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Ehdotus sokerireformiksi on Suomelle
ongelmallinen

S

okerijuurikkaan kasvukausi on tänäkin
vuonna tuottanut yllätyksiä. Kylvö ja taimettuminen tapahtuivat ihanteellisissa olosuhteissa, sen jälkeen yöpakkaset ja paikalliset ukkossateet aiheuttivat mittavat uusintakylvöt. Viileä ja runsassateinen säätyyppi on
leimannut sato-odotuksia. Valtaosin kasvustot
ovat reheviä ja satoennusteet melko hyvät.
Veden vaivaamilla alueilla tulee kuitenkin satotappioita.

K

eskustelu satonäkymistä on kuitenkin
tänä kesänä jäänyt sokeripoliittisen pohdinnan varjoon. Heinäkuun puolivälissä komissio antoi esityksensä unionin sokeripolitiikan uudistamiseksi. Kuukautta aikaisemmin
raportin sisältö oli jo vuotanut julkisuuteen ja
aiheuttanut vilkkaan keskustelun lehtien palstoilla.

M

erkittäviä muutoksia vanhaan järjestelmään oli odotettavissa, koska tulevan
suunnitelman piti ennakoida WTO:n mahdolliset ratkaisut ja EU:n tekemän sopimuksen
49 kehitysmaan kanssa vapaasta tuonnista.
Lisäksi haluttiin niveltää sokerisektoria CAPreformiin, joka oli valmistunut vuosi sitten.

E

sityksen sisältö oli harvinaisen mutkikas Suomen juurikkaanviljelyn kannalta.
Komissio haluaa vähentää unionin sokerintuotantoa kulutuksen tasolle vähentämällä sokerikiintiöitä. Sinänsä tämä on looginen tavoite. Toteutuksessa pitäisi vain ottaa huomioon,
mitkä maat aiheuttavat ylituotantoa ja missä
on kulutukseen nähden tuotannon vajausta
kuten meillä.

S

okerin hinnan ja siitä johdetun juurikkaan hinnan voimakas pudotus aiheuttaa
kuitenkin suurimman kompastuskiven. Hinnanmuodostuksen kaikki yksityiskohdat eivät
ole vielä selvillä. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä,
että mikäli minimihinta jää runsaan 27 euron
tasolle tonnilta, ei ole enää montaa viljelijää,

jotka saavat muuttuvat tuotantokustannukset
katetuiksi. Komissio tosin ehdottaa, että 60
prosenttia hinnanlaskusta korvattaisiin viljelijöille, mutta koska kompensaatiota ei saisi
kytkeä tuotantoon, se ei myöskään kannusta
erityisesti sokerijuurikkaan viljelyyn. Samankaltainen tilanne vallitsee CAP-tuen osalta,
joka juurikasalalle tullaan maksamaan vuonna 2006.

R

eformin nopea aikataulu oli myös yllättävä. Vaikka nykyinen sokerijärjestelmä
olisi vielä seuraavan viljelykauden voimassa,
reformi vaikuttaisi jo ensi keväänä. Todennäköisesti ehdotettu aikataulu venyy, koska tarvittavia päätöksiä ei ehditä tehdä.

S

okerikiintiöiden siirtomahdollisuus EUmaiden kesken olisi meille uhkaava uudistus. Tämän ehdotuksen yksityiskohdat ovat
vielä varsin epäselvät. Omaa maakiintiötä on
pidetty Suomen juurikkaanviljelyn lähtökohtana kannattavan toiminnan ohella.

L

ehdistö on seikkaperäisesti selostanut
ja analysoinut sokeriuudistusta. On myös
esitetty lyhytnäköisiä ja ehkä puutteellisiin
tietoihin pohjautuvia päätelmiä. Kysymys on
monimutkaisesta ongelmavyyhdistä, jonka vivahteiden ymmärtäminen vaatii paljon osaamista. Tässä lehdessä on professori Kyösti
Rainingon laaja selonteko, joka auttaa juurikkaan viljelijöitä perehtymään maailmanlaajuiseen sokeriproblematiikkaan.

S

uomen sokerijuurikkaanviljelyn tulevaisuus riippuu sekä Brysselissä tehdyistä
päätöksistä että omista maatalouspoliittisista
ratkaisuista. Kummaltakin taholta tarvitaan nyt
myönteisiä signaaleja. Samaan aikaan joudumme keskenämme miettimään, miten itse
voisimme parantaa toimialan tuottavuutta.

16.8.2004
Nils Lindroos
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Levitä oikeaa tietoa sokerista
Kyösti Raininko

Sokeri on ollut yksi tämän
kesän puheenaiheista lehdistössä. Syynä tähän on
ollut EU:n komission äskettäin antama luonnos,
jonka pohjalta se aikoo
uudistaa Unionin sokerijärjestelmän. Jotta jokainen juurikkaanviljelijä voisi levittää oikeata tietoa ja
korjata usein esiin tuotuja
vääriä käsityksiä, on aihetta kerrata perusasioita
EU:n sokerijärjestelmästä
ja kaupan liberalisoinnin
vaikutuksista sokerimarkkinoihin.
Sokerikiintiöissä suuria
eroja

EU:n vielä voimassa oleva
sokerisäädöstö on perusosiltaan jo lähes 40 vuotta vanha.
Sitä on varovaisesti uudistettu 5–6 vuoden välein. Sokerijärjestelmän perustana ovat
kullekin jäsenvaltiolle annetut
maakiintiöt. Ne pohjautuvat
pääosin kunkin maan varhaisempaan sokerintuotantoon,
mutta kiintiöiden yhteismäärästä päätettäessä otettiin
aikanaan huomioon myös sokerin kulutus EU:ssa.
A-kiintiö vastasi kutakuinkin
sokerin varmaa kulutusta EU:
ssa, B-kiintiö oli eräänlainen
järjestelyvara. Kiintiön yli tuotettu sokeri on C-sokeria.
Ennen uusien jäsenmaiden
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liittymistä sokerin A-kiintiö oli
noin 11,9 milj. tn, B-kiintiö 2,9
milj. tn ja sokerin kulutus vajaat 13 milj. tn.
Suurimpien sokerin tuottajien, Ranskan ja Saksan, hallussa oli puolet koko kiintiöstä. Ranskan kiintiö ylittää selvästi kulutuksen, mutta myös
Alankomailla ja Tanskalla on
huomattavan suuri kiintiö kulutukseen verrattuna.
Englannin, Portugalin, Kreikan ja Suomen kiintiöt taas
ovat selvästi pienemmät kuin
sokerin kulutus. Suomen
146 000 tonnin kiintiö on siis
noin 1 % vanhan EU:n sokerikiintiöistä. EU:n uusien jäsenien saamat kiintiöt, vajaat
3 milj. tn, vastaavat likimain
näiden maiden kulutusta.

Vienti ei rasita EU:n
budjettia

EU vahvistaa vuosittain sokerin interventiohinnan, käytännössä alimman hinnan.
Vähentämällä interventiohinnasta teollisuuden laskennalliset kustannukset saadaan
viljelijän perushinta.
EU rahoittaa kiintiösokerin
viennin erillisestä sokerirahastosta. Varat siihen kerätään teollisuuden maksamilla tuotantomaksuilla, joiden
suuruus on 2 % A- ja miltei 40
% B-sokerin hinnasta. Tehtaat perivät tuotantomaksus-

ta 58 % viljelijöiltä alentamalla maksamansa juurikkaan
hintaa. Näin alennettu juurikkaan hinta on minimihinta,
jonka tehdas joutuu viljelijälle
maksamaan. Komissiolla on
oikeus tarvittaessa vähän
pienentää tuotantokiintiöitä ja
korottaa tuotantomaksua.
Yhtenä
nykyjärjestelmän
epäkohtana voidaan pitää
sitä, että myös ne maat, joilla ei ole ylituotantoa, joutuvat
maksamaan sokerin viennistä. Suomalainen sokerintuottaja on rahoittanut vientiä noin 5 miljoonalla eurolla
vuodessa.
C-sokerin tehtaat joutuvat
viemään ilman tukea EU:n ulkopuolelle. Siitä ne ovat pystyneet maksamaan viljelijälle
10–18 €/ juurikastonni. Tästä
aiheutuvaa vaihtelua lukuun
ottamatta sokerin ja juurikkaan hinnat ovat pysyneet
samalla tasolla jo parikymmentä vuotta.
Sokerijuurikkaalle EU ei maksa CAP-tukea. Sokerin vienti
ei myöskään suoranaisesti
rasita EU:n budjettia. Nämä
lienevät ainakin osaksi syitä siihen, että järjestelmä on
säilynyt näin pitkään. Juurikkaan hinnan alentaminen
jouduttaisiin ainakin osittain
kompensoimaan budjettivaroin.

W W W. S C H O P P E . D E

Väkivahva lajike
Vahva lajike Euroopassa
Suuri sokerisato Suomessa
kaikissa olosuhteissa

www.kws.com
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Me huolehdimme startista.
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Sokerin vienti EU:sta on pitkään närästänyt suuria sokerin tuottajia. Nyt maailman
kauppajärjestö (WTO) on
hyväksymässä
Australian,
Brasilian ja Thaimaan valituksen EU:n C-sokerista.
Valittajat katsovat, että EU:n
sokerijärjestelmän sisään on
rakennettu epäsuora tuki Csokerille, koska sokeriteollisuuden kiinteät kustannukset
on sisällytetty kotimarkkinoille jäävän A ja B-sokerin hintaan. Mitä tämä käytännössä
merkitsee jää nähtäväksi.
Ainakin se lisää paineita vähentää sokerintuotantoa EU:
ssa.

Kehitysmaat hyötyvät
EU:n sokeripolitiikasta

Sokeria tuotetaan maailmassa noin 135 milj. tn, josta
laajentuneen EU:n osuus on
noin 16 %. Suurin sokerin
tuottajamaa on Brasilia. Sitä
seuraavat EU, Intia, Kiina,
Yhdysvallat, Thaimaa ja Meksiko. Tuotanto ja kulutus kasvavat vajaat 2 % vuodessa.
Tuotannon lisäys on tapahtunut
kokonaan ruokoa tuottavissa
maissa. EU:n ja USA:n tuotantoa ei ole päästetty kasvamaan. Venäjällä ja Ukrainassa tuotanto on neuvostoajoista selvästi laskenut.
Sokeria liikkuu maailmankaupassa noin 45 milj. tn
vuodessa, tästä EU:n osuus
on 10–15 % eli noin puolet
Brasilian viennistä. Australia
ja Thaimaa ovat kumpikin lähes yhtä suuria sokerin viejiä
kuin EU.
Vaikka EU on suuri sokerin
viejä, se on Venäjän jälkeen
myös maailman toiseksi suu6 - Juurikassarka 3/2004

rin sokerin tuoja. EU:n 2,5
milj. tonnin tuonnista valtaosa
tulee Intiasta ja ns. AKT-maista, jotka ovat pieniä saarivaltioita tai Afrikan köyhiä
kehitysmaita, joita EU tukee
maksamalla niille sokerista
sisämarkkinoiden mukaisen
hinnan. Maailmanmarkkinahinnalla ne eivät pystyisi sokeria tuottamaan, eikä niillä
olisi varoja viennin subventoimiseen. Tämänkin sokerin
edelleen vientiin tarvittavan
tuen WTO lisää EU-sokerin
tukiin.
Tämän
vuosikymmenen
alussa EU sopi tuonnin vähittäisestä vapauttamisesta
49 köyhimmän kehitysmaan
kanssa. Ne voivat siten kilpailla EU:ssa sisämarkkinoiden
ehdoilla. Kovin merkittävään
tuotannon lisäykseen eivät
nämä maat omin voimin pystyne. Varojen puutteen lisäksi
luonnonolot, etenkin veden
puute, estävät sokeriruo’on
viljelyn laajentamisen. EU:n
sokerin tuottajat pelkäävät
kuitenkin, että näiden maiden
kautta voi tulla EU:hun muualla tuotettua sokeria, tai että
esim. Etelä-Afrikan sokeriteollisuus voisi perustaa näiden maiden alueelle tehtaita
ja suuria ruokoplantaaseja.

Ruoko vai juurikas

Varsin yleinen käsitys lienee,
että ruoko on paljon tehokkaampi sokerintuottaja kuin
juurikas. Todellisuudessa ero
on pieni.
EU-maista Belgia, Hollanti,
Itävalta ja Ranska tuottavat
sokeria yli 10 tn/ha. Tälle satotasolle ei yksikään merkittävä ruokosokerin tuottajamaa

pääse. Tosin pienillä, tehokkaasti viljellyillä alueilla kuten
Havaijilla sokeria tuotetaan
yli 15 tonnia/ha. Useimmiten
ruokosokerisato jää kuitenkin 5–7 tonniin. Maailman
sokerintuottajien seurassa ei
Suomella ole viiden tonnin
keskisadossa mitään hävettävää. Satovertailussa muuhun Eurooppaan sokerijuurikas ei ole sen huonompi kuin
muutkaan viljelykasvimme.
Vanhoista EU-maista olemme toki viimeinen, Italia tosin
on vain hiukan meitä edellä.
Uusista jäsenmaista saamme
tasaväkisempää seuraa. Toki
monilla niistä on luonnonolojen puolesta paremmat mahdollisuudet kohottaa satotasoa kuin meillä.
Sokeriruo’on kilpailukyky juurikkaaseen nähden perustuu
lähinnä sen viljelyyn suurilla
plantaaseilla halvan kustannustason maissa, joissa ympäristönsuojelukaan ei lisää
viljelyn eikä teollisuuden kustannuksia. Brasiliassa sokeritehtaat omistavat useiden satojen, jopa tuhansien hehtaarien suuruiset ruokoviljelmät.
Myös Australiassa viljelmien
keskikoko on useita satoja
hehtaareja. Suurista sokerintuottajista vain Thaimaassa
ruokoa tuotetaan perheviljelmillä, tavallisimmin vain 3–4
hehtaarin alalla. Vaikka viljely
on siellä tehokasta, valtio on
joutunut lähes jatkuvasti tukemaan sitä.
Muutamissa maissa viljellään
sekä ruokoa että juurikasta.
Merkittävin näistä on USA,
muista mainittakoon Japani
ja Kiina. Yhdysvalloissa tehdyt vertailut osoittavat, et-

se käyttää myöhäissyksyyn
asti maassa olevia ravinteita hyväkseen, joten niitä jää
vähemmän syyssateiden ja
kevään sulamisvesien kuljetettavaksi.

Sokerijuurikas tarvitsee sokerin tuottamiseen alle puolet
sokeriruon käyttämästä vesimäärästä.
tei juurikas- ja ruokosokerin
tuotantokustannuksissa ole
suurta eroa. Kalliin energian
hinnan aikana ruokoa käyttävä teollisuus hyötyy siitä, että
ruo’on puristusjäte voidaan
polttamalla käyttää energiantuotantoon. Juurikaan sivutuotteena taas syntyy rehuksi
käytettävää leikettä.
Veden puute on tärkein
sokeriruo’on viljelyä rajoittava tekijä. Vaikka sokeriruoko
on tehokas yhteyttäjä, on se
vedenkäytössään suuri tuhlari. Yhden sokerikilon tuottamiseen se tarvitsee vettä
moninkertaisesti sokrijuurikkaaseen verrattuna. Yhden
ruokohehtaarin tarvitsemalla
vedellä voitaisiin viljellä useita hehtaareja muita kasveja.
Sokerin tuotannon lisääminen merkitsisi monessa veden puutteesta kärsivässä
kehitysmaassa myös nälän
lisääntymistä.

Sokerijuurikas mainettaan parempi
Juurikashehtaarilta

saatu

sokerisato on Suomessa
noussut vuosittain noin 50
kg. Näin siitä huolimatta,
että lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on
30 vuodessa puolittunut. Silti
mielikuva juurikkaasta tehoviljelyn huippukasvina elää
yhä sitkeästi. Menestyäkseen
juurikkaanviljely vaatii toki
ammattitaitoa, mutta ympäristöä se ei rasita enempää
kuin muukaan maanviljely.
Toisin kuin muut viljelykasvit

Vaikka
sokerijuurikkaan
osuus Suomen peltoalasta on vain 1,5 %, ovat siitä
vuosittain saadut myyntitulot, n. 70 milj. €, olleet yli 15
% kaikista kasvintuotannon
myyntituloista. Useimmat sokerijuurikkaan viljelijät ovat
erikoistuneet tämän kasvin
tuottamiseen. Se onkin tärkein toimeentulolähde lähes
2 500 perheelle. Juurikas on
myös merkittävä tulonlähde
viljelyalueensa autoilijoille.

Sokerin hinta

Sokerin hinta maailmanmarkkinoilla on ollut pitkään alhainen, valkosokerin 200–250
€/tn. Tällä hinnalla ei edullisimmissakaan oloissa saada
katettua kuin muuttuvat kustannukset. Avuksi on otettu
suhteellisen korkea kotimarkkinahinta, joka suurissakin
vientimaissa on 2–3 kertaa

Sokeriruon kuljetusta tehtaalle Niiliä pitkin. Taustalla ruokoviljelmä.
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korkeampi kuin maailmanmarkkinahinta. Kotimainen
hintataso turvataan tulleilla ja
tuontimaksuilla.
Jos tuottajilla olisi yksituumaisuutta, voitaisiin varsin pienillä rajoituksilla saada kulutus
ja kysyntä tasapainoon ja
hinta nousemaan. Asiasta on
kyllä keskusteltu, mutta käytännössä toimenpiteet ovat
olleet vähäisiä. Sokerintuotantoa on selvästi säädelty
vain EU:ssa, jolta nyt vaaditaan lisää toimenpiteitä maailman
sokerimarkkinoiden
saattamiseksi tasapainoon.
Komission nyt esittämät ehdotukset EU:n sokerijärjestelmään eivät kohtele kaikkia osapuolia tasapuolisesti.
Kiintiöitä pudottamalla rangaistaan ylituotannosta niitäkin maita, jotka eivät ole siihen syyllisiä mutta ovat olleet
maksamassa
ylituotannon
vientiä. Kun samalla erillisistä
A- ja B-kiintiöistä luovutaan
ja siirrytään yhteen kiintiöön,
merkitsee se sitä, että ylituotantomaissa, joilla on suuri
B-kiintiö, juurikkaan hinta
käytännössä alenee vähemmän kuin alituotantomaissa,
joiden B-kiintiö on pieni.
Niille kehitysmaille, joilla on
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ollut tai joille on luvattu mahdollisuus tuoda sokeria tullitta Euroopan unioniin, hinnanalennus saattaa merkitä kannattavan viennin loppumista.
EU:n lupaama tuki tuotannon
edistämiseen näissä maissa jää
pyöreiden lupausten varaan.
Siksi ne vastustavat EU:n sokeriuudistusta ja maailmankaupan vapauttamista.

Kaupan vapauttamisen
seuraukset

Vaikka sokerin vapaa kauppa
nostaisi sokerin maailmanmarkkinahintaa, se jättäisi
hinnan kuitenkin tasolle, jolla
vähiten kehittyneet maat eivät sokeria pysty tuottamaan.
Hyöty markkinoiden vapauttamisesta koituisi Australialle
ja Brasilialle, jossa tuotantoa
lisättäisiin raivaamalla Amatsonin sademetsiä.
Kuinka pitkälle Thaimaa vapaassa kilpailussa pärjäisi,
jäisi nähtäväksi. Vaikka tuotanto ja kulutus saataisiin
tasapainoon, sokerin hinta
ei voi nousta ylen korkeaksi.
Siitä pitävät huolen kilpailevat tuotteet, tärkkelyksestä
valmistetut siirapit ja keinotekoiset makeuttajat.
Myös sokerin kulutus köyhissä maissa laskee hinnan

noustessa. Teollisuusmaissa
taas sokerin hinnan merkitys
on pieni. Suklaan tuotantokustannuksista sokerin osuus
on 5–6 %, leivonnaisten 1–2
% ja virvoitusjuomien 1–10 %.
Jälleenmyyntihintaan sokeri
vaikuttaa vielä paljon vähemmän. Sokerin tuottajahinnan
aleneminen kolmanneksella
tuskin näkyisi kauppojen hyllyillä.
Vaikka EU:n sokerijärjestelmässä ei tapahtunekaan niin
suuria muutoksia kuin nyt on
esitetty ja maailmankaupan
vapautumiseen kuluu pitkä
aika, on varmaa, että EU joutuu vähitellen vähentämään
sokerin tuotantoa ja pudottamaan sokerin hintaa. Vaikka
onnistuisimme säilyttämään
kiintiömme ja saamaan kohtuullisen korvauksen juurikkaan hinnan alenemisesta,
on meidän, pysyäksemme
mukana kiristyvässä kilpailussa, jatkuvasti kyettävä
parantamaan satojamme ja
pitämään viljelykustannukset
kurissa. Mikään aivan ennen
kokematon ei nykytilanne
ole. Sokerijuurikkaan viljely
on historiansa aikana uhattu
lopettaa jo monta kertaa. n

Suomessa vielä
paljon käyttämätöntä
satopotentiaalia
Matti Erjala
SjT

Suomessa
sokerijuurikkaasta saatavat sokerisadot voisivat olla jopa noin
1,6 kertaisia nykyiseen
satotasoon verrattuna, jos
tuotantokoneisto saatettaisiin nykyisen tietämyksemme tasolle. Nykyinen
polarisoivan sokerin keskisatomme, noin 6 000 kg/
ha (juurisato*pol/100), voitaisiin näin nostaa 9 500
kiloon hehtaarilta vuoteen
2010 mennessä.

on, että tuotantoa pitäisi saada tehokkaammaksi, jotta
voisimme myös tulevaisuudessa viljellä sokerijuurikasta
Suomessa.
Tuotannon tehostamisessa yksi
parhaista keinoista on nostaa
nykyistä keskisatoamme lähemmäs kansainvälistä tasoa.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on arvioida niitä keinoja,

joilla nykyiset keskisatomme
saataisiin oleellisesti korkeammalle tasolle lähivuosina. Se on
täysin mahdollista, mutta viljelijöiden halu investoida tuotannon tehostamiseen voi olla hyvin heikko nykyisenkaltaisessa
toimintaympäristössä. Viljelijät
kaipaavat sellaista ilmapiirin
muutosta, joka innostaisi tehostamaan tuotantoa – tätä lienee
turha toivoa.

Käyttämättömän satopotentiaalin realisoitumisessa kysymys on vain päätöksenteosta. Pitäisi pystyä tekemään
oikeita päätöksiä kaikilla
tasoilla - politiikassa, teollisuudessa, tutkimuksessa ja
käytännön viljelyksessä.
Suomalaisen
sokerijuurikkaanviljelyn tulevaisuus on
varmasti riippuvainen siitä
kuinka hyvin kykenemme turvaamaan lähivuosina viljelyn
kannattavuuden. Sokerijuurikas on ollut koko historiansa
ajan poliittinen kasvi. Tämän
kesän aikana asia on meille
viljelijöille tullut erityisen selväksi, kun sokeripolitiikkaa
pyritään muuttamaan päättäjien mielestä paremmin globaaliin talouteen sopivaksi.
Perussanoma uudistuksessa

Piirros 3. Parhailla viljelijöillä asiat ovat jo nyt kunnossa.
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Piirros 1. Sokerisadon potentiaali Suomessa.

Pelto

Pelto on se peruselementti,
josta riippuu sokerijuurikkaan
sato. Jos pelto on kunnossa,
niin sato-odotukset voivat
olla korkealla lähes kaikentyyppisissä sääolosuhteissa
- satovaihtelut jäävät pieniksi. Pellon kasvukunnon
merkitys on moneen kertaan
todistettu Sokerijuurikkaan
Tutkimuskeskuksen tekemien viljelijöiden pelloilta kerättyjen aineistojen avulla. Kasvukunnon parantamiseen ei
tarvita mitään poppakeinoja.
Tarvitaan vain, että pellon
perusasiat ovat kunnossa ojitus, kalkitus ja viljelykierto.
10 - Juurikassarka 3/2004

Resepti on hyvin yksinkertainen. Parhaimmat viljelijät
ovat sen jo oivaltaneetkin. He
saavat neljänneksen parempia keskisatoja kuin kaikki viljelijät keskimäärin (Piirros 3).
Ojitus, kalkitus ja viljelykierto
ovat tekijöitä, joilla on erittäin
voimakas positiivinen vaikutus maaperäkemiaan, -fysiikkaan ja -biologiaan. Niiden
avulla varmistetaan juurten
veden, ravinteiden ja hapen
saanti. Juurten maksimaalisella toimintakyvyllä varmistetaan suuri ja hyvälaatuinen
sokerijuurikassato kulloisissakin sääolosuhteissa.

Ojituksen, kalkituksen ja viljelykierron suhteen suomalaiset pellot eivät ole läheskään sillä tasolla, missä ne
voisivat olla. Piirroksessa 1
on esitetty lukuina (kg/ha),
mikä vaikutus sokerisadon
keskisatoon olisi kullakin pellon peruskunnostustoimenpiteellä, jos ne saatettaisiin
tavoitetasolle. Viljelykierron
merkitys olisi kaikkein suurin,
mikä on hyvin ymmärrettävää, kun muistetaan, että sokerijuurikkaan monokulttuuri
on hyvin yleistä Suomessa.
Toiseksi tärkein tekijä olisi
peltojen kalkitus. Sekään ei
ole mikään yllätys, sillä nykyinen sokerijuurikaspeltojemme pH 6,4 on vielä kaukana tavoitteesta (pH > 7.0).
Ojituksen merkitys on pienin,
sillä yleisesti ottaen sokerijuurikaspellot ovat jo melko
hyvin ojitettuja. Piirroksessa
on mukana myös ns. vuorovaikutustekijä, joka tarkoittaa
sitä, että nykyisten vaativien
lajikkeiden sadontuottokyky
on parhaimmillaan vasta, kun
pellot ovat kunnossa.

Viljelyn sijoittuminen
Sokerijuurikas reagoi hyvin
voimakkaasti maaperä- ja
säätekijöihin. On aivan selvää, että maalajivalinnoilla ja
viljelmän maantieteellisellä
sijainnilla on vaikutusta hehtaarilta korjattavaan sokerin
määrään (Piirros 1). Juurikasta pitäisi viljellä alueilla
ja maalajeilla, joilla sadontuottopotentiaali on korkeimmillaan. Käytännössä tämä
merkitsisi sitä, että juurikasta
viljeltäisiin entistä enemmän
viljelyvarmemmilla pelloilla.
Ennen kaikkea kysymykseen
tulisivat poutimattomat maa-

lajit. Mm. kuljetuskustannusten vuoksi viljely sijoittuisi
kuitenkin entistä enemmän
tehtaiden lähelle. Edellytyksenä tälle tietenkin on, että
tehtaiden läheisyydestä löytyy riittävästi viljelyhalukkuutta.

Viljelytekniikka

Viljelytekninen taso on Suomessa korkea. Koneet ja
laitteet ovat asianmukaisia.
Tuotantopanokset ovat (siemenet, lannoitteet ja herbisidit) huippuluokkaa ja niitä
käytetään pääpiirteittäin niin,
ettei satotappioita niiden
vuoksi synny.
Viljelyteknisellä puolella aumaustappioiden pienentämi-

nen voisi lähitulevaisuudessa
olla keino, jolla hieman (Piirros 1) voidaan nostaa satotasoamme. Tämä merkinnee
sitä, että aumauksesta ainakin osittain siirrytään juurikkaiden varastointiin kontrolloiduissa olosuhteissa. Korjuutappiot pienenevät myös
tulevaisuudessa, kun pellot
ja korjuukoneet paranevat (Piirros 1).

Lajikkeet ja sää

Sokerijuurikaslajikkeet
kehittyvät jatkuvasti. Ne luovat
koko ajan uutta satopotentiaalia. Säätekijätkin ovat
viime vuosina kehittyneet
suotuisaan suuntaan. Jos kehitys jatkuu tästä eteenpäin
vuoteen 2010 asti samalla

tavalla, niin sään ja lajikkeiden vaikutus on nähtävissä
piirroksesta 1. Esitys perustuu prof. Kyösti Rainingon
laskelmiin.

Yhteenveto

Käyttämätön satopotentiaali on suurimmalta osaltaan
(85 %) maaperäkysymys
(Piirros 2). Tulos on hyvin
luonnollinen, sillä sokerijuurikas kasvaa pellossa, jonka
kasvukunto ratkaisee sadon
suuruuden.n

Piirros 2. Satopotentiaalin jakauma.
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Juurikkaan ajojen ohjaus
2004
Antero Sorrola
Sucros Oy

Juurikkaan rahtauksessa
tehtaalle on useita toimijoita. Suurin osa juurikkaista
kuljetetaan
yksittäisen
viljelijän ja autoilijan sopimuksella. Viime vuosina
kehitetyt “kuljetusringit“
toimittavat myös huomattavan osan juurikassokerin raaka-aineesta. Lisäksi VR kuljettaa juurikasta
Pohjanmaan,
Hämeen
ja Itä-Suomen suunnilta.
Kaikki rautatiekuljetukset
on suunnattu Säkylän tehtaalle. Ahvenanmaalta juurikasrahtaus laivalla/autolla on käytännössä ainoa
vaihtoehto.
Juurikkaan
kaikki merikuljetukset on
ohjattu Saloon.

Tehtailla ei pidetä juurikasvarastoa, vaan niillä toimitaan
päivittäisen juurikastarpeen
mukaan. Tätä tarvetta pystytään seuraamaan ainoastaan
tehtaalta käsin ja siksi juurikasmassojen ohjaus pidetään tiukasti Sucroksen kuljetustoimistojen hoidossa.
Tehtailla saattavat tilanteet
muuttua nopeastikin, joten
päivittäisten raaka-ainemäärien ohjailussa on pidettävä
jouston mahdollisuus. On
12 - Juurikassarka 3/2004

Suurin osa juurikkaista tuodaan tehtaalle suorina autokuljetuksina. Tehtaalla ei pidetä juurikasvarastoa, vaan niillä
tomitaan päivittäisen juurikastarpeen mukaan.
luonnollista, että laiva- ja junakuljetuksia ei pienten muutostarpeiden takia siirretä.
Niihinkin on kyllä tarvittaessa
muutoksia tehty. Yhteensä
juna- ja laivakuljetuksista kertyy 10–15 % tehtaiden käsittelemästä juurikasmäärästä.
Tavoite ja periaate on, että
kaikkien
kuljetusmuotojen
kesken pyritään tasapuolisuuteen. On kuitenkin myönnettävä, että etenkin laiva-,
mutta osin myös junakuljetukset, elävät eri rytmiä kuin tilalta suoraan tehtaille autoilla
tapahtuvat toimitukset. Valtaosa juurikkaasta, noin 85–90
%, tuodaan suorina autokuljetuksina käynnin alusta sen
loppuun saakka. Tästä määrästä tuodaan yksittäisen viljelijän vuorotusjärjestelmän

puitteissa suurin määrä, vajaa 5/6:aa ja ns. “kuljetusrinkien” toimesta reilu 1/6:a.

Kuljetusringit

Rinkien toiminta on puhuttanut viljelijöitä viime syksynä jonkin verran, joten tästä
kuljetusmuodosta kannattaa
kertoa hieman enemmän.
Rinkien toiminnassa lähdetään siitä ajatuksesta, että
Sucroksen taholta ei erikseen
valvota kuljetusringin piirissä
olevan viljelijän ajovuorotusta. Jokaisella viljelijällä on
halutessaan oikeus perustaa
kuljetusrinki seuraavin ehdoin:
– Yksi viljelijä tai heidän valtuuttamansa henkilö toimii
vastuullisena.
– Kaikkien mukana olevien
viljelijöiden juurikasmäärät
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Nyt eikä
15. päivä!

12 prosenttia on monta euroa.
Syksy on täynnä tärkeitä lukuja. Kun nimittäin päätät
olla nopea ja järkevä, maksat Juurikas-sarjan lannoitteista 12 %*) vähemmän! Tämän edun saat vain, kun
tilaat lannoitteet ennen 15.10. Varmista ensi satokausi
luotettavilla kotimaisilla lannoitteilla hyvissä ajoin!
*) Verrattuna ostoon maaliskuussa.
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arvioidaan Sucroksen laatimien satoennusteiden perusteella.
– Vähimmäiskokona pidetään 3 000 tonnia juurikasta.
Juurikasarvio jaetaan joko
ajopäivää, ajoviikkoa tai kahta viikkoa kohti. Ajopäivät
porrastetaan siten, että kuljetuskauden aikana niitä tulee
kaikille viikonpäiville (myös
viikonlopuille).
- Sucroksen tehtaiden kuljetustoimistot eivät valvo sitä
keneltä kiintiö tuodaan. Edellytetään kuitenkin, että viljelijöiden keskinäinen tasapuolisuus toteutuu vuosittaisen
ajovuorottelun muodossa.
- Jos ajosuunnitelman perusteita joudutaan muuttamaan
tai päivittäistä ajoa rajoittamaan, tämä koskee kaikkia
maantiekuljetuksen muotoja
(ryhmät mukaan lukien).

14 - Juurikassarka 3/2004

-

Kuljetustoimistot asioivat
ringin kuljetusta koskevissa
asioissa ainoastaan ryhmän
nimeämän vastuuhenkilön
kanssa.
- Jos juurikkaan kuljetukset
eivät pelaa sovitun mukaisesti, voidaan välittömästi
palata takaisin viljelijöittäin
aakkosryhmin porrastettuun
ajojärjestelmään.
- Tehtaalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta vastoin
ohjeita tuotua juurikaskuormaa
Kuljetustoimistossa ryhmän
tuontiluvan
noudattamista
kontrolloidaan seuraamalla
vaa’an punnituspöytäkirjasta
tehtyä yhteenvetoa.
- Kun tällaisia ajorinkejä perustetaan, on syytä laatia
pelisäännöt kirjallisesti ja jokaisen viljelijän vahvistaa ne
nimikirjoituksellaan.

Edellä mainittuja pelisääntöjä noudattamalla kuljetukset
ajoringeissä toimivat. Samalla saadaan joustavuutta urakointinostojen ja ajojen suunniteluun. On kuitenkin huomioitava, että “päätoimisesti”
juurikasta ajavalla autoilijalla
on myös mahdollisuus varsin joustavaan ajosuunnitteluun, vaikka tämä tapahtuu
tehtaiden kuljetustoimistojen
valvoman yksittäisen viljelijän
ajovuorottelun puitteissa.
Viljelijöidenkin asenteet ovat
viime vuosina ilahduttavasti
muuttuneet. Autoilijoille sallitaan kuljetusten reitin järkeistämiseksi joidenkin päivien
siirtoja ilman suurempia protesteja. n

Muutoksia Säkylän
vastaanottopihalla
Markku Haikonen
Sucros Oy
Säkylän tämän syksyn suurimpana investointina ja muutoksena on juurikasajonevojen
korkeutta rajoittavan asian
korjaaminen
nykyaikaiselle
ajoneuvokalustolle sopivaksi.
Maantievaakojen osalta on katos ollutkin riittävän korkea, nyt
olemme korottaneet näytteenottimen sekä koepesulan korkeutta. Molemmat näytteenottimet on myös siirretty samaan
ajolinjaan.
Koepesula on jo nostettu ja näytteenottimia asennetaan.

Toiminta vastaanottopihalla

Vesipurkauksen nosto on menossa.
Vesipurkauksessa on muutettu myös putkistoja ja ohjaamoa, jotta riittävä korkeus saadaan
toteutettua. Vastaanoton korkeus on nyt koko
linjan osalta 4,2 metriä, ja ajoneuvon laitakorkeus voi olla 4,1 metriä. Tällä ratkaisulla on
nyt mahdollista korottaa myös ajoneuvon laitoja niin, etteivät juurikkaat putoile näytteenotossa.

- Pihalla on syytä ajaa hitaasti
niin vaa’alle kuin näytteenottoon ja purkaukseenkin, koska
alueella liikkuu myös jalankulkijoita ja työkoneita.
- Noudatetaan vuorojärjestystä sekä annetaan kasettiyhdistelmille toimintamahdollisuus.
- Pidetään huolta siitä, että
vesipurkaukseen on aina riittävästi ajoneuvoja.
- Purkauspaikalla ei ole lupa
mennä ajoneuvon taakse vaan
perälaita on aukaistava sivulta. Perälaudan
aukaiseminen taakse kurkottamalla on erittäin
vaarallinen ja se tullaan estämään eikä näitä
kuormia pureta. Edellä esitetystä johtuen on
kaikkien syytä tarkistaa lavansa ja tehdä tarvittavat muutokset hyvissä ajoin.n
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Juurikkaan
varastointitekniikan
kehittämisessä edistytty
Matti Erjala
SjT

Neljän vuoden ajan Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa on kehitelty
juurikkaiden varastointitekniikkaa perunan varastoinnin antaman mallin
mukaisesti.
Koesarja (vuosina 2000–
2003) on ollut oppimisprosessi, jossa on menty pienin
askelin eteenpäin. Vasta neljännen koevuoden jälkeen
olemme lähellä sitä teknistä
toteutusta, jolla juurikkaan varastointikestävyyttä voidaan
pidentää entistä pienemmin
varastotappioin.
Koetulosten valossa näyttää ilmeiseltä, että tulevaisuudessa perinteisestä aumauksesta ainakin osittain
voitaisiin siirtyä juurikkaiden
varastointiin kontrolloiduissa
olosuhteissa.

Aumaus tutkittu juttu

Sokerijuurikkaan aumaustekniikkaa on tutkittu lähes yhtäjaksoisesti koko Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen
olemassaolon ajan - välillä
enemmän ja välillä vähemmän. Aumaustappiot ovat
väistämättömiä. Sokerijuu16 - Juurikassarka 3/2004

rikkaaseen varastoitua sokeria kuluttavat mm. hengitys,
kasvu (huonosti listityt juurikkaat), sokerin hajoaminen
rypäle- ja hedelmäsokerin
seokseksi (inverttisokeriksi),
bakteerit ja sienet. Vuosina
1989–2000 tehdyissä aumauskokeissa (29 koetta)
todettiin, että aumaustappiot
hyvin hoidetuissa aumoissa
olivat keskimäärin 4,9 %. Keskimääräinen aumauskauden
pituus näissä kokeissa oli 47
vrk. Aumat tehtiin lokakuun
puolen välin paikkeilla ja purettiin joulukuun alkupuolella.
Jokaista aumausvuorokautta
kohden laskettuna sokerin
määrä aumassa väheni 0,104
%. Se on samaa suuruusluokkaa kuin mm. Englannissa 1960- ja 1970-luvuilla tehdyissä kokeissa (0,1 %/vrk).
Kirjallisuudesta löytyy paljon
suurempiakin päivätappioita.
Esimerkiksi Irlannissa tehdyssä koesarjassa tappiot
olivat 0,25 %/vrk.

vain lyhytaikaiseen aumaukseen, lokakuun puolesta välistä joulukuun puoleenväliin.
Säilytysajan pidentäminen
ja varastointikestävyyden lisääminen edellytti kuitenkin
uusia ideoita. Ideapankkina
toimi peruna, jonka säilyvyyttä on voitu oleellisesti parantaa siirtymällä aumauksesta
hallittuun varastointiin. Alusta
alkaen tavoitteena on ollut,
että sokerijuurikkaalle sopivien ratkaisujen pitää olla halvempia kuin perunalla.

Varastoinnilla parempi
säilyvyys

Aumauksen kaksi pääperiaatetta ovat hyvin yksinkertaisia: 1. Juurikkaat eivät saa
jäätyä aumassa, 2. Juurikkaat eivät saa lämmetä aumassa. Paras auman lämpötila on suunnilleen sama kuin

Tehtyjen
aumauskokeiden
ja käytännön kokemusten
perusteella on ollut jo kauan selvää, että nykyinen aumaustekniikkamme
riittää

Vuoden 2000 syksystä lähtien Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa on ollut menossa juurikkaan varastointitekniikkaan liittyvä koesarja.
Koesarjan tavoitteena on ollut kehittää varastointitekniikkaa, pidentää aumauskautta
sekä parantaa juurikkaiden
säilyvyyttä.
Perimmäisenä
tavoitteena on ollut parantaa
suomalaisten viljelijöiden ja
tehtaiden kilpailukykyä.

esim. laitevian vuoksi puhallettu juurikasvarastoon.

Tulokset rohkaisevia

Piirros 2. Auman tuuletusjärjestelmä.
jääkaapissa. Pohjoisesta sijainnistamme johtuen meillä
on tähän maailman parhaat
mahdollisuudet.

Koejärjestelyt

Koeaumana on ollut suorakaiteen muotoinen laakasiilo
(6 m * 12 m), johon on pantu noin 90 tonnia juurikkaita.
Laakasiilon seininä toimivat
kantikkaat suurpaalit kahdessa kerroksessa. Paalien
alle asetettiin trukkilavat.
Auman pohjalle asennettiin
tuuletusputket piirroksen 2
mukaisesti. Vuosina 2002 ja
2003 käytössä on ollut ns.
kiertoilmajärjestelmä,
joka
mahdollistaa sen, että myös
pakkaskauden aikana juurikasvarastoa voidaan tuulettaa. Vuosina 2000 ja 2001
käytössä oli vain ulkoilmaa
käyttävä järjestelmä, joka ei
mahdollistanut pakkasilmalla
tuulettamista, vaikka olisi ollut tarvettakin.
Varasto täytettiin kourakuormaimella olkipaalien yläreunan tasalle. Olkipaalien yläpuolinen osa oli harjakaton
muotoinen. Harjalle asetettiin
ylätuuletusputki, jona käytettiin samanlaista viemäriputkea kuin auman pohjallakin.

Juurikkaat peitettiin leveillä
skottipeitteillä, joiden helmat laskostettiin suurpaalien päälle. Ylätuuletusputken
kumpikin pää tuotiin peitteen
läpi. Skottipeitteen päälle
levitettiin kovien pakkasten
tultua n. 10 cm:n kerros aumaturvetta.
Varastoon sijoitettiin lämpötila-antureita kriittisiin kohtiin (keskiosaan ja pintaan).
Lämpötila-antureiden mittaamien lämpötilojen keskiarvo
antoi impulssin tuulettimelle
aina, kun oli tuuletustarvetta.
Keskituuletuskanavaan oli sijoitettu varmistusanturi, joka
vartioi, ettei pakkasilmaa

Koesarjan ajan varastointitekniikkamme on kehittynyt koko
ajan yrityksen ja erehdyksen
tietä. Vasta viime vuonna
meillä oli käytössä tekniikka,
joka meidän käsityksemme
mukaan on jo lähellä sitä mihin voidaan päästä. Olemme
edenneet molemmilla osaalueilla - juurikkaiden suojaus ja tuuletuksen optimointi.
Tässä kirjoituksessa käsitellään vain viimeisintä koetta,
jossa tekninen toteutus oli
paras.
Koe perustettiin 15.10.2003
ja purettiin 25.2.2004 (varastoinnin pituus 133 vrk). Piirroksessa 1 on esitetty kokeen
tulokset graaﬁsesti. Punainen
viiva osoittaa sokeritappioiden määrän perinteisissä aumoissa 47 vuorokauden aikana (4,9 %). Se toimii ikään
kuin mittarina. Sininen viiva
osoittaa pitkäaikaisvarastoinnin vaikutuksen juurikkaiden
säilyvyyteen. Tappioiden on
oletettu olevan suoraviivai-

Piirros 1. Kontrolloidussa varastossa juurikkaat säilyvät
pidempään.
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varauksella. Yksi epävarmuutta lisäävä seikka on, että
juurikkaiden
inverttisokeri
nousi varastointikauden (133
vrk) aikana 0,267 %-yksikköä
(lähtötaso 0,059 %).

Koeauman juurikkaat ovat säilyneet hyvin. Auma purettiin
25.2.2004.
sesti riippuvaisia ajan suhteen. Tähän on olemassa
hyvät perusteet, sillä mm.
prof. A.P. Draycott Englannissa on todennut tutkimuksissaan, että aumaustappiot
ovat suoraan verrannollisia
kertyneeseen
lämpösummaan aumassa. Varastossa
lämpötila pidettiin lähes vakiona koko aumauskauden
ajan (keskim. + 3,4 oC), joten
voidaan hyvin olettaa, että
riippuvuus on suoraviivaista.
Piirros osoittaa, että uudella
varastointitekniikalla voidaan
juurikkaiden säilyvyyttä parantaa oleellisesti nykyiseen
aumaustekniikkaan verrattuna. Tulos osoittaa sen, että
juurikkaat ovat säilyneet uuden varastointitekniikan avulla yhtä hyvin 77 vuorokautta,
kuin juurikkaat perinteisessä
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aumassa 47 vuorokautta.
Esimerikinomaisesti voidaan
sanoa, että perinteisen aumauksen tappiot ovat 1. päivänä joulukuuta 4,9 %, mutta
vastaava taso uudella varastointitekniikalla saavutetaan
vasta 31. joulukuuta - juurikkaiden varastointikestävyyttä
on voitu pidentää siis noin
kuukaudella. Pitkäaikaisvarastoinnissa sokeritappiot olivat 0,064 %/vrk, joka on yksi
parhaista tuloksista koko aumauskoesarjan historiassa.
Tuloksista voidaan laskea,
että pitkäaikaisvarastoinnissa 47 vuorokauden jälkeen
tappiot olivat vasta 3 % (47
vrk * 0,064 %/vrk = 3,0 %).
On muistettava, että kysymyksessä on vain yhden kokeen tulokset. Sen antamiin
tuloksiin on suhtauduttava

Inverttisokerin lisääntyminen
on sikäli ongelmallista, että
se aiheuttaa virhettä sokeripitoisuuden määrityksessä sekä aiheuttaa ongelmia
tehdasprosessissa.
Tässä
yhteydessä on syytä muistaa, että myös normaalisti (47
vrk) aumatuissa juurikkaissa
aumauskauden jälkeen on
keskimäärin löytynyt inverttisokeria n. 0,2 %.

Varastointitutkimukseen
lisää resursseja

Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että vielä monessa suhteessa meillä on varaa
parantaa sokerijuurikkaan varastointikestävyyttä. Jo tänä
syksynä panostamme asian
tutkimiseen lisää resursseja.
Syyskuun alusta tekniikka
agraari Anneli Kymäläinen
aloittaa pro gradu -tutkielman
teon aiheesta. Hänen osakseen tulee varaston koon,
materiaalien ja tuuletuksen
optimointi, jotta kykenisimme
antamaan selvät ohjeet viljelijöille varastoinnin teknisestä
toteutuksesta. Lähtökohtana
on koko ajan, että toimenpide tuottaa koko sokeriketjulle
lisäarvoa.n

Valmistautuminen
korjuukauteen
Pentti Hoikkala
SjT

Kasvuennuste lupaa viimevuotista parempaa satoa, joten aumapaikkojen
riittävyyteen
kannattaa
kiinnittää huomiota. Harvemmista
kasvustoista
johtuen sokerijuurikas on
myös kooltaan viimevuotista suurempaa. Sääolosuhteet voivat kuitenkin
aiheuttaa huomattaviakin
vaihteluita. Korjuukoneen
perusteellinen kunnostus
ja huolto antaa varmuutta ja tehokkuutta nostotyöhön. Nostoteho pitäisi
suhteuttaa
pinta-alaan
siten, että sääolojen niin
vaatiessa voitaisiin pitää ”rokulipäivä”. Tällöin
vältytään
multamäärän
kasvulta eikä pilata maan
rakennetta. Vaikeissakin
nosto-olosuhteissa juurikkaiden multamäärän on
jäätävä alle 30,1 %. Toimialasopimuksen mukaan
multamaksu peritään 2,5
kertaisena, mikäli juurikaskuorman
sisältämä
multamäärä on esim. 32
%:a (10,05 €/t).
Ennen nostojen aloitusta
kannattaa tarkistaa seuraavat seikat:
– aumaus
– nostokoneen kunnostus ja
huolto
– noston aloitus
– nostojärjestys

– varaosatilanne
– korjuutappioiden vähentäminen

– nostot vaikeissa olosuhteissa

– turvallisuus.

Aumaus

Aumapaikan tulee sijaita
kantavan ajotien varrella ja
pohjan tulee olla tasainen ja
riittävän kova. Aumaa ei saa
perustaa sähkö- tai puhelinlinjan alle. Etäisyyden korkeajännitelinjaan on oltava
vähintään 20 m. Kuljetusajoneuvolle pitää olla riittävän
laaja kääntymispaikka tai Tristeys. Päätien leveydestä
riippuen 6 m:n rumpuputkella varustettu liittymä voi olla
ajoneuvoyhdistelmälle liian
kapea. Nostettua juurikasta
ei saa päästää jäätymään,
vaan peittomateriaalit on

hankittava ajoissa yllättävien
pakkasien varalta. Tarkempaa
tietoa aumauksesta saa aumausoppaasta ja toimialasopimuksesta.

Nostokoneen kunnostus ja huolto

Nostokone kannattaisi kunnostaa heti nostokauden
päätyttyä, kun havaitut viat
ovat vielä tuoreessa muistissa. Kaikilla ei kuitenkaan ole
siihen soveltuvia lämpimiä
huoltotiloja, jolloin huolto tehdään korjuukauden kynnyksellä.
Koneen kunnostus aloitetaan
rungon tarkistuksella. Tutkitaan, ettei runkopalkeissa ja
hitsaussaumoissa esiinny repeämiä. Repeämiin hiotaan
kunnon viisteet ja ne korjataan hitsaamalla. Tarvittaes-

Puhdistusrummuston sivuseinän väsymismurtumien
korjaus.
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sa laitetaan lisätukia uusien
repeämien ehkäisemiseksi.
Laakereiden
voitelussa
noudatetaan
valmistajan
antamia ohjeita. Päivittäisiä
voitelukohteita ovat elevaattorien taittopyörät. Laakerit
voidellaan aina painepesun
jälkeen. Niiden kuntoa voi
tarkastella nostamalla akseleita esim. rengasraudalla,
samalla tarkastetaan myös
laakeripukkien kiinnitys. Kuluneet laakerit kannattaa
vaihtaa ajoissa, sillä pahimmissa tapauksissa laakerin
vaihto voi keskeyttää noston
useiksi tunneiksi.
Nivelristikoiden elinikää pidentää liukuputkien huolellinen voitelu ja suojusten hyvä
kunto. Nivelristikot voidellaan
ja kuluneet ristikot uusitaan.
Kulmavaihteitten öljymäärä
olisi hyvä tarkistaa päivittäin.
Vähäisen
täyttötilavuuden
takia vaihteistoöljy kannattaa vaihtaa vuosittain. Tällöin
saadaan pesun aikana vaihteistoon joutunut vesi ja kulumisesta syntyneet teräshiukkaset poistettua, jolloin vaihteiston käyttöikä pitenee.
Ketjupyörät ja rullaketjut
tarkistetaan. Mikäli ketjupyörän hampaat ovat kuluneet
piikkimäisiksi on ketjupyörä vaihdettava. Ketjupyöriä
uusittaessa kannattaa uusia
niiden kanssa kosketuksiin
joutuvat ketjut. Ketjujen voiteluun käytetään sopivan
notkeaa öljyä, joka tunkeutuu ketjujen niveliin (SAE 30).
Ketjujen kireys tarkistetaan.
Venyneet, ruostuneet tai lasittuneet ketjut uusitaan.
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Varmuuskytkimet tarkistetaan. Näin vältytään ylikuormituksen aiheuttamilta laitevaurioilta.
Säätöruuvien kierreosat öljytään, jotta koneen säätöjä
voidaan muuttaa olosuhteiden mukaan.
Esilistimen tarkoitus on
poistaa nostettavalta riviltä
kaikki ylimääräinen kasvijäte,
joka voi vaikeuttaa tarkkuuslistimen ja vantaan toimintaa.
Veitsityyppiset terät teroitetaan ja kuluneet puhdistinkumit uusitaan. Niittosilppurityyppisissä
esilistimissä
tarkistetaan
terälappujen
kunto. Vaihdettaessa katkennutta terää vaihdetaan myös
vastakkainen terä tärinän
estämiseksi. Naatin sivuttaissiirrosta vastaavan kierukan
kulutuspalojen kunto kannattaa myös tarkistaa, jottei
tapahtuisi turhaa kulumista,
mikäli metallit koskettavat toisiaan.
Tarkkuuslistimen terät teroitetaan. Koneen mukana
on aina pidettävä teroitettuja
varateriä, jottei seisokki terän katkeamisen vuoksi tule
turhan pitkäksi. Tuntopyörälistimissä on käyttöpyörän ja
tuntopyörän väliset ketjut pidettävä riittävän kireällä, jottei listintävaiheessa esiinny
nykimistä. Korkealla kasvavia
juurikkaita listittäessä pitävät
terävät tuntopyörän hampaat juurikkaat paremmin
pystyssä. Listimissä, joissa
tuntopyörän asemasta veistä
ohjaavat sormet, kannattaa
tarkistaa, ettei listimessä ole
vääntymiä vaan kaikki sormet
ovat yhtä etäällä listinveitses-

tä. Halkaisijaltaan pieneksi
kuluneet lautaslistimen kiekot
vaihdetaan.
Rivinpuhdistimen tehtävänä on poistaa irtonaiset kasvijätteet nostettavalta riviltä,
jolloin vantaan ja puhdistuslaitteiston toimivuus paranee.
Katkenneet patukat uusitaan.
Jos kaikki patukat joudutaan
uusimaan, kannattaa harkita
patukoiden korvaamista harjaelementeillä.
Vantaiden kuntoon kannattaa aina kiinnittää erityisen
suurta huomiota. Tehdyissä
korjuutappiotutkimuksissa
nosto epäsuotuisissa olosuhteissa ja kuluneella vantaalla
aiheutti suurimmat nostotappiot. Nostokauden alussa
maa on usein erittäin kuivaa
ja kovaa, jolloin nostot kannattaa aloittaa uusilla vantailla. Vantaita vaihdettaessa
kannattaa tarkistaa, etteivät
juurikasta ohjaavat pyöröteräkset ole vääntyneet ja vannas pääsee liikkumaan myös
sivuttaissuunnassa vapaasti.
Elevaattoreita ei saa säätää
liian kireälle. Liian kireälle
säädettyjen elevaattoreiden
käyttöikä vähenee ja kivien
haittavaikutus kasvaa. Usein
näkee elevaattoreita, joissa
kiristys on pelkästään jousien
varassa, vaikka laitteessa on
rajoitinruuvit, joiden tehtävänä on estää liiallinen kiristys.
Elevaattoreiden jatkuva katkeilu on merkki loppuunkuluneista elevaattoreista, jolloin niiden vaihdon hetki on
käsillä. Vaihdon yhteydessä
kannattaa vaihtaa myös vetoja kääntöpyörät. Hammastetulla kumireunalla varustetut

elevaattorit ovat yleensä hyvin pitkäikäisiä. Vaihto tulee
yleensä kyseeseen, jos elevaattori katkeaa tai useampi
peräkkäinen hammas vaurioituu.
Rulettien kuluneisuus sekä
sen sivuseinämien kunto tarkastetaan.

Noston aloitus

Kuljetusaikataulut, juurikasala, nostoteho, juurikaslohkon sijainti ja säätiedotukset
määräävät, milloin nostotöihin on ryhdyttävä. Maan
eteläosissa nostoja voidaan
yleensä jatkaa lokakuun loppuun saakka. Juurikkaanviljelyn pohjoisimmissa osissa
lokakuun puoliväli alkaa olla
kriittistä aikaa.

aiheuttaa tämä muutoksia
nostojärjestelyihin tautien leviämisen estämiseksi.

Nostojärjestys

Varaosatilanne

Ensimmäiseksi
nostetaan
sateille arat pellot ja sitkeät
savet. Kantavat pellot, missä
sateet eivät aiheuta nosto-ongelmia sekä uudelleen kylvetyt lohkot pyritään jättämään
viimeiseksi.
Aumattavaksi
jätetään ne lohkot, joista juurikas saadaan nostettua puhtaana, kolhiintumattomana ja
hyvin listittynä. Mikäli nostokapasiteetti edellyttää nostamista pimeällä, työvalojen
avulla, kannattaa pienemmät
lohkot ja avaukset tehdä päiväsaikaan ja siirtyä pimeällä
pitempirivisille lohkoille. Näin
vähennetään
ajovirheistä
johtuvia korjuutappioita ja
pienennetään kuljettajan rasitusta. Yhteiskoneita ja rahtinostajia käyttävien on syytä
sopia ajoissa nostojärjestyksen pelisäännöt riitaisuuksien
välttämiseksi. Mikäli pelloilla
esiintyy juurikasankeroista

Puhdistusrummuston rikkoutuneet harjaelementit vaativat
korjausta korjuutappioiden kurissa pitämiseksi.

Varaosatilanne on vaikea koneilla, joita ei enää valmisteta,
tai jos kyseistä konemerkkiä
on maassamme vain muutama kappale. Koneen särkyessä se voi tietää useamman
päivän pysähdystä nostotyöhön. Varastosta pitäisi löytyä
seuraavat varaosat:
– listinveitsiä
– esilistimen terä/teriä
– laakereita (muutama yleisintä kokoa)
– nivelristikoita (joka kokoa)
– vantaita kiinnitysruuveineen
– rullaketjuja liitososineen.

Korjuutappioiden vähentäminen

Koneen säädöillä voidaan
vaikuttaa korjuutappioiden
määrään. Säätöjä tehtäessä
olisi hyvä käyttää apukuljettajaa, jolloin voi itse tarkkailla

koneen toimintaa nostovaiheen aikana.
Esilistimen säädön määräävät korkeimmalla kasvavat
juurikkaat sillä esilistin ei
saa lohkaista palakaan juurikkaasta. Pyörimisnopeus
säädetään sellaiseksi, että
tarkkuuslistin saa toimia
mahdollisimman puhtaassa
ympäristössä.
Listinveitsen on oltava listimiskorkeudella maanpinnan
suuntainen. Pituussuuntainen sijainti on oikea silloin,
kun veitsen alkaessa leikata
tuntopyörä on keskellä juurikkaan niskaa. Veitsen ja tuntopyörän tai tuntosormien välin
on oltava sellainen, että juurikkaan kanta tulee kokonaan
leikattua pois eikä niskaan
jää naattia. Karkeana alkusäätönä voidaan pitää 10–15
mm. Liiallista listintää on vältettävä, sillä 1 cm:n listinnän
lisäys aiheuttaa 5–10 prosentin sadon menetyksen.
Ajonopeus ja eri korkeudella
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kasvavat juurikkaat määräävät listinlaitteen painotuksensäätöjousen kireyden.
Rivinpuhdistajan
korkeus
maanpinnasta on oikea, kun
se paikallaan pyöriessään
kaivaa maahan 1–2 cm syvän kuopan. Mikäli patukat
kaatavat korkealla kasvavia
juurikkaita eikä rivinpuhdistajaa voi siirtää sivu suunnassa
siten, että patukoiden isku
kohdistuisi juurikkaan ”päälakeen”, on rivinpuhdistajaa
nostettava.
Vantaan säädöt riippuvat
paljolti maalajista. Jos säiliöön alkaa tulla katkenneita
juurikkaita, on se osoitus liian
matalasta nostosyvyydestä,
kuluneesta vantaasta tai liian
suuresta nostonopeudesta.
Työsyvyyden lisäys rasittaa
koneen puhdistuslaitteistoa.
Vantaan toimintaa on tarkkailtava koko nostokauden ajan.
Tarkkailemalla säiliöön tulevia juurikkaita nähdään välittömästi vantaan toimintahäiriöt. Mikäli häntä puuttuu joka
kymmenennestä juurikkaasta on maahan voinut jäädä
2 000–3 000 kg juurikkaita.
Puhdistuslaitteiston puhdistustehoa säädellään yleensä
pyörimisnopeutta muuttamalla, hidastamalla juurikkaiden
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kulkua esteillä tai muuttamalla puhdistusrullien porrastusta. Puhdistusteho säädetään
aina olosuhteita vastaaviksi.
Koneissa, joissa puhdistuksesta huolehtii ruletti, voidaan
sivuseinän korkeutta ruletista
säätää, jolloin saadaan savikokkareet poistetuksi ennen
puhdistusrummustoa. Koska
puhdas, kolhiintumaton juurikas säilyy parhaiten aumassa ja multamaksu heikentää
juurikkaanviljelyn kannattavuutta, kannattaa pyrkiä mahdollisimman puhtaaseen juurikkaaseen, mikäli se ei lisää
tappioita ja vaurioita kohtuuttomasti. Vaikeissa olosuhteissa puhdistusrummuston
puhdistuskyky
heikkenee,
jolloin rummuston usein toistuva puhdistus on aiheellista,
jotta juurikkaiden multaisuus
saadaan pidettyä kurissa.
Koneurakoinnissa viljelijän
ja urakoitsijan on sovittava
etukäteen, ennen noston
aloittamista, haluttu työnlaatu, koska erimielisyydet työn
laadusta noston jälkeen aiheuttavat turhaa mielipahaa ja
vievät pohjan kannattavalta
koneyhteistyöltä.

Nostot vaikeissa olosuhteissa

Kun takana on kaksi suhteellisen kuivaa nostokautta,

on aika varautua nostoihin
myös kurjemmissa olosuhteissa. Syksyllä sää voi olla
oikullinen, jolloin pienikin
sademäärä vaikeuttaa vanhempien pienillä pyörillä varustettujen
nostokoneiden
pinnalla pysymistä. Pinnalla
pysymisen varmistamiseksi
kannattaa tutkia lisäkannatuspyörien kunto tai varustaa
nostokone leveämmillä renkailla pintapaineen pienentämiseksi. Myös traktorin laturin
teho ja nostokoneen/traktorin
työvalojen riittävyys on syytä
tarkistaa hyvissä ajoin, koska sateet voivat tehdä muutoksia
nostosaavutuksiin,
ja aikataulussa pysyminen
edellyttää työpäivän pidentämistä.

Turvallisuus

Työskenneltäessä väsyneenä hämärissä ja liukkaissa
olosuhteissa tapaturmavaara lisääntyy. Sen takia on
tärkeää, että koneen kaikki
suojalaitteet ovat paikoillaan.
Koneen puhdistus sen pyöriessä on ehdottomasti kielletty. Hydrauliletkujen kuntoon
kannattaa kiinnittää huomiota ja vaihtaa hankautuneet ja
vuotavat letkut uusiin. Ylösnostetun juurikassäiliön alle
mentäessä on sen ylhäällä
pysyminen
varmistettava
huolellisesti. n

Juurikasankeroisen kesä
2004
Liisa Eronen
SjT

Juurikasankeroisen uusia
esiintymiä on tavattu tänä
kesänä yllättävän paljon.
Onko syynä viljelijöiden
lisääntynyt tarkkuus ankeroisen suhteen vai kesä
2002, joka oli erittäin suotuisa ankeroiselle? Nostojen yhteydessä onkin
syytä kiinnittää erityistä
huomiota lohkoihin, joilla
ankeroista on esiintynyt
aikaisempina vuosina runsaasti. Leviämisriski voi
olla erittäin suuri.

vinä, ovat mahdollisesti ankeroisalueita. Näillä pelloilla
kannattaa juuria tarkastella
tavallista
huolellisemmin
syyskuussa, jolloin tulevat
kystat näkyvät jo selvästi.

Toinen tyypillinen oire ankeroisalueille on huonosti kasvava juurikas. Jos ankeroisia on runsaasti, juurikkaan
kasvu on pahasti häiriintynyt.
Juurikkaat ovat kooltaan pie-

Kulunut kesä on poikennut
merkittävästi ns. keskiarvokesästä. Kylvöt alkoivat osittain jo huhtikuussa, mutta
toukokuun kovat yöpakkaset
harvensivat kasvustoja tuntuvasti. Viljelyalasta noin 8
% jouduttiin kylvämään uudelleen. Näitä kylvöjä juurikasankeroinen näytti vioittavan tänä kesänä normaalia
enemmän.

Kuinka ankeroisalueet
näkyvät pellolla?

Juurikasankeroisen vioittamat juurikkaat kärsivät helposti kuivuudesta, koska
ankeroiset imevät osan ravinteista. Alueet, joilla juurikas
nuutui elokuun alun hellepäi-

Kuva 1. Juurikasankeroisen vioittama juurikas.
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niä ja keltalehtisiä (kuva 1).
Niissä voi esiintyä myös tavallista enemmän juurisairauksia (esim. Rhizoctonia solani). Ankeroisen vaivaamissa juurikkaissa juuri on jäänyt
pieneksi ja siinä on runsaasti
juurihaaroja (kuva 2). Selvimmin kasvuhäiriöt näkyvät
elokuun alkupuolella, jolloin
ankeroisen ensimmäinen sukupolvi on kehittynyt valmiiksi
myös Suomen oloissa.
Kehittyvät naarasankeroiset
(myöhemmin kystat) ovat
pieniä ja muistuttavat valkeita hiekanjyväsiä vielä elosyyskuussa (kuva 2). Niiden
erottaminen paljaalla silmällä
voi olla vaikeaa – suurennuslasista voisi olla apua.

Mitä tehdä, jos juurikkaissa näkyy kystoja?

Ensimmäiset munien täyttämät naarasankeroiset löytyivät pahoilla ankeroisalueilla
juurikkaan juurista jo heinäkuussa. Ne olivat vielä väriltään valkeita. Elokuun puoliväliin mennessä naarasankeroiset (tulevat kystat) olivat
täynnä kehittyviä munia.
Syyskuussa nämä ”kystat”
ovat jo helpommin paljaalla
silmällä erotettavissa. Niiden
väri on tällöin kellahtava.
Jos juurikkaan juurissa on
kystoja, se merkitsee, että
maa on jo suhteellisen pahasti ankeroisen saastuttama ja satotason aleneminen
on tosiasia. Ankeroistasosta
riippuen tarvitaan joko viljelykiertoa tai ankeroista kestäviä
lajikkeita. Jos lohko on ollut
pitkään juurikkaan viljelyssä,
viljelykierto olisi suositeltavin
vaihtoehto.
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Kuva 2. Juuri, jossa runsaasti lähes valmiiksi kehittyneitä
vaaleita naarasankeroisia (tulevat kystat).

Kystojen puuttuminen juurista ei välttämättä osoita maan
puhtautta. Jos ankeroistaso
on alhainen, kystoja ei yksittäisissä juurikkaissa aina
esiinny ja kasvusto näyttää
tällöin päältä päin normaalilta. Myös alhaisilla ankeroismäärillä on vaikutusta satotasoon. Maan kysta-analyysit
paljastavat nämäkin tapaukset. Kystojen sisältämästä
muna- ja toukkamäärästä
saadaan selville todellinen
ankeroistaso sekä arvioitu
sadon alenema.
Juurikkaan juurissa näkyvät
kystat ovat kuitenkin aina
osoitus lohkon ja todennäköisesti myös tilan muiden
lohkojen saastumisesta. Jos
tila kuuluu konerenkaaseen,
ankeroistilat tulisi ottaa erityisesti huomioon nostojärjestystä suunniteltaessa.

Yhteiskoneet ja
juurikasankeroinen

Viime vuosiin asti monet
juurikastilat ovat käyttäneet
omia kylvö- ja nostokoneita.
Yhteiskoneiden
yleistyttyä
myös tietyt ongelmat tulevat
yhteisiksi. Näin tulee todennäköisesti käymään myös
juurikasankeroisen kohdalla.
Saastunutta multaa kulkeutuu
tilalta toiselle haluttiinpa sitä
tai ei, sillä koneita tuskin saadaan puhdistettua riittävän
hyvin. Yhteiskoneiden käyttäjien onkin syytä varautua ankeroisen tuloon omille pelloille enemmin tai myöhemmin,
jos tila vielä tällä hetkellä on
vapaa ankeroisesta.
Viljelyä suunniteltaessa kannattaa juurikaslohkot pitää
viljelykierrossa, mikä toimii
ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä. Kierron aikana tulee

välttää ankeroisen isäntäkasveina toimivia viljelykasveja
(esim. öljykasvit).

estä ankeroisen leviämistä,
mutta voi hidastaa sitä huomattavasti.

Yhteiskoneita
käytettäessä puhtaat tilat kannattaisi
työstää ensin ja sen jälkeen
tilat, joilla juurikasankeroista
esiintyy. Kun kierros on tehty,
koneet puhdistetaan, jonka
jälkeen kierros voidaan aloittaa uudelleen puhtailta tiloilta. Tämä ei todennäköisesti

Ankeroistiloilla olisi viljeltävä
ankeroiskantaa alentavia lajikkeita viljelykierron ohella.
Tilojen ankeroiskantaa olisi
myös syytä seurata tietyistä
pisteistä (ns. ankeroismittarit).
Puhtaat tilat voisivat yrittää

”suojautua” ankeroisvaaralta.
Lohkoilla, jonne yhteiskoneet
tulevat saastuneelta tilalta
ensimmäisenä, olisi aina viljeltävä ankeroiskantaa alentavia lajikkeita (ns. suojalohko). Määräajoin myös tämä
suojalohko pitäisi panna viljelykiertoon. Suojalohkoilla
ankeroistilannetta voitaisiin
seurata samoin kuin saastuneilla tiloilla (ns. seurantapisteet).n

Kuva 3. Ankeroisalueen juurikkaita. Kuvan yläosan juurikkaat ovat alueelta,
jossa kesällä 2002 oli juurikasta. Kuvan alaosan juurikkaiden alueella oli kesällä 2002 viljaa.
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Juurikkaan laadun vaikutus
sokerin tuotantoon
Hans Nurmi, Eino Nygren
Sucros Oy

1. Juurikkaiden vastaanotto ja käsittely

Juurikkaan ohella tehtaalle tulee kiviä, puuainesta, kantoja,
rikkakasveja, ruohoa ja naatteja sekä lukuisa määrä erilaisia viljelyssä ja kuljetuksessa
käytettävien tarvikkeiden jäämiä, muovia, koneiden osia
ym. Näiden eliminoimiseksi
on tehtaalla kivenerottimia,
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ruohonerottimia,
hiekanerottimia ja juurikaspesureita.
Salossa viime käynnin aikana
kerättiin kivenerottimilta kiviä
ja savea 2 500 t ja kompostoitavaa ruohoa ja rikkakasveja 5 000 t.

ja hiekka laskeutetaan multa-altaisiin, joista selkeytetty
vesi palautetaan käyttöön.
Kummallakin tehtaalla kertyy
altaille multaa ja hiekkaa noin
50 000 t vuodessa.

2. Mullan selkeytys

Pesu ja uittoveteen päätyy
mullasta ja rikkoutuneista
juurikkaista huuhtoutunutta

Juurikkaiden mukana uitto
ja pesuvesiin päätyvä multa

3. Jäteveden puhdistus

orgaanista ainetta ja ravinteita. Näiden käsittelemiseksi
tehtaat on varustettu varsin
suurilla jäteveden puhdistamoilla. Jäteveden käsittely
anaerobisesti on suuri energian kuluttaja.

4. Leikkaus

Puhdistusprosesseissa jää
usein erottumatta erilaisia
vierasesineitä, jotka aiheuttavat leikkureiden pysähtymisiä (keskimäärin joka kolmas
tunti) ja prosessihäiriöitä.
Leikkureiden terät tylsistyvät,
leikkeen laatu huononee ja
uuttoprosessi vaikeutuu.

5. Leikkeen kuivaus
Uuttoon

saakka joutuneet
vierasesineet
ovat riski melassileikkeen laadulle.

6. Mehunpuhdistus

Juurikkaan kemiallinen koostumus
on ratkaiseva mehunpuhdistustuloksen kannalta.
Kalkki ja sen polttamiseen tarvittava koksi ovat tehtaan suurimpia
kustannuseriä ja
kalkin kulutus on
riippuvainen juurikkaan laadusta.
Juurikkaiden alhainen luontainen
alkaliteetti joudutaan kompensoimaan lisäämällä
mehunpuhdistuksessa soodaa tai
lipeää.
Näiden
haittavaikutus on
sokerisaannon

heikentyminen aineiden melassogeenisuuden (= taipumus sitoa sokeria melassiin)
takia. Viime vuosina juurikkaiden luontainen alkaliteetti on ollut laskusuunnassa.
Peltojen riittävällä kalkituksella voitaisiin tämä kehitys
pysäyttää.

tunnetusti suoraan ja merkittävästi melassiin jäävän
sokerin määrään (= saantoprosentti). Pilaantuneista juurikkaista melkein kaikki sokeri
päätyy melassiin ja hyvälaatuisen valkosokerin valmistaminen on mahdotonta.

7. Suodatus

Valmiin valkosokerin kidekoko, väri, kosteus ja tuhkapitoisuus ovat päällimmäiset
laatukriteerit ja niihin on prosessissa hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. On kuitenkin
merkittäviä tekijöitä, joiden
kohdalla pelkästään juurikkaan laatu on ratkaiseva.
Näitä ovat esim. sokerin eri
liuoksissa aiheuttamat samentumat, jotka saattavat
tyystin estää sokerin käyttöä
monissa sokeria käyttävän
asiakkaan valmistusprosessissa. Vähäinenkin pilaantuneisuus voi tässä suhteessa
olla ratkaiseva.n

Pienetkin määrät pilaantunutta juurikasta, joka sisältää
mikrobiologisesti hajonneesta sokerista muodostunutta
dekstraania (limamainen polysakkaridi) vaikeuttaa ja voi
jopa pysäyttää mehunpuhdistuksen suodatusprosessin
ja koko tehtaan toiminnan.

8. Haihdutus

Haihdutuksessa juurikasmehujen lämpötilaa nostetaan
varsin korkeaksi, jolloin riski
värinmuodostukseen
mehuissa on suuri. Alttius värjääntymiseen on juurikkaan
laadun ja mehunpuhdistustuloksen yhteisvaikutus.

11. Sokerin laatu

9. Kiteytys ja linkous

Sokerikide ja mehu erotetaan
linkouksessa, jolloin kide
pestään vedellä. Mitä värikkäämpi mehu sitä enemmän
vettä on käytettävä. Jo kertaalleen valmistettujen kiteiden liukeneminen on suoraan riippuvainen käytetystä
vesimäärästä.
Uudelleen
kiteyttämällä liuennut sokeri
saadaan taas talteen. Kiteyttäminen on kuitenkin erittäin
paljon energiaa vaativaa (n.
40 % tehtaan energiatarpeesta) ja uudelleen kiteytys
sitoo kapasiteettia.

10. Sokerisaanto

Juurikkaan laatu vaikuttaa
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Räpin koetila juhli 50vuotista Lännen taivaltaan
Pekka Kurri
Lännen Tehtaat Oyj

Kesäkuun 30. päivänä Köyliöön Räpin koetilalle kokoontui monisatapäinen joukko sopimusviljelijöitä, yritysten edustajia ja tutkimusväkeä. Kaikkia yhdisti kiinnostus joko sokerijuurikkaan
tai teollisuusvihannesten sopimusviljelyyn ja niiden viljelyn säilymiseen Suomessa sekä viljelyn edelleen kehittämiseen. Hyvä syy tämmöisen tilaisuuden järjestämiseksi oli myös se, että
Räpin koetila on ollut Lännen omistuksessa tasan 50 vuotta. Koko sen ajan tilalla on toteutettu
laajamittaista sokerijuurikkaan koetoimintaa yhteistyössä SjT:n kanssa. Vuodesta 1960 alkaen
mukaan tuli myös Lännen viljelyttämien teollisuusvihannesten koetoiminta ja viljelyn kehittäminen. Oman lisänsä keskusteluihin toi myös kotimaista sokeria
koskevat kuulumiset. Viljelijät toivoivat selviä kannanottoja siitä
mitä Suomessa tavoitellaan ja mitä tehdään oman sokerin aseman
turvaamiseksi. Asenne oli niin puhujilla kuin kuulijoilla yhteinen:
”Kaikki pitää panna peliin suomalaisen sokerintuotannon turvaamiseksi jatkossakin”.

Toimitusjohtaja Erkki Lepistö toivottamassa vieraat tervetulleeksi.

Juurikasisäntä vuodelta 2002
Esa Ruohola jaksoi vielä hymyilläkin, vaikka hänkin on
todella huolestunut sokerijuurikkaan tulevaisuudesta.

Alkukesän kovin sade Satakunnassa ”virkisti” juhlijoita.
Kaikille mukana olleille jäi mieleen, että tilaisuus osui siihen asti kesän sateisimmalle päivälle.
Ulos oli pystytetty riittävästi telttoja ja katoksia, jotta suuri väkimäärä voi kuunnella puheita ja
ruokailla ”sisätiloissa”.
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Pekka Myllymäki totesi juhlapuheessaan,
että sokeriesitys on jyrkässä ristiriidassa
Euroopanneuvoston päätösten kanssa.
Maataloutta on pystyttävä harjoittamaan
koko Unionin alueella. Jos kompensaatioita maksetaan, niiden pitää olla täysimääräisiä.

Tilaisuuteen oli saapunut n. 400 kutsutuista henkilöistä mm. Sucroksen maatalousjohtaja Esko
Lindstedt ja Lännen hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Simula.

Vuoden 2003 sadon perusteella jaettiin Melasniemen rahaston laatupalkinnot seuraaville viljelijöille:
Salo
Ruotsinkielinen rannikko–Ahvenanmaa
Säkylä–Vakka-Suomi
Satakunta–Pohjanmaa
Häme–Itä-Suomi

Kakko Jorma
Nordman Kaj
Laaksonen Sami
Nurminen Hannu
Nikula Timo

Vuoden 2004 Juurikasisännäksi valittiin
Bjarne Lervik Mustasaaresta .
Tilaisuudessa jaettiin myös stipendi juurikkaanviljelyyn liittyvästä opinnäytetyöstä.
Stipendin sai Hannes Höykälä Puhdistuskuormainten ominaisuus- ja taloudellisuustutkimuksestaan.

SjT:n johtaja Nils Lindroos jakoi Melasniemen
säätiön palkinnot eri alueiden parhaille viljelijöille. Kuvassa vuoden juurikasisäntä Bjarne Lervik
Mustasaaresta.
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Kompostoitua

KANANLANTAA
autokuormittain
kuljetuksen hinnalla.
Tiedustelut puh.

0400 302 077/Isotalo

KONE-VAKKA OY
Suorittaa sokerijuurikkaan korjuuta 6-rivisillä koneilla
toimialueellaan(Turku–Uusikaupunki).
Hinta 250 €/ha + ALV
Tiedustelut Unto Holma puh. 044 378 5980

Juurikkaannostokoneiden varaosien saanti
Huhkin kulutusosat:
UN-KI Tietopalvelu Oy
Puh. (02) 865 2027
0500 730 262
Juko/Kleine
Kongskild Juko Ltd Oy
ma–pe 7.00–18.00
Puh. (02) 439 3208
la
8.00–12.00
(varaosapäivystys käyntikauden alusta lokakuun loppuun)

Agrimarket – myymälät
Tume

Nokka Tume Oy
Puh. (03) 685 5456
(03) 685 5459

Edenhall
K – maatalouskaupat

Torbjörn Nyberg
Holmer
Peikola Antti
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puh. 0500 234 002

puh. 0400 864 524

Satovahinkoilmoitus
Jos viljelijä toteaa kasvukauden aikana esimerkiksi hallan, rankkasateen
tms. aiheuttamaa katoa, hänen on ilmoitettava tästä välittömästi Sucrokselle
välttyäkseen toimitusoikeuden pienentämiseltä alhaisen toimitusprosentin
takia.
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti alla olevalla kortilla. Asian myöhäisempää käsittelyä varten on hyvä ottaa yhteyttä myös alueen viljelykonsulenttiin.

Nimi
Viljelijänumero
Osoite

Vahingoittunut ala
Vahingon syy

Päivämäärä ja

___ / ___

______________________________________

allekirjoitus

Konsulentin lausunto
(konsulentti täyttää)
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Sucros OY
Maatalousosasto
Sokerikatu 1
24100 SALO

Taita tästä

Aumaajan muistilista
Auman paikka
n kovapohjainen tasainen alue
n sepelistä tehdyt aumanpohjat päällystettävä hiekalla (sepeli tunkeutuu juurikkaisiin)
n kantava tie aumalle
n riittävästi tilaa auman ympärillä ja hyvä
kääntöpaikka
n ei sähkö- tai puhelinlankoja vaikeuttamassa kuormausta
n suojainen paikka
n pohjois-eteläsuunnassa, jos mahdollista

Varaa peitemateriaalit ajoissa
n olkipaalit
n kiinnikkeet/painot
n peitevaihtoehdot:
n Skottipeite 8,5 x 11 m ja

8,5 x 22 m
n Pressu
n Top Tex
n Leveä muovi ( 10-12 m)

Aumaa vain hyvänlaatuisia juurikkaita
n ei pakkasvaurioita
n hyvin listitty
n kolhiintumaton
n vähän multaa
Suojaa juurikkaat ennen sateita ja
pakkasia

Tuuleta aumaa noston jälkeen muutama päivä.
Peitä kuitenkin ennen runsaita sateita ja pakkasia.
Peitä huppuun, tuuletus auman harjalle.

Seuraa juurikkaiden säilymistä aumassa
Seuraa auman lämpötilaa.
Tuuleta tarvittaessa.
Lisää peitettä, kun ilma kylmenee.

Peitteiden poisto viljelijän vastuulla

Poista peitteet niin, että ne ovat helposti käytettävissä seuraavalla kerralla.
Varo, ettei kiinnikkeitä tai painoja tule kuormassa tehtaalle.
Juurikkaiden mukana ei saa tulla tehtaalle turvetta, olkea, muovia, sahanpurua ym.

Älä lähetä pilaantunutta juurikasta
tehtaalle

Älä aumaa jäätynyttä juurikasta vaan lähetä
heti seuraavassa kuljetusvuorossa tehtaalle.
Ellei kuljetusvuoroa ole lähellä, ota välittömästi yhteys kuljetustoimistoon.
Jos auman pinnalla on pilaantuneita juurikkaita, poista ne ennen kuormausta (pilaantunut
juurikas poistetaan näytteestä ja näin se lisää
koko kuorman multapitoisuutta).

Aumauksen laiminlyönti aiheuttaa
toimituksen siirtymisen vastaanottokauden loppuun.
Ennen vastaanottoa tarkastetaan,
ovatko juurikkaat jalostuskelpoisia.
Aumauskorvauksen saanti edellyttää
juurikkaiden huolellista aumausta.

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

(02) 554 1300
050 521 4604

Kenttämestari

Aulis Hakala

(02) 554 1300
0400 625 841

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS
SjT:n sähköpostiyhteydet:

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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Uuden menestyksekkään
sokerijuurikaskauden alku
uusinta sokerijuurikasgenetiikkaa

4 voimakas kasvu, mahtava
sokerisato

4 paras tulotakuu: antaa erittäin
hyvän taloudellisen tuloksen

avain taloudelliseen menestykseen

4 hyvää kasvuvoimaa
4 terve kasvusto
4 maksimaalinen taloudellinen tulos
hehtaarilta, todellinen rahantekiiä

käytännössä todettu

4 todellinen viljelijän juurikas
4 optimaalinen juuri-ja sokerisadon
suhde

4 varmaan sadonkorjuuseen

www.vanderhave.com

