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Fiksu oppii
virheistään
K

ulunutta kasvukautta ei voi kuvata missään
vaiheessa vaikeaksi juurikkaan kasvun tai
noston kannalta. Syksyn olosuhteet olivat kahteen viimevuoteen verrattuna jopa liiankin hyvät. Näin muutama tärkeä perusasia juurikassadon varastoinnin osalta pääsi monelta unohtumaan. Keskellä lämmintä lokakuuta oli viikon
mittainen kylmä jakso koko viljelyalueella ja kovimmillaan yöpakkaset laskivat jopa alle – 10 °C.
Tutkimuskeskus ehti juuri ennen nostokautta
pitämään hanketilaisuuden, jossa käytiin läpi
oikeaoppisen aumauksen perusteet ja tavoitteet.
Pakkasjakson tullessa oli oma juurikasauma
päässyt jo kastumaan ja viime hetkellä laitettu
peitto ei enää pelastanut auman päällimmäisiä
juurikkaita. Pakkasten jälkeen auman tuuletus
lämpimässä ja sateisessa kelissä vain lisäsi homeen kyllästämien juurikkaiden pilaantumista
ja lopputulemana oli auman kuorinta lastausvaiheessa. Tässä lisättiin useiden työtaakkaa ja
aiheutettiin turhaa ongelmaa prosessin seuraavalle osapuolelle ja ennen kaikkea pienennettiin
taloudellista tulosta.

S

anotaan, että fiksu oppii virheistään, viisas
myös muiden virheistä ja tyhmä ei omistakaan. Onkin perusteltua toivoa, että syksyn
epäonnistumisesta ottavat oppia tulevaisuudessa kaikki juurikkaan viljelijät ja vastaisuudessa
saadaan koko kasvukauden sato toimitettua
priima kunnossa aina tehtaalle asti. Syvimmän
jäljen huono aumaus jättää aina viljelijän omaan
talouteen.

T

ässä lehdessä on terveisiä marraskuussa
Turussa järjestetystä CIBE kokouksesta, jonka yhtenä pääteemana oli juurikastehtaissa suoritettavan listinnän vaikutus viljelijän talouteen.
Asia koskettaa ja puhuttaa jokaista juurikasta
tuottavaa viljelijää Euroopassa ja tulee tekemään sitä jatkossakin. Yksiselitteistä perustelua
manuaaliselle tai prosentuaaliselle listintäjärjestelmälle ei pystytty osoittamaan käytetyissä puheenvuoroissa. Niissä maissa, joissa on siirrytty

Man lär sig av
sina misstag
D

en gångna växtperioden kan inte beskrivas som besvärlig med tanke på sockerbetornas tillväxt och skörd. Förhållandena under
hösten var, i jämförelse med de två senaste åren,
t.o.m. för bra. Kanske just därför har man glömt
några viktiga detaljer i fråga om lagring. I mitten av oktober hade vi under en veckas tid en
kall period och som kallast sjönk temperaturen
under – 10 °C. Kort före skördetiden hade vi ett
skolningstillfälle, där vi gick igenom stukningens grunder. När frosten kom hade forskningscentralens stuka hunnit bli våt och de översta betorna i den i sista stund täckta stukan kunde inte
mera räddas. Vädring av stukan i vått och varmt
väder efter frosten bara ökade förskämningen av
de mögliga betorna och resultatet var “skalning”
av stukan i samband med lastning. Så här ökade
man arbetsbördan för många och orsakade problem vid processen och sist men inte minst försämrade det ekonomiska resultatet.

D

et sägs att en smart människa lär sig av sina
misstag, en klok även av andras misstag
och en dum inte ens av sina egna misstag. Man
kan ju hoppas att varje odlare tar lärdom av höstens misstag och i framtiden får vi hela skörden
i prima skick till sockerbruket. Bäst märks den
dåliga stukningen i odlarens egen ekonomi.

I

tidningen finns hälsningar från CIBE-mötet,
som hölls i Åbo i november. Ett av mötets
huvudteman var hur blastningen, som görs på
sockerbruket, påverkar odlarens ekonomi. Varje
sockerbetsodlare i Europa berörs av frågan. Det
finns ingen entydig motivering för manuell eller
procentuell blastning. I de länder som har övergått till procentuell blastning var man rädd att
odlarna skulle bli passiva och fuska med blastningen. I länder med manuell blastning, som hos
oss, har odlarna varit oroliga över hur blastningen påverkar deras ekonomi. I båda fallen behövs
det övervakning men man bör också sträva efter
öppenhet, rätt information och långsiktig ekonomisk verksamhet.
Juurikassarka • Betfältet 3/2013 -
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prosentuaaliseen listintään pelättiin viljelijöiden
passivoituvan ja laistavan omasta vastuustaan
listinnän osalta. Ja manuaalisen listinnän maissa,
kuten meillä, ovat viljelijät vastaavasti huolissaan
listinnän vaikutuksesta omaan taloudelliseen
tilanteeseensa. Kummassakin tapauksessa tarvitaan säätelyä ja valvontaa puolin ja toisin, mutta
tulisi myös pyrkiä avoimuuteen, oikean tiedon
tuottamiseen, johdonmukaisuuteen sekä taloudellisesti pitkäjänteiseen toimintaan.

I

framtiden är det skäl att behandla både stukning och blastning som kvalitativ riskhantering istället för tvång. Ansvarsfull sockerbetsodling, att lita på samarbetspartnerns information,
eget initiativtagande och samarbete med andra
sockerbetsodlare är verktyg som behövs för fortsatt lönsam sockerbetsodling i Finland.
Gott nytt år 2014!

T

ulevaisuudessa niin listintää kuin aumaustakin on syytä käsitellä tilatasolla laadukkaana riskienhallintana pakkotoimien sijaan.
Parhaimmillaan näissä asioissa kokemus tuo viisautta ja vastuullinen juurikkaanviljely, luottamus yhteistyökumppanin informaatioon, rohkeus toimia oma-aloitteisesti ja yhteistyö muiden
viljelijöiden kanssa ovat keskeiset perusteet, joilla kannattavaa juurikkaanviljelyä rakennetaan
eteenpäin Suomessa.
Hyvää uutta vuotta 2014!

EDENHALL
Mono

Jo nyt kannattaa hankkia nostokone
valmiiksi syksyä varten!
Osta uusi Edenhall 753/754
täryvantaalla tai vetävällä
ratasvantaalla itsellesi,
kimppakoneena tai rahtikoneena.

Varastontyhjennys!
Viennistä ylijääneiden kylvöyksiköiden
poistomyynti.
Hinta 390€ + alv + rahti.
Edenhall 754 2011 Hinta: 1 265 000 SEK

Schmotzer 12-rivinen rivihara.

Schmotzerin riviharoja meiltä!
6 -18 rivisiä riviharoja,
möys kameraohjattuja.
Tilaa seuraavan kauden harat jo nyt!
PS Etsimme demotilaa.

Schmotzer 12-rivinen tarkkuuskylvökone.

Schmotzer UD 3000

Kone ja varaosamyynti: Torbjörn Nyberg

Myös Schmotzerin tarkkuuskylvökoneita meiltä!
6 - 12 rivisiä kylvökoneita.
Myymme kylvöyksiköitä sekä kokonaisia
kombi-koneita.
PS Etsimme demotilaa.

Puh. 0500234002

info@edenhall.fi

www.edenhall.fi
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2013

Erinomainen juurikasvuosi
Kuiva kevät ja kesä

Kuten monessa yhteydessä on jo todettu, kevät
2013 ei ollut erityisen aikainen mutta lämmin.
Oikea-aikainen ja hyvin suoritettu kylvö takasivat hyvän sadon. Kevät oli, suurimmassa osassa
viljelyaluetta, välittömästi kylvöjen jälkeen hyvin kuiva, mikä vaikutti juurikkaan taimettumiseen. Vettä saatiin vasta kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja se idätti lopulta kuivaan maahan
jääneet siemenet. Koko kasvukautta leimasi
kuivuus, mikä osaltaan varmasti leikkasi satoja,
ainakin paikallisesti. Kuiva ja aurinkoinen vuosi
tosin nosti juurikkaan sokeripitoisuutta merkittävästi, mikä osaltaan kompensoi kuivuuden aiheuttamaa juurisadon menetystä.

Erinomaiset nostokelit
Nostojen alkaessa sama kuiva säätyyppi jatkui edelleen. Nostot sujuivat kaiken kaikkiaan
hyvin, hyvissä olosuhteissa saatiin korjattua
erittäin korkean puhtauden omaava sato. Alueellisesti joillain paikoin oli jopa liian kuivaa
syyskuun alussa ja se vaikeutti hetkellisesti juurikkaan nostamista ehjänä ylös.

Hyvät laatuluvut
Vuoden 2013 juurisato nousi 40,1 tonniin hehtaarilta. Tämä on Suomen juurikkaan viljelyn
historian 3. paras sato. Saamme olla siihen hyvin
tyytyväisiä. Juurikkaan sokeripitoisuus nousi
17,1 prosenttiin, joka on osaltaan erittäin hyvä.
Sokeripitoisuuden 5-vuoden keskiarvo ennen
tätä vuotta oli 16,4 prosenttia. Vuoden 2013 keskimääräinen sokerisato nousi siten 6,86 tonniin
hehtaarilta.

Hyvää työtä pelloilla
Hyvän sadon edellytyksenä on ilman muuta tasainen ja hyvä taimettuminen. Kaikki lähtee liikkeelle juurikaspellolle edellisenä syksynä tehtävistä toimenpiteistä, glyfosaatti-ruiskutuksella
ja maalajin mukaisella muokkauksella. Yksiselitteisenä tavoitteena tuleville vuosille on siirtyä
sokerijuurikkaan monokulttuurista tilanteeseen,
jossa jokaiselle juurikashehtaarille on esikasvina
joku muu kuin juurikas. SjT:n viljelykiertokoe

Hyvä sadon edellytys on hyvin tehty muokkaus ja tarkka kylvö.
antaa tästä erinomaista tietoa. Tarkemmin tuloksia käydään läpi mm. kevään viljelypäivillä.
Vuonna 2013 117 viljelijää ylsi 50 tonnin hehtaarisatoon, korkeimman satotason noustessa aina
79 tonniin hehtaarilta. Tämä todella luo pohjaa
kestävälle sokerijuurikkaan viljelylle myös tulevaisuudessa. Nämä satotasot kertovat siitä potentiaalista mikä juurikkaalla Suomessa on.

Kannattavuus korkealla
Vuonna 2013 pelkällä juurisadolla päästiin yli
2 000 euron bruttotuloihin satotason ollessa 50
tn/ha (sokeripitoisuuden ollessa 17,1 % lisähinta on 2,60 €/juurikastonni). Tämän lisäksi sokerijuurikkaalle maksetaan kansallista tukea, jota
vain juurikas saa 350 €/ha, ja kun otetaan vielä
huomioon tilatuki, lfa ja ympäristötuki, nousee
juurikkaan bruttotulot ilman kuljetuskorvausta noin 3 000 euroon hehtaarilta tämän vuoden
laatuluvuilla. Edellä mainittujen lisäksi puhtaan
juurikkaan rahdista kompensoidaan n. 80 % 150
kilometriin saakka.
Vuonna 2013 keskimääräinen sokerijuurikkaan
pinta-ala oli n. 16 hehtaaria eli tällä pinta-alalla
ja 50 tonnin hehtaarisadolla viljelijä on päässyt
n. 48 000 € bruttotuloihin.

Tero Tanner, Sucros Oy
Juurikassarka • Betfältet 3/2013 -
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Koekausi 2013

J

o toisen sateisen syksyn jälkeen oli vaikeaa saada aikaan tasainen kynnös. Tuorlan
pellolla olleiden routamittareiden mukaan
maassa oli routaa enimmillään noin 50 cm. Viljelijöiden pelloilla ei ollut routaa juuri ollenkaan.
Lunta oli enimmillään noin 30 cm ja huhtikuun
alussa näytti, ettei lumi ehdi ajoissa sulamaan
pelloilta. Huhtikuun puolessa välissä lumi suli
ja pellot kuivuivat yllättävän nopeasti. Huhtikuun sademäärä oli vain 17 mm ja koelohkojen
kylvömuokkaus aloitettiin toukokuun toisella
viikolla. Kaikilla koealueilla oli lohkojen nopean
kuivumisen takia vaikeuksia saada aikaan hyvä
kylvöpohja. Sää oli kasvukaudella lämmin ja aurinkoinen.

Kylvö
Kokeiden kylvö aloitettiin Tuorlassa 8.5. ja uuden koekylvökoneen säätäminen oli vielä tänäkin keväänä vaikeaa. Toukokuussa satoi vain
19 mm, joten sateet eivät haitanneet kylvöjä.
Eniten kylvöjä haittasi liian kuiva maa, kokeet
taimettuivat epätasaisesti ja kasvustot jäivät
aukkoisiksi. Osa koealueista jouduttiin haraamaan maan kuohkeuttamiseksi. Kesäkuun al-

kupuolen sateiden jälkeen osa itämättömistä
siemenistä taimettui ja aukkoisiin kasvustoihin
saatiin uusia taimia. Kesäkuun sademäärä oli 59
mm ja heinäkuun 19 mm, joten kasvustot eivät
kuivan alkukevään jälkeen pahemmin kärsineet
kuivuudesta.

Kasvinsuojelu
Kirppoja havaittiin kasvustoissa jonkin verran
ja torjuntaruiskutukset tehtiin tarvittaessa. Koealueiden rikkakasvitorjunta aloitettiin toukokuun loppupuolella. Kuivuudesta johtuen yksivuotisten rikkakasvien torjunta oli haasteellinen
ja normaalien ruiskutusten lisäksi osa koealueista jouduttiin haraamaan ja perkaamaan käsin.
Juolavehnä ja ohdake torjuttiin kaikilta koepaikoilta.
Elokuun puolessa välissä havaittiin jonkin verran Ramulariaa yhdellä koelohkolla. Tauti ei
kuitenkaan vaikuttanut juurikkaiden kasvuun
eikä sitä ilmaantunut myöhemminkään muille
koealueille. Kokeet saatiin pitkästä aikaa nostettua hyvissä olosuhteissa ja viimeiset ruudut
nostettiin kuukautta aikaisemmin kuin kahtena
edellisenä vuotena.

Vuoden 2014 lajikkeet

D

iana KWS (KWS 2011) Sokeri- ja juurisadossa mittaria huomattavasti parempi vuosina 2010–2013. Sokeripitoisuus mittarin tasoa. Kukkavarsia vaihtelevasti
kolmen vuoden kokeissa. Osoittanut jalostajan
ilmoittamaa Aphanomyces sietoa lievässä taimipoltetilanteessa myös SjT:n kokeissa.
Boogie (Maribo Seed 2012) Sokeri- ja juurisadoltaan lajike on ollut kokeissa 2010–2013 mittaria
parempi. Kukkavarsia lajikkeessa on ollut vaihtelevasti. Hyvä Ramularia-sieto.
Corvinia (KWS 2013) Juurisadoltaan mittarin
luokkaa. Lajikkeen sokerisato mittaria parempi.
Ei kukkavarsia kokeissa 2010–2013. Ramularia-
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herkkyys vaihteleva, altis tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan lehtisairauksien uhatessa.
Griffin (SESVanderHave 2014). Juuri- ja sokerisato mittarin luokkaa. Vuoden 2011–2013 ei kukkavarsia. Ramularia-herkkyys vaihteleva, altis
tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan
lehtisairauksien uhatessa.
Columbus (Strube 2013) Sokeri- ja juurisato
mittarin luokkaa 2010–2013. Ei kukkavarsia kokeisst 2010–2013. Lajikkeella muita tasaisempi
taimettuminen vuoden 2013 kokeissa, helpottaa
nostoa.
Lucilla KWS (KWS 2009) Sokeri- ja juurisadol-

+*
+*
+
+*

+

Ankeroinen Ramularia
++
+++
+
--*
(+)
--*
+
+
(+)
-

Kiteytyvä
sokeri

+
+
+
+
+
+
+
+
++
++
+
+

Sokeri %

Taimettuminen 2013

Otettu
viljelyyn
2014
2012
2011
2009
2011
2013
2012
2014
2013
2012
2013
2014

Juurisato

Syngenta Seeds
Syngenta Seeds
Syngenta Seeds
KWS
KWS
KWS
SeSVanderHave
SeSVanderHave
Strube
Maribo Seed
Maribo Seed
Maribo Seed

Tauti/tuholaisten sieto
Aphanomyces

Kukka-varret

Smash
SY Muse
SY Cata
Lucilla KWS
Diana KWS
Corvinia
Cactus
Griffin
Columbus
Boogie
Belvista
Princeton

Jalostaja

Lajike

Arvioita lajikkeista vuosien 2011–2013 kokeiden perusteella

++
++
-+
-+++
+++
+++
+++
++
+

+++
+++
+
+
+++
+
+
+
++
++
+++

+
+++
+++
++
+++
++
+
++
+++
+

++
+++
++
++
+++
++
+
++
+
+++
+
+++

--*
-

Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa

+*

Lajikkeella jonkin verran Aphanomyces sietoa keväällä

(+)
+
++
+++

Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa
Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa
Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen
Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi
Lajike tässä ominaisuudessa hyvä
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taan mittari tasoa. Sokeripitoisuus mittaria parempi. Vaihtelevasti kukkavarsia, hyvä Ramularian kestävyys.
SY Muse (Syngenta Seeds 2012) Sokeri- ja juurisato selvästi mittaria parempi vuosina 2010–2013.
Sokeripitoisuus mittarin luokkaa. Vähän kukkavarsia kolmen vuoden kokeissa. Ramularia-herkkyys vaihteleva, altis tautipaineessa, syytä varautua ruiskutuksiin. Aphanomyces sietoa lievässä
taimipolte- tilanteessa.
SY Cata (Syngenta Seeds 2011) Sokeri- ja juurisato mittaria parempi 2010–2013, myös sokeripitoisuus mittaria parempi. Kukkavarsia vaihtelevasti. Ramularian sietoa lievässä tautitilanteessa.
Osoittanut jalostajan ilmoittamaa Aphanomyces
sietoa lievässä taimipoltetilanteessa myös SjT:n
kokeissa.
Smash (Syngenta Seeds 2014) Sokeri- ja juurisato mittaria parempi 2011–2013. Sokeripitoisuus
mittaria hieman alhaisempi. Vähän kukkavarsia. Ramulariaa vaihtelevasti kokeissa.

Princeton (Maribo Seed 2014) Sokeri- ja juurisato mittaria parempi 2011–2013. Sokeripitoisuus
mittaria hieman alhaisempi. Vaihtelevasti kukkavarsia. Ramulariaa vaihtelevasti kokeissa, altis tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan
lehtisairauksien uhatessa.
Cactus (SESVanderHave 2012) Ankeroista sietävä lajike. Juuri- ja sokerisadoltaan mittaria
heikompi. Vuosina 2010–2013 sokeripitoisuus
mittarin tasoa. Ei kukkavarsia neljän vuoden
kokeissa. Ramularia-herkkyys vaihteleva, altis
tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan
lehtisairauksien uhatessa.
Belvista (Maribo Seed 2013) Ankeroislajike
alhaiseen ankeroispaineeseen. Juuri- ja sokerisadoltaan mittarin luokkaa. Sokeripitoisuus
mittaria alhaisempi. Kukkavarsia vaihtelevasti
kolmen vuoden kokeissa. Ramularia-herkkyys
vaihteleva, altis tautipaineessa. Varauduttava
ruiskuttamaan lehtisairauksien uhatessa.

Susanna Muurinen, Marte Römer-Lindroos, SjT

Grimme myy uusia ja käytettyjä itsekulkevia
juurikas nostokoneita

Grimme maxtron

Grimme maxtron

Grimme maxtron

Grimme maxtron

Hydraulivetoinen
oppelpyörä.
48-50 cm riviväli.

48 cm riviväli.
ajettu vain 150 ha.

Hydrauliveto
oppelpyörille.
45-50 cm riviväli

Hydrauliveto oppelpyörille. Hydraulisesti
säädettävä riviväli
48-50 cm

juurikasnostokone
5430
Vuosimalli 2005

juurikasnostokone
5477
Vuosimalli 2006

markus Pratelli

Rådgivning & Försäljning
+46-72- 858 25 67
mp@grimme.dk
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juurikasnostokone
5737
Vuosimalli 2004

juurikasnostokone
5379
Vuosimalli 2005

roland rosenback
Myynti, Suomi
0400- 433 231
rr@grimme.dk

www.grimme.dk

Fosforikokeita juurikkaalla
2013
Kriittisin kehitysvaihe kasvin fosforin saannissa on alkukehitys, jolloin
juuristo kehittyy, taimikoko kasvaa ja kasvi muodostaa peittävää lehtipintaalaa. Fosfori on erittäin tärkeä osa kasvin energiataloutta, se on mukana lähes
kaikissa kasvin biokemiallisissa reaktioissa. Juurikasvit, juurikas mukaan
luettuna, tarvitsevat fosforia koko kasvukauden ajan.

S

jT:llä jatkettiin juurikkaan fosforintarvetta
tarkentavia kokeita kasvukaudella 2013.
Koealueilla testattiin fosforilannoituksen
vastetta juurikkaan satoon perinteisellä fosforin
“porraskokeella” ja nestemäisellä starttifosforilla.
Kokeet toteutettiin kahdella koepaikalla, joiden
maaperän fosforiluvut poikkesivat toisistaan.
Kokeiden kylvö ajoittui pitkälle ajanjaksolle toukokuun alusta aina kuun puoliväliin asti, jolloin
lämmin ja nopeasti edennyt kevät ehti vaikuttaa
maaperän lämpenemiseen ja kuivumiseen. Myös
heti kylvöjen jälkeen pitkään jatkunut kuiva jakso
vaikutti kokeiden tuloksiin.

Fosforilannoituksen vaikutus satoon ja
sokeripitoisuuteen
Toukokuun puolivälissä kylvettyjen kokeiden
kasvustoista kerättiin kasvinäytteet kesäkuun
lopulla (kuva 1). Kasvien kuivapainoista voidaan
havaita fosforin vaikuttaneen selvästi kasviyksilön painoon kuivuudesta huolimatta. Alimmilla
fosforimäärillä maaperän typpivaroilla oli fosforia merkittävämpi vaikutus kasvin alkukehitykseen, mutta suuremmat fosforimäärät ovat

selvästi vaikuttaneet typpeä voimakkaammin
kasviyksilöiden painon kehitykseen. Sadon kehityksessä lisätyt fosforimäärät näkyivät kummallakin koealueella. Keskimäärin juurisato parani
146 kg yhdellä lisätyllä fosforikilolla. Kuvassa 2
nähdään koealueiden keskimääräiset juuri- ja sokerisadon lisät fosforiluokittain. Koepaikkakohtaisesti maaperän fosforiluvun ollessa luokassa
korkea sadon lisää tuli merkittävästi vasta yli
45 kg P/ha lannoituksella, kun taas tyydyttävällä
viljavuusarvolla sadon lisää muodostui selvästi jo
alemmillakin, 10–15 kg P/ha, lannoituksilla. Sokeripitoisuudessa oli suuria eroja koealueiden välillä. Toisen koealueen keskimääräinen sokeripitoisuus oli 19,2 prosenttia, jolloin fosforilisäyksellä ei ollut merkittävää vaikutusta sokeripitoisuuteen, sen sijaan toisen koealueen keskimääräinen
sokeripitoisuus oli 17,4 prosenttia, jolloin lisätyllä
fosforilannoituksella saatiin noin 0,01 prosenttiyksikön lisä yhdellä lisätyllä fosforikilolla.

Starttifosforilannoituksen käyttö

g/juurikas	
  

Nestemäisen starttifosforin käyttöä testattiin kokeissa kahdella koealueella, joiden fosforiluvut
olivat luokassa korkea ja arveluttavan
korkea. Kokeessa oli mukana neljä eriKuivapaino	
  g/juurikas	
  24.6.2013	
  	
  
laista nestelannoitetta (Ferticare, Yara Vi2	
  
tal Solatrel, N-xt terra ja Powerstart) käyt1,8	
  
tömäärillä 5 ja 10 kg P /ha. Näiden lisäksi
1,6	
  
kontrollina oli kaksi raelannoitetta, 5 kg
1,4	
  
P/ha, lisättynä normaaliin lannoiteriviin
1,2	
  
ja ilman fosforia olevat nollaruudut lisä1	
  
0,8	
  
tyllä vedellä ja ilman. Koealueiden kes0	
  
P0	
   P10	
   P15	
   P26	
   P45	
   P50	
   P60	
  
kisadot olivat samaa luokkaa keskenään.
Valmisteiden välillä ei ollut merkittävää
Fosforitasot	
  
eroa eri fosforitasoilla. Sen sijaan fosfoKuva  
1.  K1.asviyksilöiden  
kuivapainoja  
eri  fosforilannoitus  
Kuva
Kasviyksilöiden
kuivapainoja
eritasoilla.
fosforilan- ritasoilla saatiin selviä satoeroja kontrolnoitustasoilla.
leihin ver rattuna (kuva 3). Viiden kilon
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Sadonlisä	
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  ja	
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Kuva 2. Kahden koepaikan yhdistetty
juuri- ja sokerisadon muutos fosforitason kasvaessa.

P60	
  

nestemäisellä starttifosforilisäyksellä saavutettiin noin 5 prosentin sadon lisä kontrolliin verrattuna ja kymmenellä kilolla
sadon lisä oli noin 8 prosenttia. Rakeinen
starttifosfori lannoiteriviin lisättynä ei
tuonut kontrollista poikkeavaa sadon lisää.

Sato	
  t/ha	
  

55	
  
54	
  
53	
  
52	
  
51	
  

Porraskokeen yhteydessä testattiin myös
nestemäisen fosforilannoitteen starttivaikutusta. Kuvasta 4 voidaan nähdä, että
5 kg P/ha siemenriviin lisättynä toi sadon lisää juurisatoon 1,6 tonnista aina 4,6
tonniin. Kuivasta lämpimästä keväästä
huolimatta nestemäisen starttifosforin satotulokset koekentällä olivat hyvin samaa
luokkaa vuoden 2012 tulosten kanssa.
Vuoden 2013 kokeissa ei nähty lisätyllä
starttilannoitteella mitään vaikutusta sokeripitoisuuteen tai muihin laatuominaisuuksiin.

50	
  
49	
  
48	
  
P0	
  

P5	
  

P10	
  

P5	
  rae	
  

Kuva 3. Starttifosforilannoituksen vaikutus juurisatoon. Nestemmäistä starttifosforia siemenriviin 5–10
kg P/ha (P5 ja P10). P0 ilman lisättyä fosforia ja P5
rae, raelannoitetta 5kg P/ha lannoiteriviin lisättynä.

t/ha	
  

Star/lannoituksen	
  vaikutus	
  satoon	
  
55	
  
54	
  
53	
  
52	
  
51	
  
50	
  
49	
  
48	
  
47	
  
46	
  
P10	
  

P15	
  

P26	
  

P1	
  0	
  +5	
  

P15+5	
  

P26+5	
  

Kuva 4. Sinisinä pylväinä 10, 15 ja 26 kg
P/ha lannoitus lannoiteriviin. Punaiset
pylväät vastaavilla lannoitemäärillä +
5kg P/ha nesteenä siemenriviin.

Susanna Muurinen, SjT
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Starttifosfori-projekti
Kasvukauden loppumisen ja juurikkaiden noston myötä myös edellisessä
Juurikassarka-lehdessä esitelty starttifosfori-projekti on saatu jo hyvälle
mallille. Viimeisiä tuloksia odotellessa on hyvä ottaa perusteellisempi
kurkistus siihen mitä kesän aikana tiloilla tapahtui.

L

ähtökohtana projektissa oli kuusi viljelyyn
panostavaa tilaa jotka olivat halukkaita
nostamaan sokerijuurikassatojaan, neljä
tiloista investoi Ahjocon-nestelannoittimeen ja
asensi tarvittavat putkistot ja suuttimet kylvökoneisiinsa. Yara toimitti pienen määrän Yaran Ferticare 10–52-17 starttilannoitetta (NPK 10–23-14),
joka liuotettiin veteen ja liuos ruiskutettiin siemenriviin. Yksi tiloista käytti rakeista starttilannosta suoraan siemenriviin puhallettuna. Kaikki
muut kasvukauden aikaiset viljelytoimenpiteet
tehtiin tiloilla täysin normaalisti.

Eroja jo kesäkuussa

68500	
  
68000	
  
Sato	
  kg/ha	
  

  

Kasvukauden alku sujui tiloilla melko hyvin,
osaa koelohkoista vaivasi kuivuus heti alusta
alkaen, mutta paikoittaisista rankkasateista ja
kovasta kuivuudesta huolimatta lähes kaikilla
projektin tiloilla saavutettiin hyvä ja tasainen taimettuminen. Kesäkuussa kasvustot olivat jo hyvässä kasvussa ja silminnähtäviä sekä lupaavia
eroja koejäsenten välillä alkoi näkyä jo heti kuun
alkupuolella. Kasvukausi jatkui hyvin läpi kesän,
lämpöä riitti ja vettäkin saatiin pääosin riittävästi.
Yksi kuivuuden vaivaama pelto sadetettiin, tästä
huolimatta on mahdollista, että kuivuus hieman
verotti satoa, joka oli kuivuudesta huolimatta
hyvä.

Juurisato	
  kg/ha	
  

67500	
  
67000	
  

Projektin lopulliset satotulokset ovat kannustavia,
sadon lisää saatiin onnistuneilla lohkoilla 2 500–
3 000 kg/ha. Hyvien tulosten myötä starttilannoitusta tullaan jatkossa varmasti suosittelemaan
nykyistä suuremmalle viljelijäjoukolle. Tässä
vaiheessa on kuitenkin syytä todeta, että starttifosforilannoitus ei sovi kaikille tiloille. Sitä ei voi
ajatella minään perusviljelytoimenpiteenä esimerkiksi normaalin äestyksen tai rikkakasvitorjunnan
rinnalle. Starttifosforilannoitus on toimenpiteenä
melko hintava, joten lannoituksesta saatavan sadon lisän on oltava selvä. Kaikkien niiden tekijöiden, joihin viljelijä voi itse vaikuttaa, on oltava
ehdottomasti kunnossa.

Perusasiat kunnossa
Starttifosforilannoitusta suunniteltaessa on ensin
lähdettävä liikkeelle perusasioista. Maan rakenteen ja vesitalouden on oltava kunnossa, kaikki
kasvukauden aikaiset viljelytoimenpiteet on tehtävä huolellisesti ja kasvuston tulee olla puhdas
rikkakasveista. Lohkolla ei saa myöskään olla ankeroisia tai vaihtoehtoisesti ankeroista sietävän
lajikkeen käyttö on pakollista. Tämä siksi, että projektissa havaittiin yhdellä lohkolla selvästi alempi
satotaso muihin kokeen lohkoihin verrattuna, satotaso oli myös pettymys kesän kasvustomittausten tuloksiin nähden. Kyseisen lohkon juurikkaita
nostettaessa havaittiin juurikkaissa
ankeroisen aiheuttamaa vioitusta.
Näin ollen, todennäköinen sadonalentaja oli voimakas ankeroissaastunta.

66500	
  
66000	
  
65500	
  
65000	
  
0	
  kg	
  P/ha	
  

5	
  kg	
  P/ha	
  

10	
  kg	
  P/ha	
  

P-‐tasot	
  

Juhani Suomi
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Starttilannoituksen
kannattavuudesta

K

äytännön mittakaavan demokoe toi
esille tutun ilmiön, mikä virallisissa kokeissa pyritään sulkemaan pois, muut
satotasoon vaikuttavat tekijät. Starttilannoituksenkin hyöty voi hävitä lukemattomista eri syistä kasvukauden aikana, ja vielä aumassa varastotappioina.

tehankinnan kustannus, jotta päästään siihen
nettohyötyyn, joka starttilannoitteen käytöllä
on. Kun kylvöala on noin 20 hehtaaria vuodessa, on todennäköistä, että laiteinvestointi on jo
ensimmäisenä vuotena maksettu. Tämän jälkeen
tuo 70 euroa hehtaarilta jää viljelijälle vaivan
palkaksi.

Projektiin osallistuneista viljelijöistä joka toinen onnistui saamaan hyödyn lannoituksesta.
Kolmen tonnin hehtaarisadon lisäys tuo lisää
liikevaihtoa hehtaarille noin 120 euroa. Kun tästä otetaan pois lannoitekustannus ja juurikkaan
rahti, saadaan kate A:han lisää noin 70 euroa
hehtaarilta. Tästä summasta pitää ottaa pois lai-

On selvää, että jokaisena vuotena starttilannoituksesta ei saada täyttä hyötyä. Toisaalta olosuhteiden sattuessa kohdalleen sadonlisä voi ylittää
projektissa saadut määrät ja tuoda keskimääräistä enemmän hyötyä. Projekti osoitti sen, että
sadonlisä on saavutettavissa, kun muut kasvun
edellytykset ovat kunnossa.

Aleksi Simula, Kehityspäällikkö Yara Suomi







____________________________________________________________________
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Sokerisadon kuningatar:
Menestys on siemenessä
DIANA KWS
Korkein sokerisato 106 %*
Suomen viljellyin lajike 2012 ja 2013
Vähän kukkavarsia
* Viralliset lajikekokeet, SjT 2011 – 2013
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27400 Kiukainen

Puh.: 050 599 2714

Sähköposti: jaakko.perttu@kws.com

CIBE-kokous Turussa
6. lokakuuta, 2013
Euroopan juurikkaantuottajien yhdistyksen CIBE:n teknisen ja
vastaanottokomitean kokous pidettiin Turussa 6.–7. marraskuuta. Läsnä
oli 115 asiantuntijaa 16 Euroopan maasta. Kaukaisimmat vieraat tulivat
Turkista. Vieraat toivotti tervetulleiksi Suomeen maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen. Ensimmäisenä päivänä oli seminaariosuus, jossa kuultiin
esitelmiä viljelytekniikasta ja juurikkaiden vastaanotosta. Toisena
päivänä kansainvälinen joukko kävi tutustumassa Sucroksen Säkylän
juurikassokeritehtaaseen ja Apetitin Räpin koetilaan. Tilaisuuden järjestelyistä
vastasivat MTK ja sen sokerijuurikasvaliokunta ja sponsoreina toimivat
Sucros, Syngenta ja Yara.
Antti Lavonen
Juha Marttilan illallispuhe CIBE:n
kokouksessa:
Tervetuloa Suomeen. Toivon teidän lyhyen vierailunne aikana saavan kuvan Suomen maaseudusta ja erityisesti suomalaisesta maanviljelystä
ja -viljelijöistä, jotka tuottavat ruokaa maailman
pohjoisimmissa olosuhteissa.
Viime kesä oli Suomessa poikkeuksellinen: lämmin, paikoitellen kuiva ja kasvukausi oli normaalia pidempi. Erityisesti Lapissa, josta olen
kotoisin, rikkottiin kaikki ennätykset. Ikävä kyllä
Lappi ei ole juurikkaan viljelylle sopivaa aluetta.
Juurikkaan tuotanto on pääosin keskittynyt lounaaseen ja sokerilla on suuri merkitys paikalliseen talouteen.
Kesän hyvät olosuhteet tarjosivat monelle juurikkaan viljelijälle mahdollisuuden saada kohtuullinen tulos viljelystään. Ikävä kyllä se oli ensimmäinen kerta usean huonon vuoden jälkeen.
Ystäväni kertoi joutuneensa siirtämään rajapyykit takaisin paikoilleen, koska peltoala oli suurien
juurikkaiden paineesta kasvanut niin paljon.
Vitsi kertoo enemmän luottamuksesta tulevaisuuteen kuin suomalaisen juurikkaan viljelyn
todellinen kilpailukyky tai tuottavuus. Sokerijuurikkaan viljelijöiden on ollut vaikeaa, jopa
tuskallista, sopeutua maatalouspolitiikassa ta-
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pahtuneisiin muutoksiin. Usko tulevaisuuteen
on ollut monta kertaa vähällä kadota.
Sokerimarkkinauudistus on yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista. Sokerikiintiöjärjestelmän jatkaminen vain 30. syyskuuta
2017 asti, Euroopan Parlamentin ehdottaman
30.syyskuuta 2020 sijaan, on aivan liian lyhyt
ajanjakso.
Vuosien 2006 ja 2009 välillä tapahtuneen sokerisektorin rajun rakennemuutoksen jälkeen
– 150 000 viljelijää Euroopassa on luopunut juurikkaan viljelystä 83 sokeritehtaan sulkemisen
takia – EU:n lainsäätäjät asettavat meidät uusien
rajujen muutosten eteen vain muutaman vuoden sisällä!
Ajoitus ei ole sopiva. Olisimme tarvinneet enemmän aikaa voidaksemme vakaassa tilanteessa
todistaa kilpailukykymme. Kiintiöjärjestelmän
loppuminen vuonna 2017 saattaa meidät epävakaaseen tilanteeseen ilman minkäänlaista mahdollisuutta markkinoiden vakauttamiseen.
On valitettavaa, ettei neuvosto Irlannin puheenjohtajuuden alaisena huomioinut tätä ja noudattanut Euroopan parlamentin ehdotusta.

uusi
griffin uusi lajike
sesvanderhavelta

griffin
• Nopea ja tasainen taimettuminen
• Hyvä vastustuskyky Aphanomyces-sientä vastaan
• Hyvä Ramularian sekä ruosteen kesto
• Sileä ja hyvä juuren muoto
• Hyvä ja tasainen sato
• Kolmen vuoden kokeissa ei ensimmäistäkään kukkavartta

w w w . s e s v a n d e r h a v e . c o m
Edustajamme Suomessa Juhani Suomi | Puh. 0400 564268
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Siitä huolimatta EU:n lainsäätäjät päättivät säilyttää sopimuspuitteet viljelijöiden ja sokerin
jalostajien välillä vuoden 2017 jälkeen sekä yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen
voimassaoloajan.
Sopimuspuitteet eivät kokonaan korvaa markkinatoimenpiteiden poisjäämistä mutta se on kuitenkin hyvä asia, koska sillä on ratkaiseva merkitys sokeriketjun moitteettomalle toiminnalle.
Sen olemassaolo kuvaa hyvin alalla vallitsevaa
oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa viljelijöiden ja sokerin jalostajien välillä. Viljelijät eivät
missään nimessä tuota sokerijuurikkaita ilmaiseksi! Sokerijuurikas on osa viljelykiertoa ja se
kilpailee muiden viljelykasvien, kuten bioenergiamaissin, perunan ja muiden kasvien kanssa.
Seuraava haaste on todistaa Euroopan sokerin tuottajille suomalaisen juurikkaan viljelyn
kilpailukyky. Tulevaisuus huolestuttaa, koska
meneillään oleva yhteisen maatalouspolitiikan
muutos ei sisällä juuri mitään keinoja tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Päinvastoin se lisää viljelijän hallinnollista taakkaa sekä
nostaa tilojen tuotantokustannuksia.
Kilpailukyvyn on oltava yksi lähitulevaisuuden
politiikan kysymyksistä. Kahdenväliset kauppasopimukset lisäävät kilpailukyvyn paineita. Euroopan vastaus ei voi olla ”enemmän vihreyttä”
sen on oltava ”enemmän kilpailukykyä”.

Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP) vapaakauppasopimus
Yhdysvaltain sokerialan tuotannon rakenne on
täysin erilainen kuin EU:n. Yhdysvalloissa tilat
ovat huomattavasti suurempia ja teknologiaan
suuntautuneita, erityisesti GMO:hon, myös sokerijuurikkaan viljelyssä. Yli 90 prosenttia viljellyistä sokerijuurikkaista on GMO-lajikkeita.
Sokeriruo’on viljelyssä monokulttuuri on enemmänkin normi, kun taas EU:n sokerijuurikkaan
viljely perustuu pääosin viljelykiertoon, ja suhteellisen pieniin aloihin.
Yhdysvaltojen sokerisektori on tiukasti säänneltyä, sitä säätelevät tuontitullit, tariffikiintiöt ja
tarjonnan valvonta. Nämä toimenpiteet ja joukko
muita sääntöjä eivät enää ole voimassa EU:ssa.
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USA:n liittohallitus ylläpitää hintatukiohjelmaa,
joka kontrolloi markkinoilla myytäviä määriä
(sekä kotimaisen että ulkomaisena sokerin) sekä
lainajärjestelmää, jossa liittohallitus toimii nettoostajana. Näin ollen sellaiset EU markkinoille
pääsyn myönnytykset kuin Yhdysvaltojen epätasapainoinen politiikka on haitallista EU:n sokerijuurikasalalle.
Euroopan markkinoiden avaaminen Yhdysvalojen sokerituonnille tuo siten vielä toisen epävarmuustekijän Euroopan juurikkaan viljelijöiden
tasapainoisille markkinoille. EU:n markkinoille
pääsy voi aiheuttaa markkinoiden epätasapainoa
ja johtaa uusiin tehtaiden ja viljelyalan vähennyksiin. Komission pitäisi välttää sokerin ja paljon
sokeria sisältävien tuotteiden tuonnin lisäämistä,
koska se vaarantaisi EU:n sokerijuurikasalan kestävyyden.
Jokainen sokeria koskeva myönnytys heikentää
entisestään ACP/LDC-maille annettuja myönnytyksiä. Euroopan Unioni on monien kehitysmaiden sokeriruo’on kasvattajien viitemarkkina. Tällaisissa olosuhteissa, etuuskohtelun
menetys EU-markkinoilla, on vakava uhka viljelijöiden tuloille ja sokerin tuotannon kannattavuudelle.
Miten pystymme viljelemään ja lisäämään kilpailukykyämme kasvavassa paineessa? Nyt
tarvitaan pikaista apua. Myös julkisia varoja on
käytettävä tutkimukseen ja kehitykseen. Kehittynyt biotekniikka on avainasemassa. Teknisiä
ratkaisuja ja innovaatioita on saatava huomattavasti nykyistä nopeammin ja kustannustehokkaammin viljelijöiden käyttöön.
Euroopan sokerin- ja muun ravinnontuotannolla on tärkeä kilpailuetu. Meidän tuotantomme
on monimuotoista. Perheviljelmien tuotannossa on aina huomioitu kestävä kehitys. Nykyistä
valvontaa ei tarvita sitä takaamaan.
Kolmas suuri haaste on taata viljelijöiden asema
ravintoketjussa. Pohjimmiltaan on kyse markkinavoimista. Viljelijöiden markkinavoimaa
voidaan parantaa monin tavoin. Erikoistumalla,
keskittämällä, yrityksen kokoa suurentamalla,
yhteistyöllä, osuuskunnilla, myös oikeudenmukainen lainsäädäntö on tunnettu työkalu.

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
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Suomen makein:
Menestys on siemenessä
CORVINIA
Korkein sokeripitoisuus 102 %*
Sopii aikaiseen korjuuseen
Erittäin vähän kukkavarsia
* Viralliset lajikekokeet, SjT 2011 – 2013
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Paras ramularian vastustuskyky:
Menestys on siemenessä
LUCILLA KWS
Sopii myöhäiseen korjuuseen
Erinomainen lehtitautien vastustuskyky*
Sokeripitoisuus 101 %*
* Viralliset lajikekokeet, SjT 2011 – 2013

www.kws.com
KWS SCANDINAVIA A /S

///

Harolantie 444 B

27400 Kiukainen

Puh.: 050 599 2714

Sähköposti: jaakko.perttu@kws.com

Lisää
sokeria
60 vuotta sitten rakennettu Säkylän sokeritehdas
varautuu EU:n sokerikiintiöiden poistumiseen
rekrytoimalla aktiivisesti
uusia viljelijöitä.

T

änä vuonna sokerijuurikkaan viljelijän erottaa kasvoilla paistavasta hymystä. Ainakin
näin vakuuttaa Sucros Oy:n toimitusjohtaja Juri
Jolkkonen. Sucroksen oman väenkin kasvoilla
on viime aikoina ollut leveä hymy, sillä odotukset ovat huippusadossa. Tänä vuonna juurikasta
on kasvatettu 761 viljelijän voimin ja yhteensä
noin 12 000 hehtaarin peltoalueella. Sokerista on
saatu viljelijöille kilpailukykyinen kasvi, tuottajahintoja on korotettu ja viljelijöiden määrä onkin saatu kasvuun ensi kertaa vuosiin.

200 viljelijää lisää
Mutta tämä ei vielä riitä, jotta tulevaisuuden
haasteisiin pystytään vastaamaan. Tavoitteena
on kaikkiaan 935 viljelijän joukko. Syy kovaan
rekrytointikampanjaan on selvä.
– Nykyinen kiintiöjärjestelmä poistuu 2017, ja
se sisältää meille sekä mahdollisuuksia että uhkia, muistuttaa Sucros Oy:n toimitusjohtaja Juri
Jolkkonen.
Tähän asti Suomen sokerikiintiö on asettanut
Säkylän tuotannolle rajat, jotka tarkoittavat noin
50 prosenttia suomalaisten koko sokerinkulutuksesta.

Valoisaa tulevaisuutta
Toimitusjohtaja Jolkkonen korostaa, että suomalaisen sokerin tulevaisuus näyttää tietyistä uhkista huolimatta hyvältä.
– Kiintiöjärjestelmän poistumisen myötä unionin sisämarkkinoilta voi toki Suomeen virrata
uutta kilpailua. Säkylässä kapasiteetti ei e kuitenkaan suinkaan tapissa, ja tavoitteemme onkin
lisätä tehokkuutta.
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Täällä on pystytty tekemään yli 100 miljoonaa
kiloa sokeria vuodessa, ja sellaista lukua tavoiteltaisiin tulevaisuudessa. Tavoitteena on siis
saada lisää raaka-ainetta ja hiukan pidempi
käyntikausi,sanoo Jolkkonen. Vireillä on myös
tuotantolaitosta parantavia investointeja sekä
panostuksia suomalaisten asiakas- ja kuluttajauskollisuuden lisäämiseksi.
Avainasemassa on myös viljelykierron parantaminen juurikaspelloilla. Viljelypäällikkö Tero
Tanner muistuttaa, että viljelykierron huomioiminen voi lisätä satoa jopa viidellä tonnilla hehtaarilta.
– Viljelykierto parantaa paitsi juurikkaan satoa, myös kierrossa olevan viljan satoa. Viljelykierrolla pystytään torjumaan paremmin myös
juurikaspeltojen vitsausta eli ankeroista ja viljelykierron suhteen Suomessa on vielä merkittävästi parantamisen varaa.
			
Alasatakunta
1.10.2013

Vaativa
juurikas
tuottaa hyvin
Tuottajaksi ei muunnuta vain sormia
napsauttamalla vaan sen eteen pitää
tehdä paljon töitä.

lisäystarve syntyy viljelijäväestön eläköitymisen, tuotannon alueellisen rajauksen
ja viljelytavan vuoksi.
Sokerijuurikasta voi viljellä samoilla pelloilla vain muutaman vuoden ajan. Sitten
tilalla kasvatetaan hetken aikaa viljaa tai
muuta vuoroviljelyyn kelpaavaa kasvikunnan tuotetta.

N

iinisalon
Korvaluomalla maata
viljelevä Seppo Korvala innostui alkukeväästä
kokeilemaan parin hehtaarin alueella sokerijuurikkaan viljelyä. Kokeilu oli niin onnistunut, että
mies laajentaa juurikkaiden viljelyalueen tulevalla satokaudella nelin- jopa viisinkertaiseksi.
– Sokerijuurikas on vaativa viljelykasvi, mutta kun satokauden aikaiset toimet mitoitetaan ja
ajoitetaan oikein, niin pellosta voi korjata paremman tuloksen kuin perinteisistä viljakasveista,
hehkuttaa kokeilustaan innostunut Seppo Korvala.
Sokerijuurikkaiden tuottajaksi ei muunnuta tuosta vain, vaan uuden aluevaltauksen eteen pitää
tehdä paljon valmistelevaa työtä ja perehtymistä.
Korvala on kurssittanut itseään pitkin vuotta Säkylässä. Uusia viljelijöitä auttavat myös juurikastuotantoon perehtyneet neuvojat.
Viljelyyn ja nostoon tarvittavat koneet Seppo
Korvala hankki käytettynä itäsuomalaiselta tilalta. – Muutaman tuhannen euron laiteinvestoinneilla pääsee alkuun, jos omaa vähänkin
korjaajan vikaa.
Pohjois-Satakunnan alueella viljeltiin takavuosina hyvinkin laajasti sokerijuurikasta.
– Nyt olen tiettävästi ainoa juurikasviljelijä
Kankaanpäässä. En panisi ollenkaan pahitteeksi, jos sokerijuurikkaan viljelystä innostuisi
muutama muukin. Logistiset hyödyt ovat ilmeiset, kun viljelijöitä on samalla alueella enemmän.

Säkylässä haku päällä
Sokerijuurikkaiden tuotannon ensijalostaja,
Sucros Oy, hakee jatkuvasti uusia viljelijöitä suomalaisen tuotannon turvaajiksi. Tuottajaportaan

Seppo Korvalan mukaan sokerijuurikasmaan
runsas kalkitus edesauttaa vuoroviljelyyn
siirtymistä ja samojen peltojen käyttämistä viljojen viljelyyn.
Kankaanpään seutu, 10.10.2013

Sucros ei
säikähdä EU:n
sokerikiintiön
poistumista
A

urinkoista syksyä seurataan Säkylän sokeritehtaalla makeasti hymyillen. Sokerijuurikkaasta saadaan huippusato eikä tulevaisuudessa odottava EU:n sokerikiintiöiden päättyminenkään säikäytä.
Sucros Oy:n toimitusjohtaja Juri Jolkkonen luottaa suomalaisen sokerintuotannon kilpailukykyyn ja houkuttelee alalle uusia viljelijöitä. Tilaa
olisi hänen mukaansa usealle kymmenelle vuosittain. Esimerkiksi Loimaan seudulla hän näkee
sokerinviljelylle hyvät mahdollisuudet.
– Loimaa ei ole kuulunut juurikasalueisiin.
Nyt meillä on siellä yksi 30 hehtaarin viljelijä ja
uusia halutaan, Jolkkonen sanoo. Suomen tonnia vaille 81 miljoonan kilon sokerikiintiö poistuu satokauden 2016 jälkeen. Jolkkosen mukaan
Säkylän sokeritehdas pystyy kasvattamaan tuotantoaan reippaasti tätä isommaksi.
– Jopa yli sadan miljoonan kilon. Tavoite on
kasvattaa viljelijämäärä 935:een ja tuotanto 95
Juurikassarka • Betfältet 3/2013 -
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Lisätiedot: Henrik Svärd, puh 0400 465009
Sähköposti: henrik.svard@sci.fi
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•
•
•
•

Luotettava yleislajike
Hyviä viljelykokemuksia jo kolmen vuoden ajalta
Hyvä taimipoltteen ja Ramularian kesto
Korkea sokeripitoisuus

SY Muse
•
•
•
•

Suuri sokerisato
Hyvä vastustuskyky taimipoltetta vastaan
Sileä juuri = pienempi multapitoisuus
Erinomaiset tulokset myös Ruotsissa, missä on ollut eniten
viljelty lajike 2013

Smash
•
•
•
•

UUTUUS 2014!

Uusi satoisa lajike
Erinomaiset tulokset kahden vuoden käytännön maatilakokeista
Hyvin vähän kukkavarsia kokeissa
Uusi lajike myös Tanskan lajikelistalla, missä todettu mm. pienin
multapitoisuus ja korkein taimiluku

www.syngenta.fi

TM

miljoonaan kiloon. Tänä vuonna viljelijämäärä
kääntyi jo kasvuun, saimme 70 uutta viljelijää.
Juri Jolkkonen arvioi sokerijuurikkaan tarjoavan
viljelijälle yhä paremman ansaintamah dollisuuden, etenkin kun viljan hintakehitys on ollut laskeva.

Osuva viljelykierto parantaa satoa
Kilpailukyvyn säilyttämiseen tarvitaan muitakin lääkkeitä kuin viljelyn lisääminen. Kansallinen tuki, nykyisin 350 euroa, on elintärkeä
tulevaisuudessakin. Oikein toteutetulla viljelykierrolla ja muilla viljelyn tehostamistoimilla on
mahdollista parantaa hehtaarisatoa tuntuvasti.
Viljelypäällikkö Tero Tanner kertoo, että viiden
viime vuoden keskimääräinen hehtaarisato on
ollut 38 tonnia. Tutkimusten mukaan viljelykierto, jossa vilja ja juurikas vuorottelevat, voi
parantaa juurikassatoa jopa viisi tonnia hehtaarilta. Myös viljasato paranee näin menetellen.
Turun Sanomat, 1.10.2013

Maatilan AminoFert®
Uutuusvalmiste jolla voidaan korvata perinteisen
parafiiniöljyn käyttö juurikasruiskutuksissa.
Pienentää ruiskutuksen jälkeistä stressiä juurikkaalla.
Biostimuloiva
lehtilannoite

Sisältää 19 eri
aminohappoa

Maatilan AminoFert®:in käyttö pienannosaineohjelmassa toi seuraavat tulokset
SjT:n 1-vuotisessa kokeessa 2013:
- Juurisato lisääntyi 6 611 kg/ha
- Sokerisato lisääntyi 1 437 kg/ha
- Parantunut torjuntateho rikkakasveihin

Toimii myös
kiinniteöljynä
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+6611kg/ha
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www.kasvinsuojelu.fi
Meiltä myös muut juurikkaan
kasvinsuojeluaineet
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+1437kg/ha
Parafiiniöljy 0.5, 0.5, 0.5 l/ha

AminoFert 3.0, 3.0, 3.0 l/ha

PL12 20521 Turku

Lämmin kesä toi
gammayökkösen aikaisin
Suomeen
Suomessa gammayökkösen vioitusta havaitaan lähes joka vuosi elo–
syyskuussa, mutta vioitusten määrät jäävät vähäisiksi. Suuremmat
yökkösesiintymät tulevat lämpimien ilmavirtausten mukana KeskiEuroopasta. Lämmin ja kuiva kesä 2013 houkutteli gammayökkösen
aikaisin Suomeen. Ensimmäiset havainnot vioituksista tehtiin
heinäkuun puolessa välissä. Toukat aiheuttivat joillakin pellolla
vioitusta mutta ruiskutuksiin ei tarvittu kuitenkaan ryhtyä.

S

uomessa juurikasta vioittavat gamma-,
herne- ja kaaliyökkösen toukat. Yökköset ovat isohkoja perhosia, jotka pystyvät
lentämään pitkiä matkoja. Gammayökkönen
on isokokoinen harmaanruskea perhonen, joka
muista yökkösistä poiketen lentää myös päivällä. Sen voi havaita parhaiten aamupäivisin
pellolla kukkivissa kasveissa, joista se imee
mettä. Sen tunnistaa siivissä olevista vaaleista
kuvioista, jotka muistuttavat kreikkalaista gammakirjainta. Perhonen munii juurikkaan lehtien
alapinnalle. Munat ovat yksittäin tai ryhmissä.
Riippuen lämpötilasta munista kuoriutuu 3–30
päivän kuluttua toukkia, jotka ovat vaalean vihreitä ja 40–45 mm pituisia. Ne syövät lehtiä ja
vioitus näkyy lehdissä epämuotoisina ja suurina
reikinä. Jos toukkia on paljon, ne syövät juurik-

kaan lehtien pehmeät osat muutamassa päivässä. Toukat ovat aktiivisimpia yöllä. Kun toukka
on aikuinen, se koteloituu seittimäisen harson
sisään lehden alapinnalle. Riippuen säästä, aikuinen perhonen kuoriutuu kotelosta 10–15 päivän kuluttua. Jos kesä on erittäin lämmin (sekä
yö että päivä) saattaa myös toinen sukupolvi
ehtiä kehittymään.

Aikuinen Gammayökkönen.

Kuva: Broom's Barn

Vioitukset

Gammayökkösen toukka.

Kuva: Broom's Barn

Normaalisti perhostoukat aiheuttavat vioituksia juurikkaan lehtiin vasta elo–syyskuussa
ja tällöin vioitukset jäävät yleensä vähäisiksi.
Myöhään kasvukaudella tulevat yksittäiset reiät lehdissä eivät vaikuta satoon. Syynä pahoihin
vioituksiin ovat gammayökkösen massaesiintymät. Tuhojen vaikutus satoon riippuu siitä, miten suuren lehtialan toukat ovat syöneet. Tänä
vuonna gammayökkösiä esiintyi kuitenkin sen
Juurikassarka • Betfältet 3/2013 -
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Kuva: Marika Muntola

Eriasteisia toukan vioituksia juurikkaissa
kesällä 2013.

verran vähän, että torjuntaruiskutuksia ei tarvittu. Sitä vastoin Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa
gammayökkösen toukat vioittivat juurikaskasvustoja pahasti.

Torjuntakynnys ja torjunta
Tanskassa gammayökkösen torjuntakynnys on
4–5 toukkaa per kasvi. Keskikokoinen toukka
aiheuttaa eniten tuhoa, minkä vuoksi torjunta
kannattaa tehdä, kun toukat ovat vielä pieniä
ja ne ovat helpommin torjuttavissa. Torjunta on
tehtävä heti, kun toukkia havaitaan, sillä ne syövät lehdet nopeasti. Torjuntaan voidaan käyttää
esim. Karate 2,5 WG:tä 0,3 kg/ha tai Decis Mega
EW 50:ä 0,3 l/ha. Ruiskutus kannattaa tehdä aikaisin aamulla ja vesimäärään on oltava suuri,
jotta ruiskute tunkeutuu hyvin kasvustoon.

Tarkkaile peltojasi
Gammayökkönen voi talvehtia toukkana pellolla, ja siten ensi vuonna voi esiintyä yökköspopulaatioita. Jos gammayökkösen vioitusta näkyi
juurikaskasvustossa kesän 2013 aikana, on syytä
seurata peltoja tarkemmin tulevana kesänä.

Kirjallisuus: Anne Lisbet Hansen. Sokkerroenyt 3: 6-7. Varma juli gav gammauglelarver.
Broom's Barn Experimental Station. 1982: 128–129. Pests,
diseases and disorders of Sugar Beet.

Marja Turakainen, SjT
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Nostotappiotutkimus 2013
Nostokauden 2013 aikana teimme kahdeksalla länsisuomalaisella tilalla
nostotappiotutkimuksen, jossa oli tarkoitus tutkia käytännön tasolla
hehtaarikohtaisia nostotappioita ja niiden taloudellista vaikutusta. Tutkimuksen
käytännön toteutuksessa olivat mukana Sucroksen ja SjT:n edustajat, sekä
Tero Välilä Helsingin Yliopiston Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.
Tutkimuksessa mukana olleet tilat valittiin tiloilla käytössä olevien
nostokoneiden perusteella, vaikka kyseessä ei ensisijaisesti nostokonevertailu
ollutkaan. Mukana olivat itsekulkevista nostokoneista Holmer ja 2 x Kleine sekä
traktorivetoisista Juko, Huhki, 2 x Edenhall ja Thyregod. Nostokausi oli kelien
puolesta lähes ihanteellinen koko juurikkaan viljelyalueella, joten tulokset ovat
olosuhteiden puolesta hyvinkin vertailukelpoisia.
Käytännön toteutus
Kaikilta tutkimukseen valituilta tiloilta tutkittiin
nostotappioita yhdeltä lohkolta. Lohkolle rajattiin neljä tutkimusruutua sattumanvaraisiin paikkoihin. Ruudun koko oli 20 metriä x 6 riviä, jolloin alaksi muodostui noin 50 neliömetriä /ruutu.
Nostotappiot jaoteltiin pinnalle varisseisiin isoihin (> 6 cm) ja pieniin (4,5–6 cm), nostamattomiin
juurikkaisiin sekä juurikkaan palasiin. Pinnalle
pudonneet juurikkaat ja palaset oli helppo kerätä
pellon pinnasta punnitukseen, mutta nostamattomat oli kuokittava yksitellen ylös maasta. Sitä
ennen piti listitty naattimassa haravoida pois ruudulta. Jokaisen ruudun nostotappio punnittiin
edellä mainitun erittelyn mukaan ja punnitustuloksesta laskettiin hehtaarikohtainen tulos.
Ruutujen lisäksi tappioita tutkittiin aumatuista
juurikkaista. Aumasta otettiin yhdeksästä kohdasta 25 juurikasta sisältävä näyte, josta tutkittiin juuren kärjen katkeamisia, listinnän laatua,
rikkoutuneisuutta, pintavaurioita ja juurikkaan
keskimääräistä kokoa. Nostotappioiden määrä
laskettiin katkenneista juurenkärjistä ja liiallisesta
listinnästä.

Tulokset
Kaikkein pienin nostotappio saavutettiin yksirivisellä Huhkilla, mikä ei kuluneen nostokauden
olosuhteet huomioiden ollut kovin suuri yllätys.
Huhkin nostotappiot koeruudulta ja aumasta olivat yhteensä 2 266 kg/ha. Kokonaan nostamatta
jääneitä juurikkaita ei ollut ollenkaan ja tappiot
muodostuivat suurelta osin pintaan varisseista

Koeruutu 20 m * 6 riviä.
juurikkaista. Toiseksi tarkin nostotulos oli 6-rivisellä Holmerilla, jonka tappiot hehtaaria kohden
olivat vain 27 kg Huhkin vastaavia suuremmat.
Kumpikin tutkimuslohko oli päästy nostamaan
lähes parhaissa mahdollisissa oloissa.
Tutkimuksen suurimmat nostotappiot löytyivät
kahdelta Edenhallilla nostetulta lohkolta. Näillä
tiloilla keskimääräisen tappiot olivat 10 946 kg/
ha ja 8 203 kg/ha. Toiselta tilalta löytyi myös suurin yksittäisen koeruudun tappio, joka oli 18 269
kg/ha eli lähes kolmasosa tilan keskimääräisestä
hehtaarisadosta. Syy suuriin tappioihin oli vaihtelevissa nosto-olosuhteissa ja väärissä koneen
säädöissä. Suurin osa tappioista syntyi nostamattomista juurikkaista tai juurikkaan palasista.
Nostokoneen vantaan työsyvyys oli toisella tilalla liian matalaan säädetty, mikä johti juurikkaan
katkeamiseen. Toisella tilalla käytetty riviväli eroJuurikassarka • Betfältet 3/2013 -
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Lajikkeellamme et menetä
valkoista maankultaa!

columbus

Innovaatioita ja perinteitä

Strube Scandinavia ApS.
Viggo J. Steffensen
M +45 21 54 07 94
v.steffensen@strube.net
www.strube-international.net

Paras siemenlaatu
3D-plus teknologian avulla skannaamme kaikki siemenerät, jotta ainoastaan
paras siemenlaatu toimitetaan viljelijöille. Kaikki siemenerät esi-idätetään
skannauksen jälkeen. Esi-idätyksen aikana stimuloimme siemenet kosteudella ja lämmöllä erikoiskoneessa, jonka olemme itse kehittäneet viimeisen 25
vuoden aikana. 3D-plus teknologian seurauksena mahdollistetaan erittäin
nopea ja tasainen taimettuminen, joka antaa etumatkaa koko kasvukaudelle
ja lopulta hyvän tuoton.

Lehdissä on eroja
Käytämme 3D-plus teknologiaa siemenen skannauksen lisäksi myös lajikekehityksessä. 3D-plus teknologian avulla voimme valita ne lajikkeet, jotka tuottavat optimaalisimman lehtimassan, joka puolestaan sekä generoi korkeaa
sokeripitoisuutta että optimoi juurikkaan ja rikkaruohon välistä kilpailua. Keskittymällä lehtimassan terveyteen voimme varmistaa hyvän kasvun läpi koko
kasvukauden. Kaikki lajikkeemme ovat tämän kehitys-strategiamme tulosta ja
omaavat tämän seurauksena täydellisen lehtimassan, joka puolestaan antaa
sekä korkean saannon että myös peittää maan nopeasti.

Harvest-Plus
Kehittämämme BlueMobile- juurikkaannostokone on hyvä esimerkki, miten
Strube yhdistää käytännön kokemukset ja korkean teknologian. Olemme rakentaneet sokerijuurikkaan nostokoneen laboratorio-olosuhteessa niin, että
voimme jo pellolla mitata lajikkeiden satopotentiaalin. Tätä ominaisuutta
kutsumme Harvest-plus-teknologiaksi, jonka avulla voimme valita lajikkeet,
joilla on parhaat nosto-ominaisuudet ja pieni nostotappio. Harvest-plus- teknologian avulla et menetä valkoista maankultaa!

Viljelyvarmuus ja huippu saanto
Valitessasi Struben lajikkeet, antavat 3D-plus ja Harvest-plus- teknologiat
yhdessä viljelyvarmuutta ja huippu saannon. Esi-idätys ja skannaus varmistaa korkean taimiluvun ja nopean kehityksen. Tasainen taimettuminen
edesauttaa juurikkaan kasvua koko kasvukauden, jonka lisäksi juurikkaiden
sijoittuminen tasavälein samaan korkeuteen vähentää nostotappioita.
Toivomme että kaikki viljelijät kokeilevat huippu lajikettamme, Columbusta,
jo tulevana kasvukautena.

Vasemmalla hehtaaritappio 18 tn/ha ja oikealla 250 kg/ha.
si nostokoneen säädöistä ja ratasvantaat halkaisivat juu rikkaita ja jättivät pahimmillaan yli 10 tn/
ha nostamatta. Molemmilla tiloilla nostotappiot
oli työn edetessä noteerattu ja konetta oli säädetty vastaamaan olosuhteita. Suuret keskimääräiset
tappiot eivät kuvaakaan kokonaistilannetta, vaan
antavat erinomaisen esimerkin väärien säätöjen ja
huonojen nosto-olosuhteiden vaikutuksesta kokonaisuuteen.
Muut neljä tilaa sijoittuvat ääripäiden väliin tappioiden ollessa 3 000–4 250 kg/ha. Itsekulkevat
Kleinet eivät eronneet kilomäärällisesti Jukosta ja
Thyregodista. Vaihtelua oli lähinnä tappioiden
jaottelussa. Itsekulkevien nostokoneiden tappiot
koostuivat yleisesti ottaen varisemistappioista ja
juuren hännän katkeamisista. Traktorivetoisten
koneiden tappiot sen sijaan koostuivat pääasiassa nostamattomista juurikkaista eikä varisemista
ollut useiden koeruutujen osalta juuri lainkaan.
Rivillä pysyminen on itsekulkevalla koneella
oleellisesti helpompaa nostopään ollessa koko
ajan kuljettajan nähtävissä. Hinattavalla koneella
riviltä karkaamisia onkin tutkimuksen perusteella selvästi enemmän, mihin vaikuttaa moni asia,
esim. kylvökoneen rivimäärä, käytetty riviväli,
automaattiohjauksen toiminta yms.

Yhteenveto
Juurikkaan nostossa korjuutappioiden sataprosenttinen välttäminen on käytännön tasolla
mahdotonta. Viljelijän on tilatasolla määritettävä
hyväksyttävä määrä ja pyrittävä säätämään kone
sen mukaan. Nosto-olosuhteet vaikuttavat asiaan

Juuren katkeamisen aiheuttama tappio 3 tn/ha.
merkittävästi, eikä niihin voi itse vaikuttaa. Kaikkeen muuhun voi. Pieniin nostotappioihin pyrkiminen alkaa jo ennen kylvöjä huolellisella maanmuokkauksella ja onnistuneilla kasvinsuojelutoimilla. Epätasaisessa ja rikkaruohoja kasvavassa
maassa tappioita tulee varmasti, vaikka olosuhteet
ja koneen säädöt olisivatkin kunnossa. Muutaman
kymmenen hehtaarin viljelypinta-alalla yli 5 000
kg/ha nostotappiot pienentävät juurikastiliä jo
usealla tonnilla, puhumattakaan 10 tonnia lähentelevistä tappioista.
2013 tutkitut lohkot oli pääosin nostettu hyvissä
olosuhteissa ja pienimmät tappiot selittynevät pitkälti sillä. Vuoden 2012 oloissa, tulokset olisivat
melko varmasti hyvin erilaiset esimerkiksi yksirivisten Jukon ja Huhkin osalta. Tämän vuoden
tutkimustuloksia ei sen vuoksi kannattane käyttää
nostokonehankinnan perusteena.

Petri Suvanto, Sucros Oy
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SjT:n Viljelykiertokoe – tuloksia
vuodelta 2013
Vuonna 2012 perustetun viljelykiertokoealueen viljelyhistoria ja kahden vuoden
viljelysuunnitelmat esiteltiin tarkemmin kesällä 2013 ilmestyneessä Juurikassaran juhlanumerossa. Kaiken kaikkiaan ensimmäisen vuoden tulosten perusteella juurikas hyötyi selvästi viljelykierrosta.
voinut vaikuttaa myös varhainen sadonkorjuu.
Tarkasteltaessa esikasvin vaikutusta yleisesti
juurikkaan ja vehnän satoon kuvassa 1 kahden
vuoden satotulokset on yhdistetty sekä juurikkaalla, että vehnällä. Tulos osoittaa, että kumpikin kasvi hyötyy selvästi viljelykierrosta, ja
että juurikkaan sato viljakasvien (vehnä, ohra,
kaura) jälkeen on noin 10 t/ha parempi kuin juurikas juurikkaan jälkeen. Vehnällä vastaava sadonlisä juurikkaan jälkeen viljeltynä on noin 140
kg/ha verrattuna pelkkään viljakiertoon.

K

uvissa 2 ja 3 on tarkemmin esitetty eri esikasvien vaikutusta juurikkaan ja vehnän
satoihin. Kaikilla mukana olleilla esikasveilla
oli juurikassatoa parantava vaikutus juurikkaan
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kuin vuonna 2012, sen sijaan vehnän
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juurikkaan satoon ja sokeripitoisuuteen. Kasvukauden lannoitus ja kasvinsuojelu tehtiin kunkin
kasvin tarpeen mukaan, huomioiden esikasvina
olleiden kasvien vaikutukset erityisesti lannoituksessa. Juurikas ruiskutettiin kahteen kertaan,
kuivista kasvuoloista johtuen rikkakasvipaine
oli pieni. Kaksi ruiskutuskertaa riitti kaikille
muille kaistoille paitsi monokulttuurikaistalle,
joka jouduttiin ruiskutusten lisäksi perkaamaan
käsin. Vehnälle ja herneelle tehtiin perus- rikkakasvitorjunnat ja vehnäkasvustot ruiskutettiin
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Kuva1. Esikasvin (juurikas tai vilja) vaikutus juurikkaan ja vehnän satoon vuosina
2012–2013.
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monokulttuuriin verrattuna. Viljojen ja herneen
jälkeen juurikkaalla saatiin sadonlisää noin 11–
12 t/ha. Viherlannoitus tuotti sadonlisää vain
puolet tästä. Selitys esikasvien eri sadonlisille
voi löytyä kevään ja kesän kuivasta kelistä ja
esikasvien erilaisista ominaisuuksista vapauttaa
typpeä maaperään. Viherlannoitusnurmi oli apilapitoinen ja näin ollen sen typenvapautuskyky
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vapauttavia esikasveja, olkimassan korkean
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hiilipitoisuuden vuoksi, mutta kuivana keväänä
tällä ei varmaan ollut merkitystä, vaan ratkaise-

vaksi muodostui maan rakenne, juurikaskasvuston puhtaus ja keväällä annettu peruslannoitus.
Typpilannoitustasot viljan, herneen ja nurmen
jälkeen olivat ympäristöehtojen mukaan annettuna korkeammat kuin juurikkaan jälkeen. Viljelykiertoalueella oleva juurikkaan yksipuolinen
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Kuvat 2 ja 3. Vuoden 2013 satotuloksia juurikkaalta ja vehnältä eri esikasvien jälkeen.
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cactus
• Paras suojakeino ankeroisia vastaan
• Hyvä sato ankeroisen vaivaamilla lohkoilla
sekä lohkoilla, joilla ei esiinny ankeroisia
• Vähän kukkavarsia
• Markkinoiden ainut ankeroisen
sietävä lajike

w w w . s e s v a n d e r h a v e . c o m
Edustajamme Suomessa Juhani Suomi | Puh. 0400 564268

Viljelijöiden opintomatka
Agritechnica-messuille
Sucros järjesti viljelijöille opintomatkan Saksaan maailman suurimmille
maatalouskonemessuille marraskuun puolivälissä. Mukaan mahtui 50
osallistujaa ja yhteistyökumppaneina olivat KWS, Ropa, Valtra ja Nordzucker.
Matka alkoi sunnuntaina 10.11. lennolla Hampuriin, jossa nautimme iltapalaa
saksalaisittain ja jatkoimme matkaa hotellillemme Wolfenbütteliin.
Ropa
Maanantaiaamuna starttasimme kohti
Agritechnica-messuja ja saimme heti kokeilla matkustusta ruuhkaisella moottoritiellä. Vietimme päivää messuilla vapaasti
kierrellen, kunnes iltapäivällä kokoonnuimme Ropan osastolle. Ropan edustaja
Juha Wikström kertoi jo bussissa yrityksen historiasta ja osastolla perehdyimme
tarkemmin niin puhdistuskuormaimiin
kuin perunakoneisiinkin. Kierroksen
päätteeksi nautimme Ropan kestitysalueella nahkahousuisten miesten musiikkiesityksestä pikkusuolaisen ja oluen kera.

Tilakäynti
Messuilta lähdimme tutustumaan saksalaisen viljelijän Dr. Lutz Beplate-Haarstrichin tilaan Suderburgiin. Tilalla on 200 hehtaaria metsää ja 275 hehtaaria
viljelykelpoista maata, josta 130 ha on viljalla, 75 ha
juurikkaalla, 30 ha perunalla ja loput muilla kasveilla. Maat ovat hiekkaisia, jonka takia kaikkia viljelykasveja kastellaan säännöllisesti kasvukauden
aikana. Juurikkaat kylvetään maaliskuun lopulla (riviväli 50 cm, siemenetäisyys 19 cm, kylvösyvyys
1 cm) ja nostetaan syyskuun puolivälin–marraskuun puolivälin aikana. Urakoitsija nostaa juurikkaat
Ropan 6-rivisellä nostokoneella, perunat taas
nostetaan Grimmen nostokoneella. Kävimme
konehallissa potkimassa tilan koneita ja tutustuimme perunavarastoon.

Valtra ja KWS
Tiistaiaamulla menimme taas messuille, jossa
oli aamupäivä vapaata aikaa ja keskipäivällä
kokoonnuimme Valtran osastolle. Meille esiteltiin traktoreita ja Valtran gps-tekniikkaa. Valtran
tarjoaman lounaan jälkeen suuntasimme kohti Einbeckiä, jossa meitä odotti siemenjalostaja
KWS:n edustajat Cesar Ruano ja Jaakko Perttu.
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Jakaannuimme kahteen ryhmään, joista
toinen tutustui jalostukseen ja toinen geeniperimän säilyvyyteen. Lopuksi saimme
vielä tarkemman esityksen siementuotannosta. Aihe oli niin syvälle luotaava, ettei
kääntäjäkään pysynyt mukana. Vierailu
päättyi pieneen kaupunkikierrokseen ja
illalliseen.

KWS:n tarjoamalla illalisella.

Jägermeister ja Nordzucker
Keskiviikkoaamusta pääsimme vierailulle Jägermeisterin tehtaalle.
Kierros oli niin salainen, että jopa puhelimet piti sammuttaa, ettei tehdas räjähdä (?!). Saimme annoksen historiaa ja kierroksen tuotantotiloissa. Lyhyesti näin: Jägermeisterin keksi Curt Mast vuonna 1934 ja
se on 56:sta eri aineosasta tehty, yksi maailman suosituimmista likööreistä, jonka yritys mieltää ruoaksi. Saimme myös mukaamme pienet kotiin viemiset. Yritin myös
selvittää mistä Jägermeister saa nestemäisen sokerinsa, jota käytetään lopullisessa tuotteessa, mutta
tietenkään heidän ainetoimittajiaan ei kerrota julkisesti.
Iltapäivällä tutustuimme Nordzuckerin suurimpaan sokerijuurikastehtaaseen Uelzeniin, jossa juurikasta jalostetaan vuorokaudessa noin 20 000 t tn (meillä n. 8 500 t tn). Saimme myös katsauksen
firman historiaan sekä juurikkaan vastaanottoon.
Tehtaalta olikin sitten jo aika lähteä kohti lentokenttää ja Suomea.
Kiitos kaikille osallistujille onnistuneesta ja hauskasta reissusta, johon kuului mm. kilttiä käyttävä
miesbussikuskimme!

Uutuuksia Agritechnicassa
T

ämän vuoden näyttelyssä oli selvästi esillä kumitelat, joita on nykyään saatavissa kaikkiin suurimpiin traktoreihin, puimureihin ja juurikkaan nostokoneisiin. Valmistajien mielestä telat vähentävät maan
pintapainetta ja märissä olosuhteissa luistoa. Suomessa ei tällä hetkellä ole yhtään itsekulkevaa juurikkaan
nostokonetta, jossa olisi kumitelat.
Useat konevalmistajat esittelivät Strip Tillagea tai kaistakylvöä. Gaspardo esitteli mielenkiintoisen koneen,
jota käytetään kylvörivien muokkaukseen syksyllä. Kaiken mallisia kumiteloja, “ kuuma
Koneella voidaan syksyllä sijoittaa sekä fosfori että ka- peruna” messuilla.
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lium valmiiksi kevättä varten. Keväällä kylvön yhteydessä sijoitetaan typpi ja pieni osa
fosforista.

John Deere tunnetaan suurista puimureistaan, kuvassa kumiteloilla varustettu
puimuri.

Grimme maxtron 620, kumiteloilla varustettu itsekulkeva sokerijuurikkaan
nostokone.

Junkkari oli yksi useista messuilla olleista suomalaisista konevalmistajista.
Junkkarin uutus oli m.m. koneiden uusi
pirteä väri.

Gaspardon Strip Tillage kone ja kuvaus
Strip Tillagesta saadusta hyödystä.

Marika Muntola, Sucros Oy ja Markus Sjöholm, SjT
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columbus
Columbus on Suomeen sopiva
yleislajike, joka antaa korkean sadon
kasvukaudesta riippumatta.
Columbus on uuden sukupolven
sokerijuurikas, joka yhdistää korkean
sadon ja puhtauden. Lajike on jalostettu
suomalaisiin viljelyolosuhteisiin ja sopii
siksi ilmastoomme ja maalajeihimme
täydellisesti. Columbuksen korkea
puhtaus mahdollistaa hellän korjuun,
joka varmistaa juurikkaan sokeripitoisuuden säilymisen.
Strube tunnetaan erinomaisesta
siemenlaadustaan, ja myös Columbuksella on nopea ja tasainen itävyys
-teknologiamme ansiosta.

Korkea sato ja hyvä taloudellinen
tuotto
Nopea ja tasainen itävyys
Helppo listintä
Matala multapitoisuus
Varmistaa onnistuneen korjuun
ja aumaamisen
Sopii kaikille maalajeille

Innovaatioita ja perinteitä

Strube Scandinavia ApS.
Viggo J. Steffensen
M +45 21 54 07 94
v.steffensen@strube.net
www.strube-international.net

Painavin juurikas
vuosimallia 2013 kisan
voittaja löytyi Mynämäeltä
Sucros järjesti tänä vuonna viljelijöille
leikkimielisen Kasvata Suomen painavin juurikas
-kilpailun. Kilpailussa ei ollut sääntöjä, ainoastaan
piti saada kasvatettua mahdollisimman painava
juurikas. Voittaja ratkaistiin Köyliössä 25.
syyskuuta 2013 järjestetyssä Nostonäytöstapahtumassa, kilpailuun otti osaa yhteensä 11
viljelijää.

P

ainavin juurikas painoi huimat 6 kiloa ja
695 grammaa, ja sen kasvatti mynämäkeläinen viljelijä Arto Kylä-Mattila. Viljelylohkon maalaji oli liejusavi ja esikasvina oli juurikas. Palkinnoksi hän sai 10 kertaa juurikkaansa
painon arvosta sokeria, eli 70 kiloa.
Seuraavat kolme sijaa saivat palkinnoksi 10 kiloa
sokeria sekä kaikille osallistujille annettiin tuotekassit kiitokseksi.

Viljelijätulokset:
1.
Mynämäki 6 695 g
Tarvasjoki 6 266 g
2.
3.
Turenki 5216 g/Turenki 5 109 g
4.
Oripää 4 994 g
Karjaa 3 824 g
5.
Kiukainen 3 794 g
6.
Säkylä 3 785 g
7.
Loimaa 3 653 g
8.
9.
Pöytyä 2 764 g
Niinisalo 2 674 g
10.
Kilpailun jälkeen saimme haltuumme kaksi vielä
painavampaa juurikasta, yhden Vampulasta ja
toisen Hauholta. Vampulalaisen Haapaniemen
Jarin juurikas painoi noin 8 700 g ja se tuotiin
meille kuljetustoimistoon. Hauholta Pietilän
Minnalta ja Salmisen Jyrkiltä löytyi jättikokoinen
juurikas, joka painoi yli kymmenen kiloa, 10 587
g. Lohkon maalaji oli hieta ja esikasvina nurmi

Arto Kylä-Mattila ja voittajajuurikas.
(laidun). He saivat palkinnoksi 10 kiloa sokeria,
vaikka eivät ehtineetkään mukaan kilpailuun,
koska juurikkaan koko oli niin uskomaton.
Myös Sucroksen oma henkilöstö Säkylässä innostui keväällä kisasta ja heille järjestettiin oma sarja.
Tuossa sarjassa 19. syyskuuta 2013 voittajaksi selvisi M. Poikonen., jonka kasvattamalla juurikkaalla oli painoa 4 471 grammaa.
Tulokset:
M.P. 4 471 g
1.
2.
T.K. 3 654 g
K.M. 3 373 g
3.
T.H. 2 962 g
4.
H.N. 2 854 g
5.
6.
J.P. 1 906 g
7.
R.O. 1 361 g
Suuri kiitos kaikille kilpailuun osallistujille hyvän
mielen jakamisesta!

Marika Muntola, Sucros Oy
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PRINCETON

– SuuRI ja TaSaINEN SOKERISaTO
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Princetonin ominaisuudet:
• Suuri ja tasainen sokerisato
Vähän
kUkkaVarSia

• Nopea ja varma taimettuminen
• Erittäin hyvä vastustuskyky
aphanomyces –sientä vastaan
• Clean beet -juurikas

Maribo Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5446 0700 · Fax: +45 5446 0701
www.mariboseed.com · info@mariboseed.com
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Kasvinsuojeluaineiden
käsittelyä ja käyttöä koskeva
tutkinto uudistui

K

asvinsuojeluainelaki (1563/2011) uudistui ja astui voimaan vuoden 2012 alussa. Sen mukaan
useiden muidenkin kasvinsuojeluaineita ammatissaan käyttävien kuin viljelijöiden on suoritettava tutkinto.

Uusimuotoinen tutkinto- ja koulutusjärjestelmä korvaa entisen ympäristötukeen kuuluvan kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan koulutuksen. Tutkinto tulee uusia viiden vuoden välein.
Maatalouden ympäristötukeen sitoutuneiden viljelijöiden kasvinsuojelukoulutus kelpaa sellaisenaan voimassaoloaikansa (5 vuotta) umpeutumiseen saakka.
Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta tutkinnon suorittaminen on pakollinen. Tutkintotilaisuudessa vastataan kirjallisesti monivalintakysymyksiin. Kysymykset liittyvät koulutuksen
sisältöön eli kasvinsuojeluaineiden asianmukaiseen ja turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus tulee järjestämään juurikkaan viljelijöille räätälöidyn kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan koulutuksen sekä siihen liittyvän tutkinnon. Ensimmäinen
koulutus järjestetään syksyllä 2014 ja siitä ilmoitetaan tarkemmin seuraavassa Juurikassarka-lehdessä ja SjT:n kotisivuilla.

Viljelypäivät 2014
3.3. Säkylä
4.3. Vakka-Suomi
6.3. Viking Grace
10.3. Salo
11.3. Häme
Tarkempi ohjelma löytyy Sucroksen nettisivulta
lähempänä ajankohtaa.
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Sockerbetssorterna 2014

D

iana KWS (KWS 2011) Socker- och
rotskörden tydligt bättre än mätarens
2010–2013. Sockerhalt som mätaren.
Varierande med stocklöpare i tre års försök. Har
visat Aphanomyces-tolerans under lindrig angrepp.

Boogie (Maribo Seed 2012) Socker- och rot-skörden i försök 2010–2013 bättre än mätarens. Varierande mängd stocklöpare. Bra motståndskraft
mot Ramularia.
Corvinia (KWS 2013) Rotskörden i klass med
mätaren. Sockerskörd bättre än mätarens. Inga
stocklöpare i försök 2010–2013. Varierande med
Ramularia, känslig när mycket Ramularia förekommer. Skall sprutas vid risk för angrepp.
Griffin (SESVanderHave 2014). Rot- och sockerskörden som mätarens. 2010–2013 inga stocklöpare. Varierande med Ramularia, känslig när
mycket Ramularia förekommer. Skall sprutas
vid risk för angrepp.

Columbus (Strube 2013) Rot- och sockerskörden i klass med mätaren 2010–2013. Under åren
2010–2013 inga stocklöpare. 2013 jämnare uppkomst än de andra sorterna, underlättar upptagningen.
Lucilla KWS (KWS 2009) Rot- och sockerskörden som mätarens. Sockerhalten bättre än mätarens. Varierande med stocklöpare, bra motståndskraft mot Ramularia.
SY Muse (Syngenta Seeds 2012) Socker- och rotskörden tydligt bättre än mätarens 2010–2013.
Sockerhalten i klass med mätaren. Få stocklöpare i tre års försök. Varierande med Ramularia, känslig när mycket Ramularia förekommer.
Skall sprutas vid risk för angrepp. Aphanomyces-tolerans under lindrigt angrepp.
SY Cata (Syngenta Seeds 2011) Socker- och rotskörden bättre än mätarens 2010–2013 också
sockerhalten bättre än mätarens. Varierande
med stocklöpare. Rätt bra motståndskraft mot

Juurikassarka • Betfältet 3/2013 -
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Ramularia. Har visat Aphanomyces-tolerans
under lindrig angrepp.

Cactus (SESVanderHave 2012) Nematodsort
vars rot- och sockerskörd lägre än mätarens.
2010–2013 sockerhalten i klass med mätaren.
Inga stocklöpare i fyra års försök. Varierande
med Ramularia, känslig när mycket Ramularia
förekommer. Skall sprutas vid risk för angrepp.

Smash (Syngenta Seeds 2014) Socker- och rotskörden bättre än mätarens 2011–2013. Sockerhalten aningen lägre än mätarens. Några stocklöpare. Varierande med Ramularia.

Belvista (Maribo Seed 2013) Nematodsort för
låg nematodtryck. Rot- och sockerskörden i
klass med mätaren. Sockerhalten lägre än mätarens. Varierande med stocklöpare i tre års försök.
Varierande med Ramularia, känslig när mycket
Ramularia förekommer. Skall sprutas vid risk
för angrepp.

Princeton (Maribo Seed 2014) Socker- och rotskörden bättre än mätarens 2011–2013. Sockerhalten aningen lägre än mätarens. Varierande
med stocklöpare. Varierande med Ramularia,
känslig när mycket Ramularia förekommer.
Skall sprutas vid risk för angrepp.

Nematoder
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Sorten kan vara svagare än de andra
Inte tolerant men tål lindrig tryck
Sorten medelmåttlig vad beträffar en viss egenskap
Sorten lite bättre än medeltalet vad beträffar en viss egenskap
Sorten bättre än medeltalet vad beträffar en viss egenskap

Susanna Muurinen, SjT
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Rotskörd

2014
2012
2011
2009
2011
2013
2012
2014
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2012
2013
2014

Tolerans för sjukdom/skadedjur

Stocklöpare

Uppkomst
2013

Syngenta Seeds
Syngenta Seeds
Syngenta Seeds
KWS
KWS
KWS
SeSVanderHave
SeSVanderHave
Strube
Maribo Seed
Maribo Seed
Maribo Seed

Bruksfrö

Smash
SY Muse
SY Cata
Lucilla KWS
Diana KWS
Corvinia
Cactus
Griffin
Columbus
Boogie
Belvista
Princeton

Förädlare

Sort

Uppskattingar om sorterna enligt resultat från 2011–2013
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Etusäiliö NCS 1500/1900
- joustava ja tehokas järjestelmä

Etusäiliöstä voidaan syöttää lannoitetta tai siemeniä istuttajalle tai kylvökoneelle. Säiliö voidaan asentaa myös hinattavaan vaunuyhdistelmään.
•

Tarkka Vario-K syöttöjärjestelmä

•

Ilma-avusteinen syöttö

•

Suuri säiliö- ja syöttökapasiteetti

•

Helppo ja nopea kiinnitys traktoriin
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