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Syksyn 
näkymiä!

Höstens 
vyer!

Kuluva kasvukausi alkoi suotuisissa mer- 
keissä, kylvöille päästiin keskimääräisessä 

ajassa ja juurikkaan kasvuunlähtö oli hyvä. Vii-
leä alkukesä hidasti jonkin verran juurikkaan 
normaalia kehitystä, mutta tasaisesti tulleet sa-
teet ja heinä- elokuun lämpö ovat kasvattaneet 
satoa hyvässä tahdissa. 

Kesä on ollut kiireinen ruiskutusten suh- 
 teen niin juurikkaalla kuin viljoillakin. Ai-

kaa on kuitenkin jäänyt myös muutamien opin-
tomatkojen tekemiseen. Kesän aikana pari vilje-
lijäryhmää on käynyt mm. Saksassa ja Ruotsissa. 
Näiltä matkoilta nähtyä ja kuultua tietoa kerro-
taan myös tässä lehdessä. 

Lannoiteasiat ovat askarruttaneet monia jo  
keväällä ja kesän mittaan näkymät pellolla 

ovat olleet vaihtelevia. Nyt kasvukauden loppua 
lähestyttäessä on havaittavissa joidenkin juuri-
kasmaiden ennenaikaista vaalenemista. Yhtenä 
selityksenä taustalla ovat viime vuoden runsaat 
sateet ja niiden myötä huvenneet typpi reservit. 
Lannoitusasiaa käsitellään tässäkin numerossa 
useammalla artikkelilla. Saamme lukea alusta-
vaa selvitystä taimettumisen jälkeisestä lietteen 
levityksestä, sekä pilotti jutun juurikkaan ravin-
teita käsittelevästä mini sarjasta. 

Tulevan nostokauden satoennuste ei vali- 
tettavasti lupaa ennätys hyvää satoa, mutta 

juurikkaan kasvu on ollut viimeisten koenos-
tojen aikana ripeää. Onnistuneella korjuu- ja 
käyntikaudella on tärkeä merkitys viljelijöille ja 
tehtaalle. Meillä on pieni mutta meille kaikille 
tärkeä sokerikiintiö täytettävänämme. Sadosta 
olisi nyt saatava kaikki mahdollinen irti. Säähän 
emme voi vaikuttaa, voimme vain toivoa suotui-
sia nostokelejä. Sen sijaan juurikkaan nostoajan-
kohtaan, korjuutappioihin ja juurikkaan hyvään 
varastointiin voimme vaikuttaa merkittävästi. 

Hyviä nostokelejä!
Susanna Muurinen 3.9.2009

Pågående växtperiod började i gynnsamma  
förhållanden. Sådden påbörjades i normal 

tid och betorna fick en bra start. Den svala för-
sommaren fördröjde den normala tillväxten en 
aning, men regn med jämna mellanrum och vär-
men i juli-augusti har gynnat tillväxten.

Både för betor och spannmål var somma- 
ren jäktig när det gäller besprutningar. Ställ-

vis har de bekanta ogräsen kvickrot, bindor och 
svinmålla orsakat extra arbete. Man har ändå 
haft tid för några exkursioner. Under sommaren 
har en del odlare besökt Tyskland och Sverige. 
Nyheter från dessa resor berättas i denna tid-
ning. 

Många har funderat på gödslingen redan  
under våren och under sommarens lopp 

har utsikterna på åkrarna varit varierande. Nu, 
när växtperioden närmar sig sitt slut, ser man att 
en del betfält har bleknat för tidigt. En förklaring 
är förra höstens rikliga regn som minskade kvä-
vereserverna. Gödslingsfrågor behandlas också i 
den här tidningen i flera artiklar. Vi får läsa preli-
minära utredningar om spridning av flytgödsel i 
plantbestånd och första skrivelsen i en miniserie 
som behandlar näringsämnen. 

Tyvärr lovar inte höstens skördeprognos  
något rekord skörd, men betorna har växt i 

rask takt under de senaste veckorna. En lyckad 
skördeperiod och kampanj har stor betydelse 
för både odlare och sockerbruk. En liten men 
desto viktigare sockerkvot måste fyllas och man 
måste få ut allt av skörden. Vi kan inte påverka 
väderleken och kan bara hoppas på gynnsamma 
upptagningsförhållanden. Det vi avsevärt kan 
påverka är upptagningstidpunkten, skördeför-
lusterna och lagringen. 

Vi hoppas på tjänliga 
upptagningsförhållanden!

Susanna Muurinen 3.9.2009
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Vuoden 2008 tukea maksetaan viljelijän teh-
taalle toimittaman sadon sisältämän polso-

kerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Pol-
sokeri tarkoittaa puhtaiden juurikkaiden mää-
rää kerrottuna juurikkaiden sokeripitoisuudel-
la. Kuljetusmatkasta riippuen tukea maksetaan 
5,25–21,40 euroa polsokeritonnilta. Tuki kasvaa 
kuljetusmatkan mukaan portaittain siten, että 
yli 160 kilometrin kuljetusetäisyydellä tuki on 
21,40 euroa tonnilta.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen 
hakijalle vähämerkityksisenä tukena maatalous-
tuotteiden tuotannon alalla myönnettyjen tuki-
en yhteismäärä ei ylitä millään kolmen vuoden 
ajanjaksolla, eli viitekaudella, 7 500 euroa. Kaik-
kien tuen hakijalle viitekaudella myönnettyjen 
vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei saa 
ylittää perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen an-
netun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 
2 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää. 
Sokerijuurikkaan kuljetustukea voidaan myön-
tää enintään edellä mainittujen enimmäismääri-
en rajoissa.

MTK:n juurikasvaliokunta pitää tärkeänä ta-
voitteena sitä, että puhtaan juurikaan osalta 
edelleen omavastuu pienenisi. Tällä hetkellä 
viljelijän omavastuu puhtaasta juurikkaasta on 
vaikeasti hahmotettavissa, sillä de minimistuki 

maksetaan ”myöhässä” ja mullan osalta viljelijä 
maksaa ”täysrahdin”. Nyt voimassa olevaa 7-
vuotista toimialasopimusta on sovittu tarkastel-
tavan sopimuskauden aikana. Kuljetusten osalta 
olemme saaneet kokemuksia Sucroksen järjeste-
lemän uuden rahtisysteemin osalta vasta yhden 
syksyn verran. 

Kansallinen kuljetustuki 
varmistaa raaka-aineen 

sokeritehtaallemme
Sokerin kuljetustuki on uusi kansallisesti rahoitettava tuki, 

jota maksetaan vähämerkityksisenä eli ns. de minimistukena 
sokerijuurikkaan viljelijöille korvaamaan sokerijuurikkaan 

kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tukea on tarkoitus maksaa 
viiden vuoden ajan niille sokerijuurikkaan viljelijöille, joilla on 

sokerin perustoimitusoikeus Sucros Oy:n kanssa ja jotka toimittavat 
sokerijuurikasta tehtaalle jokaisena markkinointivuotena.
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Joillekin tiloille voi syntyä muun tuotannon ai-
heuttama tilanne, jossa de minimis -tuki täyt-
tyy ja tuen maksatus vaikeutuu. Valtiovallan 
kanssa olisikin nopeasti voitava tutkia, onko 
tämän yksinomaisesti komission peukalon alla 
olevan tuen rajat muutettavissa esimerkiksi 15 
000 euroon viitekaudelta. Edelleen jatkossa olisi 
tarkkaan tutkittava, mm. tukemalla puhdistus-
kuormainten hankintaa, miten multaprosentteja 
edelleen voidaan laskea. Myös vähämultaisilla 
lajikkeilla ja nostoajankohdalla on multarahdin 
kannalta entistä enemmän merkitystä.

MTK:n juurikasvaliokunta on aloittanut myös 
uuden sokerijärjestelmän jälkeisen (2014-) ajan 
valmistelut. Valiokunnan edustajat vierailivat 

Pekka Myllymäki, MTK:n sokerivaliokunnan puheenjohtaja

kesäkuussa Kööpenhaminassa CIBE:n kongres-
sissa, jossa komission edustaja kyseli eurooppa-
laisten juurikkaantuottajien kantaa mm. kiin-
tiöjärjestelmän jatkoon. Elokuun alussa sokerin 
maailmanmarkkinahinta oli mielenkiintoisen 
korkealla tasolla ja valmistelut YK:n ilmasto-
kokoukseen, joka sekin on Kööpenhaminassa, 
olivat kuumimmillaan. Tätä kirjoitettaessa elo-
kuussa 2009 näyttääkin siltä, että makealla tu-
levaisuudella on sijansa myös Suomessa. Maa-
ilman ruokakriisit ja ilmastomuutoksen tuomat 
mahdollisuudet ovat osoittaneet sokerisodassa 
suomalaisten esittämät huoltovarmuus- ja il-
mastonäkemykset oikein puntaroiduiksi sekä 
todistaneet Säkylän sokeritehtaan säilyttämisen 
arvon.

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen on 
myöntänyt 12.6.2009 yliagronomin arvoni-
men SjT:n eläkkeelle jääneelle johtajalle Nils 
Lindroosille. Hänelle luovutettiin presiden-
tin avoin kirje Piikkiössä 10.8. järjestetyssä 
tilaisuudessa.

Yliagronomi

SjT:n hallituksen puheenjohtaja, MTT:n ylijoh-
taja Erkki Kemppainen, ojentaa Nils Lindroo-
sille Presidentin avoimen kirjeen. 
Kuva:Pertti Roos
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SjT:n kokeissa taimettuminen on samalla tasolla ns. isomman siemenen kanssa. Pienempää siementä 
käytettäessä ei rikkoontuneita siemeniä tai tuplasyöttöjä esiintynyt normaalia enempää koeolosuh-
teissa tai käytännön viljelykokeissa.

Tulevan syksyn aikana pohdittavaksi tuleekin siirtyminen pienempään siemenkokoon, jolloin mm. 
jalostajien ei tarvitse pelletöidä Suomeen erikseen erikokoista siementä. Mahdollinen päätös pienem-
pään siemeneen siirtymisestä tehdään tulevan syksyn aikana sokerijuurikkaan lajiketoimimikunnan 
kokouksessa. Päätös tehdään tutkimustiedon sekä siemenjalostajien ja kylvöyksiköiden valmistajien 
kommenttien perusteella. Lähtökohtaisesti siirtyminen pienempääN siemeneen ei vaadi tiloilta in-
vestointeja, testitulosten perusteella pienempi siemen toimii hyvin nykyisillä kolopyörillä.

Nykyisessä siemenkoossa, 4,00–5,00 mm, on hajontaa koko vaihteluvälillä. Eli pienempi siemenko-
ko ei käytännössä juurikaan eroa nykyisin käytössä olevasta siemenestä, vain osa siemenistä tulee 
olemaan vanhaa kokoa pienempää. Alla oleva kuva osoittaa neljän eri kaupallisen siemenen koko-
jakauman.

Pienempi siemenkoko 
testauksessa

SjT on testannut keväällä 2009, nykyisin käytössä olevilla kolopyörillä,  
kylvösiemenen testipenkissä ja käytännön viljelykokeissa pienempää 

sokerijuurikkaan siemenkokoa. Nykyisin Suomessa käytössä oleva 
siemenkoko on 4,00–5,00 mm. Yleisesti Euroopassa käytössä oleva 

siemenkoko on 3,75–4,75 mm. Suomi on ainoa maa Euroopassa, jossa 
käytössä on niin sanottu isompi siemenkoko. Esimerkiksi Ruotsissa 

siirryttiin pienempään siemenkokoon viime vuonna.

Kesän 2009 käytännön tilakokeissa saatiin seuraavanlaisia tuloksia. Kokeet osoittivat, että pienet sie-
menet taimettuvat keskimäärin vastaavasti kuin isommat, joten siirtyminen pienempään siemeneen 
ei ole merkittävästi vaikuttanut kasvien lukumäärään.
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Tero Tanner, Sucros Oy

Alla olevassa kuvassa on mitattu kaupallisten ja koesiementen kokojakaumaa, kun kyseessä on niin 
sanottu pienempi siemen. Kuvasta voidaan todeta, että vaikka kyseessä on pienempi siemen, niin yli 
80 % siemenistä sopii edelleen 4,00–5,00 mm haarukkaan.
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Tasapainoinen lannoitus on hyödyksi kasvil-
le ja ympäristölle. Tasapainoinen lannoitus 

tarkoittaa, että juurikasta lannoitetaan ainoas-
taan tarpeen mukaan, joka voidaan ennakolta 
määrittää. Liikalannoitusta tulee välttää, koska 
se on resurssien haaskausta ja myös vahingol-
lista ympäristölle. Paras ravinteiden hyötysuh-
de saavutetaan maassa, jonka kemialliset (pH), 
fysikaaliset (hyvä rakenne) ja biologiset ominai-
suudet (mikrobit, madot) ovat kunnossa, ts. maa 
suosii juurten ja kasvin kasvua. Maan hyvä kas-
vukunto parantaa maassa olevien ja lannoitera-
vinteiden hyväksikäyttöä, jolloin lannoitustarve 
pienenee.

Typpi kasvissa
Vaikka ilmakehän kaasuista lähes 80 % on typ-
peä, vain harvat kasvit pystyvät hyödyntämään 
sitä suoraan (esim. apilat, herne ja härkäpapu). 
Maassa typpi esiintyy orgaanisessa ja epäor-
gaanisessa muodossa. Pääasiassa kasvi ottaa 
typpeä maasta ammonium-(NH4

+ )ja nitraatti-
muodossa (NO3

-). Kasvi tarvitsee typpeä val-
kuaisaineiden muodostamiseen, joiden raken-
neosana se toimii. Osa valkuaisaineista toimii 
kasvin rakennusaineina ja toiset ovat tärkeä 
osa kasvin aineenvaihduntaa (lehtivihreässä). 
Sokerien muodostumisessa tarvittavat entsyy-
mit sisältävät myös typpeä. Kasvin sisällä typpi 
muuttuu pääasiallisesti proteiinimuotoon, näin 
sen kuljetus ja käyttö on kasville helpompaa. Eri 
kasvinosat sisältävät eri määriä typpeä. Vihreis-
sä kasvinosissa on pääasiallisesti eniten typpeä 
(poikkeuksena valkuaispitoiset jyvät). Sokeri-
juurikkaan hehtaarisato sisältää keskimäärin 
195 kg typpeä (juurikas 65 kg ja naatti 130 kg). 

Vaihtelua aiheuttavat erilaiset kasvuolot ja pel-
tolohkojen viljavuuserot.

Typen merkitys juurikkaalle
Typpi on juurikkaan tärkein kasvinravinne. Se 
vaikuttaa voimakkaimmin sokerijuurikkaan 
sadonmuodostukseen. Sokerijuurikkaalla liian 
alhainen typen määrä alentaa satoa. Sokerijuu-
rikas tarvitsee riittävästi typpeä alkukasvukau-
desta, jotta se kykenee kasvattamaan suuren, yh-
teyttämiseen tarvittavan lehtipinta-alan nopeas-
ti. Typen saanti vaikuttaa lehtien muodostumi-
seen jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jopa ennen 
niiden avautumista. Jos kasvi ei saa riittävästi 
typpeä, puutosoireet näkyvät ensin kasvin van-
himmissa lehdissä, koska kasvi siirtää typpeä 
niistä nuoriin, kasvaviin lehtiin. Vanhojen leh-
tien lehtisuonten välit ja lehtisuonet muuttuvat 
vaaleanvihreiksi tai kellastustuvat. Lehtiasento 
on pysty ja lehtiruodit ovat tavallista pitempiä. 
Lopulta koko kasvusto muuttuu kauttaaltaan 

Sokerijuurikkaan ravinteet 
– Typpi

Tässä lehdessä aloitamme kasvinravinnesarjan, jossa käymme läpi 
sokerijuurikkaalle tärkeät pää- ja hivenravinteet. Kasvinravinteiksi 

nimitetään niitä alkuaineita, jotka ovat välttämättömiä kasvin kasvulle 
ja normaalille kehitykselle. Kertaamme kevyesti eri kasviravinteiden 
merkityksen ja suositellun käyttömäärän juurikkaan lannoituksessa. 

Ensimmäisenä esittelyvuorossa on typpi (N)

Vasemmalla riittävästi typpeä saanut kasvi, 
oikealla selvät typen puutosoireet.
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vaaleanvihreäksi tai kellertäväksi. Lehdet jäävät 
pieniksi. Lehtiin ei kuitenkaan ilmesty selkeäs-
ti havaittavia laikkuja joiden perusteella puu-
tos voitaisiin todeta. Kasvuston vaaleneminen 
ja kellastuminen johtuu siitä, että lehtivihreän 
muodostuminen heikkenee. Alhaisesta lehtivih-
reän määrästä johtuen kasvien yhteyttämisteho 
alenee ja kasvu hidastuu. Myös typen puutteesta 
johtuva lehtien pienempi koko vähentää lehtien 
peittävyyttä ja valon vastaanottoa/hyödyntä-
mistä. Vähenevän tuotoksen laki pätee myös 
typen kohdalla. Aluksi typen lisäämisellä saa-
vutetaan suurta sadonlisäystä, mutta lannoite-
määrää edelleen lisättäessä saatava sadonlisäys 
pienenee ja laatu heikkenee. Liian korkea typpi-
lannoitus vaikuttaa sokeripitoisuuteen lisäämäl-
lä juuren aminotyppipitoisuutta.

Mistä typpeä juurikkaalle?
Maan typestä suurin osa on orgaaniseen ainek-
seen sitoutunutta (kasvijäte). Olosuhteista riip-
puen typpi mineralisoituu eli muuttuu kasveille 
käyttökelpoiseen muotoon kasvukauden aikana. 
Maan pieneliöstö vapauttaa maan orgaanisen ai-
neksen sisältämän typen kasveille käyttökelpoi-
seen epäorgaaniseen muotoon. Mineralisoitumi-
nen tapahtuu hitaasti ja on riippuvainen maan 
lämpötilasta ja kosteudesta. Y-lannoksissa typpi 
on liukoisessa, kasveille käyttökelpoisessa muo-
dossa. Osa lannoitteen typestä on ammonium- ja 
osa nitraattimuodossa. Karjanlannassa typpi on 
sekä liukoisessa muodossa että orgaaniseen ai-
nekseen sitoutunutta.
 
Typpilannoituksen rajoitteet ja 
suunnittelu
Nitraattidirektiivin tavoitteena on vähentää 
maataloudesta peräisin olevia typpipäästöjä ve-
sistöihin. Lisäksi typen käyttöä rajoitetaan maa-
talouden ympäristötuen ehdoilla. Vuosittainen 
ympäristötuen ehtojen mukainen typpilannoi-
tus määräytyy maalajin, viljelyalueen ja viljely-
kasvin perusteella. Nitraattiasetuksen mukaan 
käytetyn typen määrä ei saa ylittää 170 kg koko-
naistyppeä/ha/vuosi. Myöskään karjanlannan 
kokonaistyppi ei millään kasvilla saa ylittää 170 
kg/ha/vuodessa. Tästä typen määrästä vähen-
netään juurikkaalla karkeilla hietamailla ja sitä 
karkeammilla 10 kg/ha/vuosi ja turvemailla 40 
kg/ha/vuosi. Karjanlannan ja muiden orgaanis-
ten lannoitteiden liukoinen typpi otetaan koko-

naan huomioon, lukuun ottamatta syksyn levi-
tystä, jonka liukoisesta typestä seuraavan kasvin 
lannoituksessa otetaan huomioon 75 %:a. 

Sokerijuurikkaan lannoitustarve pohjautuu 
kasvin tarpeeseen. Lannoitusta suunniteltaessa 
huomioidaan maan ravinnereservit, esikasvi ja 
karjanlannan määrä sekä ympäristötuen ehdot. 
Juurikkaan typen tarve on Suomen kasvuoloissa 
noin 160 kg/ha. Kasvilajikohtaisten ympäris-
tötukiehtojen mukaan sokerijuurikkaan typen 
käyttömäärät ovat savi- ja hiesumailla sekä 
karkeilla kivennäismailla 140 kg/ha/vuosi ja 
eloperäisillä mailla 120 kg/ha/vuosi. Esikasvin 
vaikutusta voidaan arvioida seuraavan taulukon 
mukaan, ellei liukoisen typen määrää määritetä 
maasta keväällä.

Sokerijuurikkaan typen tarvetta tarkennetaan 
maan multavuuden mukaan. Multavilla mailla 
voidaan alentaa typpilannoitusta seuraavasti: 
erittäin runsasmultaisilla mailla -30 kg/ha ja 
runsasmultaisilla -15 kg/ha ja multava -7,5 kg/
ha. Eloperäisillä mailla (multamaa, järvimuta, 
lieju ja turvemaa) typenmäärää voidaan alentaa 
-60 kg/ha. Typpilannoitukseen voi tehdä vielä 
tarkennusta satotason ja maan yleisen kasvu-
kunnon perusteella. Mikäli satotaso on selvästi 
alle 38 tn/ha, ei typpilannoitusta tule pienentää 
ja mikäli satotaso on lähempänä 45 tn/ha ja loh-
kon pH riittävän korkea (7), voidaan typpilan-
noitukseen harkita 5–10% vähennystä. 

 kg N/ha 
Naatit kynnetty -40
Naatit korjattu 0
Vilja, oljet kynnetty +10
Vilja, oljet korjattu 0
Nurmi, ei apilaa -10
Apilapitoinen nurmi -20
Viherlannoitus, nurmi -10
Peruna 0

Edellä mainitut asiat huomioiden ohessa kaksi 
esimerkkiä typpilannoituksen laskemisesta juu-
rikkaalle. Taulukon kahdelta alimmaiselta riviltä 
nähdään juurikkaan laskennallinen typentarve 
ja ympäristötuen sallima enimmäiskäyttömäärä. 
Jos laskennallinen lannoitustarve ylittää ympä-
ristötuen salliman määrän, tulee noudattaa ym-
päristötuen ilmoittamaa määrää. Muuten voi-
daan käyttää laskennallista typpimäärää. Edel-
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lisen kasvukauden, syksyn ja talven sääoloilla 
on oma vaikutuksensa kasvin typen saantiin. 
Runsaat sateet vähentävät seuraavalle kasville 
käyttökelpoisen typen reserviä, kun taas pitkät 
kuivat jaksot kasvukaudella jättävät typpeä yli-
määrin maaperään.

Esimerkki 1. Typpitarpeen laskeminen, kun 
esikasvina on ollut vilja

Lohkon viljavuustiedot
–	 runsasmultainen (rm)
–	 maalaji HtS
–	 pH 6,8
–	 esikasvi vilja, oljet kynnetty maahan
–	 tilan keskimääräinen satotaso 38 tn/ha

TYPPI kg/ha
Kasvin lähtötarve 160
Maan omat typpivarat (multavuus rm) -15
Esikasvista (viljan olki) +10
Karjanlannasta 0
Lannoitustarve 155
Maan kasvukuntokorjaus  0
Lopullinen lannoitustarve 155
Ympäristötuen sallima enimmäismäärä 140 

Esimerkki 2. Typpitarpeen laskeminen, kun 
esikasvina ollut sokerijuurikas

Lohkon viljavuustiedot
–	 multava (m)
–	 maalaji HtS
–	 pH 7,1
–	 esikasvi juurikas, naatit kynnetty maahan
–	 tilan keskimääräinen satotaso 45tn/ha

TYPPI kg/ha
Kasvin lähtötarve 160
Maan omat typpivarat (m) -7.5
Esikasvista  -40
Karjanlannasta 0
Lannoitustarve 112,5
Maan kasvukuntokorjaus (-10 %) -11
Lopullinen lannoitustarve 101,5
Ympäristötuen sallima enimmäismäärä 140

Lähdeluettelo
Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Nitrogen. Teoksessa: Nutrients for Sugar Beet Production. 
Soil-plant relationships. S. 7-33.
Kalkitusopas 2002. Kalkitusyhdistys. 34 s.
Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007-2013. Maaseutuvirasto. 27 s.
Sokerijuurikkaan viljelyopas 1999. Juurikassarka 2.

Marja Turakainen, SjT
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Työn teoriaosuudessa käsitellään juurikkaan-
viljelyn historiaa ja ankeroisen elintapoja. 

Tarkoituksena oli selvittää miksi juurikasanke-
roinen on juuri nyt ajankohtainen asia Suomes-
sa, kun se muualla Euroopassa on ollut juurik-
kaanviljelyn ongelma viljelyn alkuajoista asti. 

Tutkimusosuudessa selvitettiin yhden aiem-
massa konerengastutkimuksessa mukana olleen 
konerenkaan juurikkaannostokoneen ajopäivä-
kirjan avulla koneen kulkujärjestys tutkimusti-
loilla. Käytössä olleita juurikasankeroisen hal-
lintakeinoja selvitettiin ja ajopäiväkirjan tietoja 
täydennettiin haastattelemalla konerenkaan vil-
jelijöitä. 

Tulosten mukaan yhteisten koneiden myötä 
myös monet ongelmat muuttuvat yhteisiksi. 
Helposti maa-aineksen mukana kulkeva juu-
rikasankeroinen on yksi hankalimmista on-
gelmista. Lähes näkymätön tuholainen leviää 
pelloilla pitkään ilman oireita, ja pienelle alalle 
rajoittuvat alkuoireet jäävät helposti huomaa-
matta. Satotasoa oleellisesti laskevien oireiden 
ilmaantuessa ankeroinen on todennäköisesti 
ehtinyt leviämään jo tilan kaikille pelloille. Juu-
rikasankeroista havaittiin kaikilla tähän tutki-
mukseen osallistuneilla tiloilla. Ankeroisen me-
nestymiseen tiloilla vaikuttivat eniten tilakoh-
taiset viljelytoimenpiteiden järjestelyt. Jatkuva 
sokerijuurikkaan viljely samoilla lohkoilla johti 

Yhteiset koneet yhteiset 
ongelmat

Juurikasankeroisen hallintakeinot 
konerengastiloilla

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sokerijuurikkaan 
nostokoneen merkitystä konerengastiloilla juurikasankeroisen, 

Heterodera schachtii Schmidt levittäjänä. Juurikasankeroinen on 2000-
luvun alun aikana levinnyt nopeasti uusille alueille, mikä on vaatinut 
tehokkaan leviämiskeinon. Opinnäytetyö liittyy läheisesti aiempaan 
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen vuosina 2004–2006 tekemään 

konerengastutkimukseen.

Juha Markulan opinnäytetyö 
HAMK, ammattikorkeakoulututkinto, 
maaseutuelinkeinojen 
koulutusohjelma
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helposti ankeroiskannan kasvuun, ja satotason 
merkittävään laskuun. Koska yleisimmät rikka-
kasvit kuuluvat juurikasankeroisen isäntäkas-
veihin, tulee rikkakasvintorjuntaan kiinnittää 
erityistä huomiota kaikilla lohkoilla, jotka ovat 
sokerijuurikkaan viljelykierrossa mukana. An-
keroisen hallinnan lisäksi viljelykierto mahdol-
listi paremman satotason ja sen myötä varmasti 
myös paremman taloudellisen tuloksen sokeri-
juurikkaan viljelyssä.

Olemassa olevan leviämisriskin tiedostaminen 
ja omien peltojen tilanteen tunteminen ovat tär-
keimmät tekijät suunniteltaessa sokerijuurikas-
tilan ankeroisenhallintaan sopivia toimenpiteitä. 
Avoin keskustelu konerenkaita perustettaessa ja 
yhteiskoneiden tai urakoitsijoiden käyttöä suun-
niteltaessa on yhtälailla tärkeää. Kaikkien osa-
puolien tuntiessa ankeroisongelman luonteen 
sen hallinta on mahdollista myös yhteiskoneita 
käytettäessä. 

Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että ankeroi-
nen leviää tehokkaasti juuri sokerijuurikkaan 
nostokoneen mukana kulkevan maa-aineksen 
välityksellä. Ankeroissaastunnalta pystyttiin 
kuitenkin välttymään huolellisilla viljelyjärjeste-
lyillä. Ankeroisen leviämistä rajoitti tehokkaas-
ti ongelmalohkojen sadonkorjuun siirtäminen 
nostokauden loppuun. Yleisin hallintakeino oli 
kuitenkin viljelykierto. Sokerijuurikkaan mono-
kulttuuri ja yhteiskone ovat ankeroisen leviämi-
sen kannalta riskialtis yhdistelmä.

Markulan opinnäytetyö on kokonaisuudessa  
luettavissa osoitteessa:
https://publications.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/2388/Markula_Juha_Matti.
pdf?sequence=1

Edenhall vaihtokoneet, myös tehdaskunnostetut
Katso tämän hetken tilanne:

www.tnyberg.fi
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Kokeilussa yhdistyivät käytännön viljelytyön 
haasteet sekä vesiensuojelun näkökulma. 

Aikaisen kylvön ja myöhäisen sadonkorjuun 
takia on lannan levitys sokerijuurikasmaille 
ongelmallista. Levitysajankohtina maa on mär-
kää ja helposti tiivistyvää. Lannan levitysalasta 
puolestaan voi olla jopa pulaa tietyillä Lounais-
Suomen alueilla. Ympäristönäkökulmasta tiivis-
tymisongelmien minimointi ja lannan levityksen 
siirtäminen kasvukaudelle ovat suotavia, sillä 
hyvärakenteisessa maassa ravinteiden hyödyn-
täminen on tehokasta ja ennen talvea levitettä-
västä lannasta ravinteiden huuhtoutumisriski 
on suuri. Lisäksi lisäämällä lannan hyödyntä-
mistä voidaan vähentää väkilannoitteiden käyt-
töä ja edelleen kustannuksia. 

Lannan levitys
Lannan ja lannoitteiden levittä-
mistä kasvukaudella on hyödyn-
netty viljan viljelyssä jo pitkään. 
Sokerijuurikkaan viljelyssä on 
edellytykset hyödyntää samaa 
käytäntöä. Juurikkaan kasvuaika 
on pitkä ja sen ravinteiden otto on 
suurimmillaan heinäkuussa. Sen 
vuoksi se pystyy hyödyntämään 
tehokkaasti kasvukaudella levite-
tyn lietelannan ravinteet. TEHO:
n ja SjT:n yhteisessä kokeilussa 
peltolohkon eri osia lannoitettiin 

keväällä joko väkilannoitteilla tai pelkällä Suo-
mensalpietarilla. Jälkimmäiselle lohkon osalle 
levitettiin sian lietelantaa noin 1,5 kuukautta 
kylvöstä siten, että ravinnemäärät molemmilla 
lohkoilla olivat samaa suuruusluokkaa. Levitys-
tä kokeiltiin ensiksi sijoittavalla 23-vantaisella 
laitteistolla typen haihtumisen välttämiseksi, 
mutta levitys jouduttiin keskeyttämään kasvus-
ton vioittuessa. Levittimen standardi vannasväli 
ei soveltunut juurikkaan riviväleihin. Loppule-
vitys tehtiin vantaat ilmassa, jonka voidaan aja-
tella vastaavan letkulevitystä. Vaikka vantaat oli 
levityksen aikana nostettu ylös maasta, noin 10 
cm korkeuteen, naattien likaantuminen oli vä-
häistä eikä kasvusto vaurioitunut. Itse traktorin 

Lietelannan levitys 
sokerijuurikkaalle 

kasvukaudella
MTK-Varsinais-Suomen, MTK-Satakunnan ja Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksen toteuttama TEHO-hanke (v. 2008 - 2010) 

pyrkii edistämään maatalouden vesiensuojelua sekä tilakohtaisen 
suunnittelun keinoin että kokeilemalla ja raportoimalla viljelijöiden 
keskuudesta nousseita käytännön ratkaisuja. Esimerkkinä käytännön 
kokeilutoiminnasta on Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen kanssa 

yhteistyössä tänä kesänä toteutettu ”lietelannan levitys sokerijuurikkaalle 
kasvukaudella” -kokeilu.

Lietteen levitysvaunu pellolla.
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ja levitysvaunun (työleveys 6 m) aiheuttama tal-
laus oli neljä riviä.

Juurikkaan taimettumista mitattiin taimilasken-
nalla ja kasvuston typen riittävyyttä on seurattu 

Rimmo Rasa, TEHO-hanke ja Marja Turakainen, SjT

Renkaiden aiheuttamaa tiivistymistä mitat-
tiin penetrometrilla.

lehtivihreämittauksilla kesän aikana molem-
milta lohkon osilta. Syksyn nostoissa selviää 
erilaisen lannoituksen vaikutus sadon määrään 
ja laatuun. Tulokset antavat viitteitä siitä, pys-
tyykö juurikas hyödyntämään kasvukaudella 
levitetyn lannan ravinteet ja millainen lannoitus-
vaikutus lietelannalla on. Tulosten ja kokemus-
ten perusteella voidaan myös tehdä suosituksia 
mahdollisista tarpeista soveltuvan levitysajan-
kohdan, levitystekniikan ja käytäntöjen edelleen 
kehittämiseksi. Seuraavassa lehden numerossa 
esittelemme lietelantalevityskokeilun kasvus-
tomittaus-, sato- ja laatutulokset. Kokeiluja liet-
teenlevityksen tiimoilta jatketaan ensi vuonna.

Lietelannan levitys -kokeita tehty 
aikaisemminkin
Kasvukaudella tehty lietelannan levitys sokeri-
juurikkaalle ei ole uusi ajatus, vaan sitä on ko-
keiltu myös aiemmin. Esimerkiksi vuoden 1991 
SjT:n peltokokeissa naudan lietelanta levitettiin 
riviväleihin letkulevittimellä, jonka työleveys oli 
10 metriä. Levitys tehtiin kesä-heinäkuun vaih-
teessa, jolloin rivit olivat umpeutumassa.  Le-
vitysletkut levittivät lietteen rivien väliin, eikä 
liete siten liannut naatistoa. Levitysmenetelmän 
todettiin soveltuvan kaikille maalajeille. 

Kasvusto elokuun lopussa.
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Vierailun ajankohta oli toukokuun puolivä-
lissä, jolloin juurikkaat olivat jo hyvässä 

kasvussa ja kolmas ruiskutuskerta oli käynnis-
sä.  Saksassa käytössä olevat toimintamallit eivät 
välttämättä ole suoraan käytettävissä Suomessa, 
mutta soveltaen meidän olosuhteisiimme saat-
taa suomalainen sokerijuurikas hyötyä keskieu-
rooppalaisista käytännöistä.

Vaikka Pohjois-Saksa ei maantieteellisesti ole 
kovin kaukana, ovat sokerijuurikkaan kasvu-
olosuhteet siellä kuitenkin hyvin erilaiset. So-
kerijuurikkaan kylvö aloitetaan noin kuukautta 
aikaisemmin kuin Suomessa ja korjuuaika on 
merkittävästi pidempi kuin meillä. Oman haas-
teensa viljelyyn tuo kuitenkin kuivuus. Kes-
ki-Euroopassa lämpöä ja auringonpaistetta on 
paljon tarjolla, mutta toisaalta kuivuudella on 
merkittävä satoa alentava vaikutus. Jos maata ei 
kastella, ei Pohjois-Saksan hiekkapitoisten mai-
den satosato merkittävästi eroa meidän satota-
sostamme. Kastelun avulla saadaan noin 75–80 
tonnin hehtaarisatoja.

Saksalaiseen sokerijuurikkaan viljelykulttuuriin 
kuuluu erittäin olennaisena osana vuoroviljely. 
Sokerijuurikasta milloinkaan viljellä samalla 
lohkolla kahtena vuotena peräkkäin. Vuorovilje-
lyllä saadaan pidettyä kurissa tuholaiset, kasvi-
taudit ja ongelmarikkakasvit. Toinen merkittävä 
tekijä on maaperän kunnosta huolehtiminen. 
Riittävä pH ja oikein suunniteltu lannoitus ta-
kaavat hyvän sadon. Saksassa käytetyt koneet 
ovat isoja, joten siellä kiinnitetään merkittävästi 
huomiota maaperän kuohkeuteen. Mitä parem-

Hakemassa oppia 
kasvinsuojeluun Saksasta

Joukko suomalaisia viljelijöitä vieraili Pohjois-Saksassa Uelzenin 
alueella tutustumassa sokerijuurikkaan kasvinsuojeluun. Aktiiviset 
viljelijät yhdessä Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen ja Sucroksen 

edustajien kanssa halusivat saada kokemuksia saksalaisesta 
kasvinsuojelusta ja mahdollisesti tuoda myös tulleessaan oppeja, 

joita Suomessa voisi soveltaa.

pi maan rakenne on, sitä syvemmälle juurikkaan 
juuret pääsevät tunkeutumaan ja siten päästään 
parempiin satoihin.
 
Suorakylvöä ja kastelua Uelzenin 
alueella
Juurikasmaat tällä alueella ovat hyvin kevyitä 
hiekkapitoisia maita, jotka ovat arkoja eroosiol-
le. Alueella onkin pyritty luopumaan kynnöstä. 
Maanpintaan jäävä kasvimateriaali suojaa maata 
niin tuulen kuin sateidenkin aiheuttamalta eroo-
siolta. Pääasiallisena muokkausmenetelmänä on 
kultivointi keväällä ennen juurikkaan kylvöä. 
Kultivointi tehdään 25–27 cm syvyyteen.

Alueella on kehitelty suorakylvömenetelmää, 
joka soveltuu niin sokerijuurikkaalle kuin alu-

Kasvimateriaali suojaa maata eroosiolta.
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eella paljon viljellylle maissillekin. Sokerijuu-
rikkaan suorakylvö on jo osana joidenkin tilojen 
käytännön viljelyä. Tässä suorakylvö systeemis-
sä 27 cm syvyyteen ulottuvat vantaat avaavat 
vaon vanhaan kasvuston sänkeen. Vantaan jäl-
jessä kulkee pyörästö, joka täyttää vakoa ja pai-
naa edellä avatun vaon jälleen umpeen muodos-
taen tiiviin kylvöalustan siemenelle. Pyörästö ei 
kuitenkaan sulje vakoa täysin pohjaan saakka, 
vaan 27 cm syvyyteen jää vantaan jättämä ilma-
käytävä. Näin juurikkaan kasvualusta on kuoh-
keutettu, mutta samalla vaon ympärillä oleva 
maa on tiivistä ja säilyttää kosteuden. Sokeri-
juurikkaan juuren kasvu ohjautuu kuohkeassa 
maassa hyvin kohti vaon pohjaa.

Lannoitus tapahtuu pääasiassa ennen muok-
kausta hajalevityksenä. Sijoituslannoitus ei ole 
kokeiluista huolimatta tuottanut toivottua tu-
losta sokerijuurikkaalla ja se onkin käytössä vain 
maissilla. Pääravinteista juurikkaalle annetaan 
keskimäärin 160 kg/ha typpeä, 100 kg/ha fosfo-
ria ja 300 kg/ha kalia. 

Ulzenin alueen juurikasmaat sadetetaan pää-
sääntöisesti. Sadetusta käytetään myös kaikilla 
muilla alueen viljelykasveilla. Tilat kuuluvat 
useamman tilan tai kyläyhteisön muodostamaan 
vesiosuuskuntaan, joka perii osakkailtaan vuo-
simaksua ja vedenkäyttömaksua. Osuuskunnan 
omistuksessa ovat sadetustykit ja kattavasti jo-
kaisen viljelijän pellolle yltävä runkoputkisto. 
Paikasta riippuen vedenotto tapahtuu joko ka-
naalista, osuuskunnan omistamista kaivoista 
tai viljelijän omasta kaivosta, ja tämän mukaan 
määräytyy myös hinta sadetuksessa käytetylle 
vedelle. Veden käytölle on asetettu vuosittainen 
viljelijäkohtainen käyttökatto. Vesimäärästä voi 
osan siirtää tarvittaessa seuraavalle vuodelle, 
mikäli alueella saadaan jonain vuonna riittäväs-
ti sadetta. Juurikasta alueella sadetetaan 80–100 
mm/ha/vuosi, tilasta riippuen.

Tero Tanner, Sucros Oy ja Susanna Muurinen,SjT

Suorakylvökoneen vantaat ja jyräpyörästö.

Vantaan jättämä ilmakäytävä.

Sadetustykit ovat vesiosuuskunna omista-
mia.
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Taimipoltteen ja tuhohyönteisten 
torjunta
Taimipoltetta Saksassa torjutaan samoilla teho-
aineilla kuin meilläkin. Tiraamia siemenissä on 
lähes sama määrä kuin meillä, mutta Tachigare-
nin tehoainetta hymeksatsolia  käytetään hiukan 
vähemmän. 

Siemenessä käytetyt tuhoeläinten torjunta-aineet 
ovat samoja kuin meillä mutta käyttömäärät ja 
yhdistelmät erilaisia (taulukko 1). Meillekin 
tuttua Gaucho-käsittelyä (imidaklopridia 60 g/
siemenyksikkö = SY) Saksassa käytetään juuri-
kaskuoriaisen (Atomaria linearis) torjuntaan. Tätä 
tuhoeläintä ei suomalaisilta juurikaspelloilta ole 
toistaiseksi tavattu, mutta se on yleinen taimien 
vioittaja kasvukauden alussa Tanskassa ja Etelä-
Ruotsissa. 

Saksalaisille siemenkäsittelyille on tyypillistä 
tehokas maatuholaissuoja, jota tarvitaan hei-
dän käyttämissään viljelykierroissa. Tämä suoja 
saadaan teflutriinilla ja beta-syflutriinilla. Beta-
syflutriini sisältyy myös meidän Poncho Beta -
siemeneen. Tehokasta maatuholaissuojaa (mm. 
hyppyhäntäisiä ja tuhatjuoksiaisia vastaan) 
edustava Cruiser Force puuttuu meiltä samoin 
kuin Poncho Beta Plus (taulukko 1).

Montur on ollut yleisesti käytössä Ruotsissa ja 
muualla Euroopassa, mutta meille sitä ei rekis-
teröity sen heikon luteen torjuntakyvyn vuoksi. 
Uusin tulokas saksalaiseen siemenkäsittelyyn 
on Janus Forte, jota meillä ei ole testattu. Meidän 
Cruiser-käsittelymme ei ole Saksassa käytössä, 
sen sijaan meidän Poncho Beta on muuten sama 
kuin Poncho Beta Plus mutta Suomessa siihen ei 
sisälly imidaklopridia. 
 
Tuhohyönteisten ruiskutuksiin käytetään samo-
ja tehoaineita kuin Suomessa. Karatesta Saksassa 
on käytössä neljä kertaa vahvempi Karate Zeon ja 
Fastacista kaksi kertaa vahvempi Fastac FC Su-
per. Decis sekä Perfektion–dimetoaattivalmiste 
ovat samat Saksassa ja Suomessa. 

Juurikasankeroinen ja lajikkeet
Juurikasankeroista torjutaan paitsi viljelykier-
rolla ja öljyretikalla, myös ankeroiskantaa ra-
joittavilla lajikkeilla. Saksassa on käytössä tässä 
suhteessa paljon laajempi lajikevalikoima kuin 
meillä. Teresa on meillekin tuttu, uusia ovat Ad-
rianna, Corvetta ja Belladonna, kaikki KWS:n la-
jikkeita. Edellä mainitut lajikkeet ovat ankerois-
ta sietäviä. Vanhempia lajikkeita ovat Paulina ja 
Pauletta (=Julietta), joista edellinen on ankerois-
ta kestävä ja jälkimmäinen ankeroista sietävä 
KWS:n lajike. 

Saksalaista kasvinsuojelua
Keskeisiä viljelykasveja saksalaisessa kasvinvuorottelussa ovat 

viljat, syysrapsi, peruna ja maissi. Jos tilalla on karjaa, nurmi sisältyy 
viljelykiertoon. Öljyretikkaa syysviljan jälkeen käytetään yhtenä 

juurikasankeroisen torjuntakeinona. Se tuhotaan seuraavana keväällä 
glyfosaatilla.

Taulukko 1.  Siemenen insektisidikäsittelyt 
Saksassa ja Suomessa. SY = siemenyksikkö.
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Perinteisiä lajikkeita viljeltäessä ankeroiskanta 
kasvaa Saksassa keskimäärin kolmin-nelinkertai-
seksi kesän aikana. Teresalla ja Paulettalla kasvu 
on lähes kolminkertainen, kun taas Paulinaa vil-
jeltäessä ankeroiskanta pysyy suhteellisen muut-
tumattomana. Paulinan ongelma on heikohko 
sato.

Rikkakasvien torjunta
Torjuttava rikkakasvisto on Saksassa suurelta 
osin samanlaista kuin meillä, muutamaa rik-
kaa lukuun ottamatta. Revonhäntää on tavattu 
Suomessakin joillakin juurikaspelloilla samoin 
kuin mustakoisoa. Näitä rikkakasveja Saksassa 
on yleisesti. Sen sijaan saksalaisilla juurikaspel-
loilla yleinen hukanputki (Aethusa cynapium) ja 
rikkasinijuuri (Mercurialis annua) näyttäisivät 
toistaiseksi puuttuvan pelloiltamme. Hukan-

Rikkakasvitorjunnan valmisteita
Yksivuotisten siemenrikkakasvien torjunnassa 
käytettäviä valmisteita Saksassa on huomatta-
vasti enemmän kuin meillä. Koska maat ovat ke-
vyitä, maavaikutteiset tehoaineet toimivat Sak-
sassa hyvin. Lähes täysin maan kautta vaikut-
tava tehoaine on kloridatsoni, joka sisältyy mm. 
Pyramin WG- valmisteeseen. Myös Goltix 700  
SC:n tehosta huomattava osa tulee maan kautta. 

Meiltä puuttuu Dimetenamidia sisältävä Spect-
rum-valmiste. Se on maavaikutteinen ja toimii 
eurooppalaisten kokemusten mukaan kohtalai-
sen hyvin kevyillä mailla, mutta ei tuo mitään 
uutta rikkojen torjuntatehoon metamitroniin 
verrattuna. Toinen meiltä puuttuva tehoaine on 
kvinmerakki. Se sisältyy Rebell-valmisteeseen, 
jossa toisena tehoaineena on Pyraminin kloridat-
soni. Rebell on ollut SjT:n kenttäkokeissa, mutta 
kuivissa oloissa sen teho jäi heikoksi (käyttäytyy 
kuin Pyramin). Rebellin vahvuus on mataran 
torjunnassa. 

Muita meiltä puuttuvia rikkakasvihävitteitä ovat 
Select (juolavehnän ja kylänurmikan torjunta) 
sekä 1-vuotisten siemenrikkakasvien torjuntaan 
Saksassa käytetty Betanal Quatro. Jälkimmäinen 
on neljän tehoaineen seos (taulukko 2). Molem-
pia valmisteita on testattu SjT:n kenttäkokeissa, 
mutta niiden teho ei ollut jo markkinoilla olevia 
valmisteita parempi. Betanal Quatron tehoai-
neiden suhteet ovat kiinteät eikä se sellaisenaan 
sovi suomalaisen rikkakasviston torjuntaan. 
Suomen oloissa Betanal Quatroa jouduttaisiin 
täydentämään muilla valmisteilla. 

Saksassa käytössä oleva Betanal Expert oli mielen-
kiintoinen myös SjT:n kenttäkokeissa. Se vioitti 
kuitenkin lievästi juurikasta toisen ruiskutuksen 
yhteydessä ja valmisteen testaus keskeytettiin. 
Ethosat 500 SC on Tramatin rinnakkaistuote, joka 

Taulukko 2.  Saksassa ja Suomessa käytettyjä yhdistelmäval-
misteita. AI = tehoaine.

putki on aika yleinen Tanskassa ja sitä tavataan 
jonkin verran myös Etelä-Ruotsissa. Se oli vaikea 
torjuttava ennen Safaria. Saurikit (Galinsoga-lajit) 
ovat Euroopassa yleisiä, mutta meidän juurikas-
pelloilta ne puuttuvat toistaiseksi. Heinämäisiin 
rikkakasveihin kuuluva kananhirssi (Echinochloa 
grus-galli) on juolavehnään verrattava rikka Sak-
sassa. Meillä tätä vaikeaa rikkakasvia on vielä 
vähän. Ohdakkeita ja valvatteja ei 
pahemmin Saksan pelloilla näky-
nyt, mutta jääntiperunaa tavattiin 
vierailukohteiden pelloilla. 

Hukanputki (Aethusa cynapium). 
Kuva: Robert Olsson/NBR, Ruotsi
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on markkinoilla Saksassa. Ethosat on ollut SjT:
n kenttäkokeissa ja se osoittautui vähintään Tra-
mat 500 SC:n veroiseksi. Se tulee mahdollisesti 
markkinoille myös Suomeen. 

Lontrel on Matrigonia ja Debut Safaria vastaava 
valmiste Saksassa. Debutin kanssa käytetään 
omaa lisäainetta (FHS l. Formulierungshilfstoff), 
joka yleensä korvaa öljyn tankkiseoksissa. 

Samoin kuin meillä, tankkiseosten torjuntatehoa 
lisätään Saksassa parafiiniöljyillä (esim. Oloe 
FC), jotka muistuttavat Sunocoa. Saksan mark-
kinoilta löytyy myös biologisia rapsiöljyjä, joista 
mainittakoon metyyliesteröity Mero-öljy. 

Käytettyjä ruiskutusohjelmia
Tattaret ovat meillä ehkä yksi vaikeimmista tor-
junnan kohteista. Jos rikkakasvistossa on savik-
kaa, lutukkaa, pihatatarta ja saurikkia, Saksassa 
torjuntaan suositellaan Betanal Expertin, Goltix 
700 SC:n ja öljyn tankkiseosta kolmeen kertaan 
ruiskutettuna taimettumisen jälkeen (tauluk-
ko 3). Betanal Expert voidaan korvata yhden 
tehoaineen valmisteilla Kontakt 320 SC (= Medi-
fam 320 SC) ja Tramat 500 SC, mutta öljyä nämä 
valmisteet vaativat litran hehtaarille Tramatin 
kanssa käytettäessä. Jos rikkakasvistossa on hu-
kanputkea (Aethusa cynapium), Betanal Expertiä 
ja Goltixia täydennetään Lontrelilla (0,3 l/ha) 
kaikissa kolmessa ruiskutuksessa; kuivat olot 
vaativat vielä Debut:n ja FHS:n (20 g+250 ml/ha) 
kahteen viimeiseen ruiskutukseen. Jos kosteutta 
on riittävästi, Lontrel ja Debut voidaan korvata 
Rebellillä (1,0 l/ha) tai Spectrumilla (0,15–0,3 l/
ha). Sauniot, pihatatar ja rikkasinijuuri torjutaan 

Betanal Expert - Goltix – Debut + FHS tankkise-
oksilla (taulukko 4). 

Saksassa on aikaisemmin käytetty siemenrik-
kakasvien torjunnassa taimettumista edeltävää 
(pre-emergenssi) käsittelyä. Tähän sopivia val-
misteita ovat Pyramin ja Goltix. Näistä käsit-
telyistä ollaan kuitenkin luopumassa ja kaikki 
ruiskutukset (yleensä kolme) pyritään tekemään 
juurikkaan taimettumisen jälkeen. Jääntirapsin 
torjunta vaatii kuitenkin neljännen ruiskutuk-
sen Debut:llä (25–30 g/ha), tähän takkiseokseen 
käytetään myös öljyä (0,5 l/ha). 

Yksivuotisten siemenrikkakasvien torjunnassa 
käytetyt tankkiseokset vastasivat hyvin meidän 
kevyiden maiden ohjelmia, myös ajoitukset oli-
vat suhteellisen samat. Tilavierailun yhteydessä 
ilmeni kuitenkin eräs piirre, jota suomalaiset 
viljelijätkin voisivat käyttää. Vierailun aikoihin 
oli tehty kolme ruiskutusta. Kahden viimeisen 
ruiskutuksen väli oli erittäin lyhyt, 2–3 päivää 
ja käytetyt ainemäärät pieniä. Tämä strategia 
vastasi aika hyvin meidän jaettua käsittelyä. Yli-
määräisen ruiskutuksen polttoainekustannus on 
ehkä ainoa haitta tätä menetelmää käytettäessä.

Juolavehnän ja ohdakkeen torjunta
Juolavehnän torjunnassa käytetyt annostukset 
ovat lähellä suomalaisia suosituksia. Ainoa eri-
koisuus on pienten Agil-, Select- ja Focus Ultra-
määrien (0,5/0,5/1,0 l/ha) lisäys yksivuotisten 
siemenrikkakasvien tankkiseokseen. Tätä ei 
suositella Suomessa.

Taulukko 3.  Saksalaiset jauhosavikan, lu-
tukan, pihatattaren ja saurikin torjuntaoh-
jelmat.

Taulukko 4.  Saksalainen saunioiden, pihatat-
taren ja rikkasinijuuren torjuntaohjelma.
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Ohdaketta Saksassa ruiskutetaan vain kerran 
sen ollessa 15–20 cm korkeaa. Lontrelia käy-
tetään 1,2 l/ha ja öljyä tehosteena 1,0–1,5 l/ha. 
Monivuotisten rikkakasvien torjunta Saksassa 
on ilmeisesti helpompaa, viljelykierto on heillä 
monipuolisempaa ja öljyretikan hävittäminen 
keväällä glyfosaatilla auttaa tässä suhteessa. Toi-
saalta leudommat talvet antavat rikoille mah-
dollisuuden säilyä hengissä kevääseen asti. 

Lehtisairaudet
Lehtisairaudet koetaan Saksassa erittäin merkit-
täviksi sadon alentajiksi (20–25 %). Tärkeimpiä 
tauteja ovat Cercospora- ja Ramularia-lehtilaikku-
taudit sekä paikoittain esiintyvä härmä. Tautiti-
lanteen seurantaan onkin perustettu 200 pisteen 
verkosto. Havainnointi alkaa heinäkuussa ja sen 
tulokset julkaistaan internetissä. Viljelijöille lä-
hetetään myös varoituskirjeitä. Ramulariaa alkaa 
Saksassa yleensä esiintyä noin viiden viikon ku-
luttua kasvuston sulkeutumisesta. 

Lehtisairauksien torjuntaan Saksassa on usei-
ta erityyppisiä valmisteita. Näistä uusimpia on 
Juwel, jota testataan tällä hetkellä Ruotsissa ja 
Tanskassa. Amistar on ainoa Saksassa käytetty 
valmiste, jota käytetään myös meillä. 

Liz-ohjelma
Saksassa on viljelijöiden käytössä Liz-ohjelma, 
joka sisältää monipuolista tietoa juurikkaan vil-
jelystä. Ohjelmaa testattiin vierailun yhteydessä. 
Kasvinsuojeluosiolle annettiin tehtäväksi laatia 
ruiskutusohjelma ”kinkkiselle” suomalaiselle 
rikkakasvistolle. 

Ohjelma otti huomioon rikkakasvilajiston, rik-
kojen kehitysasteen, maalajin, sateet, lämpötilan 
ja todennäköisen ruiskutusajan. Ajon tulos antoi 
lähes saman ohjelman kuin taulukossa 3 on esi-
tetty mutta Debut:llä täydennettynä. Ohjelma-
suositus vastasi erittäin hyvin SjT:n netti-sivulla 
annettua suositusta kyseisellä hetkellä, kun val-
misteiden erilaiset tehoainepitoisuudet otetaan 
huomioon. Ohjelma laski torjunnalle myös sak-
salaisen hinnan.

Kyseistä ohjelmaa voitaisiin tulevaisuudessa 
käyttää myös Suomen viljelijäneuvonnassa. Se 
vaatii kuitenkin muokkaamista ja täydentämistä 
valmisteiden ja maalajien osalta, jotka ovat Suo-
messa jossain määrin erilaisia. 

Liisa Eronen, SjT
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Kaikki alkoi 1967
Innostuneet veljekset kylvivät ensimmäiset juu-
rikkaansa keväällä -67. Juurikasala oli silloin ta-
san hehtaari. Ensimmäiseksi kasvukaudeksi oli 
investoitu vain kylvökoneeseen ja haraan, mut-
tei nostokoneeseen, joten ensimmäinen sato nos-
tettiin käsin, naureskelee Gustav. Vaikka ensim-
mäinen syksy oli työläs, he eivät antaneet perik-
si, vaan päinvastoin he kiinnostuivat enemmän 
kasvista, josta tuli heidän pääasiallinen viljely-
kasvinsa. Seuraavaksi syksyksi ostettiin Huhki-
nostokone, joka ei jäänyt viimeiseksi. Vuosien 
aikana on käytetty useita Huhki-nostokoneita. 
Ensimmäisestä vuodesta lähtien on juurikasala 
kasvanut hitaasti mutta varmasti. Joka vuosi on 
viljelty juurikkaita, kertoo Gustav. Tämän vuo-
den juurikasala on kaikkein suurin, kokonaiset 
32 hehtaaria.

Miksi juurikkaita?
Voi vain ihmetellä miksi joku Pedersören kor-
keudella panostaa kasviin, joka vaatii pitkän 
kasvukauden. Syitä on ollut monia, juurikas 
on erittäin kiinnostava kasvi, joka vaatii jatku-
vaa seurantaa ja hoitoa. Taimistojen kehityksen 
seuraaminen ja tehtyjen panosten onnistuminen 
on kiinnostavaa. Sitä paitsi juurikas oli taloudel-
lisesti katsottuna ennen sokerireformia selvästi 
paras vaihtoehto. Juuren lisäksi myös naatilla on 
ollut suuri merkitys, koska siitä on tehty tilalla 
säilörehua. Näin pohjoisessa on juurikkaan naat-
ti suuri ja rehevä, siksi se on käytetty lypsykarjan 
rehuksi. Vuoteen 2006 asti, kunnes maidontuo-
tannosta luovuttiin, käytettiin koko naattisato 
säilörehuksi.

Maailman pohjoisin 
juurikastila

Gustav ja Lars Kass ovat Suomen ja sen myötä Euroopan ja myös 
maailman pohjoisimpia juurikkaan viljelijöitä. Veljekset viljelevät 

95 hehtaarin kokoista tilaansa Pedersöressä, joka sijaitsee noin sata 
kilometriä Vaasasta pohjoiseen. Juurikkaan viljely näillä leveysasteilla 

on kunnioitettava saavutus.

Viljely
Pellot ovat juurikkaan viljelyyn hyvin sopivaa, 
erittäin multapitoista hienoa hietaa. Juurikkaat 
on helppo puhdistaa syksyllä, kunhan ei sada 
niin paljon, että vanha merenpohja hukkuu eikä 
enää kanna koneita. Taimistuminen on vuosit-
tain lähes sata prosenttista, koska maa ei koskaan 
kuoretu. Maan kapillaarinen johtavuus säilyttää 
sopivan itämiskosteuden. Pohjoisen sijainnin, 
juurikkaiden suuren naatin ja varman taimistu-
misen vuoksi veljekset päättivät 15 vuotta sitten 
siirtyä harvempaan siemenetäisyyteen. Aluk-
si he käyttivät 27 cm:n siemenetäisyyttä, jonka 
onnistumista monet muut viljelijät epäilivät. 
Nykyään harvemmat kasvustot, joko harvempi 
riviväli tai siemenetäisyys, ovat jo yleisemmin 
käytössä. Muutama vuosi sitten tilalla haluttiin 
pienentää kustannuksia entisestään ja joka kol-
mas rivi jätettiin kylvämättä. Näin pelloilla on 
kaksi riviä puolen meterin rivivälillä ja sen jäl-
keen metrin riviväli. Nostossa käytetään kaksi-

Lars ja Gustav maailman pohjoisimmalla 
juurikaspellolla vuonna 2009.
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rivistä konetta, jonka riviväli on 50 cm. Kylvet-
täessä joka kolmas kylvöyksikkö on poistettu. 
Tällä menetelmällä pienet juurikkaat jäävät pois 
ja siementä kuluu noin 0,5 yksikköä hehtaarille. 
Nosto sujuu nopeammin ja nykyisen viljely-
politiikan mukaiset ”halvat juurikkaat”, kalliit 
panokset sekä pinta-alatuki sopivat pohjoiseen 
viljelyyn.
 
350 km Säkylään
Pohjoisen sijainnin takia ovat myös kuljetusmat-
kat pitkiä. Kuljetuskustannusten minimoimisek-
si he ovat mukana paluukuorma järjestelmässä. 
Kokkolan Tilausrahti niminen kuljetusliike vain 
ajaa juurikkaat ja Gustav ja Lars hoitavat kuor-
mauksen omalla pyöräkuormaajallaan. Näin 
kuljetuskustannukset pysyvät säädyllisellä ta-
solla.

Juurikkaan taimia lohkolla, jolla joka kolmas 
rivi on jätetty kylvämättä.

Staffan Eliasson, Sucros Oy

Veljekset uskovat juurikkaan viljelyn tulevaisuu-
teen. Vaikka muiden maataloustuotteiden hin-
nat ovat laskeneet, on sokerin maailmanmark-
kinahinta huipussaan. Veljekset jatkavat ”juu-
rikaselämäntapaa” ainakin muutaman vuoden, 
kunnes pääsevät hyvin ansaitulle eläkkeelle!

EDENHALL 
Nostokauden 09 

kynnyksellä 
 

www.bila.ax 
hagberg@aland.net 

Varaosat: 
Ingmar Blomqvist (suomi) 

0400 120 529 
Lasse Hagberg (ruotsi) 

0400 826 525 

Uusi 
 tai 

käytetty  
kone 

Autamme 
sinua kun 

tarvitset apua 

Tel: 018-32850 

Bila Ab 
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Ensimmäisenä päivänä tutustuimme Syngen-
tan Hilleshögin tehtaaseen ja siementuotan-

toon. Tehdas sijaitsee Etelä-Ruotsissa, Landskro-
nassa. Tehtaan ympäristössä ovat seudun vil-
javimmat maat. Hilleshögin tehtaalla saimme 
kuulla asiantuntijoiden hyviä alustuksia omilta 
erikoisaloiltaan.

Sokerijuurikkaan jalostus alkoi vuonna 1907 ja 
on jatkunut tähän päivään saakka Landskronas-
sa, tehtaan ja omistajien nimet ovat vuosien saa-
tossa kyllä vaihdelleet. Landskrona on sokeri-
juurikkaan siemenen jalostuksen ja tutkimuksen 
pääpaikka ja siellä tapahtuvat kantasiemenen 
lisäykset sekä osa siementen pilleröinnistä. 

Jalostustyö pitkäjänteistä
Jalostus on yhteistyötä viljelijän, jalostajan ja 
teollisuuden välillä, joista jokaisella on omat tar-
peensa ja vaatimuksensa. Syngentan sokerijuu-
rikkaan jalostus- ja koeasemat sijaitsevat mm. 
Englannissa, Saksassa, Ranskassa ja USA:ssa. 
Syngentan sokerijuurikkaan siementuotanto-
alueet sijaitsevat Pohjois-Italiassa ja Etelä-Rans-
kassa.

Uuden sokerijuurikaslajikkeen kehittäminen 
kestää noin 10–12 vuotta. Sokerijuurikasla-
jikkeen ns. elinaika viljelyssä on nykyisin 2–3 
vuotta, se voisi olla pidempikin, kun ajattelee 
jalostustyön pitkäjänteisyyttä. Jokaisella maalla 
on omat erityisvaatimuksensa sokerijuurikkaan 

jalostajille, Suomessa kiinnitetään erityisesti 
huomiota kukkavarsien vähäiseen määrään ja 
korkeaan sokeripitoisuuteen. Uudet lajikkeet 
testataan Suomessa lajikekokeissa, joiden perus-
teella valitaan viljelyyn tänne sopivat lajikkeet.

GMO-juurikkaan voittokulku Yhdysvalloissa on 
ollut todella nopeaa. Vuonna 2007 siellä oli vilje-
lyalasta 1% glyfosaattia kestävää juurikasta, 2008 
40 % ja tänä vuonna yli 90%. Käytännössä tämä 
merkitsee, että Yhdysvaltain sokerijuurikkaan 
tuotanto perustuu tulevaisuudessa lähes yksin-
omaan geenimuunneltuun sokerijuurikkaaseen. 
Geenimuunnellun sokerijuurikkaan viljely Eu-
roopassa on kiinni poliittisista päätöksistä.

Hilleshög ja Borgebyn 
peltopäivät

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan ja MTK:n sokerijuurikkaan 
neuvottelukunnan jäsenet, SjT:n työntekijät sekä Sucroksen edustajat 

kävivät Ruotsissa tutustumassa Syngenta Seedsin Hilleshögin tehtaaseen 
ja Borgebyn peltopäiville 24.–25.6.2009. Matkaan lähti yhteensä 28 
sokeriasiosta kiinnostunutta henkilöä. Matkalla saimme tiiviissä 

paketissa paljon tietoa sokerijuurikkaan jalostuksesta ja viljelystä. 
Matkanjohtajinamme toimivat ansioituneesti Henrik Svärd, Katri 

Haavikko ja Arto Markkula.

Vierailu Ruotsin sokerijuurikkaan  viljeilijä-
yhdistyksessä (Betodlarna).
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Lyhyet 
Meille esiteltiin myös uusi siementen käsittely-
tapa, Energ´Hill, jonka avulla taimistuminen on 
nopeampaa ja tasaisempaa. Keskustelua herätti-
vät paljon myös sokerijuurikkaan taudit ja nii-
den hallinta jalostuksen sekä torjunta-aineiden 
keinoin.

Hilleshögin vierailun jälkeen kävimme tutustu-
massa Helsingborgissa sijaitsevaan Fredriksda-
lin ulkoilmamuseoon. Fredriksdal on kaupun-
gin ylläpitämä iso puutarha alue, jossa on muun 
muassa ihastuttava ruusutarha ja iso englanti-
laistyyppinen hyötykasvipuutarha. Rakennuk-
set ovat avoinna yleisölle ympäri vuoden. Alu-
een omisti aikoinaan laivanvarustajapariskunta, 
jolla ei ollut yhteisiä lapsia. He lahjoittivat alu-
een kaupungille sillä ehdolla, että se pidetään 
kunnossa ja alue on kaikkien käytettävissä. 

Illalla nautimme Syngenta Seedsin tarjoaman 
illallisen Helsinborgin-Helsingörin välisellä lau-
talla, kävimme Tanskassa ainakin kolme kertaa.

Viljely Ruotsissa
Seuraava päivä alkoi vierailulla Ruotsin sokeri-
juurikkaan viljelijöiden yhdistyksessä (Svenska 
Betodlarna ek. för. (Betodlarna)). Sokerintuotan-
to Ruotsissa on keskittynyt yhteen tehtaaseen, 
Örtoftaan, joka sijaitsee lähellä Lundia. Örtof-
tan tehtaan keskileikkaus päivässä on 18 000 tn. 
Käynti alkaa yleensä syyskuun puolivälissä ja 
jatkuu tammikuulle, käyntipäiviä on 100–110. 
Keskimääräinen sokerijuurikkaan kuljetusmat-
ka tehtaalle on 55 km. Tehdas vastaa kokonaan 
kuljetuksista ja maksaa kuljetuksen 80 km:n pää-
hän tehtaasta. Viljelijöitä on 2 200 ja kokonaisvil-

jelyala on 39 000 ha, keskimääräinen viljelypin-
ta-ala on 17,5 ha. Sokerireformiuudistus leikkasi 
tuotannosta noin 20 %. Tänä vuonna keskimää-
räinen kylvöpäivä oli 8.4., normaali on 15.4. 
Kolme yleisimmin viljeltyä lajiketta ovat Rasta 
(36 %), Gunilla (16 %) ja Nexus (11 %). Viiden 
vuoden keskiarvosato on 49,6 tn/ha, sokeri-
pitoisuus 17,5 %, multa 5 %. Suurin osa juurik-
kaista lastataan ilman puhdistuskuormainta. 
Listintä on hallinnollinen, 2,65 prosenttia, joka 
leikataan jokaiselta viljelijältä. Sokerijuurikkai-
den säilyvyys pitkän säilytysajan puitteissa on 
ongelmallista. Jos näytteessä on pilaantunutta 
juurikasta yli 10 %, viljelijä joutuu luovuttamaan 
vastikkeetta sadon tehtaalle. Viljelijöillä on tätä 
riskiä varten tehty yhteinen vakuutus, joka kor-
vaa menetetyn sadon arvosta puolet.

Viljelijöiden puheenvuorojen perusteella on-
gelmat sokerijuurikkaanviljelyssä ovat saman-
suuntaisia kuin Suomessakin. Ruotsin sokeri-
juurikkaan viljelijät irtisanoivat vuonna 2008 
voimassaolevan toimialasopimuksen ja vaativat 
lisää hintaa. Neuvotteluiden jälkeen päästiin so-
pimukseen, johon tuli 18 % hinnankorotus. Uusi 
toimialasopimus on voimassa 2009–2010.

Borgeby
Seuraavaksi menimme tutustumaan Borgebyn 
peltopäiville. Tämä näyttely on jokavuotinen 
kaksipäiväinen tapahtuma, joka järjestettiin nyt 
11. kerran. Esillä oli paljon eri jalostajien viljala-
jikkeiden lajikekoeruutuja, valtaosa oli syysla-
jikkeita. Paljon oli myös koeruutuja, joissa oli eri 

tauti- ja rikkakasvitorjunta-aineiden testauksia. 
Näin näyttelyyn tutustuvat pääsivät itse hyvin 
vertaamaan eri aineiden ja eri ainepitoisuuksien 
eroja ja tehoja. Myös sokerijuurikas- ja peruna-
ruutuja oli muutamia. Näytteleilleasettajat, joita 
oli lähes 300, reunustivat koeruutualuetta. Tar-

Fredriksdalin hyötykasvipuutarha.

Viljaruutuja Borgebyn näyttelyssä.
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Lyhyet Lyhyet 

Kasvukausi alkoi Piikkiössä edellisvuoden tapaan 24.4. Huhti- ja toukokuun keskilämpötilat 
olivat asteen verran normaalia korkeammat, kesäkuun vastaavasti asteen verran normaalia 

alemmat. Heinäkuu oli lämpötilan suhteen lähes normaali. Näin elokuun puoltaväliä lähestyttäessä 
ollaan tehoisan lämpötilan kertymän suhteen lähes päivälleen normaaliaikataulussa. Hellepäiviä on 
toukokuussa ollut yksi, kesäkuussa kuusi, heinäkuussa kolme ja elokuussa tähän mennessä kaksi. 
Kasvukauden alun jälkeen on maanpinnalla mitattu yli kolmen asteen pakkaslukemia 1.5., 2.5., 16.5. 
ja 7.6. Myös heinäkuussa 6.7. oli harvinainen tilanne, kun lämpötila laski maanpinnalla nollaan.

Sadetta melko tasaisesti
Huhtikuun sademäärä oli vain muutama millimetri. Toukokuussa satoi lähes normaali määrä, kesä-
kuussa hieman normaalia enemmän ja heinäkuussa hieman normaalia vähemmän. Yhteensä MTT:
n Piikkiön mittauspisteessä on touko–heinäkuussa satanut 141 mm. Pisin lähes sateeton jakso oli 
22.6.–2.7. Tähän jaksoon mahtui 7 hellepäivää ja kasvit näyttivät jo kärsivän kuivuudesta. Tilanne 
korjaantui lopullisesti, kun 8.–9.7. saatiin vettä 23,5 mm. Nyt, ennen elokuun puoltaväliä, ovat viljan-
korjuut jo alkaneet ja viljelijät toivovat poutaisia korjuukelejä.

Kesä 2009 kaikin puolin 
lähes normaali

Martti Vuorinen, MTT

jolla oli seminaareja eri aloilta, työnäytöksiä pel-
toalueella ja koneita. Näyttely oli tiivis ja hyvä 
kasvinviljelyn ammattinäyttely, tutustumisen 
arvoinen.

Vierailulla saimme paljon tietoa ja nähtävää, 
korvan taakse jäi monia asioita. Suuri kiitos Syn-
gentalle sekä matkanjärjestäjille onnistuneesta 
vierailusta!

Aurinkoista syksyä ja hyviä korjuukelejä!

Marja-Liisa Mikola-Luoto

Lajikeruutuja Borgebyn näyttelyssä.
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Tilaisuudessa esiteltiin kasvinviljelyn vii-
meisintä osaamista ja siinä oli vahva neu-

vonnallinen sisältö. Peltopäivä järjestettiin tilan 
koekentällä. Osastoilla esiteltiin uusia tuotteita 
ja menetelmiä havaintoruutujen ja kenttäkokei-
den avulla. 

Västankvarn fältdag-
peltopäivä

Västankvarnin koetila, Yrkeshögskolan Novia ja Nylands Svenska 
Lantbrukssällskap järjestivät 2. heinäkuuta jo toisen kerran Västankvarn 

fältdag-peltopäivän Västankvarnin koetilalla Inkoossa.Tänä vuonna 
kävijämäärä oli noin 1300 henkilöä.

lysuunnittelua, bioenergiaa ja maanrakennetta. 
Yhtenä teemana koneosastolla olivat kasvinsuo-
jeluruiskut. Eri valmistajat osallistuivat yhtei-
seen työnäytökseen, jossa kasvinsuojeluruiskut 
ajettiin testiradalla. Tämän lisäksi Kasvinsuoje-
luseura ja Pro Agria esittelivät ruiskun oikeaop-
pista ja turvallista ja pesua.

Peltopäivällä olivat mukana maatalouden mer-
kittävimmät toimijat, näytteilleasettajien luku-
määrä oli runsaat 40 kpl. Osastoilla esiteltiin 
viljan- ja öljykasviviljelyn viljelytekniikkaa, eri-
koiskasveja, kaupankäyntiä ja taloutta. Neuvon-
nan ja tutkimuksen neuvontapisteissä käsiteltiin 
lajikekysymyksiä, öljykasvien-, palkokasvien- ja 
sokerijuurikkaan viljelyä, kasvinsuojelua, vilje-
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Nykyään Tumen tärkeimpiä tuotteita ovat 
viljanviljelyyn tarkoitetut kylvö- ja kylvö-

lannoitus- sekä maanmuokkauskoneet. Myös 
lapiorullaäes Hankmo on Tumen omistama 
tuotemerkki ja sen valmistus jatkuu edelleen. 
Sokerijuurikkaan viljelyyn valmistetaan kah-
ta kylvölannoitintyyppiä, Beetmaster 12 riv. ja 
Beetmaster 18 riv. Tärkeimpiä markkina-alueita 
sokerikoneille ovat entisen Neuvostoliiton alu-
een maat.

Vaikka juurikaskonekauppa on viimeisen vuo-
sikymmenen ajan ollut Suomessa vähäistä, on 
Tume silti jatkanut sokerijuurikasviljelykoneiden 
kehittämistä ja valmistamista. Koko EU-alueella 
on juurikkaan viljely vähentynyt merkittävästi 
ja siksi markkinoiden pääpaino on nyt Venäjäl-
lä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa. 
Tumen kylvöyksikkö Mono sopii kyseisille alu-
eille hyvin, koska myös siellä käytetään samojen 
Eurooppalaisten tehtaiden tuottamia juurik-
kaansiemeniä kuin meillä täällä Suomessakin. 

Tehokkaat sokerijuurikkaan 
kylvölannoittimet Tumelta

Tumella on valmistettu koneita sokerijuurikkaan viljelijöille 
jo yli 60 vuotta. Tumen toiminta alkoi vuonna 1948 Turengin 

sokeritehtaan konepajana. Aluksi valmistettiin lähinnä käsityökaluja 
(mm. harvennuskuokat, listinveitset, nostohaarukat jne.). Tarve 

kuitenkin muuttui nopeasti hevosvetoisten juurikaskoneiden kautta 
traktorityökaluihin.

Beetmasterin lannoitesäiliön tilavuus on  2 
570 litraa. Säiliöosan kuljetusleveys on alle 3. 
metriä, mutta vantaisto-osan kuljetusleveys 
on 4,2 metriä johtuen suuresta työleveydestä 
(esim. 18 rivinen/50 cm rivivälillä = 9,0 met-
riä) 

Tumen rakenne on todettu hyväksi, sijoittamal-
la lannoite tarkasti oikeaan paikkaan, saadaan 
säästöjä lannoitekuluissa. 

Tume valmistaa sekä 12-rivistä että 18-rivistä 
mallia, eikä kysyntää muille rivimäärille ole.  
Lähtökohtana on, että kylvölannoittimen pitää 
sopia 6-rivisille nostokoneille. Mikäli tilalla on 
jo olemassa Tume-Monoja (M88), voidaan nii-
tä käyttää myös tässä koneessa aivan suoraan. 
Kaikkia kylvöyksiköitä ei siten tarvitse ostaa. 

Tume-Agrin kaikki tuotteet myydään Suomessa 
K-maatalouksien kautta. Ainoan poikkeuksen 
kuitenkin muodostavat juuri nämä Beetmaster 
koneet. Ne ovat Tume-tehtaan suorassa myyn-
nissä.

Puhelinnumero tehtaalle on 0207 433 060. 

Heikki  Sola, TUME-AGRI OY

Lannoitevantaan taakse sijoitettu jyräpyörä 
sulkee lannoitevantaan uran ja tiivistää maan 
sopivasti ennen Monokylvöä. 
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Yaran lannoitevalikoima on suunniteltu sopi-
maan mahdollisimman hyvin ympäristötu-

en ehtojen mukaiseen lannoitukseen useimmilla 
peltokasveilla. Juurikkaalle tuotevalikoimasta 
löytyy myös useimmille pelloille sopivia tuot-
teita. 

Yara Mila Juurikkaan Y sisältää kaikkia sokeri-
juurikkaan kannalta tärkeitä ravinteita. Koska 
Juurikkaan Y:ssä on runsaasti fosforia, se sovel-
tuu käytettäväksi peltolohkoilla, joiden fosfori-
taso on välttävä tai tyydyttävä. Käytettäessä fos-
forin tasausta lohkolla, jossa viljellään juurikasta 
kahtena vuotena viidestä, voidaan Juurikkaan Y:
tä käyttää myös fosforitason ollessa hyvä, kun-
han seuraavana vuonna käytetään fosforitonta 
lannoitetta. Tasausta kannattaa käyttää, jos sii-
hen on mahdollisuus.

Juurikasmailla, joiden mangaanitaso on riittävä, 
on perinteisesti käytetty nurmelle suunniteltuja 
lannoitteita. YaraMila Nurmen Y1 ja Nurmen 
NK1 sisältävät natriumia, joka on juurikkaan 

Sokerijuurikkaan lannoitteet

Uusi lannoitevuosi toi tullessaan useita muutoksia Yara Suomen 
lannoitevalikoimaan. Useissa tuotteissa typpipitoisuus nousi, 

ja siten käyttömäärä hehtaaria kohti pieneni. Sokerijuurikkaan 
lannoituksessa on typen lisäksi erityisesti kiinnitettävä huomiota 
fosforin, kaliumin ja mangaanin riittävyyteen. Myös natrium sekä 

boori ovat merkillepantavia ravinteita.

kasvulle suotuisa ravinne. Tuotteissa on myös 
pieni määrä booria. Tälle vuodelle Nurmen NK1:
n typpipitoisuus nousi 2 prosenttiyksikköä ja on 
nyt 22. Muutos vähentää lannoitteen käyttömää-
rää 50–70 kg/ha verrattuna vanhaan versioon. 

Savimaissa kaliumia on kevyitä maalajeja enem-
män. Kalium ei myöskään huuhtoudu helposti 
savimailta. YaraMila Hiven Y on korkeatyppi-
nen mangaania ja booria sisältävä tuote, joka käy 
juurikkaan lannoitukseen nimenomaan savialu-
eiden pelloilla. Koska tuotteessa on vähän fos-
foria verrattuna typpeen, voi Hiven Y:tä käyttää 
vielä korkeassakin fosforiluokassa, jos käytetään 
fosforin tasausta.

Alkaneella lannoitekaudella Agrimarketista voi 
tilata ns. Kasvu Y lannoitteita. Kasvu Y lannoi-
tevalikoimasta löytyy tuotteita useallekin juu-
rikaspellolle. Esimerkkeinä mangaanipitoinen 
Kasvu Hiven NK1 (20-0-6 Na5,5) sekä hivenillä 
höystetty Salpietari, joka käy esimerkiksi karjan-
lannan kaveriksi juurikasmaallekin. 

Aleksi Simula, Yara Suomi Oy
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I CfS:s odlingsförsök har plantuppkomsten varit på samma nivå som med de större fröna. Söndriga 
frön eller dubbla frön har inte förekommit mer än normalt i testbänk eller i praktisk odling.

Under inkommande höst måste vi överväga övergången till mindre fröstorlek. Då behöver inte föräd-
larna skilt pelletera frön som används i Finland. Beslut om övergång, som grundar sig på försöksre-
sultat och kommentarer av förädlare och maskintillverkare, görs under kommande höst av sortkom-
mitten. Övergången till mindre fröstorlek fodrar inga investeringar av gårdarna, enligt testresultaten 
fungerar de gamla cellhjulen bra också med mindre frön. 

Med nuvarande fröstorlek 4,00–5,00 mm finns spridning under hela variationsbredden.
Det vill säga, att i praktiken kommer mindre fröstorlek inte nämnvärt att skilja sig från den nuvaran-
de fröstorleken, endast en del av fröna kommer att vara mindre. Bilden nedan visar storleksfördel-
ningen av fyra kommersiella sorter.

Testning av mindre 
fröstorlek

CfS har under våren 2009 testat både i såbänk och i praktiska odlingsförsök 
mindre fröstorlek med nuvarande cellhjul. Nuförtiden används i Finland 
frön av storlek 4,00–5,00 mm. I Europa används allmänt frön av storlek 
3,75–4,75 mm. Finland är det enda landet i Europa som använder de s.k. 

större frön. T.ex. i Sverige övergick man till användning av mindre fröstorlek 
förra året.

I praktiska försök, som gjordes under sommaren 2009, fick man följande resultat. 
Resultaten visar att plantuppkomsten med mindre frön var i medeltal likadan som med större frön, 
därigenom har övergången till mindre frön inte avsevärt påverkat plantantalet. 
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I bilden nedan har man mätt storleksvariationer för kommersiella- och försöksfrön, när det gäller s.k. 
mindre frön. På bilden kan man se att över 80 % av fröna finns inom gaffeln 4,00–5,00 mm.

Tero Tanner, Sucros Ab
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En balanserad gödsling är till nytta för både 
växterna och miljön. Balanserad gödsling 

betyder att sockerbetan gödslas endast enligt 
växtens behov, som man kan slå fast på förhand. 
Övergödsling bör undvikas eftersom det är slös-
eri med resurser och även skadligt för miljön. 
Bästa utnyttjandegrad uppnår man med jord 
vars kemiska (pH), fysikaliska (bra struktur) och 
biologiska egenskaper (mikrober, maskar) är i 
skick, m.a.o. marken är gynnsam för växternas 
och rötternas tillväxt. God markbördighet för-
bättrar utnyttjandet av växtnäringsämnen i mar-
ken och behovet av gödsling minskar.

Kväve i växten
Trots att atmosfären till 80 % består av kväve 
så är det bara ett fåtal växter som kan utnyttja 
det kvävet direkt (t.ex. klöver, ärt och bondbö-
na). I marken förekommer kvävet i organisk och 
oorganisk form. Huvudsakligen tar växten upp 
kvävet i form av ammonium- (NH4+) och nitrat-
joner (NO3-). Växten behöver kväve för att bilda 
protein där det utgör en beståndsdel. En del av 
proteinet används av växten som byggmaterial 
och en del är en viktig komponent i ämnesom-
sättningen (klorofyllet). De enzymer som behövs 
vid sockerbildningen innehåller även kväve. 
Inne i växten omvandlas kvävet i huvudsak till 
protein, på så sätt är det lättare för växterna att 
transportera och förbruka kvävet. Olika växtde-
lar innehåller olika mängder kväve. På det stora 
hela finns det mest protein i de gröna växtde-
larna (undantaget är proteinrika frön). Skörden 
från en hektar sockerbetor innehåller i medeltal 
195 kg kväve (betan 65 kg och blasten 130 kg). 

Olika växtförhållanden och skiften ger variation 
i mängderna.

Kvävets betydelse för sockerbetan
Kvävet är sockerbetans viktigaste näringsämne. 
Det har den allra största inverkan på skördebild-
ningen hos sockerbetan. För låg mängd kväve 
sänker skörden. Sockerbetan behöver tillräckligt 
med kväve i början av växtperioden så att den 
snabbt skall kunna bygga upp ett stort bladverk, 
som behövs för fotosyntesen. Kvävetillgången in-
verkar på bladbildningen redan i ett mycket tidigt 
skede, till och med redan innan de öppnar sig. 
Ifall växten inte får tillräckligt med kväve syns det 
bristsymptom först på de gamla bladen eftersom 
växten transporterar kväve från dem till de unga 
och växande bladen. Mellanrummen mellan blad-
nerverna på de gamla bladen blir ljusgröna eller 
gula. Bladställningen är upprätt och bladskaften 
blir längre än normalt. Till slut blir hela växten 
ljusgrön eller gul. Bladen blir små. Det bildas 
dock inte klart synliga fläckar som skulle indi-
kera kvävebrist. Att växten blir gul eller ljusgrön 
beror på det att klorofyllbildningen minskar. På 
grund av låg mängd klorofyll sjunker växtens as-
similationseffekt och tillväxten blir långsammare. 
Att bladytan blir mindre på grund av kvävbrist 
minskar bladtäckningen och ljusmottagningen/
utnyttjandet. Lagen om avtagande meravkast-
ning gäller även för kvävet.  Till en början uppnår 
man stor skördeökning med kvävegödsling men 
om man ytterligare ökar kvävemängden minskar 
skördeökningen och kvaliteten försämras. Alltför 
hög kvävegödsling inverkar på sockerhalten gen-
om att mängden aminokväve i roten ökar.  

Sockerbetans näringsämnen 
– kväve

I detta nummer börjar vi en serie om växtnäringsämnen, där vi går igenom 
sockerbetans alla viktiga makro- och mikronäringsämnen. Grundämnen 

som är livsviktiga för växtens tillväxt och normala utveckling kallas 
växtnäringsämnen. Vi skall kortfattat repetera de olika växtnäringsämnenas 
betydelse för sockerbetan och i hurudana mängder man rekommenderar att de 

skall gödslas. Kvävet (N) presenteras till först.
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Varifrån kväve åt betorna?
Markens kväve är till största delen bundet i or-
ganisk substans (växtrester).  Beroende på för-
hållandena i marken mineraliseras kvävet eller 
med andra ord omvandlas till en sådan form att 
växterna kan uppta det under växtperioden. Mik-
roberna i marken frigör kvävet som är bundet i 
växtrester till oorganisk form så att växterna kan 
använda det. Mineraliseringen går långsamt och 
är beroende av markens temperatur och fukt. I Y-
gödsel är kvävet i löslig och för växterna tillgäng-
lig form. En del av kvävet är i ammoniumform, 
en del som nitrat. I kreatursgödsel är kvävet både 
i löslig form och bundet till organiskt material.

Begränsningar i kvävegödslingen och 
planering
Målsättningen med nitratdirektivet är att minska 
kväveutsläppet från lantbruket till vattendragen. 
Dessutom begränsar man användningen av kvä-
ve med hjälp av miljöstödsvillkoren. Den årliga 
kvävegödslingen enligt miljöstödsvillkoren beror 
på jordart, odlingsområde och odlingsväxt. Enligt 
nitratdirektivet får den använda kvävemängden 
inte överstiga 170 kg/ha/år. Inte heller får den 
totala mängden kväve per år i kreatursgödsel 
överstiga 170 kg/ha/år. Denna kvävemängd 
minskas för sockerbetor med 10 kg/ha/år på gro-
va mineraljordar och ännu grövre jordar och på 
torvmarker med 40 kg/ha/år. Man beaktar hela 
mängden lösligt kväve i kreaturs- och annan or-
ganisk gödsel, med undantag för höstspridning 
där man beaktar 75 % av det givna kvävet vid 
gödsling av nästa års gröda.

Gödslingsbehovet för sockerbetan grundar sig 
på växtens behov. När man planerar gödslingen 
beaktar man markens näringsreserv, förfrukt och 
mängden kreatursgödsel samt miljöstödets vill-
kor. Sockerbetan behöver i våra finländska för-
hållanden ungefär 160 kg kväve per hektar och 
år. Enligt de växtslagsspecifika miljöstödsvillko-
ren är användningsmängderna för kväve på ler- 
och mjälajordar samt grova mineraljordar 140 
kg/ha/år och på organiska jordar 120 kg/ha/år. 
Förfruktens inverkan uppskattas enligt följande 
tabell ifall man inte analyserar kvävemängden i 
marken på våren

 kg N/ha
Blasten inplöjd -40 
Blasten bärgad·      0 
Spannmål, blasten inplöjd +10
Spannmål, blasten bärgad     0
Vall, ingen klöver  -10
Klövervall  -20
Gröngödsling, vall  -10
Potatis     0

Sockerbetans kvävebehov justeras enligt mull-
halten i marken. På mullrika jordar kan man 
minska kvävegivan enligt följande: mycket mul-
lrik jord -30 kg/ha, mullrika jordar -15 kg/ha 
och mullhaltiga jordar -7,5 kg/ha. På organiska 
jordar (mulljordar, dy, gyttja och torv) kan kvä-
vegivorna minskas med -60 kg/ha.  Man kan 
ännu göra en precisering på basen av markens 
allmänna kondition. Ifall skördenivån är klart 
under 38 ton/ha skall man inte minska kvävegi-
van men ifall skördenivån är närmare 45 ton/ha 
och skiftets pH är tillräckligt högt (7) kan man 
överväga en minskning med 5–10 %.

Beaktande ovan nämnda faktorer presenteras 
här två exempel på hur man beräknar kvävegi-
van för sockerbetor. På de två nedersta raderna 
ser man sockerbetans beräknade kvävebehov 
och den maximala mängd kväve som miljöstö-
det tillåter. Ifall det beräknade behovet övers-
tiger miljöstödets maximala giva så skall man 
följa miljöstödets mängd. Annars kan man an-
vända den beräknade kvävemängden. Väder-
leksförhållanden under föregående växtperiod, 
höst och vinter har en viss inverkan på mängden 
tillgänglig kväve i marken. Rikliga regn minskar 
på kvävereserverna och långvarig torka i sin tur 
lämnar överlopps kväve i marken.

Exempel 1. Beräkning av kvävebehovet när 
förfrukten är spannmål.
Skiftets markarteringsuppgifter
– mullrik (mr)
– jordart MoL
– pH 6,8
– förfrukt spannmål, halmen inplöjd
– gårdens medelsskörd 38 ton/ha

fotsätter på sida 34
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Allt började 1967
Våren -67 sådde de unga entusiastiska bröder-
na sina första betor. Första året blev det jämnt 
en hektar. Till den första odlingssäsongen hade 
man investerat med en såmaskin och hacka men 
ingen upptagare, så det blev att ta upp den förs-
ta skörden för hand, minns Gustav med skratt! 
Men trots den första arbetsamma hösten gav 
man inte upp utan tvärtom blev man intresserad 
av denna gröda som kom att bli deras främsta 
odlingsväxt. Till den andra säsongen köpte man 
en Huhki-upptagare vilket inte blev den sista, 
tvärtom ett stort antal Huhki-upptagare har de 
hunnit använda under årens lopp. Sedan det 
första året har sockerbetsarealen sakta men sä-
kert stigit. Inte ett enda år utan betor sedan star-
ten, kan Gustav berätta, som i år odlar den störs-
ta sockerbetsarealen hittills, hela 32 hektar.

Varför sockerbetor?
Man kan ju undra varför man satsat så hårt på en 
växt som kräver lång växtperiod då man befin-
ner sig så långt norrut som Pedersöre. Orsakerna 
har varit flera. För det första är sockerbetan en 
otroligt intressant växt, en växt som kräver kont-
roll och skötsel. Att följa med hur plantbestån-
det utvecklas och att se hur de gjorda insatserna 
lyckas är spännande. Före sockerbetsreformerna 
var sockerbetan dessutom det klart bästa alter-
nativet ekonomiskt sätt. Förutom själva socker-
betan har blasten haft en stor betydelse som 
ensilage. Så här långt norrut får betan nämligen 
en mycket stor och frodig blast. Blasten har man 
därför utnyttjat som foder för mjölkboskapen. 
All sockerbetsblast gjordes till ensilage ända 
fram till 2006 då man upphörde med mjölkpro-
duktionen.

Odlingen
Jordarten som betorna odlas på är en mycket 
mullrik finmo.  Den här jordarten är som känt yt-
terst lämplig för betodling. Det är lätt att få betor-
na rena om hösten bara det inte regnar så mycket 
att de gamla sjöbottnen blir genomdränkta och 
tappar sin bärförmåga. Plant-uppkomsten blir 
år efter år alltid så gott som hundraprocent efter-
som jorden aldrig får skorpa. Den kapillära jor-
den gör att fröna alltid får tillräckligt med fukt 
för att gro. På grund av det nordliga läget med 
betor med stor blast och tack vare den gronings-
säkra jorden beslöt de sig för ca 15 år sedan att så 
glesare än normalt. De började med att så betor 
med ett fröavstånd på 27 cm. I början fanns det 
många skeptiska odlare till den här metoden. Nu 
på senare dagar har det blivit mera allmänt med 
glesare bestånd i form av ökat radavstånd eller 
fröavstånd. För några år sedan tog man ännu 
ett steg för att minimera kostnader då man läm-
nade var tredje rad osådd. Eftersom de har en 
tvåradig upptagare med 50 cm mellan billarna 
sår de fältet så att var tredje såenhet är borta. Då 

Världens nordligaste  
betodlare

Gustav och Lars Kass är Finlands nordligaste betodlare och därmed Euro-
pas och även världens nordligaste betodlare. Bröderna driver tillsammans 
det 95 hektar stora jordbruket i Pedersöre, som befinner sig knappa hundra 

kilometer norr om Vasa. Att odla en så krävande gröda som sockerbetor 
på den här breddgraden är en bedrift som heter duga.

Lars och Gustav på världens nordligaste betfält 
år 2009.
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uppstår det ett fält med två rader med halvme-
ters avstånd varefter det kommer ett radavstånd 
på en meter. Med den här metoden har de fått 
bort alla små betor, fröåtgången blir ca en halv 
enhet per hektar. Dessutom går upptagningen 
snabbare och dagens odlingspolitik med ”billiga 
betor” och dyra insatser och arealstöd har bid-
ragit till att den här metoden visat sig passa för 
deras nordliga odling.

350 km från Säkylä
Att vara Finlands nordligaste odlare betyder 
förstås långa bettransporter. För att minimera 
transportkostnaderna har man ingått ett system 
som grundar sig på returfrakt. Transportföreta-
get Kokkolan Tilausrahti kör endast betorna me-
dan Gustav och Lars lastar sina betor med deras 
egna hjullastare. På det här viset har de lyckats 
hålla fraktkostnaderna på en hyfsad nivå.

På betodlingens framtid hoppas och tror de. 
Världsmarknadspriset har ju till och med skjutit 

Plantstadiet på betfältet där var tredje rad 
lämnats osådd.

i höjden den senaste tiden trots att all övrig jord-
bruksproduktion haft en sjunkande pristrend. 
Åtminstone fortsätter de ännu några år med 
”sockerbetslivstilen” tills de får en välförtjänt 
pension!

Staffan Eliasson, Sucros Ab

KVÄVE kg/ha
Utgångsbehovet för växten 160
Markens eget kväveförråd (mullrik mr) -15
Förfrukt (spannmålshalm) +10
Kreatursgödsel 0
Gödslingsbehov 155
Korrigering p.g.a. markens bördighet  0
Slutligt gödslingsbehov 155
Maximal mängd enligt miljöstödet 140
 
Exempel 2. Beräkning av kvävebehov när förf-
rukten har varit sockerbeta
Skiftets markkarteringsuppgifter
– mullhaltig (mh)
– jordart (MoL)
– pH 7,1
– förfrukt sockerbeta, blasten inplöjd marken
– gårdens medelskördenivå 45 ton/ha

KVÄVE kg/ha
Utgångsbehovet för växten 160
Markens eget kväveförråd (m) -7.5
Förfrukt -40
Kreatursgödsel 0
Gödslingsbehov 112,5
Korrigering p.g.a. markens 
bördighet (-10 %) -11
Slutligt gödslingsbehov 101.5
Maximal mängd enligt miljöstödet 140

Källor:
Draycott, A. P. & Christenson, D.R. 2003 Nitro-
gen i verket Nutritiens for Sugar Beet Producti-
on. Soil-plant relationship. S 7-33.
Kalkningsguide 2002. Kalkningsföreningen. 34 
s.
Anvisningar för gödsling enligt miljöstödsvill-
koren 2007-2013. Landsbygdsverket Mavi 27 s.
Odlingsguide för sockerbetor 1999. Betfältet 2.

... från sida 32
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Yhteystiedot 
SUCROS OY  

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

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

Maatalousjohtaja Matti Kukkola  010 431 5703
   0400 407 916

Viljelypäällikkö Tero Tanner  010 431 4825
   040 543 6876
  
Viljelytoimisto Soili Saarinen  010 431 4810

Konsulentit Matti Hento  010 431 4811
   0400 222 546

 Heimo Holma  010 431 4812
   050 521 4623
  
 Pentti Suominen  010 431 4813 
   0400 223 396
 
 Heikki Väisänen  010 431 4814
    0400 416 992  
 
Ruotsinkieliset Staffan Eliasson  Löwenkatu 2 (019) 232 111
  10300 KARIS 040 533 6497
   s-posti:
   staffan.eliasson@ 
	 	 	 nsl.fi

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

SjT:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@danisco.com 

Johtaja Susanna Muurinen  050 438 6191

Lajikkeet Marte Römer-Lindroos 040 773 9343 

Kasvinsuojelu Liisa Eronen   040 773 4323 
 
Ravitsemus Marja Turakainen   050 382 5522 

Kenttäkokeet Hanne Riski  040 773 9353

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikas- Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
valiokunnan puheenjohtaja  23140 HIETAMÄKI 0400 828 375
 
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
sihteeri  00100 HELSINKI 040 558 0512
 
Sokerijuurikkaan viljelijöiden   Marja-Liisa Mikola-Luoto 050 569 5627
neuvottelukunnan puheenjohtaja  Rantalantie 26 
  27800 SÄKYLÄ
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