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Sokeripalat ovat asettumassa
paikoilleen
S

okerireformin kansalliset soveltamisratkaisut ovat nyt melko pitkällä. Talven aikana on tehty useita tärkeitä strategisia päätöksiä.

H

innanalennuskorvaukseen
tarvittavat
määrärahat tulevat EU:lta, mutta kullakin
maalla on liikkumavaraa niiden maksatuksessa. Aluksi näytti siltä, ettei kompensaatio
kokonaisuudessaan olisi suuntautunut sokerijuurikkaan viljelijöille, mielestäni vastoin EU:
n tarkoitusta. Lopulta sovittiin neuvottelussa
valtiovallan ja maataloustuottajien kesken,
että korvaukset alennetaan vasta vuonna
2014, että viitevuosi on 2005 ja viljelijäkohtaisena maksuperusteena toimii voimassa oleva
perustoimitusoikeus. Kokonaisuutena tämä
oli hyvin harkittu päätös, joka palkitsee tuottavuutta ja tukee viljelyn jatkuvuutta.

R

eformiratkaisussa Suomi oli sopinut
leikkaavansa sokerikiintiötään ja sulkevansa toisen tehtaan. Omistajana Sucros esitti, että Säkylän tehdas jatkaa ja Salon tehdas
suljetaan seuraavan käynnin jälkeen. Tämä oli
miellyttävä uutinen jatkavan tehtaan viljelijöille
ja takaisku Salon tehtaan toimittajille. Oli kuitenkin hyvä asia, että päätös tuli ajoissa, jolloin viljelijöille jää aikaa miettiä tulevaisuuden
vaihtoehtoja.

T

oimialasopimuksen ehdoilla voidaan
pehmentää tehtaan sulkemisen vaikutuksia. Neuvottelut alkoivat myöhään, koska EU:
n lainsäädäntö viipyi. Uudessa tilanteessa so-

pimuksen valmistelu on ollut monimutkaista.
Tätä kirjoitettaessa osapuolet ovat päässeet
yhteisymmärrykseen tärkeimmistä rahallisista
asioista, mutta yksityiskohdat ovat vielä hiomatta. On kuitenkin päästy niin pitkälle, että
Sucros voi lähettää sopimustarjoukset viljelijöille.

E

delleen on epävarmaa, miten valtiovalta
suhtautuu sokerijuurikkaan kansallisen
tuen maksamiseen tänä vuonna. Tämä on EU:
n sallima tuotantosidonnainen tukimuoto, joka
parantaa sokerijuurikkaan kilpailukykyä muihin viljelykasveihin nähden. Olisi ehdottoman
tärkeätä, että ministeriö tekisi pitkäjänteisen
linjauksen tuen käytöstä. Se antaisi taloudelliset kehykset juurikkaan viljelylle ja mahdollisuudet yksilöllisille kannattavuuslaskelmille.

S

okeria on tällä hetkellä liikaa EU:n markkinoilla. Sokerireformi ei pure riittävän nopeasti, joten komissio päätti leikata maakiintiöt jo ennen kylvökautta. Tavallisesti kiintiön
leikkaus, EU:n kielellä deklassiﬁointi, on tehty
vasta syksyllä. Nyt halutaan viestittää, että
markkinatilanteen pitää vaikuttaa suoraan
kylvöaloihin. Parempi tietää tosiasiat keväällä
kuin syksyllä, jolloin lähes kaikki työt on tehty.

K

aikista suurista muutoksista huolimatta
haluan toivottaa hyvää kylvökautta ja tulevaisuuden uskoa!

23.3.2006 Nils Lindroos
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SATOVUOSI 2006
KÄYNNISTYY
Me kaikki sokeriketjussa mukana olevat olemme eläneet
epävarmoissa tunnelmissa aina siitä asti, kun keskustelu
EU:n sokerin markkinajärjestelmän uudistamisesta
tosissaan alkoi kesällä 2004, eli lähes kaksi vuotta sitten.
Vaikka tehdyt päätökset ovatkin olleet raskaita itse
kullekin meistä, on kai kuitenkin sanottava, että parempi
tämäkin kuin jatkuva epävarmuus.

Ilmoitin helmikuun 9. päivänä Salon juurikassokeritehtaalla YT-neuvottelujen aloittamisesta ja suunnitelmista
tehtaan lopettamiseksi ensi
syksyn kampanjan jälkeen.
Tehtaan lopetus liittyy osana
laajempaan sokerituotannon
supistamissuunnitelmaan,
jonka mukaan myös tanskalainen Assensin tehdas ja
ruotsalainen
Köpingebron
tehdas suljetaan. Yhteensä
suunnitellut supistukset koskevat n. 350 henkilöä, Suomessa menettelyn piirissä on
62 henkilöä Sucroksen palkkalistoilta. Daniscon sokerikiintiötä myydään Suomessa
ja Ruotsissa, jotta tuleva tuotantorakenne vastaisi markkinoiden tarvetta.
Salon tehtaan kohtalo iskee
suuren aukon suomalaiseen
sokeriteollisuuteen sekä sitä
tukeviin toimintoihin ja vaikuttaa syvästi koko sokeriyhteisöön. Juurikkaan viljelyala
supistuu n. 40 %, eli yli 10 000
ha, mikä saattaa tarkoittaa
jopa tuhannen nykyisen sopimusviljelijän poistumista
sokerijuurikkaan tuotannosta

4 - Juurikassarka 2/2006

vuodesta 2007 eteenpäin. Ja
vaikka poistuvien viljelijöiden
lukumäärä olisi pienempikin,
tarkoittaa tämä jäljellejäävien
’laihtumista’, koska viljelyalaa
joka tapauksessa on pienennettävä.
Yhden tehtaan malli on erittäin haastava, kun katsotaan
nykyistä
viljelyrakennetta.
Keskimääräiset juurikkaan
kuljetusmatkat tulevat ainakin
alkuvaiheessa kasvamaan,
mikä aiheuttaa selkeitä tehostustarpeita sekä viljelyssä
että tuotannossa.
Miksi Salon tehdas?
Tämä kysymys oli useimmin
kuultu, kun yllä oleva tieto tuli
julkiseksi. Molemmilla juurikassokeritehtailla on omat
vahvuutensa mutta myös
rajoituksensa, kun ajatellaan
seuraavaa kymmentä vuotta. Mikään yksittäinen tekijä
ei kuitenkaan ollut niin merkittävä, että sen voisi katsoa
ratkaisseen.
Kumpaankin
tehtaaseen on satsattu sama
määrä viimeisten vuosien aikana. Helppoa ja ilmeistä ratkaisua ei meillä ollut.

Synkistä uutisista huolimatta
toiminta jatkuu ja haasteisiin
tulee vastata. Suomi oli joka
tapauksessa katsottu erääksi
sokerituotannon raja-alueeksi ja näin myös tuotannon
lopettavaksi maaksi uuden
sokerilain astuessa voimaan
1.7.2006. Suomen saama
kansallinen
maksuoikeus
juurikkaan tuotannolle antaa
kuitenkin
mahdollisuuden
pitää kiinni kiintiösokerin tuotannosta niin, että mahdollinen energiatuotanto ja etenkin polttoaine-etanolituotanto
saadaan käyntiin seuraavien
vuosien aikana. Tämä saatu
’jatkoaika’ on syytä käyttää
tarkoin hyväksi. Juurikas ei
yksin riitä raaka-aineeksi
vaan sitä on täydennettävä
viljalla, Suomen tapauksessa
todennäköisimmin ohralla.
Polttoaineeseen käytettävän
etanolin tuotannolle saattaa
olla piankin Suomessa tilausta, sillä EU edellyttää jäsenmailtaan n. 6 %:n osuutta
uusiutuville energialähteille
vuoteen 2010 mennessä.
Suomessa taso on tällä hetkellä käytännössä lähellä nol-

laa. Ensimmäinen askel voisi
olla kiintiösokerin tuotannosta poistuvien 10 000 ha:n juurikaspeltojen käyttö energian
tuotantoon.
Tällä hetkellä keskustelua
käydään laajalti ja muutama korkean tason poliittinen
kanta on jo kuultu. Suuret
automaat, kuten USA ja
Ruotsi, ovat jo ilmoittaneet
pyrkivänsä tuontienergiasta riippumattomiksi seuraavan 20 vuoden aikana, joten voisi ajatella Suomenkin
päätyvään lopulta samaan

ratkaisuun. Nyt vapautuville resursseille voitaisiin näin
löytää järkevää käyttöä. Tällä
tavalla Suomikin ottaisi ensimmäisen pienen askeleen
uusiutuvien
liikennepolttoaineiden tuotannossa ja samalla varmistettaisiin sokerin
huoltovarmuus mahdollisessa kriisitilanteessa.

syllä käynnistyy kaksi juurikassokeritehdasta,
jotka
jalostavat suomalaisesta juurikkaasta suomalaista sokeria suomalaisten asiakkaiden
tarpeisiin.

Satovuosi 2006 käynnistyy,
sen me nyt tiedämme. MTK/
SLC ja Sucros ovat päässeet
yhteisymmärrykseen sokerijuurikkaan toimitusehdoista
vuosille 2006 ja 2007. Syk-

Vesa Kurula

Haluan toivottaa kaikille sopimusviljelijöillemme hyvää
sokerivuotta 2006.
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Sokerijuurikkaan viljelyn tuet
Antti Lavonen, Kasvinviljelyasiamies, MTK ry

Uusi sokerilaki ja tänä vuonna käyttöön otettava
tilatukijärjestelmä merkitsevät muutoksia myös
sokerijuurikkaan tukijärjestelmään. Sokerijuurikkaalle
tulee uusia tukielementtejä, kuten EU-rahoitteinen
tasatuki ja sokerijuurikkaan saama lisäosa sekä

kansallisesti rahoitettava sokerijuurikkaan kansallinen
tuki. Ympäristötuen lisäosa on uhanalainen ensi
vuodesta eteenpäin. Ympäristötuki- ja luonnonhaittakorvausohjelmat uudistuvat vuodesta 2007 lähtien.
Sokerijuurikkaan viljelijöille maksetaan EU:n
kokonaan rahoittamia tukia, osarahoitteista
luonnonhaittakorvausta (LFA-tukea) ja ympäristötukea
sekä kansallisia tukia.

CAP-tuet

Sokerijuurikas tulee Suomessa osaksi tilatukijärjestelmää
tästä vuodesta lähtien. Tähän astihan sokerijuurikas ei
ole saanut EU:n kokonaan
rahoittamia CAP-tukia. Kun
Suomi valitsi tilatuessa yhdistelmätukimallin,
saatiin
sokerijuurikkaallekin oikeus
maksaa tasatukea. Tasatuki on erisuuruinen kolmella
eri tukialueella (A, B–C1 ja
C2–C4). Alueet vastaavat
EU:n peltokasvien tuen viitesatoalueita. Tällä hetkellä
ei tiedetä tasatuen lopullista
tarkkaa tasoa, johon vaikuttaa mm. se, kuinka paljon
raivattuja peltoja ilmoitetaan
tämän kevään tukihaussa
mukaan CAP-tukialaan.
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Helmikuun
loppupuolella
hyväksytty
uusi
sokerin
markkinajärjestelmä toi mukanaan hinnanalennuskorvauksen, joka myös liitetään
tilatukeen. Suomi saa EU:lta
neljän vuoden aikana portaittain nousevan summan
tähän tarkoitukseen. Tuki
jatkuu markkinajärjestelmän
loppuun vuoteen 2014 asti.
Kansallisella päätöksellä hinnanalennuskorvaus päätettiin
maksaa tilatuen lisäosana,
joka alkaa alentua vuodesta
2014 lähtien muiden lisäosien tapaan. Perusteena ovat
tilan perustoimitusoikeudet
(A + B-sokerikiintiö) vuodelta
2005. Tuen suuruus on vuonna 2006 noin 56 euroa/sokerikiintiötonni.

Hinnanalennuskorvaukseen
tarkoitetun EU-tuen enimmäismäärä
Vuosi

Enimmäismäärä
(milj. euroa)
2006
8,255
2007
10,332
2008
12,409
2009–2014
13,520

Tämän lisäksi Suomi sai oikeuden maksaa alueellistamislisää neljän vuoden ajan
1,281 milj. euroa/vuosi. Tämä
päätettiin liittää myös osaksi
lisäosaa. Alueellistamislisän
arvo on noin 9 euroa/sokerikiintiötonni.
Hehtaarikohtaisen lisäosan suuruuteen
vaikuttavat juurikkaan hehtaarisadon lisäksi muiden vil-

jelykasvien osuus tilan peltoalasta. Mitä vähemmän muita
kasveja tilalla viljellään, sen
korkeammaksi lisäosa muodostuu. Lisäosa liitetään tilan
tukioikeuksiin tänä vuonna.
Lisäosa on kiinteä osa tukioikeutta. Sitä ei voi esimerkiksi
myydä ilman tukioikeutta. Lisäosalliset tukioikeudet tulee
ottaa huomioon tilan maanvuokrasopimuksissa.

Ympäristötuki

Ympäristötuen
saamisen
edellytys on viisivuotinen
ympäristötukisopimus. Tuki
on korvausta vaadittavien toimenpiteiden kustannuksista
ja tulonmenetyksistä. Nykyisessä ympäristötuessa on
myös kannusteosa. Perustoimenpiteistä maksettava tuki
on erisuuruinen kasvinviljelyja kotieläintiloilla. Kasvinviljelytilan tuki on 93,34 euroa/ha
ja kotieläintilan 116,89 eu-

roa/ha. Tämän lisäksi on voitu valita yksi lisätoimenpide,
jonka arvo on 13,46 tai 23,55
euroa/ha. Ahvenanmaalla on
erillinen ympäristötukiohjelmansa.
Uutta ohjelmakautta 2007–
2013 varten valmistellaan
uutta ympäristötukiohjelmaa
työryhmässä, johon kuuluu
edustajia monelta taholta.
Työryhmän luonnos uudeksi
ympäristötukiohjelmaksi on
käynyt jo kerran lausuntokierroksella mutta valmistelu
jatkuu vielä kevätkauden.
Ehdotuksen mukaan ero kasvinviljely- ja kotieläintilojen
perustoimenpiteiden tuessa
poistuisi. Sokerijuurikkaalle
oleellisia asioita ovat mm.
se, että nykyisin lisätoimenpiteenä oleva tarkennettu
lannoitus on tarkoitus siirtää
perustoimenpiteeksi. Luonnoksen mukaan sokerijuuri-

kas ei täyttäisi talviaikaisen
kasvipeitteisyyden vaatimusta. EU:n maaseutuasetuksen
mukaisiin toimenpiteisiin käytettävissä olevat unionin ja
kansallisen rahoituksen määrät ovat avoimia. Tämän takia
myöskään tuen tasoa ei tiedetä tarkasti. On puhuttu kuitenkin 50–60 euron tukitasosta/ha perustoimenpiteistä ja
5–20 euron tukitasosta/ha
lisätoimenpiteistä. Valittavissa olevien lisätoimenpiteiden
lukumäärä tarkentuu kevään
aikana. Luonnoksessa on puhuttu 0–2 lisätoimenpiteestä.

Luonnonhaittakorvaus
eli LFA-tuki

LFA-tuella korvataan epäsuotuisista luonnonoloista johtuvia haittoja. Tuki on kattanut
koko Suomen vuodesta 2000
lähtien. LFA-tukea yhdessä
kansallisen lisäosan kanssa
voidaan maksaa keskimäärin
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enintään 250 euroa/ha. Tuki
on porrastettu tukialueittain.
A-alueella tuen taso on 150
euroa/ha, B–C1-tukialueilla
200 euroa/ha ja C2–C4-tukialueilla 210 euroa/ha.
Uutta ohjelmakautta 2007–
2013 varten valmistellaan
myös uutta LFA-tukea. Tältä
osin on tavoitteena säilyttää
järjestelmä entisellään. Tuen
taso on tarkoitus säilyttää
nykytasolla ja aluejako entisenä. Rahoituksen suhteen
LFA-tukea koskee sama
epävarmuus kuin ympäristötukea. Tavoitteena on varmistaa EU-rahoitus LFA-tuelle
vanhalla tasollaan. Komissio
valmistelee kuitenkin uusia
kriteereitä luonnonhaittakorvausalueiden määrittelylle.
Lisäksi komissio esittää muutoksia maksimitukitasoihin.
Komission tavoitteena on
antaa uudet kriteerit sisältävä esitys vuonna 2008 ja se
tulisi voimaan vuonna 2010.

Kansalliset tuet

Sokerijuurikkaalle voidaan
maksaa ympäristötuen lisäosaa A- ja B-tukialueilla, LFAtuen lisäosaa koko maassa
ja pohjoisen tukia C-alueella.
Uusi sokerijärjestelmä antaa
mahdollisuuden maksaa lisäksi kansallista sokerijuurikkaan tukea korkeintaan 350
euroa/ha.

Ympäristötuen lisäosa

Kansallinen
kasvinviljelyn
tuki muuttui ympäristötuen lisäosaksi, jota vuodesta 2005
eteenpäin voidaan maksaa
enintään 55 milj. euroa. Ympäristötuen lisäosaan oikeuttavia kasveja ovat sokerijuurikkaan lisäksi viljat, öljy-,
8 - Juurikassarka 2/2006

valkuais- ja kuitukasvit, tärkkelysperuna, viljellyt nurmet
sekä
avomaavihannekset,
omena ja marjat. Jos tukeen
oikeuttavien
hehtaareiden
mukainen tukimenekki ylittää
55 milj. euron määräraharajoitteen, leikataan lisäosaa
vuosittaisella päätöksellä.
Sokerijuurikkaalle voidaan
maksaa lisäosana enintään
92 % tilan ympäristötuen
(perustuki + lisätoimenpide)
arvosta.
Sokerijuurikkaan
ympäristötuki voi olla tilan
tuotantosuunnasta
riippuen 106,8–140,4 euroa/ha,
joten lisäosan suuruus voi
olla 98,3–129,0 euroa/ha.
Esimerkiksi tarkennetun lannoituksen lisätoimenpiteeksi
valinnut kasvinviljelytila saa
ympäristötuen lisäosaa 98,3
euroa/ha.
Ympäristötuen lisäosalta putoaa pois laillisuuspohja ja
kytkentä ympäristötukiohjelmaan uudella ohjelmakaudella. On kysymysmerkki
voidaanko tukea jatkaa poikkeussäännöllä vielä vuonna
2007 vai onko se pyrittävä liittämään 141-tukijärjestelmän
osaksi. Selvää on kuitenkin,
että sokerijuurikkaan ja muidenkin erikoiskasvien viljelyedellytykset vaativat pikaista
ratkaisua lisäosan osalta.

LFA-tuen kansallinen
lisäosa

LFA-lisäosa otettiin koko
maassa käyttöön vuonna
2005 osana komission kanssa
sovittua Etelä-Suomen kansallisen tuen ratkaisua. LFAtuen ja lisäosan yhteismäärä
ei saa ylittää keskimäärin 250
euroa/ha. Lisäosan arvo on

eriytetty kotieläin- ja kasvinviljelytiloilla. Tuki on kotieläintiloilla 80 euroa/ha korkeampi. Pohjaosa on tukialueesta
riippuen 20 tai 25 euroa/ha.
Keskiarvon ylittymisen vuoksi
enimmäismääriä ei ole voitu
maksaa. Arvio vuoden 2006
perusosaksi on A-, B- ja C1tukialueilla 18,74 euroa/ha ja
kotieläintilan korotus 74,96
euroa/ha. C2–C4-tukialueilla
perusosa on arviolta 23,43
euroa/ha ja kotieläintilan korotus 74,96 euroa/ha.

Pohjoinen tuki

Sokerijuurikkaalle pohjoista
tukea maksetaan C1–C2p-tukialueilla enintään 3 750 hehtaarille. Vuoden 2006 arvioitu tukitaso on 185 euroa/ha
pohjoista hehtaaritukea sekä
C2–C2p-tukialueilla yleistä
hehtaaritukea 35 euroa/ha.

Kansallinen sokerijuurikkaan tuki

Uudessa sokerilaissa Suomi
sai oikeuden maksaa sokerijuurikkaalle kansallista tukea
enintään 350 euroa/ha. Päätös tuesta tullaan tekemään
vuosittain kansallisen tuen
päätöksen yhteydessä. Vuoden 2006 tuesta tehdään erillinen päätöksensä, kun toimialasopimukseen on päästy.n

Edelleenkin sokerijuurikas
tarvitsee vahvimmat
puolustajansa.

Kolmen tehoaineen voimalla Betanal Progress
Laajatehoinen kolmen tehoaineen yhdistelmä
Betanal Progress on juurikkaan rikkakasvitorjunnan avaintuote. Se on testatuin ja ytimeltään
koetelluin, kasvinsuojeluaineiden johtavan expertin Bayerin, kehittämä ja valmistama tuote.
Lisäksi kannattaa muistaa myös muut Bayerin
tutut ja luotettavat tuotteet, fenmedifaami-valmiste Betanal SC ja etofumesaatti Tramat 500 SC.

Betanal Progress SE

• kolmen tehoaineen
monipuolinen seos
• ystävällinen juurikkaalle
ja käyttäjälle
Pakkaus 10 l

Bayer Oy CropScience • Suomalaistentie 7 • 02270 Espoo
Puh. 09 887 887 • Fax 09 887 8703 • www.cropscience.bayer.fi
Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä.
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ESA-menetelmästäkö
ratkaisu juurikkaanviljelyn
kannattavuusongelmiin?
Matti Erjala & Nils Lindroos, SjT

On hyvin mahdollista, että ESA-menetelmällä voidaan tulevaisuudessa
parantaa sokerijuurikkaanviljelyn kannattavuutta entistä
ympäristöystävällisimmin keinoin.
ESA-menetelmässä joudutaan hieman tinkimään sadon määrästä, mutta
kustannuspuolella tulee niin paljon säästöjä, että ESA-menetelmään
siirtyminen kannattaa.
ESA-menetelmän hyödyllisyys on riippuvainen hintasuhteista
(tuotantopanokset/sokerijuurikas). ESA-menetelmän hyöty tulevaisuudessa
voi pienentyä, jos tuotantopanokset halpenevat. Kasvinsuojeluaineissa
ensimmäiset halpenemisen merkit ovat jo näkyvissä.
Suomalaisen sokerintuotannon suurimpana
ongelmana voidaan pitää peltojemme tämänhetkistä huonoa sadontuottokykyä. Pienen
sadon eteen joudumme käyttämään lähes samat tuotantopanokset kuin edullisimmallakin
viljelyalueilla, jolloin sokerin tuotantokustannus tulee selvästi kalliimmaksi kuin kilpailijamaissamme.
Suomalaisen sokerintuotannon selviytymisstrategiana voisi olla oloihimme sopeutettu
viljelymenetelmä, jolla pystyttäisiin oleellisesti
10 - Juurikassarka 2/2006

vähentämään nykyisiä tuotantokustannuksia.
Tähän meidät ehkä pakottaa muuttuva toimintaympäristömme, jossa vähenevien tuottojen
taakkana ovat edelleen kalliit tuotantopanokset. Onko tästä vaikeasta tilanteesta ulospääsytietä? Voisimme sanoa, että siihen löytyy
useitakin vaihtoehtoja. Yksi varteenotettava
vaihtoehto voisi olla ESA-menetelmä, jolla tuotantopanosten kustannukset saataisiin kuriin.
ESA-menetelmän ideoi jo muutamia vuosia
sitten köyliöläinen mv. Esa Ruohola. Idean perusajatuksena on optimoida sokerijuurikkaan-

viljelyn perusasioita panos-tuotos suhteen
muuttuessa. Esa Ruoholan aloitteesta
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa
aloitettiin menetelmän tutkiminen vuonna 2003. Kysymys on hyvin haastavasta
tutkimuskentästä. Olemme olleet tietoisia
siitä, että aiheen tutkiminen olisi vaatinut
ns. faktorikokeiden tyyppisiä koeratkaisuja. Valitettavasti tähän ei ollut mahdollisuuksia ja sen vuoksi päädyttiin helppoon
ja käytännölliseen koejärjestelyyn. Tähän
asti vuosina 2003–2004 toteutetuissa neljässä kenttäkokeessa on verrattu nykyistä
viljelymenetelmää ESA-menetelmään:

Perniö Perniö Särkisalo
PK
Pyyntalo Taamarla
2003
2004
2005
Esikasvi
Sj.
Sj.
Sj.
Maalaji
HeS
HtS
LjS
Multavuus
m
m
m
pH
7,32
7,40
6,95
P mg/l
81
15
38
K mg/l
151
180
246
Na mg/l
31
55
72
Mg mg/l
118
411
172
Ca mg/l
4360
6650
5875

Köyliö
Räpi
2005
Sj.
He
rm
7,4
18
105
30
144
9160

1. Nykyinen menetelmä
Riviväli 47,5 cm.
Siemenväli 15,0 cm.
Lannoitus koelohkon tarpeen mukaan 1)x kg/ha (sijoituslannoitus).
Kasvinsuojelu koelohkon tarpeen mukaan (kokopinnan ruiskutus).
Ei harauksia.
Korjuu 1-rivisellä korjuukoneella.
1)x v.2003 Juurikkaan Y 2 (N16-P4-K5-Na6) 700 kg/ha (Pohjankartano)
1)x v.2004 Juurikkaan Y 2 (N16-P4-K5-Na6) 700 kg/ha (Pyyntalo)
1)x v.2005 Nurmen NK 2 (N20-P0-K7-Na4) 500 kg/ha (Räpi)
1)x v.2005 Juurikkaan NK 1 (N18-P0-K6-Na6) 670 kg/ha (Taamarla)
2. ESA-menetelmä
Riviväli 95,0 cm.
Siemenväli 15,0 cm.
Lannoitus koelohkon tarpeen mukaan 2)y kg/ha (sijoituslannoitus).
Kasvinsuojelu koelohkon tarpeen mukaan (riviruiskutus n. 25 cm kaistalle).
Rivivälit pidetään puhtaana haraamalla.
Korjuu 1-rivisellä korjuukoneella.
2)y=((x kg/ha)/2)*0,80=280,0 kg/ha Juurikkaan Y 2 (Pohjankartano)
2)y=((x kg/ha)/2)*0,70=245,0 kg/ha Juurikkaan Y 2 (Pyyntalo)
2)y=((x kg/ha)/2)*0,75=187,5 kg/ha Nurmen NK 2 (Räpi)
2)y=((x kg/ha)/2)*0,70=235,0 kg/ha Juurikkaan NK 1 (Taamarla)

Koepaikkoina ovat olleet hyvän sadontuottokyvyn omaavat savimaan pellot. Tavoitteena oli, että kokeet olisi perustettu poutiville
maalajeille, jolloin ESA-menetelmä olisi ollut
kenties kilpailukykyisimmillään. Käytännössä kokeet on jouduttu perustamaan kolmen
kokeen osalta ”lihaville” saville. Ainoastaan

Taamarlan koe vuonna 2005 sijaitsi poutivalla
liejusavimaalla, mutta kesän kuluessa saatiin
sadetta aina sopivaan aikaan, joten pellon
poutivuus ei ollut vaikuttavana tekijänä kyseisellä koepaikalla. Koepaikat olivat viljavuuden
suhteen erinomaisessa kunnossa.
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Koetulosten mukaan viljelymenetelmillä oli
vaikutusta sadon määrään, muttei sanottavasti sokerijuurikkaan laatuun. Kasvutiheys ja
lannoituksen mitoitus oli ilmeisesti kohdallaan,
koska laatu oli kummassakin tapauksessa lähes samanlainen. Määrällisesti ESA-menetelmä antoi merkittävästi huonomman tuloksen
kuin nykyinen viljelymenetelmä – ei kuitenkaan niin paljon kuin ehkä oli odotettu:

Juurisato t/ha
Pohjankartano
Pyyntalo
Taamarla
Räpi

2003
2004
2005
2005

Nykyinen
46,3
47,3
54,1
45,9

Keskimäärin 2003–2005 48,4
Suhdeluku
100
Sokeri-%
Pohjankartano
Pyyntalo
Taamarla
Räpi

2003
2004
2005
2005

ESA
35,8
39,2
45,2
39,8
40,0
83

18,15
17,23
17,53
13,83

17,88
17,15
17,68
13,61

Keskimäärin 2003–2005 16,68
Suhdeluku
100

16,58
99

Saanto-%
Pohjankartano
Pyyntalo
Taamarla
Räpi

85,6
85,6
86,4
74,0

84,9
85,0
86,6
72,3

Keskimäärin 2003–2005 82,9
Suhdeluku
100

82,2
99

2003
2004
2005
2005

Taloudelliset laskelmat tehtiin Pentti Hoikkalan työaikatutkimuksien antamien tulosten
perusteella (2003–2004). Seuraavissa taulukoissa on verrattu menetelmien kannattavuutta. Laskennan pohjana ovat koesarjan neljän
kokeen keskiarvotulokset. Taulukoissa on
käytetty kolmenlaisia sokerijuurikkaan hintoja
EU:n sokerireformista johtuen (2005, 2006 ja
2009). Tuotantopanosten hintojen on oletettu
tarkastelujakson aikana (2005–2009) pysyvän
samana.
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Vuosi 2005
Tulot e/ha

Nykyinen ESA
2442,2 2003,1

Yhdistelmäkylvö
Siemenet
Lannoitteet
Kasvinsuojelu
Haraus
Korjuukustannus

110,0
252,1
153,3
229,2
17,2
277,0

98,6
126,1
56,4
137,0
51,5
160,7

Menot yhteensä

1038,8

630,3

Katetuotto e/ha
Suhdeluku

1403,4
100

1372,8
98

Vuoden 2005 hinnoilla laskettuna nykyinen viljelymenetelmä antaa hieman paremman katetuoton kuin ESA-menetelmä (1403,4-1372,8 =
+30,6 e/ha).
Vuosi 2006
Tulot e/ha

Nykyinen ESA
1744,4 1430,1

Menot yhteensä

1038,8

630,3

Katetuotto e/ha
Suhdeluku

705,6
100

799,8
113

Vuoden 2006 hinnoilla laskettuna ESA-menetelmä antaa jo merkittävästi paremman
katetuoton kuin nykyinen menetelmä (799,8705,6= +94,2 e/ha).
Vuosi 2009
Tulot e/ha

Nykyinen ESA
1405,4 1152,4

Menot yhteensä

1038,8

630,3

Katetuotto e/ha
Suhdeluku

366,6
100

522,1
142

Vuoden 2009 hinnoilla laskettuna ESA-menetelmä antaa jo erittäin merkittävästi paremman katetuoton kuin nykyinen viljelymenetelmä (522,1-366,6= +155,5 e/ha).

ESA-menetelmän muut edut

Korjuukelpoisia yksilöitä (halkaisija > 4 cm)
oli nykyisen viljelymenetelmän ruuduilla keskimäärin 102 900 kpl/ha ja vastaavasti ESAmenetelmän ruuduilla 54 800 kpl/ha. Juurik-

kaiden koko oli nykyisen viljelymenetelmän
ruuduilla keskimäärin 470 g/juurikas ja vastaavasti ESA-menetelmän ruuduilla 730 g/
juurikas.

valossa lannoituksen mitoitutus reunavaikutuksen osalta onnistui hyvin, sillä molemmat
viljelymenetelmät tuottivat laadullisesti lähes
samanarvoista juurikasta.

ESA-menetelmän lisäetuna voi olla tutkimuksiin perustuva tieto siitä, että suuren juurikkaan mukana tulee tehtaalle useimmiten
vähemmän multaa kuin pienen juurikkaan
mukana. Tämä voi olla hyvinkin merkittävä
tekijä, kun tulevaisuudessa sokerijuurikkaan
kuljetusmatkat pitenevät. Suurempi juurikas
on myös tehtaalle mieluisampaa raaka-ainetta kuin pieni juurikas.

Koetulosten perusteella lannoituksen suunnittelu voidaan jakaa kahteen osaan, rivivälivaikutuskomponenttiin ja reunavaikutuskomponenttiin. Matemaattisesti lannoituksen suunnittelu tapahtuu seuraavan yhtälön mukaan:

Edellä esitetyissä katetuottolaskelmissa ESAmenetelmä olisi edelleen parantanut asemiaan, jos myös rahtikustannukset tehtaalle olisi
otettu huomioon.

Lannoituksen reunavaikutus

Koetulosten mukaan sokerijuurikkaan lannoituksen suunnittelussa on otettava huomioon
riviväli ja ns. reunavaikutus, kun käytetään
rivikohtaista sijoituslannoitusta. Rivivälin ollessa 47,5 cm lannoitussuositus on sama kuin
nykyinen lannoitesuositus. Jos mennään harvempiin riviväleihin, niin lannoitusta on pienennettävä esimerkin 2 mukaisesti.
Kokeiden suunnittelussa otettiin huomioon
ns. reunavaikutuskomponentti, joka koejäsentelyssä näkyy kertoimina 0,8, 0,7, 0,75 ja
0,7. Reunavaikutus pyrittiin valitsemaan sellaiseksi, että kumpikin menetelmä tuottaisi
laadullisesti lähes samanarvoista juurikasta
(sokeri-% ja saanto-%). Keskiarvotulosten

Esimerkki 1.
Riviväli 47,5 cm (kaavassa r:n paikalle)
Lannoitustarve 700 kg/ha (kaavassa x:n paikalle)
((1000000/r)/21052,6)*x+((30-0,63*r)/
100)*(x/2)=700 kg/ha
<—rivivälikomponentti—> <—reunavaikutuskomponentti—>
Esimerkki 2.
Riviväli 75,0 cm (kaavassa r:n paikalle)
Lannoitustarve 700 kg/ha (kaavassa x:n paikalle)
((1000000/r)/21052,6)*x+((30-0,63*r)/
100)*(x/2)=383 kg/ha
Koetuloksista on luettavissa, että reunavaikutus on eri ravinteille erilainen. Tässä yhteydessä kaikkia ravinteita on käsitelty saman
kaavan mukaan. Tulevaisuudessa, kun kokemus karttuu, niin kenties jokaiselle ravinteelle
(typpi, fosfori, kalium ja natrium) lasketaan
oma reunavaikutuskomponenttinsa. n
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Kasvinsuojelun kesä 2006
Liisa Eronen, SjT

Sokerijuurikkaan viljely kokee parhaillaan ehkä historiansa yhtä
pahinta kriisiä. Viljelyn jatkuminen ja kannattavuus ovat olleet
uhattuina. Tiukentuvat ympäristövaatimukset asettavat lisäksi kovia
rajoituksia tiloille, joilla juurikkaan viljelyyn sopiva peltoala ei ole
kovin suuri. Ensi vuonna torjunta-aineiden käyttöä voidaan tarkastaa
laajemminkin, mutta tänä vuonna tarkastukset keskittyvät lähinnä
ympäristötuen täydentävien ehtojen vaatimuksiin.
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) lähetti viime
vuonna viljelijöille Viljelytapa
ja ympäristöehdot -vihkosen, jonka kohdassa 3. Lakisääteiset hoitovaatimukset
mainitaan mm. EU:n pohjavesidirektiivi (80/86, artikla
4 ja 5). Se velvoittaa viljelijät
suojelemaan pohjavesiä tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta.
Yleinen vastuu säädöksen
täytäntöönpanosta ja valvonnasta on kuntien ympäristöviranomaisilla ja alueellisilla
ympäristökeskuksilla. Täydentävien ehtojen valvonta
kuuluu TE-keskusten maaseutuosastoille.
Viime kesänä tehtyjen tarkastusten yhteydessä havaittiin,

Taimipoltetta
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MMM:n antamien tietojen mukaan, kymmenen vakavaksi
luokiteltavaa torjunta-aineen
käyttövirhettä pohjavesialueella. Tarkastajat keskittyivät
lähinnä huomauttamaan torjunta-aineiden virheellisestä käytöstä. Tänä vuonna
virheistä seuraa rangaistus.
Ajankohtaiset tiedot rajoituksen alaisista valmisteista
löytyvät
Kasvintuotannon
tarkastuskeskuksen (KTTK)
Internet-sivuilta (www.kttk.ﬁ).
Pohjavesialueiden kasvinsuojelua käsitellään vielä omassa
artikkelissaan.

Tuhohyönteisten ja
taimipoltteen torjunta

Juurikkaan siemenkäsittelyissä ei tänä vuonna ole tapahtunut suuriakaan muutoksia.

Jos Gaucho -siementä on
jollakin lohkolla käytetty yhtäjaksoisesti kolme vuotta,
se kannattaa vaihtaa Cruiser
–siemeneen seuraavaksi neljäksi vuodeksi, jos lohkolla
jatketaan juurikkaan viljelyä.
Viljelijöille on tarjottu pientä
määrää Cruiser-Force-siementä, joka sopii maatuholaisten (hyppyhäntäiset,
sokkojuoksiaiset tai tuhatjalkaiset) vaivaamille pelloille.
Useimmiten maatuholaisia
esiintyy normaalia enemmän
viljan jälkeen, jos olki on jätetty pellolle. Gaucho ja Cruiser
antavat kohtalaisen maatuholaissuojan, mutta Forcelisäys (teﬂutriini) parantaa
huomattavasti
molempien
valmisteiden maatuholaiste-

Sokkojuoksiainen

Kuva: Pests, Diseases and
Disorders of Sugar Beet.

hoa. Jos jollakin peltolohkolla
taimet keväisin häviävät kummallisesti, syynä voivat olla
maatuholaiset. Näillä lohkoilla kannattaa kokeilla CruiserForce-siementä.
SC, joka sisältää metamitronia
700 g litrassa. Se on verrattavissa Goltix 700 SC:hen.

Juurikashyppyhäntäinen ja sen viottama itävä siemen.
Kuva:Broom's Barn experimental Station, Englanti.

Cruiser-Force -siemenessä
taimipoltteen torjunta-aineista TMTD (tiraami) on korvattu Maxim Tech -valmisteella,
jonka tehoaine on ﬂudioksoniili. Fludioksoniili ei taimipoltteen alkuvaiheessa ole aivan
yhtä tehokas kuin tiraami
Tachigaren-yhdistelmässä,
mutta valmistajan mukaan se
torjuu juurimätää aiheuttavaa
sientä (Rhizoctonia solani).

Rikkakasvitorjunnan
uudet aineet

Viime vuoden loppupuolella
rikkakasvihävitteisiin hyväksyttiin kaksi uutta valmistetta
Medifam 320 SC ja Powertwin.
Medifam on vahva fenmedifaami (320 g/l) ja Powertwin
fenmedifaamin ja etofumesaatin seos (200 + 200 g/l).
Tämän vuoden maaliskuussa
myyntiluvan sai Metafol 700

Kemira GrowHow on markkinoinut omilla nettisivuillaan
Juurikkaan Rikkaneste 101:
tä ja 102:ta, jotka ovat rinnakkaisvalmisteita. Juurikkaan
rikkaneste 101 sisältää fenmedifaamia (160 g/l) ja on
verrattavissa Betasana 2000:
een. Juurikkaan Rikkaneste
102 on etofumesaatti ja Kemiran mukaan rinnakkaistuote Tramat 500 SC:lle.
Taulukoissa 1-6 metamitroni
-valmisteista (Goltix, Goltix
700 SC, KVK-meta, META ja
Metafol 700 SC) käytetään
lyhennettä MET, Betanal SC:
stä, Betasana 2000:sta ja
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teella. Normaaliolojen ainemäärät löytyvät ”haarukan”
puolivälistä. Kuivissa, samoin
kuin viileissä ja kylmissä, olosuhteissa tarvitaan suurimpia
aine- ja öljymääriä. Käyttömäärät on aina sopeutettava
kuivuuteen ja rikkakasvien
kokoon, mitä suuremmat rikat
sitä enemmän ainetta.
Taulukoihin 1 ja 2 ei ole sisällytetty vielä Medifam 320 SC:
tä. Sen käyttömäärä kevyillä
kivennäismailla on ensimmäisessä ruiskutuksessa 0,8–1,0
litraa ja toisessa ja kolmannessa 1,0–1,2 litraa hehtaaria
kohti. Savi- ja multamailla Medifamia tarvitaan 1,0–1,2 litraa
ensimmäisessä ja 1,2–1,5
litraa hehtaarille toisessa ja
kolmannessa ruiskutuksessa.
Medifamin kanssa on käytettävä Power-oil-öljyä, jonka
määrä on 0,5–1,5–(2,0) litraa
per hehtaari maalajista ja ympäristöolosuhteista riippuen.

Juurikkaan Rikkaneste 101:
stä lyhennettä FEN ja taulukossa 1 etofumesaatti-valmisteista (Tramat 500 SC,
Juurikkaan Rikkaneste 102)
lyhennettä EFU.

Ruiskutusohjelmat – yksivuotiset siemenrikat

Uudet valmisteet eivät ole aiheuttaneet suuriakaan muutoksia ruiskutusohjelmiin. Yksivuotisten siemenrikkakasvien (ns. tavalliset rikkakasvit)
torjunnassa
ensimmäinen
ruiskutus tehdään, kun rikkakasvit suurelta osin ovat sirkkalehtiasteella. Toisen ruiskutuksen ajankohta on 7–12/14
vuorokauden kuluttua ensimmäisestä ja kolmannen ker16 - Juurikassarka 2/2006

ran rikkakasvit ruiskutetaan,
kun uusi rikkakasvisukupolvi
on sirkkalehtiasteella.
Taulukoissa 1 ja 2 ovat yhden
tehoaineen valmisteista laaditut tankkiseokset. Betanal
Progress SE on pohjana taulukoiden 3 ja 4 seoksissa.
Powertwinin käyttö on esitetty
taulukoissa 5 ja 6.
Valmisteiden käyttömäärille
annetaan taulukoissa yleensä ääriarvot. Jos ruiskutuksissa käytettään pienimpiä
ainemääriä, torjuntaolosuhteiden on oltava erittäin hyvät, korkea ilman suhteellinen
kosteus, sopivasti lämmintä
ja rikkakasvit sirkkalehtias-

Suurempaa
etofumesaattimäärää tarvitaan matara-,
piha- ja kiertotatarpelloille jo
ensimmäisessä ruiskutuksessa. Näille pelloille sopivat parhaiten Progress- ja Powertwin-ohjelmat ja suuremmat
käyttömäärät näistä valmisteista. Tramat 500 SC:stä ja
Juurikkaan rikkaneste 101:stä
tarvittaisiin suuremmat määrät
kuin mitä myyntipäällysteissä
on annettu. Progressia ei näillä pelloilla kannata laimentaa
ensimmäisessä ruiskutuksessa. Jos savikoita on paljon,
Betanalista,
Betasanasta,
Juurikkaan rikkaneste 101:stä
ja Medifam 320 SC:stä tarvitaan suurimmat määrät.
Taulukoissa 3 ja 4 on annettu

käyttömäärät sekä Betanal
Progress SE:lle että fenmedifaamille (Betanal SC/Betasana 2000/Juurikkaan rikkaneste 101). Jos matarat, piha-,
kierto- ja ukontatar puuttuvat
lähes kokonaan rikkakasvistosta, Betanal Progress SE:tä
voi ”laimentaa” fenmedifaamilla. Betanal Progress SE:n
ja fenmedifaamin yhteismäärä karkeilla kivennäismailla
ei kuitenkaan saisi ylittää
ensimmäisessä
ruiskutuksessa 2,0 l/ha eikä toisessa
ja kolmannessa 2,5 l/ha, jollei
rikkakasvisto sitä erityisesti
vaadi (isot rikat, kuivat olosuhteet). Savi- ja multamailla
vastaava Progressin ja fenmedifaamin yhteismäärä on
ensimmäisessä
ruiskutuksessa 2,5 litraa ja toisessa ja
kolmannessa ruiskutuksessa
3,0 litraa hehtaaria kohti. Jos
rikkakasvien torjunnassa jostain syystä joudutaan käyttämään edellistä suurempia
ainemääriä, lohkokorttiin on
hyvä merkitä syy suurempien
ainemäärien käyttöön (esim.
ruiskutuksen
myöhästyminen, edellisen ruiskutuksen
vaillinainen teho – isot rikkakasvit).
Goltixien, KVK-metan, META:n
ja Metafolin sisältämä metamitroni on pääasiassa maavaikutteinen tehoaine. Se
toimii hyvin kosteissa oloissa.
Jos ensimmäisessä ruiskutuksessa ei käytetä Safaria,
metamitroni-valmisteiden
käyttömääräksi suositellaan
1,5 l tai kg hehtaaria kohti.
Multamailla metamitroni-valmisteita tarvitaan (1,5)–2,0 l
tai kg/ha. Kevään kosteutta
on usein jäljellä maassa ensimmäisen ruiskutuksen ai-

koihin, jolloin metamitronista
pitäisi saada vielä suhteellisen hyvä teho. Poikkeuksen
muodostaa vain erittäin kuiva
kasvukauden alku, jolloin on
syytä siirtyä suoraan Safariohjelmiin jo ensimmäisessä
ruiskutuksessa. Jos ensimmäisessä
ruiskutuksessa
rikkakasvien
kehitysaste
vaihtelee huomattavasti, on
torjunta-aineista hyvä käyttää hiukan suurempia ainemääriä.
Metamitroni-ohjelma ilman
Safaria jättää usein peltosaunioita, jotka ovat liian suuria
Safarilla torjuttavaksi seuraa-

vassa ruiskutuksessa. Näissä tapauksissa Safaria (30
g/ha) kannattaa täydentää
pienellä määrällä Matrigonia
(0,3 l/ha). Jos peltosaunioita
on aikaisempina vuosina lohkolla paljon, Safari-ohjelmaa
kannattaisi käyttää jo ensimmäisessä ruiskutuksessa.
Safaria käytettäessä on muistettava, että sitä tarvitaan vähintään kahdessa peräkkäisessä ruiskutuksessa muuten rikkakasvit toipuvat ja ne
ovat erittäin vaikeita torjuttavia myöhemmin. Rikkakasvihävitteille tulevat niin sanotut
”käyttökatot” sitä mukaa, kun
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Vesistöetäisyydet vaihtelevat
valmisteesta riippuen 10:stä
25:een metriin. Siemenrikkakasvien torjunnassa käytetyt
tankkiseokset sisältävät lähes aina fenmedifaamia, jonka vesistöetäisyys on 25 metriä. Tästä seuraa, että tankkiseoksia ei voi ruiskuttaa 25
metriä lähempänä vesistöjä.
Juolavehnäaineista Agil, Targa ja Fusilade Max kuuluvat
”25 metrin ryhmään” samoin
kuin kaikki tuhohyönteisruiskutteet. Rajoituksen voi
tarkistaa valmisteen myyntipäällysteestä kohdasta Ympäristöhaittojen ehkäisy.

niitä rekisteröidään uudelleen. Metamitroni-valmisteita,
Goltix 700 SC:tä ja Metafol
700 SC:tä saa vuodessa käyttää enintään 6 l/ha. Sama rajoitus koskee Betasana 2000:
tta. Kyseinen huomautus löytyy myyntipäällysteen käyttöohjeosasta.

Juolavehnän,
ohdakkeen ja valvatin
torjunta sekä tuhohyönteisruiskutteet

Juolavehnää, ohdaketta ja
valvattia torjutaan samoin
kuin aikaisemminkin. Näiden
rikkojen torjuntaan ei ole tullut uusia valmisteita.
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Tuhoeläinruiskutteisiin
on
Kemira GrowHow:lta tulossa
markkinoille Cyperkill-valmiste, jota toistaiseksi ei ole tutkittu juurikaskokeissa. Muut
juurikkaalla käytetyt valmisteet ovat samoja kuin viime
vuonna eikä niiden käyttömääriin tai -tapaan ole tullut
muutoksia.

Talousveden lähteet,
suojakaistat, -vyöhykkeet ja etäisyydet
vesistöstä

Talousveden lähteitä (kaivot,
lähteet) samoin kuin suojakaistoja ja vesistöetäisyyksiä
koskevat samat rajoitukset
kuin vuosi sitten.

Kaivojen ja lähteiden suojavyöhykerajoitus (30–100 m)
koskee lähes kaikkia rikkakasvihävitteitä, vain Safari,
Agil 100 EC ja Targa Super 5
SC ovat rajoituksen ulkopuolella. Tuhohyönteisruiskutteista rajoitusta ei mainita Fastac
50:n, Karate 2.4 WG:n, Sumi
Alfa 5 FW:n eikä Kestac 50:n
myyntipäällystetekstissä. Sen
sijaan kaikki dimetoaatit kuuluvat rajoituksen piiriin (esim.
R-dimetoaatti BASF, Roxion,
Danadim) samoin kuin Decis
25 EC. Gaucho- ja Cruisersiemenen kohdalla suositellaan suojavyöhykkeen jättämisestä kaivojen ja lähteiden
ympärille.
Kaivoja ja lähteitä ympäröivä suojavyöhyke voi näin ollen olla juurikkaan viljelyssä,
mutta rikkakasvit tältä alueelta joudutaan torjumaan
mekaanisesti (haraus ja perkaus) juolavehnää lukuun ottamatta.
Suojavyöhykkeen suuruuteen
(30 vai 100 metriä) viranomai-

silta ei toistaiseksi ole saatu
selvää määritelmää. Suomen
ympäristökeskus kehottaa ottamaan yhteyttä paikalliseen
ympäristöviranomaiseen,
jolloin suojavyöhykkeen suuruus voidaan määritellä tilannekohtaisesti.
Vuokrapeltojen viljelijöiden
on syytä tarkistaa talousveden lähteiden sijainti myös
vuokrapelloilla ja niiden läheisyydessä. Kaikki rajoitukset koskevat viljelijää myös
näiden peltojen osalta.

Internet-tiedotteet

Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita tullaan tarkentamaan
kesän aikana olosuhteita vastaaviksi SjT:n kotisivuilla osoitteesta
www.sjt.ﬁ/ajan-koht.
htm.n
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Pohjavesialueiden I ja II
kasvinsuojelu
Liisa Eronen, SjT

Pohjavesialueet I ja II kuuluvat alueisiin, joilta
otetaan tai tullaan lähitulevaisuudessa ottamaan
vettä asutuskeskusten käyttöön. Torjunta-aineiden
käyttöä näillä alueilla on tästä syystä rajoitettu
niiden tehoaineiden osalta, jotka voivat kulkeutua
pohjavesiin. Torjunta-aineiden käyttö kyseisillä
alueilla tullaan myös käymään läpi EU-tarkastusten
yhteydessä.
Juurikkaalla käytetyistä torjunta-aineista ovat pohjavesialueilla I ja II täydellisesti kiellettyjä kaikki metamitroni-valmisteet (Goltixit, KVK-Meta,
META ja Metafol 700 SC),
Matrigon, juolavehnäaineista
Fusilade Max ja Focus Ultra
sekä tuhoeläinruiskutteista
kaikki dimetoaatit (R-dimetoaatti, Danadim, Roxion).
Safarin käyttöä pohjavesialueilla I ja II ei suositella,
mutta sen käyttö ei ole kielletty. Sama koskee Cruiser- ja
Gaucho-siementä sekä Decis 25 EC tuhohyönteisruiskutetta.
Juolavehnän torjuntaan voi
käyttää Agil 100 EC:tä tai
Targa Super 5 SC:tä ja tuhohyönteisten ruiskuttamiseen
Karatea, Fastacia tai Sumi
Alfaa.

Rajoitettu käyttö

Fenmedifaamia, desmedifaamia ja etofumesaatia koskee
rajoitettu käyttö. Näitä tehoaineita on seuraavissa valmis20 - Juurikassarka 2/2006

teissa: Betanal SC, Betasana 2000, Medifam 320 SC,
Juurikkaan Rikkaneste 101,
Tramat 500 SC, Juurikkaan
Rikkaneste 102, Betanal
Progress SE ja Powertwin.
Rajoitus jakaa pohjavesialueet I ja II kahteen luokkaan:
I. Jos pellon pohjamaa on hienoa hietaa hienojakoisempaa
(hiesu, savi tai multamaa) ja
pellot ovat salaojitettuja,
edellä mainittuja valmisteita
voidaan käyttää tarvittaessa
joka vuosi pienintä mahdollista annostusta käyttäen.
II. Jos pohjamaa on hienoa
hietaa (HHt) tai sitä karkeampaa, edellä mainittuja
valmisteita voidaan käyttää
tarvittaessa joka toinen vuosi pienimmällä mahdollisella
annostuksella ja ruiskutukset
voi tehdä koko alalle. Tähän
luokkaan kuuluvat maat ovat
hietaa, hiekkaa tai moreenia.
Jos kyseiset pellot ovat joka
vuosi juurikkaalla, on käytettävä riviruiskutusta ja pienin-

tä mahdollista annostusta.
Myös näiden peltojen on oltava salaojitettuja. Pahempien
rikkakasviongelmien välttämiseksi viljelykierto olisi syytä palauttaa näille pelloille,
jos se vain on mahdollista.
Rajoituksessa mainittu pienin
mahdollinen annostus määriteltiin KTTK:ssa pienimmäksi ainemääräksi vallitsevat
olosuhteet ja rikkakasvisto
huomioon ottaen. Näin ollen
pienin mahdollinen annostus
ei aina olisi sama kuin pienin
etiketissä mainittu käyttömäärä, jos ruiskutukset ovat
myöhässä ja rikkakasvit ovat
isoja tai rikkakasvisto vaatii valmisteesta suurempaa
käyttömäärää (esim. tattaret,
matara).
Rajoituksessa mainitaan pohjamaan laatu, joka on syytä
tarkistaa, jos sitä ei ole määri-

tetty aikaisemmin. Jos muokkauskerroksen alla (40–100
cm) oleva maa on moreenia,
hienoa hietaa tai sitä karkeampaa maalajia, pohjamaa
on läpäisevää ja silloin joudutaan noudattamaan kohdan II
rajoituksia. Jos pohjamaa on
hiesua, savea tai multamaata, noudatetaan kohdan I
rajoituksia. Muokkauskerroksen maalajilla ei ole vaikusta
tähän luokitukseen

Rikkakasvien torjunta

Yhden tehoaineen valmisteista laaditut tankkiseokset on
esitetty taulukossa 1, Betanal
Progress SE:n taulukossa 2
ja Powertwinin taulukossa 3.
Taulukoissa 1 ja 2 Betanal
SC:stä, Betasana 2000:stä ja
Juurikkaan Rikkaneste 101:
stä käytetään lyhennettä FEN
ja taulukossa 1 etofumesaatti-vamisteet Tramat 500 SC ja
Juurikkaan Rikkaneste 102
ovat saaneet lyhenteen EFU.
Taulukkojen ainemäärät edellyttävät, että rikkakasvit ovat
pääosin sirkkalehtiasteella,
kun ruiskutukset tehdään
ensimmäisen kerran. Ensimmäisen ja toisen ruiskutuksen
väli on 7–12 vuorokautta olosuhteista riippuen. Kolmas
ruiskutus tehdään, kun uudet taimettuneet rikkakasvit
ovat sirkkalehtiasteella. Öljyn
tehoa parantava vaikutus
on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti etenkin
ensimmäisessä
ruiskutuksessa, jossa rikkakasvien
kehitysaste voi vaihdella aika
paljon. Erityistä huomiota
on syytä kiinnittää matara-,
piha- ja kiertotatarpeltoihin,
joille Progress- ja Powertwinohjelmat sopivat parhaiten.

Progressista ja Powertwinistä
on näillä pelloilla syytä käyttää suurimpia määriä.
Ruiskutuksien lukumäärissä
on syytä seurata myyntipäällysteiden ohjeita. Yksivuotiset
siemenrikkakasvit (ns. tavalliset rikkakasvit) voidaan torjua joko kahdella tai kolmella
ruiskutuksella. Sen sijaan
täydennysruiskutuksiin nykyiset vaatimukset eivät anna
mahdollisuutta, jolleivät ne
vastaa kolmatta ruiskutusta.
Huomaa myös tiettyjen torjunta-aineiden ”käyttökatot”.
Esimerkiksi Goltix 700 SC:
tä ja Metafol 700 SC:tä saa
vuodessa käyttää enintään
6 l/ha. Sama rajoitus koskee
Betasana 2000:tta. Kyseinen

huomautus löytyy myyntipäällysteen käyttöohjeosasta.
Onnistunut rikkakasvitorjunta
edellyttää pohjavesialueilla
erittäin tarkkaa ruiskutusten ajoittamista ja parhaiden
ruiskutushetkien hyödyntämistä etenkin kuivissa oloissa (aamuruiskutukset). Ruiskutuksista jääneet rikkakasvit
joudutaan
käsittelemään
mekaanisesti, sillä suurien
torjunta-ainemäärien käyttö
pohjavesialueilla ei ole sallittua.

Ruiskutusten myöhästyminen ja ongelmarikat

Jos rikkakasviruiskutuksissa myöhästytään ja torjunnan kohteina ovat isot rikat,
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taulukoiden käyttömääristä
joudutaan väistämättä valitsemaan suuremmat määrät.
Sama tilanne voi vallita, jos
rikkakasvit ovat taimettuneet
kuivissa oloissa. Jos rikkakasvistossa on tattareita ja/tai
mataraa, etofumesaatti-valmisteista (EFU) samoin kuin
Progressista ja Powertwinistä
joudutaan käyttämään taulukoiden suurempia määriä.
Pienimmät ainemäärät eivät
riitä näiden rikkakasvien torjuntaan.
Jos viljelijä joutuu poikkeamaan pienimmistä käyttömääristä, perustelut suurempien ainemäärien käyttöön on
syytä merkitä lohkokorttiin.
Sama koskee kuivia olosuhteita. Kuivien olosuhteiden
toteennäyttäminen voi jälkikäteen olla hankalaa, jos tarkastukset tehdään elokuussa
ja ruiskutukset on tehty touko–kesäkuussa. Muistiinpanot ruiskutuskauden lämpötiloista ja sademääristä ovat
hyvä apukeino muutenkin
seurata rikkakasvien taimettumisolosuhteita.
Samalla
muistiinpanot toimivat dokumentteina ruiskutusoloista.

Medifam 320 SC

Medifam 320 SC on uusi, väkevä fenmedifaami (320 g/l),
jota on tutkittu perusteellisemmin vasta ruutukokeissa.
Valmisteen käyttö on sidottu
Poweroil-öljyyn. Medifam 320
SC tarvitsee hiukan suuremman öljymäärän kuin Betanal
SC. Miten Medifam 320 SC
käyttäytyy kuivissa oloissa,
on toistaiseksi vielä selvittämättä.
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Jos taulukon 1 ruiskutuksissa
käytetään Medifam 320 SC:
tä, sen määrä pohjamaaltaan
kevyillä kivennäismailla on
ensimmäisessä ruiskutuksessa 0,8–1,0 litraa ja toisessa
ja kolmannessa 1,0–1,2 litraa
hehtaaria kohti. Pohjamaan
ollessa savi- tai multamaata
Medifamia voi käyttää ensimmäisessä ruiskutuksessa on
1,0–1,2 litraa ja toisessa ja
kolmannessa ruiskutuksessa 1,2–1,5 litraa hehtaarille.
Medifamin kanssa käytetään
Poweroil-öljyä, jonka määrä
vaihtelee 0,5–2,0 litraa hehtaaria kohti maalajista ja ympäristöolosuhteista riippuen.

Mekaaninen rikkakasvien torjunta

Harausten ja perkausten tarve tulee ilmeisesti lisääntymään pohjavesialueilla I ja II,
sillä torjunnassa käytettävät
ainemäärät eivät anna riittävää tehoa kaikkiin rikkakasviongelmiin. Tattaret, ja kuivissa oloissa myös savikat,
voivat muodostua ongelmaksi.
Jos ruiskutuksia on kolme,
on mahdollista harata toisen
ja kolmannen ruiskutuksen
välissä, jolloin aikaisemmista
ruiskutuksista jääneet rikkakasvit riviväleissä eivät vielä

ole liian suuria mekaanisesti
torjuttaviksi.

Talousveden lähteet ja
suojakaistat

Kaivoja, lähteitä ja suojakaistoja koskevat samat rajoitukset kuin muitakin viljelyalueita ottaen huomioon pohjavesialueita I ja II koskevat
käyttörajoitukset. Vuokraajan
velvollisuus on myös selvittää vuokrapelloilla tai niiden
läheisyydessä sijaitsevat talousvesilähteet. n

Metafol 700 SC
Liisa Eronen, SjT

Metamitroni on yksi sokerijuurikkaan rikkakasvitorjunnan
keskeisimmistä tehoaineista. Ensimmäinen tätä tehoainetta
sisältänyt valmiste oli Bayerin raemainen Goltix, joka rekisteröitiin
Suomessa 22.3.1978. Raemainen Goltix on juurikastiloilla suurelta
osin korvattu myöhemmin nestemäisellä Goltix 700 SC:llä.
Viimeisin tulokas metamitronien sarjaan on Metafol 700 SC, joka sai
myyntiluvan maaliskuussa 2006.
Metamitroni-valmisteita
oli
Suomen torjunta-ainerekisterissä maaliskuussa 2006
kaikkiaan viisi. Goltix 70 WG
(raemainen), Goltix 700 SC,
KVK-Meta ja META ovat Maktheshim-Aganin tuotteita. Näiden tehoaine (metamitroni)
on eurooppalaista alkuperää.
Metafol 700 SC:n valmistaja
on United Phosphorus Ltd

Englannissa ja maahantuoja
Hankkija-Maatalous. Metafolin tehoaine tulee Intiasta.

Vastaavaa formulaattia ovat
Goltix 700 SC, KVK-Meta ja
META.

Metafol 700 SC sisältää metamitronia 700 g litrassa eli
saman määrän kuin Goltix
700 SC, KVK-Meta ja META.
Valmiste on SC-formulaattia, jossa tehoaine on pieninä hiukkasina seoksessa.

Kenttäkokeet

Metafolin ensimmäinen muoto oli Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen (SjT) kenttäkokeissa vuonna 1997.
Tuolloin sen koodi oli AD 596
ja tehoainepitoisuus Metafol
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700 SC:tä pienempi. Valmisteen tutkimuksessa seurasi
muutaman vuoden tauko,
mutta se otettiin uudelleen
SjT:n kenttäkokeisiin vuonna
2000. Tällöin nimi oli Metafol
ja tehoainepitoisuus 700 g
litrassa.
Kenttäkokeissa Metafolista
tutkittiin 0,5, 1,0 ja 2,0 litran
käyttömäärät hehtaaria kohti. Verranteena oli Goltix 700
SC (1,0 l/ha). Muita tankkiseoksen valmisteita olivat Betasana 2000 (1,5 l/ha) ja Ethofol (0,2 l/ha). Valmisteiden
määrät olivat samat kaikissa
kolmessa
ruiskutuksessa.
Ethofol on Tramat 500 SC:
tä vastaava tuote ja sisältää
etofumesaattia 500 g litrassa.
Ethofolia ei toistaiseksi ole rekisteröity Suomessa, mutta
se on käytössä Tanskassa.
Tankkiseoksissa
käytettiin
Renol-öljyä lisäaineena. Sen
määrä ensimmäisessä ruiskutuksessa oli 0,8 litraa, toisessa 0,5 ja kolmannessa
0,3 litraa hehtaarille. Räpillä
Renolia käytettiin myös kolmannessa
ruiskutuksessa
0,5 litraa hehtaaria kohti.
Muita koepaikkoja olivat Salon Kärkkä ja Laurilan koetila
Janakkalassa.
Rikkakasvien määrä
heinäkuun alussa 2000
Jos rikkakasveja ei ruiskutettu lainkaan kylvön ja heinäkuun alun rikkakasvilaskennan välillä yksivuotisia, leveälehtisiä siemenrikkakasveja
(ns. tavalliset rikkakasvit)
taimettui Kärkässä kaikkiaan
109 kappaletta neliömetrille.
Savikat, peipit ja linnunkaali
muodostivat 89 % kaikista
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Kuva 1. Rikkakasvien määrä heinäkuun alussa. E = Ethofol, B = Betasana 2000. Avg-3 = Kärkän, Laurilan ja Räpin
kokeiden keskiarvo; Avg-2 = Kärkän ja Laurilan kokeiden
keskiarvo.

Kuva 2. Rikkakasvien silmävarainen arvostelu syksyllä.
Asteikko: 0–10 (0 = ei rikkakasveja lainkaan: 10 = juurikaskasvusto täysin rikkakasvien peitossa). E = Ethofol,
B = Betasana 2000. Avg-3 = Kärkän, Laurilan ja Räpin
kokeiden keskiarvo; Avg-2 = Kärkän ja Laurilan kokeiden
keskiarvo.
rikoista. Laurilassa samaan
aikaan neliöltä laskettiin kaikkiaan 302 rikkaa. Savikoiden
osuus oli 39 ja pelto-orvokin
48 %, yhdessä ne muodostivat 87 % rikoista. Räpillä
rikkakasveja vastaavana ai-

kana taimettui eniten, 578
kappaletta neliölle. Savikoiden osuus oli 16, pihatattaren 54 ja rautanokkosen
20 %. Yhteensä nämä rikat
muodostivat 90 % kaikista
taimettuneista rikoista Räpil-

lä. Koepaikkojen rikkakasvistossa oli näin ollen aika suuria
eroja, mikä osittain heijastui
myös torjuntatuloksiin.
Kärkässä ja Laurilassa Goltixja Metafol-käsittelyt jättivät lähes yhtä paljon rikkakasveja,
kun valmisteiden käyttömäärä tankkiseoksessa oli 1,0
litra hehtaaria kohti (kuva 1).
Kärkässä Goltixin tankkiseos
torjui kaikista rikkakasveista
89 % ja Metafolin 91 %. Laurilassa vastaavat tehoprosentit olivat 97 % Goltixin ja
99 % Metafolin tankkiseokselle. Räpillä pihatatarta ja
rautanokkosta jäi runsaasti
kaikkiin käsittelyihin, mikä
näkyi suurina rikkakasvimäärinä. Myös torjuntatehot jäivät
edellisiä koepaikkoja heikommiksi. Goltixin tankkiseokset
torjuivat 85 % ja Metafolin
84 % rikkakasveista. Räpin
multamaa oli molemmille valmisteille yhtä vaikea ja huomattavasti hankalampi kuin
Kärkän savimaa tai Laurilan
karkea hieta.
Kun koepaikkojen rikkakasvimäärille laskettiin keskiarvot,
Goltixin tankkiseokset olivat
jättäneet 35,3 ja Metafolin
35,8 rikkaa neliölle. Molempien valmisteiden tankkiseokset torjuivat rikkakasvit yhtä
tehokkaasti (89 %).
Kuvassa 1 ja 2 on esitetty koepaikkojen arvot sekä
kaikkien kolmen kokeen keskiarvot (Avg-3). Kärkän ja
Laurilan kokeiden keskiarvo
on esitetty Avg-2:na.

Syksyn rikkakasviarvostelu 2000
Kun kokeista arvosteltiin syksyllä rikkakasvien kokonaispeittävyys, kasvustot olivat
erittäin puhtaita rikkakasveista molemmissa käsittelyissä
(kuva 2). Arvosteluasteikko
oli 0:sta 10:een, jossa 0 on
rikoista täysin puhdas ruutu.
Arvo 10 vastaa tilannetta, jossa juurikkaita ei rikkakasvien
alta näy ollenkaan.
Kärkässä Goltix-ruudut olivat
hiukan puhtaampia kuin Metafol-ruudut mutta Laurilassa
tilanne oli päinvastoin. Räpillä rikkakasveja ei Goltix-ruuduilla näkynyt lainkaan juurikaskasvuston päällä, koska
pihatatar ja rautanokkonen
jäivät lehtien alle. Metafol-käsittelyssä oli kasvuston päällä
muutama rikkakasvi. Keskiarvojen mukaan Goltix-tankkiseosten ruudut saivat arvon
0,9 ja Metafolin 1,0. Ero ei ollut
tilastollisesti merkitsevä.

Vioitukset

Ruiskutusvioitukset
arvosteltiin ruiskutusten jälkeen.
Kaikkien tankkiseosten vioitukset jäivät erittäin vähäisiksi kesän 2000 olosuhteissa.
Koesarjaan sisältyi tankkiseos, jossa Metafolia oli kaksi
litraa hehtaaria kohti. Sen
vioitukset jäivät samalle tasolle kuin Goltix-käsittelyn
suuremmasta tehoainemäärästä huolimatta.

Yhteenveto

vuonna, koska rinnakkais- ja
kopiotuotteiden viralliseen
testaamiseen yleensä riittää
yksi kasvukausi. Edellytyksenä on, että tehot ovat samat
kuin
verrannevalmisteella
eivätkä muut tulokset (esim.
vioitukset) anna aihetta tarkempiin tutkimuksiin.
Vuoden 2000 kenttäkokeissa
Metafol 700 SC torjui rikkakasvit tankkiseoksissa hyvin
samantapaisesti kuin Goltix
700 SC. Valmistetta testattiin
myös SjT:n koetilalla Pohjankartanossa, öljynä tankkiseoksissa oli Kemiroil. Tilakokeessa Metafolin tankkiseokset antoivat täysin Goltixin
tankkiseoksiin
verrattavan
torjuntatuloksen.
Metafol 700 SC:tä voi käyttää
samoin kuin Goltix 700 SC:tä.
Käyttömäärät ja muut tankkiseosten valmisteet voivat olla
samoja kuin Goltixilla. SCvalmisteena Metafol tarvitsee
aina öljyn samoin kuin muutkin metamitroni-valmisteet,
eikä öljyn suhteen ole rajoituksia. Öljy parantaa etenkin
metamitronien savikka-, pelto-orvokki- ja tatartehoja.
Metafol 700 SC:tä koskevat
samat ympäristörajoitukset
kuin muitakin metamitronivalmisteita; sitä ei saa käyttää pohjavesialueilla I eikä
II. Sen suurin sallittu käyttömäärä vuodessa on 6 litraa
hehtaarille samoin kuin Goltix
700 SC:lläkin.n

Metafol 700 SC:tä on tutkittu
kenttäkokeissa vain yhtenä
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Kevätkiireet Räpin koetilalla
2006
Hannu Uusi-Laurila, Lännen Tehtaat Oyj

Koetilan viljelysuunnitelma 2006 rakennettiin monen asian ollessa
virallista vahvistusta vailla. Viljeltävien kasvien pinta-alat pyrimme
pitämään vuoden 2005 tasolla. Koetilalla viljellään kasvukaudella
2006 sokerijuurikasta, pakastehernettä, lanttua ja kauraa.

Viljelysuunnittelun teemme
agrineuvos-ohjelmalla ja tarviketilaukset ja sopimusasiat
extranet-järjestelmällä. Agrineuvos- ja extranet-ohjelmat
ovat osa tilan” kalustoa”, niiden tehokas hyödyntäminen
vaatii ohjelmiin perehtymistä
ja koulutusta.
Koetilan peltolohkot ovat
maalajeiltaan kevyitä hieta- ja multamaita. Kylvötyöt
alkavat peltolohkojen kynnöllä. Kevätkyntö tehdään,
kun maa on riittävän kuivaa,
viilu ”murenee”. Tasausäestyksen pyrimme tekemään
välittömästi kynnön jälkeen.
Vanha hyväksi todettu ohje
on ”tänään kynnetty pitää
olla huomenna kylvetty”. Sokerijuurikkaat kylvetään yhdistelmäkylvömenetelmällä;
muokkaus, lannoitus ja kylvö
yhdellä ajokerralla.

Kylvökaluston huolto

Paluuaurat:
Paluuaurojen huollossa tarkastetaan runko, laukaisujärjestelmä, hydrauliikan letkut,
vantaat, kärjet, maapuolet,
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siivet ja leikkurit. Kuluneet tai
vioittuneet osat vaihdetaan
uusiin. Keväthuollon jälkeen
varaosavarastossa pitää olla
varalla yksi ylimääräinen kierros vantaita, kärkilappuja ja
kiinnityspultteja
Tasausäes:
Äkeen runko tarkastetaan ja
mahdolliset murtumat korjataan, kärkilaput käännetään
tai vaihdetaan, varpajyrän
laakerit tarkastetaan.
Vaakatasojyrsin:
Vaakatasojyrsimen terien ja
roottorien kiinnityksen tarkastus. Yksittäisten terien vaihdossa on huomioitava terien
pituuserojen tasaus. Tiivistysjyrän puhdistajat säädetään ja kuluneet puhdistajat
vaihdetaan uusiin. Painavan
tiivistysjyrän laakerien tarkastus on tehtävä huolella, jotta
mahdolliset välykset tulevat
ilmi. Nivelakselin huollossa
tarkastetaan
nivelakselin
ristikoiden välykset, varokytkimen herkkyys ja suojusten
kunto. Ristikot vaihdetaan,
jos välystä on havaittavissa

ja rikkoutuneet nivelakselinsuojukset uusitaan. Roottoreiden hammaspyöräkotelon
öljymäärä tarkastetaan ja
vaihteistoöljy vaihdetaan.
Kylvölannoitin:
Kylvölannoittimen runko ja
vetolaite tarkastetaan ja mahdolliset murtumat korjataan.
Lannoitevantaat ja putkisto
ovat kylvölannoittimien nopeimmin kuluvia osia, niiden
tarkastus ja korjaus pitää tehdä huolella. Lannoitevantaan
kärkipalan tulee olla 3–4 cm
itse lannoitevantaan alapuolella. Säätövaran loputtua
vaihdetaan uudet kärkipalat.
Kuluneen
lannoitevantaan
korjaus onnistuu parhaiten
hitsaamalla korjauspala lannoitevantaan alaosaan.
Lannoiteputkisto ja syöttölaitteisto puhdistetaan ja tarkastetaan. Jos syöttölaitteessa
esiintyy vaurioita tai kulumaa,
kannattaa kysyä valmistajalta korjausohjeita. Viimeisenä
työvaiheena
tarkastetaan
rengaspaineet,
voidellaan
rullaketjut ja rasvanipat, tar-

Uutta tehoa ja
kustannussäästöä!
Uusi tuplasti väkevämpi fenmedifaamivalmiste (320 g/l) sokerijuurikkaan rikkasvitorjuntaan. Suositellaan ruiskutettavaksi seoksena esim. Goltixin, Metan ja Safarin kanssa.
Lisää aina biologinen PowerOil -kiinnite.

Suomen rikkakasvilajistoon sopivat tehoaineet
(fenmedifaami 200 g/l ja etofumesaatti 200 g/l)
oikeassa suhteessa. Uusi vankka perusaine
sokerijuurikkaan rikkatorjuntaan yhdessä
Goltixin, Metan ja Safarin kanssa.
Lisää aina biologinen PowerOil -kiinnite.

Yksinkertaisella 3 x (1+1+1) ohjelmalla pelto puhtaaksi!

Uusi biologinen öljy, joka on SJT:n kokeissa
todettu mineraaliöljyä paremmaksi kiinnitteeksi
MediFamin ja PowerTwinin kanssa.

farmit.net

Berner kasvinsuojeluneuvonta puh. (09) 13451 338
Lue aina käyttöohje ja noudata sitä!
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kastetaan ja kiristetään kiilahihnat.
Kylvöyksiköt:
Kylvöyksiköiden huolto aloitetaan yksiköiden puhdistuksella. Kylvövantaat tarkastetaan, kuluneet tai vaurioituneet vaihdetaan. Kannatin- ja
jyräpyörän laakerit tarkaste-

taan ja vaihdetaan tarvittaessa. Jyräpyörien kumit ovat
herkästi vaurioituvia ja niiden
tarkastus ja vaihto tehdään
huollon yhteydessä. Muutama jyräpyörän kumi pitää olla
varalla varaosavarastossa.
Vastapyörien kumit vaihdetaan, jos havaitaan vähäistäkin kulumista (uraisuutta).

Rullaketjut puhdistetaan, voidellaan ja säädetään.
Kylvöyksiköiden testaus:
Kolopyörä ja kynsi (irrottaja)
laitetaan paikalleen, jyräpyörän tulee pyöriä tasaisesti ja
kevyesti.

Onnistuneen kylvön
edellytykset:

Kiertokoe, rivivälin mittaus,
sauman leveyden mittaus, lannoitevantaan etäisyyden mittaus
siemenvantaasta ja kylvösyvyyden tarkistus. Kylvöyksikköjen
kameravalvonta ja niin pitkät
merkkarit, että ajolinja voidaan
tähdätä traktorin keskilinjalta,
parantavat kylvötyön laatua.

Kylvötyöt alkavat kevätkynnöllä, "tänään
kynnetty on huomenna kylvetty". Oikea
aikainen kylvö hyvissä olosuhteissa takaa
tasaisen sokerijuurikkaan taimettumisen.

Kaikki peltotyöt pyritään tekemään matalapainerenkailla varustetuilla traktoreilla.
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Mietteitä vuosien varrelta
Paavo Inkinen, Lännen Tehtaat Oyj

Lännen mies

”Mietteitä vuosien varrelta”
on kohdaltani tullut ajankohtaiseksi jäädessäni eläkkeelle konsulentin tehtävistä runsaan 30 vuoden työrupeaman jälkeen. Olen kotoisin
Hämeestä Kärkölän pitäjästä. Ennen Länteen tuloa opiskelin hortonomiksi Lepaan
puutarhaopistossa. Sitä ennen olin käynyt Järvenpään
Maatalousnormaalikoulun ja
Otavan puutarhurikoulun.
Ensimmäiset kokemukseni
sokerijuurikkaan
viljelystä
sain kotitilalla 50-luvulla. Siihen aikaan kylvettiin moniituista siementä 20 kg/ha.
Taimia iti riveihin runsaasti
ja niitä harvennettiin lyhytvarsikuokalla. Myöhemmin
tehtiin rikkakasvien jälkiperkaus pitkävartisella kuokalla.
Koska kotitilallani oli karjaa,
otettiin naatit talteen. Naatit katkaistiin ja kuormattiin
listinhangoilla. Listitty juurikas irrotettiin maasta perunannostokoneella, johon oli
asennettu juurikasvannas ja
kokoojarumpu. Kokooja jätti
irrotetut juurikkaat maahan
riveihin, joista ne hangottiin
juurikastalikoilla kärryihin aumaan vietäviksi.
Kehittyneempään
sokerijuurikkaan viljelyyn pääsin
tutustumaan maatalousharjoitteluaikana. Olin 60-luvun
alkupuolella maataloushar-

Sokerijuurikkaan siementen toimittajia kiinnostaa, miten
heidän jalostamansa lajikkeet menestyvät käytännössä.
Viljelijä Osmo Heiska tarkastaa muistiinpanoistaan lohkolle
kylvetyn lajikkeen ja kylvöpäivän. Kuvassa vasemmalla jalostaja Stefaan Horemans ja oikealla markkinointipäällikkö
Aart Holster SESVanderHavelta. Osmo Heiskan vieressä
viljelykonsulentti Paavo Inkinen.
joittelijana Histan kartanossa
Espoossa ja Osmo Ahosen
tilalla Orimattilan Virenojalla.
Sokerijuurikkaan sadonkorjuu Histassa tehtiin Mern-5
korjuukoneella.
Koneessa
oli pienet säiliöt sekä naateille että juurikkaille. Säiliöistä
naatit ja juurikkaat pudotettiin maahan omiin karheisiin,
joista ne sitten kuormattiin
talikoilla kärryille. Juurikkaat
ajettiin traktorilla aumaan ja
naatit laakasiiloon karjan rehuksi. Sokerijuurikkaat kuljetettiin käyntikauden aikana
traktoreilla asemalle ja sieltä
edelleen junanvaunuissa sokeritehtaalle.

Lännessä toimin ensimmäiset 11 vuotta Pakaste- ja Säilyketehtaan (nykyinen Apetit)
viljelykonsulenttina. Vuonna
1986 tehtävät vaihtuivat sokeritehtaan piirikonsulentin
tehtäviksi. Piiriin kuului aluksi
Säkylä, Köyliö ja Yläne sekä
yhden vuoden ajan Loimaan
seudun juurikastilat. Lännen
Maatalousosaston perustaminen vuonna 1988 toi muutoksia organisaatioon. Konsulenttien asemapaikaksi tuli
tehdas. Osaston tehtäväksi
tuli myös vihannesten viljelyttäminen. Sokerijuurikasalueeni kasvoi. Mukaan tulivat
tehtaan lähialueiden lisäksi
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Euran ja Vakka-Suomen sokerijuurikastilat.

Viljelyn kehittyminen

Kuluneen 20 vuoden aikana
sokerijuurikkaanviljely on kehittynyt tasaiseen tahtiin. Samaan aikaan, kun viljelijöiden
lukumäärä on pienentynyt
noin puoleen, on keskimääräinen sopimusala kasvanut
yli kaksinkertaiseksi. Keskimääräinen sopimusala Lännen viljelyalueella oli vuonna
1986 6,37 ha ja vuonna 2005
14,92 ha.
Viljelytekniikka kehittyi nopeaan tahtiin 1980-luvun
loppupuolella. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus teki
sijoituslannoituskokeita. Sijoituslannoitus kylvölannoittimella edisti sokerijuurikkaan
ravinteiden saantia heti kasvukauden alussa. Tutkimus ja
käytäntö kulkivat käsi kädessä, kylvölannoitus lisääntyi
ripeään tahtiin.
Seuraava harppaus viljelytekniikassa tuli, kun lisättiin
vaakatasojyrsin kylvölannoittimen eteen. Kombi-kylvö
vaikutti työnsäästön lisäksi
kasvualustaan, maan tiivistyminen väheni ja päästiin
aikaistamaan kylvötöitä.
Kotimainen lannoiteteollisuus on ollut vahvasti mukana, kun sokerijuurikkaalle on kehitetty lannoitteita.
Suomen liityttyä Euroopan
Unioniin tulivat mukaan ympäristötukiehdot. Ehdot määrittelivät rajat typen ja fosforin
käytölle. Kemira GrowHow
räätälöi yhdessä Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen
kanssa
sokerijuurikkaan
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erikoislannoitteet, joissa oli
otettu huomioon lannoituksen vaikutus ympäristöön.
Nykyisissä ”Juurikassarjan”
lannoitteissa kali on lisätty
sulfaattina ja pääravinteiden
lisäksi lannoitteissa on sokerijuurikkaan tarvitsemat hivenet, mangaani ja boori, sekä
sivuravinteista natrium. Tasapainoinen ravinnesisältö on
parantanut sekä satoa että
sokerijuurikkaiden laatua.
Kun tilakohtaiset viljelyalat
kasvoivat, tarvittiin tehokkaampaa
korjuukalustoa.
Suuremmille juurikastiloille
hankittiin 2- ja 3-rivisiä korjuukoneita.
Ensimmäinen
6-rivinen Holmer nostokone
ostettiin Varsinais-Suomeen
vuonna 1998. Nostokoneporukat ovat sen jälkeen lisääntyneet nopeaan tahtiin
ja 6-riviset Holmer ja Kleine
nostokoneet ovat saaneet jo
vankan jalansijan suomalaisilla pelloilla.
Kasvinsuojeluongelmiin on
vuosien varrella saatu myös
tervetullutta parannusta. 80luvun alkupuolella juolavehnän juurakoiden torjunnassa
käytettiin vielä TCA-jauhetta,
joka levitettiin kynnökselle
joko syksyllä tai keväällä. Valikoivat juolavehnän torjuntaaineet, ensin Kusagard, Fusilade ja Nabu myöhemmin
Targa Super ja Agil, toivat
juurikkaanviljelijöille mahdollisuuden torjua juolavehnä
sokerijuurikaskasvustosta.
Siemenrikkojen
torjuntaan
Betanalin, Goltixin ja Tramatin rinnalle saatiin kymmenen
vuotta sitten uusi kauppavalmiste Safari. Se toi hyvän

tehon saunakukan, linnunkaalin, rusokin ja ristikukkaisten rikkakasvien torjuntaan.
Samalla rikkakasvina esiintyvän rypsin torjunta helpottui.
Siemeniin ennen pinnoitusta
lisätyt tuholaisten torjunta-aineet Gaucho ja Cruiser ovat
varmistaneet
sokerijuurikkaiden taimien säästymisen
kirppojen ja luteiden pahoilta
vioituksilta.
Villijuurikkaat ja juurikasankeroiset ovat päässeet
leviämään viimeisten 15 vuoden aikana osalle juurikaspelloista. Vielä 20 vuotta sitten
uskoimme, etteivät Suomen
kesän lämpötila ja pituus ole
riittäviä villijuurikkaan itämiskykyisten siementen kehittymiselle eivätkä juurikasankeroisen lisääntymiselle.
Kuitenkin villijuurikaspesäkkeitä alkoi ilmestyä riveihin.
Villijuurikkaan
torjunnassa
on ollut pakko ottaa mekaaniset keinot käyttöön. Haraus
ja perkaus villijuurikkaiden
aikaisessa kehitysvaiheessa
pitävät ongelman hallinnassa.
Juurikasankeroiset
ovat
pienestä alusta päässeet lisääntymään yksipuolisessa
sokerijuurikkaanviljelyssä
ensin kaikkein lämpöisimpiin
peltoihin. Muutama vuosi sitten oli viljelykierto ainoa mahdollisuus torjua juurikasankeroista. Se on edelleenkin suositeltavin torjuntakeino tähän
ongelmaan. Sokerijuurikkaan
siementen tuottajat ovat viime vuosina edistyneet merkittävästi ankeroista kestävien/sietävien juurikaslajikkeiden jalostuksessa. Hehtaarisadot näillä lajikkeilla ovat

jo sen verran hyvällä tasolla,
että lajikkeita voi suositella
sellaisille lohkoille, joilla juurikasankeroinen on vaivannut
kasvua, mutta ei ole vielä romahduttanut satoa.
Vuosittaiset vaihtelut kiteytyvässä sokerisadossa ovat
olleet huomattavia. Viljelyn
kehittymisen kannalta on
kuitenkin tärkeää, että kiteytyvä sokerisato on noussut
keskimäärin noin 50 kg/ha
vuosittain. Se on osoitus
viljelijöiden
ammattitaidon
jatkuvasta kehittymisestä ja
sidosryhmien
tarjoamista
palveluista. Viljelijä kalkitsee
maan, ojittaa pellon, kylvää,
hoitaa kasvinsuojelun ja korjaa sadon talteen. Muiden
ketjussa olevien viljelijälle antama panos on, että hänellä
on tutkimuksen kautta saatavana paras tieto uusista lajikkeista, kasvinsuojeluaineista,
lannoituksesta ja viljelytekniikasta.
Lopettaessani nyt Lännen
miehen tehtävät ja siirtyessäni viettämään vaarinpäiviä,
haluan kiittää teitä isännät

Sokerijuurikkaan kiteytyvä sokerisato on noussut Lännen
alueella runsaat 1 000 kg/ha kahdenkymmenen vuoden
kuluessa.
ja emännät hyvästä yhteistyöstä yhteisellä juurikassarallamme. Esitän lämpimät
kiitokset myös teille työtoverit Viljelyosastolla ja kollegat
Sucroksen Maatalousosastolla. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen tutkijoilta olen
saanut tarvittavia eväitä, joita
työssäni tarvitsin, kiitos.

PS. Lopuksi pari säettä Satakunnan laulusta:
”Täällä muinoin töin ja toimin
raatoi rauhan mies,
luonnon voitti loitsuvoimin,
synnyt syvät ties.
Kasvun kotipelto kantoi, raatajalle onnen antoi lämmin
kotilies”.

Satakunnan ja Vakka-Suomen viljelijät ja vainiot ovat
tulleet minulle tutuiksi.
Näkemiin!

Juurikassarka 2/2006 - 31

Inkiväärisima
4 l vettä
1 dl Dansukker Culinary Inkiväärisiirappia TAI
n. 3 cm pala tuoretta inkivääriä (kuorittuna n.
10 g)
250 g Dansukker Fariinisokeria
250 g Dansukker Taloussokeria
(1 sitruuna)
1/4 tl tuoretta hiivaa
rusinoita
Kiehauta noin puolet vedestä ja kuoritut ja lastuiksi leikatut inkiväärinpalat kattilassa. Kaada seos sokerien päälle. Sekoita loput vedestä sekä halutessasi pesty sitruuna viipaleina
joukkoon. Mikäli valmistat siman Inkiväärisiirapista, lisää siirappi tässä vaiheessa. Liuota
hiiva kädenlämpöiseen seokseen. Sekoita ja
anna siman käydä huoneenlämmössä noin 1
vrk.

Berliininmunkit
5 dl maitoa
50 g hiivaa
1,5 dl Dansukker Taloussokeria
2 munaa
2 tl suolaa
2 tl kardemummaa
14 dl vehnäjauhoja
100-125 g rasvaa
Sokerivesikuorrutus:
2 dl Dansukker Tomusokeria tai Mansikanmakuista tomusokeria
noin 1-2 rkl kuumaa vettä tai sitruunamehua
Liuota hiiva kädenlämpöiseen maitoon. Lisää
suola, sokeri, kardemumma ja munat. Lisää
8 dl vehnäjauhoja. Vatkaa muutama minuutti.
Lisää loput jauhot vähitellen koko ajan alustaen. Lisää viimeiseksi pehmeä margariini ja
jatka alustamista, kunnes taikina irtoaa kulhon
reunoista. Peitä taikina ja anna kohota kaksinkertaiseksi.

Poista sitruunaviipaleet ja inkiväärilastut. Pullota sima. Lisää jokaiseen pulloon 1 tl sokeria
ja muutama rusina. Vie pullot viileään muutamaksi päiväksi. Sima on valmista, kun rusinat
nousevat pintaan.

Leivo kohonneesta taikinasta pieniä pyöreitä
pullia. Anna munkkien kohota.

Muista! Paine pullossa kasvaa käymisen jatkuessa, joten älä käytä liian tiukkaa korkkia.

Uppopaista munkit kuumassa öljyssä kauniin
ruskeiksi molemmin puolin.
Nosta munkit talouspaperille valumaan. Kuorruta jäähtyneet munkit sokerivesikuorrutuksella.
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Markkinoilla olevat harat,
tarkkuuskylvökoneet ja niiden varaosat
Kongskilde Vibro Crop -harat
Myynti:
Oy Kongskilde Juko Ltd, Mynämäki
Olli Rauhala puh. 02-439 3254/050-582 0054

Agrimarket-myymälät
Varaosat:

Oy Kongskilde Juko Ltd, Mynämäki
puh. 02-439 3208
Agrimarket-myymälät
Maatilavarasto, Mynämäki puh. 02-430 7326/0400-741 901

Tim-Thyregod kameraohjatut harat
Myynti:
Agrimarket - ketju
Lisätietoja mm. Olli Rauhala puh. 02-439 3254/050-582 0054

Varaosat:

Agrimarket/Oy Kongskilde Juko Ltd

Gaspardo – harat ja tarkkuuskylvökoneet
Myynti:
Turun Konekeskus Oy, Turku
Pekka Heinonen puh. 02-276 4800/040-825 8230
Salo - haran varaosat
Orvo Leino, Perniö puh. 02-735 0124/0440-742 009

Maatilavarasto, Mynämäki puh. 02-430 7326/0400-741 901
Kongskilde Demeter Centra – tarkkuuskylvökoneet
Myynti ja varaosat: Agrimarket / Oy Kongskilde Juko Ltd
Stanhay – tarkkuuskylvökoneet
Varaosat:
K-maatalouskaupat
Tume – tarkkuuskylvökoneet
Myynti:
K-maatalouskaupat

Varaosat:

Nokka Tume Oy, puh. (03) 685 5456, (03) 685 5459
K– maatalouskaupat
Maatilavarasto, Mynämäki puh. 02-430 7326/0400-741 901
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Yhteystiedot
SUCROS OY
Pääkonttori ja Salon tehdas
Säkylän tehdas

24100 Salo

010 431 060
faksi 010 431 6288

27800 Säkylä

010 431 061

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet:

etunimi.sukunimi@danisco.com

Maatalousjohtaja

Matti Kukkola

Salon tehdas

010 431 5703
0400 407 916

KONSULENTIT (Tavattavissa klo 8.00 jälkeen työpaikalla.)
Ahvenanmaa

Yngve Björklund

Kullskärsvägen 36
22240 Hammarland

(018) 33 543
0400 224 143

Vakka-Suomi

Matti Hento

Arolantie 106
23500 Uusikaupunki

(02) 841 6961
0400 222 546
faksi (02) 841 6959

Salonseutu

Antero Sorrola

Kapteeninkatu 5
24100 Salo

010 431 6327
0400 223 395

Salonseutu

Pentti Suominen

Maununtie 13
31500 Koski Tl

010 431 6221
0400 223 396

Eteläinen Uusimaa ja Turunmaa

Staffan Eliasson

Centralgatan 83 B 13
10300 Karis

Häme ja Uusimaa

Heikki Salovaara

Kakslatostentie 201
12350 Turkhauta

(019) 232 111
040 533 6497
s-posti:
staffan.eliasson@
nsl.ﬁ
(019) 739 560
0400 637 510

Häme ja eteläinen Pirkanmaa

Heikki Väisänen

Torppikulma 74
13720 Parola

(03) 671 3803
0400 416 992
faksi (03) 671 3802

Itä-Suomi

Jaakko Heinola

Kettukivenkatu 15
53810 Lappeenranta

0207 472 606
0400 207 064
faksi (05) 453 0008
s-posti:
jaakko.heinola@
proagria.ﬁ

Itä-Suomi

Mauri Ruuth

Taipaleentie 10
51130 Vanhamäki

(015) 412 266
0400 214 684
faksi (015) 412 266

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Viljelyosasto

27800 Säkylä

010 402 4400
faksi 010 402 4422

Lännen Tehtaat Oyj:n sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@apetit.ﬁ
Viljelyjohtaja

Pekka Kurri

010 402 4401

Viljelypäällikkö

Timo Kaila

010 402 4410

Kenttäpäällikkö

Timo Mäki

010 402 4420

Tutkimusagrologi

Heimo Holma

010 402 4423

34 - Juurikassarka 2/2006

KONSULENTIT (Tavattavissa klo 8.00 jälkeen työpaikalla.)
Paavo Inkinen

Plassinkulma
27800 Säkylä

010 402 4427

Matti Perttu

Harolantie 439

010 402 4425
27400 Kiukainen

Pohjanmaa

Matti Antila

Könnintie 144
60800 Ilmajoki

010 402 4424
faksi (06) 424 6723

Österbotten

Jan-Erik Back

Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap
Kauppapuistikko 16 D
65100 Vaasa

010 402 4428

Räpin koetila:

Huhdintie 32 B
27710 Köyliö

Tilanhoitaja

Hannu Uusi-Laurila

010 402 4431

Kenttämestari

Aulis Hakala

010 4024 432

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS
SjT:n sähköpostiyhteydet:

Korvenkyläntie 201
25170 Kotalato

010 431 062
faksi (02) 737 6409

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

Koneasiat

Pentti Hoikkala

010 431 8203

Laboratorio:
Asiakaspalvelu

Niina Mettala-Virta

010 431 8236

Analyysipalvelu

Päivi Lamminen

010 431 8235

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n n sokerijuurikasvaliokunnan puheenjohtaja

Pekka Myllymäki

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
sihteeri

Raveantie 81
23140 Hietamäki

(02) 431 0300
0400 828 375

Antti Lavonen

Sokerijuurikkaan viljelijöiden
neuvottelukunnan puheenjohtaja

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 413 2462
040 558 0512

Petri Lauttia

Lauttiantie 94
14300 Renko

(03) 618 9630
050 520 4059
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Lajike huipulta
Sokerisato kolmena
vuonna 105 % mittariin nähden*
Korkea sokeripitoisuus
*Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

www.kws.com

KWS SCANDINAVIA AB
Jörg Philipps
Tel.: +49-5561 311 628
Fax: +49-5561 311 928
E-mail: j.philipps@kws.de

Me huolehdimme startista.

