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Kirjoitushetkellä sokeritehtaiden käynti- 
kausi on jo loppusuoralla. Etukäteen oli 

tiedossa, että kahden tehtaan käynti tulee 
olemaan lyhyt. Juurikasala oli vähentynyt eikä 
satoennuste ollut kovin hyvä. Sokerikiintiön 
täyttymistä pyrittiin varmentamaan myöhäs-
tyttämällä sokeritehtaiden käynnistystä loka-
kuun puolelle.

Syksy oli poikkeuksellisen lämmin ja juu- 
rikkaat jatkoivat kasvuaan. Korjuuolo-

suhteet olivat suotuisat lokakuun viimeiselle 
viikolle, jolloin sateet alkoivat. Aumatut juurik-
kaat olivat hyväkuntoisia ja puhtaita. Satoen-
nusteet olivat sikäli muuttuneet, että juuren 
hehtaarisadosta tulisi viime vuosien korkeim-
pia, mutta sokeripitoisuus olisi huomattavasti 
keskiarvon alapuolella. Sokerin kokonaismää-
rä ylittäisi selvästi maakiintiön.

Molemmat sokeritehtaat leikkasivat en- 
nätysmäärän juurikkaita vuorokautta 

kohti, osaksi alhaisesta sokeripitoisuudesta 
johtuen. Sokerin päivätuotanto oli myös suuri, 
hyvä kiteyttämisvauhti viestii hyvälaatuisista 
juurikkaista.

Kaksi kolmasosaa juurikkaista oli vielä  
aumoissa maatiloilla, kun lämmin sää-

tyyppi äkkiä muuttui pakkaskeliksi. Viima oli 
kova, pakkanen tunkeutui syvälle suojaamat-
tomiin aumoihin. Oli valitettavasti niin, että 
monella viljelijällä oli silloin aumat vielä peit-
tämättä. 

Jäätyneiden juurikkaiden pilaantumispro- 
sessi alkaa heti sulamisen jälkeen. Pilaan-

tuneista juurikkaista ei saada sokeria. Tehtaan 
leikkausteho alenee, kun suodattimet tukkeu-
tuvat, pahimmassa tapauksessa tehdas py-
sähtyy. Sokeri ei täytä asetettuja laatuvaati-
muksia alkoholisamentumien vuoksi. Tällaiset 
ilmiöt havaittiin kummassakin tehtaassa mar-

Lyhyt käyntikausi, ongelmia 
lopussa

raskuun puolivälistä alkaen, jolloin käyntikau-
desta oli vielä kolme viikkoa jäljellä.     

Missä meni vikaan?
 1. Aumojen peittäminen myöhästyi. 

Ehkä odotettiin lämpimän sään päättymistä. 
Kunhan huolehditaan aumojen tuuletuksesta 
ja seurataan muutaman lämpömittarin avulla 
auman lämpötilaa, tilanne pysyy hallinnassa. 
 2. Ei reagoitu välittömästi sääennustei-
den varoituksiin tulevista pakkasista, viimeis-
tään silloin olisi tarvinnut aumat peittää. Vielä, 
kun oma mittari menee miinukselle, ehditään 
auttavasti peittää pienehköjä juurikasmääriä.
 3. Kaikki viljelijät eivät suhtautuneet riit-
tävän vakavasti aumojen suojaukseen. Ehkä 
oletettiin, että säästyttäisiin ongelmilta lyhyen 
käyntikauden ansiosta. 

Juurikkaiden pilaantuminen voi aiheuttaa  
viljelijälle tuntuvia taloudellisia menetyk-

siä. Siten pakkasvaurioiden ehkäisy on hänen 
etujensa mukaista. Jos suojauksesta huoli-
matta löytyy pilaantuneita juurikkaita auman 
pinnassa tai helmoissa, viljelijän pitää vaatia 
ja valvoa niiden poistamista kuormauksen yh-
teydessä. Vastuullinen, kokenut autoilija osaa 
toimia siinä tilanteessa. Tehtaalle ei saa men-
nä huonoja juurikkaita.

Ensi vuonna käyntikausi on pidempi, kun  
kaikki juurikkaat toimitetaan Säkylän teh-

taalle. Silloin huolellinen aumojen hoito ja laa-
dun tarkkailu on entistä tärkeämpää. Sen ta-
kia on nyt paikallaan käydä läpi tämän syksyn 
ongelmia ja ottaa niistä oppia.

Hyvää joulua ja onnellista uutta juurikasvuot-
ta!

1.12.2006 
Nils Lindroos
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Erilainen juurikasvuosi 
Mennyt kesä oli taas kerran 
kovin erilainen, vuodet ei-
vät toden totta ole veljeksiä 
keskenään. Puhuttiin vuosi-
sadan ennätyskuivuudesta 
ja kuumuudesta, ja sitä kai 
se olikin, ainakin tilastojen 
valossa. Kevät oli taimettumi-
sen kannalta hyvä, kosteutta 
oli riittävästi, tosin kovin läm-
mintä ei touko-kesäkuussa 
vielä ollut. Hämeessä jou-
duttiin kylvämään uudestaan 
pakkasen vaurioittamia tai 
kokonaan tuhoamia viljelyk-
siä yhteensä reilut 500 heh-
taaria. Juhannuksen jälkeen 
alkoi sitten kuiva kausi, jota 
kesti aina elokuun puoliväliin 
asti, paikoin ei tällä välillä tul-
lut tippaakaan vettä. Elokuun 
loppupuoli ja syyskuu olivat-
kin sitten kasvun kannalta 
ihanteelliset, ja syksyn juuri-
kassadosta näyttäisi ainakin 
määrällisesti tulevan erittäin 
hyvä. 

Elokuun puolivälissä tehty 
kasvututkimus ennusti vielä 
pientä juurisatoa ja korkeaa 
sokeripitoisuutta. Mutta kun 
seuraava kasvututkimus teh-
tiin syyskuun alkupuolella, oli 
tilanne muuttunut jotakuinkin 
päälaelleen, sillä juurisato oli 
noussut reilusti ja sokeripitoi-
suus vastaavasti laskenut. 

Tämä oli tietysti luonnollista, 
kun pitkän kuivan kauden 
jälkeen pellot saivat vettä, ja 
lämpöä oli edelleen riittäväs-
ti. Lämmin syyskuu ja lokakuu 
kasvattivat sitten edelleen 
juurisatoa, mutta sokeripitoi-
suuden nousu pysähtyi, ja se 
näyttäisi jäävän selvästi alle 
16 %, joka on prosentin ver-
ran matalampi kuin viimevuo-
sien keskiarvo. 

Pitkään jatkunut kuivuus ai-
heutti jonkin verran lisäon-
gelmia myös rikkakasvien 
torjunnassa, ja normaaleja 
likaisempia peltoja näkyi ta-
vallista enemmän. 

Korjuukelit olivat pääosin hy-
vät aina lokakuun loppupuo-
lelle asti. Ensimmäisen käyn-
tikuukauden multaprosentti 
näyttäisi asettuvan n. 10 %:n  
tasolle.    

Satokauden 2005 loppu-
tilitykset vielä vanhan 
toimialasopimuksen 
mukaisesti

C- sokeri
Viime vuoden sokerisadosta 
on tätä kirjoitettaessa vielä 
tilittämättä C-sokerin lopulli-
nen hinta ja mahdolliset tuo-
tantomaksujen muutokset. 
Niille viljelijöille, jotka tuottivat 

C-sokeria, maksettiin näistä 
juurikkaista lopullinen hinta 
joulukuun 4. päivänä, ennak-
ko maksettiin jo helmikuussa. 
Sokerin maailmanmarkkina-
hinta nousi viime talven ja ke-
vään aikana niin, että viime-
syksyisten laatulukujen kaut-
ta laskettuna keskihinnaksi 
muodostui 17,90 €/tonni puh-
taita juurikkaita. Ennakkona 
tästä maksettiin helmikuussa 
9,68 € tonnilta. 

B- juurikkaiden  
tuotantomaksu
Vanhassa sokerijärjestelmäs-
sä viljelijöiltä ja teollisuudelta 
kerätyillä tuotantomaksuilla 
rahoitettiin kiintiösokerin vien-
ti EU:n ulkopuolelle. Aiemmin 
Komissio päätti kunkin mark-
kinointivuoden lopullisen tuo-
tantomaksun suuruudesta 
aina seuraavan vuoden lo-
kakuun loppuun mennessä, 
mutta vuoden 2005 sadon 
osalta tätä päätöstä on lykät-
ty eteenpäin niin, että se tulee 
viimeistään vasta 20.2.2007. 
Tämän seurauksena tuotan-
tomaksujen oikaisua tuskin 
voidaan tehdä vielä joulu-
kuun tilityksessä yhdessä C-
juurikkaiden kanssa, vaan se 
lykkääntyy todennäköisesti 
ensi vuoden alkupuolelle. Eli 
tästä joudutaan tekemään 
vielä erillinen tilitys sitten, kun 

Juurikastilitykset 2006
Matti Kukkola, Sucros Oy
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lopullinen tuotantomaksu on 
vahvistettu. Hyvä uutinen 
tässä asiassa on se, että B-
juurikkaiden tuotantomaksua 
todennäköisesti alennetaan, 
eli ylimääräinen tilitys olisi 
näin +-merkkinen. 
   
Uusi toimialasopimus 
toi muutoksia sadon 
2006 tilityskäytäntöihin
Juurikkaan tilitykset perus-
tuvat EU:n sokerilainsää-
däntöön sekä viljelijöiden ja 
teollisuuden väliseen toimi-
alasopimukseen. Uusi toimi-
alasopimus tuo melkoisesti 
muutoksia tilityskäytäntöihin, 
joista on jo syksyn aikana ker-
tynyt kokemusta itse kullekin. 
Tilitysmenettelyt on selvitetty 
toimialasopimuksen 12 §:ssä,  
johon kunkin on syytä tutus-
tua. Tarkennuksena mainit-
takoon lisäksi, että kaikki 
mainitut maksupäivämäärät 
ovat päiviä, jolloin maksut 
suoritetaan Sucroksen tililtä. 
Aiemman kolmen tilityksen 
käytännöstä on siirrytty kah-
teen tilitykseen, ns. kuukau-
sittaisiin tilimaksuihin ja lop-
putilitykseen. Aiemman toi-
mialasopimuksen mukainen 
ns. kakkostili jää näin ollen 
kokonaan pois. 

Tilimaksu
Tilimaksu (toimialasopimus § 
12.4) maksetaan kuukausit-
tain niin, että kunkin kuukau-
den aikana toimitetuista juu-
rikkaista maksetaan tilimaksu 
seuraavan kuukauden 15. 
päivänä. Kuitenkin joulukuun 
1.–20. päivän välillä toimite-
tuista juurikkaista se makse-
taan joulukuun 28. päivänä. 
Syksyn 2006 aikana, juurik-

kaiden toimitusajankohdasta 
riippuen, tilimaksuja voi siis 
olla enintään neljä. Niille vil-
jelijöille, jotka ovat halunneet 
siirtää tilinsä vuoden 2007 
puolelle, maksetaan tilimak-
sut vuoden 2007 ensimmäi-
senä pankkipäivänä. 

Vakiolaatuisen juurikkaan 
minimihinta satokaudella 
2006 on 32,86 €/juurikastonni 
(205,375 €/tonni polsokeria). 
Tilimaksuna maksetaan 98 % 
juurikkaan minimihinnasta ja 
kuljetuskorvausennakko sekä 
peritään multaisten juurikkai-
den rahdit ja mahdolliset olo-
suhdelisät. Jos juurikkaiden 
sokeripitoisuus on 15,50 % 
tai vähemmän, maksetaan tili-
maksuna vain 80 % minimihin-
nasta. Tämän syksyn aikana 
monen viljelijän osalta tulee to-
dennäköisesti käymään näin. 
Vuodelta 2005 siirrettyjen car-
ry over -juurikkaiden tilimaksu 
maksettiin 15. lokakuuta. Tili-
maksun maksuperusteena on 
tehtaalle toimitetun polsokerin 
määrä. Tilimaksussa näkyvä 
hinta on siis minimihinta pol-
sokeritonnia kohti, eli juurik-
kaiden sokeripitoisuudesta 
riippuen joko:
 98 % = 201,2675 €/tonni 
polsokeria (jos sokeripitoi-
suus on 15,51 % tai enem-
män) tai
 80 % = 164,3000 €/tonni 
polsokeria (jos sokeripitoi-
suus on 15,50 % tai vähem-
män).
 
Viljelysopimukset on tehty 
uuden käytännön mukaisesti 
polsokerimääräisinä. Tilimak-
su maksetaan kunkin viljelijän 
sopimusmäärään asti.

Lopputilitys
Lopputilitys (toimialasopimus 
§ 12.5) maksetaan toimitus-
vuotta seuraavan vuoden lo-
kakuun 31. päivänä, eli sadon 
2006 osalta siis 31.10.2007. 
Tässä tilityksessä maksetaan 
kiintiöjuurikkaiden lopullinen 
hinta lisineen ja vähennyksi-
neen, vähennettynä jo suo-
ritetuilla tilimaksuilla. Mikäli 
viljelijä on tuottanut ns. teolli-
suussokeria (entistä C-soke-
ria), maksetaan myös tästä 
se osuus, joka on myyty syys-
kuun loppuun mennessä. 
    
Sadon 2006 kiintiöitä 
leikattiin jo keväällä
Markkinointivuoden 2006/ 
2007 tuotantokiintiöitä leikat-
tiin ennakoivasti jo keväällä 
2006, ja Suomen tuotanto-
kiintiöksi vahvistettiin 129 155 
tonnia valkoista sokeria. 
Leikkaamaton kiintiöhän on 
146 087 tonnia, eli leikkauk-
sen suuruus oli noin 11,6 %. 
Keväiset viljelysopimukset 
on tehty jo leikattujen kiintiöi-
den mukaisesti. Kun syksyn 
aikana ei kiintiöihin onneksi 
lisäleikkauksia enää tullut, on 
kunkin viljelijän sopimusmää-
rä keväisen sopimuksen mu-
kainen. Lopulliset tuotantolu-
vut sitten ratkaisevat, kuinka 
paljon polsokeria ja sitä kaut-
ta juurikkaita kiintiön täyttymi-
seen lopulta tarvittiin.n    
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Toimialasopimus voi-
massa 
Kuluvan vuoden toukokuus-
sa allekirjoitettu toimialasopi-
mus on kaksivuotinen, eli kat-
taa myös viljelyvuoden 2007. 
Vuoteen 2006 verrattuna ensi 
vuoden sopimusehdoissa on 
pieniä muutoksia, mm. kulje-
tuskorvauksen ja muiden so-
pimuslisien taso on hieman 
tämänvuotista korkeampi. 
Samaten kuljetuskorvaustau-
lukkoa on pidennetty nykyi-
sestä 100 km:stä 130 km:iin. 

Sucroksen helmikuisen pää-
töksen mukaisesti Salon teh-
das suljetaan käyntikauden 
2006 päätyttyä, ja sulkemi-
sen myötä Sucros luopuu 
osasta sokerikiintiötä. Kun 
leikattu kiintiö vuodelle 2006 
oli noin 129 155 tonnia, tulee 
kiintiö vuodelle 2007 olemaan 
90 000 tonnia. Tämä tietysti 
olettaen, ettei kiintiöleikkauk-
sia ensi vuonna tule. Tämän-
suuruinen sokerimäärä voi-
daan Säkylän tehtaalla vielä 
jalostaa Suomen ilmasto-olo-
suhteet huomioon ottavassa, 
kohtuullisessa ajassa. Kui-

VILJELYSOPIMUKSET 2007, 
MITÄ SALON TEHTAAN 

SULKEMISEN JÄLKEEN?
Matti Kukkola, Sucros Oy

tenkin tulevat käyntikaudet 
ovat merkittävästi tämänvuo-
tista pidempiä, joka asettaa 
entistä suurempia vaatimuk-
sia mm. hyvälle aumaukselle, 
jotta juurikkaat säilyisivät hy-
vänlaatuisina aina käyntikau-
den loppuun asti. 

Juurikkaan viljelypinta-ala 
pienenee. Kun kiintiön tuot-
tamiseen tarvittava viljelyala 
tänä vuonna oli vajaat 24 000 
hehtaaria, tullee se ensi 
vuonna olemaan noin 17 000 
hehtaarin tasolla.

Viljelysopimukset  
vuodelle 2007
Sucros tulee toimialasopi-
muksen mukaisesti tarjoa-
maan viljelysopimusta kai-
kille niille sopimusviljelijöille, 
joilla oli vuonna 2006 voimas-
sa oleva toimitussopimus tai 
jotka 2006 pitivät välivuoden. 
Viljelyn halukkuuskyselyssä 
tarjottava sopimusmäärä on 
kaikille kiintiön pienenemistä 
vastaava, eli tämänvuotisiin 
sopimuksiin verrattuna vä-
hennystä on noin 30 %. Näin 
edellyttäen, että sopimusoi-

keus ei pienene liian pienen 
toimituksen seurauksena 
(toimialasopimus 2.4).  Mikäli 
tämän lisäksi vapautuu sopi-
musmääriä (ns. vapautuvat 
sopimusoikeudet ja lainat), 
jaetaan ne toimialasopimuk-
sen ja aiemman käytännön 
mukaisesti niille, jotka haluk-
kuuskyselyssä ovat ilmoitta-
neet lisämääriä haluavansa.  

Pyrimme tänä vuonna lähet-
tämään kyselyn viljelyhaluk-
kuudesta mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, vielä 
joulukuun aikana. EU:n soke-
rijärjestelyn mukaisesti vakio-
laatuisesta kiintiöjuurikkaasta 
maksettava minimihinta on 
viljelyvuonna 2007 29,78 €/ 
tonni, kun se tänä vuonna 
on 32,86 €/tonni. Muut juu-
rikkaan hintaan vaikuttavat 
tekijät löytyvät toimialasopi-
muksesta, pääosin kohdasta 
11.n
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Sokerireformi ja Salon 
tehtaan sulkeminen 
Jo sokerireformin valmiste-
lun yhteydessä viime syksy-
nä kävi selväksi, että toinen 
kahdesta juurikassokeriteh-
taasta joudutaan sulkemaan. 
Vaikka reformissa Suomelle 
myönnettiinkin erityinen oike-
us maksaa kansallista tukea 
juurikkaan viljelylle, oli sel-
vää, ettei sitä voida maksaa 
riittävästi niin suurelle pinta-
alalle, että molemmat tehtaat 
voisivat jatkaa toimintaansa. 
Helmikuussa Sucros Oy:n 
hallitus sitten teki päätöksen, 
että Salon tehdas suljetaan 
käyntikauden 2006 päätyt-
tyä, ja Säkylän tehdas jatkaa. 

Salon sulkemiseen liittyen 
Sucros luopuu osasta so-
kerikiintiötä, eli kiintiö tulee 
viljelyvuonna 2007 olemaan 
90 000 tonnia sokeria. Tä-
män tuottamiseen tarvitaan 
keskimääräisillä satoluvuilla 
laskettuna noin 17 000 heh-
taarin juurikasviljelmät aiem-
man noin 30 000 hehtaarin 
sijasta. Tässä vaiheessa on 
vielä mahdotonta arvioida, 
miten aleneva pinta-ala ja-
kautuu, tai ketkä nykyisistä 
viljelijöistä jatkavat ja ketkä 
lopettavat. 

SUCROKSEN UUSI 
VILJELYORGANISAATIO

Matti Kukkola, Sucros Oy

Myös Sucroksen maatalo-
usosaston on sopeuduttava 
aleneviin tuotantomääriin, 
kustannuksia on saatava 
karsittua. Tämä tarkoittaa 
muun muassa konsulenttien 
lukumäärän merkittävää pie-
nenemistä ja myös tehtävien 
uudelleenorganisointia.  

Yhteistyösopimus 
Lännen Tehtaat Oyj:n 
Viljelyosaston kanssa 
päättyy 
Lännen Tehtaiden Viljely-
osasto on Sucroksen perus-
tamisesta lähtien hoitanut 
Sucroksen lukuun sokerijuu-
rikkaiden viljelysopimukset, 
neuvonnan ym. viljelyttämi-
seen liittyvät asiat Säkylän 
tehtaan perinteisen viljelyalu-
een osalta. Tämä yhteistyö-
sopimus päättyy 31.12.2006, 
jonka jälkeen Sucroksen 
maatalousosasto hoitaa kaik-
ki sokerijuurikkaan viljelyt-
tämiseen liittyvät asiat myös 
näillä alueilla. Lännen Teh-
taiden viljelyosasto keskittyy 
tämän jälkeen yksinomaan 
Apetit-ryhmän käyttämien 
raaka-aineiden hankintaan. 
Haluan tässä yhteydessä 
esittää Lännen Tehtaiden 
viljelyosaston henkilöstölle 
lämpimät kiitokset pitkään 
jatkuneesta, rakentavasta ja 
hyvästä yhteistyöstä.

Sucroksen vilje- 
lyorganisaatio 2.1.2007 
alkaen
Kun Salon tehdas käyntikau-
den 2006 päätyttyä sulje-
taan, siirtyvät kaikki Sucrok-
sen konttoritoiminnot Säkylän 
tehtaalle, näin myös maatalo-
usosasto. Vaikka konsulentit 
mahdollisuuksien mukaan 
edelleenkin kiertävät eri vil-
jelyalueilla, perinteinen piiri-
konsulenttijärjestelmä joudu-
taan purkamaan. Poikkeuk-
sen tästä muodostavat Ahve-
nanmaa, jossa konsulenttina 
jatkaa Yngve Björklund sekä 
mantereen ruotsinkieliset 
alueet, joiden konsulenttina 
toimii Staffan Eliasson. Sa-
maten Mauri Ruuth jatkaa Itä-
Suomen alueella.

Muut konsulentit (Matti Hen-
to, Heimo Holma, Pentti Suo-
minen ja Heikki Väisänen) 
toimivat pääsääntöisesti 
Säkylän tehtaalta käsin, ja 
palvelevat kaikkia viljelijöitä. 
Myös viljelytoimisto sijaitsee 
Säkylässä ja sitä hoitaa Soili 
Saarinen.  

Viljelykonsulenttien ja -toi-
miston yhteystiedot löytyvät 
tämän lehden viimeiseltä au-
keamalta. n
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Nils Lindroos, SjT

Kylvötyöt tehtiin pölyisissä olosuhteissa...

Normaali kylvöaika
Kevättyöt aloitettiin normaa-
liin aikaan toukokuun alussa. 
Länsi-Suomessa kylvöt myö-
hästyivät jonkin verran pak-
sun roudan takia. Ilman suh-
teellinen kosteus oli alhainen 
ja kylvötyöt tehtiin pölyisissä 
olosuhteissa. Jos sadetta ei 
olisi saatu heti kylvön jälkeen, 
olisivat kasvustot taimettu-
neet erittäin epätasaisesti ja 
jääneet aukkoisiksi.

Hämeessä jouduttiin kovan 
yöpakkasen takia tekemään 
uusintakylvöjä ja kasvustot 
jäivät osin aukkoisiksi.

Sitten tuli kuivuus
Yöpakkaset ja viileys saatta-
vat myös käynnistää kukka-
varsien muodostusta. Pro-
sessi keskeytyy, jos lämpötila 
on yhtäjaksoisesti korkea. 
Niin taisi käydä viime kesä-
nä, kukkavarsien määrä jäi 
erittäin alhaiseksi. Uudet la-
jikkeet selittävät osittain tilan-
teen, mutta sää oli kuitenkin 
ratkaiseva tekijä.

Kasvukausi ja lajikkeet 2006

Meillä on ollut hyvin poikkeava kasvukausi vuonna 2006. 
Kuivuus oli kesällä ankara, sitä seurasi varsin lämmin syksy.  
Loppusyksyn ansiosta sokerijuurikkaan kokonaistulos tulee 

olemaan yllättävän hyvä. Juurisato on korkea, mutta sokeripi-
toisuus matala. Sokerikiintiön täyttäminen ei tuota ongelmaa ja 

carry over -sokeri voidaan hyödyntää lähes kokonaan. 

Koko rikkakasvien torjun-
takauden ajan oli kuivaa. 
Nykyisten vesiliukoisten tor-
junta-aineiden teho ei ole 
riittävä kuivissa olosuhteis-
sa ja se näkyi viime kesän 
torjuntatuloksissa. Monilla 
juurikaspelloilla näkyi suuria 
savikoita, jotka jouduttiin joko 
niittämään tai perkaamaan 
käsin. Myös hyvännäköisiä, 
puhtaita peltoja löytyi, niissä 
torjunta oli ajoitettu oikein ja 
öljyä oli käytetty riittävästi.
 
Tuholaisia esiintyi vähän ja 
niiden torjuntatarve oli pieni. 
Taimimäärä oli kesän lasken-
nassa normaalia suurempi, 
vaikka monet viljelijät ovat 

viime vuosina pidentäneet 
siemenväliä. Siemenen hyvä 
itävyys ja peittaus tuholaisten 
torjunta-aineilla varmistavat 
tiheän kasvuston. Taloudel-
lisesti voisi olla kannattavaa 
vielä harventaa siemenetäi-
syyttä, etenkin optimaalisissa 
kylvöolosuhteissa. 

Kuivuus jatkui elokuun puo-
leen väliin asti, etelärannikol-
la ja Pohjanmaalla syyskuun 
puoleen väliin. Elokuun sa-
teet vauhdittivat juurikkaiden 
kasvua, naatti rehevöityi ja 
väri tummeni. Paljon typpeä 
oli vielä käytössä, sekä lan-
noitteista että maasta vapau-
tuneena. Syyskuu oli epä-
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... ja nosto suurimmaksi osaksi hyvissä olosuhteissa.

tavallisen lämmin ja kasvu 
voimakasta.

Naatti ei vaalentunut edes 
myöhemmin syksyllä, mikä 
osoittaa maassa olleen yli-
määräistä typpeä. Juurikkai-
den korjuu aloitettiin hieman 
normaalia myöhemmin, kos-
ka tehtaat käynnistyivät vasta 
lokakuussa. Pidentyneestä 
kasvukaudesta huolimat-
ta sokeripitoisuus jäi yhden 
prosenttiyksikön normaalia 
alhaisemmaksi.  

Naatti oli terveen vihreää 
myös siksi, ettei Ramulariaa 
esiintynyt. Uudet lajikkeet 
ovat vastustuskykyisiä ja vii-
me kesän kuivissa olosuh-
teissa sienirihmasto ei pysty-
nyt kehittymään.  

Siementyypit ja lajikkeet
Viime kesänä ei ollut lainkaan 
tarjolla esi-idätettyä siemen-
tä. Esi-idätetyn siemenen 
tuotanto vie enemmän aikaa 
kuin tavallisen siemenen. 
Tilausten ja toimitusten aika-
taulu oli liian tiukka, päätök-
siä sokerireformista ja toimi-
alasopimuksesta jouduttiin 
odottamaan pitkään. 

Suurin osa siemenistä oli pei-
tattu Cruiserilla, vain yksi erä 
Gaucholla. Gaucho jäänee 
jatkossa pois sokerijuurik-
kaan peittausaineena. Sen 
seuraaja on nimeltään Pon-
cho Beta. On epävarmaa, 
ehtiikö uusi aine jo ensi ke-
säksi markkinoille. Pieni erä 
siemeniä oli peitattu Cruiser-
Forcella, joka tehoaa maas-
sa eläviin hyönteisiin, kuten 
hyppyhäntäisiin.

Viljelylajikkeita vertaillaan 
vuosittain keskenään käyt-
tösiemenkokeessa. Uusim-
mat lajikkeet Nordika ja 
Zanzibar sekä viime vuoden 
uutuus Festival antoivat 
parhaan sadon. Mittarina oli 
kolmen yleisimmän lajikkeen 
(Avance, Festival, Nordika) 
keskiarvo. Etna ja Avance 
jäivät hieman mittarin ala-
puolelle. Avancen sokeri-
pitoisuus oli korkea, mutta 
kasvustot olivat jonkin verran 
epätasaisia. Helmi on vanha 
lajike, jota vielä viljeltiin, mut-
ta melko vähän. Se on herk-
kä Ramularialle ja olisi voinut 
odottaa, että se olisi selvin-
nyt hyvin viime kesänä, kun 
tautipaine oli pieni. Se hävisi 
kuitenkin neljä prosenttia mit-
tarilajikkeille. Geesan sato 
oli alhaisin, kymmenen pro-
senttia alle mittarin. Ilmeisesti 
lajike kärsi muita enemmän 
kuivuudesta. 

Ankeroislajikkeita, Juliettaa 
ja uudempaa Annalisaa, on 

myyty koemielessä tiloille, 
joilla on ankeroisongelmia. 
Käytännön kokemukset ovat 
yleensä olleet hyviä, jos an-
keroisia on enintään kohta-
laisia määriä. Suuresta anke-
roismäärästä ei selviä mikään 
lajike, silloin pitää muuttaa 
viljelykiertoa.

Käyttösiemenkokeissa anke-
roislajikkeiden tulokset olivat 
tavanomaisia lajikkeita hei-
kommat, koska koelohkoilla 
ei ollut ankeroisia. Sittenkin 
Julietan juurisato oli kilpailu-
kykyinen, mutta sokeripitoi-
suus ja muut laatutekijät olivat 
huonot. Annalisan laatu oli 
parempi kuin Juliettan. Näi-
tä erikoislajikkeita tarvitaan 
ankeroisen saastuttamilla 
lohkoilla. On odotettavissa, 
että jalostus nopeasti kutis-
taa eron normaaleihin lajik-
keisiin.n
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Peter Rehn, Tenhola
Yksi kokeiluun osallistunut 
viljelijä oli Tenholassa asuva 
Peter Rehn, jonka kotitilalla 
tehtiin sukupolvenvaihdos 
tämän vuoden helmikuussa. 
Tilalla on viljeltyä yhteensä 70 
ha, joista juurikkaalla  oli  24 
ha. Juurikasala pieneni viime 
vuodesta seitsemällä hehtaa-
rilla. Koska Peterin mielestä 
viljelijän on osattava nopeasti 
sopeutua muuttuviin olosuh-
teisiin, epäröiden mutta roh-
keasti, hän oli kiinnostunut  
kokeilemaan ESA-menetel-
mää tilallaan. Hänen pääasi-
allisena pyrkimyksenään on 
saada parempi kannattavuus 
pienemmin kustannuksin.

Kylvö ja hoito käytän-
nössä
Tilan kylvökone on 9-rivinen 
Tume Combi. Normaalikyl-
vössä käytetään 50 cm ri-
viväliä, joten ESA-kylvössä 
tyhjennettiin joka toinen kyl-

ESA-menetelmä käytännön 
olosuhteissa

Marte Römer-Lindroos, SjT 
Hanne Riski, Sjt

ESA-kylvöä on kaavailtu yhdeksi mahdolliseksi menetelmäksi, 
jonka avulla voitaisiin tulevaisuudessa parantaa sokerijuurikkaan-

viljelyn kannattavuutta. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa 
on kokeiltu ESA-menetelmää kenttäkokeissa jo neljänä vuotena ja  
viime keväänä etsittiin viljelijöitä, jotka olisivat halukkaita kokei-

lemaan menetelmää käytännössä. Kiinnostuneita viljelijöitä löytyi 
kymmenen ja he toteuttivat kokeen käytännössä omiin kylvö- ja 

hoitomenetelmiin sopivilla tavoilla.

vöyksikkö ja riviväliksi saatiin 
100 cm. Siemenetäisyys oli 
kummassakin menetelmäs-
sä 18 cm ja ESA-kylvössä 
lannoitemäärä puolitettiin. 
Kokeiluala oli vain hehtaarin 
kokoinen, joten tänä vuonna 
ei riviruiskutettu, vaikka täs-
sä menetelmässä niin pitäisi 
tehdä.

Viime kesä oli hieman han-
kala rikkaruohojen suhteen, 
joten Peter kokeili rivimuok-
kaajan rakentamista  3,5 m 
leveästä Tume-äkeestä. Osa 
s-piikeistä poistettiin, osa 
siirrettiin ja niihin vaihdettiin 
pienet hanhenjalkaterät. Piikit 
kulkevat noin 15 cm etäisyy-
dellä juurikasrivistä. Äkeen 
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sivusiirto estettiin laittamalla 
sen taakse nostokoneen iso 
ohjauslautanen. Syvyyssää-
dössä oli ongelmia ja se on 
saatava paremmaksi. Jos 
äes olisi traktorin edessä, sen 
toimintaa ja säätöjä olisi hel-
pompi seurata. Parhaimmil-
laan muokkausnopeus nousi 
9–10 km/h, kun juurikkaat oli-
vat noin 15–20 cm korkeita. 
Niiden ollessa pieniä nopeus 
oli alhaisempi, 5–6 km/h, et-
tei maa peittäisi lehtiä. Kaik-
kiaan kokeilu onnistui melko 
hyvin.

Satotulokset
Hankalan kuivuuden takia 
ESA-kylvön sato oli vain 53 % 
normaalikylvön sadosta. 
Normaalina kasvukautena 
ero olisi selvästi pienempi. 
Ilmeisesti menetelmä ei sovi 
poudan aralle tai huonosti 
kasvavalle pellolle. Syksyllä 
ESA-kylvön naatti oli selväs-
ti normaalikylvöä isompaa. 
Alkusyksyn sateet tulivat lii-
an myöhään ja kasvukausi 
loppui kesken, koska nostot 
oli aloitettava aikataulun mu-
kaisesti.

Peterin mielestä ESA-viljely 
tuo mukanaan suuria kus-
tannussäästöjä, kun voidaan 
kokonaan siirtyä riviruisku-
tukseen. Vielä on epävarmaa 
miten riviruiskutus ja riviväli-
en muokkaaminen onnistuu 
sateisena kesänä, koska 
märkää maata voi olla vaikea 
muokata mekaanisesti. Tä-
mänhetkisiin tietoihin verrat-
tuna ESA-menetelmä antaisi 
parhaimmillaan ainakin 5 % 
paremmat tulot kuin normaa-
liviljely. Kokonaistulokseen 
vaikuttavat paljon myös kul-

jetuskustannukset, koska 
ensi vuonna kuljetusmatka 
kolminkertaistuu, Säkylään 
on matkaa 165 kilometriä. Ta-
voitteena pitää olla vähämul-
taisia ja isoja juurikkaita.

Miten tulevaisuudessa?
Peter uskoo, että hänen juu-
rikkaitaan kylvetään ensi 
vuonna ESA-menetelmällä ja 
pinta-ala voi alkaa kakkosel-
la. Huonoa ESA-kylvössä on 
se, että hirvet syövät mielel-
lään harvempia rivejä, ehkä 
myös muut tuhoeläimet.

Ilkka Sjöholm, Sauvo
Pohjankartanon tilalla töissä 
oleva Ilkka Sjöholm kokeili 
ESA-menetelmää kotitilallaan 
Öfvergårdissa Sauvossa. Ti-
lalla on viljeltyä noin 40 ha ja 
juurikasta 9 ha. Juurikas on 
tilalla viljelyksessä kolmat-

Peterin rakentama väliriviäes, hanhenjalkaterät  pitävät 
rivivälit hyvin puhtaina.

ta vuotta. Juurikkaan naatit 
syötetään tilan lihakarjalle, 
jota on yhteensä 32 häntää. 
ESA-menetelmää Ilkka ha-
lusi kokeilla, koska ”eurot 
kiinnostavat”, kustannukset 
on saatava mahdollisimman 
alhaisiksi.

Kylvö ja hoito käytän-
nössä
Juurikkaat kylvetään 12-ri-
visellä koneella, jonka rivi-
väli on 48 cm. Koska nosto 
tehdään 2-rivisellä koneella, 
jätettiin kylvettäessä joka kol-
mannesta yksiköstä siemenet 
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pois, ESA-kylvö tehtiin pariri-
visenä. Lannoitusta vähen-
nettiin Matti Erjalan laskeman 
kaavan mukaisesti (Juurikas-
sarka 2/2006). Ilkan mielestä 
pitäisi paririvejä kylvettäessä 
myös huomioida lannoitevan-
taiden oikea sijoitus. Tulevai-
suudessa pitää selvittää mitä 
vaikutusta on, jos lannoite-
vantaat ovat rivien välissä tai 
rivien ulkopuolella.
 
Rikkakasvit torjuttiin normaa-
listi kahteen kertaan koko 
pinnan ruiskutuksina. Ruis-
kutusten lisäksi lohko harat-
tiin kahteen kertaan. Ilkka 
kyseenalaistaa harauksen 
hyödyllisyyden, koska se 
möyhentäessään maan myös 
nostaa pintaan uusia rikka-
kasvien siemeniä. Myös oh-
dake ja juolavehnä ovat vai-
keita torjuttavia, koska naatti 
ei peitä riviväliä. Tilannetta 
voisi helpottaa mahdollisim-
man leveänaattinen lajike, 
joka peittää rivivälit aikaisin.

Kaksirivisellä koneella nos-
to on helppoa. Kone voi olla 
”avarampi”, koska juurikkaat 
ovat suurempia kuin normaa-
likylvössä. Pieniä juurikkaita 
ei putoa koneesta ja nosto-
tappiot ovat vähäisiä.

Satotulokset
Koelohko selvisi hyvin kuivas-
ta kesästä. Vaikka kylvöpäivä 
oli melko myöhäinen, 10.5., 
juurikkaat tulivat hyvin taimel-
le, eikä loppukesän kuivuus-
kaan heikentänyt kasvua. 
Hyvässä kasvukunnossa ol-
lut pelto tuotti hyvän sadon 
vaikeasta säästä huolimatta. 

Juurisato oli 74 % normaali-
kylvön sadosta.

Jos ESA-menetelmää käyt-
tämällä jää enemmän euroja 
käteen, on Ilkka valmis jatka-
maan kokeilua ja lisäämään 
kylvöalaa. Juurikasta hän vil-
jelee ensi vuonna sen verran, 
kun annetaan kylvää. n

Paririvisen ESA-kylvön nosto Öfvergårdissa.
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Sokerijuurikkaan Tutkimus-
keskuksessa selvitettiin kol-
men vuoden ajan (v. 2003–
2005) Vapo Oy:n valmistami-

Kompostilannoksella 
juurikkaalle ravinteita ja 

kasvupotentiaalia
Matti Erjala, SjT, Olli Reinikainen, Vapo Oy 

Komposti on karjanlantaan verrattava orgaaninen lannoite- ja maan-
parannusaine, jonka maanparannusvaikutus tulee esiin vasta vuo-
sien päästä. Sen käyttöä on pidettävä strategisena valintana tilalle, 

jolla ei ole karjanlantaa käytettävissä. Erityisesti se sopii tiloille, jotka 
ovat lähellä Vapo Oy:n kompostointilaitoksia, ja jos tiloilla on oma 

kompostin levitykseen soveltuva levityskalusto.

Taulukko 1. Kompostilannoskokeiden koepaikkojen viljavuus

Koepaikka  Vuosi Esikasvi Multavuus Maalaji  pH  P  K  Na  Mg  Ca

Perniö   2003 vilja m   HeS  6,5  19  213  25  391  3150
Perniö   2004 vilja m   HeS  6,9  35  228  43  316  4470
Perniö   2005 vilja m   HtS  6,3  8  114  19  379  2920

en kompostien soveltuvuutta 
sokerijuurikaspeltojen lannoi-
tukseen ja maanparannus-
aineeksi. Kokeet sijoitettiin 

tyypillisille lounaissuomalai-
sille savipelloille (Taulukko 
1.)
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Vuosina 2003 ja 2004 tutkit-
tiin Vapon Hangon ja vuonna 
2005 Turun kompostointilai-
toksen lopputuotetta. Kom-
postilannokset ovat Vapo 
Oy:n kehittämän teollisen 
prosessin tuotteita, jotka on 
valmistettu biojätteistä kom-
postoimalla. Lopputuote on 
mullan näköistä ja hajuista, 
hygieenistä orgaanista mas-
saa, jota on turvallista käyttää 
sokerijuurikkaan lannoitus- ja 
maanparannusaineena.

Kolmen vuoden koetulosten 
mukaan valmista kompostia 
voidaan verrata muihin or-
gaanisiin lannoitteisiin, joilla 
on sekä lannoitus että maan-
parannusvaikutusta. Tutkit-
tujen kompostien lannoitus-
vaikutus on nähtävissä taulu-
kosta 2. Luvut taulukkoon on 
johdettu koetuloksista. Luvut 
ilmoittavat sokerijuurikkaalle 
käyttökelpoisten ravinteiden 
määrän kompostilannokses-
sa. Fosforin kohdalla koetu-
loksista ei ole voitu päätellä 
sokerijuurikkaalle käyttökel-
poista pitoisuutta. Siinä on 

käytetty voimassa olevaa 
viranomaismääräystä, jonka 
mukaan kompostien koko-
naisfosforista 75 % on kas-
veille käyttökelpoista. Totuus 
lienee kuitenkin kaukana täs-
tä, sillä liukoinen fosfori sa-
ostetaan käsittelyjen aikana 
alumiini- tai rautasulfaateilla. 
Saostunut fosfori on tunne-
tusti erittäin niukkaliukoista.  
Analyysien mukaan vaihtu-
van fosforin osuus kokonais-
fosforista on noin 10 %.

Koetulosten mukaan paras 
lopputulos saadaan, kun 
kompostilannosta täyden-
netään sopivalla mineraali-
lannoitteella, jolloin saadaan 
paras mahdollinen sokeri-
sato hehtaarilta. Kompos-
tilannoksen suositeltavin 
käyttömäärä on 10–20 tonnia 
hehtaarille. Se levitetään en-
nen kylvöä tasaisesti pellon 
pinnalle ja mulla- taan maa-
han esimerkiksi yhdistemä-
kylvökoneella (jyrsin + kyl-
völannoitin). Sadon määrä ja 
laatu on koetulosten mukaan 
ollut mineraalilannoituksen 

veroinen. Kompostien käytön 
etu tulee ajan mittaan pellon 
rakenteen paranemisena ja 
lannoituskustannusten las-
kemisena.

Koetulosten mukaan kom-
postilannoksen lannoitusvai-
kutus on helposti pääteltä-
vissä tuotteen analyysitodis-
tuksesta seuraavasti:

Typpi
Sokerijuurikkaalle käyttö-
kelpoiseen osaan voidaan 
lukea liukoinen typpi (ammo-
nium- ja nitraatti-N) +15 % 
liukenemattomasta koko-
naistypestä.

Fosfori
Fosforin suhteen on nouda-
tettava voimassa olevia vi-
ranomaismääräyksiä.

Kalium ja natrium
Vaihtuva kalium ja natrium 
ovat täysin sokerijuurikkaalle 
käyttökelpoisia.n

Taulukko 2. Kompostilannoksen keskimääräiset käyttökelpoiset ravinteet

  Typpi  Fosfori*  Kalium  Natrium

kg/t Hanko 2003 2,2  2,4 1,5 0,7
kg/t Hanko 2004 1,9  2,9 1,2 0,9
kg/t Turku 2005  5,0  9,8 0,8 0,2

kg/m3 Hanko 2003  1,1  1,2 0,8 0,4
kg/m3 Hanko 2004  1,1  1,7 0,7 0,5
kg/m3 Turku 2005  3,1  5,5 0,5 0,1

*teoreettinen arvo
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Bayer AG toi markkinoille 
1990-luvulla neonikotinoidi 
-ryhmään kuuluvan tehoai-
neen, joka sai yleisnimek-
seen imidaklopridi. Se sisäl-
tyy mm. kauppavalmistee-
seen nimeltä Gaucho WS 70. 
Viljelijät tuntevat Gauchon 
lähinnä juurikkaan siemenkä-
sittelynä. 

Imidaklopridi osoittautui te-
hokkaaksi tuhohyönteisten 
torjunta-aineeksi. Siemen-yk-
sikössä käytetty 60 g:n teho-
ainemäärä torjuu kirpat lähes 
täydellisesti. Myös luteiden 
vioitukset vähenivät merkit-
tävästi Gauchon yleistyttyä 
siemenkäsittelyssä. Lude-
suojaa joudutaan kuitenkin 
täydentämään ruiskutuksilla, 
jos pellot ovat pahoilla lude-
alueilla. Myöhään kylvetyt 
juurikkaat näyttävät olevan 
erittäin arkoja ludevioituksille. 
Niissä juurikas tulee taimelle 
samoihin aikoihin, kun luteet 

siirtyvät talvehtimispaikoilta 
pelloille. 

Juurikaskärpäsen toukkaa 
Gaucho-käsittely torjuu vaih-
televasti. Joskus pelkkä sie-
menkäsittelyn teho on riittävä, 
mutta kärpäspaineen ollessa 
kova ylimääräinen ruisku-
tus insektisidillä on tarpeen. 
Myös maassa eläviin tuho-
hyönteisiin tarvitaan parempi 
suoja, joka uudessa valmis-
teessa tulee ß-syflutriinista.  

Kenttäkokeiden paikat 
SjT:n järjestämiä kenttäkokei-
ta on vuosina 2003–2005 ollut 
kaikkiaan kahdeksan. Vuon-
na 2003 uutta yhdistelmää 
testattiin Ylönkylässä, Räpin 
Kylänpäässä ja Kaarlamon 
tilalla Perniössä. Kylänpään 
koe kärsi pahasti taimipolt-
teesta, mistä syystä se jou-
duttiin hylkäämään jo juurik-
kaan taimettumisvaiheessa. 
Myös Kaarlamon kokeessa 

oli hiukan taimipoltetta, mutta 
kirppa- ja ludevioituksiin sillä 
ei ollut vaikutusta.

Kesällä 2004 koepaikkoina 
oli jälleen Ylönkylä ja Kaarla-
mon tila Perniössä. Kolmas 
koepaikka oli Lännen koetila 
(Räpi). Kaksi edellistä koe-
paikkaa olivat hyviä kirppa- ja 
ludevioitusten osalta, mutta 
Räpin kokeessa tuhohyön-
teisten vioituksia ei todettu 
ollenkaan. Tästä johtuen koe 
jätettiin pois taimilaskennois-
ta sekä kirppa- ja ludeteho-
jen määrityksistä. Kasvuston 
sulkeutumispäivän määrittä-
miseen koe kuitenkin otettiin 
mukaan.

Viimeisenä koevuotena 2005 
kokeet sijoitettiin Perniön 
Pohjankartanoon, yksi koe 
Rantapellolle ja toinen Mylly-
pellolle. Molemmilla koepai-
koilla on aikaisemmin esiin-
tynyt jonkin verran maatuho-

Poncho Beta
Liisa Eronen, SjT

Bayer CropScience on tuomassa markkinoille uutta tuhoeläin-
ten torjunta-ainetta, joka tulee tulevaisuudessa korvaamaan 

Gauchon. Uusi tehoaine on nimeltään klotianidiini. Klotianidii-
ni yhdistetään toiseen tehoaineeseen ß

-syflutriiniin, joka torjuu maassa eläviä tuholaisia. Yhdistelmä 
on saanut kauppavalmisteena nimen Poncho Beta. Sitä on 

tutkittu SjT:n kenttäkokeissa vuosina 2003–2005. 
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laisia samoin kuin Ylönkylän 
kokeissa.

Käsittelyt
Poncho Betasta tutkittiin 
kahta eri määrää. Suurempi 
tehoainekäsittely sisälsi 60 
g klotianidiinia ja 8 g ß-syflut-

riinia siemenyksikössä (=sy). 
Pienempi käyttömäärä oli ¾ 
edellisestä (45 g klotianidii-
nia ja 6 g ß-syflutriinia/sy). 

Edellisiä käsittelyjä verrattiin 
kaupallisiin Gaucho- ja Crui-
ser-käsittelyihin, joiden teho-

ainemäärät ovat 60 ja 45 g 
siemenyksikköä kohti.

Taimimäärät
Kokeissa käytettiin 18 cm:n  
siemenetäisyyttä ja 47,5 cm:n  
riviväliä. Kun lopullinen tai-
mimäärä laskettiin kesäkuun 
lopulla tai heinäkuun alussa, 
käsittelemättömässä koejä-
senessä (kj. 1) oli 92 900 
tainta hehtaarilla (kuva 1). 
Gaucho-käsittelyssä (Ga-
60) taimia oli 5 % ja Poncho 
Betan suurempaa määrää 
(PB 60/8) käytettäessä 8 % 
enemmän kuin koejäsenessä 
yksi, jonka siemenistä tuho-
eläinten torjunta-aine puuttui 
kokonaan. Pienempi Poncho 
Beta -määrä (PB 45/6) antoi 
2 % Gaucho-käsittelyä suu-
remman taimimäärän, mutta 
Cruiser- (Cru-45) ja Gaucho-
käsittelyt olivat samantasoi-
sia.

Kirppa- ja ludetehot
Kirppavioitukset arvosteltiin 
kesäkuussa, kun juurikas oli 
täydellisesti taimettunut. Jos 

Kuva 1. Poncho Beta -kokeen lopullinen taimimäärä hehtaa-
ria kohti kesä-heinäkuun vaihteessa. Tulokset ovat kuuden 
kokeen keskiarvoja vuosilta 2003–2005 (kaksi koetta/vuosi). 
kj. 1 = koejäsen 1 (ei tuhoeläinten torjunta-ainetta sieme-
nessä), Ga = Gaucho-käsittely, PB = Poncho Beta -käsittely, 
Cru = Cruiser-käsittely, PME = pienin merkitsevä ero.

Taulukko 1. Kirppavioitukset Poncho Beta -kokeessa vuosina 2003–2005 eri koepaikoilla. 
Arvosteluasteikko: 0–10 (0 = ei yhtään vioituksia, 10 = kasvusto täysin kirpan tuhoama). 
Muut lyhenteet samat kuin kuvassa 1.

Koepaikka F-arvo PME p=5% Kj. 1 Ga-60 PB 60/8 PB 45/6 Cru-45

Ylönkylä-03 16,13*** 0,2 1,9 1,5 1,6 1,4 1,1

Kylänpää-03 6,42** 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1

Matintalo-03 18,53*** 0,5 2,9 1,4 1,2 1,3 1,5
Ylönkylä-04 6,23** 0,5 2,6 1,8 1,7 1,7 1,8

Matintalo-04 28,03*** 0,3 2,4 1,3 1,4 1,4 1,4

Myllypelto-05 51,98*** 0,3 2,5 0,8 0,9 0,7 0,9

Rantapelto-05 36,24*** 0,2 1,5 0,7 0,7 0,5 0,6

Keskiarvo  58,23*** 0,2 2,0 1,1 1,1 1,0 1,1

Kj. 2-5 0,62

Suhdeluku 100 55 55 50 55



100 vuoden jalostustyön ansiosta
Hilleshög on päässyt maailman huipulle

2007 Hilleshög viettää 100-vuotis juhlaa menes-
tyksekkäänä juurikkaanjalostajana. Vuosi-
kymmenien määrätietoisen panostuksen johdosta
meiltä on virrannut jatkuvasti uusia entistä
parempia lajikkeita.

Hilleshög on tänä päivänä vakaa ja tunnettu
nimi kaikkialla missä viljellään sokerijuurikkaita.
Ajankohtaiset lajikkeemme ovat hyvin tuottoisia,
kestävät ramulariaa hyvin, niillä on hyvä laatu ja

alhainen multapitoisuus. Kaikki tämä, jotta viljely
olisi kannattavaa myös tulevaisuudessa.

Jatkossakin Hilleshögin pääpaino on sopeuttaa
lajikkeet markkinoiden eri muutoksiin ja tarpeisiin.
Kehitämme nyt aktiivisesti juurikkaita, jotka
kestävät paremmin pitkäaikaisen varastoinnin ja
niillä on entistä laajempi taudinkestävävyys. Meillä
on myös kehitteillä lajikkeita jotka soveltuvat
erityisesti etanolintuotantoon.

Edustajamme Suomessa, Henrik Svärd,
vastaa mielellään lajikkeitamme koskeviin kysymyksiin.

Puh/fax 09-2586 4414 tai 0400-465 009. Sähköposti: henrik.svard@sci.fi



�  Erinomainen sokerisato
�   Hyvä taloudellinen tulos
�   Kestää hyvin ramulariaa

LINCOLN HI 0421

Tutustu kotisivuillamme: www.hilleshog.fi

Syngenta Seeds AB
Box 302, 261 23 Landskrona, Sverige

Hilleshög toimitti Suomeen
ensimmäiset juurikkaansiemenet jo 1920-luvulla,

siitä lähtien olemme olleet merkittävä
siemenentoimittaja Suomen markkinoilla.

Viljelykaudelle 2007 voimme tarjota kaksi täysin uutta lajiketta,
jotka on kehitetty viljelijän tarpeet huomioiden.

UUTUUS
UUTUUS

�  Korkea sokeripitoisuus
�  Sileä juurikas
�  Iso peittävä naatti
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kirppoja on runsaasti, ne 
harventavat taimistoa erittäin 
tehokkaasti, kun tuhoeläinten 
torjunta-aine puuttuu sieme-
nestä. Tällöin vioitusarvot 
lähentelevät lukemaa 6–8 
käytettäessä asteikkoa 0–10.  
Koevuosina vioitusarvot koe-
jäsenessä yksi vaihtelivat 0,4:
stä (Kylänpää-03) 2,6:een  
(Ylönkylä-04), mikä osoittaa 
kirppapaineen olleen ver-
rattain alhaisen (taulukko 1). 
Seitsemän kokeen keskiarvo 
koejäsenessä yksi oli 2,0. 
Vioitusarvo on pieni ja kertoo, 
ettei kasvustosta hävinnyt 
taimia kirppatuhojen seu-
rauksena ollenkaan. Tämä 
selittää osaltaan koejäse-
nen yksi hyvän taimimäärän 
(kuva 1). 

Kaikki insektisidi-käsittelyt (kj. 
2–5) torjuivat kirppaa (lähes) 
yhtä tehokkaasti eikä käsitte-
lyjen välillä ollut merkitseviä 
eroja.
 

Luteen kohdalla tilanne oli 
toisin. Jos siemenestä puut-
tui tuhoeläinsuoja (kj. 1), lude 
vioitti pahimmillaan 70–80 % 
taimista (kasvupistevioitus). 
Vuosi 2003 oli koepaikoilla to-
dellinen ludevuosi, sen sijaan 

vuonna 2005 juurikas säästyi 
pahemmilta vioituksilta. Kun 
tulokset laskettiin seitsemän 
kokeen keskiarvona, luteen 
vioittamien taimien prosen-
tuaalinen osuus koejäse-
nessä yksi oli 49 % (kuva 
2). Gaucho-60 ja Cruiser-45 
vähentävät ludevioitukset lä-
hes puoleen. Kokeiden kes-
kiarvoista saatu vähenemä 
oli 45 %, mikä vastaa hyvin 
aikaisempien kenttäkokeiden 
tuloksia.

Molemmat Poncho Beta -
käsittelyt torjuivat ludetta 
merkitsevästi paremmin kuin 
Gaucho- tai Cruiser-käsitte-
lyt. Sen sijaan Poncho Betan 
ainemäärillä ei ollut suurta-
kaan vaikutusta ludetehoon; 
molemmat käsittelyt vähen-
sivät ludevioituksia yli 60 % 
koejäseneen yksi verrattuna.
 
Sokerisadot ja juurikas-
määrät
Satotulokset saatiin määri-
tettyä kaikkiaan kuudesta 

Kuva 2. Luteen vioittamien taimien %-osuus eri käsittelyis-
sä Poncho Beta -kokeessa vuosina 2003–2005. Lyhenteet 
ovat samat kuin kuvassa 1.

Kuva 3. Korjuukelpoisten juurikkaiden määrä hehtaaria 
kohti Poncho Beta -kokeessa vuosina 2003–2005. Tulokset 
ovat kuuden kokeen keskiarvoja. Lyhenteet ovat samat 
kuin kuvassa 1.
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kokeesta (2 koetta/vuosi). 
Koejäsenessä yksi korjuukel-
poisia juurikkaita oli syksyllä 
84 500 kappaletta hehtaarilla 
kokeiden keskiarvon mukaan 
(kuva 3). Siemenen Gaucho 
-käsittely lisäsi juurikasmää-
rää noin 5 % ja Poncho Betan 
suurempi määrä (PB 60/8) 
10 %. Pienempää Poncho 
Beta -määrää käytettäessä 
samoin kuin Cruiser-käsitte-
lyssä juurikkaita oli hehtaaril-
la 7 % enemmän kuin koejä-
senessä yksi. 

Kiteytyvää sokeria koejäse-
nestä yksi saatiin 5 750 kiloa 
hehtaarilta (kuva 4). Gaucho-
käsittely antoi merkitsevästi 
paremman sadon (280 kg/
ha) kuin koejäsen yksi ja suu-
rempi Poncho Beta -määrä 
(PB 60/8) vuorostaan mer-
kitsevästi paremman (204 
kg/ha) kuin Gaucho-käsittely. 
Pienempää Poncho Beta –
määrää käytettäessä kiteyty-
vää sokeria saatiin vajaa sata 

kiloa vähemmän hehtaarilta 
kuin suuremmassa Poncho 
Beta -käsittelyssä. Cruiserin 
ja suuremman Poncho Beta 
-käsittelyn välinen ero oli noin 
120 kg hehtaaria kohti Pon-
cho Betan eduksi ja Gauchon 
ja Cruiserin välinen ero noin 
80 kg Cruiserin hyväksi.

Kasvuston sulkeu-
tuminen
Juurikkaan kehitysnopeutta 
voidaan mitata mm. kasvus-
ton sulkeutumispäivällä. Jos 
käsittelyn tuhoeläinsuoja on 
hyvä, juurikas kasvaa nope-
asti ja kasvusto sulkeutuu ai-
kaisemmin kuin käsittelyissä, 
joissa suoja on heikompi tai 
puuttuu kokonaan. Maatuho-
laiset syövät juurikkaan juuria, 
juurikarvoja ja alkeisvartta, 
mikä hidastaa kasvua. Tämä 
ei välttämättä näy juurikkaan 
maanpäällisissä osissa. Jos 
torjunta-aineiden aiheuttama 
kasvun hidastuminen (ns. fy-
totoksisuus) on huomattavaa, 

se voi näkyä myös kasvuston 
sulkeutumisajankohdassa.

Sulkeutumispäivät määritet-
tiin kesällä 2004. Kun neljälle 
kokeelle laskettiin keskimää-
räinen sulkeutumispäivä, 
pienin Poncho Beta -käsittely 
sulkeutui ensin. Gaucho- ja 
Cruiser-käsittelyssä samoin 
kuin suuremmassa Poncho 
Beta -käsittelyssä kasvustot 
sulkeutuivat samanaikaises-
ti mutta päivää myöhemmin 
kuin pienemmässä Poncho 
Beta -käsittelyssä.
 
Yhteenveto
Kaupallisten Gaucho- ja 
Cruiser-siementen maatuho-
laissuoja ei ole riittävä, jos 
paine on suuri. Ongelmia 
tuottavat lähinnä (juurikas) 
hyppyhäntäiset, sokkojuok-
siaiset ja tuhatjalkaiset. Niitä 
esiintyy yleensä viljelykierron 
yhteydessä sekä tiloilla, joilla 
eläinten lantaa tai kompostia 
käytetään juurikkaan viljelys-
sä. Maatuholaisten torjuntaan 
siemenessä käytetään mm. 
pyretroideja kuten teflutriini 
tai ß-syflutriini.

Gaucho on ollut hyvä tuho-
hyönteisten torjunta-aine 
sokerijuurikkaalla. Sen ainoa 
merkittävä haitta on hidas 
hajoaminen maassa. Tästä 
johtuu Suomen suositus käyt-
tää Gaucho-siementä yhtä-
jaksoisesti korkeintaan kolme 
vuotta samalla lohkolla. Sen 
jälkeen olisi pidettävä neljän 
vuoden tauko.  

Poncho Beta on SjT:n kenttä-
kokeissa osoittautunut vähin-
tään Gaucho-60:n veroiseksi 
kirpan ja juurikaskärpäsen 
torjunnassa. Ludetta Poncho 

Kuva 4. Kiteytyvä sokerisato Poncho Beta -kokeessa vuo-
sina 2003–2005. Tulokset ovat kuuden kokeen keskiarvoja. 
Lyhenteet ovat samat kuin kuvassa 1.
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Beta näyttäisi torjuvan hiukan 
tehokkaammin kuin kaupalli-
set Gaucho- ja Cruiser-käsit-
telyt

Lude on ongelma useimmil-
la Suomen juurikaspelloil-
la. Poncho Betan pienempi 

Toivotamme Juurikassarka-lehden 
lukijoille hyvää joulua 

ja onnellista vuotta 2007.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

Kuva 5. Tuhatjalkainen ja vioittunut juurikkaan taimi.
Kuva: Bayer AG

määrää antoi lähes saman 
ludetehon kuin suurempi 
määrä. Myös kesällä 2006 
järjestetyssä tilakokeessa 
molemmat Poncho Beta -
määrät torjuivat ludetta lähes 
yhtä tehokkaasti. Koe oli kaik-
kiaan 17 tilalla.

Vuonna 2004 määritetty kas-
vuston sulkeutumispäivä 
puoltaisi pienemmän Poncho 
Beta -määrän käyttöä. Sen 
sijaan lopullinen taimimäärä 
samoin kuin korjuukelpoisten 
juurikkaiden määrä olivat pa-
rempia suuremmassa Pon-
cho Beta -käsittelyssä. Myös 
kiteytyvä sokerisato puoltaisi 
suuremman Poncho Beta -
määrän (60/8) käyttöä juurik-
kaan siemenessä. 

Tulevaisuus näyttää kumpi 
Poncho Beta -määrä valitaan 
kaupalliseen siemeneen. Val-
misteen rekisteröinti on tällä 
hetkellä viranomaisten käsit-
telyssä. n
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Salo   Simo Mäenpää 
Ruotsinkielinen rannikko–
Ahvenanmaa  K. Ingmar Jansson
Säkylä–Vakka-Suomi Pentti Pihlavirta
Satakunta–Pohjanmaa Jorma Moisio
Häme–Itä-Suomi Vesa Syrjänen

       
                 
Laatupalkinto myönnetään viljelijälle, jolla on suurin saantoprosentin ero konsulenttipiirissään. 
Viljelijä on tuottanut vähintään 150 tonnia juurikaita ja keskisadon ja sokeriprosentin pitää olla 
yli koko maan keskiarvon. 

Vuoden 2006 Juurikasisännäksi valittiin Tapio Kylä-Mattila Mynämäeltä. Hänen haastattelunsa 
on seuraavalla sivulla.

Melasniemen rahaston 
laatupalkinnot 

Melasniemen rahasto myönsi myös kaksi opinnäytestipen-
diä juurikkaan viljelyyn liittyvästä lopputyöstä. Teppo Hima-
sen (oik.) aiheena oli Suuret akselipainot ja maan tiivistymi-
nen ja Jaakko Jussilan (vas.) Sokerijuurikkaan laajaperäi-
nen viljely.

Vuoden 2005 sadon perusteella jaettiin Melasniemen rahaston laatupalkinnot seuraaville vil-
jelijöille:
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Sokerijuurikkaan viljely on 
kuulunut Kylä-Mattilan elä-
mään jo lähes 40 vuotta. 
Maamieskouluun kuuluva 
kesäharjoittelu sokeritehtaan 
omistamalla Ravean tilalla 
sai parikymppisen miehen 
innostumaan, ja pitkän suos-
tuttelun jälkeen isä-Paavo lu-
pautui viljelemään muutaman 
hehtaarin juurikasta. Ensim-
mäiset omat pellot Tapio osti 
vuonna 1970 ja tästä alkoi so-
kerijuurikkaan viljelyn kehittä-
minen, niin tilan peltojen kuin 
koneidenkin osalta. Viljely on 
kasvanut viidestä hehtaarista 
nykyiseen 75 hehtaariin. Va-
paa-aikaa ei jää paljoa mutta 
matkailu, etenkin Lapissa on 
oiva keino irrottautua arjesta. 
Moottorikelkalla ajellessa ei-
vät juurikasasiat ole mieles-
sä.

Viljelytekniikka
Pellot tasausäestetään ke-
väällä ennen varsinaista kyl-

vömuokkausta, joka tehdään 
joustopiikkiäkeellä jonka piik-
kijako on 6 cm. Sen jälkeen 
ajetaan jyrsimellä pintamaa 
hienoksi. Kylvö tehdään 
12-rivisellä koneella. Ruis-
kutukset Kylä-Mattila hoitaa 
Hardin ilma-avusteisella ruis-
kulla. Tämän etuna hän pitää 
pienen vesimäärän, noin 100 
litran, käyttöä sekä mahdolli-
suutta ruiskuttaa myös melko 
tuulisella säällä. Ilmavirran 
voimakkuutta ja suuntaa 
voidaan säätää tarpeen mu-
kaan. Ruiskutuksia tehdään 
3–4 kertaa pienillä torjunta-
ainemäärillä. Pellot ovat py-
syneet puhtaina ja kukkavar-
ret on aina kerätty pois.

Kylä-Mattila oli mukana hank-
kimassa ensimmäistä Suo-
meen tuotua 6-rivistä Hol-
mer korjuukonetta. Kyseinen 
korjuukone mahdollisti juuri-
kaspinta-alan kaksinkertais-
tamisen, koska hänellä oli ti-

laisuus vuokrata lähistöltä tila 
toimitusoikeuksineen. Kone 
on yhdeksän tilan yhteinen. 

Tapio on aina ollut sokeri-
juurikkaiden omakuljetusten 
vakaa kannattaja. Hänen 
mielestään tämä on yksi 
maatilayrittämisen muoto  
siinä kuin mikä tahansa muu-
kin sivuelinkeino. Tilan juu-
rikkaat kuljetetaan omalla 
täysperävaunuyhdistelmällä 
Säkylään. Samaa autoa käy-
tetään myös korjuuvaiheessa 
juurikkaiden siirtoon pellolta 
aumapaikalle.

Juurikkaalle annettava 
kasvun mahdollisuus
Kylä-Mattila pyrkii pitämään 
maan rakenteen kunnossa ja 
ph:n yli 7. Omasta lihasikalas-
ta tuleva liete hyödynnetään 
pelloilla, jolloin ostolannoit-
teiden tarve vähenee. Tom-
milan tilan pelloilla on säätös-
alaojitus, jota on täydennetty 

Juurikasisäntä 2006, 
Tapio Kylä-Mattila

Matti Hento, Sucros Oy

Tapio Kylä-Mattila viljelee Tommila 
nimistä tilaansa Mynämäessä. Tila 

oli jo hänen isällään muutaman 
vuoden ennen kuin Tapio osti sen 
ja tilalla oli silloin 19 ha peltoa. Nyt 
omaa peltoa on 50 ha ja sen lisäksi 

35 ha vuokramaata.
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säätökastelulinjalla ja kaste-
lualtaalla. Altaasta vesi joh-
detaan salaojaputkistoon ja 
maan pohjakosteutta voidaan 
nostaa tai laskea tarpeen mu-
kaan. Pintakastelu hoidetaan 
tavallisilla vesitykeillä maa-
han sijoitetun runkoputkiston 
kautta. Vesi näihin saadaan 
vieressä virtaavasta Mynäjo-
esta. Kastelun piiriin saadaan 
noin 50 ha. Sääennusteet pi-
tää kyllä seurata tarkkaan, 
etteivät rankkasateet pääse 
yllättämään. 

Syväkyntö on Kylä-Mattilan 
mielestä paras vakuutus ke-
sän sadekuurojen varalle. 
Kuohkea maa ei heti liety ja 
vesi pääsee tiivistymättömän 
maapohjan läpi maata liettä-
mättä.

Vuoroviljely
Maan rakennetta voi hoitaa 
myös vuoroviljelyllä. Tähän 
ei Tommilassa ole juurikaan 
ollut mahdollisuutta. Tilalla on 

lohko, jolla on ollut juurikasta, 
kahta vuotta lukuun ottamat-
ta, 34 vuotta. Tänäkin vuon-
na sato kyseisellä lohkolla oli 
hyvä.

Kylä-Mattila oli mukana SjT:n  
tekemässä suurten akselipai-
nojen -projektissa, jossa ver-
rattiin 6-rivisillä koneilla kor-
jattujen lohkojen tiivistymistä 
perinteisellä menetelmällä 
korjattuihin lohkoihin. Selvää 
muutosta ei havaittu, mutta 
ilmeisesti tiivistymistä kuiten-
kin tapahtuu. Syväkyntö, rou-
ta ja kesän kuivuus pitävät 
maan kuohkeana. Sellaisena 
se myös pysyy, kun muistaa 
välttää keväällä märän maan 
raskasta kuormittamista.

Varastointi
Kylä-Mattilan juurikkaat kulje-
tetaan pääsääntöisesti pois 
pelloilta talouskeskukseen, 
jossa on asfaltoitua kenttää 
1 400 neliötä. Lisäksi on 500 
tonnin varastohalli, jonka täy-

tössä käytetään etukuormaa-
jaan kiinnitettyä pitkävartista 
”pökkäriä”. Sillä juurikkaat 
kasataan noin 4 metriä pak-
suksi kerrokseksi. Hallissa ei 
ole pohjatuuletusta. Ovet pi-
detään auki pakkasiin asti ja 
suljetaan sen jälkeen tiiviisti. 
Varastoitavan tavaran tulee 
olla tervettä ja puhdasta. Au-
man lämpötilaa seurataan 
lämpömittareilla.

Viljelyn tulevaisuus?
Juurikasisäntä kertoo seu-
ranneensa Suomen sokeri-
uudistusta ja tulevaisuuden 
näkymiä murhemielin. Tilalla 
on tehty paljon investointeja 
2000-luvulla sekä uhrattu lu-
kemattomia työtunteja soke-
rin viljelyn takia. Hän kertoo 
pyrkineensä tekemään kai-
ken parhaalla mahdollisella 
tavalla. Koko perhe on pereh-
tynyt juurikkaan viljelyyn. Jos 
kannattavuus vielä laskee, 
pitää miettiä jotakin uutta.

Hän on yllättynyt ja ilahtunut 
saamastaan huomionosoi-
tuksesta. Se on koko per-
heen yhteisten ponnistelujen 
tulos. Samaan vuoteen osui 
myös hänen viljelyhistoriansa 
paras satomäärä. n

Sadetusta Tommilassa.
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Karjalan poika tuli Län-
teen
Vaellukseni alkoi itä-rajalta 
silloisesta Saaren pitäjästä. 
Oppikoulun kävin Parikka-
lassa, sotaväen Rajavartio-
laitoksessa Immolassa ja 
agronomiopinnot suoritin 
Helsingissä. Saavuin Sä-
kylään Pyhäjärven rantaan 
Helsingin Pihlajamäestä va-
punaattona 1971. Olin ollut 
töissä Viikissä Kasvinjalos-
tustieteen laitoksella assis-
tenttina vajaan vuoden ajan 
valmistumiseni jälkeen. Ensi 
töikseni Säkylään tultuani otin 
pyyheliinan olalle ja menin ui-
maan Pyhäjärveen. Lahti oli 
asuntoni kohdalla sula, mutta 
tumma jääkansi peitti vielä 
järven lähes koko matkalta. 
Sen uimisen tarkoitus oli, että 
muistaisin loppuikäni jäätilan-
teen ja ensi virkistäytymiseni 
30.4.1971 kuuluisassa Pyhä-
järvessä.

”Vanhanaikaisesta” vil-
jelystä oli kokemuksia
Aloittaessani Lännessä olivat 
omakohtaiset kokemukseni 
juurikkaanviljelystä ja so-
keriteollisuudesta vähäiset. 
Yliopiston koetilalla Viikissä 
oli harjoitteluvuotenani 1967 
viisi hehtaaria juurikasta. 
Juurikkaasta saatiin sokeri-
rehuja tilan isolle karjalle ja 

Muistelmia 35 vuoden ajalta

Pekka Kurri, Lännen Tehtaat Oyj

liejukalkkia pelloille. Kylvö oli 
tehty ns. rikotulla polyploidi-
siemenellä. Rikkakasvien tor-
juntaan ei ollut vielä käytössä 

edes Betanalia. Harjoitteli-
joille oli jaettu leveät kaistat, 
jotka harvennettiin lyhytvarsi-
kuokalla ja loppukesän ajan 

Rommiryyppy Kuuban ruokoviljelmän pienta-
reella marraskuussa 1999. Ruokosokerin määrä 
lisääntyy koko ajan ja nykyisin sen osuus on 
jo yli 75 % koko maailman sokerituotannosta. 
EU joutui antamaan periksi ruokosokerimaiden 
vaatimuksille WTO:n neuvotteluissa ja sen 
seurauksena Suomessakin vähennetään juurik-
kaanviljelyä ja suljetaan toinen tehtaista.
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pidettiin puhtaana pitkävar-
tisella kuokalla. Juurikkaan 
nosto syksyllä tapahtui ns. 
bunkkeri-Hilleshög koneella. 
Juurikkaat toimitettiin Turen-
gin sokeritehtaalle. Lähes 
käyntikauden viimeisenä 
päivänä tilanhoitaja Pentti 
Kämäräinen vei harjoitteli-
jat tutustumaan tehtaaseen. 
Siellä agr. Aimo Kaivola ja 
agr. Seppo Kleemola esit-
telivät tehdasta ja kertoivat 
juurikkaan sopimusviljelystä. 
Kaikki kuulemani ja näkemä-
ni tekivät minuun tosi suuren 
vaikutuksen, mutta en arvan-
nut silloin, että sokerilla tulee 
olemaan merkittävä osa mi-
nunkin työelämässäni.

Kättä päälle ei ole  
kaduttanut
Tulossani Lännen sokeriteh-
taan tutkimusagronomiksi 
oli osaksi sattuman ja osaksi 
silloisen yhtiön toimitusjohta-
jan P.O. Perttulin vaikutusta. 
Olin vetäytynyt neuvottelujen 
jälkeen jatkamaan opintojani 
yliopistolle, mutta myöhem-
min Lännestä soitettiin, että 
Pentti Perttuli haluaisi vielä 
tavata minut Helsingissä käy-
dessään. Paikaksi oli sovittu 
Vanhan Kellari Mannerhei-
mintien varrella. Ihmettelin 
mennessäni tapaamisen 
tarkoitusta, mutta pois läh-
tiessäni oli lyöty kättä päälle 
Länteen tulostani. Askeleeni 
vei jostain syystä sekä eteen-
päin että hieman sivulle, sil-
lä niin kovasti olimme silloin 
”neuvotelleet.” Kuukauden 
kuluttua istuin Säkylässä en-
simmäisessä työhuoneessa-
ni, joka on vaihtunut kahdek-
san kertaa eri paikkaan vuo-
sien aikana. Konttorikoneita 
oli huoneessani kaksi. Toinen 

oli luuripuhelin ja toinen oli 
käsin veivattava ns. ”kampi-
laskukone.” Olisi ollut täysin 
mahdotonta kuvitella sitä 
muutosta, joka on tapahtunut 
näiden vuosien aikana sekä 
työpaikan välineissä että tie-
donhallinnassa ja yhteyksien 
pitämisessä ihmisten välillä 
maailman kaikkiin osiin. 

Antti Saarennon opissa 
alkuun
Työni sopimusviljelyn parissa 
vei heti mukanaan. Lännen 
viljelypäällikkö Antti Saarento 
oli hyvä oppi-isä ja kannusta-
ja, sekä viljelijöille että nuo-
relle alaiselleen. Hän osasi 
sopivalla huumorilla selvittää 
vaikeatkin asiat. Saarennon 
kanssa oli turvallista lähteä 
Kalanninkin sokeripäiville, 
jossa hänen mukaansa vilje-
lijät käyttivät kaikkein ”änky-
riäimmät” puheenvuorot. So-
keripäiviä pidettiin silloin ke-
vään aikana n. 40 pitäjässä. 
Nykyisin niitä on kaikkiaan 
pari-kolme tilaisuutta. 

Monosiemenen ja Betanalin 
käyttö oli juuri päässyt al-
kuun. Huhki ja Juko nostoko-
neet ilmestyivät niille tiloille, 
jotka lisäsivät viljelyään. Moni 
tila myös luopui viljelystä. 
Juurikkaan keskialat tiloilla 
nousivat silloisesta noin yh-
destä hehtaarista muutamas-
sa vuodessa viiteen hehtaa-
riin ja myöhemmin päästiin jo 
reilusti yli 10 hehtaarin kes-
kialoihin. Satotason ja juurik-
kaan laadun paraneminen oli 
myös nopeaa. Merkittävim-
mät tekijät tälle kehitykselle 
ovat olleet SjT:n kanssa tehty 
tutkimus- ja koetoiminta, vilje-
lijöiden tekemät panostukset 
ja heidän vahva sitoutuminen 

työhönsä. Oma vaikutuksen-
sa on sillä, että vain 2–3 vilje-
lijää silloisesta kymmenestä 
jatkoi viljelyä. Nykyisillä tiloil-
la on keskimäärin 13 kertaa 
suurempi juurikasala kuin 35 
vuotta sitten.

Sokerialalla on tapahtu-
nut paljon muutoksia
Aloittaessani Lännessä 
vuonna 1971 Suomessa oli 
toiminnassa neljä juurikasso-
keritehdasta. IRO Kotkassa 
oli suljettu vuotta aiemmin. 
Puhdistamoja oli kaksi, Pork-
kalassa ja Vaasassa. Niin 
sanottu sokeriteollisuuden 
fuusio Suomen Sokeriksi ta-
pahtui vuonna 1980 Lännen 
jäädessä fuusion ulkopuo-
lelle itsenäiseksi yrityksek-
si. Sanottiin, että lienee vain 
ajan kysymys, koska Suomen 
Sokeri (myöhemmin Cultor) 
nielaisee Lännen Sokerin. 
Kehitys jatkui kuitenkin siten, 
että Naantalin JuuSo suljet-
tiin 1990 ja Turengin tehdas 
1998. Vaasan puhdistamo 
suljettiin 80-luvulla. Vuonna 
1990 perustettiin Sucros Oy, 
jonka omistajiksi tulivat Cultor 
ja Länsi. Danisco osti koko 
Cultorin osakekannan vuonna 
1999 ja Lännen ja Daniscon 
yhteistyö lähti käyntiin. EU:n 
sokerireformin toteutus alkoi 
tänä vuonna ja sen johdosta 
Salon sokeritehtaan toiminta 
päättyy tämän syksyn käyn-
tikauden jälkeen. Muutosten 
myllerrykset ovat olleet isoja 
sokeritoimialalla Suomessa, 
Euroopassa ja laajemminkin 
maailmalla. Ruokosokerin 
osuus on lisääntynyt kovasti 
ja se on aiheuttanut painei-
ta juurikkaan viljelylle ja sen 
kannattavuudelle kaikissa 
maissa. 
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Länsi on tarjonnut haas-
teita
Työhöni Lännessä on sisäl-
tänyt LPS:n taimitekniikkaa, 
mukanaoloa Harvialan, Pot-
man ja Sucroksen hallituksis-
sa. Isoja muutoksia toi aikoi-
naan myös kaikkien Lännen 
viljelyyn liittyvien toimintojen 
yhdistäminen itsenäiseksi 
maatalousosastoksi, josta 
tuli osa 10 vuotta vetämääni 
Cultiva-ryhmää. Koko ajan 
kotimainen sokeri ja sen vil-
jelyttäminen on kuitenkin ol-

Bjarne Lervik viljelee juurikasta Vaasan eteläpuolella Sö-
derfjärdenissä, joka on maalla täyttynyt yli 2 000 hehtaarin 
kokoinen kraatteri. Hyvin on juurikas kasvanut vuoden 
2004 juurikasisännän pellossa toteavat yhdessä tilavierai-
lulla poikkeava “Lännen mies” sekä isäntä.

lut työssäni tärkeällä sijalla. 
Siitähän kaikki alkoi Lännes-
sä 56 vuotta sitten ja myös 
minun töissäni vuonna 1971. 
Voin sanoa, että Länsi yrityk-
senä on ollut hyvä työnanta-
ja ja on ollut aina mieluisaa 
ja kunniakasta työskennellä 
ja kulkea maailmallakin ns. 
”Lännen miehenä.” 

Hyviä muistoja vuosien 
varrelta
Nyt lähtiessäni eläkkeelle 
muistelen mielelläni kaikkia 

hienoja vuosia ja hyvää yh-
teistyötä läheisten työkaverie-
ni kanssa Lännessä, koko so-
keriteollisuudessa ja SjT:ssä. 
Myös monipuoliset yhteydet 
tutkimuslaitoksiin, tavaran toi-
mittajiin ja sopimusviljelijöihin 
ovat olleet vuodesta toiseen 
mieluisia lukuisine tapaamisi-
neen. Olen varmasti ollut mu-
kana n. 4 000 neuvottelussa, 
yli 300 sokeripäivillä ja yli 100 
vihannesaiheisessa viljelijäti-
laisuudessa. Jos 35 vuoden 
ajalta alkaisi keriä muistista 
yksittäisiä päiviä ja tapahtu-
mia, niin niistä muodostuisi 
pitkä kertomus ja kaikkea ei 
edes viitsisi panna paperille. 
Toivotan kaikille lukijoille hy-
viä vuosia tästä eteenpäin ja 
toivon, että loppuelämäni ai-
kana  nauttimastani tärkeästä 
sokerista ainakin osa tulee 
kotimaisilta pelloilta ja teolli-
suudesta.n
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Nils Lindroos, SjT

11. lokakuuta 2006 kokoontuivat asiantuntijat 
ja muut kiinnostuneet 15 maasta tutustuak-
seen konemaailman uutuuksiin. Vierailijoiden 
lukumäärästä, joka oli noin 8 000, voi päätellä, 
että näyttely oli ainakin tämän vuoden osalta 
Euroopan suurin.

Tutustuin näyttelyyn ensimmäistä kertaa 
1970-luvun puolivälissä ja sen jälkeen konei-
den kehitys on ollut valtava. Nykyään 90 % 
Saksan juurikkaista nostetaan itsekulkevilla 
säiliökoneilla. Suurin osa koneista on 6-rivisiä, 
mutta näyttelyn suurin kone oli 12-rivinen.

Jo kuusi vuotta sitten, kun näyttely edellisen 
kerran järjestettiin, oli konekanta samannäköi-

Euroopan suurin 
juurikaskonenäytös 

Seligenstadtissa

nen. Tämän vuosikymmenen aikana ei kehitys 
enää ole ollut kovin nopeaa.

Näyttelyn teemana oli ”Kaikki sokerista – tule-
vaisuuden juurikkaita”. Sokerireformi on viitoit-
tanut lähitulevaisuuden yhdeksäksi vuodeksi 
eteenpäin. Jotta Saksan sokerituotanto saa-
taisiin pysymään entisellä tasollaan, on siellä 
ruvettu panostamaan myös teollisuussokerin 
tuotantoon. Sokerista tehdään bioetanolia ja 
erilaisia synteettisiä tuotteita. Teollisuusjuurik-
kaiden hinta suhteutetaan etanolin markkina-
arvoon ja se sijoittuu EU-hinnan ja aikaisempi-
en C-juurikkaiden hinnan välille.

Ropa Eurotiger oli yksi kentän suu-
rimmista koneista, tässä 9-rivisenä. 
3 akselia, 26 tonnin säiliö.

Etelä-Saksan sokerijuurikkaan viljelijäyhdistykset järjestävät muutaman 
vuoden välein massiivisen, kansainvälisen sokerijuurikkaan korjuunäytök-
sen. Samalla esitellään muitakin juurikkaan viljelyyn liittyviä koneita ja lait-
teita. Näytös pidetään aina Seligenstadtin kartanossa, joka sijaitsee lähellä 

historiallista Würzburgin kaupunkia.
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Grimme Maxtron 620 on va-
rustettu kumitelalla. Pintapai-
ne on alhainen, maa ei tiivisty 
ja liikkuminen helpottuu vai-
keissa olosuhteissa.

Holmer Terra Dos on yleisin 
itsekulkeva säiliökone. Se 
on tunnettu myös Suomes-
sa. Nostettaessa kulkevat 
etu- ja taka-akseli linkussa. 
Pyörät kulkevat eri urissa ja 
näin voidaan vähentää maan 
tiivistymistä. 

Myös Kleine on meille tuttu 
merkki. Suuremmassa mal-
lissa on tilava säiliö … 
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… ja pienemmässä mallissa 
tarvitaan erillinen vaunu jo-
hon juurikkaat tyhjennetään. 
Erikoisuutena on pyöränjäl-
kien tasaustela. Saksassa 
kylvetään usein syysvehnää 
heti juurikkaannoston jäl-
keen.           

Top Texiä käytetään aumo-
jen peitteenä. Peittäminen 
voidaan tehdä myös koneel-
lisesti.

Peitto pysyy paikallaan, kun 
sen alareuna painetaan ku-
mirullan avulla juurikkaiden 
väliin. Alin juurikaskerros 
voi vielä kärsiä pakkasesta ja 
reunat pitää peittää erikseen 
esimerkiksi oljilla.
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Peitto kerätään pois rullaa-
malla se pyörivän seipään 
ympärille.

Itsekulkeva puhdistuskuor-
maaja Ropa Euromaus. Sak-
salaiset kutsuvat konetta 
vaatimattomasti ”hiireksi”. 
Todellisuudessa se on iso, 
syöttöpöytä on noin 8 metriä 
leveä. Koneen hinta on suun-
nilleen sama kuin itsekulke-
van nostokoneen. Se pystyy 
tekemään jopa 10 kuormaa 
tunnissa. Kleinella ja Gebolla 
on samantyyppisiä koneita.

Lähes puolet Saksan juu-
rikkaista kylvetään kyntä-
mättömään peltoon. Ennen 
juurikasta viljellään usein 
syöttikasvia, joka vähentää 
typen huuhtou-tumista ja 
ankeroisten esiintymistä. 
Juurikkaat kylvetään joko 
suoraan sänkeen tai kulti-
voituun peltoon. Kasvijätteet 
jäävät maan pinnalle suo-
jaamaan eroosiolta ja siksi 
kylvökoneessa pitää olla 
kiekkovantaat, jotka avaavat 
vaon kylvövantaille.
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Mielenkiintoiselta näyttävä 
muovisorminen laite, joka 
tulee harayksikön perään. Se 
kuohkeuttaa maata ja nostaa 
rikkakasvit maan pinnalle.

Näytöspeltoon oli kaivettu 1,5 m syvä kuoppa. Siinä haluttiin 
näyttää maaprofiilit, kastematojen käytävät ja ennen kaikkea 
maan kyky varastoida vettä ja ravinteita. 1 m3 maata varastoi 
240 l kasveille käyttökelpoista vettä (= 240 mm sadetta). Nit-
raattitypen määrä oli helmikuussa, edellisen kasvukauden 
jälkeen 84 kg/ha, eniten sitä oli alimmassa maaprofiilissa. 
Kesäkuussa käytössä oleva typpimäärä oli yhteensä 199 
kg/ha. Kuulat osoittavat typpimäärän jakautumisen.



34 - Juurikassarka 4/2006

Yhteystiedot 

2.1.2007 alkaen
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

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  
    
Ahvenanmaa Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
  22240 Hammarland 0400 224 143
     
 
Mantere, Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
ruotsinkieliset  10300 Karis 040 533 6497
   s-posti:
   staffan.eliasson@ 
   nsl.fi

Itä-Suomi  Mauri Ruuth Taipaleentie 10 (015) 412 266      
  51130 Vanhamäki 0400 214 684 
   faksi (015) 412 266 
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SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
   Korvenkyläntie 201  010 431 062  
  25170 Kotalato faksi (02) 737 6409

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

Johtaja Nils Lindroos   010 431 8201
    
Lajikkeet Marte Römer-Lindroos 010 431 8215 
   
Laatu ja lannoitus Matti Erjala     010 431 8202
        
Kasvinsuojelu Liisa Eronen   010 431 8210
     
Laboratorio:       
Asiakaspalvelu Niina Mettala-Virta  010 431 8236

Analyysipalvelu Päivi Lamminen  010 431 8235
  
  
JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT

MTK:n ja SLC:n n sokerijuurikas-
valiokunnan puheenjohtaja Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
  23140 Hietamäki 0400 828 375
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
sihteeri Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
  00100 HELSINKI 040 558 0512
Sokerijuurikkaan viljelijöiden 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Petri Lauttia Lauttiantie 94 (03) 618 9630
  14300 Renko 050 520 4059

Pentti Tapani Hoikkala
¬ 3.10.1949 – V 1.12.2006

Koneteknikko Pentti Hoikkala tuli Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskukseen tutkimus-
teknikoksi juurikkaanviljelykoneiden kokeilu- ja kehitystehtäviin 9.10.1989. Hän oli 
taitava koneiden suunnittelija ja pystyi myös itse toteuttamaan ideansa. Vaikka kir-
joittaminen ei ollut hänelle mieluisimpia tehtäviä, hän tuli vuosien varrella tututuksi 
viljelijälehden lukijoille useiden kirjoittamiensa ja myös kuvittamiensa artikkelien 
kautta. Marraskuussa 2005 hänellä todettiin vaikea sairaus, jonka murtamana hän 
menehtyi 1.12.2006. 

Pentti Hoikkalalla oli hyvä huumori ja sosiaalinen luonne. Häntä muistavat työtoverit 
Pohjankartanossa ja sokeriteollisuudessa.
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