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okerijuurikaan Tutkimuskeskuksen 60-vuotisjuhlavuosi on edennyt juurikkaan nostojen
kynnykselle. Pieni katsaus kasvukauteen osoittaa, että terminen kasvukausi alkoi hyvin myöhään huhtikuun lopulla. Koealueiden kylvöt
päästiin aloittamaan Tuorlassa 9.5.2013. Huhtikuun aikana kertynyt sademäärä oli runsaampi
kuin viitenä edellisenä vuonna, mutta toukokuun sademäärä jäi selvästi edellisistä vuosista.
Tämä johti siihen, että maat kuivuivat nopeasti
ja vaikean syksyn jälkeen epätasainen kynnös
oli vaikea saada kosteusoloiltaan tasaiseksi.
Läpi Varsinais-Suomen oli sekä koealueilla että
käytännön viljelmillä ongelmia muokkauksen
kanssa. Tässä lehdessä voimme myös tutustua
tarkemmin pidemmän ajan lämpötilaseurantaan
ja sen satovaikutuksiin.

esäinen 60-vuotisjuhlatapahtuma sujui
kauniissa säässä ja iloisella mielellä. Kiitos
onnistuneesta päivästä kuuluu kaikille tilaisuuteen osallistuneille ja tilaisuuden järjestämisestä
vastanneelle SjT:n henkilöstölle. Tilaisuuteen
pääsi osallistumaan noin 220 kävijää. Päivän
ohjelmasta voi tiivistetysti lukea tämän lehden
sivuilta.

J

uurikkaanviljelyn tehostamiseen on panostettu laajasti koko Nordzuckerin toiminta-alueella. Ulkomaisten tutkimusryhmien ja kotimaisen tutkimuksen tuloksista on otettu esittelyyn
tuloksia nostotappiotutkimuksesta ja starttifosforiprojektin toiminnasta.

S

ato-odotukset ovat hyvät ja keli on suosinut
puintitöitä, syysviljoja on päästy kylvämään
hyvissä olosuhteissa. Näyttää siis siltä, että syystyöt etenevät tänä syksynä loogisessa järjestyksessä, mutta varsinaisesta nostokelistä ei uskalla
mennä sanomaan vielä mitään. Toivotaan parasta.

i har redan kommit långt på Centralen
för Sockerbetsforsknings jubileumsår och
härnäst följer skördetiden för sockerbetor. Den
termiska växtperioden började rätt sent, först i
slutet av april. Man började sådden av försök
i Tuorla den 9.5. I april regnade det mera än i
medeltal under de senaste fem åren, men i stället
i maj regnade det betydligt mindre än under de
senaste åren. Detta ledde till att marken torkade
snabbt och det var svårt att få en jämnt fuktig såbädd på de ojämna tiltorna. Sådden var problematisk både på försöksfältena och på gårdarna
runt om i Egentliga Finland. I tidningen finns en
artikel om hur temperaturen har förändrats under en längre period och hur förändringen har
påverkat sockerbetskörden.
i hade vackert väder och allt lyckades väl
under vårt 60-årsjubileum. Tack för den
lyckade dagen till alla som deltog i festligheterna och för CfS:s personal som ansvarade för
arrangemangen. I tillställningen deltog ca 220
personer. Man hittar en kort reportage om dagen
i tidningen.

M

an satsar mycket för effektivering av sockerbetsodlingen inom hela Nordzuckers
verksamhetsområde. Vi har plockat resultat från
både utländska och inhemska försök, skördeskadeundersökningen som har utförts i Sverige och
startfosforprojektet från Finland.

Å

rets skörd förväntas att bli bra och man har
kunnat tröska och så höstsäd under fina
förhållanden. Det verkar som om höstarbetena
i år kunde utföras i en logisk ordning, men man
vågar bara hoppas på bra förhållanden också
under sockerbetsskörden.
Lycklig höst till alla!

Hyvää syksyä kaikille!

Susanna Muurinen
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Mentorointi – uusia
viljelijöitä sokeriketjuun
Kokemukset hyviä
Sucros esitteli vuonna 2012 ensimmäisen kerran
ns. Mentorointi-ohjelman, joka toimii lisäapuna
rekrytoitaessa uusia sokerijuurikkaan viljelijöitä. Tähän asti ohjelmasta on saatu pelkästään
positiivista palautetta.
Ohjelman tarkoitus on palkita nykyisiä sokerijuurikkaan viljelijöitä siitä, että he tuovat uusia
viljelijöitä mukaan juurikkaan viljelijöiksi ja samalla opastavat uutta viljelijää alkuun käytännön
asioissa. Sucros toki on mukana uusien viljelijöiden rekrytoinnissa, kouluttamisessa ja liikkeelle
lähdön avustamisessa, mutta valitettavasti viljelykonsulentti ei ehdi kaikille tiloilla opastamaan
esimerkiksi kylvön yhteydessä. Tämän vuoksi
mentori toimii uuden aloittavan viljelijän tukihenkilönä mm. liikkeellelähdön yhteydessä.

Ohjelma jatkuu vuodelle 2014
Ohjelmaa jatketaan vuodesta 2013 saatujen hyvien kokemusten perusteella myös vuoden 2014
viljelyn osalle. Ohjelman rakenne pysyy samana. Nykyiselle sokerijuurikkaan viljelijälle maksetaan kiinteä 2 000 € palkkio siitä, että hän tuo
uuden viljelijän mukaan vuodeksi 2014. Uudeksi
viljelijäksi katsotaan viljelijä, jolla ei ole ollut juurikasta vuonna 2013 (pois lukien välivuoden pitäjät). Kiinteän palkkion lisäksi maksetaan mentorille hyvin tehdystä neuvontatyöstä bonus, joka
perustuu uuden viljelijän kyseisen vuoden sokerisatoon. Mikäli uuden viljelijän keskisato ylittää
konsulenttipiirin keskisadon, maksetaan 100 €
jokaiselta 100:ta sokerikilolta, jonka viljelijän sokerisato ylittää konsulenttipiirin keskisadon.
Esimerkki:
Konsulenttipiirin keskisato:
40 tn juurikasta, pol 16,0 % = 6,4 tn sokeria
Uuden viljelijän sato:		
45 tn juurikasta, pol 16,5 % = 7,4 tn sokeria
Uuden viljelijän sato ylittää 1 000 kilolla konsulenttipiirin keskisadon, jolloin ylimääräinen bo-
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nus mentorille on 1 000 €. Eli kaiken kaikkiaan
mentori saa kokonaispalkkiokseen 3 000 euroa.
Tällöin hyöty on molemminpuolinen, uusi viljelijä saa hyvän sadon ja rahallisen korvauksen
siitä tilitysten muodossa ja mentori saa korvauksen omasta työstään palkkion muodossa.

Sokerintuotanto kasvuun
Vuodelle 2013 sokerijuurikkaan viljelyn aloitti kaikkiaan 70 uutta viljelijää. Tämä on suurin
luku vuosiin, ehkä vuosikymmeniin. Olemme
siitä erittäin iloisia. Kuitenkin työn pitää jatkua
ja tarvitsemme edelleen mukaan uusia viljelijöitä. Vuosittain mm. eläköitymisen kautta viljelijälukumäärä vähenee luontaisesti ja mm. tämän
vajeen kattamiseksi tarvitsemme uusia viljelijöitä. Vain harvat nykyisistä viljelijöistämme voivat kasvattaa omaa juurikaspinta-alaansa ilman
tilan kokonaispinta-alan kasvua. Sokerijuurikastuotannon tulevaisuuden turvaamiseksi on
äärimmäisen tärkeää, että pääsemme täysin pois
monokulttuurista eli tilanteesta, jossa juurikasta
viljellään juurikkaan perään. Viljelykierron avulla pystymme lyhyellä tähtäimellä nostamaan satoja ja pysymme kilpailukykyisinä muuttuvassa
maailmassa.
Sucroksen selkeänä ja yksiselitteisinä tavoitteena
on saada kokonaissokerituotanto kasvuun, jotta saamme varmasti vuosittain maakiintiömme
täyteen. Tämä on mahdollista saavuttaa kahta
kautta: saamme keskimääräiset sokerisadot kasvamaan tilatasolla ja samalla uusia viljelijöitä juurikastuotannon piiriin.

Juurikkaan kilpailukyky ja satotason
merkitys
Vuonna 2013 käytyjen hintaneuvottelujen tuloksena vakiolaatuisen sokerijuurikkaan hintaa
nostettiin noin 40 euroon tonnilta. Tämän lisäksi
Sucros kattaa 4/5 puhtaan juurikkaan rahdista
150 kilometriin saakka.

Juurikas on nykyhinnoilla ja alhaisillakin satotasoilla erittäin kilpailukykyinen kasvi verrattuna vaikka viljaan. Vakiolaatuisen juurikkaan
40 tonnin hehtaarisadolla bruttotulot ovat noin
1 600 euroa hehtaarilta + kuljetuskorvaus. Tämän lisäksi on huomattava, että juurikas saa
350 €/ha kansallista tukea, mitä muut viljelykasvit eivät saa. Lisäksi juurikkaalle maksetaan
maatalousviranomaisten toimesta tila-, LFA-, ja
ympäristötuet kuten viljoillekin.

Mikäli viljelijä omilla toimillaan, viljelykierrolla, pH:ta nostamalla, ojitusta parantamalla ja
muilla vastaavilla toimenpiteillä pystyy parantamaan keskisatojaan esimerkiksi 10 tonnilla,
tarkoittaa se 400 euron bruttotulojen lisäystä per
hehtaari. Tämänhetkisillä rehuviljojen hinnoilla
pelkän sokerijuurikkaan sadonlisän arvo vastaa
vajaata 3 tonnia rehuviljaa. Juurikkaaseen kannattaa panostaa tosissaan sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Tero Tanner, Sucros Oy

Uusi viljelykonsulentti
O

len Petri Suvanto ja olen toiminut huhtikuun alusta asti Sucroksen viljelykonsulenttina. Valmistuin kasvinviljelyn agrologiksi
HAMK Mustialasta keväällä 2012. Aikaisempaa
työkokemusta itselläni on Hämeen ELY-keskuksesta, jossa toimin puoli vuotta tarkastajana,
sekä Laitilan kaupungin maataloustoimesta, jossa käsittelin tukihakemuksia ja tein hukkakauravalvontaa. ELY-keskuksessa pääasiallinen työtehtäväni oli pelto-alavalvontojen tekeminen.

T

ilanpidon aloitin sukupolvenvaihdoksella
2013 tammikuussa. Tilani sijaitsee Euran
Hinnerjoella, jossa myös tällä hetkellä asun.
Sokerijuurikkaan viljelyn olen aloittanut tänä
vuonna kymmenellä hehtaarilla ja tarkoitus on
nostaa ala ensi vuona 15 hehtaarin tuntumaan.

K

onsulenttialueenani on Varsinais-Suomen
puolella Vakka-Suomi, osa Turun seudusta,
Loimaa, Pöytyä ja Oripää sekä Satakunnan puolelta Euran (pl. Kiukainen) ja Eurajoen kunnat.
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SjT täytti 60 vuotta
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus perustettiin 60 vuotta sitten silloisten
sokeritehtaiden yhteiseksi tutkimuselimeksi. Pitkää tutkimusuraa juhlistettiin
heinäkuussa pidetyillä Avoimilla ovilla ja Juhlaseminaarilla. Yleisöllä oli
mahdollisuus tutustua kenttäkokeisiin, posterinäyttelyyn, koetoiminnan
koneisiin ja SjT:n koetupaan.

J

uhlaseminaarissa puhui maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Hän kertoi, että
sokerikiintiöt poistuvat syyskuun lopussa 2017, mutta se ei ratkaise juurikkaan viljelyn
tulevaisuutta Suomessa. Juurikkaan kansallinen
tuki on kirjattu EU:n markkina-asetukseen, eikä
sen käyttöaikaa ole rajattu. Ministeri piti tärkeänä, että juurikkaan viljely säilyy Suomessa. Juurikkaan viljelyn
jatkumisen edellytyksenä on sen
k i l p a i l u kyv yn
parantaminen.
SjT on koko ajan
ennakkoluulot-

SjT:n henkilökunta esitteli vieraille kesän kokeita.
Kauempana oleville koealueille oli järjestetty traktorikuljetus.

tomasti kehittänyt viljelyä ja ottanut ohjelmaansa uusia tutkimusaiheita. Juurikassarka-lehti ja
SjT:n nettisivut tuovat tulokset nopeasti viljelijöiden käyttöön.
Johtaja Susanna Muurinen kertoi sokerijuurikkaan tutkimuksesta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa sekä tutkimuksen haasteista. SjT:n
tutkimusaiheet käsittävät lajike-, kasvinsuojelu- ja ravinnetutkimuksen sekä viljelytekniikan.
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Koetoiminnan kalustoa ja laitteita oli
esillä pihalla ja koetuvalla.

Myös viljelyneuvonta on keskeisessä
osassa SjT:n toiminnassa. Tänä vuonna
tutkimuskeskuksella on hieman yli 2 900
koeruutua, joista yli puolet on lajikekokeita.
Juurikkaanviljelijä Juha Wickströmin
esitys käsitteli sokerijuurikkaan tulevaisuutta Suomessa. Hän sanoi, että juurikkaan viljelyssä viime vuosina vallinnut
kielteinen kierre on kääntynyt positiivisemmaksi, kun viljelyn kannattavuus
on parantunut hinnannousun myötä ja
uusia viljelijöitä on tullut mukaan. Hän totesi,
että perusasioiden ollessa kunnossa juurikkaanviljely jatkuu vaikka kiintiöt poistuvat. Kannattavuuden paraneminen näkyy investoinneissa,
jotka taas lisäävät tuotannon tehokkuutta ja tuovat nostetta satotasoihin.
Tohtori Lutz Beplate-Haarstrich saapui Suderburgista Saksasta. Hänen esityksensä käsitteli
juurikkaan viljelyä Keski-Euroopassa. Hän ker-

Posterinäyttely koulun konehallilla.

toi omasta maatilastaan ja sokerijuurikkaan viljelykäytännöistä. Juurikkaat
kylvetään heillä maaliskuun lopulla ja
nostetaan syyskuun puolesta välistä
marraskuun puoleenväliin. Kaikissa
viljelykäytännöissä pyritään varmistamaan keväällä kosteuden säilyminen
maassa. Juurikasta sadetetaan ja se aloitetaan juurikkaalla kasvuston sulkeuduttua. Kokonaissadetusmäärä on jopa
120 mm, jos tarve vaatii. Työmäärältään
juurikkaan viljely on Pohjois-Saksassa
vaativaa, jo pelkästään lannoituskertoja on neljä ja ruiskutuskertoja vähintään
kuusi.
Juurikassarka • Betfältet 2/2013 –
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Ruokailun jälkeen siirryttiin seminaariteltalle.

Ministeri Jari Koskinen, Sucroksen maatalousjohtaja Matti Kukkola ja SjT:n johtaja
Susanna Muurinen.

SjT:n hallituksen puheenjohtaja Erkki
Kemppainen toivotti vieraat tervetulleiksi Juhlaseminaariin.

Ruotsin sokerijuurikkaiden viljelijäyhdistyksen
pääsihteeri Anders Lindkvist kertoi esityksessään Ruotsin juurikkaanviljelystä nyt ja tulevaisuudessa. Hänen mukaansa kiintiöjärjestelmän
poistumisesta huolimatta juurikas tulee olemaan monen viljelijän tuottoisa ja vakaa tulonlähde osana järkevää viljelykiertoa. Ruotsissa

tyypillisesti kierrossa on 15–20 % juurikasta ja
syysrypsi on yleinen juurikaskierrossa. Hän kertoi myös kuljetuksista, juurikkaan hintatekijöistä
ja totesi ruotsalaisen sokerisektorin olevan vahva
ja vuorovaikutussuhteet Nordic Sugarin kanssa
hyvät.

Marja Turakainen ja Marte Römer-Lindroos, SjT
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Energiaa sokerintuotantoon
-hanke etenee
Energiaa sokerintuotantoon on SjT:n koordinoima koulutushanke
sokerijuurikkaanviljelijöille. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen
maaseudun kehittämisrahastosta ja hankkeen yksityistä osuutta rahoittaa
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus. Hanke käynnistyi 3.1.2013.

N

yt kaksivuotisen hankkeen ensimmäinen vuosi on hyvinkin
jo puolessa välissä. Tähän mennessä hankkeen puitteissa on pidetty
kaksi koulutustilaisuutta, kasvinsuojelukoulutus ja peltopäivä harauksesta.
Koulutuksien osallistujamäärä on ollut
säännöllisesti yli 50, mitä voi pitää hyvänä saavutuksena ja osoituksena siitä, että
hankkeen sisältö on onnistuttu räätälöimään viljelijöiden tarpeita vastaavaksi.
On ollut ilahduttavaa huomata, että joukossa
on ollut myös uusia kasvoja tuttujen aktiivisten
viljelijöiden lisäksi. Myös uusille viljelijöille on
haluttu tarjota hankkeen puitteissa ylimääräistä
opastusta. Näitä tutustumiskäyntejä kokeneempien viljelijöiden tiloille on pidetty tähän mennessä kaksi, 10.6. Virttaalla ja 11.6. Särkisalossa.

Viljelijöitä kasvinsuojelukoulutuksessa Säkylässä, ravintola Myllynkiven Vihreässä
salissa 4.4.2013.

Muita tapahtumia

Keskiviikkona elokuun 28. päivä pidettiin ajankohtainen aumaukseen liittyvä koulutustilaisuus Säkylässä. Syyskuussa
(ke 25.9.) pidetään sekä koulutustilaisuus että peltopäivät.
Aamupäivällä pidetään koulutusosuus ravintola Myllynkivessä Säkylässä. Päivän aiheena ovat nostotappiot ja niiden välttäminen. Tilaisuuteen
on kutsuttu puhujia Ruotsista
kertomaan NBR:n nostotappiokokeista. Lisäksi käydään
läpi nostokoneiden säätöjä ja
ajankohtaista juurikasasiaa.
Iltapäiväksi siirrytään Räpin
koetilalle Köyliöön, jossa vuorossa ovat nostonäytös, Suurin
juurikas -kisa ym. ohjelmaa.
Marraskuussa vuorossa on
Kameraohjattavat harat kiinnostivat Tuorlassa 5.6.2013
koulutus viljelykierrosta. Vilpidetyssä peltopäivässä.
Juurikassarka • Betfältet 2/2013 –
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jelykiertoa pyritään käsittelemään sekä tutkimuksellisesta, taloudellisesta, tilastollisesta että
käytännön näkökulmasta. Sama koulutus pidetään sekä Tuorlassa (ke 27.11.) että Säkylässä (to
28.11.).
Ensi vuoden ensimmäinen koulutus pidetään
helmikuussa (12.2. Tuorla, 13.2. Säkylä). Aiheena
ovat maaperä ja ojitus. Maaliskuussa puhutaan
ruiskutuksista ja huhtikuussa matkustetaan Saksaan tutustumaan paikallisiin kevätruiskutuksiin. Lisäksi huhtikuussa pidetään peltopäivät
kylvöihin liittyen. Kesäkuussa pidetään IPM-aiheiset pellonpiennarpäivät ja kesä-heinäkuussa
pidetään koulutuspäivä kasvien ravitsemukses-

ta. Syys-lokakuussa on vuorossa IPM-koulutus
ja samassa kuussa lennetään Beet Europe tapahtumaan Puolaan.
Hankkeen ohjelmaa päivitetään SjT:n ja Sucroksen kotisivuille (www.sjt.fi ja www.sucros.fi).
Lisäksi hankkeesta tiedotetaan Juurikassarkalehdessä ja Maaseudun tulevaisuudessa.
Koulutuspäivien sisältöön on edelleen mahdollista päästä vaikuttamaan ja ideat ovat erittäin
tervetulleita. Tiedusteluja ja ilmoittautumisia
vastaanottaa hankkeen koordinaattori Tiina
From (p. 040 581 4443 tai tiina.from@sjt.fi).

Tiina From, projektikoordinaattori

AgroAnalyysit – lähellä sokerijuurikkaan viljelijää

Viljavuustutkimukset

Analyysivalikoimiimme kuuluvat myös juurikasankeroismääritykset sekä rehu- ja lanta-analyysit. Hinnasto ja tutkimustilauslomakkeet kotisivuiltamme tai puhelimitse. SjT:n laboratoriotoiminnan jatkaja Salossa yli 35 vuoden kokemuksella.
Muistathan että maanäytteet tulee
o ttaa viiden vuoden välein, puutarha-

kasveja viljeltäessä kolmen vuoden välein.

AgroAnalyysit

AgroAnalyysit Oy
Korvenkyläntie 201, 25170 Kotalato
Puh. (02) 737 6460, www.agroanalyysit.fi
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Ruiskutusvioitukset
juurikkaalla
Kun pyritään hyvään rikkakasvien torjuntatehoon, ruiskutus vioittaa aina
jonkin verran juurikasta. Ruiskutuksissa olisi pyrittävä siihen, että rikkakasvit
saadaan hyvin torjutuiksi, mutta vioitus ei olisi niin vakava, että juurikkaan
kasvu hidastuu. Yleensä liian suuret aine- ja öljymäärät lisäävät vioitusriskiä.
Myös juurikkaan kasvuvaihe ja ruiskutusolosuhteet vaikuttavat kasvien
vioitusherkkyyteen.

R

uiskutusvioitukset voivat esiintyä juurikkaan lehdissä lehtien vaalenemisena
eli kloroosina tai lehtisolukon kuolemisena eli nekroosina. Kloroosi johtuu siitä, että
lehtivihreä hajoaa ja lehden keltainen väri tulee
esille. Värimuutos ei ole pysyvä, vaan lehtien
väri palautuu, kun lehtivihreää muodostuu uudestaan lehtiin. Nekroosi-ruiskutusvioitus on
vakavampi sillä silloin solukko kuolee. Lehdissä
tämä näkyy lehtien reuna- tai kärkiosien tummumisena. Vioitus voi näkyä myös lehtien kiertymisenä rullalle
tai ne voivat nousta
normaalia enemmän pystyyn. Jos
ruiskutus aiheuttaa
selvää lehtien vioitusta, se hidastaa
juurikkaan kasvua.
Kasvun hidastuminen johtuu siitä, että vioittuneet
lehdet yhteyttävät
vähemmän ja lehtien lehtipinta-ala on
pienentynyt.

Toisessa ruiskutuksessa
ensimmäisten kasvulehtien vioitus näkyy lehtien
käpristymisenä.
Ruiskutusvioitus näkyy
lehtien reunojen vioittumisena.

Vioitusherkkyys
Ensimmäisessä ruiskutuksessa juurikkaat ovat
sirkkalehtivaiheessa herkkiä vioituksille, jos
käytetään isoja ainemääriä tai olosuhteet ovat
kuivat ja lämpimät. Myös edellisen päivän sateen jälkeen tehdyn ruiskutuksen on havaittu
aiheuttaneen juurikkaalle sirkkalehtivaiheessa
vioituksia. Tavallisesti paremmin havaittavat
vioitukset tapahtuvat toisessa ruiskutuksessa,

koska silloin kasvissa ensimmäiset kasvulehdet
ovat kehittyneet ja nuorten lehtien vahakerros
on ohut. Myös optimi kasvuoloissa (lämmin, sadetta) juurikkaat kasvavat nopeasti ja ovat vioituksille herkempiä.
Jos on erittäin kuivaa, ei savimailla suositella
Safarin käyttöä ruiskutuksissa, sillä juurikas on
Juurikassarka • Betfältet 2/2013 –
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merkitystä. Suurempia öljymääriä joudutaan
käyttämään silloin, kun rikkakasvit ovat isoja ja,
jos pellolla on sekä isoja että pieniä rikkakasveja.
Kuivissa oloissa on käytettävä myös riittävästi
öljyä, jotta saadaan lisää tehoa torjuntaan.

Safarivioitusta.

Kuva: Tero Tanner

silloin herkkä vioituksille. Pilvinen sää aiheuttaa
vähemmän vioituksia kuin kirkas aurinkoinen
sää. Jos kasvit ovat stressaantuneita sairauden
(taimipolte, ankeroinen), vioituksen (hiekkamyrsky, pakkanen), kuivuuden tai helteen takia,
ruiskutus lisää herkemmin kasvien vioituksia.
Tällöin kannattaa käyttää alhaisempia ainemääriä ja jaettua käsittelyä. Jos juurikaskasvusto kärsii pahoin kuivuudesta, lykätään ruiskutusta tai
käytetään jaettua käsittelyä. Jos päivä on ollut
kuuma, on kasville annettava aikaa toipua stressistä, jolloin sen vesitalous palautuu yön aikana
ja aamuruiskutus on mahdollinen. Myös hallayön jälkeen kasvien on annettava palautua ja
ruiskututetaan, kun lämpötila on noussut yli 10
asteeseen. Ruiskutusta voidaan myös siirtää parilla päivällä eteenpäin, jos hallaöitä ei enää ole
luvattu. Jos halla on vioittanut kasveja, on parempi käyttää jaettua käsittelyä kuin yhtä suurta
torjunta-ainemäärää varsinkin, jos ruiskutuksia
on jouduttu odottamaan hallan vuoksi.

Ajankohta
Paras ruiskutusajankohta on aikaisin aamulla,
kun aurinko on noussut ja lämpötila lähenee 10
astetta, näissä olosuhteissa myös mahdollinen
öljyn vioittava vaikutus on pieni. Jos päivälämpötilat ovat yli 20 astetta, ruiskutukset ja varsinkin suuret öljymäärät voivat vioittaa juurikasta.
Lämmin ja sateinen kevät nopeuttaa rikkakasvien kehitystä ja lehtien vahakerros jää ohueksi.
Tällöin ne ovat herkkiä torjunta-aineille, pienetkin ainemäärät riittävät ja öljyllä on vähemmän

Ruiskutusvioituksia voi juurikkaalle aiheuttaa
myös toisen viljelykasvin ruiskutuksesta tankkiin jääneet torjunta-ainejäämät, erityisesti rikkakasvien torjunta-aineet. Siksi on tärkeää pestä
kasvinsuojeluruisku huolellisesti heti ruiskutuksen jälkeen ja siirryttäessä ruiskutuksissa viljelykasvista toiseen.

Vilja-aineen vioitusta. Ruisku on pestävä
huolellisesti siirryttäessä viljelykasvista
toiseen.

Miten voi välttää ruiskutusvioitukset?

•
•
•
•
•
•

Ruiskutus aamulla ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea.
Ruiskutus päivällä, jos lämpötila alle 10 °C.
Jos hellettä (yli 25 °C) öljyn määrä alhainen.
Stressaantuneille juurikkaille (helle, kuivuus, halla) jaettu käsittely pienemmillä
aine- ja öljymäärillä.
Vioittuneille tai sairaille juurikkaille jaettu
käsittely pienemmillä aine- ja öljymäärillä.
Suhteuta aine- ja öljymäärät rikkakasvien
koon ja olosuhteiden mukaan.

Marja Turakainen, SjT
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Starttifosforin käyttö
juurikkaalla
SjT:llä tehtyjen kenttäkokeiden hyvien tulosten rohkaisemana, Sucros, Yara
Suomi ja SjT käynnistivät viime keväänä projektin, jossa testataan nestemäisen
starttifosforin vaikutusta satoon sekä kerätään käyttäjäkokemuksia Ahjoco
Oy:n valmistamien starttifosforilannoituslaitteiden toiminnasta. Kasvukauden
tulokset ovat lupaavia.

S

tarttilannoituksen ajatuksena on antaa itävälle taimelle sen alkukehitystä kiihdyttävä lannoitemäärä, mahdollisimman lähelle
siementä. Kuten tiedetään, pienellä taimella kestää jopa useita viikkoja päästä kiinni sijoituslannoituksena annettuun NPK lannoitteeseen. Juurten pitää kasvaa 5-7 cm ennen kuin ravinteiden
saanti tehostuu. Starttilannoitus ja erityisesti fosfori kiihdyttää juurten kasvua ja näin nopeuttaa
kasvin ravinteiden saantia. Typpeä taas tarvitaan
vegetatiiviseen kasvuun ja sen tarkoitus on lisätä
lehtimassaa pienessä taimessa.
Kokeessa käytettiin Yaran Ferticare 10-52-17
starttilannoitetta (NPK 10-23-14). Viljelijät liuottivat tuotteen veteen 20 prosenttiseksi käyttöliuokseksi. Ohje oli antaa 100–150 litraa valmista
käyttöliuosta suoraan siemenriviin heti kolopyörän alle. Ravinteita hehtaarille tuli siten 100
l/ha käyttömäärällä N2 P5 K3.

Starttilannoitetta käytettäessä oli juurikkaan
kuivapaino alkukasvukauden mittauksissa
18–50 % verrannetta suurempi. Koejäsenet
oikealta 0, 5 ja 10 kg fosforia hehtaarille starttilannoitteena.

Käyttäjäkokemukset keväältä osoittivat, että itse
lannoitus ei juuri häiritse kylvötapahtumaa ajallisesti, ja että Ahjoco Oy: n rakentama laitteisto
toimi teknisesti erittäin hyvin. Lannoiteliuoksen
tekeminen koettiin hieman työlääksi ja yhteinen
näkemys oli, että liuos pitää tehdä etukäteen.
Tämä onnistuukin, sillä lannoiteliuos säilyy
viikkoja käyttökuntoisena. Myös sakkaantumista esiintyi tuotteessa, mutta se ei häirinnyt
tuotteen toimintaa laitteissa. Selvitykset valmiin
tuoteliuoksen valmistamiseksi käynnistettiin
käyttäjäkokemusten jälkeen. Todennäköisesti
ensi vuodelle on tarjolla myös valmis liuos.

Kasvukauden palautteet olivat positiivisia ja kasvustoissa oli juhannuksen jälkeen tehdyissä kasvustomittauksissa havaittavissa eroa starttilannoituksen hyväksi. Kenttäkokeissa löytynyt ilmiö
näyttäisi toimivan käytännössäkin. Kasvustojen
kuiva-ainesadoissa oli kahdella lohkolla kolmesta 18–50 % ero kuiva-ainesadossa starttifosforin
hyväksi. Vaikka starttilannoituksen vaikutukset
yleensä eivät ole yhtä suuria kuin kasvuston alkukehityksestä voisi ajatella, on tulos erityisen
rohkaiseva. Onkin mielenkiintoista nähdä syksyn satotulokset. Parhaimmillaan starttilannoituksesta voisi tulla uusi juurikkaanviljelyn vakiotoimenpide, joka parantaa kilpailukykyämme
eteläisempiin virkaveljiimme nähden.

Aleksi Simula, Kehityspäällikkö Yara Suomi Oy
Juurikassarka • Betfältet 2/2013 –

13

Nestemäisen
starttilannoituksen laitteisto
Nestemäisen fosforilannoitteen levittäminen kylvön yhteydessä
Lannoite tulee saada mahdollisimman lähelle
siementä, mielellään suoraan sokerijuurikkaan
siemenen päälle. Hehtaarille levitettävä nestemäärä on 100–200 litraa. Markkinoilta löytyy
erilaisia eri valmistajien laitteistoja nestemäisten lannoitteiden sijoittamiseen. Tässä jutussa
käytetään esimerkkinä nakkilalaisen Ahjocon
tekemää laitteistoa. Ahjoco valmistaa myös Kasi
kasvinsuojeluruiskuja.

Säiliö
Nestesäiliö kannattaa mitoittaa sopivan kokoiseksi levitysmäärään ja kylvökoneen lannoitesäiliöön suhteutettuna. Ahjocon 200 litran säiliö
sopii hyvin 100 l/ha levitysmäärälle, koska silloin molempien lannoitteiden täyttö kylvökoneeseen onnistuu samalla pysähdyksellä.

Säiliön sijoituspaikka kylvöyhdistelmässä kannattaa harkita tarkkaan. Traktorin nokka on
hyvä sijoituspaikka, mikäli sama traktori on
koko kylvöajan kytkettynä kylvökoneeseen. 200
litran säiliö ei ole liian suuri asennettavaksi kylvökoneeseenkaan.

Pumppu
Laitteistoissa on yleensä sähkötoiminen pumppu. Sähköpumppu on helppo asentaa ja pumpun tehontarve ei ole kovin suuri, sillä levitettävä nestemäärä on aika pieni. Kylvössä käytettävä ajonopeus on alhainen, mikä myös vähentää
pumpun tehontarvetta. Sähkötoiminen pumppu
kuitenkin tarvitsee virtaa suhteellisen paljon ja

Nestelannoittimen keskusyksikkö, jossa
pumppu, painesuodatin, sähköinen venttiili,
painemittari ja paineen säätö.
voi olla aiheellista asentaa syöttöjohto suoraan
traktorin akusta ellei traktorissa ole riittävän hyvää pistoketta.

Lannoitesäiliö asennettuna kyvökoneeseen.
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Pumpun yhteydessä on painemittari, jonka saa
myös halutessaan letkulla traktorin hyttiin. Levitysmäärää säädellään paineen, suuttimen koon
ja ajonopeuden mukaan, samoin kuin kasvinsuojeluruiskutuksissa. Joissakin laitteistoissa on

myös samantapainen automatiikka kuin kasvinsuojeluruiskuissa eli laitteelle annetaan haluttu
levitysmäärä ja laitteisto säätää levitysmäärän
automaattisesti.
Laitteistossa on kaksi suodatinta, imu- ja painesuodatin. Suodattimet ovat tarpeellisia, koska
suuttimen tukkeutumista on vaikea huomata.

Suutimet
Koneen suuttimet on Ahjocon tekemässä mallissa sijoitettu ylös kiinni kylvökoneen runkoon,
josta nesteen kulku jatkuu putkea pitkin alas
vantaan taakse. Suutin on vain pyöreä levy, johon on porattu oikean kokoinen reikä sopivan
virtauksen saamiseksi. Joissakin laitteissa suutin
on vasta kylvövantaan takana. Vapaasti putoava
neste on kuivissa olosuhteissa parempi ratkaisu,
koska se ei aiheuta maan pölyämistä ja vantaan
tukkeutumista. Lannoiteputken pää tulee viedä
mahdollisimman lähelle kylvövannasta, jopa
hieman vantaan sisään, jotta lannoite saadaan
heti siemenen päälle eikä multa ehdi peittää
siementä ennen lannoitusta. Säätö on kuitenkin
tehtävä jokaisissa olosuhteissa uudelleen.

Pumppuyksikkö ja imusuodatin asennettuna
kylvökoneeseen.

Letkut
Nesteletkut pitää rakentaa jokaiseen kylvökoneeseen erikseen. Kylvökoneet ovat rakenteel-

taan niin erilaisia, että täysin valmiin asennussarjan tekeminen on mahdotonta.

Lannoitesuutin asennettuna
kylvökoneen runkoon ja siitä valkoinen putki vantaalle.
Putki kuljettaa nesteen aivan
vantaan taakse heti siemenen
irrottajakynnen taakse.

Markus Anttila, Sucros Oy
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Korjuutappiot – miten ne
saadaan pienemmiksi?
Sucros ja SjT tekevät syksyn aikana korjuutappiotutkimuksen 8 tilalla. Nordic
Sugarin konsulentti Anders Ryden esitteli viime vuonna Ruotsissa tehdyn
vastaavan tutkimuksen tuloksia Säkylän Nostotappiot-koulutustilaisuudessa.
Tutkimus tehdään 20–20-20–projektin pohjalta, samojen ohjeiden mukaisesti
koko Nordic Sugarin toiminta-alueella.
Tutkimuksen tarkoitus:
• kartoittaa korjuutappiot käytännön viljelyssä
• määrittää korjuutappioiden syyt ja miten niitä voidaan pienentää
Ruotsin tutkimuksessa oli mukana 23 tilaa ja 45 peltolohkoa.
Korjuukoneet olivat 3-, 4-, 6- ja 9-rivisiä ja Ruotsissa eniten käytössä olevia:
Holmer, Edenhall, Grimme, Thyregod, Agrifack ja Vervaet.

Kaikkien lohkojen
korjuutappiot keskimäärin 4,2 tn/ha.

Korjuutappiot tn/ha
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Häntätappiot olivat keskim. 2 tn/ha ja tavoite on 1,5 tn/ha.
Kokonaisia juurikkaita oli keskim. 1,6 tn/ha ja tavoite on 0,5 tn/ha.
Maahan jääneet juurikkaat olivat odotettua suurempi ongelma.
• niitä oli 87 prosentilla lohkoista
• 11 lohkolla määrä oli yli 500 kg/ha
• 5 lohkolla määrä oli yli 1000 kg/ha
• 1 lohkolla määrä oli yli 5000 kg/ha

Korjuutappiot 3-,
4-, 6- ja 9-rivisillä
koneilla.

Maan kunnon vaikutus
kokonaisten juurikkaiden määrään tn/ha.
3-kuiva, 5-hyvä, 6, 7-kostea, 8, 9-erittäin märkä.

Juurikassarka • Betfältet 2/2013 –
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Korjuutappiot (%) eri satotasoilla.

Johtopäätökset:
• Korjuutappiot keskimäärin 4,2 tn/ha.
• Maahan jääneitä juurikkaita 87 prosentilla lohkoista. Enimmillään 5 tn/ha!
• Kokonaisia juurikkaita: vain 4 prosentilla lohkoista päästiin tavoitteeseen max 500 kg/ha
(keskim. 1,5 tn/ha – 3 kertaa tavoitetta korkeampi!).
• häntätappiot: 18 prosentilla lohkoista päästiin tavoitteeseen max 1,5 tn/ha (keskim. 2 tn/ha).
Pellon olosuhteisiin ei voi vaikuttaa, kuljettajan työ ja koneen säädöt ratkaisevat työn tuloksen.

Marte Römer-Lindroos, SjT
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Jurttisää 40-vuoden ajalta
Säästä puhutaan ja sääennusteita seurataan päivittäin, sää on myös tärkein
sokerijuurikkaan kasvutekijöistä. Ilmaston muutoksesta on puhuttu paljon,
uskoako vai eikö?

S

ain hyvät tilastotiedot Mynämäen sääasemalta vuosilta 1973–2012. Lämpösumma
on laskettu touko–syyskuun väliseltä
ajanjaksolta, jonka aikana juurikas pystyy lämpöä sadossaan tehokkaasti hyödyntämään. Kaaviosta näkee eri vuosien lämpösumman. Neljänkymmenen vuoden aikana on saatu 200 °C lisää
tehoisaa lämpösummaa. Jos katsoo summia
kymmenen vuoden jaksoissa, nousu on yllättävän tasaista.
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Tähän mennessä huippusato oli vuonna 2011,
jolloin tehtaan keskisadoksi saatiin 48 tn/ha juurikkaita. Lämpösumma oli 1 575 °C ja sademäärä
387 mm. Lämpimin vuosi oli 2002, jolloin lämpösummaa kertyi 1 585 °C. Sieltä on jäänyt mieleen
erityisesti heinäkuun helteet. Sää oli kuin tropiikissa, hellejaksoa kesti pari viikkoa ja lämpötila
oli öisinkin lähellä 20 °C.
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Vuosittaiset kasvukauden vaihtelut ovat melko suuria, niin lämpö- kuin sademäärissäkin.
Hyvän sadon tuottamiseen tarvitaan korkea
lämpösumma, parhaina satovuosina se on yli
1 500 °C. Optimi sademääräksi on laskettu:
touko–kesäkuu
heinä–elokuu
syys–lokakuu

Lämpösumman	
  kehitys	
  
1973–2012	
  

100 mm
190 mm
80 mm

Huonoja satovuosia olivat 1976–77, -78 ja pohjanoteeraus oli vuonna 1987. Talvi oli vähäluminen
ja pakkasta pahimmillaan -30 °C lähes kuukauden ajan. Kylvöille päästiin toukokuun lopulla ja
routaa oli maassa paikoin vielä heinäkuussakin.
Kesä oli pilvinen ja sadetta kertyi ennätykselliset
440 mm, lämpösummaa oli vaivaiset 930 °C. Aurinko näyttäytyi vasta syyskuussa ja koko maan
keskisadoksi saatiin 15 tn/ha. Lännen juurikasmäärästä ei odotettu suurta, sen pystyi lukemaan Sokerisaran takakannen tekstistä. NostoJuurikassarka • Betfältet 2/2013 –
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ohjeessa luki “Tiivistäkää
nostokone siten, etteivät
pienet juurikkaat valu takaisin maahan”, tehtaan
käynti oli lyhyt, se kesti
vain kuukauden.

Lämpösumman vaikutus
SjT:n johtaja Kyösti Raininko laski aikoinaan, että
yksi tehoisa lämpösumma-aste tuottaisi noin 35
kg juurikkaita/ha. Tehoisa
lämpösumma on 40 vuoden aikana noussut 200 °C.
Tämän ansiosta juurikassato on nyt 7 000 kg/ha
suurempi kuin 1970 luvun alussa.
Ilmastotutkijoiden mukaan meillä täällä Suomessa olisi jo 2030 paljon piirteitä keskieurooppalaisesta ilmastosta. Oltaisiin menossa maanviljelyn ja erityisesti juurikkaanviljelyn kannalta
hyvään suuntaan. Suomea ennustetaan kohtuullisen vakaan ja hyvän sään alueeksi, kun taas
jossain päin maailmaa syntyisi alueita, missä
vesipula, tulvat ja kuivuus tekisivät elämisen
mahdottomaksi. Väen ennustetaan niiltä alueilta
siirtyvän muualle.

2013
Sää on ollut koko kesän erittäin hieno. Kun perusasiat, ojitus, maan rakenne ja kalkitus ovat
kunnossa ja näiden lisäksi viljelijä on onnistunut
töissään juurikasmaalla, on mahdollista saada
huippusato tänäkin vuonna.
Konsulentin työt ovat nyt taakse jäänyttä elämää. Työ juurikkaan parissa oli mielenkiintoista

Kuvat on otettu Köyliöläisestä juurikaspellosta elokuu 27. päivä. Aikainen kylvö ja
muutkin tekijät ovat kunnossa. Näyttää niin
hyvältä, että voi ainoastaan odottaa erittäin
hyvää satoa. Juurikas painoi 1,4 kg.
ja vaihtelevaa. Viljelijöiden, tehtaan ja SjT:n väen
ja eri yhteistyötahojen kanssa oli miellyttävää
työskennellä. Suuret Kiitokset Kaikille.
Onnea ja Menestystä juurikkaan parissa!

Heimo Holma
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Riviharat tekevät paluuta
Monen vuoden hiljaisuuden jälkeen on sokerijuurikkaan haramarkkinoilla
alkanut tapahtua. Useissa maissa on torjunta-aineiden käyttömääriä
rajoitettu ja aineiden hinnat ovat nousseet. Siksi on luonnollista, että sekä
tutkimuskeskukset että konevalmistajat ovat alkaneet testata eri haramalleja
ja niiden tarkkuutta.

T

ällä hetkellä on kolme haravalmistajaa
kiinnostunut Suomen ja Euroopan markkinoista. SGN:n markkinoima englantilainen Garford, Kongskilde Juko OY:n markkinoima tanskalainen Kongskilde sekä saksalainen
Edenhallin markkinoima Schmotzer.

Garford
Englantilainen Garford on jo pitkään erikoistunut rikkakasvien mekaaniseen torjuntaan. Suo-

12-rivinen Garford Robocrop.

Kongskilde

Kiinteät pellit suojaavat taimia.
messa myytävä haramalli on 12-rivinen kameraohjattu Robocrop. Haraan saa lisävarusteena
riviruiskun, johon voi valita vain suuttimet ja
käyttää tilan ruiskua tai ostaa koko ruiskupaketin Garfordilta. Harayksiköiden välissä on
kiinteät levyt, jotka harattaessa suojaavat taimia.
Riviväliä muokkaavat yksiköt muodostuvat
S-piikeistä, joissa on litteä hanhenjalkaterä ja
hanhenjalan molemmin puolin vinot terät. Yksiköissä on hydraulinen jousitus, joka parantaa
muokkausta ajonopeuden lisääntyessä ja maan
ollessa kova.

Tanskalainen Kongskilde on tänä vuonna esitellyt uuden Vibro Crop Intelli riviharan, joka tulee Suomen markkinoille ensi vuonna. SjT ja yksi viljelijä ovat
koekäyttäneet haraa kesän aikana. Hara
on 12-rivinen ja kameraohjattu. Siihen
on saatavissa lisävarusteena riviruisku.
Harayksiköiden väleissä olevat pyörivät lautaset suojaavat taimia harauksen aikana. Harayksikössä on kolme S-piikkiä, joissa on Kongskilden omat hanhenjalkaterät. S-piikkien takana on
jälkihara, joka nostaa rikkakasvit maan pinnalle
kuivumaan. Jokaisen harayksikön syvyys voidaan säätää erikseen.
Hara voidaan liittää traktorin GPS-ohjaukseen,
jolloin jokaiseen harayksikköön tarvitaan oma
hydraulisylinteri, jolla yksikköä voidaan nostaa
ja laskea. Sylinteri tarvitaan, jotta kone voi päisteessä tarpeen vaatiessa nostaa harayksiköitä ja
epätasaiset lohkot
Juurikassarka • Betfältet 2/2013 –
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12-rivinen Kongskilde Vibro Crop Intelli.
voidaan harata kokonaan ilman taimien vahingoittumista.

Schmotzer

Pyörivät lautaset suojaavat taimia.

Edenhallin markkinoimalla Schmotzerilla, joka
on melko tunnettu merkki Saksassa, on useita eri
haramalleja. Suomessa myyntiin tuleva malli
on 12-rivinen ja kameraohjattu. Saatavilla on
myös 6–24 rivisiä malleja, jotka saa joko kamera- tai manuaalisella rinnakkaispuomiohjauksella. Harayksikössä on kolme S-piikkiä,
joissa on litteät hanhenjalat, yksiköiden välissä olevat lautaset suojaavat taimia. Lisävarusteena saa myös jälkiharan.

Schmotzer hara.

Pyörivät lautaset suojaavat taimia.

Markus Sjöholm, SjT
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Kongskilde Vibro Crop Intelli ...
Lisää kapasiteettia, tarkkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä

Uutuus!
Vibro Crop Intelli – kameraohjattu mekaaninen rivivälihara,
uusilla älykkäillä ominaisuuksilla:
•

Kameraohjaus mahdollistaa tarkan ja nopean harauksen

•

Kongskilde VCO-piikit ja pyörivät kasvustonsuojalautaset varmistavat optimaalisen harauksen ilman kasvustovaurioita ja tukkeutumisia

•

Harayksiköiden GPS-hallinta valinnaisena

Kameraohjattu 12-rivinen hara 26

500,- alv 0%.

Jälkiäkeet uutuustarjouksena ilman lisähintaa,
etusi 1 000,-. Tarjous voimassa toistaiseksi.

Oy Kongskilde Juko Ltd
Sami Koivisto 050 5820 007
sko@kongskilde.com
www.kongskilde.fi

Käytetty kylvökone
ulkomailta
Nousiaisissa asuva Seppo Hunsa kiinnostui viime vuonna uudesta juurikkaan
ja muiden riviviljelykasvien kylvöön sopivasta koneesta. Hän päätyi
hankkimaan käytetyn pneumaattisen kylvökoneen suoraan Saksasta. Vuoden
käytön ja muutaman verstaalla vietetyn päivän jälkeen alkaa kone olla sopiva
suomalaisiin olosuhteisiin. Kokkareauraa pitää jatkossa vielä parannella
savimaille sopivaksi.

U

uden kylvökoneen hankinta alkaa olla ajankohtainen monelle suomalaiselle juurikkaan viljelijälle.
Käytetyn koneen hankkiminen
ulkomailta ei ole niin vaikeaa kuin
monet kuvittelevat. Seppo Hunsa,
joka löysi koneensa Traktorpool.
fi:n kautta, lähetti vain muutaman
englanninkielisen
sähköpostin
ja myyjä soitti yhden puhelun ja
kauppa oli selvä. Kylvökone ostettiin käytettyjä maatalouskoneita
myyvän liikkeen kautta. Yksityiseltä myyjältä ostettaessa on suurempi riski tulla
huijatuksi tai joutua vaikeuksiin kuin ostettaessa
henkilöltä, joka tekee kauppaa päivittäin. Myyjä järjesti myös koneen kuljetuksen Suomeen ja
kaikki toimi hyvin, kuljetuskustannus oli 1000 €.

R
Yhdistelmä on helppokäyttöinen, kun kylvökone on kiinni
kolmipistekiinnityksellä ja lannoitesäiliö etunostolaitteessa.

Kylvökone

Kylvönopeus oli ongelmitta 7 km/h.
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Kone on vuoden 1998 mallinen
6-rivinen Monosem NG2+, joka
on ensisijaisesti tarkoitettu maissin kylvöön, mutta kylvölevyä
vaihtamalla sillä voidaan kylvää
useita eri kasveja. Koneeseen kuului myös pneumaattinen Accordmerkkinen etusäiliö. Kahden rattaan vaihtamisen jälkeen saatiin
laitteesta riittävät lannoitemäärät.
Koneen myyjä järjesti myös mahdollisuuden ostaa rypsin, rapsin ja
sokerijuurikkaan kylvöön tarkoitetut kylvölevyt suoraan Monesemin tehtaalta.
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EDENHALL
Nostonäytös 23.10.2013 kl.11-14
Tule katsomaan tulevaisuuden sokerijuurikkaan
nostotekniikkaa - jo tänään!
Nostamme tehokkaasti ylös KWS:n
juurikkaita uudella
tekniikalla osoitteessa:
Köyliöntie 246 Kokemäki.
Edenhall 754, jolla ratasvantaat vedolla.

Schmotzerin riviharoja meiltä.
Tilaa seuraavan kauden harat jo nyt!
PS Etsimme demotilaa.

Kone ja varaosamyynti: Torbjörn Nyberg

Puh. 0500234002

info@edenhall.fi

www.edenhall.fi

RoboCRop

kameraohjatut suurinopeusharat
Englantilaisen Garford Farm Machineryn valmistamissa
RoboCrop-haroissa hyödynnetään viimeisintä kameratekniikkaa, jonka avulla kasvustot voidaan harata
erittäin tarkasti - jopa 15 km/h nopeudella. Kamera
seuraa samanaikaisesti useampaa kasvuriviä, joten esim.
aukkopaikat kasvustossa eivät vaikuta haraustulokseen.
Kamera välittää tiedon rivin sijainnista ohjausyksikölle,
jonka ohjaamana hara säätyy tarkasti seuraamaan
rivejä. Hara voidaan asentaa joko traktorin eteen tai
taakse ja sen leveys ja yksiköiden lukumäärä määräytyy
käytössä olevan kylvökoneen leveyden mukaan.
Haraan on saatavana useita eri
terävaihtoehtoja, perusvarusteltuna
yksikössä on hanhenjalkaterä sekä
kaksi vinoterää. Lisäksi yksiköt on
varustettu kasvustonsuojalevyillä,
jotka suojaavat pieniä taimia suurissa
harausnopeuksissa. Harayksiköiden
hydraulinen jousitus takaa hyvän haraustuloksen suurissa nopeuksissa
ja kovettuneessa maassa.

PARANNA
PELTOSI
KASVUKUNTOA

CONTRA
MONIRESISTENTTI
Öljyretikka saneeraukseen
ja ankeroistorjuntaan

•
•
•
•
•

parantaa maan rakennetta
sitoo ravinteita
tukahduttaa rikkakasvit
torjuu ankeroisia
pienentää kasvitautipainetta

MAAHANTUONTI JA MYYNTI:
S.G. NIEMINEN OY

Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa • p. 030 650 50 • fax 030 650 5405 • www.sgnieminen.fi
Myynti: Pasi Myllymäki, p. 030 650 5202, pasi.myllymaki@sgn.fi
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Koneella voi hyvin kylvää sekä rypsiä
että rapsia, minkä vuoksi konekustannukset voi jakaa eri viljelykasvien
kesken eivätkä ne rasita vain sokerijuurikasta.

Rapsin riviviljelyä, taimistuminen oli tasainen. Vasemmalla rapsin siemenmäärä 2 kg/ha ja oikealla
siemenmäärä 4 kg/ha.

Kaiken tyyppisiä kasveja
Seppo Hunsan tilalla viljellään useita eri kasveja. Keväällä 2013 Monosemilla kylvettiin sokerijuurikasta, rypsiä ja härkäpapua. Kaikilla näillä
kasveilla käytetään samaa riviväliä ja ne harataan samalla haralla. Normaalisti härkäpavulla
käytetään noin 250 kg siementä hehtaarilla mutta 47,5 cm rivivälillä ja 7 cm siemenetäisyydellä
käytettiin vain 90 kg siementä. Samoin rapsin
kylvössä käytettäessä 47,5 cm riviväliä ja 5 cm
siemenetäisyyttä oli siementarve vain 2 kg hehtaarille.
Sepolla ja hänen pojallaan Ilmarilla on jo aikai-

sempaa kokemusta käytettyjen koneiden ostosta
ulkomailta. He ovat ostaneet puimurin ja kasvinsuojeluruiskun Eestistä ja siksi he uskalsivat
ostaa myös kylvökoneen Saksasta. Kysyttäessä
Sepolta ohjeita käytetyn koneen ostosta hän sanoo, että ostettaessa koneita netistä ja puhelimitse on tärkeää pyytää useita kuvia koneesta, jotta
varmasti näkee mitä on ostamassa ja missä kunnossa kone on, ellei matkusta katsomaan konetta
paikan päälle.
Lopuksi haluan kiittää Seppoa ja Ilmaria heidän
antamistaan mielipiteistä, neuvoista ja kuvista.

Markus Sjöholm, SjT
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Uusia laitteita rikkakasvien
torjuntaan
Micron Group esitteli SjT:n harauskoulutuksessa kesäkuun 5. päivä
sokerijuurikkaan viljelijöille uusia rikkakasvien torjuntaan kehitettyjä
laitteitaan. Kävijöillä oli mahdollisuus tutustua Micronin Varidome
riviruiskuun sekä Micron WeedSwiperiin, joka on villijuurikkaiden torjumiseen
tarkoitettu sivelylaite.

V

aridome riviruisku on kehitetty rivivälissä kasvavien rikkakasvien kemialliseen torjuntaan. Varidomen erikoispiirre
on “suojattu ruiskutus”, jonka avulla rikkakasvit voidaan torjua ilman torjunta-aineen tuulikulkeumaa. Sillä voidaan torjua tehokkaasti
kestorikkakasveja ja hyvän suojauksen avulla
riviväleihin voidaan ruiskuttaa esimerkiksi glyfosaattia. Varidomen ruiskutustarkkuus on 2–3
cm. Ruiskua on helppo käyttää eri levyisissä
riviväleissä, se sopii hyvin useimmille vihanneksille, öljykasveille ja maissille. “Suojatun”
riviväliruiskutuksen lisäksi ruiskuun voidaan
liittää toinen puomisto, jonka avulla voidaan
ruiskuttaa herbisidejä tai lehtilannoitteita suoraan riville.
Toinen esitelty laite oli 6 metrinen Micron
WeedSwiper, jolla voidaan torjua villijuurikkaita juurikaskasvustosta. Se on kemialliseen
käsittelyyn tarkoitettu annostelija, joka voidaan
asentaa traktoriin tai mönkijään. WeedSwiperissa voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti
erittäin pieniä määriä esimerkiksi glyfosaattia
ilman, että ainetta joutuu juurikaskasvustoon.

6 metriä leveä WeedSwiper.

Varidome-riviruisku.
WeedSwipersin valvontajärjestelmä säätelee
kasvustolle sivellyn herbisidin määrää sammuttamalla ja käynnistämällä pumpun sivelynauhoilla olevan herbisidin määrän mukaan.
Sivelynauhalla on koko ajan maksimi määrä
torjunta-ainetta, mutta ei koskaan niin paljon,
että sitä tippuu vauhdin tai rikkakasvien määrän lisääntyessä.
Sivelynauhan sensorit ja Hydrostaattinen valvontajärjestelmä valvovat automaattisesti nauhoille tulevan torjunta-aineen määrää. Jokainen
torjuttava rikkakasvi saa riittävän suuren määrän torjunta-ainetta koskettaessaan sivelynauhaa. Nauhojen korkeutta voidaan säätää torjuttavien kasvien korkeuden mukaan. Laite on
varustettu nauhasuojilla, jotka varmistavat etteivät nauhat vahingossa kosketa kasveja eivätkä
laitteen käyttäjää.
Lisätietoa Micronin tuotteista saa sähköpostilla
osoitteesta, enquiries@micron.co.uk.
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Struben peltopäivä
Perniössä
Jo toisena vuotena peräkkäin toimi Urban Silénin tila Perniössä
Juurikkaan peltopäivän isäntänä.

S

trube, yhdessä Kongskilden, SGN:n, Garfordin ja Ropan kanssa esittelivät Perniössä uusinta juurikkaan viljelytekniikkaa.
Sucros Oy ja SjT kertoivat ajankohtaista tietoa
viljelystä ja tutkimuskeskuksessa meneillä olevista tutkimuksista.
Strube esitteli tilaisuudessa uuden, suomalaisiin
olosuhteisiin kehitetyn, Columbus lajikkeensa.
Suomen lyhyt kasvukausi edellyttää nopeaa ja
tasaista taimistumista. Esittelimme kaistakokeissa miten Struben 3D esi-idätys nopeuttaa
taimistumista ja mahdollistaa taimien ja juurikkaiden nopeamman kasvun ja korkeamman sokerisadon.
Strubelle ovat tärkeitä siementen laatu, taimien
kehitys ja mahdollisimman pienet satotappiot.

Viggo ja 3D skannattu siemen.

Esittelimme peltopäivän aikana miten voimme
3D skannauksen avulla varmistaa optimaalisen
kasvuston sekä valita lajikkeet, jotka peittävät rivivälin mahdollisimman aikaisin. Columbuksella on erittäin hyvät korjuuominaisuudet, juuren
muoto ja kovuus pitävät korjuutappiot mahdollisimman pieninä.
Kiitos kaikille peltopäiville osallistuneille viljelijöille ja niille, jotka tänä vuonna viljelevät Columbusta.

Kuvassa vasemmalla perus käyttösiemen ja
oikealla 3D esi-idätetty Columbus.
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Terveisin,

Viggo Jean Steffensen, Strube

Soveltuvat rikkakasvien torjuntaan
sokerijuurikkaalla, rapsilla, vihanneksilla
ja muilla riviviljelykasveilla

Tehokkaat
riviväliruiskut

Säädettävä ruiskutusleveys
Kaksoisruiskusysteemi mahdollistaa rivien ja
rivivälien samanaikaisen käsittelyn
Rakenne minimoi tuulikulkeuman
Kokoonkäännettävä rakenne helpottaa
kuljetusta ja varastointia
Saatavilla 3, 6 ja 9 metrin työleveyksillä

T: +44 (0)1885 482397
E: enquiries@micron.co.uk
www.micron.co.uk

P R E C I S I O N A P P L I C AT I O N
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Syngentan järjestämä s/s
Ukkopekka -risteily

Syngenta järjesti talvella pienen myyntikampanjan, minkä yhteydessä
viljelijöillä oli mahdollisuus saada kaksi risteilylippua s/s Ukkopekalle.
Nämä liput viljelijät saivat hankkimalla Syngentan juurikassiementen lisäksi
ramularian torjuntaan sopivaa Armure tautitorjunta-ainetta.

S

yngentan tavoite oli tällä tavalla kannustaa
viljelijöitä kokeilemaan ramularian torjuntaa. Meillä on vahva usko siihen, että torjunta on useimmiten kannattavaa, ja että meillä
on siihen hyvät aineet.
Samalla halusimme tarjota viljelijöille myös jotain muuta kuin rahallista tai aineellista etua.
Mielestämme on hyvin tärkeää huomata, että
olemme yhteisellä asialla juurikkaanviljelyä
kannustamassa ja haluamme puhaltaa yhteen
hiileen. Tälle risteilylle oli sen takia kutsuttu
mukaan myös muita juurikkaanviljelyä tukevia
tahoja kuten SjT, MTK ja Sucros. Samasta syystä päätimme heti kampanjaa suunnitellessamme antaa viljelijöille kaksi lippua, tietäen hyvin
taustavoimien merkityksen myös kasvinviljelyssä.
Heinäkuun 1. päivänä s/s Ukkopekka lähti täyteen lastattuna Turusta kohti Loistokaria. Loistokari on hyvin pieni saari Turun Airistolla, mistä
löytyy pieni loistonvartijan mökki. Perillä meitä
odotti saaristolaispöytä, joka oli katettu erilaisilla saariston herkuilla. Saarella tuuli jonkin ver-
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ran ja välillä oli pakko pitää kiinni lautasesta,
ettei tuuli vienyt sitä, mutta se ei tunnelmaan
vaikuttanut. Ennen paluumatkaa Turkuun, oli
vielä mahdollista tanssia laiturilla elävän musiikin tahdissa.

Jälkeenpäin saamaamme palautteeseen perustuen voimme pitää risteilyämme onnistuneena.
Toivomme, että tämä osaltaan antaa viljelijöille
innostusta jatkaa juurikkaanviljelyä. Tässä yhteydessä pitäisi ehkä sanoa, että saimme risteilyltä
lisää höyryä kattilaan, jolla pitää juurikkaan viljely voimissaan myös Suomessa.

Henrik Svärd, Syngenta

KWS:n monipuolinen
kesäohjelma

K

WS osallistui Västankvarnin Peltopäivään Inkoossa heinäkuun 11. päivänä.
Siellä jaettiin sademittareita kaikille teltassa käynneille juurikkaanviljelijöille. Samaan
aikaan julkistettiin KWS:n kotisivuilla kysely,
jossa kaikkien osallistujien kesken arvottiin
kolme Corvinia KWS- yksikköä. Kiitos kaikille
osallistujille! Voittajien nimet julkistetaan kotisivuillamme www.kws.com.
Elokuun 2. päivänä järjestettiin Melkkilän kartanossa Perniössä pellonpiennarilta, johon osallistui viitisenkymmentä viljelijää. Esittelimme
nykyiset kolme markkinalajiketta, sekä kaksi

uutta suuren satopotentiaalin omaavaa lajiketta.
Myös Sucros Oy ja SjT osallistuivat tilaisuuteen.
Aurinkoisen illan päätteeksi nautittiin lohikeittoa ja mustikkakakkua. Tilaisuus järjestettiin
yhteistyössä Michelinin ja Euromasterin kanssa,
joiden maatalousrenkaiden edustajat olivat paikalla tilaisuudessa.
Lokakuussa KWS järjestää yhteistyössä Edenhallin kanssa nostonäytöksen Kokemäellä. Tarkempaa tietoa tulee lähempänä. Tervetuloa!
Hyvää nostokautta kaikille!

Peter Rehn ja Jaakko Perttu, KWS
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Mentorskap – nya odlare i
sockerkedjan
Goda erfarenheter
2012 presenterade Sucros första gången ett s.k.
Mentorskap-program, som fungerar som ytterligare ett verktyg vid rekrytering av nya sockerbetsodlare. Hittills har man fått endast positiv
feedback av programmet.
Programmet är avsett att belöna nuvarande odlare för att de söker nya sockerbetsodlare och
samtidigt hjälper dem i början med de praktiska frågorna. Sucros är med i rekryteringen och
skolningen av nya odlare men konsulenterna
har inte möjlighet att besöka alla gårdar vid t.ex.
sådd. Därför fungerar mentorn som stödperson.

Programmet fortsätter 2014
På basis av de goda erfarenheterna från år 2013
fortsätter programmet också år 2014. Programmets struktur förblir det samma. Den nuvarande
odlaren får en fast premie på 2 000 € när han får
med en ny odlare till år 2014. Som ny odlare räknas en odlare som inte har odlat betor år 2013
(exklusive de som har mellanår). Förutom den
fasta premien betalas mentorn en bonus för väl
utfört arbete, som baserar sig på den nya odlarens
sockerskörd. Om den nya odlarens medelskörd
överstiger konsulentdistriktets medelskörd, betalas 100 € för varje 100 kg socker, som odlarens
sockerskörd överstiger konsulentdistriktets medelskörd.
Exempel:
Konsulentdistriktets medelskörd:
40 ton betor, pol 16,0 % = 6,4 ton socker
Den nya odlarens skörd:		
45 ton betor, pol 16,5 % = 7,4 ton socker
Den nya odlarens skörd överstiger med 1 000 kg
konsulentdistriktets medelskörd och då får mentorn en extra bonus på 1 000 €. Allt som allt får
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mentorn 3 000 € bonus. Då är nyttan ömsesidig,
den nya odlaren får en bra skörd och en ekonomisk ersättning för det i form av likvid och mentorn får ersättning för sitt arbete i form av bonus.

Ökning av sockerproduktionen
År 2013 fick vi 70 ny sockerbetsodlare. Det är
största antalet på flera år, kanske årtionden och
vi är glada för det. Arbetet måste fortsätta och vi
behöver flera nya odlare. Antalet odlare minskar
årligen t.ex. på grund av pensionering. Endast
en bråkdel av våra nuvarande odlare kan öka
sockerbetsarealen utan att öka gårdens totala
yta. För att säkra sockerbetsodlingens framtid
måste vi helt slippa monokultur, alltså inte odla
betor efter betor årligen. Med hjälp av växtföljd
kan vi på kortsikt höja skördarna och hålla konkurrenskraften i en föränderlig värld.
Sucros klara och entydiga mål är att kunna öka
sockerproduktionen så att vi säkert får vår årliga
landskvot fylld. Detta är möjligt att nå på två
sätt: med att öka de gårdsvisa medel sockerskördarna och med att få flera nya sockerbetsodlare.

Betodlingens konkurrenskraft och
skördenivåns betydelse
Som följd av år 2013 förda prisförhandlingar höjdes priset på betor med standardkvalitet till ca
40 €/ton. Förutom detta betalar Sucros 4/5 av
frakten för rena betor upp till 150 km.
Med de nuvarande priserna och t.o.m. med
lägre skörd är sockerbetan en mycket konkurrenskraftig växt i jämförelse med t.ex. spannmål.
För betor med standard kvalitet och skörd med
40 ton/ha är brutto inkomsten ca 1 600 €/ha +
fraktersättning. Dessutom måste man beakta att
för sockerbetor betalas 350 €/ha nationellt stöd,
vilket andra växter inte får. Utöver detta betalas

för sockerbetor samma av lantbruksmyndigheterna betalda gårds-, LFA och miljöstöd som för
spannmål.
Om odlaren med sina egna åtgärder som växtföljd, höjning av pH, förbättrande av dikning

o.dyl. kan förbättra medelskörden med t.ex.
10 ton/ha, betyder det ca 400 € mera bruttoinkomst per hektar. Med de nuvarande priserna
för fodersäd motsvarar värdet av sockerbetans
skördeökning ca 3 ton fodersäd. Det lönar sig att
satsa på betodling, både på kort och lång sikt.

Tero Tanner, Sucros Oy

Farmari 2013
Sucros oli kesällä heinäkuun 3.–6. päivä mukana Farmari-messuilla Seinäjoella. Messuilla vieraili
kaikkiaan neljän päivän aikana noin 101 000 näyttelyvierasta.
Sucroksen osasto oli messuilla Farmitin osaston yhteydessä. Näyttelyosastollamme kävi paljon sokerijuurikkaan viljelijöitä sekä sokerijuurikkaan viljelystä kiinnostuneita. Farmitin osastolla mukana
olo toimi hyvin, sillä osastolla oli monia viljelijälle tärkeitä yhteistyötahoja, mikä takasi myös meidän
osastollemme runsaasti kävijöitä.
Sucroksen osastolla huomioitiin myös kuluttajia, jotka käyttävät valmistamaamme sokeria. Kuluttajille jaettiin uusimpia reseptejä säilömiseen ja herkullisiin jälkiruokiin.

Markus Anttila, Sucros Oy
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Tyrniporkkanaaprikoosisose
1,2 litraa

400 g porkkanoita
2 dl vettä
1 pss (200 g) kuivattuja
aprikooseja
200 g (noin 4 dl) tyrnimarjoja
1 dl vettä
400 g (4, 7 dl) Dansukker
Hillosokeria

Liota aprikooseja väljässä vedessä muutamia tunteja.
Kuori ja paloittele porkkanat. Keitä niitä ensin 10 minuuttia. Sen jälkeen lisää joukkoon
liotetut, valutetut aprikoosit sekä tyrnimarjat. Lisää tässä vaiheessa vettä 1 dl.
Keitä edelleen noin 5 minuuttia, kunnes porkkanapalat ovat täysin kypsiä. Soseuta ainekset
keitinliemineen.
Lisää porkkana-aprikoosi-tyrnisoseeseen hillosokeri. Keitä 10 minuuttia. Tölkitä sose ja
siirrä viileään.
Tyrni-porkkana-omenasose on loistopari paahtoleivälle ja juustoille, sopii myös vaikkapa
kääretortun täytteeksi.
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Yhteystiedot
SUCROS OY

Pääkonttori ja Säkylän tehdas		
		
Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet:

Maakunnantie 4
27820 SÄKYLÄ

010 431 060 		
faksi 010 431 4855

etunimi.sukunimi@nordicsugar.com

Matti Kukkola		
Maatalousjohtaja
			

010 431 5703
0400 407 916

Viljelypäällikkö
Tero Tanner		
			
		
Viljelytoimisto
Soili Saarinen		

010 431 4825
040 543 6873
010 431 4810

Konsulentit
Markus Anttila		
			

010 431 4813
040 678 5757

Heimo Holma		
			
		
Marika Muntola		
			

010 431 4812
050 521 4623
010 431 4876
040 146 9330

Petri Suvanto		
			

010 431 4878
045 805 6856

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 sokerijuurikasPekka Myllymäki
valiokunnan puheenjohtaja		

Raveantie 81
23140 HIETAMÄKI

(02) 431 0300
0400 828 375

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
Antti Lavonen
sihteeri		

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 413 2462
040 558 0512

Sokerijuurikkaan viljelijöiden
Ari Tyykilä
Porintie 534
neuvottelukunnan puheenjohtaja		
27110 IRJANNE
		

0400 536 863
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Etusäiliö NCS 1500/1900
Etusäiliö
1500/1900
- joustava
ja NCS
tehokas
järjestelmä
- joustava ja tehokas järjestelmä

Etusäiliöstä voidaan syöttää lannoitetta tai siemeniä istuttajalle tai kylvökoneelle.
Säiliö voidaan
asentaa
myös hinattaEtusäiliöstä
voidaan syöttää
lannoitetta
tai siemeniä
istuttavaan
vaunuyhdistelmään.
jalle tai kylvökoneelle. Säiliö voidaan asentaa myös hinatta• Tarkka
Vario-K syöttöjärjestelmä
vaan
vaunuyhdistelmään.
•
•
•
•
•
•

Ilma-avusteinen syöttö
Tarkka Vario-K syöttöjärjestelmä
Suuri säiliö- ja syöttökapasiteetti
Ilma-avusteinen syöttö
Helppo ja nopea kiinnitys traktoriin
Suuri säiliö- ja syöttökapasiteetti

•
Helppo ja nopea kiinnitys traktoriin
Oy Kongskilde Juko Ltd
Sami Koivisto 050 5820 007
sko@kongskilde.com
Oy
Kongskilde Juko Ltd
www.kongskilde.fi
Sami
Koivisto 050 5820 007
sko@kongskilde.com
www.kongskilde.fi

