhäisissä ruiskutuk-
sissa kannattaa ottaa huomioon valmisteen va-
roaika. Taulukossa 6 on esitetty eri valmisteiden 
käyttömäärät, kun tautitorjuntaruiskutus teh-
dään kerran tai käsittelykertoja on kaksi. Kaik-
kia valmisteita saa käyttää pohjavesialueilla.

Marja Turakainen, SjT
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Yksivuotisia rikkakasveja

Kuva: 
Sanna Grönroos

Jauhosavikka

Punapeippi

Pelto-orvokki

Peltosaunio
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Kuva: Sanna Grönroos
Pihatatar 

Kiertotatar 

Ukontatar

Peltomatara

Kuvat: Sanna Grönroos



MAAHANTUONTI JA MYYNTI:
S.G. NIEMINEN OY     
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa • p. 030 650 50 • fax 030 650 5405 
• www.sgnieminen.fi
Myynti: Pasi Myllymäki, p.  030 650 5202, pasi.myllymaki@sgn.fi

Englantilaisen Garford Farm Machineryn valmistamissa 
RoboCrop-haroissa hyödynnetään viimeisintä kame-
ratekniikkaa, jonka avulla kasvustot voidaan harata 
erittäin tarkasti - jopa 15 km/h nopeudella. Kamera 
seuraa samanaikaisesti useampaa kasvuriviä, joten esim. 
aukkopaikat kasvustossa eivät vaikuta haraustulokseen. 
Kamera välittää tiedon rivin sijainnista ohjausyksikölle, 
jonka ohjaamana hara säätyy tarkasti seuraamaan 
rivejä. Hara voidaan asentaa joko traktorin eteen tai 
taakse ja sen leveys ja yksiköiden lukumäärä määräytyy 
käytössä olevan kylvökoneen leveyden mukaan. 

Haraan on saatavana useita eri 
terävaihtoehtoja, perusvarusteltuna 
yksikössä on hanhenjalkaterä sekä 
kaksi vinoterää. Lisäksi yksiköt on 
varustettu kasvustonsuojalevyillä, 
jotka suojaavat pieniä taimia suurissa 
harausnopeuksissa. Harayksiköiden 
hydraulinen jousitus takaa hyvän ha-
raustuloksen suurissa nopeuksissa 
ja kovettuneessa maassa. 

ROBOCROP 
KAMERAOHJATUT SUURINOPEUSHARAT

CONTRA
MONIRESISTENTTI
Öljyretikka saneeraukseen 
ja ankeroistorjuntaan

PARANNA 
PELTOSI 

KASVUKUNTOA

• parantaa maan rakennetta
• sitoo ravinteita
• tukahduttaa rikkakasvit
• torjuu ankeroisia
• pienentää kasvitautipainetta

www.sgnieminen.fi

ESITTELYKONE
MYYNNISSÄ.

KYSY LISÄTIETOJA!

Peltoemäkki
Kuvat: Sanna Grönroos
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Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön 
puitedirektiivi astui voimaan 25.11.2009 
ja siihen perustuva kasvinsuojeluainei-

den kestävän käytön kansallinen toimintasuun-
nitelma (NAP= National Action Plan) valmistui 
Suomessa vuonna 2011. Direktiivin ja NAP:n 
tavoitteena on kasvinsuojeluaineiden käytön 
ympäristö ja terveysriskien minimointi ja siirty-
minen integroituun kasvinsuojeluun. Kaikkien 
viljelijöiden on vuodesta 2014 alkaen noudatet-
tava IPM:n yleisiä periaatteita kasvinsuojelussa. 
Suomessa direktiivin toimeenpano perustuu uu-
teen lakiin kasvinsuojeluaineista (1563/2011).
  
Miten IPM toteutetaan käytännössä?
IPM tarkoittaa kasvinsuojelun huolellista suun-
nittelua, kasvintuhoojien säännöllistä tarkkailua 
kasvukauden aikana, torjunnan tarpeen arvioin-
tia, tarpeenmukaisia torjuntamenetelmiä, sääolo-
jen huomioonottamista sekä kasvinsuojeluun liit-
tyvien asioiden kirjaamista muistiin. Torjunnan 
onnistumisen seuranta auttaa seuraavien vuosi-
en kasvinsuojelun suunnittelussa ja päätöksien 
teossa.  

Mitä ovat kasvinsuojelumuistiinpanot?
Näitä ovat rikkakasvien, tuholaisten ja kasvitau-
tien havainnot, havaintopäivämäärä sekä niiden 
torjunta-ajankohta, käytetyt valmisteet, käyttö-
määrät ja torjunnan onnistuminen. Hyödyllistä 
on kirjata ylös myös sääolot torjunnan tarvetta 
arvioitaessa sekä lisätietoja havainnoista esim. 

tuholaisten määrä. Valvonnassa tullaan toden-
näköisesti tarkastamaan kasvinsuojelumuistiin-
panot.

Kaikilla ammattitoiminnassaan kasvin-
suojeluaineita käyttävillä oltava tutkinto 
Tutkintovelvoite koskee kaikkia ammattimaisesti 
kasvinsuojeluaineita käyttäviä henkilöitä (maa-, 
puutarha- ja metsätalous). Ammattitoiminnas-
saan kasvinsuojeluaineita levittävän henkilön 
tulee suorittaa tutkinto, ts. se koskee isäntää, 
poikaa, tytärtä, renkiä, naapuria tai urakoitsijaa. 
Vaikka ei itse tekisikään ruiskutusta, mutta jos 
tekee päätökset tilan kasvinsuojelusta, tutkinto 
on suoritettava. Kasvinsuojeluainetutkinto on 
suoritettava 26.11.2015 mennessä. Tutkinto on 
uusittava 5 vuoden välein. Jos aikaisemmin suo-
ritettu (ympäristötuen) koulutus on tällä hetkellä 
voimassa, ei uutta tutkintoa tarvitse käydä ennen 
kuin sen saamisesta on kulunut viisi vuotta. 

Ruiskujen testausvaatimus muuttuu
Kaikki ammattikäytössä olevat kasvinsuojelu-
ruiskut tulevat testauksen piiriin. Kaikki ammat-
timaisessa käytössä olevat kasvinsuojeluaineiden 
levitysvälineet tulee testata kertaalleen 26.11.2016 
mennessä. Vuodesta 2021 alkaen kasvinsuojelu-
ruiskut on testattava kolmen vuoden välein. 

Mitä uutta integroitu torjunta 
tuo juurikkaan kasvinsuojeluun? 

Kaikkien viljelijöiden on tämän vuoden alusta lähtien noudatettava IPM:n 
(Integrated Pest Management) yleisiä periaatteita kasvinsuojelussa. Integroitu 
sana tarkoittaa yhdistettyä, sulautettua eli integroitu kasvinsuojelu tarkoittaa 

kaikkien mahdollisten ja sopivien torjuntamenetelmien yhdistämistä 
tarkoituksenmukaisella ja taloudellisesti kannattavalla tavalla. Tilan 

kasvinsuojelussa pyritään kokonaisvaltaisuuteen, eri viljelykasvien 
kasvinsuojelu tukee toinen toistaan. Juurikkaanviljelijöille tämä ei tuo 

paljonkaan muutoksia kasvinsuojeluun, sillä viljelijät ovat noudattaneet 
IPM:n yleisiä periaatteita jo aikaisemminkin. Vihannespuolella IPM-ohjeistus 

on ollut käytössä sopimusviljelyssä jo 90-luvulta asti.

Marja Turakainen, SjT
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Kun lähtee selvittämään sopivaa taimi-
määrää, täytyy ottaa huomioon monta 
asiaa. Mikä on peltojen kasvukunto, 

käytettävissä oleva kalusto ja tietenkin kannat-
tavuus. Kannattavuus onkin se hankalin selvi-
tettävä, vastaus ei löydy suoraan kurkkaamalla 
hallinnurkkaan tai muistelemalla miten vehnä 
orastui viime keväänä, mutta näitä ei pidä unoh-
taa kannattavuuslaskentaa tehtäessä.

Kiinteät kustannukset on laskettu ”nopeasti” ja 
maan kasvupotentiaali päätelty jo aikaisempina 
vuosina. Sitten alkaa povaaminen. Mikä on ke-
sän sää, lannoitteiden hinta ja koska niitä ostaa 
ja mitä saa ostettua milloinkin? Mitä rikkoja tänä 
vuonna taimettuu ja kuinka monta kertaa pitää/
saa mennä näitä sirkkalehtiasteella olevia kan-
nattavuuslaskelman heikentäjiä ruiskuttamaan? 
Siementen hinta ei vaihtele paljon, mutta kuinka 
monta kappaletta niitä pitäisi laittaa peltoon?

Jo aiemmin tutkittu
SjT on tehnyt vuosien saatossa jo useita tähän ai-
heeseen liittyviä kokeita.  Esimerkiksi ESA-kyl-

vö ja tarkkuuslannoitus (Juurikassarka 1/2009, 
1–2/2008, 4/2007, 2/2006, 3/2005). Viime kas-
vukaudella SjT teki kokeen, jossa Saksassa pal-
jon kiinnostusta herättänyttä 30 cm riviväliä ja 
30 cm taimiväliä verrattiin Suomessa perintei-
sesti käytettyyn 47,5 cm riviväliin ja ei niin pe-
rinteiseen 30 cm taimiväliin. Saksassa tehdyistä 
kokeista eroten käytimme sijoituslannoitusta 
hajalevityksen sijaan, lannoitteena oli YaraMila 
Hiven Y2. 

Koejärjestely
Koejäsenet muodostuivat kolmesta eri typpi-
tasosta 1-taso (2,0 g/taimi), 2-taso (1,3 g/taimi), 
ja 3-taso (0,8 g/taimi) ja kahdesta rivivälistä 47,5 
cm ja 30 cm. Eli 47,5 cm rivivälillä typpitasot 140 
kg/ha (1-taso), 88 kg/ha (2-taso) ja 56 kg/ha 
(3-taso). 30 cm rivivälillä typpitasot 222 kg/ha 
(1-taso), 140 kg/ha (2-taso) ja 88 kg/ha (3-taso). 
Näillä koejäsenillä saimme selvitettyä mikä on 
sadon muutos, kun ainut muuttuja on riviväli ja 
mikä on sato, kun hehtaarilla käytetty lannoite-
määrä pysyy samana.

Oikea taimimäärä ja riviväli!
Joudutte pettymään, koska vastausta ette löydä tästä kirjoituksesta.
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Tulokset
Hehtaarin taimimäärät olivat 47,5 cm rivivälillä 
70 175 kpl/ha ja 30 cm rivivälillä 111 111 kpl/ha. 
Sokeriprosentissa ei ollut merkittäviä eroja, ja 
multavuutta ei tässä kokeessa otettu huomioon, 
koska kokeet nostettiin käsin. Sadon lisäys oli 
6 600 kg/ha, kun 30 cm rivivälillä annettiin sama 
määrän lannoitetta taimelle kuin 47,5 cm rivi-
välillä (taso-1). Kun annettiin hehtaarille sama 
määrä lannoitetta, niin sadon lisäys oli enää 4 
300 kg/ha (kaavio 1). Rivivälin pienentyessä ri-
vimetriltä saatu sato aleni tasolla-1 1,97 kilosta 
1,44 kiloon (kaavio 2), rivimetrillä on molemmis-
sa riviväleissä sama taimimäärä.

Siemenyksikön hinnan ollessa 195 €, hehtaarin 
siemenkustannukset olivat 47,5 cm rivivälil-
lä 134 € ja 30 cm rivivälillä 217 €. Sadon lisäys 

hehtaarilla, jonka 40 936 kpl siementä antoi, oli 
178,60 € (41,2 €/tn juurikkaita, sokeri-% 16, ei 
kuljetustukea). Vertailuksi, jos nämä siemenet 
kylvettäisiin ”extra” pellolle 47,5 cm rivivälillä 
ja 30 cm taimivälillä ja lannoitettaisiin normaa-
listi (typpeä 140 kg/ha) se vastaisi 0,58 hehtaarin 
pinta-alaa ja tuottaisi 24 200 kilon juurisadon. 

Rivivälin pienentäminen 30 senttiin tuo muka-
naan lisää tuottoa ja haasteita. Riviviljelypyörät-
kin ovat liian leveät kasvuston sekaan ja nosto 
onnistuu harvalla, jos millään, suuremmalla 
kuin yksirivisellä nostokoneella. Juurikkaan 
laatu muuttuu tiheämmän kasvuston vaikutuk-
sesta ja puhtaus laskee. Tulevana koevuonna py-
rimme vastaamaan kysymyksiin: mikä on kate ja 
sato eri taimimäärillä? 

Harri Louramo, SjT
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Typpiporraskokeen tuloksia 
2013

Sokerijuurikas tarvitsee typpeä lehtivihreän muodostumisessa ja 
energiataloudessa. Sokerijuurikkaan typen tarve on suurin alkukasvukaudesta, 

jolloin se kasvattaa lehtiä ja yhteyttävää lehtipinta-alaa, joka turvaa 
maksimaalisen yhteyttämisen. Jos juurikkaalla on vielä myöhemmin 

kasvukaudella typpeä saatavilla, se vähentää sokeripitoisuutta ja lisää juuren 
aminotyppipitoisuutta, joka alentaa sokerisaantoa.

Kasvukaudella 2013 Sokerijuurikkaan 
Tutkimuskeskus testasi typpilannoituk-
sen vastetta juurikkaan satoon N-porras-

kokeessa. Koejäsenet olivat 0-ruutu (ei mitään 
lannoitusta), 0 N (muut ravinteet paitsi typpi), 
90, 110, 140, 160, 200 ja 220 (typpitaso kg N/ha 
+ muut ravinteet). Koe tehtiin kahdella koealu-
eella. Tuorlan koealueen maalaji oli hietasavi ja 
Munkkilan hiue. Molemmilla koealueilla alku-
kasvukauden kuivuus vaikutti taimettumisen 
tasaisuuteen ja myös kokeiden tuloksiin, varsin-
kin Munkkilassa. Kasvinäytteet kerättiin kerran 
kasvukauden aikana. Lehtivihreämittaus (Spad) 
tehtiin kahdesti.

Typpilannoituksen vaikutus kasvien 
kuivapainoon
Erot kuivapainoissa koepaikkojen välillä joh-
tuivat siitä, että Tuorlassa kasvit kerättiin kaksi 
viikkoa aikaisemmin kuin Munkkilassa. Tulos 
osoittaa, että N-lannoituksella ei ollut merkit-
tävää vaikutusta juuren kuivapainoon alkukas-

vukaudella. Sitä vastoin koepaikoilla naatin kui-
vapainoissa oli molemmilla koepaikoilla suurta 
vaihtelua N-tasojen välillä ja suuren hajonnan 
vuoksi ei selvästi voida sanoa N-lannoitusmää-
rän vastetta naatin kuivapainoon.  

Spad-lehtivihreämittaus
Spad-mittauksella arvioidaan kasvin lehtien 
vihreyttä. SPAD-mittauksia käytetään yleises-
ti neuvonnassa suuntaa-antavasti kuvaamaan 
kasvien typpitilan muutoksia ja typpilannoituk-
sen riittävyyden arvioinnissa. Typen puute nä-
kyy kasvuston vaalenemisena. Tässä kokeessa 
sillä haluttiin seurata lehtien lehtivihreätilanteen 
muuttumista eri typpilannoitustasoilla kasvu-
kauden aikana. 

Kesäkuun puolessa välissä SPAD- arvot olivat 
hyvin samalla tasolla eri typpiportaiden ja koe-
paikkojen välillä (kuvat 1 ja 2). Elokuussa juurik-
kaiden lehdet olivat erittäin vihreitä molemmilla 
koepaikoilla. Spad-arvot olivat korkeita kaikilla 

Kuva 2. Typpilannoituksen vaikutus lehtien 
vihreyteen Munkkilassa.

Kuva 1. Typpilannoituksen vaikutus lehtien 
vihreyteen Tuorlassa.
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Munkkilassa oli huomattavaa vaihtelua sadois-
sa ja sokeripitoisuudessa eri N-lannoitustasojen 
välillä, joka johtui koealueen kasvuston epä-
tasaisuudesta. Korkeimmat sadot saatiin N-
lannoitusmäärillä 140 ja 160 kg/ha. Kuitenkaan 
N-lannoitusmäärällä (N90-N220) ei ollut mer-
kitsevää eroa juurikkaan satoon, eikä myöskään 
sokeripitoisuuteen (kuva 4).

Typpimäärän vaikutus sokerisadon 
lisäykseen
Kun kahden koepaikan tulokset yhdistettiin, tu-
loksista nähdään, että sokerisadon (kg/ha) lisäys 
oli suurin N-lannoitusmäärillä 140 ja 160 kg/ha 
(kuva 5). Näitä suuremmilla N-lannoitusmäärillä 
oli huomattava sokerisatoa alentava vaikutus.

Aminotyppipitoisuus
Aikaisempien kotimaisten tutkimustulosten pe-
rusteella 15 mg/100 g juurikasta pidetään ami-
notyppipitoisuuden rajana, jossa kasvin typen 
saanti on ollut riittävä. Sitä alhaisemmat pitoi-
suudet osoittaisivat kasvien kärsineen typen 
puutteesta ja ylimenevät pitoisuudet vastaavasti 
heikentävät sokeripitoisuutta. 

Ilman typpilannoitusta (0 ja N0) juurikkaiden 
alhainen aminotyppipitoisuus kuvastaa sel-
västi, että kasvit ovat kärsineet typen puutetta. 
Tuorlassa juurikkaiden aminotyppipitoisuus oli 
korkeampi kuin Munkkilassa, mikä johtui eri 
määristä orgaanista ainetta koealueiden maape-
rissä. Tuorlassa N-määrällä 90 kg/ha oli amino-
typpipitoisuus laadun kannalta hyvällä tasolla 
ja vastaavasti Munkkilassa N-lannoitusmäärillä 
110 ja 140 kg/ha.  

typpeä saaneilla kasveilla elokuussa, Tuorlassa 
keskimäärin 51 ja Munkkilassa keskimäärin 56 
(kuvat 1 ja 2). Tulosten perusteella lehtivihreä-
tilanne oli erittäin hyvä elokuun alkupuolella 
ja siten lehdillä oli mahdollisuus optimaaliseen 
yhteyttämiseen.

Typpilannoituksen vaikutus satoon ja 
sokeripitoisuuteen  
N-lannoituksella Tuorlassa keskisato oli 47.3 
tn/ha ja sokeripitoisuus oli 19.45 %. Munkki-
lassa keskisato oli 65.1 tn/ha ja sokeripitoisuus 
16.17 % (kuva 3 ja 4). 

Tuorlassa eri N-lannoitustasoilla ei sadoissa ol-
lut suuria eroja (kuva 3). Koepaikan hyvä kasvu-
kunto ja orgaanisen aineen määrä näkyi selvästi 
siinä, että ilman lannoitusta (0) ja ilman typpeä 
(0N) sadonmäärän oli noin 40 tn/ha. Suositus-
ten mukaisella N-lannoitusmäärällä (140 kg/ha) 
sokeripitoisuus oli korkein ja aleni sitä mukaan, 
kun typpimäärä nousi (kuva 3).

Kuva 3. Typpilannoituksen vaikutus satoon 
ja sokeripitoisuuteen Tuorlassa.

Kuva 4. Typpilannoituksen vaikutus satoon ja 
sokeripitoisuuteen Munkkilassa.

Kuva 5. Sokerisadon lisäys typpiportaittain, 
kahden koepaikan tulokset yhdistettynä.

Marja Turakainen, SjT
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1 0 40032,75 19,867 7953,30644 12,75 5,3025 0,4925
2 N0 39631,4 20,246 8023,77324 12,5 5,332 0,438
8 N90 47289,4 19,662 9298,04183 18,8 5,67 0,594
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3 N140 45164,5 19,8625 8970,79881 21,5 5,5325 0,5225

10 N160 47842 19,634 9393,29828 23,4 5,642 0,628
11 N200 45842,2 19,124 8766,86233 24 5,468 0,638
12 N220 50710,6 18,94 9604,58764 26 5,69 0,682

MUNKKILA Koepaikka 2

Sato kg/ha Sokeri-% Pol sato
0 44835,75 16,66 7469,63595 9,25 6,1575 0,655
N0 58684,2 16,658 9775,614036 8,6 6,792 0,83
N90 62850,66667 16,52666667 10387,12018 14,3333333 7,17 0,976667
N110 59763,4 16,266 9721,114644 16,2 6,956 1,012
N140 70197,25 15,61 10957,79073 16,375 7,3025 1,29
N160 71579 16,15666667 11564,78043 19,3333333 7,01 1,01
N200 67138,25 15,79 10601,12968 18,875 7,1975 1,1975
N220 57675,66667 16,28333333 9391,521056 18,6666667 7,643333 1,136667
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N220 57675,66667 16,28333333 9391,521056 18,6666667 7,643333 1,136667
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Kaliumin käyttäytyminen maassa on 
suoraviivaisempaa kuin esim. fosforin, 
koska kalium on yhden arvoinen positii-

visesti varautunut ioni K+. Maaperän kaliumin 
voidaan kuvata olevan neljässä erilaisessa ja 
vahvuisessa lokerossa. Näitä lokeroita ja kali-
umin saatavuutta kasville on kuvattu kuvassa 
1. Olennaista tässä kuvassa on kaliumin helppo 
liikkuvuus maanesteen ja eri lokeroiden (vaih-
tuva, fiksaatio) välillä. Kasvin ottaessa kaliumia 
maanesteestä kaliumin määrä maanesteessä 
laimenee ja kaliumia vapautuu ”vaihtuvasta lo-
kerosta” täydentämään kasvin ottamaa määrää 
osaksi tai kokonaan. ”Vaihtuvan lokeron” kali-
um puolestaan korvautuu ”fiksaatio lokerosta” 
osittain tai kokonaan. Lisättäessä kaliumia maa-
han lannoitteena se vapautuu maanesteeseen ja 
kulkeutuu sieltä täyttämään edellä mainittuja 

muita lokeroita. Tämän hyvän vaihtuvuuden ja 
liikkuvuuden takia maaperän kaliumpitoisuus 
tilalla voi muuttua hyvin hitaasti. Selityksenä 
tälle ovat maaperän eri tekijät (mineraalit, or-
gaaninen aines ja kemia). Erityisesti savimine-
raaleilla ja orgaanisella aineksella maaperässä 
on negatiivisesti varautunut pintarakenne, joka 
sitoo positiivisesti varautuneita ioneja, kuten 
K-ioneja, mineraalien pinnoille. Tämän lisäksi 
monet savet ovat fysikaalisesti rakentuneet ne-
gatiivisesti varautuneista silikaatti kerroksista, 
joita sitoo toisiinsa positiivisesti varautuneiden 
ionien kerros. Saven kastuessa ja kuivuessa näi-
den silikaattikerrosten päät voivat avautua ja 
sitovia ioneja voi vapautua tai korvautua maa-
nesteeseen. 

Kaliumin saatavuus
Mitattaessa ravinteiden pitoisuut-
ta kyntökerroksesta noin 15 cm 
syvyydestä, testimenetelmällä 
useimmiten pystytään mittaa-
maan vain mineraalien ja orgaa-
nisen aineksen pinnoille kiinnit-
tyneiden K-ionien määrää ja tästä 
muodostuvaa ”vaihtuvan loke-
ron” pitoisuutta. Savimineraalien 
väliin kiinnittyneitä K-ioneja ei 
analyysissä pystytä irrottamaan 
ja näin ollen ”fiksaatio lokeron” 
pitoisuutta ei voida mitata. Myös-
kään kolmannen ”hilaväli loke-
ron” pitoisuutta ei pystytä tällä 

Kaliumin käyttäytyminen 
maassa

Huippu juurikassadon on arvioitu ottavan vuodessa maasta noin 300–400 kg/
ha kalia. Maalajista riippumatta Suomen juurikasmaiden keskimääräinen 

kaliumpitoisuus on 160 mg/l. Tällä pitoisuudella juurikkaan laskennallinen 
kaliumlannoitustarve olisi maalajista riippuen noin 140–160 kg/ha. Viimeisen 

kymmenen vuoden aikana kaliumlannoitus on noussut 30 kilosta noin 60 
kiloon. Tämänhetkisistä juurikkaalle suunnatuista lannoitteista saadaan 

noin 8–64 kg K/ha. Mikä vaikuttaa maaperän kalipitoisuuteen ja onko meillä 
tarvetta juurikkaan kaliumin lisälannoitukseen? 

Kuva 1.  Yksinkertaistettu kaavio Kaliumin 
liikkeestä maaperässä.
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menetelmällä määrittämään, koska hilaväleissä 
pysyvämmin kiinni olevat K-ionit vapautuvat 
hitaammin ja harvemmin.

Kaliumin saatavuus ja säilyminen maassa riip-
puu hyvin pitkälti maaperän savipitoisuudesta 
ja orgaanisen aineksen määrästä. Mitä vähem-
män maassa on savea ja orgaanista ainesta sen 
vähäisempi on sen kaliumpitoisuus. Osa vaih-
tuvasta kaliumista on vesiliukoista mikä tar-
koittaa, että se huuhtoutuu helposti maaperässä 
ja voi näin sitoutua syvempiin maakerroksiin. 
Vaikka syväjuuriset kasvit kuten juurikas, voivat 
ottaa kaliumia myös kyntökerrosta syvemmältä, 
on pintamaan ravinnepitoisuus tärkein kasvin 
aikaisen ja maksimaalisen kasvuun lähdön kan-
nalta. Saadakseen riittävästi ravinteita koko kas-
vukauden ajan on kasvin juuriston päästävä es-
teettömästi läpi maakerrosten ja näin ollen maan 
hyvä rakenne on tärkeä. Tiivistyneessä maassa K 
ei liiku läheskään niin helposti kuin typpi, joten 
näissä maissa voi esiintyä kaliumpuutosta kas-
vukauden aikana. Orgaanisen aineksen korkea 
pitoisuus maaperässä helpottaa kasvin kaliumin 
ottoa selvästi.

Kuva 2. Kaliumporraskokeen juurisato (kg/ha) ja sokeripitoisuus (%) vuonna 2013.

Kaliumporraskoe
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksella tehtiin 
vuonna 2013 yksi optimaalista kaliumlannoi-
tustasoa määrittävä kaliumporraskoe. Koe to-
teutettiin koelohkolla, jonka kaliumpitoisuus oli 
luokassa hyvä ja maassa oli runsaasti orgaanista 
ainesta. Tästä johtuen ja tästä huolimatta 100 kg 
kaliumlannoitus kasvatti juurisatoa noin 6 ton-
nia peruslannoitukseen (40 kg K/ha) verrattu-
na (kuva 2.).  Kasvatettaessa kaliumlannoitusta 
suuriin määriin (180 – 300 kg K /ha) juurisato ei 
enää merkittävästi kasvanut. Laadullisesti lan-
noituksella ei ollut vaikutusta sokeripitoisuu-
teen, ne olivat kaikilla koejäsenillä hyvin korke-
at 19,1 – 20,0 %. Osasyynä tähän oli keskikesän 
pitkä kuivuusjakso. 

Lähteet:
Johnston, J. ja Milford, G. (2001). The effect of nu-
trients in the subsoil on crop responses to applied po-
tassium and phosphorus. Brithis  Sugar Beet Review 
69(2), 24-29.
Jarvis, P., Milford, G., Armstrong, M. ja Barra-
clough, P. (2003). Recent research on potassium and 
sodium recommendations for sugar beet. Brithis Sug-
ar Beet Review 71(4), 4-9.

Susanna Muurinen, SjT
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Laatupalkinnot ja Vuoden juurikasisäntä tunnustus jaettiin maaliskuussa pidettyjen viljelijäpäivien 
yhteydessä. 

Vuoden 2012 sadon perusteella laatupalkinnot jaettiin seuraaville viljelijöille:

Mikko Kulmala, Perniö 
Katriina ja Ilkka Markkula, Ulvila

Kristoffer Lindqvist, Nauvo
Seppo Rekola, Askainen

Helena Halinen ja Heikki Rantanen, Janakkala

Ensimmäisen vuoden viljelijä MTY Valli sai kunniamaininnan laadukkaasta ensimmäisestä sadosta 
vuonna 2013.

Vuoden 2013 Juurikasisäntä:
Krister Lindroos, Tenhola

Laatupalkinnon saajan juurikasmäärän täytyy olla yli 150 tonnia, keskisadon yli koko maan keskiar-
von ja multapitoisuuden alle alueen keskiarvon. Tärkein kriteeri on alueen korkein sokeripitoisuus. 

Vuoden 2013 Melasniemen 
rahaston laatupalkinnot

Matkaan lähdetään tiistai-iltapäivällä 24.6.2014 lennolla Turusta Kööpenha-
minaan ja illalla on kevyttä ohjelmaa. Keskiviikkopäivä vietetään Borgeby 
Fältdagar -messuilla ja illaksi järjestetään jotain ohjelmaa. Torstaipäivä ollaan 
Tanskan puolella ja paluu on illalla 26.6. samaa reittiä takaisin.

Alustava ohjelma ja hinnat julkaistaan keväällä lähetettävän kutsun yhtey-
dessä, jolloin alamme ottaa vastaan ilmoittautumisia. Tarkkaile siis postiasi.

Sucros Oy järjestää 
sopimusviljelijöilleen opintomatkan 
Borgeby Fältdagar -messuille 
Ruotsiin 24.–26. kesäkuuta 2014.

Mukaan mahtuu reilut 40 viljelijää, 
majoitus 2-hengen huoneissa Malmön 
Scandic Hotel Triangelnissa.
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Krister on koulutukseltaan radio ja tv 
-asentaja ja oli ensin palkkatöissä 10 
vuotta. Vuodesta 1990 hän on ollut tv- 

ja radioalan yksityisyrittäjä ja maanviljelijä hä-
nestä tuli vuonna 1992, kotitilalla tehdyn suku-
polvenvaihdoksen jälkeen. Nykyään ovat tv- ja 
radiokorjaukset selvästi vähentyneet mutta 
antenni- ja asennustöitä riittää yritykselle, jota 
pyöritetään maatalouden sivutöinä. Krister jat-
koi juurikkaan viljelyä kolmannessa polvessa, 
hänen isoisänsä aloitti viljelyn vuonna 1951 ja 
viljelyala oli 40 aaria. Jo 90-luvun puolivälissä 
Krister oli yhteydessä SjT:hen ja hänen pellois-
taan otettiin useita maanäytteitä. Silloisen yh-
teydenoton syynä olivat juurikaskasvustoissa 
esiintyneet huonosti kasvaneet alueet, joiden 
syynä oli Rhizoctonia. Nykyinen ongelma ovat 
ankeroiset, jo 90-luvulla Krister viljeli Nemakill-
lajiketta, joka ei hänen mielestään ollut mikään 
suuri menestys.

Tila nykyään
Perheeseen kuuluu Kristerin lisäksi vaimo ja 
kolme lasta. Vanhin pojista asuu nykyään Sak-
sassa missä hän on agronomiksi valmistuttuaan 
ollut KWS:n tytäryhtiön Betaseedin palveluk-
sessa. Tilalla viljellään juurikasta, kevätruista, 
ohraa ja erilaisia saneerauskasveja. Kevätruista 
on viljelty jo 15 vuotta. Maalaji on erittäin hiek-
kainen karkea hieta, jota täytyy juurikasta vil-
jeltäessä kastella. Joinakin vuosina on osa juu-
rikaslohkoista kasteltu seitsemän kertaa. Näinä 
vuosina on saatu parhaimmat sadot runsaiden 
aurinkoisten päivien ansiosta. Myös vilja kas-
vaa kuivina vuosina huonosti näillä maalajeilla. 
Juurikasala on nykyään noin 16 hehtaaria. Juu-
rikkaat päästään yleensä kylvämään huhtikuun 
lopussa, ennätys on 6. huhtikuuta. Osa lohkoista 

kynnetään keväällä, kevätkynnetyt lohkot täy-
tyy tiivistää ennen kylvöä, koska muuten maa 
on aivan liian huokoinen. Syyskynnössä käyte-
tään Ekovannasta, jolla voidaan muokata noin 
35 cm:n syvyyteen (20 + 15 cm).

Tilalla käytetään yhteiskoneita, juurikkaan kyl-
vökone ja rivihara on jo pitkään omistettu yh-
dessä Kristerin serkun kanssa. Juurikkaat noste-
taan omilla koneilla, ratasvantailla varustetuilla 
Huhkilla ja Jukolla, muut vantaat eivät sovi huo-
koiseen maahan. Nosto voidaan tarpeen vaaties-
sa tehdä myös yhteistyössä naapureiden kanssa. 
Tilalla ei ole omaa kuivuria ja viljat kuivataan 
naapurin kuivurissa, vanha puimuri tilalta kyllä 
löytyy. Krister haluaa myös mainita yhteiskäy-

Vuoden 2013 Juurikasisäntä
Bromarvilainen Krister Lindroos on valittu vuoden 2013 

Juurikasisännäksi. Hänen valintaansa vaikutti hänen kiinnostuksensa 
erilaisten saneerauskasvien viljelyyn ja monivuotinen yhteistyö SjT:n 
kanssa. Lindroosin hiekkaisilla pelloilla on suuret määrät ankeroisia, 
mikä on lisännyt hänen kiinnostustaan saneerauskasveihin ja niiden 

ankeroisia vähentävään vaikutukseen.
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tössä olevan Cabe murskaimen, joka sopii hy-
vin saneerauskasvien murskaamiseen. Lisäva-
rusteena saatavien tukipyörien avulla voidaan 
koneen työkorkeutta säätää ja saneerauskasvit 
saadaan murskattua sopivalta korkeudelta, niin 
että ne lähtevät hyvin kasvamaan uudelleen.

Koetoiminta tilalla
Krister on kiinnostunut juurikkaan viljelystä ja 
eri lajikkeiden kasvun, kehityksen ja sadon seu-
raaminen on lähes jokapäiväistä toimintaa. Joi-
nakin vuosina on kylvökoneessa ollut seitsemää 
eri lajiketta, jokaisessa kylvöyksikössä oma lajik-
keensa. Huhkin säiliön sisäpuolelle on vedetty 
viiva, jotta jokaisen eri lajikkeen sato on helppo 
arvioida korjuun yhteydessä. Tämä ei ole Kriste-
rin mielestä kaikkein tehokkain tapa nostaa juu-
rikkaita mutta sitäkin mielenkiintoisempi.

Saneerauskasveista Krister kiinnostui luettuaan 
mitä niillä saatiin aikaan ulkomailla, lähinnä 
Ruotsissa. Ensimmäisinä vuosina siemenet täy-
tyi tilata Ruotsista, koska Suomesta ei saanut 
sopivia lajikkeita. Vuonna 2010 perustettiin en-

simmäinen yhteinen koe SjT:n kanssa ja SGN 
toimitti siemenet. Koelohkon ankeroismäärät 
olivat korkeita ja lohkolla kokeiltiin öljyretikkaa, 
valkosinappia ja viherlannoitusnurmea sekä eri 
juurikaslajikkeita. Kokeen tuloksia on esitelty 
sekä viljelypäivillä että Juurikassarka-lehdessä. 
Tällä hetkellä suunnitellaan kesän 2014 viljely-
kasveja. Krister on hoitanut kaikki tilallaan teh-
tyjen kokeiden käytännön työt mikä on huomat-
tavasti helpottanut SjT:n töitä.

Yhteenveto ja tulevaisuuden suunni-
telmia
Kristerin mielestä hänen tilalleen sopivin sa-
neerauskasvi on öljyretikan ja valkosinapin 
sekoitus. Valkosinappi ei selviä yksin kuivissa 
olosuhteissa ja kasvusto jää yleensä harvaksi. 
Tulevaisuudessa harkitaan viljan viljelyn lopet-
tamista ja viherlannoitusnurmen lisäämistä juu-
rikaskiertoon. Tämä edellyttää, että juurikkaan 
hinta pysyy hyvänä. Kun Krister ei mieti sanee-
rauskasveja, juurikaslajikkeita tai tv-antenneja, 
hän mielellään rentoutuu ystävien ja tuttavien 
suksia voidellessa ja hiihtäessä.

Yhteistyössä SjT:n kanssa 
perustetussa saneerauskasvikokeessa 
kokeiltiin  eri saneerauskasveja ja 
juurikaslajikkeita.

Markus Sjöholm, SjT
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EDENHALL

Kone ja varaosamyynti:  Torbjörn Nyberg   Puh. 0500234002  info@edenhall.fi

www.edenhall.fi

Jo nyt kannattaa hankkia nostokone
valmiiksi syksyä varten!

Osta uusi Edenhall 753/754 
täryvantaalla tai vetävällä 

ratasvantaalla itsellesi,
kimppakoneena tai rahtikoneena.

Edenhall 754 2013 Ajettu 330 ha

Schmotzerin riviharoja meiltä!
6 -18 rivisiä riviharoja, 
möys kameraohjattuja.

Tilaa tulevan kauden harat nyt!
PS Etsimme demotilaa.

Myös Schmotzerin tarkkuus- 
kylvökoneita meiltä!

6 - 12 rivisiä kylvökoneita.
Myymme kylvöyksiköitä, 

myös suorakylvövarustuksella. 
Schmotzer UD 3000

Schmotzer 12-rivinen rivihara. Schmotzer 12-rivinen tarkkuuskylvökone.

Okra maatalousnäyttely järjestetään 2.–5.7.2014 Oripään lentokentällä. Näyttely 
on avoinna päivittäin klo 10–17 (lipunmyynti aukeaa klo 9:00). Vuoden 2012 Okra-

näyttelyssä kävi noin 71 000 näyttelyvierasta.

Sucros Oy on mukana messuilla isommalla osastolla kuin 2012. Sucroksen osastol-
la voit tutustua myös Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen toimintaan. Osastol-
lamme on mukana myös muita yhteistyökumppaneita, siemenjalostajien edusta-
jia on paikalla päivittäin. Osastolla voit tutustua myös joihinkin sokerijuurikkaan 

viljelykoneisiin.

Tervetuloa keskustelemaan sokerijuurikkaan viljelyyn liittyvistä asioista.

Okra maatalousnäyttely
 2–5.7.2014
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Osuuskunta Ratas ja Ruuvi

Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat Ju-
ko-perunanistutus ja -nostokoneet, Pejo-
porkkanannostokoneet sekä vuodesta 

2013 lähtien myös pneumaattiset juurikkaankyl-
vökoneet. Lisäksi osuuskunta tekee ja markkinoi 
varaosia kaikkiin valmistamiinsa koneisiin ja  
Thyregod-juurikkaannostokoneisiin.

Juurikaskonepuolella päätuotteisiin kuuluvat 
kylvö- ja nostokoneiden varaosat. Vuoden 2013 
kylvöille tehtiin lähiseudun viljelijän tilaamana 
12-rivinen pneumaattinen kylvölannoitin. Ky-
seisessä koneessa on Kongskilden valmistama 
lannoitusyksikkö ja Tumen kylvöyksiköt. Erona 
Tumen valmistamaan Beetmasteriin on irrotetta-
va lannoitusyksikkö, jonka voi kytkeä erikseen 
esim. traktorin etunostolaitteisiin. Vastaavanlai-
sia koneita on 2014 kylvöille tilattu 4 kappalet-
ta, joista kolme tehdään mitoitettuna Kleinen ja 
Schmotzerin kylvöyksiköille. Juurikkaanviljelyn 
tulevana keväänä aloittava Tuittu kylvää omat 
juurikkaansa osuuskunnan vuonna 2013 valmis-
tamalla koneella.

Osuuskunta Ratas ja Ruuvi on Kongskilde Jukon työntekijöiden perustama 
työosuuskunta, joka valmistaa työkoneita Juko-tuotemerkillä. Osakkaita 
osuuskunnassa on 13 kpl ja työntekijöitä 11 kpl. Yrityksen toimipaikka on 
Kongskilde Jukon teollisuushallissa Mynämäessä. Toimitusjohtajana on 

vuodesta 2013 toiminut mynämäkeläinen Mikko Tuittu. 

Juurikkaannostokoneita ei Mynämäellä ole 
valmistettu yli kymmeneen vuoteen, eikä uu-
sien tekeminen tiedusteluista huolimatta ole 
lähitulevaisuudessa suunnitteilla. Nostokone-
tuotannon käynnistäminen vanhan konemallin 
pohjalta vaatisi 3 – 5 kpl tilauksen ollakseen ta-
loudellisesti mielekästä. Täysin uuden konemal-
lin suunnitteluun osuuskunnan tämänhetkiset 
resurssit eivät Tuitun mukaan riitä. Sen sijaan 
muutostöitä, kuten vannasmallin vaihtoa ja pe-
ruskunnostusta vanhoihin koneisiin, ollaan val-
miita tekemään.

Juko 100 -nostokone, edelleen tuttu näky suo-
malaisilla juurikasmailla.

Osuuskunnan valmistama pneumaattinen kylvölannoitin vuosimallia 2013.
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Juurikkaanviljelijöille osuuskunta ja varsinkin 
varaosapuoli esittää yhden toivomuksen. Tarvi-
ketilaukset kylvö- ja nostokoneisiin tulisi eten-
kin harvinaisempien osien kohdalta tehdä hy-
vissä ajoin ennen sesongin alkua. Lähes kaikkia 
osia pystytään osuuskunnan tiloissa valmista-
maan, mutta materiaalien saaminen voi tietyissä 
tapauksissa viedä jopa muutaman kuukauden. 
Kaikkein optimaalisin tilanne esim. nostokonei-
den osalta olisi, että tulevan syksyn varaosatarve 
olisi tiedossa jo ennen kasvukauden alkua. Myös 

Sucros Oy järjestää viljelijöilleen
 leikkimielisen juurikkaan kasvatus -kilpailun.

Juurikkaille pidetään punnitus syksyllä myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana. Punnitukseen tuodaan 

juurikas, jonka mukana on tieto kasvupaikan 
maalajista, esikasvista ja siemenlajikkeesta.

Onnea kisaan!

Palkinnot:

1.sija: Matka Beet Europe 2014 -tapahtumaan
Puolaan 1.–2.10.14 (järjestäjänä Energiaa sokerituotantoon -hanke)

2.sija: 200 kg sokeria
3.sija: 100 kg sokeria

uusia koneita tilattaessa on syytä olla tarpeeksi 
ajoissa liikkeellä.

Ratas ja Ruuvi on mukana myös Okra-maatalo-
usnäyttelyssä Oripäässä tulevana kesänä. Hei-
dän omalla osastollaan näytteillä on perunan- 
ja porkkananviljelykoneita. Lisäksi Sucroksen 
osastolla on mahdollisuus päästä tutustumaan 
osuuskunnan valmistamaan juurikkaankylvö-
lannoittimeen.

KASVATA
PAINAVIN
JUURIKAS

vm. 2014

Petri Suvanto, Sucros Oy
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Kasvinsuojelututkimus 
Sokerijuurikkaan 

Tutkimuskeskuksessa
Kasvinsuojelututkimuksen tavoitteena on löytää mahdollisimman tehokkaat menetelmät juurikkaan 
kasvitautien, tuhoeläinten ja rikkakasvien torjuntaan. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus tarkastaa 
kaikkien sokerijuurikkaan viljelyssä käytettyjen torjunta-aineiden ja biologisten valmisteiden tehon 
ja käyttötavan ennen valmisteen hyväksymistä Suomessa. 

Kasvinsuojelukokeet ovat joko virallisia tarkastuskokeita, yritysten tilauskokeita tai niin sanottuja 
SjT:n omia kokeita, joita voidaan tehdä esimerkiksi viljelijöiden tai muiden yhteistyökumppanien 
ehdotuksesta. Kokeet tehdään kansainvälisen GEP-ohjeistuksen mukaisesti (Good Experimental 
Practice). Koetuloksia esitellään vuosittain viljelypäivillä ja Juurikassarka-lehdessä. Kasvinsuojelu-
kokeiden ruutumäärä on vuosittain noin viisi prosenttia tutkimuskeskuksen kaikista koeruuduista. 

Torjunta-aineet mitataan, jokainen aine 
omaan purkkiinsa, ja ruiskutusseokset teh-
dään juuri ennen kokeiden ruiskuttamista.

Koeruudut ruiskutetaan työnnettävällä koeruuturuiskulla. Ruudun ruiskutusaika mitataan, 
rikkakasvien määrä ruiskutushetkellä arvioidaan. Ruistusten teho ja vioitukset arvostellaan 
noin viikon kuluttua ruiskuksesta.
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Vuonna 2013 saimme toisen vuoden tulok-
set Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen 

viljelykiertokokeesta, joka on perustettu vuon-
na 2011. Vuonna 2012 valmistuivat ensimmäiset 
tulokset. Koko koealueella kasvoi vuonna 2011 
sokerijuurikas lukuun ottamatta vuoden 2011 
viljakaistaa. Tarkemmin kokeen järjestelyistä ja 
tuloksista voi lukea Juurikassaran numerosta 
3/2013.

Kahden vuoden yhdistetyt tulokset antavat  
selvän signaalin siitä mihin suuntaa suo-

malaisilla sokerijuurikaspelloilla totuttua mo-
nokulttuuria tulee kehittää. Kahden vuoden tu-
loksissa tilanteessa, jossa juurikasta on kylvetty 
viljan perään, on juurikkaan satotaso ollut 9,9 
tonnia parempi kuin tilanteessa, jossa juurikas 
on ollut juurikkaan jälkeen. 

Taloudelliset tulokset SjT:n 
viljelykiertokokeesta

Kun juurikkaalle lasketaan toimialasopi- 
muksen mukainen hinta ilman kuljetuskor-

vausta, 41,2 €/tn, saadaan hehtaarin hyödyksi 
407 euroa, kun juurikasta on ko. kokeessa kyl-
vetty viljan jälkeen verrattaessa monokulttuuri-
ruutuun. Suomalaisilla tiloilla on juurikasta kes-
kimäärin noin 16 hehtaaria. Jos tila kylvää koko 
pinta-alansa juurikasta viljan perään eikä juurik-
kaan, on hänen hyötynsä kokeen perusteella noin 
6 500 euroa vuodessa. Kokeessa monokulttuuri-
alueella on sato kahtena vuonna ollut keskimää-
rän 31,05 tn/ha ja viljan jälkeen 40,97 tn/ha.

Tulokset ovat samanlaisia myös tilanteessa,  
jossa viljaa kylvetään viljan jälkeen verrat-

taessa tilanteeseen, jossa viljaa kylvetään juu-
rikkaan jälkeen. Vehnän sato oli kokeessa n. 140 
kiloa parempi juurikkaan jälkeen kuin edellis-
vuoden vehnän jälkeen. 

Uusien rikkakasvien itämistä seurataan 
viikottain ruiskuttamattoman ruudun las-
kentaruuduista. Lopullinen torjuntateho ha-
vannoidaan laskemalla jäljelle jääneet rikat 
viidestä kohtaa jokaisesta ruudusta.

Kokeista korjataan sato, jotta voidaan 
selvittää testattavien valmisteiden mahdol-
linen vaikutus juurikaan kasvuun .

Tero Tanner, Sucros Oy
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Preparaten och bruksmängderna för ettåriga 
ogräs är desamma som år 2013. För bekämp-
ning av de gräsartade ogräsen har det kom-

mit ett nytt preparat Aramo, som har en utom-
ordentlig eller god effekt på renkavle, vitgröe, 
åkerven, losta, flyghavre, hirs, rajgräs och spill-
säd. Effekten på kvickrot är tillfredsställande när 
den är 15–20 cm hög. Besprutningen måste göras 
minst tre dagar innan behandling med Goltix el-
ler så tre dagar senare. Behandling med övriga 
bekämpningsmedel måste göras sju dygn före 
eller efter Aramo-behandlingen. Behandling är 
tillåten endast vartannat år på samma skifte och 
på grundvattenområden.

Skyddsavstånden måste följas på åkrar som vet-
ter mot vattendrag. De nya skyddsavstånden 
blir obligatoriska till växtperioden 2015. Tukes 
rekommenderar dock att de tas i bruk redan 
2014. Vid alla vattendrag måste dock lämnas en 
minst tre meter bred osprutad skyddsremsa. I 
övrigt varierar skyddsområdena beroende på 
preparat och användningsområde. För socker-
betor är det 3–15 meter. De preparatspecifika 
skyddsavstånden för sockerbetor hittar man på 
CfS:s hemsida www.sjt.fi. I en tankblandning 
är det preparatet med längsta skyddsavståndet 
som bestämmer. Tilläggsinformation hittar man 
på Tukes hemsida www.tukes.fi. Ifall det inte på 
preparatets försäljningsförpackning finns info 
om skyddsavstånd är det skäl att granska sa-
ken i Tukes växtskyddsmedelsregister (https://
vaxtskyddsmedel.tukes.fi). Uppgifter om åker-

skiftets eventuella nya placering invid ett vat-
tendrag och uppgifter om nya vattendrag hittar 
man på Landsbygdsverkets VIPU-tjänst.

Att förhindra resistens mot  
bekämpningsmedel
Upprepade besprutningar med samma växt-
skyddsmedel eller preparat som verkar på sam-
ma sätt kan leda till att resistens utvecklas hos 
ogrässtammarna. Eftersom man i sockerbetsod-
lingen använder sig av tankblandningar där de 
olika preparaten verkar på olika sätt är risken för 
att resistens utvecklas liten. För att förhindra re-
sistens och förbättra effekten i bekämpningen av 
Ramularia rekommenderas att man använder sig 
av växtskyddsmedel som hör till olika grupper, 
Tilt och Armure som hör till gruppen triazoler 
och Amistar och Comet Pro som hör till gruppen 
strobuliner. En mångsidig och lång växtcirkula-
tion reducerar betydligt utvecklingen av resisten-
sens.

Nya sockerbetsfält
När man tar i bruk ett nytt sockerbetsfält lönar 
det sig att ta reda på vilka bekämpningsmedel 
som använts under föregående år/åren. Ally 50 
ST, Ally Class 50 WG, Logran 20 WG, Logran 
Plus Oxitril, Titus WSB, Monitor, Isomexx, 
Mustang Forte och Clamox skadar sockerbe-
torna och försämrar deras tillväxt. För Mustang 
Forte är karenstiden 14 månader. Ifall man an-
vänt Clamox kan man odla sockerbetor på sam-
ma skifte först två år senare.

Växtskyddsråd för 
sockerbetor sommaren 2014

Nytt för i år inom växtskyddet är att alla yrkesodlare måste följa principerna 
för integrerat växtskydd (IPM). I det integrerade växtskyddet används i första 
hand förebyggande åtgärder och växtskyddet måste grunda sig på ett verkligt 

behov. Alla beslut om växtskyddsåtgärder görs på gårds- och skiftesnivå 
och man skall göra anteckningar, som sedan skall ligga till grund när nästa 
sommars växtskydd planeras. Reformen medför inget nytt för sockerbetans 

växtskydd eftersom man redan nu följer principerna för integrerat växtskydd 
inom sockerbetsodlingen.
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Växtföljd
I sockerbetsodlingen är växtföljd en grundförut-
sättning för att lyckas. Alla mellanväxters växt-
skydd har en avgörande betydelse för sockerbe-
tans växtskydd, i t.ex. spannmålsodlingen lönar 
det sig att satsa på preparat som har bra effekt 
på snärjmåra, pilört, baldersbrå och vildbetor. 
Mångåriga rotogräs såsom åkertistel och fettistel, 
mynta, gåsört, knölsyska och kvickrot kan be-
kämpas efter skörden med glyfosatbebehandling. 
Åkertistel och fettistel kan bekämpas med Matri-
gon men dess effekt är bara 70 %. I spannmål får 
man utomordentlig effekt med bl.a. MCPA-base-
rade preparat. Växtföljd minskar också risken för 
förekomst av Ramularia och är det enda sättet att 
minska förekomsten av betnematoder. Ifall det 
förekommer betnematod i åkern får inte växtfölj-
den innehålla rybs eller raps.

Betning av frö
Med Tiram- och Taschigaren-betning bekämpas 
rotbrand. Cruiser, Gaucho eller Poncho Beta-bet-
ning är mot skadedjur. Ifall förfrukten är en växt 
som lämnar mycket växtrester kvar i marken (vall 
eller spannmål) eller om man använt kreaturs-
gödsel, förekommer mera skadedjur i marken än 
normalt. Då rekommenderas att man använder 
utsäde betat med Poncho Beta.

Vid plantstadiet ger Cruiser, Gaucho och Poncho 
Beta -betningarna allmänhet ett tillräckligt skydd 
mot jordloppor och stinkflyn. På besvärliga stink-
flyområden och speciellt under varma och torra 
vårar och försomrar görs en skadedjursbesprut-
ning genast när sockerbetsplantorna kommit 
upp, för stinkflyna är tidigt igång. För bekämp-
ning av stinkflyn kommer den första ogräsbe-

kämpningen alltför sent.  För att bekämpa loppor, 
stinkflyn och betflugor används pyretroider (De-
cis Mega EW 50, Karate Zeon-teknik, Karate 2.5 
WG, Fastac 50 och Sumi Alpha 5FW) eller dimeto-
at-preparat  (Danadim Progress, Perfekthion 400 
och Roxion). På grundvattenområden får man 
inte använda dimetoat-preparat.

Grundvattenbegränsning och  
förhindrande av miljöskador
Vid användning av fenmedifam (Betanal SE, Be-
tasana 2000, Betanal Progress SE), desmedifam 
och etofumesat (Tramat 500 SC, Betanal Progress 
SE) på grundvattenområde (grundvattenområ-
de I och II) måste man iaktta följande: ifall skiftet 
är täckdikat och jordarten  är genomsläpplig (fin 
mo eller grövre) och man odlar sockerbetor varje 
år på skiftet får man använda preparatet högst 
vartannat år och med minsta möjliga dos. På en 
täckdikad åker med finare jord än finmo eller 
om man använder radspruta kan preparatet vid 
behov användas med minsta möjliga dos varje 
år. Ifall alven är lera och åkern är täckdikad, kan 
man odla sockerbetor på skiftet varje år och be-
spruta med minsta möjliga dosering. Man bör 
lämna ett skyddsområde på minst 30–100 meter 
kring brunnar och källor varifrån man tar bruks-
vatten. När man fyller sprutan får man inte an-
vända sprutans egen påfyllningsutrustning och 
sprutvätska som blivit över eller tvättvatten får 
inte släppas ut i vattendrag.

Användningsbegränsningar för  
metamitron och fenmedifam
I tabell 2 presenteras högsta tillåtna årliga bruks-
mängd per hektar för Goltix och Metafol samt 
Betasana och Medifam.

 Grundvattenområde  Upprepad behandling på samma skifte
         av klass 1 och 2
Cruiser  Får inte användas  Får användas 
	 	 	 • årligen
Poncho Beta Får inte användas  Får användas
	 	 	 •  vartannat år eller
	 	 	 • två år efter varandra, därefter två års paus
Gaucho  Får användas Får användas: 
	 	 	 •  vartannat år eller
	 	 	 • två år efter varandra, därefter två års paus

Tabell 1. Användning av betningsmedel och begränsningar. När man övergår från ett alternativ 
till ett annat måste man se till minimibegränsningarna följs.
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Begränsningar i användningen av  
etofumesat
Enligt EU-reglerna får man som mest använda 
1000 g/ha etofumesat. I tabell 3 presenteras 
största tillåtna användningsmängder per hektar 
för Tramat 500 SC och Betanal Progress SE samt 
bruksmängderna för etofumesat när man odlar 
sockerbetor varje år, två år av tre och ett år av tre 
på samma skifte. När sockerbetor odlas två år av 
tre på samma skifte är bruksmängden för etofu-
mesat  (500 g/ha) ännu rimlig och bekämpnings-
effekten på snärjmåra och trampgräs relativt god.

vädret varit kallt eller torrt gror nya ogräsplan-
tor långsammare  och man kan vara tvungen att 
skjuta upp den andra besprutningen med några 
dagar. Den tredje besprutningen blir aktuell  när 
nya ogräsplantor kommit upp. Ifall ogräsen är 
stora behövs större bruksmängder eller delad 
besprutning med mindre mängder efter 4–5 da-
gar i normala förhållanden.

Sprutningsförhållandena
Ogräsbesprutningarna skall göras på morgonen 
efter att daggen försvunnit. Ifall den relativa luft-
fuktigheten är hög och temperaturen tillräckligt 
hög (15–20 oC), det är lugnt väder och marken 
är fuktig, är sprutförhållandena optimala. Ifall 
vädret är kallt görs besprutningarna på förmid-
dagen eller mitt på dagen. Om det är värmebölja 
görs besprutningarna på morgonnatten. Man 
bör undvika att bespruta sockerbetor som lider 
av torka. Ifall det varit frost på natten eller frost 
lovas så skjuter man fram besprutningen.

Oljemängd
Oljemängden anpassas till förhållandena. Under 
normala förhållanden och då ogräsen huvud-
sakligen är på hjärtbladsstadiet räcker 0,5–0,7 
liter olja per hektar på ler- och mulljordar på lätt-
are marker 0,3–0,5 l/ha. Ifall dagstemperaturen 
stiger till kring 25 oC minskar man oljemängden, 
för större mängder olja kan skada sockerbetor-
na. I torra och kalla förhållanden behövs större 
mängder olja, på ler- och mulljordar 1,0–1,5 l/
ha och på lättare jordar är 0,5–0,8 l/ha lämplig 
mängd. Ifall man försenat sig med besprutning-
en används samma oljemängder som i torra för-
hållanden.

Radsprutning
Ifall man använder sig av radsprutning sprutar 
man brett första gången för det är svårt att se 

Tabell 2. Maximal användning per år för 
olika preparat på samma skifte. 

 Preparatets bruks-
 mängd/år 
Goltix 700 SC  6.0 l/ha
Metafol 700 SC  6.0 l/ha   
Goltix 70 WG  6.0 kg/ha  
   Fenmedifam
   br.mängd g/ha/år
Betanal SE  6.0 l/ha  960
Betasana 2000  6.0 l/ha  960
Medifam 320 SC 3.0 l/ha  960

Optimal bekämpning av ogräs
Tidpunkt
För att lyckas i bekämpningen av ettåriga ogräs 
måste den första besprutningen göras i tid eller 
med andra ord när största delen av ogräsen är 
på hjärtbladsstadiet då ogräsen är som käns-
ligast. Snärjmåra är undantaget, den skall be-
handlas när första bladkransen utvecklats. Om 
förhållandena är gynnsamma kan man använda 
minsta möjliga bruksmängd. I torra eller kalla 
förhållanden behövs det större bruksmängder. 
Under normala förhållanden görs den andra 
besprutningen 7–12 dagar efter den första. Om 

 Tramat 500 SC        Betanal  Etofumesaatin 
  Progress SE määrä 
 l/ha/år  l/ha/år  g/år
   
Odling varje år på samma skifte 0.67  2.9  333
Odling två år av tre år på samma skifte 1.0  4.3  500
Odling en gång av tre år på samma skifte/mera sällan 2.0  8.6  1000

Tabell 3. Max bruksmängd för Tramat och Progress per hektar och år samt max mängd etofumesat 
(EFU) när man odlar sockerbetor varje år, två av tre och ett av tre år på samma skifte.
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plantraderna eftersom plantorna är små. De föl-
jande besprutningarna kan göras med radspruta. 
När man radsprutar är det nödvändigt att hacka 
radmellanrummen efter besprutningen. Hack-
ningen kan utföras 3–4 dagar efter besprutningen.

Hackning
Efter den andra besprutningen rekommenderas 
hackning ifall det blivit mycket ogräs kvar efter 
besprutningen, t.ex. måra, pilört, trampgräs och 
andra svårberkämpade ogräs.

Ettåriga problemogräs
Måra bekämpas med tillräckliga mängder etofu-
mesat och god markverkan (fuktig jord) av me-
tamitron (Goltix och Metafol). Bästa effekten på 
måra får man då den första bladkransen utveck-
lats. Om man tillsätter Safari i tankblandningen 
förbättras effekten på måra.

Trampgräs, pilört och åkerbinda bekämpas med 
tillräckliga etofumesatmängder och metamitron 
(Goltix och Metafol) med god markverkan (fuk-
tig jord). Ifall försommaren varit torr, rekommen-
deras ett Safari-program (redan vid den första 
besprutningen). Om man tillsätter Safari i tank-
blandningen förbättras bekämpningseffekten på 
trampgräs, pilört och åkerbinda. Safari har bästa 
effekten på  pilört när det första örtbladet utveck-
lats. Safari bekämpar även trampgräs. Bästa effek-
ten fås i hjärtbladsstadiet. Ifall de första örtbladen 
utvecklats är det svårt att bekämpa trampgräs. 
Om det flera år i rad blivit mycket trampgräs kvar 
måste skiftet sättas i växtcirkulation.

På betfält med mycket baldersbrå rekommen-
deras Safari-program redan i den första besprut-
ningen, för effekten räcker inte till att bekämpa 
stora baldersbråplantor i den andra behandling-
en. När man bekämpar baldersbrå får man an-
vända Matrigon 72 SG i tankblandning med Sa-
fari, bruksmängden är 70 gram per hektar. Ifall 
baldersbrå och kamomillplantorna är stora eller 
att det förekommer brunskära på fältet så kan 
man tillsätta 70 gram Matrigon 72 SG även i den 
andra besprutningen. Matrigon har bästa effekt 
i varma förhållanden (över 15 oC). Preparatet får 
användas på grundvattenområden.

Besprutningsprogram
De preparatmängder som används under nor-

mala förhållanden finns i tabell 4 och 5 i mitten av 
skalan. Under mycket gynnsamma förhållanden 
rekommenderas mindre bruksmängder. I torra 
förhållanden behövs det större bruksmängder, 
likaså om ogräsen är stora.

Program med en verksam substans – 
ettåriga ogräs
Finns i tabell 4.

Progress-sprutprogram – ettåriga ogräs
Finns i tabell 5.

Fleråriga ogräs
Åker- och fettistel är lättast att bekämpa i växt-
följden med mellanväxter. En effektiv bekämp-
ning kräver flera mellanår. I sockerbetsodlingen 
bekämpas oftast tistlarna i härdar med Matri-
gon 72 WG, bruksmängden är 140–165 g/ha el-
ler 2*80 g/ha. Bekämpning av ett tistelbestånd 
kräver två bekämpningar med två veckors mel-
lanrum. Åkertisteln besprutas när den är 15–20 
cm hög och fettisteln skall ha minst sex blad. 
Matrigon 72 WG har bästa effekten när vädret är 
varmt (över +15 oC). Man bör undvika besprut-
ning om vädret är för torrt, hett eller kallt.

Kvickroten behandlas första gången när den har 
3–4 blad. Behandlingen upprepas efter ungefär 
tre veckor. För bekämpning av kvickrot har god-
känts Agil 100 EC, Targa Super 5 SC och Aramo 
(se sida 30), som även kan användas på grund-
vattenområden samt Focus Ultra och Fusilade 
Max, vars användning på grundvattenområden 
är förbjudet. Det lönar sig att vänta 3–4 dygn 
mellan den vanliga ogräsbesprutningen och 
kvickrotsbehandlingen så att inte prepatens ef-
fekt på kvickroten försvagas.

Övriga preparat
Reglone
Reglone får för närvarande användas endast för 
att förstöra ett bestånd när sockerbetorna måste 
sås om. Preparatet får användas på samma skifte 
högst två efter varandra följande år. För egentlig 
ogräsbekämpning får Reglone inte användas på 
sockerbetor.
 
Touchdown Premium
Touchdown Premium får användas innan sock-
erbetsfröet bildat planta (1,0–1,5 l/ha + fästme-
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Använda förkortningar: 
Olja = t.ex. Sunoco 11E/3
Progress-sprutprogram – ettåriga ogräs

I besprutningarnas bör följande beaktas:
1. Vattenmängd 150–200 l/ha
2. *Goltix/Metafol bruksmängd i Safari-programmet är 0,5 l/ha/besprutning. Goltix/Metafol-pre-

paraten har användningsförbud på grundvattenområden. På grund av detta kan man använda 
endast Safari-programmet. Safari används redan i den första besprutningen.

3. I mycket torra förhållanden, och speciellt på lerjordar, då sockerbetan är känslig för skador, skall 
man inte använda Safari. Safari-programmet rekommenderas ifall det förekommer baldersbrå, 
brunskära, pilörter, korsblomstriga ogräs (rybs, raps, lomme, åkerrättika, penninggräs), vitgröe, 
harkål eller etternässla.

4. På skiften med måra, pilört och trampgräs måste man använda större doser Tramat/Betanal 
Progress redan i den första besprutningen

5. På mulljordar används Goltix/Metafol 2,0 l/ha i den första besprutningen och 1,5 l/ha i den an-
dra och tredje besprutningen (inom klammer).

Tabell 4 Tankblandningar som gjorts upp utgående från preparat med en verksam substans då 
sockerbetor odlas varje år, två år av tre eller en gång av tre år och med beaktande av tillåtna 
användningsmängder för etofumesat och fenmedifam.

Tabell 4.

Betor varje år Betor två år av tre
Betor ett år av tre/mera 

sällan

1. besprutningen l eller kg/ha l eller kg/ha l eller kg/ha
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) 
Tramat 0,15 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

2. besprutningen
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Tramat 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

3. besprutningen
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Tramat 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

Tabell 5.

Betor varje år Betor två år av tre Betor ett år av tre/mera 
sällan

1. besprutningen l eller kg/ha l eller kg/ha l eller kg/ha
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) 
Betanal Progress 0,6 - 0,8 0,8 - 1,3 0,8 - 1,5 - 2,6
Betanal/Betasana 1,0 - 1,6 1,0 - 1,4 1,5 - 1,4 - 0,7
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

2. besprutningen
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Betanal Progress 0,6 - 1,0 0,8 - 1,5 1,0 - 1,5 - 3,0
Betanal/Betasana 1,0 - 1,5 1,0 - 1,3 1,5 - 1,2 - 0,65
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

3. besprutningen
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Betanal Progress 1,0 - 1,1 1,0 - 1,5 1,0 - 1,5 - 3,0
Betanal/Betasana 1,0 - 1,5 1,0 - 1,2 1,5 - 1,2 - 0,6
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7
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Tabell 5. Betanal Progress och Betanal SE och Betasana 2000 sprutmängder (l/ha) i tankbland-
ningar beräknat på tre olika sprutningar med beaktande av de tillåtna bruksmängderna för 
etofumesat och fenmedifam.

6. Ifall det blivit kvar baldersbrå efter den första besprutningen, tillsätts vid den andra besprutnin-
gen 70 g Matrigon 72 WG per hektar.

7. När man bekämpar baldersbrå kan man blanda Matrigon 72 SG med Safari i en tankblandning. 
8. Matrigon 72 SG får inte användas tillsammans med Safari-preparat ifall man önskar effekt på 

åker- och fettistel. I sådana fall måste Matrigon 72 SG sprutas 4 dagar före eller 14 dagar efter 
Safari-programmet eftersom det är viktigt att tistlarna är i god växtkraft vid besprutningen.

9. Bruksmängden för Medifam 320 SC är i 1–3 besprutningen 0,8–1,0 l/ha + olja i besprutningar 1–3 
beroende på jordart och besprutningsförhållandena.

10. På lätta jordar och i goda förhållanden använder man minsta möjliga mängder preparat och olja. 
På ler och mulljordar och under torra förhållanden används största möjliga preparat och olje-
mängder. Ifall det är varmt väder kan stora mängder olja skada sockerbetorna.

11. Ifall det i plantbeståndet syns tecken på rotbrand, betnematod, skador av sandstorm eller frost så 
skall man kontakta konsulenten innan man påbörjar besprutningarna. I undantagstillstånd kan 
det behövas en delade behandlingar och mindre mängder preparat beroende på situationen.

Tabell 4.

Betor varje år Betor två år av tre
Betor ett år av tre/mera 

sällan

1. besprutningen l eller kg/ha l eller kg/ha l eller kg/ha
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) 
Tramat 0,15 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

2. besprutningen
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Tramat 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

3. besprutningen
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Tramat 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 0,3 - 0,5 - 0,75
Betanal/Betasana 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

Tabell 5.

Betor varje år Betor två år av tre Betor ett år av tre/mera 
sällan

1. besprutningen l eller kg/ha l eller kg/ha l eller kg/ha
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0) (0,5*) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) (20 - 30 g/ha) 
Betanal Progress 0,6 - 0,8 0,8 - 1,3 0,8 - 1,5 - 2,6
Betanal/Betasana 1,0 - 1,6 1,0 - 1,4 1,5 - 1,4 - 0,7
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

2. besprutningen
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Betanal Progress 0,6 - 1,0 0,8 - 1,5 1,0 - 1,5 - 3,0
Betanal/Betasana 1,0 - 1,5 1,0 - 1,3 1,5 - 1,2 - 0,65
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7

3. besprutningen
Goltix/Metafol (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5) (0,5*) - 1,0 - (1,5)
Safari 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha 20 - 30 g/ha
Betanal Progress 1,0 - 1,1 1,0 - 1,5 1,0 - 1,5 - 3,0
Betanal/Betasana 1,0 - 1,5 1,0 - 1,2 1,5 - 1,2 - 0,6
Olja:                         
Ler- och mulljord 
Lätta jordar

0,5 - 1,0                        
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                    
0,3 - 0,7

0,5 - 1,0                                   
0,3 - 0,7
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del 0,5 l/ha). Preparatet kan även användas för 
att förstöra ett bestånd vid omsådd (2,0 l/ha + 
fästmedel 0,5 l/ha). När man sprutar Touch-
down Premium används 200 l vatten per hektar. 
Preparatet får inte blandas med andra bekämp-
ningsmedel. 

Bekämpning av bladsjukdomar
Rätt varmt och regnigt väder i slutet av juli 
och början av augusti kan öka förekomsten av 
bladfläckar förorsakade av Ramularia beticola-
svampen. Ju tidigare den angriper beståndet 
desto mera sänker det sockerbetsskörden. Be-
ståndet skall besprutas så fort de första fläckarna 
uppenbarar sig på bladen. Ifall vädret håller sig 
regnigt och sjukdomstrycket högt så behövs 
sannolikt en andra behandling efter 2–3 veckor 
(sista veckan i augusti). Man måste beakta pre-
paratets karenstid vid sen besprutning. I tabell 6 
presenteras de olika preparetens bruksmängder 
och tankblandningar när beståndet besprutas en 
gång eller två gånger. Alla preparat får användas 
på grundvattenområden.

Tabell 6. Bruksmängder och tankblandningar för de olika preparat för bekämpning av 
bladsjukdomar, när beståndet besprutas en gång eller två gånger (delad behandling). I tank-
blandningen används samma mängder som i delad behandling.

 Engångsbehandling  Delad behandling
 i slutet av augusti  1. besp. i början av augusti
  2. besp. efter 2–3 veckor
Triatsol-gruppen:
Tilt 250 EC  2 x Tilt 0.5 l/ha
karenstid 35 dygn 0.5 l/ha 2 x Tilt 0.5 l/ha + Amistar 0.5 l/ha 
  2 x Tilt 0.5l/ha + Comet Pro 0.6 l/ha
Armure 
karenstid 21 dygn  2 x Armure 0.4 l/ha
Får användas endast    2 x Armure 0.4 l/ha + Amistar 0.5 l/ha 
vartannat år 0.6 – 0.8 l/ha 2 x Armure 0.4 l/ha + Comet Pro 0.6 l/ha

Strobilurin-gruppen:   
Amistar  2 x Amistar 0.5 l/ha
karenstid 30 dygn 1.0 l/ha 2 x Amistar 0.5 l/ha + Tilt 0.5 l/ha 
  2 x Amistar 0.5 l/ha + Armure 0.4 l/ha

Comet Pro  2 x Comet Pro 0.6 l/ha
karenstid 30 dygn 0.6 – 1.2 l/ha 2 x Comet Pro 0.6 l/ha+ Tilt 0,5 l/ha 
  2 x Comet Pro 0.6 l/ha + Armure 0.4 l/ha

Tabell 7. Betanal 
Progress SE och 
motsvarande 
bruksmängder 
för Tramat 500 
SC och Betanal 
SE/ Betasana 
2000 (l/ha).

Marja Turakainen, SjT

Betanal 
Progress 
SE l/ha

Tramat 
500SC 

l/ha

Betanal SE/ 
Betasana 2000 

l/ha
0,5 0,12 0,28
0,6 0,14 0,34
0,7 0,16 0,39
0,8 0,18 0,45
0,9 0,21 0,65
1,0 0,23 0,56
1,1 0,25 0,62
1,2 0,28 0,68
1,3 0,30 0,73
1,4 0,32 0,79
1,5 0,35 0,84
1,6 0,37 0,90
1,7 0,39 0,96
1,8 0,41 1,01
1,9 0,44 1,07
2,0 0,46 1,13
2,1 0,48 1,18
2,2 0,51 1,24
2,3 0,53 1,29
2,4 0,55 1,35
2,5 0,58 1,41
2,6 0,60 1,46
2,7 0,62 1,52
2,8 0,64 1,58
2,9 0,67 1,63
3,0 0,69 1,69
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Till utbildningen är Krister radio-tv-re-
paratör och arbetade inom servicebran-
schen som anställd i 10 år. 1990 fortsatte 

han som privatföretagare inom samma bransch 
och blev jordbrukare 1992 då man genomförde 
generationsväxling på hemgården. I dagens läge 
har efterfrågan på reparationer minskat men 
antenn- och installationsarbeten syselsätter fort-
farande företaget som bedrivs vid sidan av jord-
bruket. Krister tog över betodlingen i tredje ge-
neration, hans farfar började redan år 1951 med 
en areal på 40 ar. Redan under mitten av nittiota-
let var Krister i kontakt med personalen på CfS 
och det togs flera jordprov på gården. Orsaken 
till att han då kontaktade CfS var de oförklarliga 
fläckarna i beståndet med mycket dåligt väx-
ande betor som orsakades av Rhizoctonia, men 
dagens problem är nematoder. Han använde då 
också sorten Nemakill, som enligt honom inte 
var någon större hitt. 

Gården idag
Familjen består av Krister hans fru och tre barn. 
Äldsta sonen bor för tillfället i Tyskland där han 
börjat arbeta för KWS dotterbolag Betaseed efter 
slutförda agronomstudier i Helsingfors. På går-
den odlas sockerbetor, vårråg, korn och olika sa-
neringsgrödor. Vårrågen har man odlat i nästan 
15 år. Jordarten är mycket sandig grov mo som 
måste bevattnas vid sockerbetsodling. Det har 
förekommit år då man bevattnat sju gånger över 
vissa fält, dessa år har gett de bästa skördarna 
tack vare rikligt med soltimmar. Spannmålen 
växer också mycket dåligt på dessa åkrar vid 
torra förhållanden. Sockerbetor odlas idag på ca 
16 hektar. I regel sår Krister betorna i slutet av 
april, rekordet är 6 april. En del av gårdens skif-
ten vårplöjs, vid vårplöjning måste man packa 
jorden före sådd annars är jorden helt enkelt för 

porös. Vid höstplöjning används en ”Ekovan-
nas” (= alvluckrare) som går ner till ungefär 35 
cm djup (20 + 15 cm).

Maskinsammarbete förekommer på gården, bet 
såmaskinen och radhackan har Krister redan 
en lång tid delat med sin kusin. Upptagning av 
sockerbetorna sker med egna maskiner, Huhki 
samt Juko med oppelhjul, annat går inte att an-
vända på grund av den porösa jorden. Samar-
bete med grannar förekommer också vid behov 
vad gäller upptagningen. Någon spannmålstork 
finns inte på gården men en gammal skörde-
tröska finns, spannmålen torkas hos en granne. 
En annan gemensam maskin som används är en 
Cabe kross. Den vill Krister nämna för att den 
lämpar sig bra vid odling av saneringsgrödor. 
Med stödhjulen som medföljer som extrautrust-
ning kan man reglera höjden och då är det lätt att 

Årets betodlare 2013
Krister Lindroos från Bromarv har valts till årets betodlare 2013. Hans 

engagemang vad gäller odling av olika saneringsgrödor och flerårigt 
sammarbete med CfS gjorde att han valdes. Hans sandiga jordar med höga 

halter av nematoder har bidragit till hans stora intresse av saneringsgrödor och 
deras saneringseffekt av nematoder. 
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krossa ner saneringsgrödorna till lämplig höjd, 
för att få saneringsgrödorna att snabbt växa upp 
igen.  

Försöksverksamheten på gården
Krister har ett mycket stort intresse för sin odling 
och att följa upp olika betsorters utveckling och 
skörd hör mer eller mindre till vardagen. Vissa 
år kunde det vara så mycket som sju olika sorter 
i maskinen, det vill säga en sort för varje såen-
het. Huhkins bunker är märkt med sträck på in-
sidan för att lätt kunna avläsa skörden för varje 
enskild sort vid upptagningen. Detta är kanske 
inte det mest effektiva sättet att ta upp betor på 
medger Krister, men desto intressantare.
 
Saneringsgrödor började intressera Krister efter 
att han läst mycket om vad som gjordes utom-
lands, främst i Sverige. Första åren fick man be-
ställa frön från Sverige när det inte gick att få tag 
i rätt sort från hemlandet. År 2010 gjordes första 
försöket med CfS på gården, då var det SGN som 
levererade fröna. Försöksfältet hade höga halter 
av nematoder och där testades både oljerättika, 
vitsenap och en gröngödslingsvall. Resultaten 
från försöken har presenterats både på odlingsda-

garna och i betfältet tidningen. Enda sedan dess 
har det varit försök på samma skifte som CfS varit 
med och planerat, där har testats olika sanerings-
grödor och olika sockerbetssorter. I skrivande 
stund håller man på och planera vad som skall 
odlas där år 2014. Här kan också nämnas att Kris-
ter sköter det mesta av de praktiska uppgifterna 
själv när det gäller alla försök på hans gård, det är 
CfS mycket tacksamma för. 

Sammanfattning och tankar inför fram-
tiden
När man frågar Krister vad som är bästa sane-
ringsgrödan så är svaret enkelt, på hans gård 
växer en mix av både oljerättika och vitsenap 
bäst. Vitsenapen har svårt att klara sig ensam 
vid torra förhållanden och det blir en gles upp-
komst. Inför framtiden så funderar man på att 
eventuellt avsluta spannmålsodlingen på går-
den och ta in mera gröngödslingsvallar i växt-
följden med betor, för detta krävs det dock att 
priset för betorna hålls på en skälig nivå. Då 
Krister inte funderar på saneringsgrödor, betsor-
ter eller tv-antenner kopplar han gärna av med 
att valla skidor åt vänner och bekanta eller själv 
åka ut och skida över åkrarna.

I försöket som gjordes i samarbete med 
CfS testades olika saneringsväxter och 
sockerbetssorter. 

Markus Sjöholm, SjT



                                Juurikassarka • Betfältet 1/2014  -  41

SjT:n kaksivuotisen koulutushankkeen toinen vuosi on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin. Alkuvuo-
desta perehdyimme maaperään ja ruiskutuksiin, seuraavaksi vuorossa on kylvöön liittyvä pellonpien-
narpäivä Hinnerjoella. Tarkemmat tiedot koulutuksista päivittyvät SjT:n kotisivuille (www.sjt.fi). 

Ke 16.4. Pellonpiennarpäivä: kylvö – Hinnerjoki, Eura, Satakunta klo 12–n.14:30
• Siemenet, kylvöalusta, miten välttää virheet kylvössä,  kylvökone-edustajia, sijoituslannoitus

ke 4.6. Kasvien ravitsemus – Säkylä noin klo 12–15
• kasvien ravitsemus ja ravinteet, ravinnekasvit, SjT:n lannoitus- & fosforikokeet, Yara

ke 9.7. Pellonpiennarpäivä: IPM – Paimio, Varsinais-Suomi
• SjT:n IPM-havaintokokeet ja kokemukset, haraus, kasvinsuojelu, 

ke 17.9. Kasvinsuojelu – Tuorla

to 18.9. Kasvinsuojelu – Säkylä
• Kasvinsuojelun uudet ohjeet, sokerijuurikkaan IPM-ohjeiston esittely

Aamupäivällä kasvinsuojelukoulutus n. 9-12, iltapäivällä sokerijuurikkaanviljelijöillä mahdollisuus 
suorittaa kasvinsuojelututkinto (aik. ns. ruiskuttajatutkinto). Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei 
suorittaisikaan tutkintoa.

Tervetuloa Energiaa sokerintuotantoon 
-hankkeen koulutuksiin vuonna 2014

92400 Ruukki, Puh. (08) 270 7200, (02) 762 6200

www.naturcom.fi

1. luokan* 
ankeroissaneeraaja

*Saksassa virallisesti testattu

Saneeraus-, maankuohkeutus- ja kerääjäkasvit

MAXIMUS 
-öljyretikka
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Tällä hetkellä Suomessa on monentasoista  
maataloustutkimusta. Akateeminen tutki-

mus, jossa säädetyissä koeoloissa testataan teo-
riaa ja käydään kansainvälistä vuoropuhelua 
kollegoiden kanssa teorian paikkansapitävyy-
destä kansainvälisissä tiedejulkaisuissa, esim. 
Helsingin Yliopisto ja MTT. Siirryttäessä astetta 
soveltavampaan suuntaan tullaan koekenttätut-
kimukseen, jossa otetaan käsittelyyn käytännön 
haaste, sovelletaan jo testattuja akateemisia tu-
loksia ja käytännössä olevia menetelmiä, esim. 
SjT, MTT ja Petla. Tutkimuksissa tuotetaan 
ratkaisuja, joista tiedotetaan kotimaisissa alan 
lehdissä ja seminaareissa. Näiden lisäksi teh-
dään paljon neuvonnallista työtä projekteissa 
ja hankkeissa, jotka eivät saa tehdä varsinaista 
tutkimusta rahoituksensa puitteissa. Ne toteut-
tavat tilamittakaavassa käyttöön ratkaisuja, joi-
den toimivuutta seurataan kyseisellä tilalla ja 
tätä kautta saatua informaatiota hyödynnetään 
myös muiden tilojen hyväksi. Nämä projektit 
ja hankkeet järjestävät teema pellonpiennarpäi-
viä, teema seminaareja ja julkaisevat projektin 
puitteissa rajattuja julkaisuja. Kaikkia näitä tut-
kimuksen eri tasoja tarvitaan kotimaisen ruoan 
tuotannon taloudellisen ja ympäristöä ajattele-
van toiminnan edistämiseen. 

Mihin tarkalleen ottaen tutkimustietoa  
tarvitaan? Kotimaista maataloustutki-

musta on tehty yli 150 vuotta ruoan tuotannon 
kehittämiseksi ja satotasojen kasvattamiseksi. 
EU:n myötä tutkimustuloksia on ruvettu tarvit-
semaan päätöksenteon tueksi. EU asettaa jäse-
nilleen monen asteisia vaatimuksia ympäristön 
ja maataloustuotannon osalta. Jokainen jäsen-
valtio joutuu pähkäilemään tilanteessa, jossa on 
haettava omaan maahan parhaiten soveltuva 
ratkaisu. Näissä tilanteissa ratkaisujen tueksi 
tarvitaan kotimaisia tieteellisiä tutkimustulok-
sia. Mitä jos niitä ei olisi?

Koekentillä tehtävä alueellinen maatalo- 
ustutkimus on vähentynyt yli puolella enti-

sestään ja tulee yhä edelleen vähenemään. Tällä 
hetkellä kotimaisen maataloustutkimuksen ra-
hoitusta ja rakennetta leikataan joka suunnasta 
rajusti. Tieteellisen maataloustutkimuksen va-
rat on jo leikattu lähes kokonaan, jolloin vielä 
tehtävä tutkimus suuntautuu vain niihin osa-
alueisiin, joita ulkopuoliset rahoittajat suostuvat 
tukemaan. Rahoituskausi on yleensä vain kolme 
vuotta, jona aikana kattavan tiedon tuottaminen 
ja julkaiseminen on silkka mahdottomuus. Pää-
asiassa koekenttätutkimusten toivotaan rahoit-
tavan itse itseään, jolloin niitä tehdään vain, jos 
kyseiselle kokeelle on tilaaja. Näissä tilanteissa 
kattavan ja laajan tiedon tuottaminen on rajoi-
tettua. Hankkeet ovat hyvinkin lyhytkestoisia 
ja niissä kerätty tieto voi jäädä hajanaiseksi ja 
puutteelliseksi. Tämä tieto kohdistuu myös 
usein hyvin suppealle ympäristölle ja on hyvin-
kin tilakohtaisesti räätälöityä.

Maassamme on paljon maataloustuotan- 
toon liittyviä perustoimenpiteitä, joiden 

jatkuvaan ja aktiiviseen seurantaan tulisi koh-
dentaa riittävästi taloudellisia resursseja. Viljeli-
jöiden tiedontarve ja tiedon saanti on kasvanut 
nykyaikana huomattavasti. Nykyään ongel-
maksi voi muodostua tiedon keskittyminen vain 
joidenkin viljelijöiden osalle, ja kenties väärän-
laisen ulkomaisen tiedon soveltaminen koto 
Suomessa erilaisiin olosuhteisiin, jotka saattavat 
poiketa suurestikin alkuperäisestä tilanteesta. 
Erittäin huonossa tilanteessa ollaan silloin, kun 
uuden sukupolven viljelijät tiedustelevat tut-
kimustuloksia ja käytäntöjä kotimaisilta tutki-
muslaitoksilta, jotka eivät pysty kysymyksiin ja 
pyyntöihin vastaamaan, koska joutuvat juokse-
maan rahoituksen perässä pitääkseen työpaik-
kansa tässä muuttuneessa yhteiskunnassa.

Mihin maataloustutkimusta 
viedään?

Susanna Muurinen, SjT
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 Yhteystiedot 

SUCROS OY  
Pääkonttori ja Säkylän tehdas  Maakunnantie 4 010 431 060   
  27820 SÄKYLÄ faksi 010 431 4855

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@nordicsugar.com 

Maatalousjohtaja Matti Kukkola  010 431 5703
   0400 407 916

Viljelypäällikkö Tero Tanner  010 431 4825
   040 543 6873
  
Viljelytoimisto Soili Saarinen  010 431 4810

Konsulentit Markus Anttila  010 431 4813
   040 678 5757

 Marika Muntola  010 431 4876 
   040 146 9330

 Petri Suvanto  010 431 4878 
   045 805 6856

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
   Toivonlinnantie 518        
  21500 PIIKKIÖ faksi (02) 737 6409

SjT:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@sjt.fi 

Johtaja Susanna Muurinen   050 438 6191

Tutkija Marja Turakainen   050 382 5552

Tutkimusagrologi Marte Römer-Lindroos 040 773 9343

Tutkimusagrologi Hanne Riski, äitiyslomalla 040 773 9353

Kenttämestari Harri Louramo  040 773 0585

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikas- Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
valiokunnan puheenjohtaja  23140 HIETAMÄKI 0400 828 375
 
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
sihteeri  00100 HELSINKI 040 558 0512
 
Sokerijuurikkaan viljelijöiden  Ari Tyykilä Porintie 534 0400 536 863
neuvottelukunnan puheenjohtaja  27110 IRJANNE 
  



Mustikkajäätelö
Valmista jäätelöä noin 1 l

Mustikkatike:
4 dl (200 g) mustikoita

1 ½ dl vettä
1 maustemitallinen kardemummaa

¾ dl Dansukker Hillosokeria

Jäätelöön:
4 dl kuohukermaa

5 kananmunan keltuaista
1 ½ dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria

1 dl Dansukker Glukoosisiirappia 

Mittaa mustikkakastikkeen aineet kattilaan. Kuumenna kiehu-
vaksi sekoitellen. Anna kiehua lempeästi kuplien kannen alla 

noin 5 minuuttia. Jäähdytä. 

Vatkaa kerma pehmeäksi vaahdoksi. Vatkaa toisessa kulhossa 
keltuaiset, sokeri ja glukoosisiirappi vaaleaksi. Lisää kerma-

vaahto joukkoon. Sekoita mustikkakastike huolettomasti jääte-
löseokseen.

Kaada seos pakasteastiaan tai -rasiaan, siirrä pakastimeen ja jää-
dytä seuraavaan päivään. Sekoita jäätelöseosta pakastimeen laittamisen 
jälkeen tunnin välein pari kolme kertaa. Tai pyöritä seos jäätelöksi jäätelö-

koneella koneen ohjeen mukaan. 

Anna jäätelön pehmitä huoneenlämmössä noin 15 minuuttia ennen tarjoilua. 
Pyörittele mustikkajäätelö palloiksi tai lusikoi se jäätelömaljoihin.


