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Vuosi on taas vaihtunut. Vuodet vierähtä- 
vät äkkiä, tulevana keväänä kylvämme 

juurikasta kymmenennen kerran Euroopan 
unionin jäseninä.

EU:n sokerivuosi ei seuraa kalenterivuot- 
ta. Tuleva sokerivuosi alkaa 1.7.2004 ja 

päättyy 30.6.2005. Ajankohta johtuu juurikas-
sokeritehtaiden tuotantorytmistä. Tehtaat ovat 
syksyllä käynnissä lukuun ottamatta EU:n ete-
läisimpiä alueita, joissa sokerin tuotanto pyörii 
keskellä kesää. Käyntikauden jälkeen on saa-
tava varastot tyhjiksi, sokeri myydään ennen 
kuin seuraava tuotantokausi taas alkaa. 

Tuotanto-, kulutus- ja tuontitaseet laadi- 
taan vasta sokerivuoden päätyttyä. Niiden 

pohjalta päätetään viljelijälle elintärkeistä asi-
oista, kuten edellisen satokauden lopullisista 
hinnoista ja maakiintiöiden suuruudesta. Tul-
lessamme mukaan EU:n sokerijärjestelmään 
tämä menettely tuntui mahdottoman moni-
mutkaiselta, mutta kuluneen vuosikymmenen 
aikana olemme jo ehtineet siihen tottua. 

Sokerijuurikkaan viljelijä noudattaa tieten- 
kin luonnon rytmiä. Alkutalvesta hän aloit-

taa uutta viljelyvuottaan tilaamalla siemeniä 
ja muita viljelytarvikkeita. Sopimuksen teko-
vaiheessa maaliskuussa ei ole vielä varmaa 
tietoa hinnoista ja määristä, koska sokerivuosi 

alkaa vasta myöhemmin kesällä. Aikanaan 
nämä asiat saadaan kuntoon,  virkamiesten 
ja viljelijöiden edustajien toimesta. Muutokset 
ovat usein hitaat EU:n laajassa koneistossa.

Kevään lähestyessä viljelijät voivat siir- 
tää byrokratian kiemurat sivuun ja keskit-

tyä maanläheisiin asioihin. Joka kevät on tul-
villaan optimismia, kun uusi kasvukausi alkaa 
ja odotukset ovat korkealla. 

Lähtötilanne pelloilla näyttää nyt hyvältä.  
Maan rakenne on kuivan syksyn jälkeen 

kunnossa. Kosteusolot ovat taas tasapainos-
sa, koska vuoden lopussa tuli merkittäviä sa-
teita. Talvi on tähän mennessä ollut optimaali-
nen, roudan paksuus on normaali ja tasainen 
lumipeite suojaa maata. 

Lopuksi on todettavissa, että viime vuo- 
den tulos oli odotettua parempi. Kiinti-

öt saatiin täyteen ja uuden vuoden alkaes-
sa meillä on carry over -varastossa runsaan    
1 000 hehtaarin sokerisato. Viime talvena 
varasto oli lähes neljä kertaa suurempi. Ensi 
syksyllä on tilaa kiintiöitä vastaavalle sokeri-
määrälle ja lisäksi carry over -määrässä on 
kasvuvara. 

30.1.2004
Nils Lindroos

SOKERIVUOSI ALKAA 
VASTA KESÄLLÄ
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SATOKAUSI 2003
Esko Lindstedt

Sucros Oy

Ennätyspieni pinta-ala mahdollistaa 
suuren lisäyksen vuonna 2004

Satokautena 2003 oli viljelyssä vain 28 800 ha 
sokerijuurikasta. Tämä on alhaisin luku vuo-
den 1977 jälkeen. Joskus 1980-luvun lopulla 
oltiin 31 000 hehtaarin tasossa, mutta sitten 
lisättiin taas 33–34 000 hehtaarin tasolle. Vii-
me vuoden pinta-alalla jäätiin sokerisadossa 
10 % alle Suomen vuoden 2003 maakiintiön. 
Edelliseltä vuodelta siirretty C-sokeri täytti 
maakiintiön, ja kun kukaan viljelijä ei halunnut 
myydä C-sokeria viime vuonna, niin ensi vuo-
delle siirtyi vain n. 5 000 t C-sokeria. Käytän-
nössä tämä merkitsee sitä, että ensi kesänä 
on mahdollista lisätä viljelyä n. 15 000 t so-
keria vastaava pinta-ala (n. 3 500 ha) ilman, 
että syntyy myytävää C-sokeria. Suomen on 
nimittäin mahdollista varastoida yhteensä n. 
20 000 t  carry over -sokeria ja vasta noin nel-
jännes siitä on varastossa. Sokerijuurikkaan 
kokonaispinta-ala on siis mahdollista ensi ke-
sänä palauttaa 33–34 000 hehtaarin tasolle.

Sadon laatu oli hyvä, tehtaat suoraan 
käyntiin

Sato oli laadultaan hyvä, sokeripitoisuus 
korkea, 17,37 %, ja vähän multaa, 10,0 %. 
Multaa tuli kultakin hehtaarilta tehtaille 3,5 t, 
parempi käyttö silläkin määrällä olisi ollut vil-
jelijän pellolla.

Sokerijuurikkaan yksikköhinta tulee kokonai-
suudessaan olemaan korkea, hyvän laadun 
takia. Lisäksi tänä vuonna on palautettu aikai-
semmin perittyä B-tuotantomaksua.
Kasvukausi oli epätasainen ja siitä aiheutui 
sokerina lasketun keskisadon alittuminen  
kaikkialla muualla paitsi Pohjanmaalla. Täs-
tä oli seurauksena se, että neljäkymmentä 
prosenttia viljelijöistä ei  saanut tuotantokiin-
tiöitään täyteen. Vastaavasti ne viljelijät, jotka 
ylittivät oman toimitusoikeutensa saivat ylityk-
selleen  A-ja/tai B-juurikkaan hinnan.

Viime syksynä molemmat tehtaat käynnistyivät 
ilman aikaisia toimituksia. Sekä autoilijat, että 
viljelijäryhmittymät ovat pitäneet tätä hyvänä 
tapana aloittaa käyntikausi. Myöskin teollisuu-
dessa suoraan käyntiinlähtöä ja tehokkaan 
kuljetussuunnittelun käyttöä pidetään parem-
pana kuin aikaisen toimituksen mukanaoloa. 
Teollisuuden tavoitteena on siirtää aikaisen 
toimituksen maksut  kompensoimaan auma-
uksen sokerihävikkiä.

Viljelijäryhmittymillä tehoa  
kuljetuksiin

Sucroksen kuljetusvastaavat ovat kannusta-
neet viljelijöitä muodostamaan yhteisiä kulje-
tusryhmittymiä. Tällöin autoilija voi suunnitella 
kuljetusryhmittymässä olevien viljelijöiden 
suostumuksella kuljetuksiaan joustavammin 
ja tehokkaammin, annettujen määräaikojen 
puitteissa. Järjestely on lähtenyt kohtuullisen 
hyvin käyntiin. Epäselvyyksien välttämiseksi 
Sucros on luomassa selkeät pelisäännöt ensi 
syksyksi. Nämä pelisäännöt tullaan tiedotta-
maan ensisijassa autoilijoille ja viljelijöille, jot-
ta  jo ensi syksyn kuljetussuunnittelu voidaan 
aloittaa hyvissä ajoin.

VR ei ollut mukana viime vuonna Hämeen kul-
jetuksissa. Syynä oli kuormauskaluston puu-
te.Tänä vuona VR on luvannut olla ajoissa mu-
kana tarjoamassa kuljetuksia myös Hämeen 
alueelle. Mainittakoon, että viime vuonna 
VR-kuljetuksissa mukana olleiden juurikkaat, 
olivat jo kaikki tehtailla marraskuun puoliväliin 
mennessä.

Toimialaneuvottelut kesken

Toimialaneuvottelut ovat käynnistyneet va-
kiintuneen tavan mukaisesti vuodenvaihteen 
jälkeen. Niiden tuloksista kerrotaan viljelijöille 
sopimusvahvistuksen yhteydessä kirjeitse, 
koska neuvotteluja ei saada valmiiksi ennen 
tämän lehden painoon menoa. n
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Erityisen kirpeästi juurikas-
peltoja kohteli komission 
vaatimus kotimaisen 141-
tuen muuttamisesta. Asian 
lopullinen muoto on tätä kir-
joitettaessa (20.1.04) vielä 
auki. Nähtäväksi jää kuinka 
nopeasti juurikkaanviljelyä 
yllättäen kohdannut epäoi-
keudenmukainen kuoppa 
saadaan korjattua. Erikois-
kasvien LFA, uusi ympäristö-
tukijärjestelmä ja CAP-refor-
min sovellutus ovat ne kolme 
elementtiä, jotka tarjoavat 
mahdollisuuden tasapuoli-
seen ratkaisuun. Tässä yhtey-
dessä on vielä muistettava 
kaksi perusasiaa: juurikas 
oli ennen 141-kompurointia 
AB-alueella tukikatossa sekä 
EU:n tuleva sokeriuudistus. 
Juurikkaanviljelijöiden on 
onnistuttava kotimaisissa tu-
kirakenteiden valmisteluissa 
erityisesti sen vuoksi, että tu-

leva sokerijärjestelmä lienee 
sokerin hinnan osalta jotain 
muuta kuin nykyinen.

Sokerijuurikasvaliokunta on 
tehnyt töitä EU-uudistuksen 
suhteen. Valiokunta kävi ta-
paamassa kahta eri ministe-
riä kuluvana vuonna yhteen-
sä kolme kertaa. Ciben puit-
teissa yhteistyö oli erityisen 
tiivistä EU:n ns. ulkokehämai-
den kanssa. Eurooppalaisen 
edunvalvonnan kattojärjes-
tön puheenjohtaja, ruotsalai-
nen Otto von Arnold, vieraili 
Suomessa. Tässä yhteydes-
sä haluan tuoda esille kiitok-
seni Ciben puheenjohtajalle, 
joka on antanut aikaansa ja 
huomiotaan myös suomalai-
sille juurikkaantuottajille. On 
tärkeää kuunnella eri maiden 
tuottajien näkemyksiä sokeri-
järjestelmää uudistettaessa. 
Myös Tanskan Jörn Dalbylle 
lähetän kiitokset hyvästä yh-
teistyöstä. Uskon, että ison 
D:n alaisten maiden tuottajat 
kykenevät entisestään tiivis-
tämään yhteistyötään myös 
tulevan järjestelmän aikana.

Suomen maakiintiö on eh-
doton edellytys suomalaisen 
juurikkaanviljelyn tulevaisuu-
delle. Tulevana keväänä so-
kerijuurikasta on kylvettävä 
selvästi viimevuotista enem-
män. Tähän on olemassa 
kaksi hyvää syytä. Ensin-

näkin juurikkaan hinta, joka 
on seuraavat kaksi vuotta 
nykyisellä tasolla. Toiseksi 
sen vuoksi, että viljelemällä 
täysipainoisesti maamme 
vajaamittaista kiintiötä, 70 % 
kulutuksesta, varmistamme 
asemiamme tulevassa, uu-
dessa sokerijärjestelmässä. 
Vajaatuotantoaluetta ei tule 
rankaista sokeriuudistuksen 
yhteydessä. Tähän asti roo-
limme on ollut maksaa osuu-
temme kiintiösokerin viennis-
tä. Tässä pohdinnassa ei oli-
si suotavaa, että kiintiömme 
jäisi pienen kylvöalan vuoksi 
vajaaksi, varsinkin kun carry 
over -sokeri tyhjeni lähes ko-
konaan kuluvana syksynä. 

Suomalaisen maatalouden 
edunvalvonta Euroopan Uni-
onin maatalouspolitiikan yh-
tenä osana on vaikea tehtä-
vä. Suomalaisten juurikkaan-
viljelijöiden edunvalvonta 
on erityisen haastavaa, sillä 

Suomen maakiintiö

Mennyt kasvukausi oli 
monelle juurikkaanvilje-
lijälle pettymys. Sato jäi 
keskimääräistä pienem-
mäksi ja EU kohteli ko-
vakouraisesti. Jos vielä 
otetaan tarkasteluun 
alkavan vuoden ensim-
mäinen kuukausi, sai-
vat juurikkaanviljelijät 
seurata myös kotimaista 
maataloussirkusta aivan 
tarpeekseen.

Pekka Myllymäki
MTK:n sokerijuurikasva-
liokunnan puheenjohtaja
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vähemmistön rooli pienen 
osana ei tarjoa mahdollisuuk-
sia populistiseen revittämi-
seen. Muutama asia on siis 
hyvä pitää mielessä. Kiihkeä 
syyllisten löytäminen ei johda 
tulokseen. On ymmärrettävä 
kysyä: mitä nyt tulee tehdä? 
Samoin on osattava ottaa 
mallia niistä toimintatavoista, 
kotimaasta ja ulkomailta, joil-
la muut tuottajat ovat saaneet 
hyviä tuloksia aikaan. Myös 
oma päättäväisyys on tärke-
ää. Mutta ennen kaikkea on 
osattava hakeutua päätök-
senteon pohjapapereiden 
luokse, sinne missä kirjataan 
ne asiat, jotka myöhemmin 
muuttuvat sopimus-, asetus- 
tai lakimuotoon. Edunvalvon-
taa on vaikeuksien uhatessa 
kehitettävä, ei romutettava!

Sokerintuotanto 
EU:n uusissa 

sokerintuottajamaissa

Kymmenen uutta jäsen-
maata ovat valmiita liit-
tymään EU:hun vuonna 
2004; Puola, Unkari, Tse-
kin tasavalta, Slovenia, 
Viro, Latvia, Liettua, Slo-
vakia, Kypros ja Malta. 
Bulgarian ja Romanian 
odotetaan liittyvän EU:
hun vuoteen 2007 men-
nessä. 

Osa yhteisön uusista jäsen-
maista on sokerin alituotanto-, 
osa ylituotantoalueita. Uusien 
jäsenmaiden sokerin tuotanto 
on noin 18 % EU-15:n tuotta-
masta sokerimäärästä, vaikka 
niiden viljelyala on lähes 37 % 
EU-15:n viljelyalasta. Huomat-
tavin sokerin tuottaja on Puola. 
Suuri osa uusien jäsenmaiden 
sokeriteollisuudesta on ny-
kyisten EU-maiden yritysten 
hallussa. Tuottajahinnat, mut-
ta myös tuotantokustannuk-
set, ovat uusissa jäsenmaissa 
alhaisemmat kuin nykyisissä 
jäsenmaissa.

Keski- ja Itä-Euroopan mai-
den (KIE-maat) sekä EU:n 
komission välillä sovitut tuo-
tantokiintiöt ovat alhaisem-
mat kuin mitä KIE-maat alun-
perin pyysivät. KIE-maiden 
sokerintuotantokiintiöt tulevat 
kasvamaan 2,96 milj. tonnista 
(vuonna 2004) 3,22 milj. ton-

niin (vuonna 2007). Ensim-
mäisessä laajentumisaallos-
sa KIE-maat tuottavat 50 000 
tonnia kulutustaan enemmän 
kiintiösokeria. Bulgariassa 
ja Romaniassa taas sokerin 
kulutus ylittää niille myönnet-
tävät tuotantokiintiöt. Vuonna 
2007 KIE-maiden sokerin 
kulutus ylittää niiden sokerin 
tuotantokiintiöt 430 000 ton-
nilla, joten niiden liittyminen 
EU:hun ei ole taakka EU:n 
sokerijärjestelmälle. 

WTO-sääntöjen mukaan kol-
mansille maille täytyy kom-
pensoida markkinoillepääsy 
maihin, jotka liittyvät tulliliit-
toihin (kuten EU), jos tämä 
markkinoillepääsy on tullilii-
tosta johtuen vaarassa. Tällä 
hetkellä KIE-maat eivät tuo 
sokeria ainoastaan EU:n jä-
sen- ja ehdokasmaista vaan 
myös Brasiliasta, Guatema-
lasta, Nicaraguasta, Meksi-
kosta, Kuubasta ja Australi-
asta. Suomen, Ruotsin ja Itä-
vallan liityttyä EU:hun vuonna 
1995 pääsykiintiöt on ny-
kyisin myönnetty Brasilialle, 
Kuuballe ja muille kolmansille 
maille. EU tuo 85 463 tonnia 
raakasokeria osana GATT-
sopimukseen liittyvää pääsy-
sitoumustaan. Tästä johtuen 
EU:n täytyy joko myöntää 
Brasilian, Guatemalan, Nica-

Ellen Huan-Niemi
MTT
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raguan, Meksikon, Kuuban 
ja Australian sokerintuonnil-
le kiintiöitä tai näille maille 
on muuten kompensoitava 
tämä menetys. Kompensointi 
voi tarkoittaa pääsyä joillekin 
muille EU:n markkinoille tai 
rahallista korvausta. EU:n 
laajentuneessa sokerijärjes-
telmässä kolmansien maiden 
mahdollisten kiintiöiden arvi-
oidaan olevan 490 000 tonnia 
(taulukko). KIE-maiden kiin-
tiötuotannon ylittävä sokerin-
kulutus sovitetaankin yhteen 
siinä vaiheessa kun kolman-
sille maille myönnetään kiin-
tiöitä korvaukseksi menete-
tystä markkinoillepääsystä 
KIE-maissa. Jos nykyinen 
kolmansien maiden markki-

noillepääsy kompensoidaan 
muutoin kuin myöntämällä 
sokerin tuontikiintiöitä, niin 
KIE-maiden lisäkulutus lievit-
tää tämänhetkisiä ylituotan-
topaineita nykyisissä EU:n 
jäsenmaissa.

Liittymisensä jälkeen KIE-
maat sisällytetään EU:n soke-
rimarkkinajärjestelmään. Täl-
löin KIE-mailla on siis sama 
interventiohinta ja rajasuoja, 
kuin nykyisillä EU:n jäsen-
mailla. Aiemmin esitetyt arviot 
Dohan kierroksen rajasuojas-
ta pätevät myös laajentunee-
seen EU:hun. EU:n sokerijär-
jestelmä on hyvin herkkä voi-
makkaille tariffileikkauksille, 
koska EU:n tuetun hinnan ja 

Keski- ja Itä-Euroopan maiden sokerin tuotantokiintiöt, kulutus ja mahdollinen kolmansien 
maiden pääsy markkinoille (tonnia). 

 A-kiintiöt B-kiintiöt Kokonais- Kokonais- Tuotanto Mahdollinen 
   Kiintiöt kulutus miinus kolmansien maiden***
   (Tuotanto)  kulutus pääsy                 

Tsekki 441 209 13 653  454 862 441 409 13 453 
Viro*     -     -      - 50 000 -50 000 
Unkari 400 454 1 230 401 684 378 791 22 893 
Latvia 66 400 105 66 505 70 000 -3495 11 410 
Liettua 103 010    -  103 010 96 241 6 769 
Puola 1 580 000 91 927 1 671 927 1 590 533 81 394 
Slovakia 189 760 17 672 207 432 195 000 12 432 
Slovenia 48 157 4 816 52 973 87 000 -34 027 2 875 
Bulgaria** 7 000 700 7 700 206 000 -198 300 196 345 
Romania** 225 000 25 500 250 500 532 000 -281 500 278 049 

YHT. 3 060 990 155 603 3 216 593 3 646 974 -430 381 488 679 

YHT. 
Ei mukana 2 828 990 129 403 2 958 393 2 908 974 49 419 14 285 
Bulgaria  ja Romania 

*   Viro, Malta ja Kypros eivät tuota sokeria, siksi EU komissio ei ole antanut niille sokerin  
tuotantokiintiöitä. 
** Tuotantokiintiöt ja kulutusluvut on arvioitu EU komission sääntöjen mukaan. 
*** Historialliset määrät KIE-maista tuotua sokeri voivat mahdollisesti muodostaa pääsy-
kiintiöitä laajentumisen jälkeen EU:n ulkopuolelle jääville maille.  

maailmanmarkkinahinnan vä-
linen ero on suuri. Jos Dohan 
kierros vaatii lisää tariffileik-
kauksia, EU voi olla pakotettu 
alentamaan sokerin interven-
tiohintaa välttääkseen soke-
rin tuonnin suuren kasvun. 
Lisäksi Uruguayn kierroksen 
erityissuojalauseke (Special 
Safeguard Provisions) on tär-
keä sokerin rajasuojan kan-
nalta. On epäselvää, jatkuuko 
erityissuojalauseke EU:n kal-
taisten kehittyneiden maiden 
suojatoimenpiteenä. Ilman 
tätä mahdollisuutta EU:n so-
kerin rajasuoja on melko haa-
voittuvainen.n
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Säkylän tehtaan 51. käynti 
kesti 65 vuorokautta. Leik-
kaus loppui 5.12., käynnin 
keskileikkaus oli 6 372 tonnia 
vuorokaudessa, ja viimeiset 
sokerit kiteytettiin 8.12. Ku-
luneen käyntikauden haas-
teisiin pystyttiin vastaamaan 
hyvin ja näin ollen tulos käyn-
nistä on hyvä. 

KÄYNTIKAUSI 2003 
SÄKYLÄSSÄ

Markku Haikonen
Sucros Oy

Syksy oli erilainen

Tehtaan käynnistyessä syk-
syn sää oli mukava, lämmin 
ja kuiva. Sateet kyllä  tulivat 
aikanaan. Käynnin kuluessa 
oli erittäin kylmiä ajanjakso-
ja, näin ollen juurikkaan laatu 
huononi, mikä haittasi loppu-
käynnin sujumista sekä näkyi 
myös tuotelaadun heikkene-
misenä. Juurikkaan laatu oli 
poikkeuksellinen verrattuna 
edellisiin vuosiin, ja se vaikut-
ti myös prosessointiin.

Prosessi toimi hyvin

Käynnissä ei ollut yhtään 
leikkauskatkoa, joten ajatus 
häiriöttömästä käynnistä on 
sittenkin mahdollista toteut-

Vuosi oli poikkeuksel-
linen, niin kuin näin jäl-
keenpäin tarkastellen 
voi todeta lähes kaikista 
niistä vuosista joita Sä-
kylässä on koettu soke-
rinvalmistuksen saralla.

taa myös käytännössä. Sa-
moin saavutettiin merkittävä 
parannus energian säästös-
sä verrattuna aikaisempiin 
vuosiin. Myös muiden käynti-
tarvikkeiden osalta kehitys oli 
myönteinen, ainoastaan kalk-
kikiveä tarvittiin enemmän 
kuin aikoihin. Prosessointia 
rajoitti ja rajoittaa myös jat-
kossa puristeleikkeen kui-
vausteho; koko maassa ei ole 
riittävää kuivaustehoa koko 
sadon kuivaamiseksi maksi-
mileikkauksella. 

Tulevia haasteita

Vaikka käynti oli lyhyt, olivat 
juurikkaan pilaantumisesta 
johtuvat haitat merkittäviä, 
joten juurikkaan varastointiin 
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ja toimituslaatuun on tarve 
löytää merkittävä parannus. 
Säkylässä on viime vuosina 
parannettu vastaanottoa ja 
pesua, mutta ratkaisematta 
on vielä miten saamme vas-
taanotettavan juurikasvirran 
tasaiseksi koko vastaanot-

toajalle. Ei pidä myöskään 
unohtaa mullan vähentämi-
seksi tehtävää työtä. Näin 
ollen haastetta riittää tälläkin 
saralla, mutta kun ne otetaan 
yhteisiksi tavoitteiksi niin ne 
myös toteutuvat.

Tuotantolukuja

Juurikasta 414  944  t
Leikkaus 6  372  t/d
Sokeria 953  t/d
Puristinleikettä 294  t/d
Melassia 287 t/d
Puristekalkki 270  t/d

Säkylän tehdas oli päätetty 
käynnistää lokakuun ensim-
mäisenä päivänä. Maantie-
puolen kuljetussuunnitelmas-
sa lähdettiin liikkeelle samas-
ta päivästä. Suunnittelun teki 
edellisvuosia helpommaksi ja 
viljelijöiden kannalta tasapuo-
lisemmaksi se, että vapaaeh-

SÄKYLÄN 
JUURIKASKULJETUKSET 

2003
Timo Mäki

Lännen Tehtaat Oyj

toisista ennakkotoimituksista 
oli päätetty luopua. Lisätyötä 
ja viivästystä aiheutui siitä, 
että suunnitelmat Hämeen 
rautatiekuljetusten osalta 
muuttuivat viime hetkellä.

Satoarviot kohdallaan

Kuljetussuunnittelu aloitetaan 
syyskuussa satoarvioiden 
laadinnalla. Kasvukausi on 
silloin vielä pahasti kesken 
ja satotasoon vaikuttavia 
epävarmuustekijöitä on run-
saasti, joten satoennusteet 
eivät aina osu kohdalleen. 
Tällä kertaa ennusteet olivat 
hyvin lähellä lopullista toteu-
tumaa. Säkylässä vastaan-
otettu kokonaisjuurikasmää-
rä, 416 000 tonnia, oli lähes 
sama, mistä kuljetussuunnit-
telussa oli lähdetty liikkeelle. 
Alue- ja tilakohtaisia heittoja 
toki oli sekä ylös että alas-

päin. Juurikaskuljetukset 
Säkylän tehtaalle toteutuivat 
hyvin pitkälle alkuperäisten 
kuljetussuunnitelmien mu-
kaisesti. Kuljetusten onnistu-
mista edesauttoi suuresti se, 
että tehtaan leikkaus toteutui 
suunnitelmien mukaisesti ja 
ilman suurempia häiriöitä.

Maantiejuurikkaiden 
osuus kasvoi

Maanteitse Säkylään ajettu-
jen juurikkaiden suhteellinen 
osuus kasvoi, koska Hämeen 
kaikki juurikkaat kulkivat nyt 
kumipyörillä. Junakuljetuk-
set käynnistyivät noin viikon 
maantiepuolta myöhemmin. 
Rautatiejuurikkaita Säkylään 
tuli Itä-Suomesta ja Pohjan-
maalta, nyt yksi juna vuoro-
kaudessa, kun vielä edellis-
syksynä tuli kaksi. Maantie-
puolen vastaanotto oli avoin-

Syksyn kuljetussuun-
nittelua aloitettaessa 
satoennusteet lupailivat 
edellisvuotta alhaisem-
paa satoa. Maan sokeri-
kiintiön täyttyminenkään 
ei ennusteen mukaan ol-
lut varmaa, vaikka carry 
over -sokeria oli reilus-
ti varastossa. Käynti-
kauden alkua päätettiin 
myöhäistää muutamalla 
päivällä ja hyödyntää 
syksyn jäljellä olevat 
kasvupäivät tarkkaan.
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na viikon jokaisena päivänä 
aamu viidestä kello kahdek-
saan illalla, jona aikana piti 
selviytyä noin miljoona kiloa 
suuremmasta juurikasmää-
rästä kuin edellisinä vuosina. 
Kovimmilla olivat varmasti 
näytteenotto, näytepesulan 
väki ja vesipurkajat, jotka 
selviytyivät suuresta urakas-
taan erinomaisesti. Toive-
puolelle tehtaan kannalta jäi 
juurikasvirta, joka olisi voinut 
jakautua tasaisemmin päivän 
aikana. Tämä näkyi selvästi 
aamupäivisin ja iltapäivän 
alkupuolella, jolloin pientä 
jonon poikastakin pääsi syn-
tymään, kun taas iltaa kohti 
juurikasajoneuvojen virta hil-
jeni. Pienet jonot ovat jossain 
määrin ymmärrettäviä, kun 
otetaan huomioon, että Säky-
lässä juurikaskuormat pure-
taan pääasiassa vesipurulla, 
jonka kapasiteetti ja laitteet 
ovat rajalliset. 

Juurikasjunaliikenne Säky-
lään päättyi marraskuun 
puolivälin jälkeen. Samoihin 
aikoihin Hämeen suunnal-
ta muuttui muutaman juuri-
kasajoneuvon reitti Säkylän 
suuntaan, näin yritettiin tasa-
ta Salon ja Säkylän tehtaiden 
juurikasmääriä. Samalla teh-
taan vastaanottoaikaa piden-
nettiin ilta kymmeneen, jotta 
muutamat pitkämatkalaiset 
ehtisivät heittää päivän vii-
meisen juurikaskuormansa. 
Kovin paljon tätä mahdolli-
suutta ei käytetty vaan illat 
muuttuivat vastaanoton kan-
nalta entistä hiljaisemmiksi. 
Säkylässä syksyn viimeiset 
juurikaskuormat vastaanotet-
tiin jo joulukuun neljäntenä 
eli selvästi aikaisemmin kuin 
edellisinä vuosina. 

Talvi aikaisessa 

”Juurikkaiden pitää olla au-
massa lokakuun 20. päivään 
mennessä”, on Säkylän teh-
taalla neuvottu jo vuosikym-
meniä. Taas tämä vanha vii-
saus osoittautui paikkansa 
pitäväksi. Onneksi suurin osa 
viljelijöistä oli noudattanut 
tätä ohjetta. Juurikasta jäätyi 
maahan muutamia kymmeniä 
hehtaareja, joita sitten sään 

lauhduttua päästiin taas kor-
jaamaan. Niin juurikkaiden 
rakenne kuin laatu olivat kär-
sineet jäätymisestä ja listintä 
oli vaikeutunut. Tällaiset juu-
rikkaat pitää saada tehtaalle 
välittömästi noston jälkeen. 
Näin toimittiinkin, jos tilalla ei 
ollut kuljetusvuoroa, jono ohi-
tettiin perimällä käsittelymak-
su näiltä pilaantumisvaarassa 
olevilta juurikaskiloilta. Muihin 
kuljetuksiin menettelyllä ei ol-

Maassa jäätyneet ja sulamisen jälkeen nostetut juurikkaat 
eivät säily aumassa.

Pakkanen menee ensiksi aumaan auman reunoilta, joten 
peitteiden pitää olla riittävän suuria.
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lut suurta vaikutusta, mutta 
nämä pilaantumisvaarassa 
olleet juurikkaat voitiin vielä 
kelpuuttaa tehtaalle.  

Peitetyistä aumoista 
hyvää juurikasta

Sääennusteet lupailivat pak-
kasia jo lokakuun puolivälis-
sä. Myös juurikkaanviljelijät 
olivat kuunnelleet nämä en-
nusteet tarkkaan sillä juuri-
kasaumat saivat peitot päälle 
ripeään tahtiin. Tämä oli sel-
vä parannus moneen aikai-
sempaan syksyyn nähden. 
Hyvin peitetyistä aumoista 
ajettiinkin hyvää juurikasta 
tehtaalle käyntikauden lop-
puun saakka. Toki tehtaalle 
loppuvaiheessa tuli juurikas-
ta, jonka laatu oli jo osittain 
heikentynyt. Pakkanen lienee 

jossain vaiheessa jäädyttänyt 
näitä jurtteja, jotka sulamisen 
jälkeen olivat alkaneet pi-
laantua. Muutaman huonosti 
hoidetun auman kohdalla 
jouduttiin kuorimaan pintaa 
mutta varmasti jäi niitäkin 
aumoja, joiden peittämättö-
mistä helmoista olisi pitänyt 
kuoria huonot pois. Toivot-
tavasti peitteet ensi syksynä 
ulottuvat jokaisessa aumassa 
maahan asti. 

Kuljetukset kehittyvät

Kuljetussuunnittelun tasa-
puolisuuden lähtökohtana 
on pitkään ollut sukunimen 
alkukirjaimeen perustuva vuo-
sittainen vuorottelu. Näin on 
pitkälti edelleen, vaikka se 
joidenkin mielestä hidastaa 
kuljetuslogistiikan hyödyn-

tämistä. Kuljetuskustannuk-
siin on jo haluttu vaikuttaa 
eräkohtaisia kuljetusmääriä 
suurentamalla, jolloin kuor-
mauskaluston liikuttelua on 
voitu vähentää. Puhdistus-
kuormaajien mahdollisesti 
yleistyessä tehokkuutta hae-
taan lisää ja tällöin tilalla käy-
dään syksyn aikana entistä 
harvemmin. Ensimmäiset 
kokemukset tämän suhteen 
näyttävät toimivilta. 

Näytteenoton korkeus on 
Säkylän tehtaalla asia, johon 
moni autoilija toivoo muutos-
ta. Jo nyt juurikas-autoilijoil-
la on ajoneuvoja, jotka eivät 
mahdu näytteenottoon. Vuosi 
vuodelta asian merkitys ko-
rostuu, sillä ajokaluston uu-
siutuessa asiaan törmätään 
entistä useammin. n

SOKERIJUURIKASKONEIDEN HUIPPUMERKIT

 KLEINE 6-riv. uudet ja käytetyt nostokoneet

TIM-Thyregod 2-4 riv. nostokoneet ja
puhdistinkuormaimet

KONGSKILDE riviharat, tarkkuuskylvö-
koneet ja rivilannoittimet etusäiliöllä

JUKO nostokoneiden varaosat ja varusteet

Maahantuonti, huolto ja varaosat:
Oy Kongskilde Juko Ltd Vesa Tyykilä
Opintie 4 02-4393220
23100 Mynämäki 0500-525847
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Salossa leikkaus alkoi  
keskiviikkona 1. loka-

kuuta klo 8.30 ja päättyi 
keskiviikkona 17. joulukuuta 
klo 18.50, kestäen näin ol-
len 77,4 vuorokautta. Kuten 
oheisesta leikkauskäyrästä 
voi nähdä, jouduttiin tehtaan 
ajovauhtia säätämään use-
aan otteeseen, toisaalta ki-
teytyskapasiteetin toisaalta 
leikekuivaamon määräämään 
tahtiin. Nyt, kun leikkeen kui-
vausmahdollisuutta Turengin 
tehtaan entisessä kuivaa-
mossa ei enää ollut, saneli 

Salon tehtaan käyntikausi 
2003

Jorma Paldanius
Sucros Oy

tuoreleikkeen myynti pitkälti 
tehtaan leikkauskapasiteetin. 
Juurikkaan korkea sokeripi-
toisuus kuormitti puolestaan 
prosessin sokeripäätä ja pak-
sumehun puskurisäiliö täyttyi 
käynnin puoliväliin mennes-
sä. Käynnin jälkipuoliskolla 
juurikkaiden sokeripitoisuus 
oli jonkin verran alhaisempi, 
ja kun lisäksi sekä leikekui-
vaamo että ajoittain myös 
heikentynyt juurikasmate-
riaali rajoittivat leikkausta, 
pystyttiin mehua ottamaan 
säiliöstä takaisin prosessiin. 

Säiliö tyhjenikin samanaikai-
sesti viimeisten juurikkaiden 
prosessoinnin kanssa.

Välikaudella toteutetut  
muutokset sekä kun-

nossapitotyöt osoittautuivat 
oikein kohdennetuiksi sekä 
huolellisesti ja hyvin tehdyik-
si. Merkkinä tästä oli vähäi-
nen käyntihäiriöiden määrä. 
Täydellisten leikkauskatkojen 
yhteinen kesto oli vain 6 h 10 
min, mikä on pienin määrä 
useaan vuoteen. Laiterikois-
ta katkon aiheuttivat 1-saturi-
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mehupumpun invertteri sekä 
puristeleikehihna. Muut lyhy-
emmät pysäytykset johtuivat 
juurikkaiden mukana tulleis-
ta vieraista esineistä kuten: 
lavarauta tukki esipesurin, 
muovia ja puuta samanaikai-
sesti molemmille leikkureille 
jne.

Muutkin juurikkaan laa- 
tutekijät, korkean soke-

ripitoisuuden lisäksi, mah-
dollistivat hyvän saannon 
sekä tasalaatuiset ja vaati-
mukset täyttävät lopputuot-
teet. Valitettavasti kuitenkin 
raaka-aineen joukossa alkoi 
marraskuun loppupuolelta 
lähtien esiintyä pilaantuneita 
juurikkaita. Kontrollista huo-
limatta näitä pääsi ajoittain 
prosessiin siinä määrin, että 
mehunpuhdistus vaikeutui 
ja leikkausta oli rajoitetta-
va. Kapasiteetin pitämiseksi 

kohtuullisella tasolla, ja soke-
rin laadun varmistamiseksi, 
jouduttiin lisäksi viimeisten 
kymmenen käyntipäivän 
aikana annostelemaan uut-
toon dekstranaasi-entsyymiä 
dekstraanin hajottamiseksi 
ja mehunpuhdistukseen eri-
koiskalkkilietettä suodatus-
apuaineeksi. Näihin proses-
sointikustannuksia merkit-
tävästi lisääviin apuaineisiin 
oli Salossa jouduttu turvau-
tumaan edellisen kerran vuo-
den 1998 käyntikaudella. 

Salossa prosessoitiin täl- 
lä käyntikaudella 477 259 

tonnia juurikkaita, reilut   
60 000 tonnia vähemmän 
kuin edellisvuonna. Sokeria 
valmistettiin yhteensä 73 400 
tonnia. Lisäksi tuotettiin 
22 000 tonnia melassileikettä, 
21 400 tonnia tuoreleikettä,    
19 300 tonnia melassia ja 

21 300 tonnia puristekalkkia.

Yhteenvetona voidaan to- 
deta, että hieman odotet-

tua ja toivottua pienemmästä 
juurikasmäärästä huolimatta 
oli tämä 85. käyntikautem-
me yksi tehtaan historian 
parhaista. Myös yhteistyö 
niin viljelijöiden kuin mui-
denkin tahojen kanssa sujui 
moitteettomasti. Tästä kiitok-
semme kaikille  yhteistyö-
kumppaneille. Onnistuneen 
käynnin jälkeen voimme hy-
vin motivoituina aloittaa heti 
vuoden vaihduttua kunnos-
sapito- ja muutostyöt myös 
ensi syksyn käynnin onnis-
tumisen varmistamiseksi. 
Yhteinen toiveemme lienee 
juurikkaalle suotuisat kevät ja 
kesä, mikä takaisi hyvälaatui-
sen ja viimesyksyistä hieman 
runsaamman sadon.n
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nitelma 900 000 tonnia, toteu-
tuma noin 892 250 tonnia).

Ajojen aloitus

Juurikkaan vastaanotto aloi-
tettiin keskiviikkona 1. loka-
kuuta, samana päivänä, jol-
loin tehdas käynnistyi. Mitään 
ns. ”vapaaehtoistoimituksia” 
ei ollut, vaan aloitimme nou-
dattamalla heti edellisiltä 
vuosilta periytyvää ajovuoro-
järjestelmää. 

Maalta ja mereltä

Itä-Suomen juurikkaat oh-
jattiin rautateitse Säkylän 
tehtaalle. Hämeestä toimitet-
tiin juurikasta myös autokul-
jetuksina Säkylään, suurin 
osa kuitenkin autoilla Salon 
tehtaalle. Vakka-Suomesta 
rahtimatkat Säkylään ovat ly-
hyemmät kuin Saloon, joten 

kaikki nämä juurikkaat ohjat-
tiin Säkylän tehtaalle.

Ahvenanmaalta juurikasta 
tuli n. 35 000 tonnia, mikä oli 
n. 7 % Salon tehtaan tämän 
kauden käsittelemästä juuri-
kasmäärästä. Laivakuljetuk-
sissa oli mukana kolme eri 
laivaa, mutta pääosa juurik-
kaasta tuotiin M/S Tower Ju-
liella, (noin 700 tonnia/lasti ) ja 
M/S Casandralla (noin 1 350 
tonia/lasti). Arkipäivisin laivat 
purettiin maantieajoajan jäl-
keen öisin, sunnuntaisin myös 
päivällä.

Vastaanotto tehtaalla

Salossa juurikkaan vastaan-
ottoaika oli joka päivä klo 
4.00–21.30. Ajot sujuivat 
kokonaisuudessaan jousta-
vasti. Vastaanottoaikaa jou-
duimme tosin joinain päivinä 

JUURIKKAAN AJOT SALOON 
2003
Antero Sorrola

Sucros Oy

Kun Hämeen tämän syksyn 
junakuljetusten toteutuminen 
”kaatui kalkkiviivoille”, joudut-
tiin yllämainitusta tavoittees-
ta tinkimään. Lisäksi kevään 
kylvö- ja kasvukauden alun 
olosuhteet alensivat juurik-
kaan sato-odotuksia pahasti 
Vakka-Suomessa ja Satakun-
nassa. Tämäkin oli osasyynä 
Säkylän tehtaan alempaan 
juurikasmäärään. 

Perustana ajojen suunnit-
telussa käytettiin entiseen 
tapaan viljelijöiden viiden vii-
meisen vuoden juurikassato-
jen keskiarvotilastoa, syksyn 
kasvututkimuksia ja Sokeri-
juurikkaan Tutkimuskeskuk-
sen hermoverkkotekniikkaan 
perustuvaa ennustetta sadon 
määrästä ja laadusta. Edellä 
mainittuihin perusteisiin so-
vellettu ajosuunnitelman en-
nakkoarvio toteutuikin tänä 
vuonna varsin tarkasti (suun-

Kuljetussuunnitelmassa 
juurikas pyritään ohjaa-
maan ensisijaisesti lä-
himmälle tehtaalle, näin 
tavoitellaan taloudelli-
suutta rahteihin. Tarkoi-
tus on samalla jakaa val-
takunnan koko juurikas-
määrä tasapitkiin käynti-
kausiin Salon ja Säkylän 
tehtaan kesken.

Salon tehtaan käyntikausi kesti 77,4 vuorokautta.
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lyhentämään, mutta ruuhkaa 
ajoneuvoista ei ollut. 
Tehtaan päivittäinen juurikas-
tarve oli alkuun noin 6 500 
tonnia ja käynnin puolivälin 
jälkeen noin 6 100 tonnia 
puhdasta juurikasta. Juurik-
kaan läpimenoa jouduttiin 
alentamaan, koska paksu-
mehusäiliö, joka toimii tarvit-
taessa välivarastona ennen 
sokerin kiteyttämistä, täyttyi. 
Kiteytyskapasiteettihan on 
Salon tehtaan ”pullonkaula”.

Vieraat esineet 
Edelleen turhan suuri osa 
juurikkaan tehdaskäsittelyn 
hidastuksista ja katkoista joh-
tuu juurikaskuormien muka-
na tuodusta ylimääräisestä 
materiaalista. Juurikasvirran 
mukana tulevat sekä puun- 
että luunkappaleet, metal-
liesineet ja erilaiset muovit 
ovat varsin kiusallinen ja kal-
lis riesa. Leikkurit  tukkiutu-
vat, terät tylsyvät ja aiheutta-
vat katkosta koko juurikkaan 
käsittelyyn. Nämä haitat ovat 
estettävissä huolellisemmal-
la ja tarkemmalla juurikkaan 
nostolla, auman hoidolla ja 
kuorman teolla.

Juurikas terveenä 

Vain tervettä juurikasta syk-
syllä tehtaalle on tavoite, josta 
ei ole mahdollista tinkiä. Jos 
tehdaskontrollista huolimatta 
pilaantunutta juurikasta pää-
see prosessiin, on seuraus 
aina juurikkaan läpimenon 
hidastuminen ja vastaanoton 
ruuhkautuminen. 

Viime syksyn olosuhteet oli-
vat juurikkaan säilymisen 
kannalta varsin ihanteelliset. 
Ajoissa nostettu, hyvin listit-
ty ja huolella aumattu kuiva 

ja puhdas juurikas, mikä ei 
ollut pakkasvaurioitunut, säi-
lyi lähes muuttumattomana 
koko aumauskauden. Loka-
kuun loppupuolella pakkas-
sää pääsi jälleen yllättämään 
usean juurikkaannostajan. 
Myös aumojen peittäminen 
viivästyi tai jäi liian ”viime tin-
kaan”, jolloin pakkanen pääsi 
puraisemaan päällimmäisiä 
juurikkaita. Maassa korjaa-
matta olleet juurikkaat jäätyi-
vät noin viikoksi. Maan myö-
hemmin sulettua ja nostojen 
tämän jälkeen jatkuessa, oli 
selvää, ettei tällainen juurikas 
ollut enää kelvollista pitkäai-
kaiseen aumaukseen.

Poikkeusluvalla
Jos oma ajovuoro ei osunut 
sopivasti kohdalle, otettiin 
poikkeusluvalla sekä pakkas-
kelillä, että maan jäätymisen 
jälkeen nostetut juurikkaat 
ajovuorosta poiketen tehtaal-
le. Tästä kyseistä toimittajaa 
veloitettiin 6 euroa/juurikas-
tonni, ja näin kertyvä raha 
lisättiin kaikille juurikasviljeli-
jöille viime syksyn säilytyskor-
vaukseen. Poikkeusluvalla 
juurikasta toimitettiin Salon 
tehtaalle noin 5 500 tonnia. 

Virheetöntähän ei kaikki teh-
taalle toimitettu juurikas enää 
pakkasten jälkeen ollut, mut-
ta pilaantuneen juurikkaan 
osuus päivittäisessä vas-
taanotossa pysyi kuitenkin 
sokerinteon kannalta siedet-
tävänä. 

Juurikkaan lastaajille koros-
tettiin, ettei pakkasen peh-
mentämää päällikerrosta 
laiteta kuormaan. Tästä huo-
limatta juurikasta jouduttiin 
lähettämään jopa takaisin 
tilalle ja laadultaan hyväk-

syttävän rajamailla oli useita 
tapauksia. Pilaantunutta juu-
rikasta tehtaalle lähettänyttä 
viljelijää saattaa karvastella 
kohonnut multaprosentti, sillä 
näytepunnituksessa pesun 
jälkeen tällaiset juurikkaat li-
sätään epäpuhtauksien (mul-
lan) joukkoon. 

Yhteenveto
Viime vuonna käyttöön otetut 
muutokset, suuremmat ajo-
erät ja autoilijoiden jousto-
mahdollisuus ajojärjestyksen 
suhteen, tasoittivat ajoryt-
mitystä ja vähensivät ajossa 
olevien lupien lukumäärää. 
Näin ollen kuljetusjärjestely-
jen kannalta muutokset olivat 
myös parannuksia.

“Ajoryhmittymät”, jotka toivat 
sopimaltaan viljelijäporukalta 
juurikasta tasaisesti ennalta 
sovitun tonnimäärän päivää 
kohti, toimivat myös annettu-
jen pelisääntöjen mukaisesti. 
Näiden ryhmien lukumäärä 
ja joidenkin ryhmien koko 
kasvoi edellisestä vuodes-
ta. Tarvittavista muutoksista, 
tarkennuksista tai näiden oh-
jeiden uusimisesta voidaan 
keskustella talven neuvonta-
tilaisuuksissa. 

Keskustelua on herättänyt 
aloitusviikon kuljetuksissa 
toteutettu niin sanottu vapaa-
ehtoisten kuljetusten jakso. 
On nostettu esiin ajatus, että 
tämä jakso jätetään kaikissa 
tilanteissa kokonaan pois ja 
aloitetaan syksyn kuljetukset 
ajovuoro-ohjelman mukaises-
ti. Tehtaan ajojärjestelyihin 
tämä kyllä sopii, “pallo“ tästä 
ratkaisusta on viljelijöillä.n
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Juurikkaan haitalliset laatute-
kijät voidaan jakaa ulkoisiin ja 
sisäisiin. Edelliset ovat juurik-
kaan mukana tulleet vieraat 
aineet ja juurikkaan huono lis-
tintä ja siitä aiheutuva laadun 
heikkeneminen, jälkimmäiset 
ovat juurikkaan lajikeominai-
suuksia, joiden haittoja elimi-
noidaan kehittämällä uusia 
parempi saantoisia, paikalli-
siin kasvu- ja säilytysolosuh-
teisiin soveltuvia lajikkeita.

Miten juurikkaan laatu 
vaikuttaa prosessiin?

vielä erottumatta erilaisia vie-
rasesineitä, jotka aiheuttivat 
leikkurin pysähtymisen 672 
kertaa eli joka kolmas tunti.  

Juurikkaan listinnän 
vaikutukset

Vajaa listintä vähentää soke-
risaantoa ja huonontaa juu-
rikkaan säilyvyyttä aumassa. 
Huonosaantoisen juurikkaan 
prosessointiin tarvitaan enem-
män apukemikaaleja, keittolait-
teistolta vaaditaan suurempi 
kapasiteetti ja prosessiin tarvi-
taan enemmän energiaa.

Pilaantuneen juurikkaan 
prosessointi

Juurikkaan pilaantumien ai-
heutuu  mikrobien  aiheutta-
masta sokerin kemiallisesta 

Hannu Nurmi
Eino Nygren
Sucros Oy

Tehtaalle tuotavalla juu-
rikkaalla on oma keski-
määräinen laatunsa, jo-
hon vaikuttavat kasvu-, 
korjuu- ja säilytysolot 
sekä viljelijän toimenpi-
teet. Prosessiin vaikut-
tavat laatutekijät on kar-
kealla tasolla huomioitu 
tehdasprosessin kehit-
tämisessä vuosien var-
rella; jokaisella tehtaalla 
on omia erikoissovellu-
tuksia prosessissaan. 
Esimerkiksi  jollakin teh-
taalla tarvitaan useam-
pia kivenerottajia, koska 
juurikkaiden kivipitoi-
suus vaihtelee paljon 
peltojen kivipitoisuudes-
ta johtuen.

Juurikkaan mukana 
tulleet vieraat aineet 

Juurikkaan ohella tehtaalle 
tulee multaa, kiviä, santaa, 
puuainesta, kantoja, rikkakas-
veja, ruohoa ja naatteja sekä 
epälukuinen määrä erilaisia 
viljelyssä ja kuljetuksessa 
käytettävien tarvikkeiden jää-
miä, muovia, ym.  ja koneiden 
osia. Näiden eliminoimiseksi 
on olemassa kivenerottimia, 
ruohonerottimia, hiekanerotti-
mia ja juurikaspesureita. Esi-
neiden määrä riippuu paikal-
lisista olosuhteista. Salossa 
viime käynnin aikana kiviä ja 
savea kerättiin kivenerottimil-
ta 2 500 t ja kompostoitavaa 
ruohoa ja rikkakasveja 5 000  
t, lisäksi multa-altaille kertyi 
multaa ja hiekkaa 42 000 t.  
Puhdistusprosesseissa jäi 

Oikein listittyjä juurikkaita.



Juurikassarka 1/2004  -  17

muuttumisesta. Kosteus, 
lämpö, multa ja  juurikkaan 
jäätyminen ja sulamisen ai-
heuttama  juurikassolukon 
hajoaminen kiihdyttävät pi-
laantumista. Näin ollen on 
tärkeää, että juurikkaat saa-
daan aumoihin vähämultaisi-
na ja kuivina ennen pakkasia 
ja myös suojeltua pakkasilta.

Pilaantuneen juurikkaan pro-
sessointi vähentää tehtaan 
kapasiteettia, lisää apuai-
neiden kulutusta sekä vaatii 
lisäkemikaaleja: entsyymejä 
dekstraanien hajottamiseksi, 
erikois-kalkkia suodatuksen 
apuaineeksi. Sokerisaanto 
vähenee ja ympäristökuor-
mitus kasvaa, koska jäte-

vesikuorma lisääntyy. Kun 
pilaantuneen juurikkaan 
määrä nousee riittävän suu-
reksi, tulee koko prosessointi 
mahdottomaksi. Loppukäyn-
nissä on yleensä jouduttu 
hylkäämään kuormia, kun 
pilaantunut kuorma on jumit-
tanut prosessin kokonaan. 

Pilaantuneita juurikkaita.

Pilaantuminen on havaittu 
näytteenotossa ja se on aihe-
uttanut kyseisen tilan jäljellä 
olevien juurikkaiden erikois-
tarkastuksen. Juurikkaat ovat 
joutuneet lajitteluun tai koko-
naan toimituskieltoon. n
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Sokerijuurikkaan viljely- ja 
satotietoja 2004
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Maanäytteiden otto jäisestä maasta
-jatkamme kokeilua Perniössä ja sen lähialueilla

Mikäli teillä on maanäytteiden otto 
ajankohtaista ja haluaisitte näytteet 
otettavan routaantuneesta maasta, 
ottakaa yhteys SjT:hen Pentti Nur-
meen puh. 040 773 6323 tai s-posti 
pentti.nurmi@danisco.com.

Satotietoja Daniscon muista 
tuotantomaista
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Sokerijuurikkaanviljelyn 
kannattavuuden 
parantaminen

Matti Erjala
SjT

Kannattavuustyöryhmä

MTK:n sokerijuurikasvaliokunta asetti kokouk-
sessaan 15.1.2001 työryhmän, jonka tehtävä-
nä oli löytää keinoja sokerijuurikkaanviljelyn 
kannattavuuden parantamiseksi. Työryhmään 
nimettiin mv. Urban Silen Perniöstä ja mv. Esa 
Ruohola Köyliöstä. Työ tehtiin Sokerijuurik-
kaan Tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden 
avustuksella.

Työryhmän sisällä käytiin läpi kaikki mahdol-
liset keinot kannattavuuden parantamiseksi. 

Esa Ruoholan ja Urban Silenin ehdotusten 
mukaan kannattavuutta piti pyrkiä paranta-
maan kolmella eri tavalla samanaikaisesti:

1. Tukiehtojen parantaminen
2. Sokerijuurikaspeltojen sadontuottokyvyn  
     parantaminen
3. Kustannusten alentaminen (kustannuk-         
     set/kg).

Ensimmäinen kohta on selvästi poliittinen ja 
sen työryhmä jätti sovinnolla käsittelemättä. 
Työryhmän sisällä päätimme keskittyä vain 
peltojen sadontuottokyvyn parantamiseen ja 
kustannusten alentamiseen.

Pellolta pöytään -ketju paranee.

Parhaiten sokerijuurikkaanviljelyn 
kannattavuutta parannetaan kohotta-
malla peltojen  sadontuottokykyä ja 
vähentämällä kustannuksia. Suoma-
laisten sokerijuurikaspeltojen sadon-
tuottokykyä voidaan tehokkaasti nos-
taa lähemmäs  kansainvälistä tasoa 
seuraavin toimenpitein:
1. Peltojen happamuuden poisto
2. Ojituksen parantaminen
3. Viljelykierron tehostaminen
Näiden avulla nykyinen keskisato (34,6 
t/ha) voitaisiin nostaa tasolle (42,5 t/
ha), joka on jo lähellä eräitä muita EU-
maita. Nykyisellä satotasolla ja kus-
tannusrakenteella sokerijuurikkaan 
tuotantokustannus on 66,51 euroa/t. 
Peltojen kunnostustoimenpiteiden 
jälkeen se olisi 53,27 euroa/t (-19,9 %). 
Tulos on osoitus siitä, että viljelijöi-
den olisi investoitava voimakkaasti 
peltoon, jotta sokerijuurikkaanviljelyn 
kanattavuutta voitaisiin parantaa lähi-
vuosina.
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Kannattavuuden paraneminen hyödyt-
tää kaikkia osapuolia

Monien eri selvitysten mukaan parhaiten so-
kerijuurikkaanviljelyn kannattavuutta paran-
netaan kohottamalla peltojen sadontuottoky-
kyä ja vähentämällä kustannuksia tuotettua 
juuri- tai sokerikiloa kohti laskettuna. Suoma-
laisten sokerijuurikaspeltojen sadontuottoky-
kyä voidaan nostaa lähemmäs kansainvälistä 
tasoa kalkituksella, ojituksella ja tehostetulla 
viljelykierrolla.

Kaikilla näillä toimenpiteillä on positiivinen 
vaikutus pellolta pöytään -ketjuun:

1. Viljelijän talous paranee

  - sadon määrä suurenee
  - sadon laatu paranee
  - lannoitekustannukset pienenevät
  - torjunta-ainekustannukset pienenevät
  - multarahti pienenee

2. Tehtaan raaka-ainehuolto varmistuu sekä  
   kustannukset alenevat

  - sato- ja laatuvaihtelut pienenevät
  - tehtaalle tulevan mullan määrä vähenee

3. Ympäristön tila paranee

   - multaa vähemmän tehtaalle  
   - torjunta-aineiden tarve vähenee
   - ravinteiden huuhtoutuminen vähenee

4. Valtiovallan verotulot lisääntyvät

   - viljelijöiden tulot
   - sokeriteollisuuden tulot

Happamuuden poisto

Suomalaisen sokerijuurikkaanviljelyn pe-
rusongelmana on koko historiansa ajan ollut 
juurikaspeltojen liiallinen happamuus. Se on 
tyypillinen suomalainen ongelma. Suomen 
pellot ovat muodostuneet happamista kivila-
jeista, joista happamuus pohjimmiltaan joh-
tuu. Kilpailijamaissamme pellot ovat yleensä 
muodostuneet emäksisistä kivilajeista, jolloin 
happamuusongelmaa ei välttämättä  ole ollen-
kaan tai se esiintyy hyvin lievänä.

Maan pH kuuluu sokerijuurikkaanviljelyn pe-
rusasioihin. Jollei pH ole riittävän korkealla 
tasolla, niin kaikista muista satoa lisäävistä 
toimenpiteistä ei saada täyttä hyötyä irti - tuo-
tanto on tehotonta. Hyvin kalkitussa maassa 
juurikkaan alkukehitys on voimakasta, jolloin 
rivivälit umpeutuvat nopeammin kuin huonos-
ti kalkitussa maassa - auringonvalon hyväksi-
käyttöaste paranee.

Maan pH:n ja sokerijuurikkaan sadon välillä 
vallitsee positiivinen vuorosuhde - mitä pa-
remmin pelto on kalkittu niin sitä suurempi ja 
parempilaatuisempi on sokerijuurikkaan sato. 
Tämä on helposti todettavissa mm. viljelijöi-
den pelloilta kerätyistä sato- ja viljavuustie-

doista. Vuosina 1988–92 ke-
rättiin ns. kasvututkimustiloilta 
(n. 140 tilaa) laaja tutkimusai-
neisto, jotta sadon määrään ja 
laatuun eniten vaikuttavat te-
kijät käytännön tasolla tulisivat 
jälleen kartoitettua. Tämänkin 
selvityksen lopputuloksena 
saatiin, että suurimmat puut-
teet sokeriketjussa ovat pel-
lon peruskunnossa. Ojituksia 
kunnostamalla ja peltoja kal-
kitsemalla saataisiin tämän 
selvityksen mukaan kaikkein 
paras vaikutus sokerijuurik-
kaan satoon.

Hyvin kalkittu pelto antaa suuremman ja parempilaa-
tuisemman sadon.
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 %- pHVesi Tavoite-pHVesi Kalkitustarve
 osuus (Keskim.)  t/ha (keskim.)

Eloperäiset maat 3 5,68 6,50 20,5 (Mm, Tm, Jm, Lj)
Karkeat kivennäismaat 32 6,44 6,80   3,6 (HHk, KHt, HHt, He)
Keskijäykät maat 62  6,44 7,00 14,0 (HtS, HeS, LjS, Hs)
Jäykät maat 3 6,32 7,20 17,6 (HsS, AS)
Yht./Keskim. 100 6,42 6,90 10,9

suurempi kuin juurikasta jatkuvasti viljeltäes-
sä. Lyhytikäinenkin nurmi, varsinkin jos siinä 
oli apila mukana, nosti satoa 4–8 tonnia/ha eli 
10–20 %. Viljelykierron merkitys voi olla vielä 
paljon suurempikin mm. ankeroisen vaivaa-
milla lohkoilla.

Ojituksen vaikutus

Salaojituksen merkitys tuli selvästi esille mm. 
1988–92 viljelijöiden pelloilta kerätystä aineis-
tosta. Selvityksen mukaan kunnostusojitusta 
kaipaavat ennen kaikkea huonosti ja erittäin 
huonosti ojitetut pellot.  Myös suhteellisen 
hyvin ojitetuilla pelloilla pienellä lisäojituksel-
la on saavutettavissa lisäetuja. Salaojituksen 
parantamisella olisi tämän aineiston mukaan 
saavutettavissa noin 1,3 tonnin juurisadon li-
säys hehtaarilta (n. 4 %). Käytännössä lisäys 
voisi olla vieläkin suurempi, sillä hyvin ojitetul-
la pellolla kasvukautta voidaan pidentää sekä 
alku että loppupäästä. Kuten tunnettua kasvu-
kauden pidentäminen on tehokkain tapa nos-
taa sokerijuurikkaan satotasoa Suomessa.

Taloudelliset laskelmat

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen toimesta 
kutsuttiin agr. Tero Mikkola Kiskosta tekemään 
taloudelliset laskelmat siitä, miten  suomalais-
ten peltojen sadontuottokyvyn optimitasolle 
saattaminen vaikuttaa sokerijuurikkaanviljelyn 
kannattavuuteen. Aihe sopi hyvin Tero Mikko-
lalle, sillä hän oli v. 1997 tehnyt pro gradu -
työn Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa 
aiheesta ”Sokerijuurikkaan Tuotantokustan-
nus”.

Taulukko 1.  Kalkitustarve eri maalajeilla

Maan pH:n merkitys tulee kuitenkin parhai-
ten esille tarkassa kenttäkokeessa. Vuosina 
1998–99 tehtiin suuritöinen Pellon peruspa-
rannuskoe. Koepaikkana oli hyvin ojitettu, 
hieman rakenneongelmista kärsivä, lievästi 
hapan (pH 6,0) hiesusavimaa. Kokeen tarkoi-
tuksena oli kalkin ja turpeen avulla kohottaa 
kyseisen pellon sadontuottokykyä niin korke-
alle kuin se nykytietämyksen avulla on mah-
dollista. Koetulosten mukaan 10 tonnia pu-
ristekalkkia nosti kiteytyvää sokerisatoa 12 % 
ja 20 tonnia 17 %. Turvelisäyksellä pellon 
sadontuottokykyä voitiin edelleen oleellisesti 
parantaa.

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen maa-
näytelaboratorion analyysitulosten mukaan 
(yht. 7 641) juurikaspeltojen keskimääräinen 
pHVesi vuonna 2000 oli 6,42. Jotta kaikkien 
maalajien pH-tavoite saavutettaisiin, niin jo-
kainen suomalainen juurikashehtaari tarvitsisi 
n. 10 tonnia kalkkia (Talukko 1.).

Viljelykierron vaikutus (Raininko 
2002)

Viljelykierron merkitystä sokerijuurikkaanvil-
jelylle on kokeiltu aika ajoin koko SjT:n ole-
massaolon ajan. Vanhaa 1950- ja 1960-luvun 
viljelytekniikkaa käytettäessä  saatiin viljan 
jälkeen juurikkaasta vain parin  prosentin 
sadonlisäys monokulttuuriin verrattuna. Jos 
puna-apila sisältyi  viljelykiertoon, sadonlisä-
ys oli kaksinkertainen eli 1–2 tonnia/ha. Myö-
hemmin 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla, 
jolloin uusi viljelytekniikkakin oli jo mukana, 
saatiin Pohjankartanon kokeissa huomatta-
vasti suuremmat sadonlisäykset. Niinpä viljan 
jälkeen juurikassato oli 2–4 tonnia (5–10 %) 
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Talukko 2. Sokerijuurikkaanviljelyn kannattavuus keskiarvotilalla (juurikasta 11 ha).
 Nyt Toimenpiteiden 
 (euro/t)  jälkeen
  (euro/t)

Sadon arvo 52,80 54,16
Tuet 13,24 10,78

Yhteensä tuotot 66,04 64,94

Tuotantokustannus 66,511) 53,272)

Voitto (tuotot-tuotantokustannus) - 0,47 +11,67

Taloudellisten laskelmien perusteina käytettiin 
seuraavia oletusarvoja:

 Nyt Toimenpiteiden
  jälkeen

 Juurisato t/ha 34,6 42,5
 Suhdeluku 100 123

 Sokeri-% 16,7 17,0
 Saanto-% 84,1 85,3

 Kiteytyvä 
 sokerisato kg/ha 4 859 6 163
 Suhdeluku 100 127

Peltojen peruskunnostustoimenpiteiden ole-
tettiin lisäävän kiteytyvää sokerisatoa 27 % 
(kalkitus + 10 %, ojitus + 5 %, viljelykierto + 
12 %).  Sadonlisäoletus on suhteellisen varo-
vainen, sillä ojitus, kalkitus ja viljelykierto ovat 
todennäköisesti positiivisessa vuorosuhtees-
sa keskenään, ts. sadonlisä on suurempi kuin 
niiden summa (> + 27 %).

Taulukossa 2. tuotot ja kustannukset on mää-
ritetty vuoden 2001 hinnoin.  Sadon arvossa 
ovat mukana kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat 
sokerijuurikkaan tilityshintaan (a-juurikas, b-
juurikas, b-juurikkaan lisähinta, leikekorvaus, 
sokeripitoisuus- ja saantolisä). Tuet makse-
taan hehtaariperusteisina, mutta tässä yhtey-
dessä ne on tehty yhteismitallisiksi tuottojen 
ja kustannusten kanssa jakamalla hehtaaritu-
et tuotetulla juurikasmäärällä (t/ha). Tuotanto-
kustannus määritettiin seuraavalla aukeamal-
la olevan laskelman mukaisesti.

Taustatietoja kustannuslaskelmaan

Peruskalkituksen kustannusta ei ole otettu 
mukaan kustannukseksi, sillä se katsotaan in-
vestoinniksi peltoon, jonka arvo nousee vas-
taavasti. Ainoastaan lisäkalkituksen korko on 
mukana kustannuslaskelmassa. Periaatteena 
on, että pelto kunnostetaan peruskalkituksel-
la ja kuntoa ylläpidetään ylläpitokalkituksella, 
jonka kustannusvaikutus on kohdassa ”lan-
noitteet ja kalkki”.

Kasvinsuojeluainemenot alenevat 
merkittävästi viljelykierron ansiosta

Peruskunnostustoimenpiteiden jälkeen voi-
daan korjata suurempia ja puhtaampia juu-
rikkaita, jolloin mullasta johtuvat kustannuk-
set pienenevät. Viljelijätilaston mukaan (v. 
1995–1999) voidaan arvioida, että laskelmas-
sa käytetty satotason nousu alentaa varmasti 
sokerijuurikkaan multapitoisuutta vähintään 
1,5 %-yksikköä.

      
➜
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 Nyt  (euroa/ha)           Toimenpiteiden  jälkeen
                                            (euroa/ha)
1.Tarvikkeet
• siemen    218,23   218,23
• lannoitteet ja kalkki          197,84       197,84
• lisäkalkituksen korko                                 16,82
• kasvinsuojeluaineet                  233,04 147,94
• poltto- ja voiteluaineet                36,45      36,45
• konevuokra   23,10     23,10
• pellon vuokra 25,69    25,69
• liikepääoman korko (30 %)         15,86   14,66
Tarvikkeet yhteensä 750,20  680,71

2. Työkustannus
• viljelijäperheen työ 260,69    269,10
• MYEL-maksut  57,35      57,35
• MATA-maksut  4,46           4,46
Työkustannus yhteensä   322,50              330,91

3. Omaisuudesta aiheutuvat kustannukset
• rakennukset poisto 29,10               29,10
• rakennusten kunnossapito          7,28                7,28
• rakennusten korko                     18,19               18,19
• kone- ja kalusto-om, poisto               393,86              393,86
• kone- ja kalusto-om, korko       221,65              221,65
• kone- ja kalusto-om, kunn, pito   138,56              138,56
• pellon korko                          135,39              135,39
• salaojien korko            42,05               42,05
• lisäsalaojien korko                                                    10,72
• salaojien poisto                      56,06               56,06
• lisäsalaojien poisto                                                  21,44
• vakuutus                              16,21               16,21
Omaisuuskustannukset yhteensä     1 058,36             1 090,53

4. Multamaksu/hyvitys                      -6,63           -17,58

5. Viljelijän rahtiosuus ja multarahti     68,67               76,25

6. Yleiskustannus                         108,24              102,96

Tuotantokustannukset yhteensä          2 301,34             2 263,78

Tuotantokustannus euroa/t                  66,511)              53,272)
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Anttila Risto

Hattulalainen Risto Anttila 
on investoinut aikanaan mel-
koisesti ojitukseen, perus-
kalkitukseen sekä koneisiin. 
Riston mielestä viljelijän on 
jatkuvasti pystyttävä ratio-
nalisoimaan töitään, jolloin 
kannattavuuden voi säilyttää. 
Hänen mielestään ei kanna-
ta jäädä itkemään menneitä, 
mutta viljelijän saama hinta 
tukineen ei saa enää laskea. 
Yli sadan hehtaarin koko-
naispeltoalaltaan hän saa 

Otos hämäläisistä 
viljelynäkymistä

Heikki Väisänen
Sucros Oy

Juurikkaanviljelijät miet-
tivät noston ja kulje-
tuksen rationalisointia. 
Olisiko kannattavinta 
ajaa vanhat yksiriviset 
korjuukoneet loppuun, 
hankkisiko uuden yksi- 
tai useampirivisen- ehkä 
kimppakoneen? Vai an-
taisiko noston 6-rivisil-
le rahtikoneille, jolloin 
aikaa jäisi muille töille? 
Jatkaisiko kuljetuksissa 
vanhaan tuttuun malliin 
vai saisiko ns. kuljetus-
kimpasta jotain hyötyä? 
Seuraavassa kolmen 
hämäläisen viljelijän 
mietteitä juurikkaan kan-
nattavuudesta sekä nos-
toon ja kuljetukseen liit-
tyvistä ratkaisuista.

25 ha:n juurikkaasta parem-
man nettotulon kuin lopuilta 
hehtaareiltaan, vaikka tilan 
viljasadotkin  ovat huomatta-
vasti keskivertoa suuremmat. 
Työtä juurikas kuitenkin teet-
tää nelinkertaisesti viljaheh-
taareihin verrattuna. Viime 
kesänä runsaasti käsityötä 
teetti Pursan-lajike. Villijuurik-
kaan/kukkavarsien kitkemi-
nen kismittää häntä vieläkin 
– viisi tuntia/ha ylimääräistä 
käsityötä kuumimpaan helle-
aikaan. Työtä ei voinut jättää 
tekemättäkään, koska huolta 
tuottaa villijuurikkaan mah-
dollinen saapuminen pelloil-
le. Näillä samoilla lohkoilla 
on  viljelty juurikasta yhtäjak-
soisesti yli 20 vuotta ja vilje-

lyä  on edelleenkin tarkoitus 
jatkaa, joten villijuurikkaalle ei 
voi antaa jalansijaa.

Risto on mukana kuuden vil-
jelijän muodostamassa nos-
tokoneporukassa. ”Kuusirivi-
nen Kleine hankittiin käytetty-
nä ja siihen on oltu tyytyväisiä. 
Koneen pääomakulut olivat 
silloiset 5 000 mk/ha eikä 
suurempia menoja polttoai-
neen (kulutus 50 l/ha) lisäksi 
ole ollut. Porukassa jokainen 
nostaa omat juurikkaansa. Mi-
nulta kuluu nykyisin nostoon 
vain pari vuorokautta entisen 
kolmen viikon sijaan”. 

Kuljetuskin Anttilassa on ra-
tionalisoitu 12 viljelijän yh-

"Talouden suunnittelulle ja sosiaalisille suhteille jää ny-
kyisin aikaa jopa nostokautena", toteaa Risto Anttila.
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teenliittymän kautta. ”Kun 
Sucrokselta on saatu vil-
jelijäkohtainen satoarvio, 
voidaan yhtymässä laskea 
kuinka  monta tonnia juuri-
kasta voidaan tehtaalle viedä 
päivässä. Viime vuoden potti 
käyntipäiville jaettuna oli joka 
toinen päivä kaksi ja joka toi-
nen päivä kolme kuormaa. 
Kuljetuksen hoiti tuttu paikal-
linen autoilija ennakkosuun-
nittelun mukaan, lähes kuor-
man ja päivän tarkkuudella. 
Autoilija saadaan neuvotel-
luksi helposti tasaiselle ajolle 
ja me tiedämme omat vien-
tipäivämme jo alkusyksystä. 
Meillä on itse suunniteltu ta-
sapuolinen kolmen vuoden 
kiertävä vientijärjestys”.

Risto toivoisi luonnollisesti 
jatkuvuutta juurikkaanvilje-
lyyn. ”Pitkäjänteiset pelisään-
nöt, edes 3–5 vuotta kestävä 
EU:n sokerisäännöstö ja kan-
salliset tukiratkaisut olisivat 
tervetullut viesti niin nykyisille 
kuin uusillekin juurikkaanvil-
jelijöille. Uusia viljelijöitä saisi 
ilomielin tulla mukaan ja mie-
lellään kunnon toimitusoike-
uksilla”.  

Riston mielestä sosiaalinen 
kanssakäyminen on koneyh-
teistyön ansiosta parantunut. 
Aikaa jää perheelle ja kave-
reille. Tulevaisuudelta Risto 
toivoo rakentavaa yhteistyö-
tä kaikilta osapuolilta ja jatku-
vuutta juurikkaan viljelyyn.       

Monikkalan Kartano

Agrologi Aki Lintumäki ja 
Louise Andersin-Lintumäki 
viljelevät Janakkalassa sijait-
sevaa Monikkalan kartanoa. 
Perheeseen kuuluu lisäksi 

neljä poikaa. Aki toimii Ja-
nakkalan sokerijuurikasva-
liokunnan puheenjohtajana 
ja kuuluu Sokerijuurikkaan 
Tutkimuskeskuksen Neuvot-
telukuntaan.

Tilan juurikasala on viime 
vuosina supistunut reiluun 40 
hehtaariin, tavoitteena on sa-
tovarmuuden ja tehokkuuden 
lisääminen. Lisäksi tilalla kas-
vaa syysvehnää, mallasoh-
raa, kauraa ja nurmea. Pellon 
lisäksi tilan tukijalkoihin kuulu-
vat metsä, vanhojen kunnos-
tettujen työväenrakennusten 
vuokraus, koneurakointi sekä 
ratsutalli täysimittaisine ma-
neeseineen. Ikänsä hevosia 
harrastanut Louise hakee 
lisäpätevyyttä kouluttamalla 
itseään Ypäjällä. Tilalla seu-
rataan eri tuotantosuuntien 
kannattavuutta ja pyritään li-
säämään tehokkuutta. Tilalla 
on yksi ulkopuolinen työnte-
kijä.

”Juurikas tuo vielä rahavirtaa 
taloon päin, mutta samalla 

joutuu ”syömään” koko ajan 
konekantaa. Koska pelto-
puolen tukiratkaisuista tiede-
tään varmuudella vain vuosi 
eteenpäin, niin vain välttä-
mättömiä konekunnostuksia 
ja maanparannuksia teh-
dään. Vasta yli viiden vuoden 
EU:n maatalousratkaisut sai-
sivat meidät investoimaan”. 

”Viimeinen isompi investointi 
juurikkaalle oli neljä nosto-
kautta sitten hankittu uusi 
Kleine SF 10. Olemme muka-
na seitsemän viljelijän muo-
dostamassa koneyhtymässä, 
jonka juurikasala on noin 300 
ha ja lohkot sijaitsevat alle 
10 km:n säteellä. Jokainen 
nostaa pääsääntöisesti omat 
lohkonsa, jolloin maakivet, 
pylväät, upottavat kohdat ja 
auman paikat ovat parhaiten 
hallinnassa. Osakkaat autta-
vat tarvittaessa traktoreineen 
ja peräkärryineen lastin pur-
kamisessa tehostaakseen 
nostokoneen hyötysuhdet-
ta ja viedäkseen juurikkaat 
parempaan aumapaikkaan. 

Louise ja Aki seuraavat nuorempien poikiensa, Patrikin ja 
Leon, kanssa Heppakerhon kokoontumista Monikkalan 
kartanon tallilla.
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Oma nostovuoro on vain pari 
kertaa viikossa, joten aikaa 
jää muillekin töille. Yhteistyön 
merkitys korostuu, kun nosto-
kelit huononevat. Nostokausi 
ei ole merkittävästi lyhenty-
nyt, mutta sosiaalinen kans-
sakäyminen on lisääntynyt ja 
yhteistyöstä on myönteiset 
kokemukset”.

Tilan juurikkaat vietiin Tu-
rengin tehtaan sulkeudut-
tua kahtena vuonna junalla 
Säkylään. Suoraan autokul-
jetukseen siirryttiin, koska 
junakuljetuksen liitäntäkulje-
tukset olivat aina noston kyn-
nyksellä auki. Myös korke-
ampi multapitoisuus suoriin 
autokuljetuksiin verrattuna 
saivat Akin miettimään, onko 
kahteen kertaan lastauksella 
multaa lisäävä vaikutus. ”Ju-
nakuljetuksella on hyviäkin 
puolia, koska silloin tilalta 
kuljetetaan suuria määriä 
kerrallaan. Samalla luodaan 
kilpailua rahtitaksoihin. Nyt 
kuljetus on järkeilty lähinaa-
purien kanssa niin, että yksi 
autoilija ajaa  koko syksyn 
tasaisella tahdilla meidän vii-
den isännän juurikkaat vaih-
tolavavälineillä. Näin meillä 
on mahdollisuus hyödyntää 
tekemäämme puhdistus-
kuormainta kuormaamalla 
juurikkaamme itse”.

Nykyisin juurikkaan tuotanto-
kustannukset ovat tilalla kak-
sinkertaiset tukiin verrattuna, 
viljalla tuotantopanokset ja 
tuet ovat yhtä suuret. Tämä 
tekee juurikkaasta riskialttiim-
paa kuin esim. viljasta. Näillä 
hinnoilla juurikkaasta olisi 
saatava joka vuosi yli 35 t/ha, 
jotta saisi työlleen palkkaa ja 
sijoitetulle pääomalle korkoa. 

Tilalla kunnioitetaan perintei-
tä, mutta sokerijuurikkaan vil-
jelyn jatkuvuuden määräävät 
taloudelliset seikat pitkästä 
viljelyhistoriasta riippumatta. 
Isäntäväki toivookin pitkäjän-
teistä maatalouspolitiikkaa. 

Vitie Pekka

Lammilainen Pekka Vitie on 
viljellyt juurikasta omiin ni-
miinsä yli 20 vuotta. Hän on 
kasvattanut kokonaisvilje-
lyalansa 115 hehtaariin ja 
juurikasalansa 38 hehtaa-
riin. Pelkästään salaojiin on 
viimevuosina upotettu lähes 
70 000 euroa. Koneinvestoin-
neista puolestaan kertoo pi-
hamaalla olevat uusi iso trak-
tori ja seitsemän metrin äes.

Pekan mielestä hänen vilje-
lemänsä rypsi ja vilja kulke-
vat ponnisteluista huolimatta 
nollakatteella. Tulos tehdään 
juurikkaasta. Jos juurikkaan 
hinta pysyy nykyisellään, 
Pekka olisi valmis lisäämään 
juurikasalaansa toimitusoi-
keuksien saatavuuden puit-
teissa. Mikäli hinta laskee, 

laajentamiseen hän ei tällöin 
investoi. Muihin kasveihin 
siirtymiseen ei ainakaan vielä 
Vitiellä innostuta.

Pekka pui viljaa ja rypsiä 
muille viljelijöille rahtina mutta 
toisaalta hän ostaa  puolelle 
juurikasalastaan rahtinostoa. 
Tällä tavoin hän tasaa inves-
tointitarvetta sekä työmää-
räänsä syksyn aikana. Rah-
tinoston hoitaa Lammilaisen 
Pentti Hakan Holmer-nos-
tokone. Koneen suuri paino 
ei Pekan mukaan tuota lain-
kaan ongelmia juurikkaiden 
nostossa. Yksiriviset nosto-
koneet ovat Vitiellä pikkuhil-
jaa vanhenemassa ja niistä 
ollaan luopumassa. Vaikka 
puolet alasta nostetaan 6-rivi-
sellä koneella, kylvö tehdään 
kuitenkin 7-rivisellä kylvölan-
noittimella. Nostohävikki on 
Pekan mielestä pientä mutta 
kylvössä rivivälin suhteen on 
oltava normaalia tarkempa-
na.  

Juurikkaan tehdaskulje-
tuksessa Vitiellä on siirrytty 
viljelijöiden omistaman Hä-

Janakkalassa juurikkaan nosto 6-rivisellä on sosiaalinen 
tapahtuma.
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meen Helppo Nosto Oy:n 
organisoimaan kuljetukseen. 
Tämän vuoksi  ovat 158 km:n 
päähän Saloon vietävän raa-
ka-aineen kuljetuskustannuk-
set alentuneet edellisvuosiin 
verrattuna. Lisäksi Helppo 
Nosto Oy:llä on puhdistus-
koura käytössä. Isäntä voi 
tällöin kuormakohtaisesti va-
lita vientihetkellä, mitkä juu-
rikkaat kannattaa puhdistaa.

Tulevaisuudelta Pekka toivoo 
pitkää sokerisopimusta EU:
lta ja tilanteen vakiintumista 
kotimaassa. Viljelijöiden puo-
lelta hän toivoo asiantuntevia 
ja tiukkoja neuvottelijoita niin 
EU:ta kuin Sucrostakin vas-
taan käytävissä neuvotteluis-
sa. Viimeaikaiset tiedotteet 
Sucroksen suunnalta ovat 
muuttuneet Pekan mielestä 
kovin negatiivisiksi. Hänen 
mielestään tarvittaisiin positii-
vista asennetta niin viljelijöiltä 
kuin Sucrokseltakin.n

Tuloksia 
puhdistinkuormaaja 

tutkimuksesta
Pentti Hoikkala, SjT

Hannes Höykälä

Tutkimuksen tavoitteena 
oli määritellä sokerijuu-
rikkaan puhdistukseen 
tarkoitettujen laitteiden 
mullaneroituskyky, puh-
distuksessa syntynyt 
hävikki sekä kuormaus-
tehokkuus ja puhdis-
tuksen kannattavuus. 
Kokeilussa mukana oli-
vat Ala-Talkkari PK-400, 
Bertanin puhdistuskou-
ra, Kerttulan  puhdistus-
kauha, Thyregod TR–7 ja 
Toftlund. Agrologiopis-
kelija Hannes Höykä-
lä tekee tutkimuksesta 
opinnäytetyönsä. 

Konsulenttien tehtävänä oli 
sopivien koeaumojen etsi-
minen. Jokaiselle koneelle 
tarvittiin kolme tasalaatuista 
peitettyä aumaa, joista saa-
taisiin täysi kuorma (veto-
auto + perävaunu). Pyrittiin 
valitsemaan aumoja joiden 
multapitoisuus  oli yli 10 %. 
Kuormaukseen kulunut aika 
kirjattiin kuormaustehon 
määrittämiseksi. Juurikashä-
vikin määrittämiseksi tehtiin 
multien tarkastuspunnituk-
sia. Ensimmäisten aumojen 
puhdistus tehtiin pressujen 
päällä. Puhdistuksessa ir-
ronnut multa punnittiin, jonka 
jälkeen siitä otettiin neljä 70 
litran saavillista juurikashävi-

Ala-Talkkari PK-400.
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kin määrittämistä varten. Ve-
toauto ja perävaunu punnit-
tiin erikseen tehtaalla. Jokai-
sesta lavasta otettiin tehtaan 
ryprolla kahdeksan näytettä 
multapitoisuuden määrittä-
miseksi.

Ala-Talkkari PK-400

Laite on alunperin suunniteltu 
tärkkelysperunan puhdistuk-
seen. Juurikkaan puhdistusta 
varten laitteeseen oli  asen-
nettu väliseinä, jonka tarkoi-
tuksena on rajoittaa juurikas-
massan liikettä. Säätöseinän 
säädöissä on kehittämisen 
tarvetta, koska se jouduttiin 
poistamaan kuormauksen 
ajaksi. Itse puhdistus tapah-
tuu 4 metriä pitkillä riparul-
lilla, joita laitteessa on seit-
semän kappaletta. Riparul-
lien pyörimisnopeus on 150 
r/min. Puhdistustehon säätö 
tapahtuu hydraulisesti  puh-
distusrullien nousukulmaa 
muuttamalla sekä väliseinää 
ja takana sijaitsevaa säätö-
levyä siirtämällä. Käyttövoi-
mansa puhdistuskuormain 
saa traktorista nivelakselin 
välityksellä. Laitteen oma 
hydraulijärjestelmä kaksois-
pumppuineen  antaa tarvitta-
van käyttövoiman kuljetusele-
vaattorille ja hydraulisylinte-
reille. Puhdistetut juurikkaat 
siirtyvät kahdeksan metriä 
pitkällä kuljetuselevaattorilla 
kuljetusajoneuvoon. Kuljetus-
elevaattorilla on ainoastaan 
kuormaus- ja kuljetusasento, 
jolloin kuljetusajoneuvoa on 
siirrettävä kuormauksen ai-
kana. 

Bertani FBS 1500

Puhdistin muistuttaa normaa-

Kerttulan puhdistus-
kauha

Puhdistuskauha muodostaa 
sivulta katsottuna kahdek-
sankulmaisen säiliön. Kuor-
matessa kansiosa avataan, 
jolloin se toimii normaalina 
kauhana. Kauhan täyttyessä 
kansi suljetaan, jolloin kau-

Kuvasta selviää Kerttulan rumpukauhan rakenne.

lia kourakuormaaja, jossa 
kouran alaosassa olevat ri-
paelevaattorit saavat kouran 
sisässä olevan juurikasmas-
san liikkeeseen. Juurikkai-
den hankautuminen toisiaan 
ja elevaattorien ripoja vasten 
edesauttaa mullan erottumis-
ta. Ripaelevaattoreita pyörit-
tää kaksi hydraulimoottoria. 

Bertanin puhdistuskourassa puhdistuksesta huolehtivat 
kouran sivuilla olevat ”ripaelevaattorit”. 
Kuva Hannes Höykälä
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voon. Traktorista saadaan 
tarvittava voima rummun 
pyörittämiseen  voimansiir-
toakselin avulla. Traktorin 
hydrauliikasta otetaan myös 
tarvittava käyttövoima kuljet-
timien ja hydraulisylinterien 
käyttöä varten.

Työteho

Eri laitteiden kuormaustehot 
vaihtelivat suuresti. Puhdis-
tuskuormaajan käyttö hidasti 
kuormausta jossain määrin 
kaikilla koepaikoilla. Tähän 
vaikuttaa laitteen puhdistus-
teho, kuormauslaite ja auman 
etäisyys ajoneuvosta. Mikäli 
esim. Thyregodia olisi täytet-
ty kourakuormaajalla, minkä 
kuormausteho oli 136 t/h, ei 
puhdistuskuormaajan käyttö 
olisi hidastanut ajoneuvon 
lastausta.

Juurikashävikki oli 0,66–4,56 
%. Tähän vaikuttaa laitteen 
puhdistusteho, juurikkaiden 
multapitoisuus, juurikkaiden 

Thyregodissa puhdistus tapahtuu kierrevalssien avulla.
Kuva Hannes Höykälä

Toftlundin puhdistusrummuston puhtaanapitoa varmistaa 
harjalaite.
Kuva Hannes Höykälä

haa voidaan pyörittää hyd-
raulimoottorin avulla. Tällöin 
kauha toimii puhdistusrum-
mun tapaan. Kauhaa tyhjen-
nettäessä kansiosa avataan 
ja kauha toimii normaalin 
kauhan tapaan.

Thyregod TR-7

Tanskalainen omalla 86 kW 
moottorilla varustettu puhdis-
tinkuormaaja. Puhdistus ta-
pahtuu kierrevalssien avulla. 
Laitteen ohjaus on mahdol-
lista kauko-ohjauksen avulla, 
jolloin kuormauksesta pystyy 
suoriutumaan yksi henkilö 
eikä erillistä koneenkäyttäjää 
tarvita. Huollon helppoutta 
lisää laitteessa vakiovarus-
teena oleva keskusvoitelu. 
Kuormauselevaattorin liike-
radat mahdollistavat kulje-
tusajoneuvon täyttämisen 
ilman sen siirtämistä.

Toftlund

Alkuaan Tanskalainen puh-
distin, jonka valmistusoikeu-

det siirtyivät R Laaksonen 
Oy:lle. Kuormaussuppilosta 
juurikkaat kulkeutuvat lyhyen 
elevaattorimaton avulla puh-
distusrumpuun, jossa pää-
asiallisen puhdistuksen on 
määrä tapahtua. Rummussa 
olevat siivekkeet nostavat 
puhdistuneet juurikkaat kuor-
mauselevaattorille, joka siir-
tää ne lastattavaan ajoneu-

➜
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koko, aumausaika ja kuor-
maustapa. Aumojen erilai-
suudesta johtuen luvut eivät 
ole vertailukelpoisia keske-
nään. Thyregodin suuri 4,6 % 
hävikki johtunee liian epäta-
saisesta täytöstä. Täyttösup-
pilo ehti tyhjentyä, jolloin juu-
rikkaiden suuri pudotuskor-
keus lisäsi hävikin määrää. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa 
laitteen hävikki oli ainoastaan 
1 %:n luokkaa.

Aumojen multapitoisuudet 
olivat 31,7–6,8 %. Taulukos-
sa esiintyvien lukujen perus-
teella ei koneita saa asettaa 
paremmuusjärjestykseen. 
Puhdistuskertojen lukumäärä 
on liian vähäinen ja aumo-
jen tasalaatuisuudesta ei ole 

Kuormaustehot, t/h
 Ala-Talkkari Bertani Kerttulan Thyregod TR-7 Toftlund 
 PK-400 FBS 1500  rumpukauha 

Puhdistamaton 136 78 64 204 61
Puhdistettu 53 63 61 144 43 

Juurikashävikki, %

 Ala-Talkkari Bertani Kerttulan Thyregod TR-7 Toftlund 
   PK-400 FBS 1500 rumpukauha
 1,0 1,4 0,7 4,6 2,1 

Juurikkaan multapitoisuus, %

 Ala-Talkkari  Bertani  Kerttulan  Thyregod TR-7 Toftlund 
 PK-400 FBS 1500 rumpukauha
Auma 1.      
Puhdistamaton 10,0 31,7 6,8 12,0 10,6 
Puhdistettu 6,6 19,7 7,1 6,8 5,6 
Auma 2.      
Puhdistamaton 15,1 7,1 9,3 8,9, 10,0 
Puhdistettu 10,6 6,1 6,6 7,1 4,9 
Auma 3.      
Puhdistamaton 19,8 13,5 * 16,2 9,9 
Puhdistettu 6,8 7,7 * 7,9 5,2 
* Konevaurio

täyttä varmuutta. Puhdistuk-
sen tehokkuuteen vaikuttaa 
maalajin lisäksi sääolosuh-
teet juurikkaan noston aika-
na. Suuret vaihtelut kahdek-
sasta eri kohdasta otettujen 
näytteiden kesken osoittivat 
aumojen epätasaisuuteen tai 
juurikkaiden ja mullan lajittu-
miseen kuormauksen yhtey-
dessä.

Kuormauksen kannatta-
vuus
Tehokkaassa käytössä yh-
dellä Bertanin kaltaisella 
kuormaajalla pystytään use-
amman autoilijan avulla kuor-
maamaan jopa 30 000 t/vuo-
si. Laskelmassa on käytetty 
30 000 ja 15 000 t vuotuista 
puhdistusmäärää.    Puhdis-

timen ollessa suoraan kyt-
kettynä kuormaajaan, ja se 
saa kuormaajasta tarvittavan 
käyttövoimansa, ei kuormaa-
jan käytöstä aiheudu ylimää-
räsiä kustannuksia (esim. 
käyttäjä + voimakone). Las-
kelmassa käytetään erään 
kokeiluauman toteutunutta 
mullanvähennystä 13,5–7,7 
%. Jäännösarvona käytettiin 
40 % ja poistoaika suurem-
malla vuotuisella käytöllä 
kahdeksan vuotta ja pienem-
mällä kymmenen vuotta. Las-
kennassa on käytetty TTS-
kone -laskentaohjelmaa.

Puhdistuksen kannatta-
vuus

Kuormauksen taloudellisuu-
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teen vaikuttaa etupäässä 
kuormaajan tehokas käyttö, 
mikä alentaa puhdistuksesta 
aiheutuneita kustannuksia. 
Multamäärän vähentämi-
nen lisää multahyvitystä tai 
vähentää multamaksua ja 
mullan kuljettamisesta aiheu-
tuneita kustannuksia.  Puh-
distuksessa tapahtuva pie-
noinen juurikashävikki lisää 
hieman puhdistuskustannuk-
sia. Kaaviosta nähdään millä 
kuljetusmatkalla puhdistuk-
sesta saadaan taloudellista 
hyötyä. Alempi käyrä kuvaa 
urakointia, missä laitteella 
kuormataan     15 000 tonnia 
vuodessa, jäännösarvo 0 eu-
roa ja poistoaika 6 vuotta. n
   

Puhdistuksesta saatu kustannussäästö €/t
(Bertani)
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 Yhteystiedot 
SUCROS OY  
Pääkonttori ja Salon tehdas     24100 Salo (02) 77 421  
   faksi (02) 774 2287

Säkylän tehdas  27800 Säkylä (02) 8397 4100 

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@da nisco.com 
Maatalousjohtaja Esko Lindstedt Salon tehdas  (02) 774 2202
   0400 501 686
KONSULENTIT (Tavattavissa klo 8.00 jälkeen työpaikalla.) 
Ahvenanmaa Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
  22240 Hammarland 0400 224 143

Vakka-Suomi Matti Hento Arolantie 106 (02) 841 6961
  23500 Uusikaupunki 0400 222 546 
   faksi (02) 841 6959 

Salonseutu Antero Sorrola Kapteeninkatu 5 (02) 774 2327  
  24100 Salo 0400 223 395

Salonseutu Pentti Suominen Maununtie 13 (02) 774 2221  
  31500 Koski Tl 0400 223 396 

Eteläinen Uusimaa ja Turunmaa Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
  10300 Karis 040 533 6497
     s-posti:
     staffan.eliasson@ 
     nsl.fi
Häme ja Uusimaa  Heikki Salovaara Lavinto    (019) 739 560 
  12350 Turkhauta 0400 637 510 
     faksi (019) 739 561

Häme ja eteläinen Pirkanmaa Heikki Väisänen Torppikulma 74 (03) 671 3803
   13720 Parola 0400 416 992  
   faksi (03) 671 3802

Itä-Suomi  Jaakko Heinola Kettukivenkatu 15 (05) 678 9306 
   53810 Lappeenranta  0400 207 064 
    faksi (05) 453 0008 
    s-posti:  
    jaakko.heinola@ 
    maaseutukeskus.fi

Itä-Suomi Mauri Ruuth Taipaleentie 10 (015) 412 266      
   51130 Vanhamäki 0400 214 684 
    faksi (015) 412 266 

LÄNNEN TEHTAAT OYJ Maatalousosasto   27800 Säkylä (02) 8397 4600  
   faksi (02) 8397 4622

Lännen Tehtaat Oyj:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@lannen.fi

Maatalousjohtaja Pekka Kurri   (02) 8397 4601 
   0500 590 742

Viljelypäällikkö  Timo Kaila  (02) 8397 4605
    050 521 4605 

Kenttäpäällikkö  Timo Mäki  (02) 8397 4626 
   050 521 4626 

Tutkimusagrologi Heimo Holma  (02) 8397 4623
    050 521 4623
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KONSULENTIT (Tavattavissa klo 8.00 jälkeen työpaikalla.) 
 Paavo Inkinen Plassinkulma (02) 8397 4627 
   27800 Säkylä koti (02) 867 1177
   050 521 4627

 Matti Perttu Harolantie 439 (02) 8397 4625  
  27400 Kiukainen matkap. 050 521 4625 

Pohjanmaa Matti Antila Könnintie 144 koti (06) 424 6722 
                                60800 Ilmajoki 050 521 4624 
   faksi (06) 424 6723

Österbotten Jan-Erik Back Österbottens Svenska  työ (06) 319 0206  
                                Lantbrukssällskap 050 521 4628  
  Kauppapuistikko 16 D
                                65100 Vaasa 

Räpin koetila:                                 Huhdintie 32 B 
                                27710 Köyliö

Tilanhoitaja Hannu Uusi-Laurila                                          (02) 554 1300
   050 521 4604 

Kenttämestari Aulis Hakala  (02) 554 1300
   0400 625 841

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS  Korvenkyläntie 201  (02) 770 8200 
     25170 Kotalato faksi (02) 770 8282
SjT:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@danisco.com 

Johtaja Nils Lindroos   (02) 770 8201
   040 582 3202 

Lajikkeet Marte Römer-Lindroos (02) 770 8215 
   040 773 9343

Laatu ja lannoitus Matti Erjala     (02) 770 8202
   040 773 2363     

Kasvinsuojelu Liisa Eronen   (02) 770 8210
   040 773 4323

Koneasiat Pentti Hoikkala   (02) 770 8203
   040 773 5393

Laboratorio:       
Asiakaspalvelu Niina Mettala-Virta  (02) 770 8236

Analyysipalvelu Päivi Lamminen  (02) 770 8207
    040 773 2383 

Laboratoriopäällikkö Marja Pelo   040 773 6393

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 Juha Peltola Simonkatu 6 0204 132 389
  00100 HELSINKI 040 553 3131
Sokerijuurikkaan viljelijöiden 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Ilkka Markkula Kirkkotie 96 (02) 538 8807 
                                 28450 Vanha-Ulvila 0400 593 412 



Varusta sokerijuurikkaat
terävillä kyynärpäillä!

Betanal Progress ja Safari -ohjelma antaa sokerijuurikkaalle terävät kyynärpäät
taistelussa kasvutilasta, ravinteista, vedestä ja valosta rikkakasveja vastaan.
Tarkemmat torjuntaohjeet löydät uudesta helmikuun lopulla ilmestyvästä
Kasvukirjasta.

Betanal®Progress SE
• monipuolinen teho
• käyttäjäystävällinen
• hellävarainen viljelykasville
• nyt myös uusi 10 l:n pakkaus

Safari®
• tehokas ja monikäyttöinen gramma-aine
• erinomainen tankkiseoskumppani
• helppo käsitellä

Muista myös tehokkaat ratkaisut ongelmarikkakasveille:
• Agil juolavehnän torjuntaan
• Matrigon ohdakkeen ja valvatin torjuntaan


