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Vuonna 1953 maassamme toimi viisi juuri-
kastehdasta, juurikkaan viljelyala oli noin 

17 000 ha ja viljelijöiden lukumäärä oli noin 
30 000. Tuottajakohtainen keskiala oli noin 0,6 
ha. Tuon ajan juurikkaanviljely oli hyvin vähän 
erikoistunutta. Noihin olosuhteisiin ja haastei-
siin lähdettiin keskittämään ja kehittämään so-
kerijuurikkaan tutkimustoimintaa. Perustettiin 
tehtaiden yhteinen tutkimuselin, joka aloitti toi-
mintansa 1.2.1953.

Tutkimustoiminnan siirtyessä tehtailta Soke-
rijuurikkaanviljelyn Tutkimuskeskukselle 

(SvT) (Tutkimuskeskuksen silloinen nimi) pääl-
limmäisiä tutkimuskohteita olivat juurikkaan 
riittävä lannoitus, erityisesti fosforin ja typen 
käyttöä pyrittiin lisäämään ja tarkentamaan kas-
vin tarvetta vastaavaksi. Myös juurikasmaiden 
kalkitusta tutkittiin runsaasti. Oloihimme sopi-
vaa lajiketta haettiin noin parillakymmenellä la-
jikekokeella. Oikeaa maanmuokkaustekniikkaa 
haettiin muutamalla maanmuokkaus- ja haraus-
kokeella. Tutkimuskeskuksen ensimmäisenä toi-
mintavuonna koeruutuja oli yhteensä 3 256 kpl.

Kuluneen 60 vuoden aikana tilanne Suomen 
juurikkaanviljelyssä on muuttunut suun-

taan jos toiseenkin. Voimakkaimmin suoma-
laista juurikkaanviljelyä ovat muokanneet sekä 
poliittiset että taloudelliset päätökset. Mutta 
pitkäjänteisellä ja laadukkaalla tutkimuksella on 
nostettu kotimaista juurikkaanviljelyn erikois-
tumisastetta huomattavasti ja näin varmistettu 
juurikkaanviljelyn onnistuminen, jatkuminen ja 
satotasojen nousu Suomessa.

Kevätauringon sulattaessa hangen pintaa 
vuonna 2013 tätä pääkirjoitusta kirjoittaes-

sa tulee pohtineeksi “pyörän keksimisen” mer-
kitystä. Tulevan kesän juurikasala Suomessa 
tulee olemaan noin 12 000 ha ja viljelijöitä noin 
750 kpl, Tutkimuskeskuksella koeruutuja noin 3 
400 kpl ja tutkimuksen tärkeimmät painopisteet 
tulevat olemaan juurikkaan riittävä lannoitus, 
oikea lajikevalinta ja modernit kylvötekniikat!

Hyvää kevättä ja aurinkoista kasvukautta 2013 
kaikille!

År 1953 hade vi ännu fem sockerbruk i Fin-
land, odlingsarealen var ca 17 000 ha och 

antalet odlare var ungefär 30 000. Medelod-
lingsarealen var ca 0,6 ha. Den tidens socker-
betsodling var inte särskilt specialiserad. Under 
dessa förhållanden och utmaningar började man 
utveckla och koncentrera forskningen. Man 
grundade ett gemensamt forskningsorgan för 
alla sockerbruk, som inledde sin verksamhet 
1.2.1953.

När forskningen flyttades från sockerbruken 
till Forskningscentralen för Sockerbetsod-

ling (FcS) var de viktigaste forskningsmålen till-
räcklig gödsling, speciellt fosfor och kväve an-
vändningen skulle höjas för att bättre motsvara 
växternas behov. Också kalkning av sockerbets-
fält undersöktes i flera försök. Nya sorter som 
passade till våra förhållanden testades på ett 
tjugotal sortförsök och rätt bearbetningsteknik 
söktes i några bearbetnings- och hackingsförsök. 
Under forskningscentralens första år hade man 
sammanlagt 3 256 försöksrutor. 

Under de gångna 60 åren har situationen för 
sockerbetsodlingen i Finland förändrats. 

De flesta förändringarna har orsakats av både 
politiska och ekonomiska beslut. Med långsiktig 
och högklassig forskning har man utvecklat den 
inhemska betodlingens specialisering och på det 
sättet garanterat en lyckad och fortsatt socker-
betsodling samt ökat skördenivån i Finland.

Medan denna ledare skrivs våren 2013 smäl-
ter solen snön och man börjar fundera 

på “hjulets uppfinning”. Sommarens odlings-
areal för sockerbetor kommer att vara ca 12 000 
ha och antalet odlare 750. Centralen för Sock-
erbetsforskning har ca 3 400 försköksrutor och 
tyngdpunkten för forskningen kommer att vara 
tillräcklig gödsling, rätt sortval samt modern od-
lingsteknik!

En lyckad vår och solig växtperiod 2013!

Susanna Muurinen
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Sokerijuurikkaan uusi 
tuleminen

Tero Tanner, Sucros Oy

Uusia viljelijöitä
Rehellisesti voidaan sanoa, että sokerijuurikas 
tekee tällä hetkellä uutta tulemista Suomen pel-
loille. Edelliset neljä vuotta ovat olleet sokerijuu-
rikkaan viljelylle haastavia. Sokerijuurikkaan 
viljelijöiden lukumäärä ja kylvöpinta-ala ovat 
olleet laskusuunnassa. Uusia viljelijöitä on kyllä 
tullut alalle viime vuosina, mutta määrät ovat ol-
leet verrattain pieniä. Tätä kirjoittaessa on vuo-
delle 2013 allekirjoitettu uusia viljelysopimuksia 
jo 53 kappaletta ja lisää on tulossa. Uusien sopi-
musten määrä on jo nyt todella hyvä.

Noin viisikymmentä uutta viljelijää kertoo sel-
västi siitä että luottamus ja usko sokerijuurik-
kaaseen ovat palautumassa. Me Säkylän sokeri-
tehtaalla uskomme vahvasti juurikkaan tulevai-
suuteen Suomessa ja nyt viestimme on kuultu 
myös viljelijöiden keskuudessa. Suuresta uusien 
viljelijöiden lukumäärästä huolimatta mukaan 
mahtuu vielä lisää. Suomen sokerikiintiö ei ole 
vielä kokonaisuudessaan jaettu viljelijöille, joten 
todennäköisesti voimme ottaa uusia viljelijöitä 
mukaan aina kylvöihin saakka.

Sokerijuurikkaan hinnankorotus
Sokerijuurikkaan hintaa on korotettu nyt peräk-
käisinä vuosina. Maakiintiön täyttyessä vakio-
laatuisesta sokerijuurikkaasta (pol 16 %) mak-
setaan n. 40 €/tn ilman kuljetuskorvausta. Tästä 
hinnasta maksetaan osa pinta-alaperusteisesti 
vuonna 2013 ennen sadonkorjuun aloittamista. 
Sokerijuurikkaan viljelijöille maksetaan 100 €/
juurikashehtaari viimeistään elokuun loppuun 
mennessä. Tavoitteena on kuitenkin maksaa hin-
ta mahdollisimman pian heti, kun viljelijöiden 
kylvämä sokerijuurikkaan kylvöala on selvillä. 

Sucros lähettää kesäkuussa viljelijöille kyselyn, 
jossa kysytään vuoden 2013 sokerijuurikkaan 
kylvöpinta-ala ja tämän perusteella maksetaan 
kyseessä oleva lisähinta.

Edellä mainitun lisäksi syksyllä tilimaksussa 
maksettava tilityshinta nousee 6,60 €/polsokeri-
tonni. Tämä tekee vakiolaatuiseksi juurikkaak-
si (pol 16 %) muutettuna n. 1,05 €/tn puhdasta 
juurikasta. Samoin tilimaksun yhteydessä mak-
settava kuljetuskorvausennakko nousee n. 30 %. 
Tämä tarkoittaa, että sokerijuurikkaan tilitykset 
aikaistuvat merkittävästi, kun otetaan huomi-
oon myös lopputilityksen uusi ajankohta. Vuo-
den 2012 lopputilitys maksetaan 30.4.2013.

Katse keväässä
Sokerijuurikkaan tulevaisuus näyttää tällä het-
kellä hyvältä. Viljely on hyvin kannattavaa ja 
carry over -varasto on tyhjä, joten isolle juuri-
kaspinta-alalle on nyt tilaa. Tavoitteenamme on 
ilman muuta saada sokerikiintiömme täyteen. 
Nyt siihen ovat erinomaiset edellytykset. Nyt, 
jos koskaan, viljelijöiden kannattaa miettiä pys-
tyvätkö he kylvämään kestävästi hieman enem-
män juurikasta kuin mitä olivat aikaisemmin 
suunnitelleet. Juurikkaalle on kysyntää. 

Maaliskuussa pellot ovat vielä lumesta valkoise-
na, niin kuin kuuluukin. Samoin routa on eden-
nyt paikka paikoin kohtuullisesti, mikä edistää 
hyvää muokkautumista keväällä. Ja olisiko vielä 
niin, että niin sanotun kunnon talven jälkeen on 
lupa odottaa lämmintä ja juurikkaalle suotuisaa 
kevättä ja kesää? Näin minä ainakin uskon.
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– Aloitin työt Sucroksessa uskoen vahvasti sii-
hen, että sokeriliiketoiminnalla on edessään 
hyvä tulevaisuus. Tähän mennessä keräämä-
ni kokemus ei ole tuottanut pettymystä, vaan 
mielikuvani on entisestään vahvistunut, toteaa 
vuoden alussa Sucros Oy:n toimitusjohtajana 
aloittanut Juri Jolkkonen mielessään viljelypäi-
vät, joihin hänellä oli mahdollisuus osallistua 
tammi-helmikuussa.  

– Tapaamisissa halusin omalta osaltani vah-
vistaa viljelijöidenkin luottamusta toiminnan 
jatkumiseen. 

– Jo tammikuussa tutustuin MTK:n sokerijuu-
rikasvaliokuntaan, kun saimme sovittua lisä-
ehdoista, millä juurikkaanviljelyn houkuttele-
vuutta lisättiin. Sopimuksen turvin on tarkoitus 
hankkia raaka-ainetta Säkylän tehtaalle kahdek-
si seuraavaksi käyntikaudeksi. Kävimme talven 
pakkaskeleissä myös kuulemassa paikan päällä 
kolmen juurikkaanviljelijän ajatuksia MTK:n 
puheenjohtajan Juha Marttilan kanssa. 

Juri on tyytyväinen viljelijäpalautteeseen: 
– Useammastakin eri lähteestä olen kuullut, että 
nyt uskalletaan investoida konekantaan. Olen 
jopa saanut henkilökohtaisia yhteydenottoja 
viljelijöiltä, jotka ovat kertoneet hankkineensa 
uusia koneita. Voinkin vain toivottaa sekä uu-
sille että vanhoille koneille hyviä kylvö- ja kor-
juukelejä tulevalla viljelykaudella, joka lähestyy 
vauhdilla. 

Kaksi korvaa ja yksi suu
Juri toteaa, että paneutuminen uuteen liike-
toiminta-alueeseen vaatii paljon oppimista, ja 
niinpä hänen periaatteenaan onkin toistaiseksi 
kuunnella mahdollisimman monipuolisesti sekä 
viljelijöitä, asiakkaita että yhtiön omaa henkilö-

kuntaa. Lähitulevaisuuden tavoite on yhdessä 
johtoryhmän kanssa selkiyttää Sucroksen strate-
giaa hallituksen toimeksiannosta.  Tulosta tästä 
työstä tullaan näkemään vähitellen. 

Jurin perheeseen kuuluu vaimon lisäksi vihi-
koira. Kesäisin Juri huristelee moottoripyörällä, 
ympäri vuoden hän musisoi omaksi ja muiden 
iloksi kitarallaan sekä harrastaa sijoittamista ja 
ruuanlaittoa.

Yhteystiedot: juri.jolkkonen@nordicsugar.com, 
puhelin 050 372 6871

Viljelijätapaamiset 
tärkeysjärjestyksessä 

ensimmäisinä

Leena Kaski, Suomen Sokeri Oy
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Eri valmisteiden uudet suojaetäisyydet voi 
myös tarkistaa Tukesin kasvinsuojeluai-
nerekisteristä (https://kasvinsuojeluaineet.

tukes.fi/). Maaseutuviraston (MAVI) VIPU -pal-
velussa voi käydä katsomassa rajoittuvatko omat 
pellot vesistöön uuden vesilain mukaan. Lisätietoa 
uudistuksesta löytyy Tukesin nettisivuilta www.
tukes.fi/vesistorajoitus. 

Ohjeet kesän 2013 
juurikkaan kasvinsuojeluun
Uutta kesän 2013 kasvinsuojelussa on, että vesistöön rajoittuvilla pelloilla 

kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyydet ovat muuttuneet. Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes) on tehnyt Suomessa ruiskutettaville kasvinsuojeluaineille 
riskinarvioinnin, ja määrittänyt uudet suojaetäisyydet, jotka perustuvat myr-
kyllisyyden lisäksi kasvinsuojeluaineen käyttömäärään ja arvioituun tuuli-
kulkeumaan. Monilla valmisteilla riskiä voidaan alentaa käyttämällä tuuli-
kulkeumaa alentavia suuttimia. Pakolliseksi uudet suojaetäisyydet tulevat 

kasvukaudella 2015, mutta Tukes suosittelee niiden käyttöönottoa jo 2013–14. 
Asiasta on kirjoitettu tarkemmin tässä lehdessä sivulla 15.

Taulukko 1. Suojaetäisyydet yksivuotisten 
rikkakasvien torjunnassa käytettävillä val-
misteilla.

Taulukko 2. Suojaetäisyydet juolavehnän 
torjunnassa käytettävillä valmisteilla.

Taulukko 4. Suojaetäisyydet tuhohyönteisten 
torjunnassa käytettävillä valmisteilla.

Taulukko 3. Suojaetäisyydet ramularian tor-
junnassa käytettävillä valmisteilla.

Integroitu kasvinsuojelu käyttöön 2014
Kaikkien ammattimaisesti viljelevien on nou-
datettava integroidun torjunnan (IPM, integrated 
pest management) yleisiä periaatteita 2014 lähtien. 
Sen tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden 
käytön aiheuttamia terveys- ja ympäristöriskejä, 
ehkäistä kasvitautien ja tuholaisten leviäminen 
sekä pitää tuholaisten määrä hyväsyttävällä ta-
solla. IPM:ssä on tarkoitus hyödyntää erilaisia 
torjuntakeinoja, kuten viljelyteknisiä keinoja, en-
naltaehkäisemistä, tarpeenmukaisuutta, tarkkai-
lua, seurantaa sekä biologista ja mekaanista tor-
juntaa taloudellisesti kestävällä tavalla. Uudistus 
ei tuo suuria muutoksia sokerijuurikkaan kasvin-
suojeluun, sillä juurikkaan viljelyssä integroidun 
kasvinsuojelun menetelmät ovat jo käytössä.

Uudet juurikaspellot
Jos viljelyyn otetaan uusia juurikaspeltoja, kan-
nattaa selvittää mitä rikkakasviaineita lohkolla 
on käytetty edeltävinä vuosina. Tiettyjen torjun-
ta–aineiden jäämät maassa vioittavat juurikasta. 
Tällaisia ovat mm. Ally 50 ST, Ally Class 50 WG, 
Logran 20 WG, Logran Plus Oxitril, Titus WSB ja 
Monitor. Mustang Forte -käsittelyn jälkeen varo-

Viuhkasuutin
50 % 75 % 90 %

Decis Mega EW 50 ei sallittu ei sallittu 20 m 10 m
Fastac 50 ei sallittu ei sallittu ei sallittu 15 m
Karate 2.5 WG ei sallittu ei sallittu ei sallittu 10 m
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Taulukko 5. Peittausvalmisteiden käyttö ja rajoitukset.  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

aika on 14 kk. Jos lohkolla on käytetty Clamox-
valmistetta, juurikasta voidaan viljellä kahden 
vuoden kuluttua. 

Viljelykierto
Sokerijuurikkaan viljelyssä viljelykierto on on-
nistuneen sadon perusedellytys. Kaikkien väli-
kasvien kasvinsuojelulla on ratkaiseva merkitys 
juurikkaan kasvinsuojelulle, esim. viljalla kannat-
taa valita valmisteet, joilla on hyvä teho mataraan, 
tattareihin ja saunakukkaan sekä villijuurikkaa-
seen. Monivuotiset ongelmarikkakasvit kuten 
pelto-ohdake, peltovalvatti, minttu, ketohanhikki 
ja peltopähkämö sekä juolavehnä ovat torjutta-
vissa viljan jälkeen glyfosaattiruiskutuksella. Oh-
dakkeita ja valvatteja voidaan torjua Matrigonil-
la, mutta sen teho on 70 prosenttia. Viljelykierto 
vähentää myös ramularian esiintymisriskiä ja on 
ainoa juurikasankeroisen vähentämiskeino. Jos 
lohkolla 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 maa-
han jättävä kasvi (nurmi tai vilja) tai on käytetty 
karjanlantaa, esiintyy maassa eläviä tuholaisia 
yleensä enemmän. Tällöin on suositeltavaa käyt-
tää Poncho Beta -peitattua siementä. 

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 tuhohyönteisruisku-

tus tehdään heti juurikkaan tultua taimelle, sillä 
luteet lähtevät aikaisin liikkeelle talvehtimispai-
koistaan. Luteiden torjunnan kannalta ensim-
mäisen rikkakasviruiskutuksen ajankohta on 
liian myöhään. Pohjavesialueilla saa kirppojen, 
luteiden ja juurikaskärpäsen torjuntaan käyttää 
vain pyretroidi-valmisteita (Decis Mega EW 50, 
Karate Zeon-tekniikka, Karate 2.5 WG, Fastac 
50 ja Sumi Alpha 5FW). Pohjavesialueilla ei saa 
käyttää dimetoaatti-valmisteita (Danadim Prog-
ress, Perfekthion 400 ja Roxion). 

Pohjavesirajoitus 
Pohjavesialueilla on voimassa edelleen fenme-
difaamin (Betanal SE, Betasana 2000, Betanal 
Progress SE), desmedifaamin ja etofumesaatin 
(Tramat 500 SC, Betanal Progress SE) rajoitettu 
käyttö. Ruiskutuksissa on noudatettava seuraa-
via ohjeita: jos lohkon pohjamaa on läpäisevää 
maalajia (hienoa hietaa tai sitä karkeampaa) ja 
juurikasta viljellään lohkolla joka vuosi, on ruis-
kutuksissa käytettävä riviruiskua. Ruiskutukset 
voi tehdä näillä alueilla koko alalle pienimmällä 
mahdollisella annostuksella, jos juurikasta viljel-
lään lohkolla joka toinen vuosi. Jos pohjamaa on 
savea, juurikasta voi lohkolla viljellä joka vuosi 
pienimmällä mahdollisella annostuksella. Pelto-
jen tulee olla salaojitettuja. Talousveden hankin-
taan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille 
tulee jättää vähintään 30–100 m levyinen ruis-
kuttamaton suojavyöhyke. 

Metamitronin käyttömäärärajoitus
Metamitronia (Goltix 700 SC, Goltix 70 WG ja 
Metafol 700 SC) saa käyttää vuosittain 6,0 l/ha 
samalla lohkolla. Metamitronia ei saa käyttää 
pohjavesialueilla.
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Fenmedifaamin käyttömäärärajoitus 
Fenmedifaamin sallittu käyttömäärä on vuo-
sittain 960 g/ha. Rajoitus koskee Betanal SE 
ja Betasana 2000 valmisteita, joita saa käyttää 
enintään 6,0 l/ha vuosittain samalla lohkolla. 
Medifam 320 SC:n sallittu käyttömäärä on 3,0 l/
ha vuoden aikana. Medifamin kanssa käytetään 
Poweroilia.

Etofumesaatin käyttömäärärajoitus
EU-säädösten mukaisesti etofumesaattia saa 
käyttää enintään 1000 g/ha kolmen vuoden ai-
kana. Taulukossa 6 on esitetty Tramat 500 SC:n ja 
Betanal Progress SE:n suurimmat sallitut vuosit-
taiset käyttömäärät hehtaaria kohti sekä etofu-
mesaatin käyttömäärät, kun juurikasta viljellään 
samalla lohkolla joka vuosi, kahtena vuotena 
kolmesta tai kerran kolmen vuoden aikana. 

Rikkakasvien torjunta 
Yksivuotisten rikkakasvien onnistuneen torjun-
nan kannalta ensimmäinen ruiskutus on tehtävä 
ajoissa, kun rikkakasvit ovat suurelta osin sirk-
kalehtiasteella. Rikkakasviruiskutukset tulee 
ajoittaa mahdollisimman suotuisiin olosuhtei-
siin: korkea ilman suhteellinen kosteus, lämpö-
tila 15–20 °C, tyyntä, maa kostea. 

Jos ruiskutuksissa myöhästytään ja rikkakasvit 
ovat isoja (kasvulehtiä 2–5), tarvitaan suurem-
pia torjunta-aine- ja öljymääriä. Normaaliolois-
sa toinen ruiskutus tehdään 7–12 vrk kuluttua 
ensimmäisestä ruiskutuksesta. Jos sää on ollut 
kylmää/kuivaa, uusia rikkakasveja taimettuu 
hitaammin ja toista ruiskutusta voi joutua siir-
tämään muutamalla päivällä eteenpäin. Kolmas 
ruiskutus on ajankohtainen, kun uudet rikka-
kasvit ovat taimettuneet ja ovat sirkkalehtias-
teella. Haraus on suositeltavaa tehdä 2. ja 3. ruis-
kutuksen välissä, jos aikaisempien ruiskutusten 
jälkeen on jäänyt runsaasti rikkakasveja. Jos 1. ja 

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

Taulukko 6. Tramatin ja Progressin max. käyttömäärät/ha/vuosi sekä etofumesaatin (EFU) 
max. käyttömäärä, kun juurikasta viljellään samalla lohkolla joka vuosi, kahtena vuotena 
tai kerran kolmen vuoden aikana. 

2. rikkakasviruiskutuksen torjuntateho on ollut 
hyvä, voi kolmannen ruiskutuksen korvata ha-
rauksella. 

Suotuisissa oloissa rikkakasvien torjunnassa 
voidaan käyttää pienempiä ainemääriä. Kui-
vissa, samoin kuin viileissä ja kylmissä oloissa 
tarvitaan suurempia ainemääriä. Normaaliruis-
kutusoloissa käytettävät ainemäärät löytyvät 
Taulukoissa 2 ja 3 ruiskutusmääräasteikon puo-
livälistä.

Normaaliruiskutusoloissa ja rikkakasvien ol-
lessa pääosin sirkkalehtiasteella öljyn määräksi 
riittää savimailla 0,5–1,0 l/ha ja kevyillä mail-
la 0,2–0,6 l/ha. Kuivissa tai viileissä oloissa ja 
kookkaammilla rikkakasveilla tarvitaan suu-
rempaa öljymäärää, savimailla 0,7–1,0 l/ha ja 
kevyillä mailla sopiva määrä on 0,4–0,7 l/ha. Jos 
päivälämpötila nousee yli 20 °C, öljymäärää on 
pienenettävä, jotta vältetään kasvuston vioittu-
minen.

Yhden tehoaineen ruiskutusohjelma – 
yksivuotiset rikkakasvit
Taulukossa 7 on yhden tehoaineen ruiskutusoh-
jelman tankkiseokset ja käyttömäärät EU-sää-
dösten rajoissa.

Progress-ruiskutusohjelma – yksivuoti-
set rikkakasvit
Taulukossa 8 on esitetty Progress-ohjelman 
tankkiseokset ja käyttömäärät EU-säädösten 
asettamissa rajoissa.

Ruiskutuksissa huomioitavaa:

Jos juurikaskasvusto vioittunut
Jos juurikkaan taimissa on havaittavissa taimi-
poltteen, juurikasankeroisen, hiekkamyrskyn tai 
pakkasen aiheuttamaa vioitusta, ota yhteys juu-
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rikaskonsulenttiin ennen rikkakasviruiskutusta. 
Poikkeustapauksissa tarvitaan jaettuja torjun-
takäsittelyitä ja pienempiä torjunta-ainemääriä 
tilanteesta riippuen.

Korjausruiskutus
Jos ruiskutuksen teho on jostain syystä jäänyt 
huonoksi, korjausruiskutuksen voi tehdä aikai-
sintaan 4–5 vrk kuluttua.

Yksivuotiset ongelmarikat 
Mataran torjuntaan tarvitaan riittävästi etofu-
mesaattia (Tramat ja Betanal Progress) ja hyvää 
metamitronin (Goltixit ja Metafol) maavaiku-
tusta (maa kostea). Näillä pelloilla ja varsinkin 
kuivissa oloissa suositellaan harausta toisen ja 
kolmannen ruiskutuksen välissä. Safarin lisää-
minen tankkiseokseen parantaa mataran tor-
juntatehoa. Safari tehoaa parhaiten mataraan, 
kun kasvin ensimmäinen kasvulehtikiehkura on 
avautunut

Tattarien (kierto-, piha- ja ukontatar) torjuntaan 
tarvitaan riittävästi etofumesaattia (Tramat ja 
Betanal Progress) ja hyvää metamitronin (Golti-
xit ja Metafol) maavaikutusta (maa kostea). Näil-
lä pelloilla ja varsinkin kuivissa oloissa suositel-
laan harausta toisen ja kolmannen ruiskutuksen 
välissä. Safarin lisääminen tankkiseokseen pa-
rantaa tattarien torjuntatehoa. Safari tehoaa par-
haiten ukontattareen, kun kasvin ensimmäinen 
kasvulehti on avautunut. Pihatatar on ruiskutet-
tava ajoissa, koska sen torjuminen on vaikeaa, 
kun ensimmäiset kasvulehdet ovat avautuneet. 
Jos ruiskutuksista on jäänyt useampana vuonna 
runsaasti tattareita, on lohko laitettava viljely-
kiertoon. 

Saunakukkapelloilla on syytä käyttää Safari-
ohjelmaa jo ensimmäisellä ruiskutuskerralla, 
sillä sen torjuntateho ei 2. ruiskutuksessa ole 
enää riittävä suuriin saunakukkiin. Saunakuk-
kaa torjuttaessa Matrigon 72 SG:tä ja Safaria saa 
käyttää samassa tankkiseoksessa. Matrigon 72 
SG:n käyttömäärä on silloin 70 g/ha. Valmistetta 
saa käyttää pohjavesialueilla. Jos sauniot ovat jo 
isoja tai pellolla esiintyy rusokkia, toisessa ruis-
kutuksessa voi myös lisätä Matrigon 72 SG:tä 
70 g/ha tankkiseokseen. Matrigon 72 SG tehoaa 
parhaiten lämpimällä säällä (yli 15 °C). 

Safaria tarvitaan vähintään kahdessa peräkkäi-
sessä ruiskutuksessa, sillä se ei tuhoa rikkakas-
veja vaan pysäyttää niiden kasvun. Tästä syystä 
rikkakasvit toipuvat yhdestä Safari-käsittelystä. 
Kun juurikasta viljellään saamalla lohkolla kah-
desti kolmen vuoden aikana, etofumesaatin 
käyttömäärä on vielä kohtalainen (500 g/ha), 
jolloin mataran ja tattareiden torjuntateho on 
suhteellisen hyvä. 

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

Riviruiskutus
Riviruiskua käytettäessä ensimmäinen ruiskutus 
tehdään kokoalalle, koska kylvörivien havaitsemi-
nen on vaikeaa. Seuraavat ruiskutukset voidaan 
tehdä riviruiskua käyttäen. Riviruiskua käytettä-
essä rivivälien haraus on välttämätön toimenpide 
ruiskutusten jälkeen. Haraus voidaan tehdä 3–4 
vrk kuluttua ruiskutuksesta. 

Monivuotiset ongelmarikat 
Pelto-ohdake ja -valvatti on helpointa torjua vil-
jakasvustosta viljelykierron aikana. Niiden teho-
kas torjunta vaatii useamman välivuoden. Juuri-
kaspelloilta ohdake ja valvatti torjutaan yleensä 
pesäkekäsittelynä Matrigon 72 SG:llä, käyttö-
määrä 140–165 g/ha tai 2 x 80 g/ha. Ohdakekas-
vuston torjunta vaatii kaksi ruiskutusta kahden 
viikon välein. Pelto-ohdake ruiskutetaan sen 
ollessa 15–20 cm korkea ja valvatissa on vähin-
tään 6 lehteä. Matrigon 72 SG tehoaa parhaiten 
lämpimällä säällä (yli +15 °C ). Ruiskutusta tulee 
välttää, jos on liian kuivaa, kuumaa tai kylmää. 

Juolavehnän ensimmäinen käsittely kannattaa 
tehdä, kun kasvissa on 3–4 kasvulehteä. Uusin-
takäsittely tulee ajankohtaiseksi noin 3 viikon 
kuluttua. Juolavehnän torjuntaan on hyväksytty 
Agil 100 EC ja Targa Super 5 SC. Niitä voi käyt-
tää myös pohjavesialueilla. Sitä vastoin Focus 
Ultra ja Fusilade Max -valmisteiden käyttö poh-
javesialueilla on kielletty. Juolavehnän torjun-
nan ja rikkakasviruiskutuksen väliin kannattaa 
jättää 3–4 vrk, ettei valmisteiden teho juolaveh-
nään heikkene.
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Taulukko 7. Yhden tehoaineen valmisteista laaditut tankkiseokset, kun juurikasta viljellään 
joka vuosi, kahdesti kolmen vuoden aikana tai kerran kolmen vuoden aikana. 

Taulukko 8. Betanal Progress ja FEN ruiskutusmäärät (l/ha) on laskettu kolmelle eri ruiskutus-
kerralle hehtaaria kohti, riippuen juurikkaan viljelykertojen määrästä kolmen vuoden aikana. 

Taulukko 7.

Joka vuosi Kahtena vuotena kolmesta Yhtenä vuotena kolmesta
1. ruiskutus l/ha tai kg/ha l/ha tai kg/ha l/ha tai kg/ha
MET (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 0,2 - 0,5
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. ruiskutus
MET (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 0,2 - 0,75
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
3. ruiskutus
MET (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 0,2 - 0,75
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)

Taulukko 8.

Joka vuosi Kahtena vuotena kolmesta Yhtenä vuotena kolmesta

1. ruiskutus l/ha tai kg/ha l/ha tai kg/ha l/ha tai kg/ha
MET (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
FEN 1,0 - 1,6 1,0 - 1,4 1,5 - 1,4 - 0,7
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. ruiskutus
MET (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
FEN 1,0 - 1,5 1,0 - 1,3 1,5 - 1,2 - 0,65
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
3. ruiskutus
MET (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
FEN 1,0 - 1,5 1,0 - 1,2 1,5 - 1,2 - 0,6
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)

Taulukko 7.

Joka vuosi Kahtena vuotena kolmesta Yhtenä vuotena kolmesta
1. ruiskutus l/ha tai kg/ha l/ha tai kg/ha l/ha tai kg/ha
MET (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 0,2 - 0,5
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. ruiskutus
MET (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 0,2 - 0,75
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
3. ruiskutus
MET (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 0,2 - 0,75
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)

Taulukko 8.

Joka vuosi Kahtena vuotena kolmesta Yhtenä vuotena kolmesta

1. ruiskutus l/ha tai kg/ha l/ha tai kg/ha l/ha tai kg/ha
MET (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
FEN 1,0 - 1,6 1,0 - 1,4 1,5 - 1,4 - 0,7
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. ruiskutus
MET (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
FEN 1,0 - 1,5 1,0 - 1,3 1,5 - 1,2 - 0,65
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
3. ruiskutus
MET (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
FEN 1,0 - 1,5 1,0 - 1,2 1,5 - 1,2 - 0,6
Öljy (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
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Käytetyt lyhenteet: 
MET (metamitronivalmiste) = Goltix 700 SC, Goltix 70 WG, Metafol 700 SC
FEN (perinteinen fenmedifaamivalmiste) = Betanal SE, Betasana 2000
Öljy = esim. Sunoco 11E/3
 

Ruiskutuksissa huomioitavaa:
  1. Vesimäärä 150 - 200 l/ha
  2. * MET käyttömäärä Safari-ohjelmassa on 0.5 l/ha/ruiskutuskerta. MET-valmisteilla on käyt-

tökielto pohjavesialueilla. Tämän vuoksi pohjavesialueilla voidaan käyttää ainoastaan Safari-
ohjelmaa. Safaria käytetään jo 1. ruiskutuksessa.

  3. Hyvin kuivissa oloissa erityisesti savimailla, jolloin sokerijuurikas on herkkä vioituksille, ei 
Safaria tule käyttää. 

  4. Safari-ohjelmaa suositellaan, jos lohkolla on saunakukkaa, rusokkia, tattareita, ristikukkaisia 
rikkakasveja, kylänurmikkaa, linnunkaalia ja rautanokkosta.

  5. Multamailla MET käytetään 2.0 l/ha 1. ruiskutuksessa ja 1.5 l/ha 2. ja 3. ruiskutuksessa (sul-
keissa).

  6. Jos saunakukkaa on jäänyt 1. ruiskutuksesta, lisätään 2. ruiskutukseen Matrigon 72 SG 70 g/ha
  7. 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.

  8. Saunakukan torjunnassa voidaan sekoittaa Matrigon 72 SG:tä Safarin kanssa tankkiseoksessa.  
  9. Medifam 320 SC käyttömäärä 1.–3. ruiskutuksessa on 0.8 - 1.0 l/ha + PowerOil 0.5 - 1.5 - (2.0) l/

ha maalajista ja ruiskutusoloista 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 
(öljymäärä suluissa). Jos sää on kuuma, suuri öljymäärä vioittaa juurikasta.

Lehtitautien torjunta 
Jos sää on ollut melko lämmin ja sateinen heinä-
kuun lopulla ja elokuun alussa, ensimmäiset Ra-
mularia beticola -sienen aiheuttamat lehtilaikut 
ilmestyvät juurikkaan lehtiin. Kasvusto on ruis-
kutettava ensimmäisten laikkujen ilmestyessä 
lehtiin ja viimeistään elokuun puolivälissä. Jos 
sää pysyy sateisena ja tautipaine korkeana, tar-
vitaan todennäköisesti toinen ruiskutuskerta 
2–3 viikon kuluttua (elokuun viimeisellä viikol-
la). Myöhäisissä ruiskutuksissa kannattaa ottaa 
huomioon valmisteen varoaika. Juurikkaan leh-
tisairauksien torjuntaan on hyväksytty Tilt 250 
EC, Amistar, Comet Pro ja Armure. Armurea saa 
käyttää vain joka toinen vuosi samalla kasvuloh-
kolla. Muita valmisteita saa käyttää joka vuosi. 
Taulukossa 9 on esitetty eri valmisteiden käyt-
tömäärät, kun tautitorjuntaruiskutus tehdään 
kerran tai käsittelykertoja on kaksi. Kaikkia 

valmisteita saa käyttää pohjavesialueilla. Tor-
junta-ainekestävyyden ehkäisemiseksi ja tehon 
laajentamiseksi suositellaan tankkiseoksissa vai-
kutustavaltaan eri ryhmiin kuuluvien kasvin-
tautien torjunta-aineiden käyttämistä. Triatsoli 
-ryhmään kuuluvat Tilt ja Armure, strobiluriini 
-ryhmään Amistar ja Comet Pro.
 
Reglone 
Reglonea saa käyttää tällä hetkellä ainoastaan 
kasvuston tuhoamiseen juurikaan uusintakyl-
vöissä. Valmisteen käyttö on sallittu samalla loh-
kolla korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena. 
Varsinaiseen rikkakasvitorjuntaan Reglonea ei 
juurikkaalla saa käyttää. Vesistöihin rajoittuvilla 
alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden 
suojelemiseksi käyttökohteesta riippuen 3–15 met-
rin suojaetäisyys vesistöihin (ks. tarkemmat ohjeet 
myyntipäällyksestä).
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 Kertakäsittely  Jaettu käsittely
 Elokuun alkupuolella  1. ruiskutus elokuun alussa
  2. ruiskutus noin 3 viikon kuluttua

Tilt 250 EC 0.5 l/ha  2 x Tilt 0.5 l/ha tai  
varoaika 35 vrk   2 x Tilt 0.5 l/ha + Amistar 0.5 l/ha tai 
   2 x Tilt 0.5 l/ha + Comet Pro 0.6 l/ha

Armure  0.6 - 0.8 l/ha  2 x Armure 0.4 l/ha tai   
 varoaika 21 vrk  2 x Armure 0.4 l/ha + Amistar 0.5 l/ha tai 
   2 x Armure 0.4 l/ha + Comet Pro 0.6 l/ha

Amistar 1.0 l/ha  2 x Amistar 0.5 l/ha tai   
 varoaika 30 vrk  2 x Amistar 0.5 l/ha + Tilt 0.5 l/ha tai 
   2 x Amistar 0.5 l/ha + Armure 0.4 l/ha

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

Taulukko 9. Eri tautiaineiden käyttömäärät ja tankkiseokset, kun kasvusto ruiskutetaan 
kerran tai kahdesti (jaettu käsittely). Tankkiseoksissa käytetään samoja määriä kuin jae-
tussa käsittelyssä esitetyt. 

Taulukko 10. Betanal Progress SE:tä 
vastaavat Tramat 500 SC:n sekä 
Betanal SE:n ja Betasana 2000:n 
käyttömäärät (l/ha). 

Touchdown Premium
Touchdown Premiumia saa käyttää ennen juurik-
kaan taimettumista (1.0–1.5 l/ha + kiinnite 0.5 l/
ha). Valmistetta voidaan käyttää myös juurikaskas-
vuston tuhoamiseen ennen uusintakylvöä (2.0 l/
ha + kiinnite 0.5 l/ha). Touchdown Premium ruis-
kutuksissa käytetään 200 l vettä/ha. Valmistetta ei 
saa sekoittaa muihin torjunta-aineisiin. Vesistöihin 
rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä 
vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys 
vesistöihin.

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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Viljelijälle tulee ensi kesästä lähtien 
enemmän pelivaraa kasvinsuojeluun 
vesistöjen läheisyydessä. Tähän asti kas-

vinsuojeluaineiden suojaetäisyydet vesistöön 
on määritelty pelkästään tehoaineen vesieliö-
myrkyllisyyden perusteella. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto, Tukes on määritellyt kaikkien 
valmisteiden suojaetäisyydet uudelleen. Määrit-
telyssä on huomioitu tehoaineen ja valmisteen 
vesieliömyrkyllisyyden lisäksi riskiperustei-
suus. Arvioinnissa on otettu huomioon riski ai-
neen joutumisesta vesistöön. Tähän vaikuttaa 
mm. valmisteen käyttömäärä/ha sekä tuulikul-
keuman aiheuttama riski.

Suojaetäisyydet pääosin pienenevät 
nykyisestä
Valtaosalla rikkakasvien torjunta-aineista sekä 
kasvunsääteillä suojaetäisyys vesistöön, normaa-
lia viuhkasuutinta käytettäessä, on kolme metriä 
vesirajasta ruiskutushetkellä. Ongelmallisimpia 
vesieliöille ovat kasvitautien sekä tuholaisten tor-
juntaan käytettävät valmisteet. Näillä valmisteilla 
suojaetäisyys vesistöihin viuhkasuuttimia käytet-
täessä on suurempi.

Ruiskutettaessa valmisteita, jotka aiheuttavat suu-
ren riskin vesieliöille, on asetettu tiukempia ehto-
ja. Ruiskutettaessa niitä vesistöihin rajoittuvalla 
lohkolla, käytön ehtona on tuulikulkeumaa vä-
hentävien suutinten käyttö, jolloin päästään esim. 
10 metrin suojaetäisyyteen vesistöstä. Vesistöön 
rajoittuvalla lohkolla tällaisen valmisteen ruiskut-
taminen normaalilla viuhkasuuttimella on sallit-
tua 100 metriä kauempana vesistöstä. Normaalin 
viuhkasuuttimen käyttö on usein perusteltua, 
aina kun se mahdollista, paremman peittävyyden 
ja torjuntatuloksen varmistamiseksi.

Suutinvalinnalla voi vaikuttaa 
suojaetäisyyteen
Jatkossa ruiskutuksen suojaetäisyyttä vesistöön 

voi useimmiten pienentää käyttämällä tuulikul-
keumaa vähentäviä suuttimia. Tuulikulkeumaa 
vähentäviä suuttimia käyttämällä voidaan pie-
nentää suojaetäisyyttä vesistöön myös niillä 
valmisteilla, joiden käyttöehdot eivät niitä edel-
lytä.  Suomessa otetaan käyttöön samat tuuli-
kulkeumaa vähentävät suuttimet kuin Ruotsis-
sa on jo käytössä. Suuttimet on jaettu kolmeen 
luokkaan, 50 %, 75 % ja 90 % tuulikulkeumaa 
vähentävät suuttimet. Mitä suurempi vähennys, 
sen lähemmäksi vesistöä voi mennä. Ruiskutet-
taessa esimerkiksi tauti- tai tuholaisaineita 90 
prosentin suuttimilla, suojaetäisyys vesistöistä 
pienenee useimmiten viiteen metriin vesirajasta.

Vesistön määritelmä muuttunut
Ruiskutuksia ajatellen on huomioitava se, että 
uusi vesilaki tuli voimaan 1.1.2012. Vesistön mää-
ritelmä muuttui hieman aikaisempaan verrattu-
na, minkä vuoksi entistä useampi lohko on nyt 
vesistön varrella. Uudessa vesilaissa noroa, ojaa 
ja lähdettä ei pidetä vesistönä. Normaali valtao-
ja ei näin ollen edelleenkään ole vesistö. Norolla 
vesilaissa tarkoitetaan sellaista puroa pienempää 
vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän 
kuin kymmenen neliökilometriä, ja jossa ei jat-
kuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkit-
tävässä määrin mahdollista. Puro määritellään 
vesilaissa jokea pienemmäksi virtaavan veden 
vesistöksi.

Tietoa löytyy Tukesin nettisivuilta
Viljelijä voi tarkistaa käyttämiensä valmisteiden 
uudet suojaetäisyydet Tukesin nettisivuilta (www.
tukes.fi). Vähintään ensi kesän kestävän siirtymä-
kauden aikana viljelijä voi valintansa mukaan 
käyttää joko uusia suojaetäisyyksiä tai vaihtoeh-
toisesti valmisteen tuoteselosteessa mainittuja suo-
jaetäisyyksiä. Uudet ohjeistukset tulevat vähitellen 
uusiin pakkauksiin.

Kasvinsuojelu vesistöjen 
läheisyydessä

Mika Virtanen, MTK
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Matrigonista on moneksi
Matrigon 72 SG rikkakasvivalmiste sai viime keväänä uuden raemaisen ja 
helposti annosteltavan olomuodon. Tälle keväälle pakkausta uudistettiin 

suuremmaksi, yhden kilon kokoiseksi. Vaikka olomuotoa ja ulkoisia seikkoja on 
muutettu, on itse Matrigon sama, johon olemme vuosien mittaan tottuneet.

Matrigon 72 SG:n tehoaine on tuttu klo-
pyralidi, jonka ominaisuuksiin kuu-
luu hyvä kulkeutuminen rikkakasvin 

juuriin ja siten hämmästyttävä teho vaikeasti 
torjuttaviin rikkoihin, kuten ohdakkeeseen ja 
valvattiin. Valmiste imeytyy rikkakasveihin pää-
osin lehtien kautta, mutta voi kulkeutua kasviin 
myös juuriston kautta.

Käyttökohteita sokerijuurikkaalta – 
mansikalle
Valmiste on tarkoitettu leveälehtisten rikkojen 
torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikkaalta, 
maissilta mansikalta, rypsi- ja rapsiviljelyksiltä, 
heinien siemenviljelyksiltä, apilattomilta nur-
milta ja laitumilta sekä puuvartisten kasvien tai-
mitarhoilta ja istutuksilta. Lisäksi Matrigonilla 
on off-label lupa kuminalle. Kaudelle 2013 odo-
tetaan käytön laajennusta kaalikasveille.

Matrigonin teho on hyvä tai erittäin hyvä rikka-
kasveille kuten ohdake, valvatti, pujo, linnun-
kaali, saunakukka, pihasaunio, peltovillakko, 
tummarusokki, ruiskaunokki, kamomillasaunio, 
apilat, siankärsämö, kiertotatar, virnat ja musta-

koiso. Parhaan tehon rikkakasveihin saa ruisku-
tettaessa valmistetta rikkakasvien ollessa kool-
taan pieniä (sirkkalehtiaste – ensimmäinen kas-
vulehti puhjennut). Poikkeuksen muodostavat 
ohdake ja valvatti, joiden oikea ruiskutusajan-
kohta on ohdakkeella, kun se on 15–20 cm korke-
ata ja valvatin ollessa vähintään 6-lehtiasteella.  
Sokerijuurikkaalla Matrigon 72 SG:n käyttömää-
rä yhdellä ajokerralla on 140–165 g/ha tai kah-
den ajokerran suunnitelmalla 2 x 80 g/ha. Oh-
dakkeen ja valvatin torjunnassa kannattaa käyt-
tää suurinta sallittua käyttömäärää ja on muis-
tettava että Matrigon on ruiskutettava 4 päivää 
ennen tai 14 päivää Safari käsittelyn jälkeen. 
Nestemäistä typpilannosta ei kannata levittää 
samaan aikaan, muuten teho torjuttaviin rik-
kakasveihin saattaa heikentyä. Tankkiseoksen 
tekeminen Safarin kanssa on suositeltavaa, jos 
torjuttava rikkakasvi on saunakukka. Matrigo-
nin voi sekoittaa useampien muiden kasvinsuo-
jeluaineiden ja hivenravinteiden sekä öljyjen ja 
kiinnitteiden kanssa, jos näiden käyttöajankohta 
sopii yhteen. Kannattaa tutustua Sokerijuurik-
kaan Tutkimuskeskuksen suosituksiin.  

Ruiskun täyttö ja puhdistus
Kasvinsuojeluruiskun täyttö kannattaa aloitta 
täyttämällä puolet tarvittavasta vedestä ruis-
kuun. Tämän jälkeen lisätään tarvittava määrä 
Matrigonia. Raemaiset aineet kannattaa kaataa 
tankkiin rauhallisesti, jotteivät ne pääse paak-
kuuntumaan ja putoamaan säiliön pohjalle. Lo-
puksi täytetään loput vedestä säiliöön. Täytön 
aikana kannattaa pitää sekoitus päällä samoin 
kuin itse ruiskutuksenkin aikana. Käytettäessä 
täyttölaitetta, kannattaa täyttölaiteeseen laskea 
vettä, jonka jälkeen kaadetaan valmiste veteen, 
imaistaan seos tankkiin ja huuhdellaan täyttölai-
te. Toimiva ratkaisu on myös sekoittaa tarvittava 
määrä valmistetta ämpäriin, jonka tyhjentää sit-
ten täyttölaitteeseen.Ohdakkeen oikea torjunta-ajankohta on kas-

vuston ollessa noin 15–20 cm korkeata.
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Ruiskutuksen päätyttyä tai siirryttäessä ruiskut-
tamaan toista mahdollisesti herkkää satokasvia 
kannattaa kasvinsuojeluruisku puhdistaa huo-
lellisesti niin sisä- kuin ulkopuolelta. Tarkemmat 
pesuohjeet voi lukea etiketistä.

Ruiskutustekniikka, suojaetäisyydet ja 
varoajat
Matrigonia voi käyttää pohjavesialueilla, eikä 
sillä ole erityisrajoitteita vesistöjen läheisyydes-
sä. Suojaetäisyys vesistöön on kolme metriä ja 
perinteistä viuhkasuutinta saa ja kannattaa käyt-
tää, koska hienolla pisarakoolla saadaan paras 
mahdollinen peitto ja samalla myös varmin teho 
torjuttaviin rikkakasveihin. Vesimäärä suositus 
on 100–300 l/ha. Pienellä vesimäärällä saadaan 
yleensä erittäin hyvä torjuntatulos, mutta tihe-
ää kasvustoa ruiskutettaessa kannattaa käyttää 
korkeampaa vesimäärää, esimerkiksi 200 l/ha 
ja alhaista ajonopeutta, noin 6–7 km/h. Tällöin 
saadaan parempi tunkeutuvuus ja sitä kautta ta-
voitetaan torjuttavat rikat ja varmistetaan haluttu 
torjuntatulos. Nurmilla varoaika on 7 vuorokaut-
ta ja mansikalla käsittely on sallittu vasta sadon-
korjuun jälkeen, mutta takaraja on 15.8.. Valmis-
teella ei ole lupaa syyskäytölle.

Herkät viljelykasvit
Muutamat satokasvit ovat herkkiä Matrigon 72 
SG -valmisteelle ja näiden viljelyä seuraavana 
vuonna on vältettävä. Tällaisia kasveja on peru-
na ja tomaatti, herne, papu, lupiini, apila ja muut 
hernekasvit, porkkana ja muut sarjakukkaiset 
kasvit, salaatti ja muut mykerökukkaiset kas-
vit. Myös tuulikulkeuma, herkkään kasvustoon 
osuessa, aiheuttaa sadon menetystä. Klopyralidi 
on tehoaineena sellainen, että se kiinnittyy kas-
vien osiin ja hajoaa vasta, kun kasvusto lahoaa. 
Tämän vuoksi hajoamaton kasvimateriaali voi 
vioittaa arkoja kasveja. Kyntö ja kultivointi aut-
tavat kasvijätteiden hajoamista ja näin on tehtä-
vä, jos kasvusto joudutaan hävittämään keväällä 
käsittelyn jälkeen. Tämän jälkeen samalle loh-
kolle voidaan kylvää viljaa, maissia ja heinää.

Matrigon on erittäin tehokas valmiste ja sen 
käyttöä suosittelen esimeriksi pesäkekäsittely-
nä ennen kuin ongelmat pääsevät riistäytymään 
kokopeltoa koskeviksi. On myös hyvä muistaa, 
että lämpötilan on ruiskutushetkellä hyvä olla 
yli +12 astetta. Hyvä hetki onkin mennä pellolle 
aamusta, kun lämpötila on nousussa, eikä sateen 
uhkaa ole päällä. Hyvissä olosuhteissa teho nä-
kyy herkillä lajeilla 1–3 päivän kuluttua, kasvu 
pysähtyy ja ne kuolevat 3–4 viikon kuluessa.

Huomioi Aurea CL-Clearfield -jääntirypsin torjunta 
juurikkaalla

Basfin kehittämässä Clearfield-menetelmässä käytetään Aurea CL-kevätrypsilajiketta ja sille ai-
noastaan räätälöityä rikkakasvien torjunta-ainetta Clamoxia.  

Seuraavana vuonna rikkakasvien ja mahdollisten jääntirypsien ja -rapsien torjuntaan tulee käyttää 
valmisteita, joiden tehoaineilla on erilainen vaikutustapa kuin Clamoxilla. Kaikki viljojen ns. pie-
nannosaineet kuuluvat Clamoxin kanssa ALS-inhibiittorien ryhmään (virallinen luokitus ryhmä 
B), samoin myös juurikkaalla käytetty Safari, joten ne eivät tehoa jääntirypsiin. 

Sokerijuurikkaan kohdalla Clamox valmisteella on jälkikasvirajoitus.  Valmisteen käytön jälkeen 
sokerijuurikasta voidaan viljellä samalla lohkolla kahden vuoden kuluttua. Jos välikasvina on vil-
ja, rikkakasviruiskutuksissa on käytettävä MCPA-valmisteita tai fenoksihappovalmisteiden ja pie-
nannosaineiden seosta. Herneelle, heinälle ja apilalle käyvät Basagran-valmisteet.

Kyösti Nissi, Berner Oy
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Yleensä juurikkaalle suositellaan mahdol-
lisimman suurta kevätlannoitusta, koska 
lisätyppilannoituksen on todettu alenta-

van sokeriprosenttia ja näin ollen vähentävän 
lisälannoituksen taloudellista kannattavuutta, 
erityisesti pidempien kuljetusmatkojen päässä. 
Viime kesän koetulokset ja käytännön kokemuk-
set kuitenkin antavat viitteitä siitä, että lannoi-
tuksen järkevyyteen vaikuttavat pääsääntöisesti 
kasvukauden olosuhteet, ajoitus ja käytetty lan-
noite.

Olosuhteet viime kesänä aiheuttivat erityises-
ti karkeammilla maalajeilla typen voimakasta 
huuhtoutumista heti kasvukauden alussa. Typ-
peä tarvitaan koko kasvukauden ajan mutta sel-
västi suurin tarve on lehtien kasvun aikana. Typ-
peä kuluu eniten, kun lehtimassa muodostuu. 
Normaalisti kevätlannoitus riittää tähän kasvu-
vaiheeseen asti, mutta viime vuonna puutoksia 
todennäköisesti esiintyi jo alkukesällä. Siksi lisä-
typpilannoitukset lisäsivät satoa.

Ajankohta
Typpilannoituksia tehdään juurikkaalle usein 
vasta, kun kasvustossa näkyy vaalenemista, tyy-
pillisesti heinäkuussa. Oikea aika olisi kuitenkin 
jo 6 lehtivaiheesta alkaen ja viimeistään reilusti 
ennen rivivälin umpeutumista. Tällöin typen 
tarve on suurin ja vaikutus on paras mahdolli-
nen. Samalla riski sokeriprosentin alenemiselle 
vähenee. 

Typen jakaminen juurikkaan 
lannoitusstrategiana

Kasvukauden 2012 kosteusolosuhteet olivat otolliset ravinteiden 
huuhtoutumiselle. Heinäkuun lopulta asti näkyi juurikaskasvustoja, jotka 

kärsivät typen puutteesta. Viime kesän kaltaisissa olosuhteissa typen 
antaminen vielä kasvukaudella on perusteltua.

Lannoitevalinnalla voidaan myös vaikuttaa tu-
loksiin. Pelkkää nitraattityppeä sisältävät tuot-
teet ovat nopeavaikutteisimpia, ja lannoitusvai-
kutus kestääkin vain lyhyen aikaa, muutamista 
päivistä viikkoon. Näiden tuotteiden vaikutus 
kasvuun on nopea, eivätkä ne laske sokeripro-
senttia yhtä helposti kuin esimerkiksi normaalit 
kevätlannoitteet, joiden lannoitusvaikutus kes-
tää pidempään. SjT:n kokeissa käytettiin rakeista 
YaraLiva Kalksalpeter nitraattityppilannoitetta, 
jota levitettiin kasvustoon niin, että typpeä an-
nettiin 25 kg/ha.

Lisätyppilannoitus on kosteiden kasvukausien 
toimenpide karkeilla maalajeilla sekä rajoitetus-
ti savimailla. Erityisesti, jos kevätlannoituksen 
typpimäärä on vain luokkaa 100 kg/ha, pitäisi 
lisätyppilannoitukseen varautua joka vuosi.  
Runsasmultaisilla lohkoilla typpi yleensä riittää 
maasta vapautuvan typen vuoksi ja lisätyppi-
lannoitus on erittäin harvoin tarpeen.  Jos pää-
tyy ratkaisuun, jossa typpilannoitusta jaetaan, 
on hyvä muistaa seuraavat asiat:

1. Varaa lisälannoitteet jo muun lannoitetila-
uksen yhteydessä.

2. Anna lisätyppilannoitus riittävän ajoissa en-
nen rivivälin umpeutumista.

3. Yli 25kg/ha lisätyppimäärät tai liian myö-
häinen käsittely alentaa sokeripitoisuutta.

4. Jos olet selvästi alentanut kevätlannoitusta, 
älä jätä lisälannoitteita käyttämättä. Lannoi-
te ei tuo lisäsatoa varastossa!

Aleksi Simula Kehityspäällikkö, Yara Suomi OY
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Juurikkaan kasvukausi on pitkä ja poikkeuksel-
lisen hyvä sato tai kosteat olosuhteet lisäävät 
typen tarvetta kasvukaudella. Onnistuneeseen 
lisätyppilannoituksen vaikuttaa lannoitevalinta.

YaraLiva tuotteet on suunniteltu kasvukauden 
aikaiseen lisätyppilannoitukseen ja ne antavat 
nopean vaikutuksen juuri silloin kun typen 
tarve on suurin.

Tutustu YaraLiva tuotteisiin 
osoitteessa www.yara.fi YaraLiva™
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Kokeet perustettiin kasvukunnoltaan kes-
kinkertaiselle, runsasmultaiselle hietasavi-
maalle. Sokerijuurikas kylvettiin vuosittain 

samaan paikkaan ja lannoitus tehtiin samoilla lan-
noitteilla. 

Humusvoima levitettiin keväällä, joka vuosi kes-
kimäärin 18 tn/ha, ja sitä täydennettiin ensimmäi-
senä vuotena NK-lannoitteella (20-0-7) 410 kg/ha, 
kahtena seuraavana vuotena täydennys oli 310 kg/
ha. Humusvoima sekoitettiin maahan äestämäl-
lä. Rejektivedestä pääosa levitettiin pintaan ennen 
kylvöä ja sekoitettiin maahan äestämällä, pieni osa 
sijoitettiin painelaitteistolla lannoiteriviin kylvön 
yhteydessä. Rejektivettä levitettiin noin 28 m3/
ha vuonna 2009 ja seuraavina kahtena vuotena 

noin 25 m3/ha. Verranteena kokeessa oli NPK-
lannoite (23-3-6). 

Ensimmäisenä vuonna (2009) esikasvina oli kevät-
vehnä ja typen käyttömäärä oli 140 kg/ha. Vuosina 
2010 ja 2011 typen määrä oli 120 kg/ha. Humusvoi-
man ja rejektiveden levitysmäärissä otettiin huomi-
oon se, että nitraattiasetuksessa sallittu typpimäärä 
170 kg/ha vuodessa ei ylittynyt.

Sato- ja laatutulokset
Kokeessa sokerijuurikkaan sadoissa oli vaihte-
lua eri vuosina, joka johtui säätekijöistä, esim. 
kasvukausi 2010 oli muita vuosia vähäsateisem-
pi. Kun kolmen vuoden satotulokset yhdistet-
tiin, Humusvoima täydennettynä NK-lannoit-

Biovakan Humusvoima ja 
rejektivesi sokerijuurikkaan 

lannoitukseen
Biovakka Suomi Oy tuottaa biokaasua lannasta ja teollisuuden orgaanisesta 

jätteestä. Prosessista jäljelle jäävä kiinteä aines ja siitä lingottu neste 
voidaan levittää lannan tapaan pellolle. Vuosina 2009–2011 Sokerijuurikkaan 

Tutkimuskeskus (SjT) testasi Biovakan Humusvoima-kompostia ja rejektivettä. 
Tavoitteena oli selvittää tuotteiden soveltuvuutta sokerijuurikkaan 

lannoitukseen  ja niiden vaikutusta sokerijuurikkaan satoon ja laatuun.

Kuva 1. Eri lannoitteilla tuotettu juurikassato (tn/ha) eri vuosina (2009–11) sekä kolmen vuoden 
keskiarvo. 
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teella ja rejektivesi yksinään tuottivat melko sa-
man sadon kuin verranteena ollut NPK-lannoite 
(kuva 1).

Tässä kokeessa kolmen vuoden tulosten pe-
rusteella juurikkaiden sokeripitoisuus oli tek-
nisen laadun kannalta erinomainen (taulukko 
1). Juurikkaan sisältämät laatua heikentävät 
aineet (aminotyppi, kalium, natrium) vaikutta-
vat siihen, miten paljon sokeria saadaan talteen. 
Kokeessa aminotyppi-, kalium- ja natriumpitoi-
suuksissa ei ollut merkitsevää eroa eri lannoit-
teiden välillä (taulukko 1). Tuloksista voidaan 
havaita, että aminotyppipitoisuus jäi kaikilla 
lannoitevalmisteilla alle 15 mg/100 g juurikasta. 

Taulukko 1. Sokeri-, aminotyppi-, kalium- ja natriumpitoisuudet vuosien 2009–11 keskiarvona.

  Sokeri Aminotyppi Kalium Natrium
      %  mg/100 g me/100 g me/100 g
NPK -lannoite  17.1  11.5  4.4  0.3
Humusvoima + NK  17.2  11.8  4.4  0.3
Rejektivesi  17.3  12.0  4.4  0.4

Tämä tulkitaan juurikkaanviljelyssä merkkinä 
siitä, että kasvusto on kärsinyt typen puutteesta 
kasvukauden loppupuolella. 

Yhteenveto
Kokeen kolmen vuoden keskiarvotulokset osoit-
tavat, että eri lannoitusten välillä ei sadoissa eikä 
laatutekijöissä ollut merkitsevää eroa. Humus-
voima täydennettynä NK-lannoitteella ja rejekti-
vesi yksinään soveltuvat hyvin sokerijuurikkaan 
lannoitukseen. Humusvoima sisältää liukoista 
typpeä vähemmän kuin rejektivesi ja sen vuoksi 
sitä on syytä täydentää juurikaslohkolle sopivalla 
lannoitteella. 

Marja Turakainen, SjT

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

www.naturcom.fi

1. luokan* 
ankeroissaneeraaja

MAXIMUS 
-öljyretikka

Ja juurikas  
voi hyvin!

*Saksassa virallisesti testattu

Saneeraus-, maankuohkeutus- ja kerääjäkasvit
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Keväällä paljaan maan pinnan jäätyminen 
ja sulaminen useina päivinä peräkkäin voi 

murustaa pintakerrosta ja helpottaa kylvöalus-
tan muokkausta. Lohkareisen kynnöksen muok-
kaus kylvöalustaksi on kuitenkin haastavaa. 
Muokattavan maan on oltava riittävän kuivaa, 
jotta se murustuu. Muokkausvoimat eivät mur-
ra märkää maata ja maan tiivistymisriski kylvö-
muokkauskerroksen alapuolella on ilmeinen. 
Tiivistymisriskiä lisää myös se, jos kylvöalustan 
muokkaus vaatii tavallista useampia ajokertoja. 
Tiivistymisen välttämiseksi traktorin rengaspai-
ne on laskettava renkaan kantavuuden sallimis-
sa rajoissa mahdollisimman pieneksi ja kaikki 
turha ajo pellolla on syytä karsia pois. 

Maan tiivistäminen kylvömuokkauskerrok-
sen alapuolella haittaa kasvin juurten kas-

vua. Se voi myös hidastaa veden imeytymistä 
märkään maahan runsaiden sateiden jälkeen. 
Maan pinnan liettyminen sateiden vaikutukses-
ta haittaa myös veden imeytymistä. Liettymis-
riski vähenee, jos maata ei kylvömuokata liian 
hienoksi.

Maan rakenteen hoito on osa viljelyn suun-
nittelua. Koska maa muuttuu luonnostaan 

hitaasti, rakenteen hoito on pitkäjännitteistä toi-
mintaa. Voimakas muokkaaminen tai tiivistämi-
nen voi kuitenkin pilata maan rakenteen nope-
asti. 

Lohkoinen kynnös haastaa 
kylvömuokkaajan

Kaksi sateista syksyä ovat koetelleet sokerijuurikkaan nostajia ja 
juurikasmaita. Syksyn muokkaus ei aina riitä korjaamaan peltoliikenteen 

hiertämän märän maan rakennevaurioita. Savimaan kenttäkokeissa märän 
maan rankan tiivistymisen korjaaminen muokkauskerroksessa kyntäen ja 

luonnonprosessien avulla vaati useita vuosia.

Perusasiat pätevät edelleen maan hoidossa:

•	Ojitus ja peruskuivatus kuntoon
•	Kalkitus tarvittaessa
•	Maan eloperäisen aineksen ylläpito ja biolo-

gisten prosessien edesauttaminen käyttämäl-
lä viljelykiertoa ja/tai eloperäisiä maanparan-
nusaineita 

•	Muokkaa harkiten 
•	Märällä pellolla ajo minimoidaan
•	Riittävästi liittymiä tieltä pellolle
•	 Selvitä syyt pellon ongelmakohtiin ennen kor-

jaustoimenpiteisiin ryhtymistä
•	Ota maan rakenteen hoito osaksi viljelyn 

suunnittelua

Sateinen syksy koettelee juurikasmaita.

Laura Alakukku, Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos
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Biohiili valmistetaan kuusi- ja mäntyhak-
keesta paineistetulla kuivatislaus-mene-
telmällä, jossa hake kuumennetaan noin 

600 asteeseen kaasuttamalla. Sen jälkeen se jau-
hetaan hienoksi valssimyllyllä. Biohiili on hu-
musta huomattavasti kestävämpi olomuoto. Se 
säilyy maaperässä satoja, jopa tuhansia vuosia. 
Biohiilen levitys maahan lisää maan hiilivaroja 
ja mahdollisesti parantaa maan rakennetta. Näin 
muun muassa ravinnehuuhtoumien määrä vä-
hentyisi, lannoitustarve pienentyisi ja vesitalous 
paranisi sekä mikrobiologien aktiivisuus lisään-
tyisi. 

Kokeen tavoitteena oli selvittää biohiilen vaikutusta 
sokerijuurikkaan sadon määrään ja laatuun. Lisäksi 
verrattiin mineraalilannoitusta ja orgaanista lannoi-
tusta yhdessä biohiilen kanssa. 

Koejärjestelyt 
Koe perustettiin kasvukunnoltaan keskinkertai-
selle maalle. Biohiiltä levitettiin koeruuduille 0, 10 
tai 20 tonnia/ha ja se sekoitettiin maahan lautasä-
keellä. Biohiili levitettiin eri viljelykierroissa, 2010 
juurikkaalle juurikas-juurikas -kierrossa, 2011 
juurikkaalle vilja-juurikas -kierrossa ja 2012 viljal-
le juurikas-vilja -kierrossa (kuva 1). Lannoitteena 
käytettiin sekä mineraalilannoitusta että orgaanis-
ta kompostilannoitusta. Komposti levitettiin joka 
vuosi koeruuduille ennen pellon tasausta ja sekoi-
tettiin maahan jyrsimellä. Mineraalilannoite sijoi-
tettiin maahan kylvön yhteydessä. Typen määrä 
molemmilla lannoitteilla oli 140 kg/ha. 

Biohiilen lisääminen 
sokerijuurikkaan 
viljelykierrossa

Biohiilen vaikutusta sokerijuurikkaan satoon tutkittiin SjT:llä 
vuosina 2010–2012 Helsingin yliopiston kanssa hankkeessa “Biohiilen 

maataloudellisen käytön edistäminen Suomessa”. Biohiili lisäsi juurikkaan 
satoa, sokeripitoisuutta ja alensi aminotyppipitoisuutta. Biohiilen 

lisäysajankohdalla oli merkitsevä vaikutus satoon silloin, kun juurikasta 
viljeltiin seuraavana vuonna biohiilen lisäyksen jälkeen.

Sato ja laatu
Lisäys kylvövuonna
Kun biohiili (10 tai 20 tn/ha) lisättiin juurikkaal-
le kylvövuonna (2010 sekä 2011), sillä ei ollut 
vaikutusta juurikkaan satoon kompostilannoi-
tuksella (kuva 2). Sitä vastoin mineraalilannoi-
tuksella (kuva 2) molemmilla biohiilitasoilla (10, 
20 tn/ha) saatiin korkeampi sato kuin kontrollil-
la (0 tn/ha) vuosina 2010 ja 2011. 

Vuosi biohiilen lisäyksen jälkeen 
Kun biohiili lisättiin edellisenä vuotena, molem-
milla hiilitasoilla (10 ja 20 tn/ha) oli komposti-
lannoituksella hieman korkeampi sato vuonna 
2012 verrattuna kontrolliin (kuva 3). Mineraa-
lilannoituksella sato oli molemmilla hiililisäyk-
sillä korkeampi verrattuna kontrolliin vuosina 
2011 ja 2012 (kuva 3).  

Kuva 1. Biohiilikokeen koekartta 2010–2013.

2013 Juurikas Juurikas Juurikas
4. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

2012 Juurikas Vilja Juurikas
3. vuosi 2. vuosi 2. vuosi

2011 Juurikas Biohiililisäys Biohiililisäys

2. vuosi

1. vuosi 
juurikas 1. vuosi vilja

2010 Biohiililisäys Vilja Juurikas 
1. vuosi 
juurikas 1. vuosi 1. vuosi
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Kaksi vuotta biohiilen lisäyksen jälkeen
Biohiili lisäsi juurikkaan satoa kompostilannoi-
tuksella mutta alensi hieman mineraalilannoi-
tuksella (kuva 4).

Sokeripitoisuus 
Kylvö- ja seuraavana vuonna oli sokeripitoisuus 
biohiililisäyksillä korkeampi verrattuna kontrol-
liin sekä mineraali- että kompostilannoituksella, 
kun biohiili levitettiin samana vuonna (kuva 5).  

Johtopäätökset
Vaikka biohiili ei lisännyt merkittävästi juurik-
kaan satoa, koetulokset antoivat viitteitä siitä, 
että biohiilellä on satoa lisäävä vaikutus, kun se 
on lisätty juurikkaalle viljelyvuotena tai edel-

Kuva 2.  Sato komposti- ja mineraalilannoituksella vuosina 2010–2011, kun biohiili on lisätty 
kylvövuonna.

lisenä vuotena.  Biohiilen lisäysajankohdalla oli 
merkitsevä vaikutus satoon silloin, kun juuri-
kasta viljeltiin vuosi biohiilen lisäyksen jälkeen. 
Biohiilellä oli vaikutusta myös juurikkaan laa-
tuun. Tulokset viittasivat siihen, että biohiili lisää 
juurikkaan sokeripitoisuutta ja alentaa aminotyp-
pipitoisuutta (kuva 6).  

Koe jatkuu tänä vuonna
Koetta jatketaan edelleen ja kaikille koeruuduil-
le kylvetään juurikas ja lannoitus tehdään mine-
raalilannoitteella (kuva 1).

Kuva 3. Biohiilen (0, 10 20 tn/ha) vaikutus satoon komposti- tai mineraalilannoituksella vuosina 
2011 ja 2012, kun biohiili on lisätty edellisenä vuonna. 
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Kuva 4. Biohiilen (0, 10, 20 tn/ha) vaikutus satoon mine-
raali- tai kompostilannoituksella v. 2012, kun biohiili 
on lisätty kaksi vuotta aikaisemmin. 

Kuva 5. Sokeripitoisuus (%) eri biohiililisäyksillä (0, 10, 20 tn/ha), kun biohiili lisättiin samana 
vuonna (kuva 6a) ja edellisenä vuonna (kuva 6b). (Kahden vuoden tulokset.)

Kuva 6. Aminotyppipitoisuus (mg/100 g) eri biohiili-
tasoilla, kun biohiili lisättiin samana tai edellisenä 
vuonna.

Marja Turakainen, SjT
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Kokeen tarkoituksena oli selvittää, miten 
ankeroistaso muuttuu, kun juurikas kyl-
vetään samoille kaistoille kahden sanee-

rauskasvivuoden jälkeen. Lisäksi testattiin, vai-
kuttavatko ankeroisen sietävä Cactus-lajike ja 
normaali Lucilla-lajike ankeroismääriin yhden 
kasvukauden jälkeen. 

Vuoden 2012 koesuunnitelma
Edellisvuoden kevätruis-, sinappi- retikka- ja vi-
herlannoituskaistaan kylvettiin sekä Cactus- että 
Lucilla-lajiketta (kuva 1). Loppuun viherlan-
noituskaistoista kylvettiin pelkkä  syysruis tai 
syysruis, jonka aluskasviksi kylvettiin nurmi- ja 
ruokanata sekä puna-apila. Kaistoista otettiin 
maanäytteet syksyllä 2012 ja niistä määritettiin 
muna- ja toukkamäärät/100 g maata. Lisäksi 
kaistoista nostettiin käsin juurikkaat kolmesta 
kohtaa 8 m matkalta, sato- ja laatumäärityksiä 
varten.

Juurikaskaistoilla ankeroismäärät nousivat mo-
lemmilla lajikkeilla retikka, kevätruis-retikka-
apila -kaistalla ja sinappi, sinappi -kaistalla Cac-
tuksella. Myös retikka-retikka-kaistalla Cactuk-
sella ankeroismäärä nousi jonkin verran. Nou-
sunkin jälkeen ankeroismäärät jäivät alle 1000 
munaa+toukaa/100 g maata, joka on tasoltaan 
kohtalainen. Eniten ankeroismäärä aleni 2-vuo-
tisen viherlannoitusnurmen ja mix, mix -kaistal-
la Lucillalla. Myös Cactuksella ankeroismäärä 
aleni mix, sinappi ja sinappi, kevätruis -kaistalla 
jonkin verran. 

Reunimmaisilla kaistoilla viljeltiin syysruis-
ta puhtaana kasvustona tai aluskasvin kanssa 
vuonna 2012. Kaksivuotisen viherlannoituksen 
jälkeen syysruis-nadat-puna-apila alensi an-
keroismäärää 87 % ja syysruis-puna-apila sekä 
syysruis 96 %.   

Sokerijuurikas 
saneerauskasvien jälkeen

Vuonna 2012 saneerauskasvikokeessa kaistoille kylvettiin kahden 
välikasvivuoden jälkeen sokerijuurikasta. Tulokset osoittivat, että 

saneerauskasvien viljelyn jälkeen ankeroismäärät pysyivät keskimäärin 
alhaisella tasolla.

Kuva 1. Koekaistat vuosina 2010–2012. 
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 Kevät 2010 Syksy 2011  Syksy 2012
 Cactus Lucilla
   munat + toukat/100 g maata
Sinappi, kevätruis 2211 37    -17    +83
Retikka, kevätruis-retikka-apila 2355 30 +530  +990
Sinappi, sinappi 2050 28  +932 
Sinappi, sinappi 2050 58      -58
Retikka, retikka 2146 94 +266 
Retikka, retikka 2146 40     +20
Mix, sinappi 3220 44     -44 
Mix, mix 3220 135    -115
2-v nurminata- ruokonata-apila 3867 208    +72 
2-v nurminata- ruokonata-apila 2337 255    -235

Taulukko 1. Ankeroistasot (munat + toukat kpl/100 g maata) eri saneerauskasvikaistoilla ennen 
saneerausta vuonna 2010 keväällä, vuoden 2011 syksyllä sekä vähentyminen/lisääntyminen eri 
juurikaslajikkeiden viljelyn jälkeen 2012 syksyllä. 

Esikasvin vaikutus satoon
Juurikassadot olivat molemmilla lajikkeilla kor-
keimmat sinappi, sinappi ja retikka, retikka -kais-
talla (kuva 1). Lucillalla retikka, retikka-kaistalla 
sato oli merkitsevästi suurempi verrattuna 2-v 
viherlannoituskaistan Cactukseen. Muissa kais-
toissa ei ollut merkitseviä eroja juurikassadoissa. 
Suuremmat vaihtelut juurikassadoissa johtuivat 
kerranteiden välisistä eroista.

Kuva 2. Eri lajikkeiden juurisato (kg/ha) eri saneerauskasvien viljelyn jälkeen. 

Johtopäätökset
Tulosten perusteella saneerauskasvit soveltuvat 
juurikkaan viljelykiertoon. Kun ankeroismäärät 
on saatu pudotettua alhaiselle tasolle saneeraus-
kasveilla, voidaan viljelykierrossa lohkolla käyt-
tää normaalia lajiketta. Yhden vuoden juurik-
kaan viljelyn jälkeen kaistojen ankeroismäärät 
olivat vielä juurikkaan viljelyn jatkamisen kan-
nalta riittävän alhaisella tasolla. Ankeroistason 
kehittymistä on kuitenkin tärkeää seurata. Koet-
ta jatketaan tänä vuonna ja kaikille kaistoille kyl-
vetään molempia lajikkeita Lucillaa ja Cactusta. 

Marja Turakainen, SjT
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Juurikkaat kylvetään 12-rivisellä kylvöko-
neella, riviväli on 47,5 cm ja siemenetäisyys 
21 cm. Tilan juurikaspelloilla käytettään ta-

vallista kasvinsuojeluruiskua sekä riviruiskua ja 
haraa. Juurikkaat nostetaan kolmerivisellä nos-
tokoneella.

Juurikkaat ovat tilalla ensisijaisessa asemassa, 
ne pyritään kylvämään ennen tilan muita kas-
veja, perunaa ja viljaa. Juurikkaat ruiskutettaan 
yleensä ensimmäisen kerran viikon kuluttua 
kylvöstä ja silloin käytetään koko pinnan ruis-
kutusta. Kun ensimmäinen ruiskutus tehdään 
ajoissa, saavat juurikkaat hyvät mahdollisuudet 
nopealle ja tasaiselle kasvulle koko kasvukau-
deksi.

Riviruiskutus
Mahdollisimman hyvän ruiskutustuloksen saa-
miseksi ei ainoastaan yksi oikeaan aikaan tehty 
koko pinnan ruiskutus ole riittävä. Kasvusto on 
pidettävä rikkakasveista puhtaana niin kauan 
kunnes rivivälit umpeutuvat. Heikola käyttää 
ensimmäisen koko pinnan ruiskutuksen jälkeen 
toisessa ja kolmannessa ruiskutuksessa Motes-
kan riviruiskua. Riviruiskulla torjutaan rikka-
kasvit vain juurikasriviltä, kaksi suutinta on 
suunnattu vinosti juurikasriviä kohti ja ruisku-
tettava alue on noin 20 cm leveä. Kahden - kol-
men päivän kuluttua ruiskutuksesta pelto hara-
taan 10 cm tarkkuudella.

Juurikkaiden riviruiskutus
Hannu Heikola Kokemäeltä on jo 30 vuoden ajan ruiskuttanut juurikkaat 

riviruiskulla. Riviruiskuttamalla voidaan säästää kustannuksia ja tehostaa 
ruiskutustulosta.

Moteska riviruisku.

Riviruiskutuksessa ei ole mitään ihmeellistä, 
ruiskutusajankohta ja käytettävät torjunta-ai-
neet ovat samoja kuin koko pinnan ruiskutuk-
sessa. Suurin ero on siinä, että vesi- ja torjunta-
ainemäärät puolittuvat, mikä taas pienentää 
selvästi torjunta-ainekustannuksia. Juurikkaat 
ruiskutetaan vain tarpeen vaatiessa, aina ei 
tarvita edes kolmea kertaa, toisinaan tehdään 
pesäkekäsittely juolavehnän tai ohdakkeiden 
torjumiseksi. Riviruiskutuksen onnistuminen 
edellyttää, että tilalla on oikein säädetty ja hyvin 
toimiva hara. Jokaisessa harayksikössä täytyy 
olla kannatuspyörä, jotta yksiköiden työsyvyys 
voidaan säätää erikseen. Haran kulutusosat täy-
tyy vaihtaa ajoissa, jotta harasta on mahdollisim-
man paljon hyötyä. Haraus pitäisi tehdä mah-
dollisimman aikaisin, jotta juurikkaan juuristo 
saa happea. Tämä näkyy selvästi kuorettuvilla 
mailla kovien sadekuurojen jälkeen.

Riviruiskun tuulisuojaimet.Kaksi suutinta per rivi.
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Toteutus
– ensimmäinen ruiskutus, koko pinnan ruisku-

tus ”normaali annos”
– Toinen ruiskutus, riviruiskutus ”puolikas an-

nos”
– Normaali haraus, yksi–kaksi päivää riviruis-

kutuksesta
– Kolmas ruiskutus, riviruiskutus ”puolikas an-

nos”
– Normaali haraus, yksi–kaksi päivää riviruis-

kutuksesta

Kustannusvertailu
Seuraavassa verrataan kolmen koko pinnan 
ruiskutuksen ja harauksen, yhden koko pinnan 
ruiskutuksen, kahden riviruiskutuksen sekä 
kahden harauksen kustannuksia.

Normaali ruiskutusohjelma kolme kertaa l/ha:
1. koko pinnan ruiskutus: Goltix 1.0, Betanal SE 

1,5, Tramat 0,2 ja Sunoco 0,5.
2. koko pinnan ruiskutus: Safari 25 (g/ha), Goltix 

0,5, Betanal SE 1,5, Tramat 0,3 ja Sunoco 0,5.
3. koko pinnan ruiskutus: Safari 25 (g/ha), Goltix 

0,5, Betanal SE 1,5, Tramat 0,4 ja Sunoco 0,5.

Ruiskutusohjelman kokonaiskustannus on 
175,73 € (alv 0 %). Työkustannukset ovat kolme 
kertaa ruiskutus yhteensä 48 € ja yksi haraus 25 
€. Hehtaarin kokonaiskustannus on 248,73 € (alv 
0 %).

Yksi koko pinnan ruiskutus ja kaksi riviruisku-
tusta l/ha:
1. koko pinnan ruiskutus: Goltix 1.0, Betanal SE 

1,5, Tramat 0,2  ja Sunoco 0,5.

Riviruiskun testaus.

2. riviruiskutus: Safari 12,5 (g/ha), Goltix 0,25, 
Betanal SE 0,75, Tramat 0,15 ja Sunoco 0,25.

3. riviruiskutus: Safari 12,5 (g/ha), Goltix 0,25, 
Betanal SE 0,75, Tramat 0,2 ja Sunoco 0,25.

Ruiskutusohjelman kokonaiskustannus on 
114,20 € (alv 0 %). Työkustannukset ovat kolme 
kertaa ruiskutus yhteensä 48 € ja kaksi kertaa ha-
raus yhteensä 50 €. Hehtaarin kokonaiskustan-
nus on 212,20 € (alv 0 %).

Päätelmät
Laskelman mukaan on näiden kahden ruisku-
tusohjelman hehtaarikustannuksen ero 36,53 €. 
Laskelma on vain esimerkki ja erot voivat vaih-
della tilojen välillä. Mahdollista riviruiskutuk-
sen ja harausten tuomaa sadonlisäystä ei laskel-
massa ole otettu huomioon.

Haraus on tärkeää.

Riviruiskutuksen tekemistä samanaikaises-
ti harauksen kanssa pitäisi tutkia uudelleen. 
Jos se onnistuisi, säästettäisiin kaksi ajokertaa. 
Tekniikka on jo olemassa mutta miten se toimii 
käytännössä, tukkiiko harauksen aiheuttama 
pöly ruiskun suuttimet? Toinen ongelma voi olla 
maavaikutteisten torjunta-aineiden huono teho 
kuivissa olosuhteissa, jollaiset olosuhteet usein 
ovat harauksen aikoihin. 

Lopuksi haluan kiittää Hannu Heikolaa ja hänen 
poikiaan Henriä ja Otsoa heidän kertomistaan 
käytännön kokemuksista.

Markus Sjöholm, SjT
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ke 5.6.  klo   9:00–12:00 Haraus & villijuurikas, Pellonpiennarpäivät Tuorlassa 
  (Tuorlantie 1, Kaarina)

ke 28.8.  klo   8:30–12:00 Aumauskoulutus Säkylässä (Ravintola Myllynkivi, Kivenhakkaajantie)

ke 25.9.  klo   8:30–11:30 Nostotappiot Säkylässä (Ravintola Myllynkivi, Kivenhakkaajantie)
                klo 13:00–15:00 Nostokoneet & säädöt, Pellonpiennarpäivät Räpin koetilalla 
  (Huhdintie 32, Köyliö)

ke 27.11.  klo   8:30–12:00 Viljelykiertokoulutus Tuorlassa (Auditorio, Tuorlantie 1, Kaarina)

to 28.11. klo   8:30–12:00 Viljelykiertokoulutus Säkylässä (Ravintola Myllynkivi, 
  Kivenhakkaajantie)

Tarkemmat tiedot tapahtumista päivittyvät osoitteeseen www.sjt.fi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
tiina.from@sjt.fi tai p. 040 581 4443. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kyseistä tapahtu-
maa. 

SjT:n Energiaa sokerin-
tuotantoon -koulutus-
hankkeen tapahtumat 

vuonna 2013

JUHLASEMINAARI 

ke 31.7.2013
Paikka: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen koetilat Tuorlassa

Päivä alkaa klo 9avoimet ovet
Klo 11.30 lounas
Klo 13 seminaari

OHJELMA
Seminaarin avaus, maatalousministeri Jari Koskinen 

Juurikkaan viljely Pohjoismaissa, viljelijä, Ruotsi
Juurikkaan viljely Keski-Euroopassa, viljelijä Lutz Beplate-Haarstrich, Saksa

KAHVI
Juurikas viljelykasvina tulevaisuudessa Suomessa, viljelijä Juha Wikström

Juurikastutkimus vuodesta 2013 eteenpäin Suomessa, johtaja Susanna Muurinen, SjT

Kolmen tehoaineen  
voimaa sokerijuurikkaan 
rikkatorjuntaan
•  Laaja-alainen teho

•  Luotettava - pitkän ajan hyvät 
kokemukset

•  Turvallinen juurikkaalle

•  Uusitut käyttöohjeet, tuote hyvin 
testattu

  Muista myös Betanal SE-valmiste 
olennaisena osana juurikkaan

 rikkatorjuntaa

Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä. 

www.bayercropscience.fi, www.bcsmobil.se 

Bayer Oy, Bayer CropScience • Keilaranta 12 • 02150 Espoo  
Puh. 020 78521 • Fax 020 785 82 13 



Kolmen tehoaineen  
voimaa sokerijuurikkaan 
rikkatorjuntaan
•  Laaja-alainen teho

•  Luotettava - pitkän ajan hyvät 
kokemukset

•  Turvallinen juurikkaalle

•  Uusitut käyttöohjeet, tuote hyvin 
testattu

  Muista myös Betanal SE-valmiste 
olennaisena osana juurikkaan

 rikkatorjuntaa

Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä. 

www.bayercropscience.fi, www.bcsmobil.se 

Bayer Oy, Bayer CropScience • Keilaranta 12 • 02150 Espoo  
Puh. 020 78521 • Fax 020 785 82 13 
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Vuoden 2011 sadon perusteella laatupalkinnot jaettiin seuraaville viljelijöille:

Tommi Peltovuori, Loppi
Ilpo Kalli, Kiukainen

Jan Stjernberg, Porvoo
Lotta Lausti, Särkisalo

Jyrki Puisto, Masku

Vuoden 2012 Juurikasisännät:
Erkki Suvitie, Oripää
Jari Heinonen, Oripää

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 2012 Melasniemen 
rahaston laatupalkinnot

EDENHALL

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

www.edenhall.fi

Kohta juurikassesonki taas alkaa! 
Jo nyt kannattaa hankkia nostokone 

valmiiksi syksyä varten.
Osta uusi Edenhall 753/754 itsellesi, 

kimppakoneena tai rahtikoneena.
Meillä on myös laaja valikoima käytettyjä 

tehdaskunnostettuja koneita.

Snart börjar sockerbetssäsongen igen! 
Det lönar sig att skaffa höstens 
sockerbetsupptagare redan nu.

Köp en ny Edenhall 753/754 åt er själv, 
i bolag eller som maskinstation.

Vi har också ett stort utbud begagnade 
fabriksrenoverade maskiner.

Uusi Edenhall 754, jolla ratasvantaat vedolla.
Ny Edenhall 754 med drivna oppelhjul.
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2010 viljan hinta oli alhainen ja hinnan vaih-
telut tuntuivat kohtuuttomilta.  Suvitien jo 
pitkään harjoittama sikatalouskaan ei ole 

ollut mitenkään vahvoilla. Naapurin heittämä 
ajatus juurikkaan viljelystä kiinnosti. Jos naapu-
ri oli pärjäillyt hyvin yksinään sokerijuurikaan 
kanssa, niin miksei yhdessä pärjäisi. He päätyi-
vät sokerijuurikkaan viljelyyn, koska se tuntui 
sopivan tiloille, sopimus tehtiin vuonna 2010.

Seuraavat seikat puolsivat sokerijuurikkaanvilje-
lyä:
– Sopimustuotantoa, mikä takaa vakaan hinnan. 
– Koko sato tehtaalle 0–3 kk:n kuluessa korjuu-

kauden alusta.
– Pienet investointikulut esim. viljaan verrattuna 

(kuivuri tai puimuri).
– Vähentää viljan varastotarvetta.
– Nykyaikaisilla koneilla työt ovat suhteellisen 

helppoja.
– Monipuolistaa tilan tuottoa.
– Vuoroviljely parantaa myös muiden viljelykas-

vien tuottoa.
 
Viljely 
Erkki Suvitien ja Jari Heinosen tilojen pinta-ala 
on yhteensä 200 ha, josta juurikkaalla on 40 ha.  
Jari Heinonen tekee tilan töiden lisäksi kirves-
miehen hommia. Kolmen vuoden keskiarvosa-
totaso on molemmilla isännillä ollut 48 tn, soke-
ri- % 16,7 ja puhtaus-% 88.

Tiloilla pyritään viljelykiertoon, jossa on kaksi 
vuotta juurikasta ja kaksi–kolme vuotta muuta 
viljelykasvia. Syyskyntö on todettu parhaaksi 
näille maalajeille, maat ovat sen verran saveh-

tavia. Juurikasmaan muokkausta varten on tälle 
vuodelle ostettu 7 metriä leveä Potilan äes, jolla 
saadaan hyvä kylvöalusta 1–2 ajokerralla. Pellon 
tiivistymistä pyritään vähentämään ajokertoja 
vähentämällä ja käyttämällä paripyöriä tai mah-
dollisimman leveitä renkaita aina, kun pellolla 
liikutaan.

Juurikkaat on kahtena vuotena kylvetty omalla 
12-rivisellä Tume Beet Masterilla. Siemenetäisyy-
tenä on 18 cm, lajikkeina Diana KWS, SY Cata ja 
SY Loud. Viime vuonna Syngentalla oli juurikas-
lajikkeiden näyteruudut Suvitien pellolla. Tila oli 
yksi Okra-näyttelyn tilakohde.

Rikkakasvit torjutaan 2–3 kerran ruiskutuksilla. 
Viljoille tehdään mahdollisimman hyvä rikka-
kasvitorjunta siten, että juurikkaalla päästäisiin 
mahdollisimman vähillä aineilla. 

Juurikasisännät 2012
Vuoden 2012 juurikasisänniksi valittiin Erkki Suvitie ja Jari Heinonen. 

Valintaperusteina oli, että he aloittivat kolme vuotta sitten uusina viljelijöinä. 
Heillä riitti uskallusta, vaikka sokerijuurikkaan viljely oli saanut paljon 

negatiivista arvostelua monelta viljelijältä pitkään jatkuneen huonon hinnan 
ja toimialasopimuksen ehtojen takia. Heidän viljelynsä on onnistunut hyvin 
ja yhteistyön korostaminen on yksi valinnan perusteita.  Suvitie ja Heinonen 

tekivät jo aikaisemmin yhteistyötä viljan viljelyssä, joten sama ajatus 
siirrettiin juurikkaaseen ja yhdessä on pystytty hankkimaan hyvä ja tehokas 

viljelykalusto.

Juurikkaille on oma ruisku. Pesuja tarvitaan 
silloin paljon vähemmän, eikä ole vaaraa 
juurikkaiden vioittumisesta niistä jäämis-
tä, mitä ruiskuun jää muiden viljelykasvien 
ruiskutuksista.
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Yhteiset koneet
Tiloilla kaikki juurikaskoneet ovat yhteisiä, niin 
myös Hardin 2 500 l hinattava ruisku. Ruisku-
tukset tehdään parhaaseen mahdolliseen aikaan 
aamuisin. Yleensä pystytään ruiskuttamaan ai-
nakin yksi tankillinen oikeaan aikaan ja siksi on 
hyvä, että ruisku on aina valmiudessa eikä hy-
vää ruiskutusaikaa kulu ruiskun pesuun. Siksi 
viljalle ja juurikkaalle on hankittu omat ruiskut.  

Nostoja varten on vuonna 2010 ostettu Salon 
seudulta käytetty 4-rivinen Edenhall nostokone, 
jossa on lisävarusteena mm. takapyöräveto. Kor-
jausten jälkeen siitä on saatu hyvä toimiva kone, 
jolla nostot sujuvat vaikeissakin olosuhteissa. 
Nostourakka on pyritty pitämään sopivan pie-
nenä, jotta vältyttäisiin olemasta pellolla pahim-
pien kelien aikaan. 
  

Aumaukseen on kiinnitetty huomiota ja aumat 
suojataan pressuilla ja Toptexilla hyvissä ajoin en-
nen pakkasia. Aumat on sijoitettu pellolle kanta-
van tien varteen. Teitä ja rekkojen kääntöpaikkoja 
on rakennettu ja niihin on ajettu sepeliä niin, että 
ne kestävät huonojakin kelejä.  

Juurikkaanviljelyn alkaessa vuonna 2010, tiloil-
la ei ollut mitään juurikaskalustoa. Kylvötyöt 
päätettiin antaa urakoitsijalle ja samalla opittiin 

Nyt jo 12 vuotta vanha 4-rivinen Edenhall, on 
osoittautunut onnistuneeksi koneostoksi. Isot 
renkaat ja veto takapyörissä ovat taannet, 
että juurikkaat on saatu nostettua märältäkin 
lohkolta. Viime syksy koetteli konetta, mutta 
isommilta remonteilta kuitenkin vältyttiin.

mitä seikkoja kylvössä pitää ottaa huomioon.  
Osa pelloista oli vielä kyntämättä, koska juurik-
kaan viljelyyn ei ollut varauduttu. Lohko pää-
tettiin muokata suoraan ilman kyntöä ja katsoa 
miten käy. Keväällä ei toivota sadetta juurikkai-
den taimettumisaikaan, mutta sekin koettiin heti 
ensimmäisenä kasvukautena. Aika raju kuuro 
lietti peltojen pinnat, pahiten kyntämättömän 
pellon. Onneksi maan rakenne oli hyvä ja taimia 
tuli pintaan melkein riittävästi. Pari syksyä on 
ollut märkiä, mutta niistäkin on selvitty hyvällä 
nostokalustolla.

Kokemus helpottaa
Nyt tästä eteenpäin luulisi olevan helpompaa, kun 
viljelyä on opiskeltu kolme vuotta. Oma juurikaska-
lusto on kunnossa, 12-rivinen Kongskilde harakin 
on ostettu. Sokerijuurikkaan hinta on noussut puo-
lella. Hyvä kannattavuus edellyttää lisäksi kunnon 
satoja, muistuttavat juurikasisännät. Hommaan 
täytyy paneutua huolella, tehtaalta ja muilta viljeli-
jöiltä saa aina neuvoja.

Aina löytyy parannettavaa, Suvitien suunnitel-
missa on parantaa salaojitusta ja tehdä täyden-
nysojitus toimivan ojituksen tueksi. Salaojien väli 
olisi sen jälkeen 9 metriä. Juurikkaan kasvukautta 
voidaan pidentää keväästä ja syksyllä saadaan 
maa pidettyä kuivempana ja maan  rakenne kun-
nossa. Näiden toimenpiteiden jälkeen pitäisi 
kaikki olla pääosin kunnossa, säiden varaan jää 
loppu satojen parannuksesta.      

Potilan 7 metriä leveällä Maxerilla pitäisi 
selvitä yhdellä ajokerralla. Kun vetokone on 
varustettu leveillä paripyörillä, pitäisi maan 
rakenteen säilyä hyvänä.

Heimo Holma, Sucros Oy
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Uusi puhdistusrullaston kannen lukitus (huom. 
nuoli). Kuvanottohetken jälkeen on pultin ympä-
rille lisätty kierrejousi. Alkuperäinen vivusto si-
jaitsee puhdistusrummuston sisällä. Vivusto jää 
saven sisälle, jolloin kannen avaaminen on todel-
la raskasta. Lisäksi uudella menetelmällä kansi 
on enemmän auki puhdistuksen aikana.

Konemuunnoksia

Led valot (2 x 15W). Jukon vakiovalo valaisee 
vain säiliöelevaattorin kyljen. Uudet valot valai-
sevat puhdistusrummuston ja toimivat samalla 
jopa peruutusvaloina.

Uusi vannaselevaattorin ”hattu”. Alkuperäinen suoja, joka oli tehty pellistä, ei käytännössä tehnyt 
muuta kuin keräsi savea.  Uusikin malli sitä jonkin verran tekee, mutta ei läheskään niin paljon kuin 
alkuperäinen.
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Mönkijäruisku, pesäkeruiskutuksiin. Työleveys on 7 
riviä, säiliön tilavuus 50 litraa, ruiskun käyttökytkin 
on ohjaustangossa.
Ruisku on ostettu ja puomi tehty itse.

http://www.gemplers.com/product/147752/
Fimco-Sprayer-12-volt-15-gallon-Deluxe-Handgun-
Adjustable-Pressure-Gauge

Kylvökoneen pinta-alamittari. Tehty vanhasta 
polkupyörän eturenkaasta ja mittarina on pol-
kupyörän nopeus/matkamittari. Matkaluke-
ma jaetaan 3.0034:llä jolloin saadaan hehtaarit.

Muutamat viljelijät ovat laittaneet Tume Mono 
SE-malliin jyräpyörän keskiosaan S-mallin ku-
miosan. Tämä estää kokkareiden takertumisen 
jyräpyörän lautasten väliin ja pitää koneen kyl-
vösyvyyden tasaisena.

Jos haluat tietää enemmän konemuunnoksista kysy konsulentilta muunnoksen tekijän 
nimi ja yhteystiedot.
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Mukaan mahtuu reilut 40 viljelijää, majoitus 2-hengen huoneissa. Matkaan lähdetään sunnun-
tai-iltana 10.11.2013 Finnairin lennolla Helsingistä Hampuriin, josta on bussikuljetus Hannove-
riin. Paluu on keskiviikkoiltana 13.11. samaa reittiä takaisin päin.

Alustava ohjelma, hinnat ja ilmoittautuminen julkaistaan keväällä lähetettävän kutsun yhtey-
dessä, tarkkaile siis postiasi. 

Sucros Oy järjestää sopimusviljelijöilleen 
opintomatkan Agritechnica-messuille 

Saksaan 10–13.marraskuuta 2013

Sucros Oy on mukana kesän Farmarissa Seinäjoella Farmit.net -osastolla.

Tervetuloa tapaamaan meitä!



36  –  Juurikassarka • Betfältet 1/2013

Tabell 4. Skyddsvstånd vid bekämpning av 
skadedjur med följande preparat .Skyddsavstånden för de olika prepara-

ten kan även kontrolleras i Tukes växt- 
skyddsmedelsregister tukes.fi/Tiedostot/

Kemi kaalituotteet/kas vinsuojeluaineet. I Lands - 
bygds verkets (MAVI) VIPU-tjänst kan man även 
se om ens egna åkrar gränsar till vattendrag en-
ligt den nya vattenlagen.

Växtskyddsråd för 
sockerbetor 2013

Integrerat växtskydd i bruk 2014
I växtodlingen måste man följa de allmänna 
principerna för integrerat växtskydd (IPM in-
tegrated pest management) från och med 2014. 
Målsättningen är att minska hälso- och miljö-
riskerna vid användning av växt-skyddsmedel. 
Med IPM skall man kunna dra nytta av olika 
bekämpningsmetoder, såsom odlingsteknik, fö-
rebyggande bekämpning, behovsprövning, ob-
servationer, uppföljning samt biologisk och me-
kanisk bekämpning på ett ekonomiskt hållbart 
sätt. Målsättningen är att förhindra växtsjukdo-
mar och skadedjur att sprida sig. IPM leder inte 
till stora förändringar i sockerbetans växtskydd 
eftersom man redan nu följer samma principer.

Nya sockerbetsfält
Ifall man tar i bruk nya sockerbetsfält så lö-nar 
det sig att reda ut vilka ogräsmedel man använt 
på åkern under föregående år. Rester från vissa 
preparat kan skada sockerbetorna. Sådana är 
bl.a. Ally 50 ST, Ally Class 50 WG, Logran 20 
EG, Logran Plus Oxitril, Titus WSB och Monitor. 

Nytt för sommaren 2013 är att skyddsavstånden på åkrar som gränsar till 
vattendrag har ändrat. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har gjort en 

riskbedömning av alla i Finland sålda bekämpningsmedel och fastslagit nya 
skyddsavstånd, som grundar sig förutom på giftigheten även bruksmängden och 
bedömning av vinddriften. Risken kan minskas för många preparat genom att 

använda sprutmunstycken som reducerar vinddriften. De nya skyddsavstånden 
blir obligatoriska till växtsäsongen 2015 men Tukes rekommenderar att de tas i 

bruk redan 2012–13. Mera om detta i denna tidning på sidan 15.

Tabell 1. Skyddsavstånd när man bekämpar 
ettåriga ogräs med följande preparat.

Tabell 2. Skyddsavstånd vid bekämpning av 
kvickrot med följande preparat

Tabell 3. Skyddsavstånd vid bekämpning av 
ramularia med följande preparat.

Spaltspridare
50 % 75 % 90 %

Decis Mega EW 50 ej tillåtet ej tillåtet 20 m 10 m
Fastac 50 ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet 15 m
Karate 2.5 WG eijtillåtet ej tillåtet ej tillåtet 10 m
Karate Zeon tekniikka ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet 10 m
Perfekthion 400 3 m 3 m 3 m 3 m
Roxion 3 m 3 m 3 m 3 m
Danadim Progress 3 m 3 m 3 m 3 m
Sumi Alpha 5 FW ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet 15 m

Spaltspridare
50 % 75 % 90 %

Focus Ultra 3 m – – –
Fusilade Max 3 m – – –
Targa Super 5 SC 3 m – – –
Agil 100 EC 3 m – – –

Spaltspridare
50 % 75 % 90 %

Amistar 10 m 5 m 3 m 3 m
Armure 3 m – – – 
Comet Pro ej tillåtet 20 m 10 m 5 m
Tilt 250 EC 3 m 3 m 3 m 3 m

Avdriftsreducerande munstycken
Munstyckstyp

Munstyckstyp
Avdriftsreducerande munstycken

Avdriftsreducerande munstycken
Munstyckstyp

Spaltspridare
50 % 75 % 90 %

Goltixit 3 m – – –
Betanal SE 3 m – – –
Betasana 2000 3 m – – –
Medifam 320 SC 3 m – – –
Betanal Progress SE 3 m – – –
PowerTwin 3 m – – –
Tramat 500 SE 3 m – – –
Safari 3 m – – –
Matrigon 72 SG 3 m – – –

Munstyckstyp
Avdriftsreducerande munstycken

Spaltspridare
50 % 75 % 90 %

Decis Mega EW 50 ej tillåtet ej tillåtet 20 m 10 m
Fastac 50 ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet 15 m
Karate 2.5 WG eijtillåtet ej tillåtet ej tillåtet 10 m
Karate Zeon tekniikka ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet 10 m
Perfekthion 400 3 m 3 m 3 m 3 m
Roxion 3 m 3 m 3 m 3 m
Danadim Progress 3 m 3 m 3 m 3 m
Sumi Alpha 5 FW ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet 15 m

Spaltspridare
50 % 75 % 90 %

Focus Ultra 3 m – – –
Fusilade Max 3 m – – –
Targa Super 5 SC 3 m – – –
Agil 100 EC 3 m – – –

Spaltspridare
50 % 75 % 90 %

Amistar 10 m 5 m 3 m 3 m
Armure 3 m – – – 
Comet Pro ej tillåtet 20 m 10 m 5 m
Tilt 250 EC 3 m 3 m 3 m 3 m

Avdriftsreducerande munstycken
Munstyckstyp

Munstyckstyp
Avdriftsreducerande munstycken

Avdriftsreducerande munstycken
Munstyckstyp

Spaltspridare
50 % 75 % 90 %

Decis Mega EW 50 ej tillåtet ej tillåtet 20 m 10 m
Fastac 50 ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet 15 m
Karate 2.5 WG eijtillåtet ej tillåtet ej tillåtet 10 m
Karate Zeon tekniikka ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet 10 m
Perfekthion 400 3 m 3 m 3 m 3 m
Roxion 3 m 3 m 3 m 3 m
Danadim Progress 3 m 3 m 3 m 3 m
Sumi Alpha 5 FW ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet 15 m

Spaltspridare
50 % 75 % 90 %

Focus Ultra 3 m – – –
Fusilade Max 3 m – – –
Targa Super 5 SC 3 m – – –
Agil 100 EC 3 m – – –

Spaltspridare
50 % 75 % 90 %

Amistar 10 m 5 m 3 m 3 m
Armure 3 m – – – 
Comet Pro ej tillåtet 20 m 10 m 5 m
Tilt 250 EC 3 m 3 m 3 m 3 m

Avdriftsreducerande munstycken
Munstyckstyp

Munstyckstyp
Avdriftsreducerande munstycken

Avdriftsreducerande munstycken
Munstyckstyp
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 Grundvattenområde   Begränsning av upprepad användning på 
    av klass  I och II  samma skifte
Cruiser Får ej användas  Får användas 
  • varje år
Poncho Beta Får ej användas Får användas 
  • vartannat år eller
  • två år efter varandra – pauss två år
Gaucho Får användas  Får användas 
  • vartannat år eller
  • två år efter varandra – paus två år

Mustang Forte-behandling har en karenstid på 
14 månader. Ifall man använt Clamox-preparat 
kan man odla sockerbetor efter två år.

Växtföljd
I sockerbetsodlingen är växtföljd en grund- för-
utsättning för lyckad skörd. Växtskyddet för 
mellanväxterna är av avgörande betydelse för 
sockerbetans växtskydd, t.ex. lönar det sig att 
välja preparat för spannmål som har god ef-
fekt på måra, pilört och baldersbrå samt vild-
beta. Mångåriga problemogräs såsom åkertistel, 
mjölktistel, mynta, gåsört och knölsyska samt 
kvickrot kan bekämpas efter spannmålsskörden 
med en glyfosatbehandling. Tistlar kan bekäm-
pas med Matrigon men effekten är 70 %. Växt-
följden minskar även risken för Ramularia och 
är enda sättet att minska förekomsten av betne-
matoder. Ifall man har betnematoder får man 
inte ha rybs eller raps i växtföljden.

Betning av frö
Med Tirama- och Tachigaren -betning bekäm-
pas rotbrand. Cruiser, Gaucho eller Poncho Beta 
-betning är mot skadedjur. Ifall förfrukten är en 
växt som lämnar mycket växtrester kvar i mar-
ken (vall eller spannmål) eller om man använt 
kreatursgödsel, förekommer mera skadedjur i 
marken än normalt. Då rekommenderas att man 
använder utsäde betat med Poncho Beta.
 
Cruiser, Gaucho och Poncho Beta -betningarna 
ger i allmänhet ett tillräckligt skydd mot jordlop-
por och stinkflyn. På besvärliga stinkflyområden 
och speciellt under varma och torra vårar och 
försomrar görs en skadedjursbesprutning genast 

när sockerbetsplantorna kommit upp, för stink-
flyna är tidigt igång. Med tanke på bekämpning 
av stinkflyn kommer den första ogräsbekämp-
ningen alltför sent. På grundvattenområden får 
man bara använda pyretroider (Decis Mega EW 
50, Karate Zeon-teknik, Karate 2.5 WG, Fastac 50 
och Sumi Alpha 5FW) för att bekämpa loppor, 
stinkflyn och betflugor. På grundvattenområden 
får man inte använda dimetoat-preparat (Dana-
dim Progress, Perfekthion 400 och Roxion).

Grundvattenbegränsning
På grundvattenområde gäller fortfarande be-
gränsad användning av fenmedifam (Betanal SE, 
Betasana 2000, Betanal Progress SE), desmedifam 
och etofumesat (Tramat 500 SC, Betanal Progress 
SE). När man besprutar bör följande råd iakttas: 
ifall skiftets jordart är ge-nomsläpplig jordart (fin 
mo eller grövre) och man odlar sockerbetor varje 
år på skiftet måste man använda radspruta. Be-
sprutningarna kan göras på hela ytan med mins-
ta möjliga dos ifall man odlar sockerbetor vart-
annat år på skiftet. Ifall alven är lera, kan man 
odla sockerbetor på skiftet varje år och bespruta 
med minsta möjliga dosering. Åkrarna bör vara 
täckdikade. Man bör lämna ett skyddsområde 
på minst 30–100 meter kring brunnar och källor 
varifrån man tar bruksvatten.

Användningsbegränsningar för 
metamitron
Metamitron (Goltix 700 SC, Goltix 70 WG ja Me-
tafol 700 SC)) får användas årligen 6,0 l/ha på 
samma skifte. Metamitron får inte användas på 
grundvattenområde.

Tabell 5. Användning av betningsmedel och begränsningar. När man övergår från ett alternativ 
till ett annat måste man se till att minimibegränsningarna följs.



38  –  Juurikassarka • Betfältet 1/2013

 Tramat 500 SC Betanal Progress SE

Tabell 6. Maximala bruksmängder för Tramat och Progress per hektar och växtperiod samt maxi-
mala bruksmängder för etofumesat (EFU), beroende på antalet år i växtcirkulationen.

Odling varje år på skiftet 0.67 l/ha 2.9 l/ha = 333 g EFU
Odling två år av tre på skiftet 1.0 l/ha  4.3 l/ha = 500 g EFU
Odling ett år av tre på skiftet 2.0 l/ha=1000 g EFU  8.6 l/ha = 1000 g EFU

Användningsbegränsningar för 
fenmedifam
Högsta tillåtna årliga användningsmängd för fen-
medifam är 960 g/ha. Begränsningen gäller för 
preparaten Betanal SE och Betasana 2000, som får 
användas högst 6,0 l/ha årligen på samma skifte. 
Medifam 320 SC har som högsta användnings-
mängd 3,0 l/ha under ett år. Tillsammans med 
Medifam används Poweroil.

Användningsbegränsningar för 
etofumesat
Enligt EU-reglerna får man som mest använda 
1000 g/ha etofumesat. I tabell 1 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.
 
Bekämpning av ogräs
För att nå ett lyckat resultat i ogräsbekämpning-
en bör den första besprutningen göras i tid när 
största delen av ogräsen är på hjärtbladsstadiet. 
Ogräsbekämpningarna bör göras under möjli-
gast goda förhållanden: hög relativ luftfukt, tem-
peratur kring 15–20 oC, lugnt och marken fuktig. 
Ifall man försenar sig och ogräsen är stora (2–5 
örtblad), behövs större mängder preparat och 
olja. Under normala förhållanden görs den an-
dra besprutningen 7–12 dygn efter den första be-
sprutningen. Ifall vädret varit kallt/torrt fördrö-
jer det groningen för nya ogräsplantor och man 
kan vara tvungen att framskjuta fram den andra 
besprutningen med några dagar. Den tredje be-
sprutningen är aktuell sen när nya ogräs grott 
och är på hjärtbladsstadiet. Man rekommende-
rar att hackning görs mellan andra och tredje 
besprutningen ifall det blivit kvar mycket ogräs 
från de tidigare besprutningarna. Ifall effekten 

vid den första och andra behandlingen varit bra 
kan den tredje besprutningen ersättas av hack-
ning.

När förhållandena för bekämpning är gynnsam-
ma kan man använda mindre mängder prepa-
rat. I torra, liksom i kalla förhållanden, behövs 
det större mängder preparat. De under normala 
förhållanden använda preparatmängderna finns 
i Tabell 7 och 8 i mitten av mängdtabellen för 
sprutmedel.

Under normala förhållanden då ogräsen till 
största delen är på hjärtbladsstadium räcker 0,5–
1,0 l olja per hektar på lerjordar och på lättare 
jordar 0,2–0,6 l/ha. I torra eller svala förhållan-
den och ifall ogräsen är större behövs det större 
mängder olja, på lerjordar 0,7–1,0 l/ha och på 
lättare jordar är 0,4–0,7 l/ha en lämplig mängd. 
Ifall dagstemperaturen stiger över 20 oC måste 
oljemängden minskas för att undvika skador på 
beståndet.

Program med en verksam substans – 
ettåriga ogräs
I tabell 7 finns sprutprogrammet för tankbland-
ningar med en verksam substans och använd-
ningsmängder enligt EU:s regler.

Progress-sprutprogram – ettåriga ogräs
I tabell 8 presenteras tankblandningarna i ett 
Progress-program med bruksmängder inom 
EU:s direktiv.

Att beakta vid besprutning:

Om betbeståndet är skadat
Ifall man upptäcker rotbrand, betnematoder, 
skador av sandstorm eller frost i betbeståndet, 
skall man kontakta sockerbetskonsulenten inn-
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an man utför en ogräsbekämpning. I undantags-
fall behövs en delad behandling eller lägre doser 
beroende på situationen.

Korrigering av sprutning
Om effekten av besprutningen av någon orsak är 
dålig, kan man spruta på nytt tidigast efter 4–5 
dygn.

Ettåriga problemogräs
För att bekämpa måra behövs tillräckligt med 
etofumesat (Tramat och Betanal Progress) och 
bra markverkan (fuktig jord) av metamitron 
(Goltix och Metafol). På dessa fält och i synnerhet 
under torra förhållanden rekommenderas hack-
ning mellan andra och tredje besprutningen. Om 
man tillsätter Safari i tankblandningen så för-
bättras effekten på måra. Safari har bäst effekt på 
måra när växtens första örtblad öppnar sig.

Pilörterna (åkerbinda, trampgräs, åkerpilört) be-
kämpas bäst med tillräckligt stor dos etofumesat 
(Tramat och Betanal Progress) och god markver-
kan (fuktig jord). På dessa fält och i synnerhet 
under torra förhållanden rekommenderas hack-
ning mellan andra och tredje besprutningen. 
Om man tillsätter Safari i tankblandningen för-
bättras bekämpningseffekten på pilörter. Safari 
har bästa effekt på åkerpilört när växtens första 
örtblad öppnat sig. Ifall det under flera år blivit 
kvar mycket pilört måste man ta till växtföljd 
och odla någon annan växt än sockerbetor.

På fält med mycket baldersbrå är det skäl att 
använda Safari-programmet redan i den första 
besprutningen, för den har inte tillräcklig effekt 
i den andra besprutningen på stora balders-
bråplantor. När man bekämpar baldersbrå kan 
Matrigon 72 SG och Safari användas i samma 
tankblandning. Matrigon 72 SG:s bruksmängd 
är då 70 g/ha. Preparatet får användas på 
grundvattenområden. Ifall baldersbråplantorna 
är stora eller om det förekommer brunskära på 
fältet så kan man också använda 70 g/ha Matri-
gon 72 SG i tankblandningen. Matrigon 72 SG har 
bästa effekten i varmt väder (över 15 oC).

Safari bör användas i minst två på varandra föl-
jande besprutningar, för det dödar inte ogräsen 
utan bara förhindrar deras tillväxt. Därför repar 
sig ogräsen efter en behandling med Safari. När 

man odlar sockerbetor på samma skifte två år av 
tre så är bruksmängderna för etofumesat ännu 
måttliga (500 g/ha) och effekten på måror och 
pilörter är relativt bra.

Efter den andra besprutningen rekommenderas 
hackning ifall det blivit kvar mycket ogräs så-
som måra, trampgräs och åkerbinda och andra 
tåliga ogräsarter.

Radsprutning
När man använder radsprutning görs den för-
sta besprutningen över hela ytan eftersom det 
är svårt att se såraderna. De därpå följande be-
sprutningarna kan göras med radsprutning. När 
man använder radsprutning skall hackning av 
radmellanrummen göras omedelbart efter be-
sprutningen. Hackningen kan göras inom 3–4 
dagar efter besprutningen.

Fleråriga problemogräs
Åkertistel och fettistel är lättast att bekämpa när 
man har spannmål i växtföljden. Det krävs oftast 
en mellangröda för att bekämpningen skall kun-
na göras effektivt. På betfältet kan åkertistel och 
fettistel bekämpas i allmänhet genom punktbe-
kämpning med Matrigon 72 SG, bruksmängden 
är 140–165 g/ha eller 2*80 g/ha. Bekämpning av 
åkertistelbestånd görs när de är 15–20 cm höga 
och fettistel när den har minst sex örtblad. Matri-
gon 72 SG har bästa effekt vid varmt väder (över 
+15 oC). Besprutning skall undvikas ifall det är 
alltför torrt, hett eller kallt.

Det lönar sig att göra den första bekämpningen 
på kvickrot när beståndet har 3–4 blad. Ny be-
handling är aktuell efter ungefär tre veckor. 
För bekämpning har godkänts Agil 100 EC och 
Targa Super 5 SC. De kan även användas på 
grundvattenområden. Däremot är det förbjudet 
att använda Focus Ultra och Fusilade Max på 
grundvattenområden. Det lönar sig att lämna 
3–4 dygn mellan ogräsbekämpningen och kvick-
rotsbekämpningen så att inte preparatens effekt 
på kvickrot försvagas.

Bekämpning av bladsjukdomar
Ifall vädret varit rätt varmt och regnigt i slutet av 
juli och början av augusti, så uppenbarar sig de 
första bladfläckarna förorsakade av Ramularia 
beticola -svampen. Beståndet skall besprutas så 
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Tabell 7. 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.

Tabell 8. Betanal Progress och FEN sprutmängderna (l/ha) har beräknats för tre besprutnings-
gånger med etofumesat och fenmedifam per hektar och år beroende på hur många år av tre man 
odlar sockerbetor.

Varje år Två år av tre Ett år av tre
1. besprutningen l/ha eller kg/ha l/ha eller kg/ha l/ha eller kg/ha
MET (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 0,2 - 0,5
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. besprutningen
MET (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 0,2 - 0,75
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
3. besprutningen
MET (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 0,2 - 0,75
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)

Varje år Två år av tre Ett år av tre

1. besprutningen l/ha eller kg/ha l/ha eller kg/ha l/ha eller kg/ha
MET (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
FEN 1,0 - 1,6 1,0 - 1,4 1,5 - 1,4 - 0,7
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. besprutningen
MET (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
FEN 1,0 - 1,5 1,0 - 1,3 1,5 - 1,2 - 0,65
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
3. besprutninen
MET (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
FEN 1,0 - 1,5 1,0 - 1,2 1,5 - 1,2 - 0,6
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)

Varje år Två år av tre Ett år av tre
1. besprutningen l/ha eller kg/ha l/ha eller kg/ha l/ha eller kg/ha
MET (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 0,2 - 0,5
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. besprutningen
MET (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 0,2 - 0,75
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
3. besprutningen
MET (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 0,2 - 0,75
FEN 9) 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)

Varje år Två år av tre Ett år av tre

1. besprutningen l/ha eller kg/ha l/ha eller kg/ha l/ha eller kg/ha
MET (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
FEN 1,0 - 1,6 1,0 - 1,4 1,5 - 1,4 - 0,7
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. besprutningen
MET (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
FEN 1,0 - 1,5 1,0 - 1,3 1,5 - 1,2 - 0,65
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
3. besprutninen
MET (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
FEN 1,0 - 1,5 1,0 - 1,2 1,5 - 1,2 - 0,6
Olja (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5) (0,3) - 0,5 - 1,0 - (1,5)
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fort de första fläckarna uppenbarar sig på bladen 
och senast i mitten av augusti. 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 den andra besprutningen. 
För bekämpning av bladsjukdomar på sockerbe-
tor har man godkänt Tilt 250 EC, Amistar, Co-
met Pro och Armure. Armure får användas bara 
vartannat år på samma skifte. De övriga prepa-
raten får användas varje år. I tabell 9 presenteras 
bruksmängderna för de olika preparaten när be-
kämpningen görs en gång eller två gånger. Alla 
preparat får användas på grundvattenområden. 
För att förhindra resistens mot något preparat 
rekommenderas att man gör tankblandningar 
med preparat som verkar på olika sätt. Till tri-

atsol-gruppen hör Tilt och Armure, till strobulin-
gruppen Amistar och Comet Pro.

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. Om man besprutar områden som 
gränsar till vattendrag så måste man lämna en 
skyddszon på 3–15 meter (noggrannare infor-
mation på försäljningsförpackningen).

Touchdown Premium
Touchdown Premium får användas innan sock-
erbetsfröet bildat planta (1,0–1,5 l/ha + fästme-

Använda förkortningar:
MET (metamitronpreparat) = Goltix 700 SC, Goltix 70 WG, Metafol 700 SC
FEN (traditionellt fenmedifampreparat) = Betanal SE, Betasana 2000
Olja = t.ex. Sunoco 11E/3

Vid besprutningen bör följande beaktas:
  1. Vattenmängd 150–200 l/ha
  2. *MET bruksmängd i Safari-programmet är 0,5 l/ha/besprutning. MET-preparaten har an-

vändningsförbud 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.

  4. Safari-programmet rekommenderas ifall det förekommer baldersbrå, brunskära, pilörter, kors-
blomstriga ogräs, vitgröe, harkål eller etternässla.

  5. På mulljordar används MET 2,0 l/ha i den första besprutningen och 1,5 l/ha i den andra och 
tredje besprutningen (inom parentes).

  6. Ifall det blivit kvar baldersbrå efter den första besprutningen, tillsätts vid den andra besprut-
ningen 70 g Matrigon 72 SG per hektar.

  7. 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 fyra dagar före eller 14 dagar ef-
ter Safari-programmet eftersom det är viktigt att tistlarna är i god växtkraft vid besprutningen.

  8. När man bekämpar baldersbrå kan man blanda Matrigon 72 SG med Safari i en tankblandning. 
  9. Bruksmängden för Medifam 320 SC är i 1.–3. besprutningen 0,8 - 1,0 l/ha + PowerOil 0,5 - 1,5 - 

(2,0) l/ha 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 
oljemängder (oljemängd inom parentes). Ifall det är varmt väder kan stora mängder olja skada 
sockerbetorna.
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 Engångsbehandling  Delad behandling
 I början av augusti  1. besprutningen i början av augusti
  2. besprutninen efter ca 3 veckor

Tilt 250 EC 0.5 l/ha  2 x Tilt 0.5 l/ha eller  
karenstid 35 dygn   2 x Tilt 0.5 l/ha + Amistar 0.5 l/ha eller 
   2 x Tilt 0.5 l/ha + Comet Pro 0.6 l/ha

Armure  0.6 - 0.8 l/ha  2 x Armure 0.4 l/ha eller   
 karenstid 21 dygn  2 x Armure 0.4 l/ha + Amistar 0.5 l/ha eller 
   2 x Armure 0.4 l/ha + Comet Pro 0.6 l/ha

Amistar 1.0 l/ha  2 x Amistar 0.5 l/ha eller   
 karenstid 30 dygn  2 x Amistar 0.5 l/ha + Tilt 0.5 l/ha eller 
   2 x Amistar 0.5 l/ha + Armure 0.4 l/ha

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

Tabell 9. Bruksmängder för de olika preparaten för bekämpning av bladsjukdomar och tank 
blandningar, när beståndet besprutas en gång eller två gånger (delad behandling). I tankb-
landningen används samma mängder som i delad behandling.

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. Ifall man besprutar områden intill 
vattendrag måste man lämna en 3 meter bred 
skyddszon.

Tabell 10. Betanal Progress SE och motsva-
rande mängder Tramat 500 SC och Betanal 
SE samt bruksmängder för 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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 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  040 678 5757

 Heimo Holma  010 431 4812
   050 521 4623
  
 Marika Muntola  010 431 4876 
   040 146 9330
 
Ruotsinkieliset Markus Sjöholm  040 160 8811
   s-posti:
   markus.sjoholm@ 
	 	 	 sjt.fi

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, 
äitiyslomasijainen Harri Louramo  040 773 0585

Tutkimusagrologi Markus Sjöholm  040 160 8811

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 
  



Pulleat pannukakut
12–14 kpl 

Ainekset
4 dl puolikarkeita vehnä- tai spelttijauhoja

1 rkl Dansukker Vaniljasokeria
2 tl Dansukker Taloussokeria

1 tl soodaa
¾ tl suolaa

1 prk (200 g) kermaviiliä
2 kananmunaa

1 ½–2 dl maitoa

Paistamiseen
margariinia

Tarjoiluun
hilloa ja kermavaahtoa 

Mittaa kuivat aineet sekoituskulhoon. Lisää kermaviili, munat ja maito. Se-
koita ja anna taikinan turvota 15 minuuttia. Paista taikinasta pulleita, pieniä 

pannukakkuja. Nauti hillon ja kermavaahdon kera välittömästi. 

Kuningatarhillo mikrossa
n. 5 dl valmista hilloa 

Ainekset
250 g (n. 3,5 dl) mustikkaa

250 g (n. 5 dl) vadelmaa
250 g (n. 3 dl) Dansukker Hillosokeria

Pane marjat ja hillosokeri noin kahden litran vetoiseen, mikrouunin kestävään 
kulhoon. Kuumenna täydellä teholla (800 W) noin 10 minuuttia, kunnes soke-
ri on täysin sulanut ja seos kuplii. Sekoita kerran keittämisen keskivaiheessa. 
Jäähdytä noin 15 minuuttia ja kaada puhtaisiin purkkeihin. Sulje hyvin ja 

säilytä viileässä.


