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Juurikkaan kylvön teoria 

Kylvössä tarvittavan siemenmäärän voi laskea seuraavalla tavalla 

Siemen /siemenmäärä Siemenetäisyys /riviväli 

Pilleröity siemen on kooltaan 3,75–4,75 mm. Siemenet on pakattu 
yhden yksikön laatikoihin, joissa on noin 100 000 siementä. 
Korjuukelpoisia taimia hehtaarille toivotaan 90 000–100 000 kpl. 
Kylvetyistä siemenistä taimettuu pelto-olosuhteissa keskimäärin 65–
75 %. Taimettumiseen vaikuttaa erityisesti muokkauksen 
onnistuminen, tämä on syytä huomioida siemenetäisyyttä 
pohdittaessa.  

1000 

Siemenen tarve 
yksikköä/ha 

= (riviväli cm) x (siemenetäisyys cm) 

SIEMENMÄÄRÄ/ha   YKSIKKÖ/ha 

cm 47.5 50   47.5 50 

16 131579 125000   1.32 1.25 

17 123839 117647   1.24 1.18 

18 116959 111111   1.17 1.11 

19 110803 105263   1.11 1.05 

20 105263 100000   1.05 1.00 

21 100251 95238   1.00 0.95 

22 95694 90909   0.96 0.91 

23 91533 86957   0.92 0.87 

24 87719 83333   0.88 0.83 

Riviväli 
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Lannoite Kylvö 
Suomen keskimääräinen kylvöaika on ollut viimeisen viiden 
vuoden aikana  toukokuun alussa, jolloin terminen kasvukausi on 
alkanut ja lämpösummaa on ehtinyt kertyä noin 30–35 dd°C. 
Kevään kosteusolosuhteiden osalta vuodet  
ovat olleet hyvin erilaisia. 

Kylvösyvyys on olosuhteista riippuen 2–3 
cm. Kevyillä mailla, joissa kosteus ulottuu 
pintaan asti voidaan kylvää matalaan. 
Savimailla pintamaa saattaa olla 
kylvöaikaan kuivaa. Molemmilla 
maalajeilla sokeri-juurikkaan siemen 
kylvetään kovaan, ehjään ja kosteaan 
maakerrokseen. 

Rivikohtainen sijoituslannoitus on sokerijuurikkaalle paras 
lannoitteen levitysmenetelmä. Sijoituslannoituksessa lannoite 
sijoitetaan lähelle siemenriviä, noin 3–6 cm  syvemmälle kuin 
siemenrivi ja 4–6 cm sivulle siemenrivistä.  

Fosforin starttilannoitusta on testattu  
juurikkaalla suoraan siemenriviin, noin 5 
kg P/ha nestemäisenä lannoitteena. 
 
Muuten on syytä olla tarkkana 
lannoitevantaiden toimivuudessa: mikäli 
vantaat pääsevät taipumaan 
sivuttaissuunnassa tai ovat liian lähellä 
siemenriviä, ne rikkovat siemenen 
kylvöpohjan ja lannoite jää siemenrivin 
alle. Tällöin siemenet saattavat jäädä 
itämättä. 

kapillaarinen pohjavesi 

Ongelmatilanteita 
Kylvökoneen säädöt ja huolto on syytä tehdä huolella. 
Taimettumiseen vaikuttavat erityisesti siemenen syöttö ja vantaiden 
kunto. Epätasaisuus kylvöpohjassa  heikentää aina taimiston 
tasaisuutta.   

Kylvön jälkeen sattuneiden sateiden 
vaikutuksesta  hienojakoiset  maalajit 
saattavat kuorettua. Kuorettumaa 
voidaan rikkoa jyräyksellä tai 
erityisellä kuorettumanrikkojalla. 
Ennen kuorettuman rikkomista on 
varmistuttava siitä, etteivät idut ole 
lähellä pintaa. 


