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TOUKOTYÖT LÄHESTYVÄT
M

aaliskuun loppua lähestyttäessä Perniön alueen pellot ovat vielä lumen peitossa. Eteläisessäkin Suomessa olemme saaneet kokea kunnon vanhanaikaisen talven
hiihtokeleineen. Roudan syvyys on optimaalinen edellisen talven ennätyslukemiin verrattuna. Päivä pitenee vähitellen, ja kevät lähestyy.
Suotuisien toukotöiden edellytykset näyttävät
tällä hetkellä hyviltä. Tosin lähiaikojen säätilan
kehitys vaikuttaa ratkaisevasti siihen, milloin
toukotyöt voidaan aloittaa.

M

aatalouspolitiikassa on meneillään kiivastahtinen työvaihe. Brysselistä ei ole
kuulunut mitään uutta sokerijärjestelmän uudistuksesta. Aikataulu on myöhässä ja jää
nähtäväksi, ehtiikö nykyinen komissio lainkaan antamaan sokerilakiesitystä ennen syksyllä tapahtuvaa eroaan. Kansallisella tasolla
valmistellaan yhteisen maatalouspolitiikan
uudistuksen ja ympäristötuen malleja, joiden
vaikutukset heijastuvat myös juurikkaan viljelyyn.

K

ehitystyöhön panostaminen on alalla
vallitsevan tulevaisuususkon mittapuu.
Suurin osa tutkimuskeskukselta tilattavista
kokeista tulee ulkopuolisilta toimeksiantajilta. Kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana
tilaustutkimusten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Myös pohjoismainen yhteistyö on
tehostunut. Olemme sopineet voimien keskittämisestä lähinnä kolmeen aiheeseen: aikaiseen taimettumiseen, ruiskutustekniikkaan ja
ankeroiskysymyksiin.

A

nkeroisongelmat ovat lyhyessä ajassa
levinneet huolestuttavasti myös Suomessa, vaikka aikaisemmin luultiin, että ankeroiset eivät säily hengissä ilmastossamme. Valitettavasti näin ei ole, ja tutkimuskeskuksen
hallitus onkin hyväksynyt osallistumisemme
pohjoismaiseen ankeroisprojektiin. Suomessa
aloitamme jo tänä keväänä, ja projektista kerrotaan lyhyesti tuonnempana tässä lehdessä.

A

nkeroisongelman päätorjuntakeino tällä
hetkellä on kasvivuorottelu. Vastustuskykyiset lajikkeet voivat jossain määrin olla
avuksi. Järjestelmällisellä viljelykierrolla saavutetaan tilalla samalla myös muita etuja maan
rakenteessa ja rikkaruohon torjunnassa sekä
juurikkaanviljelyn tuottavuuden nostossa. Ei
liene vaikeata ennustaa, että kasvivuorottelusta tulee lähivuosina juurikkaan viljelijöiden
välisten keskustelujen ydinkysymys.

26.3.2004 Nils Lindroos
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TOIMIALASOPIMUS TEHTIIN
KAKSIVUOTISEKSI
Esko Lindstedt
Sucros Oy
Toimialasopimusneuvottelut sujuivat tänä
vuonna ripeästi. Molemmat osapuolet olivat
hyvin paneutuneet asioihin ja tietoisia siitä,
että painopiste tulee nyt kiinnittää EU:n uuden
sokerijärjestelmän valmisteluun. Toimialasopimuskeskusteluihin palataan sitten uudelleen,
kun EU on määritellyt uuden, vuoden 2006 jälkeisen sokerijärjestelmän raamit. Nyt sovittu
toimialasopimus on kaksivuotinen ja tarkoittaa
sitä, että tulevan kevään ja ensi vuoden juurikkaankylvöt tehdään nyt sovitun sopimuksen
pohjalta.

Viljelytarvikkeiden hinnat alenevat

Valmistautuminen EU:n uuteen sokerijärjestelmään vaatii sekä teollisuudelta että viljelijöiltä lisää kilpailukykyä. Tästä oltiin selvästi
tietoisia toimialaneuvotteluissa. Teollisuudelle
on tärkeää saada hyvälaatuista raaka-ainetta
ja viljelijöille on jatkossa yhä tärkeämpää, että
tuotantokustannukset pysyvät alhaalla.
Toimialasopimukseen tehtiin sellaiset muutokset, että yli 30 % multaa sisältävistä kuormista
multaveloitus nostetaan 2,5-kertaiseksi. Aumassa pilaantuneista juurikkaista ei makseta aumauskorvausta. Teollisuus joutuu myös
aikaisempaa tarkemmin kontrolloimaan kuormia, jotta liian multaisia ja/tai pilaantuneita
kuormia ei pääse läpi vastaanotosta.
Vastineeksi edellisistä laadullisista tarkennuksista viljelijät saavat siemenet ja kasvinsuojeluaineet 3 %-yksikköä tammikuussa ilmoitettua hinnastoa halvemmalla. Tämä alennus
koskee kaikkia Sucrokselta hankittuja siemeniä ja kasvinsuojeluaineita.
Ensi vuonna pyritään siihen, että näiden tarvikkeiden hinnat eivät nouse, ja jos on mahdollista niin jatketaan hintojen laskua.
4 - Juurikassarka 2/2004

Tällä hinnanalennuksella saadaan vahvistettua viljelijöiden kilpailukykyä, kun on melko
todennäköistä, että EU alentaa vuoden 2006
jälkeen sokerin kuluttajahintoja ja sillä on heijastuksia sekä teollisuuteen että viljelijöihin.

Carry over -varastoa voidaan lisätä

Tälle vuodelle sovittiin Carry over -varaston
sokerimäärä korotettavaksi yhteensä 20 000
tonniin. Kun viime vuodelta siirtyy 5 000 tonnin Carry over -sokerivarasto, voidaan sokerijuurikkaan viljelyä lisätä noin 3 000 hehtaarin verran. Jos tämä jaetaan tasan
2 400
viljelijän kesken, niin kukin viljelijä voi lisätä
sokerijuurikkaan tuotantoa 1,25 ha. Tämän
alueen tuottama sokerimäärä mahtuu Carry
over -varastoon.
Viime vuoden kylvöala oli 28 800 hehtaaria.
Tämä on alhaisin pinta-ala miesmuistiin. Ilman
Carry over -sokerivarastoa edelliseltä vuodelta, olisi maakiintiö jäänyt noin 10 %:a vajaaksi
viime vuonna. Kun nyt edellisen vuoden sokerivarasto on melkein kokonaan purettu, niin
valtakunnallisena tavoitteena voidaan hyvin
pitää noin 31 500 hehtaarin viljelyalaa vuodelle 2004.

Uusia viljelijöitä mukaan

Toimialasopimusneuvottelujen
yhteydessä
sovittiin, että 15 uutta viljelijää voi aloittaa tänä
keväänä, 40 tonnin sokerin toimitusoikeudella, juurikkaanviljelyn. Halukkaita ammattitaitoisia viljelijöitä olisi ollut paljon enemmän,
mutta tällä kertaa ei ollut kaikille tilaa. Viljelijät
jakautuivat Pohjanmaalle, Ahvenanmaalle,
Hämeeseen kaksi, Säkylän ympäristöön kolme, sekä Vakka-Suomeen ja Salonseudulle
yhteensä kahdeksan.

Vieläkö juurikassadot
nousevat ?
Kyösti Raininko

S

okerijuurikkaan
sato
suureni Suomessa 1980luvulla voimakkaasti. Tällöin
noustiin 25 tonnin sadoista
30–35 tonnin tasolle. Kiteytyvä sokerisato parani kymmenessä vuodessa runsaan
neljänneksen eli yli 1 000 kg
hehtaaria kohti. Satotason
nousuun vaikutti merkittävästi viljelytekniikan kehittyminen. Sijoituslannoitus ja
yhdistelmäkylvö yleistyivät.
Myös kasvinsuojelu tehostui,
kun taimipoltetta opittiin torjumaan peittaamalla siemen
Tachigarenilla.
Gaucholla
peitatun siemenen käyttöönotto seuraavan vuosikymmenen alussa vähensi selvästi
kirppojen ja luteiden aiheuttamia tuhoja. Kasvinjalostus
tarjosi myös aikaisempaa
satoisempia lajikkeita käytettäväksi. Kehitystä edesauttoi
ilmeisesti myös jo ilmaston
lämpeneminen.

ta käy ilmi. Keskimäärin on
meillä vuoden 1991 jälkeen
kiteytyvä sokerisato noussut
vain 46 kg vuodessa. Ruotsissa sadonlisäys on ollut
107 kg ja EU:ssa keskimäärin
129 kg. Englannissa ja Ranskassa sadonlisäykset ovat
olleet lähes kaksinkertaiset
EU:n keskiarvoon verrattuna.
Toisaalta taas Italiassa, jossa juurikassato on EU:n heikoimpia, kehitys on ollut Suomeakin hitaampaa, vain 25
kg/ha/vuosi. Kiteytyvän sokerisadon lisäys on meillä tullut
sokeripitoisuuden ja saannon
paranemisen seurauksena.
Juurisato ei ole paljoakaan
kasvanut. Kehityksen suuntaan on varmastikin vaikuttanut lannoitteiden käytön
tuntuva pieneneminen. Kiteytyvää sokerisatoa lannoitteiden käytön rajoitukset tuskin
alentavat, sillä koetulosten

mukaan vain harvoin lannoitteiden käytön optimi on ympäristötuen ehtojen määräämän tason yläpuolella.

M

itkä ovat syyt kehityksen takkuiluun, ja onko
meillä vielä keinoja parantaa
satoja? Matti Erjala esitteli tämän lehden edellisessä numerossa satopotentiaalitutkimuksissa saatuja tuloksia, jotka osoittavat, että nostamalla
kaikkien juurikasmaiden pH
optimitasolle, tehostamalla
ojitusta ja ottamalla viljelykierto yleisesti käyttöön saadaan
satotasoa kohotettua ainakin
neljänneksellä. Nämä tekijät
vaikuttavat paitsi suoraan
juurikkaan kasvuedellytyksiin
myös välillisesti parantamalla
maan rakennetta ja pidentämällä kasvukautta. Viljelykierron tarvetta korostaa sekin, että leutojen talvien takia

A

ina 1990-luvun alkuvuosiin asti, sokerisadot kehittyivät meillä samaan tahtiin
kuin muualla Länsi-Euroopassa ja jopa nopeammin
kuin
naapurimaassamme
Ruotsissa. Viime vuosina juurikassatojen nousu näyttää
kuitenkin pysähtyneen tai
ainakin merkittävästi hidastuneen. Muualla EU:ssa nousu
on jatkunut ja Ruotsissakin
on korjattu viimeksi kuluneina
vuosina ennätyssatoja, kuten
mukana olevasta piirroksesJuurikassarka 2/2004 - 5

juurikasankeroisen tuhot ovat
selvästi lisääntyneet pitkään
juurikkaalla olleilla pelloilla.
Meilläkin joudutaan joillakin
tiloilla turvautumaan ankeroisen kestäviin lajikkeisiin, mikäli juurikkaanviljelyä ei voida
siirtää uusille peltolohkoille.
Onneksi tällaisten lajikkeiden
sadontuottokykyä on viime
vuosina onnistuttu selvästi
parantamaan.

J

uurikkaan jalostus-, lisäys- ja testausmenetelmien kehittyminen näkyy siinä,
että uusia lajikkeita on viime
vuosina tullut viljelyyn entistä nopeampaa tahtia. Liekö
kiire lajikkeen lisäämisessä
syynä siihen, että kokeissa
hyväksi todettu lajike saattaa
käytännössä osoittaa heikkouksia, jotka selvästi alentavat
sen viljelyarvoa. Kuitenkin on
ilmeistä, että uudet lajikkeet
kohottavat
tulevaisuudessakin juurikassatoja ainakin
yhtä nopeasti kuin tähänkin
asti. Samanaikaisesti juurikkaan kestävyys monia kasvitauteja ja ankeroisia vastaan
paranee.
Siirtogeenisten
lajikkeiden käyttöönotto nopeuttaisi kehitystä. Nyt näyttää siltä, että Euroopan unionikin on vähitellen luopumassa kielteisestä asenteestaan
geneettisesti
muunneltuja

lajikkeita kohtaan. Sokeriteollisuuskin joutuu miettimään
suhtautumistaan siirtogeenisiin juurikaslajikkeisiin viimeistään silloin, kun geenimuunnellusta sokeriruo’osta
valmistettu ruokosokeri tunkee EU-markkinoille. Siihen
ei kulune montakaan vuotta.

P

ari vuotta sitten esitin
tässä lehdessä (3/2002)
laskelman, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut sokerijuurikkaan satoon 50 viime
vuoden aikana. Regressioanalyysin mukaan noin 40 %
tänä aikana tapahtuneesta
sadonlisäyksestä olisi ilmaston lämpenemisen aiheuttamaa. Tämä merkitsee noin
19 kg lisää kiteytyvää sokeria
vuodessa. Aikaisemmin samana vuonna tehty tarkastelu osoitti lajikkeiden kehittymisen vaikuttaneen vieläkin
voimakkaammin satotason
muutokseen. Vaikka näin
saatuja yhden muuttujan regressioanalyysien tuloksia ei
saakkaan sellaisenaan laskea yhteen, on ilmeistä, että
nämä tekijät selvittävät pääosan vuoden 1991 jälkeen
tapahtuneesta
satotason
noususta. Muiden tekijöiden
kuten kasvualustan kunnon,
kasvinsuojelun ja muun viljelytekniikan kehittymisen mer-

kitys on jäänyt huomattavasti
pienemmäksi kuin edellisillä
vuosikymmenillä. Ilmeisesti
ei Matti Erjalan mainitsemiin
puutteisiin ole enää jaksettu
kiinnittää samanlaista huomiota kuin esim. 1980-luvulla,
jolloin edellisen vuosikymmenen märät vuodet olivat vielä
hyvin muistissa. Mahdollisesti
myös juurikkaanviljelyn kannattavuuden heikkeneminen
ja epävarmuus tulevaisuudesta ovat vähentäneet mielenkiintoa peltojen peruskunnostukseen. Kasvualustasta
huolehtiminen on kuitenkin
avainasemassa pyrittäessä
parempaan
taloudelliseen
tulokseen.

J

os me jaksamme kiinnittää riittävästi huomiota
maan kasvukunnon ylläpitoon ja kehittää harkitusti jatkuvasti kasvavien tilakohtaisten juurikasalojen vaatimaa
viljelytekniikkaa, on meillä
vielä paljon mahdollisuuksia
lisätä juurikassatoja ja estää
satoeron venähtäminen muihin EU-maihin entistä suuremmaksi.n

Keskimääräinen kiteytyvä sokerisato, keskihajonta ja sadonlisäys vuosina 1991–2002
EU:ssa ja eräissä EU-maissa (satotiedot: Zuckerwirtsaschaft, Bartens, 1992–2004).
EU-keskim.
Kiteytyvä sokerisato, kg/ha
8230
Keskihajonta, kg
640
Keskihajonta, % keskisadosta
7,8
Sadonlisäys, kg/ha/v
129
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Suomi
4540
483
10,6
46

Ruotsi
6960
540
7,8
107

Italia
5770
395
6,9
25

HYVIN KALKITUN SAVIMAAN
RAKENNEKALKITUS

Matti Erjala
SjT

Rakennekalkituksella
pyritään parantamaan
hyvin kalkittujen savimaiden (pH > 7) sadontuottokykyä. Rakennekalkitukseen sopii ainoastaan sammutettu kalkki. Puhdas sammutettu
kalkki on kuitenkin niin
kallista, ettei sen käyttö tule kysymykseen
peltomittakaavaisessa
käytössä. Sammutetun
kalkin asemesta rakennekalkitukseen voidaan
käyttää Nordkalk Oy:n
Kalsiitti H:ta, joka on
”laimennettua” sammutettua kalkkia. Sen kannattavin käyttömäärä on
n. 10 t/ha. Tuote tunnetaan myös ”piipunpölynä”, jota saa mm. Paraisilta.
Rakennekalkitus
kannattaa tehdä kuivissa

olosuhteissa esim. puinnin jälkeen sängelle. Levityksen jälkeen kalkki
muokataan tehokkaasti
n. 15 cm:n syvyyteen.
Parasta olisi, jos muokkauskerros saisi kuivua
muutaman päivän ajan
ennen syyskyntöä, jotta
murut ehtisivät kuivua
mahdollisimman hyvin.
Rakennekalkitus parantaa tehdyn koesarjan
(2001–2003) mukaan hyvin kalkitun savimaan
kasvuedellytyksiä oleellisesti. Keskimäärin juuri- ja kiteytyvä sokerisato nousivat rakennekalkituksen vaikutuksesta
n. 7 %. Sadonlisä oli
nähtävissä joka vuonna koko kolmivuotisen
koejakson ajan. Tehtyjen taloudellisten laskelmien mukaan toimenpi-

de on myös kannattava.
Rakennekalkituksen
katetuotto on n. + 100
euroa/vuosi/ha (tuotot kustannukset).

Eräs suomalaisen juurikaspellon
sadontuottokykyyn
eniten vaikuttava tekijä on
kalkitus. Kalkitukseen käytetään karbonaattikalkkia, joka
poistaa tehokkaasti maan
haitallisen happamuuden.
Maan fysikaalisen ja biologisen tilanteen korjaamiseen
tarvitaan kuitenkin tehokkaampaa ainetta. Tähän sopii hyvin sammutettu kalkki
(karbonaattikalkki + poltto =
poltettu kalkki + vesi = sammutettu kalkki). Tämä todettiin
mm. Ruotsissa sikäläisen sokerijuurikkaan tutkimusorganisaation ja Nordkalk Oy:n yhteisesti järjestämässä varsin
laajassa koesarjassa vuosiJuurikassarka 2/2004 - 7

na 1998–2000. Kokeet (12
kpl) tehtiin hyvin kalkituilla
savimailla. Tulokset osoittivat
vakuuttavasti, että sammutettu kalkki (9 t/ha) paransi merkittävästi koepaikkojen sadontuottokykyä. Keskimäärin
sokerisadonlisäys oli + 9 %.
Sadonlisäys näkyi myös viljasadossa, kun koealueilla
kasvatettiin viljaa sokerijuurikkaan jälkeen.

Piirros 1.
46

Juurisato t/ha

45.5

45

44.5

44

Optimissa: + 3.1 t/ha (+7%)

43.5
43

42.5

0

Koesuunnitelma

Ruotsalaisten
koetulosten
innoittamana aiheen tutkiminen aloitettiin myös Suomessa. Kolmivuotiset kokeet tehtiin kolmella eri koepaikalla
vuosina 2001–2003. Kokeet
tehtiin yhteistyössä Nordkalk Oy:n ja Sokerijurikkaan
Tutkimuskeskuksen kanssa.
Kokeet perustettiin syksyllä
2000 kolmelle hyvin erityyppiselle koepaikalle.

CaCO3
12 t/ha

Piirros 2.
7100

3

9.6 = Optimi12

6

Sammutettu kalkki t/ha
Kiteytyvää sokeria kg/ha

7000

6900

6800

Optimissa: + 443 kg/ha (+7%)

6700

6600

0

3

6

9 = Optimi

CaCO3
12 t/ha

12

Sammutettu kalkki t/ha

Humus-%
Kotipelto
3,9
Makasiinipelto 7,1
Pikkuniitty
7,8
Kullakin koepaikalla noudatettiin samanlaista koekaavaa.
1. Kalkitsematon
2. Sammutettu kalkki
3.
”
”
4.
”
”
5. Kalkkikivijauhe

3 t/ha
6 t/ha
12 t/ha
12 t/ha

Kalkit levitettiin koeruuduille
syksyllä 2000. Kalkit sekoitettiin maahan vaakataso8 - Juurikassarka 2/2004

Maalaji

pHH2O

HeS
HeS
HeS

7,1
6,5
6,3

Muruja

Esikasvi

Vähän
Keskinkertaisesti
Runsaasti

Vilja
Nurmi
Vilja

jyrsimellä. Muokkaussyvyys
oli 15 cm. Muokkauksen
annettiin kuivua pari päivää
ennen syyskyntöä. Kokeiden
luotettavuuden lisäämiseksi
kustakin käsittelystä oli neljä
kerranneruutua. Koepaikoilla
kasvatettiin juurikasta kolmena vuonna peräkkäin.

Sadonlisät merkittäviä

Tässä yhteydessä tarkastellaan vain Kotipellon tuloksia, sillä Makasiinipellon ja

Pikkuniityn koepaikat olivat
koepaikkoja, jotka eivät tarvinneet
rakennekalkitusta.
Niille sopi parhaiten tavallinen kalkkikivijauhe, jonka
neutralointikyky niissä olosuhteissa oli riittävä. Kotipellon kokeessa tilanne oli
päinvastainen. Siellä happamuuden poiston sijaan
tarvittiin parannusta maan
fysikaaliseen ja biologiseen
tilaan. Kotipellon kokeessa
sammutettu kalkki osoittau-

Piirros 3.
2500
2475
2450
2425
2400
2375
2350
2325
2300

Piirros 4.
2500
2475
2450
2425
2400
2375
2350
2325
2300

Matemaattisesti
päättelemällä koetuloksista voidaan
laskea, että +3,1 tonnin sadonlisäys johtui seuraavista
tekijöistä:
• 0,5 t/ha neutralointivaikutus
• 2,6 t/ha fysikaalinen ja biologinen vaikutus

Bruttotulot euroa/ha/v

Optimissa: + 167 euroa/ha/vuosi
0

3

6

9.1 = Optimi 12

Sammutettu kalkki t/ha
Bruttotulot e/ha/v - kustannukset e/ha/v

Optimissa: + 102 euroa/ha/v

0

3

6.6= Opt. 9

12

Sammutettu kalkki t/ha
tui erinomaiseksi maanparannusaineeksi. Tulos ei ole
sattumaa, vaan sadonlisäys
on tilastollisten testien mukaan varmasti riippuvainen
sammutetun kalkin käytöstä.
Piirroksissa 1 ja 2 on esitetty
Kotipellon kolmen vuoden
keskiarvotulokset. Tulokset
on esitetty kahden matemaattisen yhtälön muodossa.
Ensimmäinen kuvaaja kertoo,
miten juurisato on riippuvainen käytetyn sammutetun
kalkin määrästä. Kuvaajasta
voidaan tarkalleen määrittää, millä sammutetun kalkin
määrällä saavutetaan suurin
juurisato. Tässä tapauksessa
9,6 t/ha sammutettua kalkkia
antaa suurimman juurisadon.
Juurisadon lisäys oli tällöin +

3,1 t/ha (+ 7 %). Samassa kuvassa oleva vaakasuora viiva
osoittaa juurisatotason, mihin
päästiin, kun käytettiin 12
t/ha kalkkikivijauhetta. Tulos
on osoitus siitä, että kalkkikivijauheen juurisatoa nostava
vaikutus on olematon neutraaleissa olosuhteissa. Sammutettu kalkki ei merkittävästi
vaikuttanut sokerijuurikkaan
laatuun, joten kiteytyvään
sokerisatoon sammutetulla
kalkilla oli suhteellisesti ottaen samansuuruinen vaikutus
kuin juurisatoon (Piirros 2.).

Sadon lisän jako
komponentteihin

Kalkitus vaikuttaa hyvin voimakkaasti maaperäkemiaan,
-fysiikkaan ja -biologiaan.

Tulos on osoitus siitä, että
sammutetun kalkin teho johtuu suurimmalta osin siitä,
että se parantaa hyvin kalkitun maan fysikaalista ja biologista kasvukuntoa. Sammutettu kalkki parantaa maan
rakenetta ja muuttaa mm.
maan mikrobistoa sokerijuurikkaalle suosiollisempaan
suuntaan. Sammutettu kalkki voi myös yksinkertaisesti
vain desinﬁoida maata, joka
heijastuu parempana sokerijuurikkaan satona.

Sammutettua kalkkia
kannattaa käyttää

Piirroksissa 3 ja 4 on esitetty
sammutetun kalkin käytön
kannattavuus. Kun ajatellaan
vain mahdollisimman suurta
bruttotuloa hehtaarilta, niin
sammutettua kalkkia pitäisi
käyttää 9,1 t/ha, joka lisää
bruttotuloja + 167 euroa/ha/
vuosi. Kun bruttotuloista vähennetään kaikki muuttuvat
kustannukset, niin saadaan
selville sammutetun kalkin
käytön kannattavuus - katetuotto. Paras taloudellinen
tulos saavutetaan, kun sammutettua kalkkia käytetään
6,6 t/ha, jolloin katetuotto on
+ 102 euroa/ha/v.

Sammutetun kalkin
asemesta Kalsiitti H:ta
(piipunpölyä)

Kokeissa käytettiin sammutettua kalkkia. Käytännössä
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se ei tule kysymykseen, sillä
se on siihen ihan liian kallista. Nordkalk Oy:llä on tähän
ratkaisu. Sillä on markkinoilla
tuote, jonka voidaan hyvin
olettaa vaikuttavan samalla tavalla, kuin sammutettu
kalkkikin. Tuote on nimeltään
Kalsiitti H, joka tunnetaan
myös piipunpölynä. Se on
kalkkiteollisuuden yksi sivutuote, joka käytännössä on
”laimennettua” sammutettua
kalkkia. Tämän vuoksi sitä on
käytettävä n. 1,75 kertainen
määrä sammutettuun kalkkiin
verrattuna. Käytännön suositus on 10 tonnia hehtaarille
Kalsiitti H:ta, jolla on samansuuruinen vaikutus kuin 6,6
tonnilla sammutettua kalkkia.
n

SjT:n laboratorion maaanalyysimenetelmien
tarkkuudesta ja laadun
varmistuksesta
Päivi Lamminen
SjT
SjT:n laboratorio toimii
25 vuoden maa-analyysikokemuksella, josta sertiﬁoidun ISO 9001 laatujärjestelmän mukaan jo
vuodesta 1997 lähtien.

Laatujärjestelmän tärkein tehtävä on taata analyysi- ja mittaustulosten luotettavuus ja
oikeellisuus kaikissa olosuhteissa. Laatujärjestelmä edellyttää, että sen eri osa-alueita
seurataan ja dokumentoidaan
yksityiskohtaisesti. Laboratoriosta löytyvät kirjatut työ- ja
menetelmäohjeet, laitekalibrointitiedot, kontrollinäytteiden valvontakortit, ulkoiset ja
sisäiset auditoinnit ja havaittujen poikkeamien korjaavat
ja ehkäisevät toimenpiteet,
osaamisen kehittäminen ja
eri laboratorioiden välisten
interkalibrointien tulokset.
SjT:n laboratorion analyysit
tehdään
automaattianalysaattorilla, jossa kaikki havainnot tallentuvat tietokantaan, josta niitä on mahdollista käsitellä edelleen tilastollisesti. Kaikille analyyseille on
lisäksi annettu hyväksymisrajat, joista poiketessa tehdään
uusinta-analyysit. Joka vuo10 - Juurikassarka 2/2004

rossa käytetään lisäksi sisäisiä kontrollinäytteitä. Tietokoneohjelman avulla verrataan
mittaustulosten eroja. Hyväksytyistä rajoista poiketessa
mittaukset uusitaan.
SjT osallistuu kaksi kertaa
vuodessa MTT:n järjestämään laboratorioiden väliseen vertailututkimukseen.
Tämä vertailu aloitettiin jo
1999. MTT hoitaa näytteiden
lähetyksen ja esikäsittelyn.
Näytteiden homogeenisuuden varmistaminen on lähtökohta tällaisen tutkimuksen
tekemiselle.
Eri laboratoriot lähettävät
kaikkien
analyysivalikoimaansa kuuluvien analyysien
tulokset MTT:lle , joka käsittelee tulokset tilastollisesti ja
lähettää yhteenvedon mahdollisine kommentteineen jokaiselle laboratoriolle.
Alla olevaan taulukkoon on
koottu esimerkkinä vertailutulokset vuodesta 1999 lähtien pH:n, fosforin ja kaliumin
osalta sekä MTT:n käyttämä
tilastollinen menetelmä.
Z-arvot on laskettu vähentämällä yksittäisen laboratorion
tuloksesta
laboratorioiden
tulosten keskiarvo. Saatu

Laboratorion tuloksia voidaan pitää
- hyväksyttävinä, kun
Z< 2
- arveluttavina, kun
2<Z<3
- hylättävinä, kun
Z>3
SjT:n tulokset laboratorioiden välisessä MTT:n järjestämässä vertailututkimuksessa
pH, Z-arvot
Vertailututkimus
1999
2001
2002
2003

Näyte 1
- 0,59
-0,05
-0,68
-1,05

Näyte 2
-0,66
0,26
-1,74
-0,85

Näyte 3
-0,17
0,05
-0,52
0,45

Näyte 4
-0,45
0,01
-1,65
-0,61

Näyte 5
-1,26
0,19
-1,90
-0,73

Fosfori, Z-arvot
Vertailututkimus
1999
2001
2002
2003

Näyte 1
-0,47
0,27
0,92
0,33

Näyte 2
0,20
1,37
1,31
1,79

Näyte 3
-0,07
0,04
0,25
0,13

Näyte 4
-0,69
1,03
1,00
0,86

Näyte 5
-0,10
1,09
1,06
1,43

Kalium, Z-arvot
Vertailututkimus
1999
2001
2002
2003

Näyte 1
-0,40
-0,36
0,78
0,34

Näyte 2
-0,56
-0,84
-0,03
1,28

Näyte 3
-1,23
-0,56
-0,14
0,37

Näyte 4
-0,88
-0,39
0,70
1,10

Näyte 5
-1,27
-0,24
0,33
1,09

erotus on jaettu tulosten keskihajonnalla.
Kaikki yksittäisetkin tulokset
ovat olleet MTT:n käyttämien hyväksymisrajojen sisäpuolella. Muiden ravinteiden
tilastolliset
vertailutulokset
löytyvät SjT:n laboratorion
kotisivuilta. Maalaji- ja humustutkimus
tarkistetaan
mekaanisella menetelmällä
ja humuspoltolla. Osa maaanalyysilaitteistostamme on
uusittu viime vuoden aikana
automaattiseen Lachat Fialaitteistoon, joka on yleisesti
käytössä maan analysoinnissa.
SjT:n laboratorion laatuomi-

Lachat Fia -laitteisto
naisuuksiin kuuluu luotettavuus, jonka takaa asiantunteva ja työhönsä hyvin
perehtynyt ja sitoutunut henkilökunta. Dynaaminen asiakastyö reagoi välittömästi
toimintaympäristön ja asiakkaiden signaaleihin, vihjeisiin
ja palautteisiin. SjT:n laboratorion kotisivulta löytyy myös

mielipidekysely ja palautelomake, jota hyödynnetään
asiakaskunnan palvelussa.
SjT:n laboratoriotoiminnalla
on käytössä vahvaa maatalousasiantuntemusta ja koetoimintaa.n
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Kylvöön valmistautuminen
Pentti Hoikkala
SjT

Taas on tullut aika tarkistaa koneiden kunto ja
palauttaa mieleen suoritettavat tarkistukset,
kuten
lannoitemäärä,
siemenen ja lannoitteen
keskinäinen sijainti ja
kylvösyvyys.

Urakointi

Vuokrakoneita käyttävän viljelijän on sovittava riittävän
aikaisessa vaiheessa tulevista kylvöaloista urakoitsijan
kanssa. Myös käytettävästä
rivivälistä ja siemenetäisyydestä on sovittava ja selvitettävä urakkahintaan vaikuttavia tekijöitä, kuten lohkon
koko ja kylvörivien pituus.
Onko sovittu urakkahinta verollinen tai veroton? Sisältyykö urakkahintaan siirtyminen
tilalle ja edellytetäänkö tilan
omaa työpanosta esim. lannoitteen siirron tai lannoitesäiliön täytön osalta? Haluttu
kylvöjälki, kuten muokkaus,
kylvösyvyys on sovittava kylvötyön alussa, sitä ei kannata
jättää ”alioikeuden ratkaistavaksi”.

Muokkausvälineet

Tasaisen muokkauskerroksen aikaansaamiseksi on
tärkeää tarkistaa äkeiden
terälappujen kunto ja tarvitta12 - Juurikassarka 2/2004

essa kääntää tai vaihtaa ne.
Piikkien on oltava vääntymättömiä ja niiden tulee sijaita
alkuperäisessä paikassaan.
Tasojyrsimen vääntyneet ja
liikaa kuluneet terät on uusittava. Jos ainoastaan vääntynyt jyrsimen terä uusitaan,
on se syytä lyhentää muiden
terien mittaiseksi. Varpajyrien
ja tasojyrsimen tiivistysjyrän
laakereiden kunto tutkitaan ja
tarvittaessa laakerit vaihdetaan. Säätöruuvit voidellaan
ja tarvittaessa puhdistetaan,
jotta työsyvyys voidaan säätää vaivattomasti olosuhteiden vaatimusten mukaiseksi.
Jyrsimen alennusvaihteen ja
roottoreiden hammaspyöräkotelon öljymäärät on tarkistettava. Mikäli öljyn tarvetta
esiintyy tutkitaan esiintyykö
ulkoista vuotoa. Jos havaitaan ulkoinen vuoto, on vuotokohdan laakerit ja tiivisteet
tarkistettava. Öljy vaihdetaan
suosituksen mukaan. Harmaan värinen öljy ilmoittaa,
että öljyn joukossa on vettä ja
öljyn vaihto on ajankohtaista.

Kylvölannoitin

Huollossa käydään läpi voitelukohteet, rengaspaineet,
ketjujen ja kiilahihnojen kireys, lannoitevantaiden kiinnitykset ja kulumisvarat. Lannoitevantaan paperinohueksi
kulunut alapää korjataan hitsaamalla kiinnitettävällä korjauspalalla. Lannoitevantaan

säädettävän
kulutuspalan
tarkoituksena on suojata vannasta turhalta kulumiselta ja
sen tulee sijaita muutama cm
lannoitevantaan alapuolella.

Kylvöyksiköt

Varastoinnin aikana voi takimmaiseen kumiseen jyräpyörään tulla painaumia
ja murtumia, jolloin sen siemenen tiivistämiskyky heikkenee. Vioittuneet kumit on
vaihdettava. Urittunut kuminen vastapyörä on myös
vaihdettava, koska se lisää
siemenen rikkoutumista ja
parisyöttöjen määrää. Tarkista, että vantaissa on riittävästi kulumisvaraa ja vaihda
ne tarvittaessa uusiin. Rullaketjun tulee olla kunnossa ja
sopivan kireä, jotta kolopyörä
pyörii tasaisesti. Ketjun voitelu ruostesuojaöljyllä ja sopiva
kireys auttaa yleensä takelteluun. Tumen yksiköissä voitelukohteet voidellaan 20 tunnin
välein. Liiallista voitelua tulee
kuitenkin välttää. Voiteluaine
vastapyörän kumin päällä
haittaa kylvöä. Kolopyörän
akselin liiallisessa voitelussa
voiteluaine voi muodostaa
pölyn kanssa pyörimistä haittaavan seoksen ketjupyörän
taakse. Muutaman vuoden
välein olisi syytä puhdistaa
yksiköt perusteellisesti.

Kiertokoe

Ennen pellolle lähtöä teh-

dään lannoitteen kiertokoe.
Lannoitevantaiden kivettymät
voidaan irrottaa vasaralla kevyesti naputtelemalla. Tarkistetaan, että sulkuluukut ovat
auki ja pohjaläppien asento on ohjekirjan mukainen.
Jokaisen
lannoitevantaan
alle kannattaa asettaa oma
punnitusämpäri, jolloin on
helpompi havaita, mikäli jossakin syöttölaitteessa on häiriöitä tai tukoksia. Kannattaa
myös muistaa ympäristöohjelman määräämät typpirajat.
Peruslannoituksen valinneilla
sallittu typpimäärä on 120 kg/
ha/vuosi. Tarkennetussa lannoituksessa lannoitus määräytyy maalajin ja esikasvin
mukaan, 80–150 kg/ha. Kiertokoe kannattaa toistaa 2–3
kertaa.

käytetty riviväli on esim. 47,5
cm, on toisen yksikön haluttu
etäisyys 95,0 cm, kolmannen
142,5 cm … jne. Mikäli mitattaisiin ainoastaan yksiköitten
välinen etäisyys ja hyväksyttäisiin väliksi esimerkiksi 48,5
cm, olisi virhe kuudennen yksikön kohdalla jo 5 cm.
Kylvösyvyyteen
vaikuttaa
maalaji, muokkauksella saatu mururakenne ja kylvön jälkeen seuraava säätila. Perussääntönä pidetään edelleen
sitä, että siemen on sijoitettava aina kosteaan maahan.
Pylväsdiagrammista
nähdään 3 cm:n kylvösyvyyden
antaneen 8 %:a suuremman
kiteytyvän sokerisadon ver-

rattuna 1 cm:n ja 5 cm:n kylvösyvyyteen. Viivadiagrammista nähdään olosuhteiden
ja maalajien vaikutus kasvutiheyteen. Lannoitteen oikea
sijoitussyvyys on noin 2–3 cm
siemenen alapuolella. Sivuttaissuunnassa lannoitenauhan on oltava 4–6 cm:n päässä siemenestä. Sivuttaiskalteva maa, veltto lannoitevannas
tai kevyt maalaji ovat tekijöitä,
joiden vuoksi lannoitteen etäisyyttä siemenestä joudutaan
lisäämään, koska liian lähelle
joutunut lannoite aiheuttaa
kasvuhäiriöitä. Lannoitteen ja
siemenen sijainti tarkistetaan
jokaisesta kylvörivistä. Samalla tarkistetaan siemenetäisyys. Tällä varmistetaan, että

Muokkausajankohta on oikea, kun maa muokkautuu
riittävän
hienojakoiseksi.
Siemenen ympärille tarvitaan riittävästi hienojakoista
maata itämiskosteuden säilyttämiseksi. Jyrsinkylvössä
tasaisen muokkauskerroksen
saamiseksi on jyrsin säädettävä vaakatasoon. Mururakenne voidaan jättää hieman
karkeammaksi mikäli sateita
on odotettavissa heti kylvön
jälkeen. Pintakerroksen karkeampi mururakenne vähentää liettymisvaaraa.

Lannoitteen ja siemenen
sijainti

Kylvöyksiköitten keskinäinen
etäisyys on syytä tarkistaa
sitä huolellisemmin, mitä suurempaa nostokonetta käytetään. Mittaus on parasta
tehdä pellolla, kaivamalla siemenet näkyviin. Mittaus suoritetaan jonomittauksena. Jos
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kolopyörä on käännetty oikein
päin sekä vaihdelaatikon oikea lukema.
Keväällä 2003 aloitettiin tutkimus, jonka tarkoituksena
on selvittää kylvöetäisyyden
vaikutus satotasoon, multapitoisuuteen ja samalla selviää
myös juuren paino. Kuvasta
havaitaan 18 cm:n kylvöetäisyyden antaneen pienimmän
multapitoisuuden ja 4 %-yksikköä suuremman kiteytyvän
sokerisadon. Taulukosta nähdään myös keskimääräinen
juuren paino. Yhden vuoden
tuloksista ei voi koskaan tehdä varmoja johtopäätöksiä.
Näyttää kuitenkin siltä, että
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hyvissä olosuhteissa siirtyminen 15 cm:n kylvöetäisyydestä 18 cm:n kylvöetäisyyteen
voi tuoda pienoisen sadonlisän, ja kustannussäästöä
saadaan alentuneiden siemenkustannusten muodossa.

Kylvötyön tarkkailu

Kylvötyön päästessä vauhtiin on ensimmäisten käännösten jälkeen mitattava
saumakohtien rivivälit ja
tehtävä tarpeelliset säädöt
rivinmerkitsijöihin. Maaperän
ja olosuhteiden muuttuessa
voi kylvösyvyydessä tapahtua muutoksia. Siemenen ja
lannoitteen paikka kannattaa tarkastaa usein. Samalla

eliminoidaan mekaanisten
vaurioiden aiheuttamat kylvövirheet (väärän karkaisun
aiheuttama
kylvövantaan
liiallinen kuluminen tai kiven
aiheuttama lannoitevantaan
vääntyminen tai siirtyminen).
Tasojyrsimen terän vääntymisestä seuraa muokkaussyvyyden pieneneminen, jolloin
kylvökoneella ei päästäkään
haluttuun
kylvösyvyyteen.
Tämän seurauksena kylvöyksikön takimmainen pyörä
irtoaa maasta, jolloin syöttö
katkeaa ja tuloksena on aukkoinen taimisto. Siemenen
ja lannoitteen kulutusta on
myös seurattava. Siemenen
kulutusta seurataan yksiköiden kesken ja lannoitetta pitää kulua tasaisesti säiliöstä.

Taimettumisen
varmistaminen

Rankkasateen seurauksena
liettyvät savimaat voivat kuorettua, jolloin taimien pääsy
maan pinnalle estyy. Kuorettuma rikotaan siihen soveltuvilla laitteilla välittömästi, kun
pellon pinta kestää traktorilla
ajoa.n

Kokemuksia kuorettuman
rikkomisesta
Paavo Inkinen
Lännen Tehtaat Oyj

Juurikasmaan kuorettuminen tai itämiskerroksen kastuminen ilmattomaksi voivat estää tai
hidastaa taimistumista.
Seurauksena on silloin
aukkoinen kasvusto.
Pellon liettymiseen ja kuorettumiseen voi olla useita syitä:
maan rakenne on heikentynyt yksipuolisen viljelyn tai
raskaiden koneiden käytön
seurauksena, maassa on vähän humusta, maa on puutteellisesti ojitettu, juurikkaan
nosto ja pellon kyntö on tehty
märissä olosuhteissa, kevätmuokkaus on tehty liian märkänä tai liian hienoksi sekä
runsaat kevätsateet.

maan pinta on kuivahtanut
sen verran, ettei multa enää
tartu jyrään. Tehokkainta on
ristiin jyräys. Jyräys tehdään
hitaalla nopeudella. Ensin
ajetaan
rivinsuuntaisesti,
jolloin kylvökoneen jättämät
harjat tasoittuvat. Sitten ajetaan kylvöriveihin nähden
poikittain. Näin saadaan
paremmin murrettua kylvövaon pintaa. Useimmissa tapauksissa ristiin jyräyksellä
saadaan maahan muodostumaan pieniä halkeamia, joista taimia pääsee nousemaan
pintaan riittävä määrä.
Tehokkaimmin kuorettunutta
juurikasmaata voidaan käsitellä erityisillä rivinkuohkeuttajilla. Kuohkeuttajat kiinnitetään kannatinpyörillä varus-

tettuun haran runkoon rivien
kohdalle.
Myös kuohkeuttajilla on lähdettävä rikkomaan kuorettunutta peltoa heti, kun se on
mahdollista tehdä siten, etteivät rikkojan pyörät paadu.
Myöhemmin rivin kohta voi
kuivua niin kovaksi, etteivät
kuohkeuttajan piikit pysty
siihen. Lisäpainojen avulla
kuohkeuttajien tehoa voidaan
tarvittaessa lisätä. Kuohkeuttajan toimintaa on syytä
tarkkailla, ettei itäviä taimia
vioiteta liian voimakkaalla käsittelyllä.
Kuohkeuttajia on ollut vain
muutamilla tiloilla ja kokemukset ovat vaihtelevia.
Parhaiten onnistuttiin tiloilla,

Runsaat, heti kylvön jälkeen
tulleet kevätsateet voivat kuorettaa tai tehdä ilmattomaksi
hyvässäkin kasvukunnossa
olevan pellon. Säkylän tehtaan lähiympäristössä sekä
Vakka- ja Varsinais-Suomessa on kahtena keväänä tullut
poikkeuksellisen runsaita sateita, kun suuri osa juurikkaista oli saatu kylvettyä.

Ohjeita kuorettuman
rikkomiseen

Jyräys on eniten käytetty menetelmä kuorettuman rikkomisessa. Ohjeena on, että jyräykseen lähdetään heti, kun

Kuohkeuttajat on kiinnitetty kannatuspyörillä varustettuun
haran runkoon. Kuohkeuttajat ovat perniöläisen Orvo Leinon valmistamat, puh 0440 742 009.
Juurikassarka 2/2004 - 15

Vasemman puoleisessa kuvassa on kuohkeuttajalla käsitellyt rivit, muutama viikko käsittelyn
jälkeen. Oikeanpuoleisessa kuvassa on osa lohkosta kylvetty uudelleen yhdistelmäkoneella.

joiden pellot olivat tasalaatuisia. Lohkoilla, joissa maalaji
vaihteli, oli oikeaa käsittelyajankohtaa vaikea ratkaista.
Kun lohkon savisemmat kohdat olivat parhaassa kunnossa, märimmillä alueilla maa
tarttui rikkojien pyöriin.
Muutamilla tiloilla tehtiin täydennyskylvö alkuperäisten
rivien kohdalle lohkon pahimmin kuorettuneille alueille. Pahimmissa tapauksissa
ei ole muuta ratkaisua, kuin
koko lohkon kylväminen uudelleen. Ennen lohkon uusintakylvöä on syytä varmistua,
että toimenpide on tarpeellinen. Lasketaan taimet muutamasta kohdasta 10 rivimetrin matkalta. Jos taimia
on keskimäärin 20 tainta/10
rivimetriä, kannattaa taimisto säilyttää. Toissa keväänä
uusintakylvöjä jouduttiin tekemään useamman sadan
hehtaarin alalla.

Miten voit vähentää kuorettumisriskiä

•

Paranna maan rakennetta: savimaiden rakennekalkitus,
humuslisäys lohkon vähähumuksisille osille, esim. karjanlantaa tai eloperäistä kompostia käyttämällä.
• Vaikka sokerijuurikas hyötyy aikaisesta kylvöstä, älä kuitenkaan kylvä märkään maahan.
• Älä kylvä juuri ennen sadetta. Kun kylvökerros kastuu ja
siemenen ympäristö tulee veden kyllästämäksi, siemenen
alkion hapensaanti estyy, jolloin itäminen voi häiriintyä.
• Kuorettumalle alttiille lohkolle voi olla perusteltua käyttää
esi-idätettyä siementä, koska taimelle tulo nopeutuu 1–2
vrk.
• Huolehdi, että voit tarvittaessa saada nopeasti käyttöösi
rivikuohkeuttajat tai riittävän painavat jyrät kuorettuman
rikkomiseen.
• Jos runsas sade kastelee kylvökerroksen 1–2 vuorokauden
kuluttua kylvöstä ja maa on kuorettumisaltis, voi uusintakylvö olla paras vaihtoehto. Ota yhteys konsulenttiisi, ennen kuin rikot kylvöksen.

Kompostoitua

KANANLANTAA
autokuormittain
kuljetuksen hinnalla.
Tiedustelut puh.

0400 302 077/Isotalo
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Rikkakasvien torjunta kesällä
2004
Liisa Eronen
SjT

Viime kesänä rikkakasvien torjunta
onnistui suhteellisen hyvin. Sopivasti
sattuneet sateet takasivat hyvän tuloksen. Vain pihatatar ja peltosaunio
eli saunakukka tuottivat jonkin verran
ongelmia.
Rikkakasvien torjunta-aineet ovat lähes samat
kuin kesällä 2003. Vain juolavehnän torjuntaan
on tullut uusi tuote, Targa Super 5 SC, joka on
”vanhaa viiniä uudessa leilissä”. Tehoaine on
sama ja sitä on yhtä paljon litrassa valmistetta, kuin Targa Super 5 EC:ssä, vain mineraaliöljytisle on poistettu tuotteesta.
SC -valmisteita on käytetty ns. tavallisten rikkakasvien torjunnassa jo yli viisi vuotta. Valmisteiden ominaisuudet alkavat olla tuttuja jo
kaikille juurikkaan viljelijöille. Jos rikkakasvit
ovat taimettuneet kosteissa oloissa, valmisteet ”pelaavat hyvin”. Vain kuivat olosuhteet ja
isot rikkakasvit tuottavat ongelmia.
Myös juurikkaan varjostuksella on keskeinen
merkitys kesän mittaan; alkukesän pienet rikkakasvit juurikasriveillä tai riviväleissä ovat
muhkeita rikkoja kesän lopulla, jos niiden torjunta laiminlyödään. Tämä pitää paikkansa
etenkin jauhosavikan ja saunakukan suhteen.

Torjunnan keskeiset tekijät

Ennen ruiskutuksia kannattaa tarkistaa ruiskutettavat pellot, jotta tankkiseos tulee rakennettua oikein. Kannattaa myös muistella, mitä rikkoja pellolla oli kesällä 2002 ja 2003. Etenkin
vaikeasti torjuttavat rikat kuten piha- ja kiertotatar sekä matara on syytä huomioida seosta
valmistettaessa. Hyvää ja toimivaa reseptiä ei
kannata muuttaa, jos torjuntatulokseen muuten on ollut tyytyväinen.

Palautetaanpa vielä muistiin pääasiat.

• Tarkista rikkakasvit ja niiden kehitysaste ennen ruiskutuksia. Taulukoiden 1-4 ruiskutusohjelmat on tehty sirkkalehtiasteella olevalle
rikkakasvistolle.
• Huomioi eri rikkakasvien vaatimukset tankkiseosta valmistettaessa.
• Kuivissa oloissa tarvitaan torjunta-aineita ja
öljyä enemmän (suuremmat määrät myös
sirkkalehtiasteella olevalle rikkakasvistolle).
• Ruiskuta ajoissa. Useimmat rikat ovat herkimmillään sirkkalehtiasteella (poikkeus:
matara ensimmäisen kasvulehtikiehkuran
avauduttua).
• Ensimmäinen ruiskutus määrää pitkälti torjunnan onnistumisen; täydennä sitä korjausruiskutuksella, jos teho ei ole riittävä.
• Käytä aina öljyä tankkiseoksissa, mutta sopeuta öljymäärä ruiskutusolosuhteisiin.
• Ruiskuta aamuisin, jos mahdollista, jollei
ruiskutukset satu kylmään kauteen.
• Jos sää on viileä tai kylmä, hyödynnä päivän
lämpimin jakso.
• Jos rikkakasvien koko vaihtelee paljon (isoja ja pieniä), tee mieluummin kaksi erillistä
ruiskutusta pienemmillä määrillä kuin yksi
”hevoskuuri”.
• Jos rikkakasvit ovat isoja, varaudu tietyn asteiseen juurikkaan vioittumiseen, suuret torjunta-ainemäärät vioittavat juurikasta lähes
aina.
• Harauksen jälkeen tarvitaan vielä yksi ruiskutus; savikoita taimettuu vielä heinäkuussa.
Lämpimällä säällä ja helteellä kannattaa ruiskutukset tehdä aikaisin aamulla tai aamuyöstä, tällöin ruiskutusten aiheuttamat vioitukset
jäävät pienemmiksi ja tehot ovat yleensä hyvät.
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Yöpakkasten jälkeen juurikkaan on annettava palautua.
Jos juurikas on taimettunut
kuivassa, pienet yöpakkaset
eivät häiritse ruiskutuksia.
Ruiskutuksia tehtäessä lämpötilan on kuitenkin oltava
reilusti plussan puolella.

Ruiskutusohjelmat

Taulukoiden 1 ja 2 tankkiseokset on tehty yhden tehoaineen valmisteista, taulukoiden 3 ja 4 seoksissa on
käytetty kolmea tehoainetta
sisältävää Betanal Progress
SE:tä. Jos Safaria käytetään
tankkiseoksessa 20–30 g/ha,
Goltixin tai KVK-metan määrä
on 0,5 litraa tai kiloa hehtaaria kohti.
Taulukoiden pienimpiä käyttömääriä suositellaan erittäin
hyviin torjuntaoloihin, normaaliolojen määrät löytyvät
”haarukan” puolivälistä ja
kuiviin olosuhteisiin tarvitaan
suurimmat määrät. Käyttömäärät on aina sopeutettava
myös rikkakasvien kokoon,
mitä isommat rikkakasvit tai
mitä kuivempaa sitä enemmän ainetta tankkiin.
Matarat sekä piha- ja kiertotatar vaativat paljon etofumesaattia, jota saadaan Tramatista tai Betanal Progress
SE:stä. Jos niitä esiintyy pelloilla, Tramatista ja Progressista on käytettävä suurempia määriä jo ensimmäisestä
ruiskutuksesta lähtien. Runsas savikkakasvusto vaatii
samoin suuremmat Betanaltai Betasana-määrät.
Goltix ja KVK-meta sisältävät
tehoaineenaan metamitronia, joka on pääasiassa maa18 - Juurikassarka 2/2004

Taulukko 1. Siemenrikkakasvien torjunta hiekka-,
hieta-, hiesu- ja moreenimailla.
Valmistemäärä
l, kg tai g /ha
1. ruiskutus
(0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta
(Safari g)
(20 - 30)
Tramat 500 SC
0,2 - 0,3
Betanal SC/Betasana 2000 SC
1,5 - 2
Öljy
0,3 - 0,7
2. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta
(0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g)
20 - 30
Tramat 500 SC
0,2 - 0,3
Betanal SC/Betasana 2000 SC
(1,5) - 2 - 2,5
Öljy
0,3 - 0,7
3a. ruiskutus (rikkakasvistossa kaikkia rikkakasveja)
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK - meta
(0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g)
20 - 30
Tramat 500 SC
0,2 - 0,3
Betanal SC/Betasana 2000 SC
(1,5) - 2 - 2,5
Öljy
0,3 - 0,7
3b. ruiskutus (rikkakasvistosta puuttuvat sauniot, rauta nokkonen, kylänurmikka)
Tramat 500 SC
0,3 - 0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC
(1,5) - 2 - 2,5
Öljy
(0,3) - 0,5 - 0,7
Huom 1: Safari-ohjelmaa suositellaan rikkakasvistolle,
jossa on runsaasti saunioita, ristikukkaisia
rikkakasveja, rusokkia, kylänurmikkaa, rautanokkosta ja tattareita.
Huom 2: Metamitronia (Goltix/KVK-Meta) käytetään Safarin kanssa 0,5 kg tai 0,5 l/ha.
Huom 3: Matrigon lisäys (0,3 l/ha) toiseen ruiskutukseen
tarvittaessa saunakukkapelloille.
Huom 4: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,81,2 l/ha
vaikutteinen ja toimii hyvin
kosteissa oloissa. Hyvä teho
vaatii yleensä sateen ruiskutuksen jälkeen. Jos rikkakasvien koko vaihtelee paljon on
Goltixia tai KVK-metaa hyvä
käyttää 1,5 l tai kg hehtaaria
kohti. Jos peltolohko on ollut
pitkään juurikkaan viljelyssä

ja rikkakasvien torjunnassa
on ollut ongelmia, Goltixia ja
KVK-metaa tarvitaan hyvin
todennäköisesti jo 2,0 l tai
kg/ha.

Täydentävät
korjausruiskutukset

Ruiskutuksen torjuntateho on

aina tarkistettava. Jos ruiskutuksista jää rikkakasveja,
niitä on erittäin vaikea torjua
seuraavassa ruiskutuksessa, kun ruiskutusten väli on
vähintään viikko tai sitäkin
pidempi aika. Poikkeuksen
muodostavat viileät tai kylmät
olot, jolloin torjuntateho alkaa
näkyä vasta viikon kuluttua
ruiskutuksesta.
Täydennysruiskutus kannattaa tehdä 4–5 päivän sisällä
normaalioloissa ja valmisteilla, jotka tehoavat parhaiten
jäljelle jääneisiin rikkoihin.
Savikoille käytetään Betanal/
Betasanaa, hiukan Tramatilla
terästettynä tai pelkkää Betanal Progress SE:tä. Tattaret
vaativat samoja valmisteita,
mutta tuhdimman annoksen
Tramatia. Rikkojen koko määrää käyttömäärän.
Mataran
korjausruiskutus
kannattaa tehdä vasta silloin,
kun ensimmäinen kasvulehtikiehkura on avautunut.
Joissakin tapauksissa tämä
ajoittuu toiseen ruiskutukseen. Jos korjausruiskutus
joudutaan tekemään ennen
toista ruiskutusta, Tramat–
Betanal/Betasana tai Betanal
Progress mahdollisesti täydennettynä Safarilla, jos sitä
ei ole käytetty aikaisemmin,
antaa hyväntuloksen.
Öljymäärä korjausruiskutuksessa on sama kuin varsinaisessa ruiskutuksessa.

Torjunta-aineiden
jäämät

Jos juurikaslohkoilla on viljelty
perunaa, rypsiä/rapsia, viljaa,
hernettä tai porkkanaa, eräiden torjunta-aineiden jäämät

Taulukko 2. Siemenrikkakasvien torjunta savi- ja
multamailla
Valmistemäärä
l, kg tai g /ha
1. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta
(0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari g)
(20 - 30)
Tramat 500 SC
0,3 - 0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC
2,0 - 2,5
Öljy
0,5 - 1,0
2. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK - meta
(0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g)
20 - 30
Tramat 500 SC
0,3 - 0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC
(2,0) - 2,5 - 3
Öljy
0,5 - 1,0
3a. ruiskutus (rikkakasvistossa kaikkia rikkakasveja)
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK - meta
(0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g)
20 - 30
Tramat 500 SC
0,3 - 0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC
(2,0) - 2,5 - 3
Öljy
0,5 - 1,0
3b. ruiskutus (rikkakasvistosta puuttuvat sauniot, rauta nokkonen, kylänurmikka)
Tramat 500 SC
0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC
(2,5) - 3
Öljy
0,5 - 1,0
Huom 1: Safari-ohjelmaa suositellaan rikkakasvistolle,
jossa on runsaasti saunioita, ristikukkaisia
rikkakasveja, rusokkia, kylänurmikkaa, rautanokkosta ja tattareita.
Huom 2: Metamitronia (Goltix/KVK-Meta) käytetään Safarin kanssa 0,5 kg tai 0,5 l/ha.
Huom 3: Multamailla metamitronin määrä on 2,0 kg
tai l/ha.
Huom 4: Matrigon lisäys (0,3 l/ha) toiseen ruiskutukseen
tarvittaessa saunakukkapelloille.
Huom 5: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,81,2 l/ha

voivat häiritä juurikkaan taimettumista ja kehitystä seuraavana/seuraavina vuosina.
Tällaisia ovat mm. perunalla

käytetyt Titus, viljan Logran ja
Monitor. Näiden vaikutus voi
näkyä juurikkaassa seuraavana vuonna.
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Pitkäaikainen vaikutus on
Allylla sekä Super Treﬂanilla
ja Trifulonilla. Kaksi viimeksi
mainittua poistuu torjunta-ainerekisteristä tämän vuoden
lopussa. Glean vaikuttaa juurikkaaseen samoin kuin Ally,
mutta se on poistettu rekisteristä jo 31.12.2001.
Senkorilla ei ole suoranaista
käytön rajoitus sokerijuurikkaan osalta, mutta valmisteen maahantuoja suosittelee
kyntämään tulevan juurikaspellon edellisenä syksynä.

Villijuurikkaat ajoissa
pois pelloilta

Villi-/rikkajuurikkaat ovat lähes jokavuotinen näky juurikaspelloilla. Tämä kanta sai
mahdollisesti
vahvistusta
myös eräistä kukkavarsista,
jos niitä ei perattu pois pelloilta. On kuitenkin todettava,
että huolelliset viljelijät pitävät peltonsa puhtaina myös
villijuurikkaista; näitä peltoja
on ilo katsella.
Pahasti villi-/rikkajuurikkaan
saastuttamat pellot on syytä
panna viljelykiertoon. Ongelma ei tosin ratkea vuodessa
eikä parissa, mutta lähes
kaikki viljan rikkakasvihävitteet tehoavat myös villi-/rikkajuurikkaisiin.
Villi-/rikkajuurikkaat erottuvat
viljellyistä juurikkaista jo kesäkuussa, mutta kukinta alkaa yleensä kesäkuun lopulla
tai viimeistään heinäkuussa.
Tässä vaiheessa perkaus onnistuu suhteellisen helposti.
Muista katkaista villijuurikkaan varsi hiukan maanpinnan alapuolelta. Tällöin juurikas ei enää muodosta uusia
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Taulukko 3. Siemenrikkakasvien torjunta hiekka-,
hieta-, hiesu- ja moreenimailla.
Valmistemäärä
l, kg tai g /ha
1. ruiskutus
(0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta
(Safari g)
(20-30)
Betanal Progress SE
(0,8)-1,0-1,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC
1,0-1,5
Öljy
0,3 - 0,7
2. ruiskutus
(0,5) - 1,0 - 1,5
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta
Safari (g)
20 - 30
Betanal Progress SE
1,0 - 2,0
Betanal SC/Betasana 2000 SC
1,0 - 1,5
Öljy
0,3 - 0,7
3a. ruiskutus (rikkakasvistossa kaikkia rikkakasveja)
(0,5) - 1,0 - 1,5
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta
Safari (g)
20 - 30
Betanal Progress SE
1,0 - 2,0
Betanal SC/Betasana 2000 SC
1,0 - 1,5
Öljy
0,3 - 0,7
3b. ruiskutus (rikkakasvistosta puuttuvat sauniot, rautanokkonen, kylänurmikka)
Betanal Progress SE
1,5 - 2,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC
1,0 - 2,0
Öljy
(0,3)-0,5 - 0,7
Huom 1: Safari-ohjelmaa suositellaan rikkakasvistolle,
jossa on runsaasti saunioita, ristikukkaisia
rikkakasveja, rusokkia, kylänurmikkaa, rautanokkosta ja tattareita.
Huom 2: Metamitronia (Goltix/KVK-Meta) käytetään Safarin kanssa 0,5 kg tai 0,5 l/ha.
Huom 3: Jos olosuhteet 1. ruiskutuksessa ovat erittäin
hyvät, Progressia voi käyttää 0,8 l/ha.
Huom 4: Matrigon lisäys (0,3 l/ha) toiseen ruiskutukseen
tarvittaessa saunakukkapelloille.
Huom 5: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,81,2 l/ha
haaroja ja villijuurikkaan voi
jättää pellolle.

dutaan tuomaan pois pelloilta.

Elokuussa villi-/rikkajuurikkaissa on jo pitkälle kehittyneet ja osittain itämiskykyiset
siemenet. Nämä yksilöt jou-

Pohjavesialueet I ja II

Torjunta-aineiden rajoitukset
ovat edelleen samat kuin viime vuonna pohjavesialueilla

Taulukko 4. Siemenrikkakasvien torjunta savi- ja
multamailla
Valmistemäärä
l, kg tai g /ha
1. ruiskutus
(0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta
(Safari g)
(20-30)
Betanal Progress SE
1,0 - 1,7 - (2,0)
Betanal SC/Betasana 2000 SC
1,0 - 2,0
Öljy
0,5 - 1,0
2. ruiskutus
(0,5) - 1,0 - 1,5
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta
Safari (g)
20 - 30
Betanal Progress SE
1,0 - 2,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC
1,0 - 2,0
Öljy
0,5 - 1,0
3a. ruiskutus (rikkakasvistossa kaikkia rikkakasveja)
(0,5) - 1,0 - 1,5
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta
Safari (g)
20 - 30
Betanal Progress SE
1,0 - 2,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC
1,0 - 2,0
Öljy
0,5 - 1,0
3b. ruiskutus (rikkakasvistosta puuttuvat sauniot, rautanokkonen, kylänurmikka)
Betanal Progress SE
1,7 - 3,0
Betanal SC/Betasana 2000 SC
1,0 - 2,0
Öljy
0,5 - 1,0
Huom 1: Safari-ohjelmaa suositellaan rikkakasvistolle,
jossa on runsaasti saunioita, ristikukkaisia
rikkakasveja, rusokkia, kylänurmikkaa, rautanokkosta ja tattareita.
Huom 2: Metamitronia (Goltix/KVK-Meta) käytetään Safarin kanssa 0,5 kg tai 0,5 l/ha.
Huom 3: Multamailla metamitronin määrä on 2,0 kg
tai l/ha.
Huom 4: Matrigon lisäys (0,3 l/ha) toiseen ruiskutukseen
tarvittaessa saunakukkapelloille.

käyttää salaojitetuilla pelloilla
joka toinen vuosi tai riviruiskua käyttäen joka vuosi. Torjunta-aineiden määrät pitää
olla pienimmät mahdolliset.
Nämä maalajit luetaan helposti läpäiseviin.
Jos pohjamaa on hienoa hietaa hienojakoisempaa (esim.
savea), voi edellä mainittuja
valmisteita käyttää salaojitetuilla pelloilla joka vuosi
pienintä torjunta-ainemäärää
käyttäen.

Lisätietoa saatavissa

SjT, Sucros Oy:n ja Lännen
tehtaat Oyj:n juurikas- ja viljelykonsulentit auttavat viljelijöitä ongelmatilanteissa.
Lisätietoa kevään ja kesän
olosuhteista sekä rikkakasvien torjuntavinkkejä annetaan edelleen SjT:n kotisivulla
(www.sjt.fi/Ajankohtaista).
Maaseudun Tulevaisuuden
Juurikaspalstalta
löytyvät
torjunnan yleisohjeet ja varoitukset. SjT:n tutkijat antavat myös neuvoja ja vinkkejä
muissa juurikkaan viljelyyn
liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä. n
Kiitokset Antero Sorrolalle
tekstin tarkastuksesta ja kommenteista.

Huom 5: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,81,2 l/ha
I ja II. Metamitronia (Goltix
ja KVK-meta) ei ole luvallista käyttää näillä alueilla, sen
sijaan Betanalia, Betasanaa,
Tramatia ja Betanal Progressia voidaan käyttää tietyin
rajoituksin.

Jos pohjamaan maalaji on
hienoa hietaa (HHt) tai sitä
karkeampaa maalajia kuten
karkea hieta (KHt) ja hiekat
(KHt, HHk, KHk), saa edellä mainittuja valmisteita (ei
Goltixia eikä KVK-metaa)
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Safari ja sen käyttö
Liisa Eronen
SjT

Safari
rekisteröitiin
vuonna 1996 ja sen käyttö alkoi 1997. Vaikutustavaltaan Safari poikkeaa
muista torjunta-aineista,
se pysäyttää rikkakasvin
kasvun, mikä parhaissa
oloissa johtaa kasvin
kuolemaan. Safaria on
pidetty lehtivaikutteisena rikkakasvihävitteenä,
mutta sillä on myös tiettyä maavaikutusta.

b)
a)

c)
Kuivissa oloissa Goltixin ja
KVK-metan
maavaikutus
jää yleensä heikoksi. Näissä
oloissa Safari-ohjelmat antavat paremman tuloksen.
Käytännössä tämä merkitsee
Safarin käyttöä jo ensimmäisessä ruiskutuksessa.
Juurikaspelloilla on joukko
Safarille erittäin herkkiä rikkakasveja. Näitä ovat rypsi, rapsi, lutukka, peltoukonnauris
ja taskuruohot. Safari-tankkiseokset purevat myös saunioihin, linnunkaaliin, rautanokkoseen, kylänurmikkaan,
ukontattareen ja rusokkiin.
Jos edellisiä rikkakasveja on
pelloilla runsaasti, torjunnassa on hyvä käyttää Safari-ohjelmia jo alusta lähtien.
Safari-tankkiseokset torjuvat
myös mataraa ja kiertotatarta, mutta paras teho näihin
saadaan ensimmäisen kas22 - Juurikassarka 2/2004

d)

Safari-ohjelmien rikkakasveja: a) taskuruoho, b) rautanokkonen, c) linnunkaali ja d) peltosaunio.
vulehden tai kasvulehtikiehkuran avauduttua.

Vaikeasti torjuttavat
rikkakasvit

SjT:ssä on tutkittu ruutukokeissa ja testattu tilan pelloilla jo useampana vuonna
ohjelmaa, joka tehoaisi hyvin
saunioihin, mataraan, piha-,
kierto- ja ukontattareen, ristikukkaisiin rikkakasveihin,
rusokkiin ja samalla veisi
myös savikat. Maalaji on ollut
hiesu-/hiuesavea.
Ensimmäisessä
ruiskutuksessa Safaria on käytetty 25–
30 g/ha. Jos saunioissa on jo
ensimmäinen kasvulehti kehittymässä, Safarin määrä on
ollut 30 g/ha. Hyvissä oloissa
ja saunioiden ollessa pieniä,
on Safarin määrä pudotet-

tu toisessa ja kolmannessa
ruiskutuksessa 20–25 grammaan/ha.
Safarin lisäksi tankkiseoksessa on ollut 0,5 l Goltixia tai
KVK-metaa hehtaaria kohti
kaikissa ruiskutuksissa. Etenkin kosteissa oloissa tämä lisäys parantaa tankkiseoksen
savikkatehoa.
Normaalioloissa on Tramat
500 SC:tä käytetty ensimmäisessä ruiskutuksessa 0,3 l/ha
ja toisessa ja kolmannessa
0,4 l/ha. Nämä käyttömäärät
riittävät pysäyttämään pihaja kiertotattaren sekä mataran kasvun ja osittain poistamaan ne pelloilta.
Fenmedifaamin (Betanal SC/
Betasana) määrä on vaihdel-

Milloin Matrigon
ja Safari samaan
tankkiin?

Rusokki, jossa ensimmäiset
kasvulehdet ovat jo kehittyneet.
lut kuivuuden/kosteuden ja
savikoiden koon/runsauden
mukaan. Kosteissa oloissa
käyttömäärä on ollut ensimmäisessä
ruiskutuksessa
1,8 l/ha, mutta normaalisti
2,0–2,5 l/ha. Jos savikoita on
ollut runsaasti, ja/tai niiden
koko on vaihdellut paljon,
on fenmedifaamista käytetty
suurempaa määrää. Kuivissa
oloissa fenmedifaamivalmistetta on tankkiseoksessa ollut
2,5, jopa 3 l/ha.
Öljyä ruiskutuksissa on käytetty kosteissa oloissa 0,5–0,7
l/ha rikkakasvien koon mukaan, normaalioloissa vajaa
litra (0,7–1,0 l/ha) ja kuivissa
oloissa 1,2–1,3 l/ha.
Pellot on yleensä harattu
kolmannen
ruiskutuksen
jälkeen, ja jälkitaimettuneet
savikat on ruiskutettu vielä
kerran fenmedifaamilla tai
fenmedifaamilla ja pienellä
määrällä etofumesaattia ennen rivivälien sulkeutumista.

Dow on aikaisemmin kieltänyt Matrigonin ja Safarin yhdistämisen samaan tankkiseokseen. Tämä kielto ei koske
saunioiden torjuntaa. Jos
rikkakasvien torjunnassa on
käytetty Goltixia tai KVK-metaa ilman Safaria ensimmäisessä ruiskutuksessa ja saunioteho on jäänyt huonoksi,
Matrigonin (0,3 l/ha) voi lisätä
Safarin tankkiseokseen.
Down mukaan pelto-ohdaketta torjuttaessa Matrigonkäsittelyn ja Safaria sisältävän ruiskutuksen väliin pitäisi
jättää neljä vuorokautta.

Pohjavesialueet I ja II

Nykyisten säädösten mukaan
pohjavesialueilla ei ole sallittua käyttää metamitronia.
Käytännössä tämä tarkoittaa,
ettei Goltixia tai KVK-metaa
saa olla tankkiseoksissa.

kyseinen ohjelma voi hyvin
nopeasti tuottaa torjuntaan
sopeutuneen rikkakasviston.
Esimerkiksi vilja välikasvina
varjostaa mm. pihatattaria
hyvin ja rajoittaa sen kasvua
ja kukkimista sopivien torjunta-aineiden ohella.

Safarin käyttörajoitus ja
mangaanin puutos

Jos juurikas on vielä itämisvaiheessa ensimmäisen ruiskutuksen aikoihin, Safarin
käyttöä ei suositella kylmissä
ja kosteissa oloissa. Safari
voi tällöin hidastuttaa juurikkaan kehitystä.
Safari aiheuttaa juurikkaassa
tyypillistä keltaisuutta, joka
häviää myöhemmin. Jos keltaisuuden lisäksi lehdissä
esiintyy kiiltävän harmaita tai
ruskehtavia laikkuja, on syynä todennäköisesti mangaanin (Mn) puute. Jos puutos
on kova, osa juurikkaan lehdistä voi tuhoutua.n

Näillä alueilla voi käyttää
edellä mainittua ohjelmaa ilman metamitronia. Fenmedifaamista on kuitenkin käytettävä hiukan suurempia määriä (2,0–2,5 l/ha), koska metamitronin savikkateho puuttuu. Jos saunioiden torjunta
jää vaillinaiseksi, voi tankkiseokseen tarvittaessa lisätä
pienen määrän Matrigonia.
Matrigonin käyttöä tulisi kuitenkin välttää pohjavesialueilla I ja II. Näillä alueilla viljelykierto on välttämätön, sillä
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Luteen torjunta tarkemmaksi
Liisa Eronen
SjT

Lude yllätti monet viljelijät viime keväänä. Yhtä
pahaa tilannetta tuskin
on ollut viimeisen 10
vuoden aikana. Pahan
ludevuoden edellytykset
olivat selvästi olemassa
jo keväällä 2003, mutta
kaikkia tekijöitä ei neuvontakaan osannut painottaa riittävästi.
Kesän 2004 osalta luderiski näyttää suurelta,
joten ruiskutustarvetta
voi esiintyä aikaisempia
vuosia enemmän.
Tuhohyönteisten määrät vaihtelevat vuosittain. Tätä populaation koon vaihtelua kuvataan aaltomaisella käyrällä.
Hyvissä lisääntymisoloissa
ja runsaan ravinnon kesinä
kannat yleensä kasvavat. Jos
kesä ja talvehtimiskausi ovat
epäsuotuisia ja hyönteisiä
tuhoavia eliöitä on riittävän
paljon, kannat yleensä pienenevät. Torjuntaruiskutukset
sekoittavat tätä aaltomaista
rytmiä, jos ruiskutuksia ei
tehdä, kannat pyrkivät kasvamaan.
Sokerijuurikkaan siemenessä
on käytetty tehokkaita tuhohyönteisten torjunta-aineita
aina 1990-luvun puolivälistä
asti. Kenttäkokeissa todettiin, että siemenen Gauchotai Cruiser-käsittely riittää
suojaamaan juurikasta hyvin
kirpoilta. Myös juurikaskärpäsen toukkaa siemenkä24 - Juurikassarka 2/2004

Luteen vioittama taimi.
sittelyt torjuvat verrattain hyvin. Ludesuoja sen sijaan on
puutteellinen, sitä joudutaan
täydentämään ruiskutuksilla,
jos luteita on paljon. Pahat
ludealueet on suositeltu ruiskutettavaksi dimetoaatti-pyretroidilla joka vuosi.
Viime kesä osoitti ruiskutustarvetta esiintyvän myös
pelloilla, joilla ludevioituksia
aikaisempina vuosina on ollut vähän. Näille alueille on
tyypillistä peltojen läheisyydessä sijaitsevat metsät, joiden reunat toimivat luteiden
talvehtimispaikkoina.

Luderiski

Luderiskiä voidaan arvioida
edeltävien kesien ja talven
perusteella. Riskiin voidaan
laskea mukaan myös edeltävän kesän ruiskutukset ja
niiden tehokkuus. Ludekanta
pyrkii kasvamaan, jos tuhohyönteisruiskutuksia on huo-

mattavasti vähennetty tai ne
on jätetty pois luteiden esiintymisalueilla.
Kesinä 2002 ja 2003 heinäja elokuu ovat olleet erittäin
lämpimiä ja vähäsateisia.
Olosuhteet luteiden lisääntymiselle ja kehitykselle ovat
olleet hyvät. Kesän 2002 suotuisat olot ja ehkä suurentunut ludekanta olivat ilmeisesti
eräänä syynä viime kesän
pahoihin ludetuhoihin.
Helteinen ja kuiva heinäkuu
sekä helteiden jatkuminen
elokuulle suosivat luteita
myös viime kesänä. Talven
2003–2004 hyvä lumisuoja
ja vähäiset pakkaset ennen
lumen tuloa ovat vuorostaan
suojelleet luteita talvehtimispaikoilla. Talvikuolleisuus voi
olla vähäistä.
Kun suotuisaan kesään 2003,
ja vähäiseen talvikuolleisuu-

olevat juurikaspellot suojata ruiskutuksella toukokuun
puolivälin jälkeen.

Tarkennettu torjunta

Peltolude
teen, lisätään vähäiset luderuiskutukset kesällä 2003
tai niiden puuttuminen, voi
kesän 2004 luderiskiä pitää
suurena.

Milloin täydentäviä
ruiskutuksia ei tarvita?

Suuresta luderiskistä huolimatta ruiskutustarve on
vähäinen alueilla, joissa ludevioituksia oli vähän tai ei
ollenkaan viime kesänä tai
aikaisempina vuosina. Näiltä
alueilta voivat puuttua sopivat luteiden talvehtimispaikat
(havumetsät) tai pellot ovat
tuulisia ja suuria lakeuksia,
joilla luteita yleensä on vähän.
Jos kylvöt saadaan tehtyä
aikaisin ja juurikas on ehtinyt
2–4-lehtiasteelle toukokuun
loppupuolelle tultaessa, luteiden tulo juurikaspelloille ei
muodosta enää suurta riskiä.
Vain erittäin lämmin, aurinkoinen ja kuiva kevät muodostaa poikkeuksen.
Kaikesta huolimatta myös
näitä peltoja on seurattava
huolellisesti. Jos juurikkaan
kehityksessä on pientäkin
häiriötä tai kuorettuma hidastaa juurikkaan kehitystä,
kannattaa sirkkalehtiasteella

Jos luteiden vioituksia juurikkaissa oli viime keväänä
paljon, ludevioituksia tulee
hyvin todennäköisesti runsaasti myös ensi keväänä.
Näissä tapauksissa siemenen Gaucho- tai Cruiser-peittausta on aina täydennettävä
ruiskutuksilla.
Tuhohyönteisruiskute
lisätään yleensä ensimmäiseen
rikkakasviruiskutukseen. Se
tulee kuitenkin ajallisesti liian
myöhään, sillä lude on jo ehtinyt vioittaa juurikasta monin
paikoin.
Ensimmäinen tuhohyönteisruiskutus on tehtävä, kun juurikas on tullut pintaan ja on
sirkkalehtiasteella. Pahoilla
ludealueilla tämä merkitsee
yhtä ylimääräistä ruiskutusta
ennen rikkakasvien torjuntaa.
Tuhohyönteisruiskutuksiin
on aikaisemmin suositeltu
dimetoaatin ja pyretroidin
seosta (0,5–0,7 l + 0,2 l/ha).
Dimetoaatin teho on suhteellisen heikko eikä pieni määrä
pyretroidia riitä karkottamaan
luteita kuin 2–3 päivää. Pahoilla ludealueilla ensimmäinen tuhohyönteisruiskutus on
parasta tehdä suuremmalla
pyretroidi-määrällä (0,3–0,4
l/ha). Mitä enemmän luteet
ovat aikaisempina vuosina
vioittaneet juurikasta sitä
enemmän pyretroidia tarvitaan.

roidin määrä syytä pitää hiukan suurempana (vähintään
0,3 l/ha) myös ensimmäisessä ja toisessa rikkakasviruiskutuksessa.

Ruiskutustarve

Hyvä luteen torjunta on kallista ja tästä syystä neuvonnassa on painotettu säästeliästä ruiskutteiden käyttöä.
Myös tulevaisuudessa ruiskuttamista kannattaa harkita
tarkkaan.
Jos ludevioitukset ovat jääneet 10–15 %:iin, ruiskutusten taloudellisuus on edelleen kyseenalainen. Kun vioitukset lähentelevät 30 %:a,
oikein ajoitetut ruiskutukset
alkavat näkyä myös sadossa. Jos taimista yli puolet on
luteen vioittamia, ruiskutuksilla saadaan jo merkittävää
sadon lisäystä. Tuhoeläinruiskutuksia tarvitaan kuitenkin vähintään kolme ja niiden
ajoituksen on onnistuttava
hyvin.
Ruiskutuksia tarvitaan myös
tulevaisuudessa, ei välttämättä joka vuosi mutta aina
tietyin ajoin, kun ludekannat
ovat kasvaneet. Tarkennettu
ruiskutteiden käyttö edellyttää ludekannan seurantaa ja
riskin arviointia huomattavasti tarkemmin, kuin mitä tähän
asti on tehty. Tämä tulee olemaan tutkimuksen tehtävä
tulevaisuudessa.n
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Ankeroistutkimus uudelleen
käyntiin
Liisa Eronen
Nils Lindroos
SjT

Viime kesänä juurikasankeroisen (Heterodera schachtii) vioituksia esiintyi yllättävän
paljon. Elokuun alussa
pelloilla oli nähtävissä
kuivuudesta kärsiviä ja
huonosti kasvavia alueita, joissa ankeroinen
oli tehnyt tuhojaan. Jos
näillä alueilla ei ryhdytä
vastatoimenpiteisiin, ankeroisen satoa alentava
vaikutus tulee kasvamaan.

Ensimmäiset havainnot juurikasankeroisesta tehtiin Suomessa 1950-luvun lopulla
maahantuoduista juurikkaista. Kystat levisivät pelloille
mullassa, joka syntyi saastuneita juurikkaita pestäessä.
Jo tällöin havaittiin, että ankeroiset talvehtivat Suomen
oloissa ja pystyivät lisääntymään pelto-olosuhteissamme.
1980-luvulla professori Kari
Tiilikkala tutki juurikasankeroiskannan tasoa pellolla,
jossa ankeroinen oli vioittanut juurikasta kesällä 1977.
Tutkimuksessa
Tiilikkala
selvitti ohran, pavun, rukiin
ja sinimailasen vaikutusta
juurikasankeroisen määrään
vuosina 1978–1980. Kysei26 - Juurikassarka 2/2004

Juurikasankeroisen kysta avattuna. Kystasta on vapautunut suuri joukko toukkia, jotka ovat vielä taipuneina munan
kalvon sisässä.
set kasvit eivät ole ankeroisen isäntäkasveja. Kaikki
tutkitut kasvit vähensivät
ankeroisen muna- ja toukkamäärää, mutta erot kasvien
välillä olivat vähäiset. Eniten
muna- ja toukkamäärät vähenivät ohralla (44 %/vuosi) ja
vähiten rukiilla (36 %/vuosi).
Tiilikkalan tutkimus käsitti yhden koepaikan (tilan) lähellä
Salon sokeritehdasta.

Esitutkimus

Vaikka juurikkaan viljelyn pullonkaulat ovat olleet Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen tutkimuskohteita koko
toiminnan ajan, ei juurikasankeroista ole pidetty kovin

merkittävänä tekijänä aina
viime vuosiin asti. Tämä johtuu siitä, että pahasti ankeroisen vioittamat alueet ovat
yleensä pieniä.
Syksyllä 2001 tehtiin esitutkimus, jonka yhteydessä ilmeni, että juurikasankeroisen
kystoja tavattiin huomattavia
määriä myös alueilta, joissa
juurikas näytti kasvavan hyvin. Esitutkimuksen perusteella voitiin todeta ankeroisen olevan ilmeisesti paljon
luultua yleisempi. Tutkimuksesta ilmeni myös, että tilan
ns. oireettomat alueet olivat
myös ankeroisen saastuttamia, jos tilalla oli ankeroista.

Danisco-maiden
ankeroisprojekti

Jo vuodesta 2001 lähtien oli
SjT:ssä suunniteltu ankeroistutkimuksen aloittamista. Julkista rahoitusta hankkeeseen
ei saatu, mutta SjT:n hallitus
otti myönteisen kannan projektiin joulukuussa 2003.
Juurikasankeroinen on todettu yhdeksi satoa rajoittavaksi
tekijäksi myös Ruotsissa ja
Tanskassa, jossa ankeroista,
sen elinkiertoa ja vaikutusta satoon on tutkittu paljon
enemmän.
Ankeroistutkimuksesta tuli yksi Suomen,
Ruotsin ja Tanskan yhteinen
tutkimuskohde.
Projektin
tarkempi sisältö ja aikataulu
päätetään syksyn 2004 kuluessa.

Orientoiva vaihe
Suomessa

Suomi päätti aloittaa tutkimuksen ensimmäisen vaiheen jo
kesällä 2004 (ns. orientoiva
vaihe). Sen puitteissa tutkitaan ankeroista kestäviä ja

sille herkkiä lajikkeita sekä
ruutu- että tilakokeissa. Myös
kemiallisten aineiden vaikutusta ankeroiskantaan testataan ruutukokeissa.
Kesällä 2004 on tarkoitus
aloittaa myös konerengastutkimus. Siihen valitaan Salon,
Säkylän ja entisen Turengin
tehtaan viljelyalueelta yhteensä 3–4 konerengasta.
Konerenkaaseen kuuluvista
tiloista valitaan kolme seurantaan ja kultakin tilalta on
tavoitteena tutkia 2–3 lohkoa.
Tässä tutkimuksessa pyritään seuraamaan, leviääkö
ankeroinen tilalta toiselle yhteiskoneiden kautta ja kuinka
ankeroiskanta muuttuu tutkimuskautena jatkuvan juurikkaan viljelyn lohkolla ja viljelykiertolohkolla.

hetkellä maanäytteistä voidaan eristää kystat ja tarkistaa, onko kystoissa munia ja
toukkia. Maanäytteistä voidaan toisin sanoen sanoa,
onko näyte puhdas juurikasankeroisesta vai ei. Myös
saastunnan tasoa voidaan
karkeasti arvioida.
Sen sijaan tarkkaan riskinarviointiin tarvittavaa muna- ja
toukkamäärän laskentaa ei
toistaiseksi ole SjT:ssä tehty.
Se tarvitaan kuitenkin esim.
viljelykierron tai ankeroista
kestävien lajikkeiden tarpeellisuutta arvioitaessa.n

Analyysimenetelmä
valmiiksi

Ensimmäiseen vaiheeseen
kuuluu myös ankeroisen
muna- ja toukka-analyysien
kehittäminen loppuun. Tällä
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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
Juurikkaan Kasvuohjelma -oppaasta.
• Muista rikkakasvitorjunnassa myös Betanal SC ja Tramat 500 SC
• Tehokkaat ratkaisut ongelmarikkakasveille:
Agil juolavehnän torjuntaan, Matrigon ohdakkeen ja valvatin
torjuntaan
• Tuholaistorjuntaan Fastac 50
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Leike- ja melassituotteet
tämän päivän ruokinnassa
Matti Koivula
Lännen Rehu Oy

Sokerin tuotannon yhteydessä syntyvät juurikasleike ja -melassi ovat
kautta aikojen löytäneet
tiensä kotieläinten ruokintapöydille.
Sokerijuurikkaan sopimusviljelijöillä on edelleenkin
mahdollisuus
näiden
tuotteiden hankintaan
ns.
paluutuotteina.
Suurin osa nykyisestä
tuotteistosta myydään
kuitenkin
normaalien
jakeluteiden kautta kotieläintuotantoon
erikoistuneille maatiloille.
Lisäksi huomattava osa
käytetään teollisten rehuseosten raaka-aineiksi.
Maatiloille
suuntautuvista
tuotteista suurin yksittäinen
on yhä Lännen Rehu Oy:n
valmistama Mella Melassileike, tuo perinteinen, rouheinen ”piipputupakaksi” ja
”kessuksikin” kutsuttu kaikkien Mansikkien suosikkirehu.
Ruokinnassa
käytettävien
teknisten laitteiden yleistyessä on kuitenkin kehitetty
myös uusia, rakeisia tai mureisia leikevalmisteita, jotka
Lännen Rehu Oy markkinoi
Farmarin –tuotemerkin alla.
Seosmelassin käytössä on tapahtunut merkittävä mullistus
viimeisen vuosikymmenen
aikana. Valtaosa melasseista
toimitetaan nykyisin maati-

Rouheinen Mella Melassileike on perinteinen ja suosittu
leikevalmiste.
loille irtotavarana säiliöautoilla. Toki perinteistä astioihin
pakattua tuotettakin on yhä
saatavana.

Leikevalmisteiden
hyödyt

Melassileike on erinomainen
raaka-aine nautojen ruokintaan, joko kotoiseen rehuun
sekoitettuna tai yhtenä teollisten rehujen raaka-aineena.
Melassileikkeellä on hyvä
tuotantovaikutus niin lypsykarjalla kuin lihakarjallakin.
Leikkeen helposti sulava
solunseinämäkuitu tehostaa
pötsin toimintaa ja tasapainottaa viljaväkirehun pötsiä
happamoittavaa vaikutusta.
Riittävän leikelisäyksen avulla hinnaltaan edullista viljaa
voidaan käyttää ruokinnassa
tehokkaammin ja turvallisemmin. Melassileike on myös
maittavaa. Se lisää koko rehuannoksen
maittavuutta,

jolloin eläin syö suurempia
rehumääriä ja tuottaa paremmin.
Kaikki leiketuotteet sopivat
erinomaisesti seosrehutilojen
raaka-aineiksi.

Markkinoilla olevat
leikevalmisteet

Mella Melassileikkeen maittavuuden taustalla on korkea
sokeripitoisuus, 17 %. Mella
Melassileikettä toimitetaan
säkkitavarana. Juurikaskäynnin aikana irtotoimituksetkin
Säkylästä ovat periaatteessa mahdollisia, mutta niiden
mielekkyyttä vähentää verrattain alhainen ominaispaino, joka nostaa rahtikustannuksia.
Farmarin Leike on prosessoitu joko rakeeksi (irtotavara) tai mureeksi (säkitetty
versio). Tuotteiden toimivuus
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ruokintalaitteissa ja varastoinnissa varmistetaan sopivan pehmeällä rakeella tai
mureella sekä säätämällä
sokeripitoisuutta (lisätyn melassin määrää).
Farmarin Tuoreleike on sokerijuurikastehtaalta tulevaa
kuivaamatonta puristeleikettä, johon on tehtaalla lisätty säilöntäaine sekä osaan
tuotteista myös valkuaismelassia. Irtotavara toimitetaan
tiloille rekoittain varastoitavaksi esim. laakasiiloon,
aumaan, tai erikoistuneen
työryhmän avulla ns. makkaraan. Farmarin Tuoreleike VM
-paali säilötään ja käsitellään
pyöröpaalina. Paalien hankinta on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun siilotilaa
ei ole käytettävissä.
Tuoreleikkeellä voidaan korvata ruokinnassa tilanteen
mukaan väkirehua, karkearehua tai molempia. Kosteana
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raaka-aineena se sopii erityisen hyvin seosrehuruokintaan.

Melassit ruokinnassa

Seosmelassi on sokerirehu,
joka parantaa rehuannoksen
maittavuutta ja lisää ruokahalua. Melassi on hyvä energialähde pötsin pieneliöille.
Seosrehuruokinnassa
melassilla on tärkeä merkitys eri
rehukomponenttien sidosaineena. Melassi sitoo käytettävät raaka-aineet toisiinsa
siten, että eläimet eivät pysty
erottelemaan maittamattomampia osia ”sivu suun”.

Farmarin Seosmelassi
-irto

Irtotavarana
toimitettava
Farmarin Seosmelassi on
tulevaisuuden tuote. Viime
vuosien aikana kehitetty säiliöautolla tapahtuva irtotoimitusmenetelmä on kääntänyt
melassin käytön maatiloilla
uuteen nousuun. Vastaan-

ottavalla tilalla tulee olla riittävästi säiliötilaa johon tuote
puretaan. Yleisin käytössä
oleva säiliö on
1 000 litran
muovikontti, johon sopii 1 350
kiloa melassia. Talvikäyttöä
helpottavaksi apuvälineeksi
on kehitetty sähköllä toimiva
melassilämmitin, jonka avulla
tuote saadaan juoksemaan
sutjakasti pakkasellakin. Irtotavarana toimitetun melassin
tilahinta on 30–40 % astiatavaraa edullisempi.
Astioitu Farmarin Seosmelassi pakataan 25 kg:n muoviämpäreihin. Astiatavaran
käyttö on perusteltua silloin,
kun käytettävät määrät eivät
ole kovin suuria eikä tilalla ole
mahdollisuutta siirtyä irtotavaran käyttöön.n

50 vuotta koetoimintaa ja
tutkimustyötä Räpillä

Pekka Kurri
Lännen Tehtaat Oyj
Räpin talouskeskuksen rakentaminen aloitettiin v. 1917, kun Albert Rauanheimo sai tilan
haltuunsa. Räpi muodostettiin osasta Kepolan kartanon peltoja ja metsiä. Lännen aikana
muutama halli ja yksi asuinrakennus on tullut lisää, mutta joitakin alkuperäisiä rakennuksia
on jouduttu purkamaan.

Miksi koetilaa tarvittiin
Länteen?

Länsi-Suomen Sokeritehdas
Oy oli perustettu vuonna 1950.
Sokeritehtaan ensimmäinen
käyntikausi toteutui syksyllä
1953. Sokerijuurikkaanviljelyn
Tutkimuskeskuksen toiminta
käynnistyi 1.2.1953, kun lis.
Veikko Brummer otti johtajan
tehtävän vastaan. Silloinen
Länsi tarvitsi oman koetilan,
jotta sen osuus yhteisesti
sovitusta koe- ja tutkimustoiminnasta olisi voitu toteuttaa.
Näin saataisiin myös yksi
koetila lisää tulosten varmistamiseksi. Haettiin siis koetilaa maailman pohjoisimman
viljelyalueen sokerijuurikkaan
tutkimuksen käyttöön. Se
löytyikin varsin läheltä eli n. 6
km:n päästä naapuripitäjästä

Köyliöstä v. 1954. Aluksi viljelypäällikkö Antti Saarento piti
yhteyttä tutkimuskeskukseen.
Vuonna 1958 ”viralliseksi” tutkimusagronomiksi palkattiin
MMM Simo Mäkelä, vuonna
1966 agr. Hannu Pirttilä ja
vuonna 1971 agr. Pekka Kurri.
Koko 50 vuoden ajan on koetila tehnyt intensiivistä työtä
SjT:n kanssa. Tänä aikana on
monissa muissa yhtiöiden rakenteissa ja omistajakunnissa
tapahtunut valtavasti muutoksia, mutta tuolloin alkuun
saatettu yhteistyö on toiminut
erinomaisesti kaikki nämä
vuodet.

Historiaa tilan mailla
850 vuotta

Räpin koetilan maa-alueet
kytkeytyvät Suomen histori-

aan niin pitkältä ajalta, kuin
muistiin merkittyä historiaa on
ollut olemassa. Kansanrunon
mukaan köyliöläinen talonpoika Lalli surmasi kirveellä
vihastuksissaan Ruotsin kautta Suomeen tulleen piispa
Henrikin Köyliön järven jäällä
tammikuussa 1158 tai 1156.
Lallin koko omaisuus, Köyliön
kartano Räpin maa-alue siinä
mukana, siirtyi kirkolle. Kun
Kustaa Vaasa vaihtoi valtakunnassa uskontoa, hän otti
koko kirkon omaisuuden valtiolle. Köyliön kartanosta tuli
Kuninkaan kartano. Kun Suomi 1809 erotettiin Ruotsista,
piti ruotsalaisten omistajien
joko myydä maansa tai muuttaa Suomeen asumaan. Vapaaherra Axel Cedercreutz
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kan ja Kepolan kylät myytiin
turkulaiselle professori Gabriel von Bonsdorfﬁlle 1812.
Saareen jäänyttä kartanon
osaa alettiin kutsua Vanhaksi kartanoksi ja toista puolta
Kepolaksi.

Järnefeltit tulivat
Köyliöön Nakkilan
Anolasta

Kepola siirtyi August Fredrik
Järnefeltin haltuun vuonna
1875. Hänen omistamansa
iso Anolan kartano meni velkojen takausten maksuihin.
Parin sukupolven jälkeen
vuonna 1917 Kepolan kartano jaettiin kolmen veljeksen
kesken. Veljeksistä Karl sai
kartanon pääpaikan Kepolan. Jaossa muodostettiin
kaksi uutta tilaa. Hällä, joka
tuli Erikin omistukseen ja
Räpi, jonka sai Albert. Sukunimi suomennettiin Rauanheimoksi vuonna 1929.
Räpin omistajalle syntyi tytär
ja kaksi poikaa. Vanhin poika
Heikki kaatui jatkosodassa,
tytär Kirsti eli naimattomana Helsingissä. Jaakko myi
Lännelle oman osuutensa
Räpistä huhtikuussa 1954 äitinsä kuoleman jälkeen. Sisar
Kirsti säilytti Räpistä peltoa
10,5 hehtaaria kuolemaansa
asti. Sen Jaakko peri ja myi
välittömästi ”hyvällä hinnalla”
Lännelle vuonna 1987.

”Räpin Jaska” legenda
jo eläessään

Jaakko Rauanheimo oli suvun viimeinen miehisen ”sukuhaaran” edustaja ja viimeinen Räpin omistaja. Jaakko
oli kaksi kertaa naimisissa,
mutta hänellä ei ollut lapsia.
Toisiltakaan Jaakon sisaruksista ei jäänyt eloon lapsia.
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Myös viereinen Kepolan kartano siirtyi Jaakon lapsettoman serkun Mervin kuoltua
pois Rauanheimon suvulta.
Jaakosta olisi yhden kirjan
verran tarinoita paikkakunnalla. Ne, jotka Jaakon olivat
kerran tavanneet ja kuunnelleet hänen kertomuksiaan,
eivät unohda häntä koskaan.
Erään muistelijan mukaan
Jaakko olisi nuorena tehnyt lupauksen, ettei hän tee
eläessään päivääkään ns.
ruumiillista työtä. Jaakko oli
pitänyt lupauksensa, vaikka
joskus rahat olivat vähissä.
Aina oli kuitenkin pelastus
tullut perintöjen muodossa.
Lännen ostaessa Räpiä Jaakko oli arvovaltaisesta delegaatiosta kelpuuttanut yhden
henkilön luokseen suljetun
oven taakse kamariin. Muut
herrat olivat saaneet odotella neuvottelun tulosta oven
ulkopuolella. Kaupat kuitenkin syntyivät 50 vuotta sitten,
joten Jaakon henkilövalinta
osoittautui onnistuneeksi ja
Länsi sai erittäin hyvin koetilaksi sopivan maapaikan
omistukseensa.

Lännen koe- ja
tutkimustilaksi

Vuoden 1954 joulukuun Sokerisarka kertoo kuvan kanssa: ”Koe- ja tutkimustilaksi
osti Lännen Sokeri Köyliössä
sijaitsevan Räpin tilan keväällä -54. Räpille on jo ensi
vuonna tarkoitus siirtää kaikki
tehtaan sokerijuurikkaan viljelyskokeet, joiden yhteinen
koeruutuluku tulee vuosittain
olemaan 600–800. Lännen
historiikissa Sokeri Soturit
vuonna 1986 mainitaan mm.

”Räpin koetilan merkitys näiden seutujen juurikkaanviljelyn kehittämisessä on ollut
erinomaisen suuri. Myöhemmin se on toiminut Lännen
pakaste- ja säilyketehtaan
koeasemana, ainoana tämän teollisuudenalan omistamana koeasemana koko
maassa.” Koetilalla asui vuosikymmenien ajan Lännen
viljelypäälliköt Antti Saarento
ja Simo Mäkelä perheineen
sekä työnjohtaja Leo Nurmen
perhe. Myöhemmin tilanhoitaja Hannu Uusi-Laurila ja
tutkimusagrologi Heimo Holma asuttivat päärakennusta.
Molemmat rakensivat Köyliöön oman talon ja muuttivat
pois tilalta. Harjoittelijoita
varten oli myös oma asuinrakennus kesäkäyttöä varten.
Lähiympäristöstä oli palkattu
vakituisiksi työntekijöiksi 7–8
henkilöä ja kausityöntekijöitä
ja harjoittelijoita oli vielä 60ja 70-luvulla jopa 100–150.
Vuokramaineen pinta-ala oli
suurimmillaan noin 250 hehtaaria. Enimmillään viljeltiin
21:tä erilaista kasvia ja monista niistä tehtiin vuosittain
kokeita ja koeviljelmiä. Herukat, mansikka ja vadelma
kuuluivat silloin Räpillä viljeltäviin kasveihin.

Räpi on kehittynyt ajan
mukana

Länsi on nykyisin harvinainen
suomalainen yritys, jolla on
oma koetila mittavaa koetoimintaa ja viljelyn kehittämistä
varten. Vuosien kuluessa monet asiat Räpillä ovat muuttuneet, mutta alkuperäinen tilan
tarkoitus on yhä voimassa.
Eri ostojen ja myyntien kautta
tilan peltoalaksi on muotoutunut 70 hehtaaria. Metsää tilal-

la on 100 hehtaaria. Tila kuuluu Apetitin viljelyosastoon.
Tilalla on kolme vakituista
henkilöä töissä. Tilanhoitaja
Hannu Uusi-Laurila vastaa
koko tilasta viljelyjohtajalle.
Kenttämestari Aulis Hakala
hoitaa kasvukauden aikana
sokerijuurikkaan ja vihannesten koetoiminnan. Hänellä
on kesällä apunaan tarpeen
mukaan 2–3 harjoittelijaa ja
lähiympäristön koululaisia.
Talven aikana Aulis osallistuu koneiden korjaukseen ja
huoltoon, hernepuimureiden
kunnosta vastaavan Hannu
Rantalan kanssa. Tilalla ei
asu vakituisesti ketään, mutta
kaikki rakennukset on pidetty kohtuullisessa kunnossa.
Kotieläimiä ei Lännen aikana
tilalla ole ollut, joten navetta
on voitu muuttaa konttori- ja
huoltorakennukseksi.
Vuonna 2003 Räpillä viljeltiin
tuotanto- ja kehittämistarkoituksessa sokerijuurikasta
50,0 ha, juuriselleriä 4,0 ha,
lanttua 4,0 ha, pakastehernettä 5,0 ha ja kauraa 2,5
ha. Yhteistyössä SjT:n kanssa toteutettiin yhdeksän sokerijuurikaskoetta ja 1 116
koeruutua. Vihanneskokeita
Apetitille oli neljä ja koeruutuja noin 300. Koko viljely
ja koetoiminta palvelee siis
Lännen Apetit -yksikköä,
Lännen Rehua ja Sucroksen
sokerijuurikkaan viljelyä.
Koetilan metsät ovat enimmäkseen nuorta puustoa
kasvavia metsiä. Työt siellä
tehdään vuonna 1995 laaditun metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Kuitu- ja tukkipuuta myydään vuosittain
vähäisiä määriä.

Hannu Uusi-Laurila on Räpin tilanhoitaja. Hän seuraa
tarkasti peltojen kuntoa ja kasvien kehittymistä kylvöstä
korjuuseen.

Vuonna 2002 siirrettiin hernepuimureiden vuosi- ja puintikausihuolto Räpin vastuulle. Sitä varten rakennettiin
lämmintä hallitilaa noin 200
neliömetriä. Samalla hankittiin huollon vaatimat työkalut. Puintikausi 2003 osoitti,
että puimurit olivat hyvässä
kunnossa koko puintikauden
ajan.

työntekoa ”oikein tehtynä”.

Opetusta, esittelyä ja
työnäytöksiä

Apetitin tuotteiden ostajille ja
suurkeittiöiden vastuuhenkilöille on järjestetty runsaasti
esittelyjä ”hyvien kasvisten”
viljelymenetelmistä. Koetila
on ollut jo yli kolme vuosikymmentä Lännen taimi- ja istutustekniikan esittelypaikka.
Siihen tila sopii hyvin, koska
se on lähellä tehdasta ja siellä toteutetaan käytännössä
vihannesten kennotaimien
tuotantoa ja istutusta. Vihannesten viljelijöille Räpi tarjoaa
myös mahdollisuuden omien
kasvatuskennojen täyttöön ja
kylvöön keväisin. Kun lukuun
lisätään vielä syksyiset juurikkaan nostonäytökset ja muut

Vuosikymmenten aikana sadoittain harjoittelijoita eri oppilaitoksista ja koululaisia ympäristön kouluista on saanut
kesätyöpaikan Räpin koetilalta. Heistä useita on myöhemmin palannut Länteen vakituiseen työsuhteeseen. Monia entisiä ”Räpin harjureita”
on Suomen talouselämässä
merkittävissä tehtävissä aina
ministeriöitä myöten. Kaikille
tuntuu jääneen hyvät muistot
opettavaisesta työstä. Jotkut
ovat halunneet saada ehdottomasti omat lapsensakin
Räpille kesätöihin oppimaan

Joka vuosi kotimaisten ja
ulkomaalaisten tutkimuslaitosten edustajat vierailevat
Räpillä kokeita katsomassa.
Jopa niinkin kohteliaita lausuntoja kuulee, kuin ”Täällä
näkee Euroopan parhaat kokeet ja esittely tapahtuu avoimesti ja ystävällisesti”.

Juurikassarka 2/2004 - 33

kone-esittelyt, saadaan usein
vierailijoiden lukumääräksi yli
1 000 henkilöä yhden kasvukauden aikana.

Toiminta jatkuu ja työ
on parasta juhlintaa

Kevät lähestyy ja Räpi varustautuu tulevaa kasvukautta
varten. Viljely ja koetoiminta
jatkuvat mitoiltaan saman
suuruisina kuin viime vuonna.
Konehallissa huolletaan hernepuimureita koko talvikauden ajan. Pinaatin korjuukone uusitaan perusteellisesti,
jotta sillä saataisiin taas lähes
miljoona kiloa Kippari-Kallen
herkkua korjatuksi ensi kesänä. Yksi uusi hernepuimuri
on ostettu Englannista korvaamaan vanhin kolmesta
nykyisestä puimurista. Se

testataan ja pannaan käyttökuntoon Räpin huoltohallissa.
Roudan paksuutta seurataan
viikoittaisilla mittauksilla koko
talven ajan. Jos kevät on suotuisa, voidaan mittausten mukaan päästä peltotöihin jopa
kohta vapun jälkeen.
Lännen ajassa mitattuna Räpin koetila on sokeritehtaanja rehukuivaamon jälkeen iältään yksi vanhimpia tuotantopaikkoja. Suomen virallisen
historian alkua on Räpiltä
käsin voitu seurata melkein
näkö- ja kuuloetäisyydeltä.
Historiaa ovat tehneet myös
tilan ja maiden aikaisemmat
merkittävät omistajat. Maa ei
katoa, mutta omistajat vaihtuvat! Viisikymmentä viimeistä
vuotta Räpin tila on ollut kun-

niaksi omistajalleen Lännelle.
Jopa koko Köyliön ja Lännen
konsernin tunnettavuuteen
maailmalla on Räpin koetila
monipuolisella toiminnallaan
tuonut merkittävän myönteisen lisän. Kannattaa olla
iloinen, kun seuraavia kylvöjä
tehdessä olemme lähteneet
jo toiselle uudelle 50-vuotistaipaleelle. n

Lännen Räpin koetilalla toteutetaan vuosittain Sokerijuurikkan Tutkimuskeskuksen kanssa sovitut kokeet sekä kaikki Lännen Apetitin tarvitsemat
vihanneskokeet. Koeruutujen yhteinen lukumäärä on 1 000–1 300 kappaletta. Tilalle on keskitetty paljon muutakin toimintaa.
Kone- ja nostonäytösten lisäksi viljelijöille tarjotaan taimikennojen
täyttö- ja kylvöpalvelua joka kevätkautena. Hernepuimurien huoltotyöt
tehdään talven aikana Räpillä. Yhteensä on kävijöitä vuosittain laskettu
olevan kotimaasta ja ulkomailta yli 1000 henkilöä.
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Laatujuurikasta Hämeestä
Sari ja Martti Brotheruksen viljelykalenteri ja
ajatuksia juurikkaanviljelystä.
Vuoden juurikasisännäksi valittiin viime vuonna
Martti Brotherus Janakkalasta. Hän on toiminut
pitkään viljelijätarkkailijana - alkuun Turengin
tehtaalla ja myöhemmin
Salossa sekä Säkylässä.
MTK-Janakkalan
juurikasvaliokunnan puheenjohtajana Martti toimi Turengin tehtaan sulkemispäätöksen aikana.
Tämän tiimoilla pidettiin
lukuisia neuvotteluja eri
osapuolten kesken. Aika
oli raskasta ja voimia
kuluttavaa, mutta oli kuitenkin avartavaa nähdä
asioita myös tehtailun
näkökulmasta.
Sari ja Martti Brotherus viljelevät Janakkalassa kahta tilaa,
joilla on 17 km välimatkaa. Viljelyala on yhteensä 150 hehtaaria, josta juurikkaalla on
noin kolmannes. Juurikkaan
lisäksi he tuottavat mallasohraa Lahden Polttimo Oy:lle ja
rypsiä Kankaisten Öljykasvit
Oy:lle. Syys- ja kevätvehnää
on myös viljelyssä.

Juurikkaan vuosikierto

Etelä-Hämeessä
maalajit
ovat hiesunsekaisia, samalla
peltolohkolla on useimmiten
kolmea eri maalajia eri juonteissa, joten viljelyteknisiä
haasteita on riittämiin. Kyntö
tehdään keväällä lähes koko

Martti Brotherus huoltaa ja kunnostaa juurikaskoneet talvikaudella lähtökuntoon.
juurikasalalle,
ainoastaan
multamaat käännetään syksyllä. Kevätkynnöllä tasataan lohkojen maalajieroista
johtuvaa kosteusvaihtelua,
jotta kasvualusta saadaan
lämpimäksi ja kuohkeaksi.
Myös viljan jälkeen tulevat
juurikaslohkot kynnetään keväällä. Muokkaukset tehdään
tiheällä joustopiikkiäkeellä ja
viimeiseen äestykseen yhdistetään jyräys. Tälle keväälle
on hankittu uusi 6,2 metrin
Crosskill-kiekoilla varustettu
jyrä, joka sopii 5,6 metrisen
äkeen perässä vedettäväksi.
Muiden viljelijöiden kokemuksen mukaan Crosskill-jyrä ei
hienonna liikaa kokkareita,
mutta tiivistää kuitenkin tasaisesti helposti liian löyhäksi
jäävää kevätkyntöistä kylvöalustaa.

Kylvölannoitus tehdään 10rivisellä
Tume-Pneumalla,
jossa on Tumen SE-yksiköt.
Aiemmin käytettiin jäykemmille maalajeille 15 cm:n kylvöetäisyyttä, nyt kaikki kylvetään 18 cm:n siemenvälillä.
Kuorettumaherkille lohkoille
on valittu esi-idätetty lajike.
Tällä alueella kuorettumariski
on otettava joka vuosi huomioon, joten varman sateen alle
kylvöä pyritään aina välttämään. Lannoitus toteutetaan
ympäristötuen tarkennettujen
tasojen mukaan, jolloin fosforin käyttö perustuu pellon
vanhoihin varastoihin. Lannoitteina käytetään Kemiran
Juurikas-sarjaa, tosin täksi
kevääksi on varattu juurikkaalle Nurmen NK 2 lannoitetta. Kalitäydennystä annetaan lohkokohtaisesti tarpeen
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mukaan. Nyt, kun lannoitteista puuttuu mangaani, käytetään joillakin lohkoilla (pH
yli 7) rikkaruiskutusten yhteydessä mangaanisulfaattia
noin 3 kg/ha.
Torjuntaruiskutukset
pyritään tekemään aina aamuvarhaisella, viimeistään aamuyhdeksältä pitää päivän
ruiskutukset olla valmiina.
Alkukesällä aamukasteen ja
ilman suhteellisen kosteuden
hyödyntäminen on erinomaisen tärkeää. Tavoitteena on
hyvä teho suhteellisen pienillä annoksilla, taimivioituksia
välttäen. Osa lohkoista on
hallanarkoja, joten rikkaruiskutusten ajoituksen kanssa
on oltava tarkkana. Vesimääränä käytetään 130–150 l/ha.

Leppäkosken lajikekoekenttä hoidetaan Sokerijuurikkaan
Tutkimuskeskuksen toimesta.

aikaisemmat koneet joinakin
syksyinä takkuilivat. Korjuu
tehdään pääasiassa suoraan
aumapaikoille, vain pieni osa
juurikkaista siirretään muualle aumaan, kantavan tien
varteen.

Tuholaistorjunta
tehdään
vain
poikkeustapauksissa
erikseen. Tuholaispaine voi
tietenkin joinakin keväinä olla
erityisen paha, jolloin erillinen
käsittely on tarpeen.

Aumojen suojana käytetään
pressuja sekä skottipeitteitä
ja ainakin viimeisen kuljetuserän aumat pyritään suojaamaan sivuistaan olkipaaleilla.

Haraus tehdään kaikille lohkoille hyvin myöhäisessä vaiheessa lähes umpeutuvaan
kasvustoon. Sen jälkeen
onkin vuorossa ansaittu kolmen päivän kesäloma ennen
puintien aloittamista.

Aumauskauden aikana tuumaillaan vahvasti jurtinviljelyn
jatkuvuutta, peitteiden korjailun ja aumalumien luonnin
lomassa. Nykyinen aumauskorvaus on tehtävään työhön
ja kustannuksiin nähden riittämätön. Kuljetus tapahtuu
autokuljetuksena hauholaisen kuljetusyrittäjä Timo Järven urakoimana. Kuormaus
tehdään kahmarilla. Tärkeää
on, että viljelijä voi itse valita
kuljetusmuodon,
autoilijan
sekä kuormaustavan. Turengin tehtaan sulkemisen jälkeen käytössä ollut keskitetty
kuljetusjärjestelmä ei toiminut
kaikilla alueilla viljelijöitä tyydyttävällä tavalla.

Sokerijuurikkaan korjuu aloitetaan hyvissä ajoin syyskuun lopulla. Tavoitteena
on, että nostot ovat loppusuoralla lokakuun puolivälin
paikkeilla. Nosto tapahtuu
täryvantailla
varustetulla
kaksirivisellä Jukolla, joka on
ollut käytössä kolme vuotta.
Koneessa on lautaslistimet
ja se on toiminut moitteettomasti myös multamailla, joilla
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Koetoiminta Hämeessä

Tilalla on ollut kahden vuoden
ajan SjT:n lajikekoealue, joka
hoidetaan Tutkimuskeskuksen toimesta. Sarin ja Martin
panoksena on sopivan lohkon luovutus koetarkoituksiin
sekä maan kylvökuntoon valmistaminen. He näkevät tärkeänä koetoiminnan säilymisen ja pysymisen myös tällä
alueella.

Tulevaisuuden näkymät

Tilalla tullaan jatkamaan
sokerijuurikkaanviljelyä samassa laajuudessa, mikäli
viljelyedellytykset
jatkuvat
nykyisellä tasolla. Tärkeätä
on saavuttaa kustannustehokkaasti tasainen ja varma
satotaso ajanmukaisella viljelytekniikalla. Rakentava yhteistyö viljelijöiden ja sokeriteollisuuden kesken luo pohjaa
tulevaisuuden viljelylle. n

Sarin ja Martin ajatuksia
kirjasi Heikki Salovaara

Muscovado sokerit tulevat
Dansukker valikoimiin
huhtikuussa
Muscovado on kansainvälinen nimi eräille perinteikkäille
tummille
ruokosokereille. Danisco on tuonut Dansukker
merkillä Muscovado sokereita. Meille Dansukker Muscovadot tulevat
Arlövin kautta huhtikuussa siten, että voimme aloittaa toimitukset
tukkukauppaan huhtikuun lopulla.
Muscovado ruokosokereita
tulee kaksi eri laatua Tumma
ja Vaalea. Ne ovat tuotteina
melko lähellä pohjoismaista
Fariinisokeria, mutta yksinomaan ruokopohjaisia. Meille tulevat Muscovadot ovat
ainakin aluksi Mauritiuksella
valmistettuja. Ne on pakattu
500 g muovipusseihin. Muscovadoissa on runsaasti ruokosokerin makua ja niitä suositellaan käytettäväksi mm.
pääruokien ja kastikkeiden
mausteena.
Näiden erikoistuotteiden tavoitteena on varmistaa, että
Dansukker tarjoaa kaupalle
ja kuluttajille kattavan valikoiman kaikenlaisia sokerituotteita ja tuo aktiivisesti uutuustuotteita. Siten turvaamme
parhaiten myös päätuotteidemme aseman kauppo-

Ilkka Tiainen
Suomen Sokeri Oy

jen valikoimissa. Suomessa
päätuotteitamme ovat suomalaisesta juurikassokerista
valmistetut Dansukker kideja palasokerit.

Raesokeri on tullut
takaisin uudessa
kotelossa

Tulipalon jälkeen Suomeen
tuotiin suomalaisen raesokerin tilalle lähinnä korvaavana
tuotteena Raesokeria Ruotsista. Suuri osa suomalaisista kuluttajista on kuitenkin pitänyt suomalaista raesokeria
miellyttävämpänä, koska se
on hieman isompaa ja saa
leivonnaisten päällä sopivasti paistoväriä sekä tuntuu
suussa miellyttävän rapealta.
Näistä syistä johtuen raesokerin tuotanto Kirkkonummella käynnistyi uudelleen.

Rakeen nimeksi tuli Rapea
Raesokeri, jotta se erottuu
Daniscon toisesta raesokerista, jonka suomalaiseksi
nimeksi tuli Kova Raesokeri.
Rapea Raesokeri pakataan
samalla koneella 500 g:n koteloon, kuin puolen kilon palasokerit. n

Juurikassarka 2/2004 - 37

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@danisco.com

Maatalousjohtaja

Esko Lindstedt

Salon tehdas

(02) 774 2202
0400 501 686

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

(02) 774 2327
0400 223 395

Salonseutu

Pentti Suominen

Maununtie 13
31500 Koski Tl

(02) 774 2221
0400 223 396

Eteläinen Uusimaa ja Turunmaa

Staffan Eliasson

Centralgatan 83 B 13
10300 Karis

(019) 232 111
040 533 6497
s-posti:
staffan.eliasson@
nsl.ﬁ
(019) 739 560
0400 637 510
faksi (019) 739 561

Häme ja Uusimaa

Heikki Salovaara

Lavinto
12350 Turkhauta

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

(05) 678 9306
0400 207 064
faksi (05) 453 0008
s-posti:
jaakko.heinola@
maaseutukeskus.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

(02) 8397 4600
faksi (02) 8397 4622

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

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
27800 Säkylä

(02) 8397 4627
koti (02) 867 1177
050 521 4627

Matti Perttu

Harolantie 439
27400 Kiukainen

(02) 8397 4625
matkap. 050 521 4625

Pohjanmaa

Matti Antila

Könnintie 144
60800 Ilmajoki

koti (06) 424 6722
050 521 4624
faksi (06) 424 6723

Österbotten

Jan-Erik Back

Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap
Kauppapuistikko 16 D
65100 Vaasa

työ (06) 319 0206
050 521 4628

Räpin koetila:

Huhdintie 32 B
27710 Köyliö

Tilanhoitaja

Hannu Uusi-Laurila

Kenttämestari

Aulis Hakala

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS
SjT:n sähköpostiyhteydet:

(02) 554 1300
050 521 4604
(02) 554 1300
0400 625 841
Korvenkyläntie 201
25170 Kotalato

(02) 770 8200
faksi (02) 770 8282

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 sokerijuurikasvaliokunnan puheenjohtaja

Pekka Myllymäki

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
sihteeri

Raveantie 81
23140 Hietamäki

(02) 431 0300
0400 828 375

Juha Peltola

Sokerijuurikkaan viljelijöiden
neuvottelukunnan puheenjohtaja

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

0204 132 389
040 553 3131

Petri Lauttia

Lauttiantie 94
14300 Renko

(03) 618 9630
050 520 4059
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Väkivahva lajike
Vahva lajike Euroopassa
Suuri sokerisato Suomessa
kaikissa olosuhteissa

www.kws.com
KWS SCANDINAVIA AB
Dr. Peter Hofmann
Tel.: + 49 - 55 61 311 349
Fax: + 49 - 55 61 311 907
E-mail: p.hofmann@kws.de

Me huolehdimme startista.

