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YKSIMIELINEN
LOPPURAPORTTI SUOMEN
SOKERISTRATEGIASTA

M

aa- ja metsätalousministeriö asetti keväällä 2002 työryhmän valmistelemaan
sokerisektorille strategiaa, jolla toiminta voisi
jatkua maassamme vielä EU:ssa tehtävän sokeriuudistuksen jälkeenkin. Kuluneen kahden
vuoden aikana sokeririntamalla on tapahtunut
yhtä ja toista. Brysselistä on tullut useita malleja siitä, miten sokerintuotanto voitaisiin järjestää. Myös WTO:n tapahtumilla on osaltaan
ollut vaikutusta asioiden kulkuun.

V

iime kesänä komissio julkaisi tiedonannon, joka oli unionin tulevan sokeripolitiikan ensimmäinen todellinen keskustelun pohja. Tiedonanto sisälsi radikaaleja ehdotuksia:
suuri hintojen lasku, nykyisten kiintiöiden pienentäminen ja yhtenäistäminen, mahdollisuus
kiintiöiden siirtoon ja muita ajatuksia, jotka
kaiken kaikkiaan olisivat huomattavan vaikeita meille.

S

okeristrategisessa työryhmässä olivat
kattavasti edustettuina juurikkaanviljelijät, sokeriteollisuus, viranomaiset ja tutkimus.
Ryhmä otti kantaa Brysselistä tulleeseen
konkreettiseen tahdonilmaukseen ja jätti loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaojalle 11.11.2004. Raportissa
esitettiin yksimielisesti, että Suomen tavoitteena on säilyttää juurikassokerin tuotanto annettujen sokerikiintiöiden mukaisesti.

R

iittävä kannattavuus on toiminnan jatkumisen ehto. Viljelijöille tämä merkitsee
hinnoittelua ja tuotantoon sidottua tukea, jotka
yhdessä kannustavat juurikkaan tuottamiseen
jatkossa. Samalla tarvitaan nopeasti pysyvää
tuottavuuden lisäystä. Teollisuuden olisi uudessa kilpailutilanteessa saatava markkinoilta sellainen hinta, joka on oikeassa suhteessa
kustannustasoon. Jos raakasokerin tuonti EU:
hun on vapaata ja hallitsematonta, on vaikeata saada käsitystä markkinatilanteesta. Näin
ollen EU:n pitäisi vastaisuudessa asettaa kiintiöt tuonnilleen.

S

uomen katsantokanta poikkeaa huomattavasti komission viimekesäisestä linjanvedosta. Me olemme pieni tekijä EU:ssa,
mutta sokerikysymyksissä emme ole yksin.
Marraskuussa olimme mukana, kun 10 EUmaata esitti ministerineuvostossa poikkeavan
käsityksensä sokeriuudistuksesta.

V

uoden 2005 sokerijuurikkaat kylvetään
vielä vanhan markkinajärjestelmän mukaan, joka sitten lakkaa. Tarvitaan uusi säädös, joka tämänhetkisten tietojen mukaan voidaan antaa aikaisintaan ensi keväänä. Silloin
EU:n sokeriviennin käsittely WTO:ssa lienee
loppuun käsitelty. Asetusehdotuksen sisältö
ja lopputuloksen muotoilu ratkaisevat elinkeinomme toimintaedellytykset jatkossa.

30.11.2004 Nils Lindroos
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Sääolosuhteet vaikuttivat
tilityksiin
Esko Lindstedt, Sucros Oy
Sääolosuhteet vaikuttivat kesän 2004 juurikastilin muodostumiseen enemmän kuin vuosiin.
Keväällä kylvettiin noin kahdeksan prosenttia
pinta-alasta uudelleen hallavaurioiden takia.
Siemenkustannuksia lisäsi se, että varmuusvarastomme eivät riittäneet ja siemenvalmistajien piti käynnistää uudelleen Suomea
varten pakkauskoneensa, koska pilleröidyn
siemenen koko on Suomessa suurempi kuin
muualla Euroopassa. Joku on aikoinaan vaatinut Suomen markkinoille tällaisen erikoisuuden, josta nyt erikoistilanteessa tuli meille ongelmia. Tällainen turha kokoero pitäisi
nopeasti poistaa meidän kylvöteknologiasta.
Koosta aiheutuvat lisäkustannukset saatiin
tällä kertaa, poikkeusoloista johtuen, siemenen valmistajilta alennuksella. Muuten se on
siemenkaupassa hintaa nostava tekijä.
Siemenen käyttö on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2001 taimiluku oli 104 300 kpl/ha
ja viime kesänä 90 400 kpl/ha. Vähennys on
14 %, ja se näkyy myös siemenkustannuksissa. Kehitys on ollut oikeansuuntaista, harvemmasta kylvöstä tulee suurempia juurikkaita,
vähemmän multaa ja hyvä sato.

Lämpö puuttui kesästä

Kesä oli viileä ja märkä. Juurikkaiden sokeripitoisuus jää alhaiseksi, valtakunnan lukema
tulee ilmeisesti olemaan hieman alle 16 %.
Sademäärät ovat hiponeet ennätyksiä, jolloin
tulvan tuhoamia juurikashehtaareja on, varsinkin Hämeessä, runsaasti. Kaikilta tuhoutuneilta aloilta pitää tehdä satovahinkoilmoitukset
konsulenteille. Kostean kesän ansiosta kasvinsuojeluaineiden teho oli hyvä ja niitä tarvittiin aikaisempaa vähemmän. Sateet jatkuivat
myös nostoaikana ja niinpä multapitoisuudet
ovat tehtaille tuoduissa juurikkaissa korkeat,
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valtakunnallinen keskiarvo ylittää 16 %. Syksyllä täsmennettiin juurikkaan laatuhinnoittelua siten, että 2,5 kertainen multamaksu (yli
30,1 %:n kuormista) peritään, jos juurikkaat
ovat pilaantuneet tai viljelymenetelmät ovat
hyvän viljelytavan vastaisia.
Alhainen sokeripitoisuus aiheuttaa sen, että
sellaisia tilityksiä on runsaasti, joissa sokeripitoisuus jää alle 15,5 %. Toimialasopimuksen
mukaan tällöin I-tilissä maksetaan 80 % perushinnasta. Jos ja kun useissa tapauksissa
multapitoisuus on samalla korkea, niin sen
vaikutus ennakoidaan myös I-tilissä siten, ettei II-tilissä jouduttaisi perimään takaisin.

Peruskiintiöt maksupohjana

Tilitysten pohjana on Suomen peruskiintiö, mitään kiintiöleikkauksia ei tänä vuonna tehdä.
Satoarvio on sellainen, että carry over mahtuu
mukaan A- ja B-kiintiöön, eivätkä nämä kiintiöt
ylity. Pieni tuotantomaksun palautus on myös
tulossa.
Maksuaikataulut ovat tänä vuonna:
– I-tilin Sucros maksaa 2. joulukuuta (aikaistettu päivällä). Siirretyt tilit maksetaan 3.
tammikuuta.
– II-tili siirtyy I-tilin aikaistuksesta johtuen
muutaman päivän eteenpäin helmikuun 15.
päivästä.
Tilityskäytäntö on ennallaan ja toteutetaan
toimialasopimuksen 12–13 §:n mukaisesti.
Näihin kohtiin on hyvä perehtyä kertaamalla
toimialasopimuksen tekstiä.

Pinta-alaa lisää ensi vuonna

Ensi vuoteen lähdetään puhtaalta pöydältä.
Carry over -sokeria ei ole varastoissa. Niinpä
jo nyt MTK/SLC ja Sucros pitävät tavoitteena
vähintään 32 000 hehtaarin viljelyalaa vuodelle 2005.n

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
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Suomi tarvitsee liittolaisia
EU:n sokeriuudistuksessa
Euroopan unionin toiminta perustuu jäsenvaltioiden välillä tehtyihin perustamissopimuksiin ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan näitä sopimuksia. Suomi on tehtyjen sopimusten perusteella luovuttanut maatalousasioissa
päätösvaltaa Euroopan unionille ja kansalliset päätökset viljelijöiden ja valtion
välillä vaativat EU:n hyväksynnän. Täten suomalaisen juurikkaanviljelyn tulevaisuudesta päätetään Euroopan unionin päätöksentekoelimissä.

Uuden sokerijärjestelmän lakiehdotuksen tekee EU:n uusi komissio keväällä 2005, jonka
pohjalta jäsenvaltioiden maatalousministerit
EU:n ministerineuvostossa tekevät päätöksen. Tätä ennen EU:n parlamentti antaa asiasta lausunnon.
Aiemmat yhteisöpolitiikan reformit on tehty
yksimielisesti pyrkien tasapainoiseen ratkaisuun. Ratkaisut ovat perustuneet EU:n korkeimman instituution, Eurooppa-neuvoston,
päätelmiin (Luxemburg 1997 ja Berliini 1999),
joissa todetaan, että maataloustuotannon tulee jatkua kaikilla yhteisön alueilla mukaan
lukien yhteisön syrjäiset, epäsuotuisat alueet.
Brysselin Eurooppa-neuvostossa lokakuussa
2002 todettiin, että uudistukset tulee toteuttaa
tavalla, joka ottaa huomioon epäsuotuisten
alueiden tuottajien ongelmat. Näin ollen lähtökohdan tulee olla se, että kiinnitetään erityistä
huomiota epäsuotuisten alueiden tuottajien
ongelmiin.
Heinäkuussa 2004 komissio julkaisi tiedonannon, joka sisälsi sokerisektorin uudistamisen
päälinjaukset. Tämä tiedonanto on jyrkässä
ristiriidassa EU:n korkeimman instituution,
Eurooppa-neuvoston, päätösten kanssa, sillä
tiedonannon mukaan sokerintuotanto tulee
joillakin unionin alueilla loppumaan. Suomen
tavoitteena tulee olla juurikassokerituotannon
säilyttäminen Suomelle myönnettyjen sokerikiintiöiden puitteissa sekä Suomen tekemien
sopimusten perusteella.
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Köyliön kokous osoitus yhtenäisestä
sokeriketjusta ja laajasta tuesta

Köyliön kokouksessa kävi selväksi, että koko
Suomen sokerintuotannon ketju on vankasti
komission tiedonannon ehdotuksia vastaan.
Jos muut olisivat toimineet kuten Suomi, ei
eurooppalaista ylituotantoa eikä koko uudistustarvetta olisi, kuten Säkylän kunnanhallituksen puheenjohtaja, Juha Nummela, hyvin
asian tiivisti.
Kysymyksessä eivät ole vain maatalouden työpaikat, sillä ennen ja jälkeen juurikaspeltojamme on runsaasti työpaikkoja, joilla kaikilla on
kerrannaisvaikutuksineen suuri painoarvo. Olisi
hyvin huonoa kansallisen edun valvontaa luovuttaa sokerieurot ranskalaisten ja saksalaisten
yksinomaiseksi hyödyksi. Länsi-Suomen kuljetusyrittäjien puheenjohtajan Teppo Mikkolan
puheenvuorossa esittämät huomiot kotimaisesta työllisyydestä ja hyvinvoinnistamme voimme
laajalla yksituumaisuudella allekirjoittaa.
Juurikassokerin tuotannon jatkuminen edellyttää seuraavia asioita uuteen sokerijärjestelmään:
A) Sokerin yhteisen markkinajärjestelyn
uudistuksessa tulisi tehdä vain ne hinnanalennukset ja kiintiöleikkaukset, jotka
ovat välttämättömiä WTO-syistä.
B) Uudistus on toteutettava tasapainoisella
tavalla lähtien siitä, että tuotanto voi jatkua kaikilla yhteisön alueilla Eurooppaneuvostojen päätösten mukaisesti. Pää-

tökset neuvostossa tulee tehdä pyrkien
laajaan yksimielisyyteen kuten aiemminkin yhteisön maatalouspolitiikan uudistuksista päätettäessä.
C) Tulojen menetykset tulee kompensoida
Suomessa ja muilla epäsuotuisilla alueilla täysimääräisesti. Mikäli EU:n budjetti
ei mahdollista täysimääräistä kompensaatiota, on epäsuotuisilla alueilla annettava oikeus maksaa tuotantosidonnaista
tukea täysimääräiseen kompensaatioon
saakka.
D) Eurooppa-neuvostojen periaatteiden
noudattaminen edellyttää kiintiöjärjestelmän ja kansallisten kiintiöiden säilyttämistä. A- ja B-kiintiöitä ei tule yhdistää ja
kiintiöleikkaus tulee uudistuksessa kohdistaa ensisijaisesti B-kiintiöön, koska se
on periaatteessa määrä, jonka yritykset
voivat viedä yhteisöstä vientituella. Nykyinen luokituksen alentamismekanismi
ja satovaihteluiden tasaamiseen alun
perin suunniteltu siirtojärjestelmä toimivat hyvin ja ne tulisi säilyttää.
E) Komission ehdottama tuotantokiintiöiden siirtomahdollisuus jäsenmaasta toiseen voisi johtaa tuotannon siirtymiseen
Suomesta EU:n edullisimmille viljelyalueille ja siksi se ei ole hyväksyttävissä.

Näiden perusteltujen vaatimustemme saavuttamiseksi Suomen tulee olla kansallisesti
yksituumainen. Mutta se ei riitä, sillä meidän
on saatava myös EU-tasolla liittolaisia. Komission on otettava huomioon Eurooppa-neuvoston (valtionpäämiehet) linjaukset ja turvattava
myös reuna-alueiden juurikassokerintuottajien
perusteltu oikeus ammattiinsa. Jos EU:n politiikka muuttuu komission heinäkuisen linjauksen suuntaan, se johtaa pitkällä tähtäyksellä
unionin sisäisen yhteisymmärryksen rappioon.
Nyt on kyse siitä, millä tavoin muutos tehdään.
Suomen tekemät sopimukset ja Suomelle
myönnetyt sokerikiintiöt turvaavat juurikassokerin tuotantomme. Juurikkaanviljelijöinä meidän tulee huolehtia vuoden 2005 riittävästä
kylvöalasta ja osoittaa muulle Euroopalle, että
me jatkamme ja kehitämme viljelyämme myös
tulevaisuudessa. Perusteltu vaatimuksemme
on: ”Jos sokerijuurikasta viljellään muualla
Euroopassa, niin sitä viljellään myös Suomessa”.

Pekka Myllymäki, MTK:n
Sokerijuurikasvaliokunnan
puheenjohtaja
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Kuva:Lasse Davidson

Tuotamme juurikassokeria
myös vuonna 2008
EU-komission viime heinäkuussa antamasta uudistusluonnoksesta on puhuttu
ja kirjoitettu paljon. Tässä haastattelussa Mogens Granborg kertoo Danisco
Sugarin näkemyksistä ja odotuksista.
– Komissio on luonnostellut
varsin rajuja muutoksia mutta kuten aiemminkin olemme
sanoneet, asia ei tule meille
minään yllätyksenä, Mogens
Granborg sanoo. – Yllättävää sen sijaan saattaa olla
se, että epäselvyyttä esiintyy
monissakin tärkeissä kohdissa. Meille ei ole esimerkiksi
konkreettisesti kerrottu, mitä
ajetaan takaa interventiohintakäsitteen poistamisella, kun
juurikkaiden minimihinnat säilytetään, emmekä ole selvillä
tulevasta rajasuojastakaan.
Myös kiintiöiden siirto on epäselvää. Tämä tietenkin tekee
suunnittelusta vaikeaa sekä
meille että kaikille viljelijöille.

8 - Juurikassarka 4/2004

Viime vuosina Danisco Sugar
on keskittynyt tehostamaan
toimintojaan ja vahvistamaan
markkina-asemaansa. Vaikuttavatko muu-tokset näihin
tavoitteisiin?
– Eivät lyhyellä tähtäimellä.
Jatkamme asettamallamme
strategialla. Mehän olemme
koko ajan edellyttäneet uudistuksia, jotka ovat ehdotetun linjan mukaisia ja samalla
kurssilla pysymme.
– Pitkällä tähtäimellä uudistukset vaikuttavat luonnollisesti
suurestikin toimintaamme lähes tulkoon kaikilla rintamilla
– raaka-aineen hankintaan,
tehdasrakenteeseen, tuotantoon ja talouteen.

Sokerijuurikkaat ovat olleet
tähän saakka Danisco Sugarin ensisijainen raaka-aine,
muuttuuko tämä nyt?
– Kiintiön aleneminen vähentää juurikkaanviljelyä välittömästi, ja meidän on siksi pakko perustaa osa myynnistämme raakaruokosokeriin, jota
tulemme jalostamaan omissa
tehtaissamme. Tästähän meillä on jo onneksi kokemusta
Ruotsista ja Suomesta ja näitä
taitoja täydennämme Nykøbingissä tehdyillä kokeilla.
– En kuitenkaan ollenkaan
epäile sitä, etteivätkö juurikkaat tule uudistuksen jälkeenkin olemaan selkeästi tärkein
raaka-aineemme, Mogens
Granborg korostaa.

Voit tuntea sokerin
tuoksun...!
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– Uudistusesitys antaa ehkä
sittenkin mahdollisuuden solmia sokerisopimuksia kiintiöiden ulkopuolella, koska kemianteollisuudelle ja lääkeaineteollisuudelle menevää
tuotantoa ei luultavasti tulla
kiintiöittämään.
Mogens Granborg jatkaa:
– Tärkeintä on yksittäisen viljelijän tahto sopeutua uuteen
markkinatilanteeseen.
Uskon, että meillä tulee jatkossa
olemaan vähemmän viljelijöitä mutta he ovat sitten sitäkin
voimakkaampia.
Tulemme
näkemään myös sokerijuurikkaan viljelyssä samanlaista
erikoistumista ja keskittymistä kuin viime vuosina on jo
nähty muilla maataloussektoreilla. Tähän meillä on vahva
perusta. Tärkeätä on, että
kaikki asettuvat tukemaan
Pohjoismaista juurikkaanviljelyä vahvistavaa kehitystä.
Millaisia toimia olet ajatellut?
– Erittäin tärkeätä on varmistaa poliittiset edellytykset.
Danisco Sugar aikoo toimia
siten – ja on jo toiminut siten –, että viljelijöille taataan
riittävä korvaus hinnanalennuksesta. On hyvin tärkeää,
että koko alalla tehdään työtä
tämän puolesta. Ja kaikkein
tärkeintä on, että korvaus
maksetaan niille viljelijöille,
jotka tulevat viljelemään sokerijuurikasta ja jotka näin
joutuvat elämään alemman
hintatason kanssa. Minusta
sellainen poliittinen päätös
olisi väärä, jonka mukaan
korvausta maksettaisiin viljelijöille, jotka tulevaisuudessa
eivät enää olisi aktiivisia sokerijuurikasalalla.

Milloin tulevista markkinajärjestelyistä päätetään?
– Tänä päivänä kukaan ei vielä tiedä sitä. EU:n 25 jäsenmaata käyvät nyt neuvotteluja, ja kaikki viittaa siihen, että
prosessi ei tule olemaan kovin yksinkertainen. Uskoisin,
että voimme ajatella aikaa
kuluvan puolesta vuodesta
vuoteen mutta toivon, että
joka tapauksessa saisimme
jonkinlaisen selvyyden asioihin lähikuukausien aikana.
Mikä on sokerijuurikaanviljelyn suurin haaste lähitulevaisuudessa?
– Suurin haaste on ylläpitää
vauhtia rakennekehityksessä
ja pitää lippu korkealla! Ihan
yleisesti ottaen jatkamme sitä
samaa hyvää yhteistyötä tärkeiden kysymysten parissa,
jota olemme harrastaneet jo
useana vuotena ja joka on
osaltaan raivannut meille tietä siihen asemaan, joka meillä tänään on; olemme yksi
johtavia yrityksiä sokeri-Euroopassa, Mogens Granborg
vastaa.
– Haluaisin lopuksi korostaa, että me Daniscossa
uskomme vakaasti siihen,
että sokerijuurikkaan viljely
tulee olemaan kannattavaa
Pohjoismaissa myös vuoden
2008 jälkeen. Pysykää optimistisina – me kykenemme
pysymään ja me tulemme pysymään kehityksen mukana.

UUDISTUSPROSESSI
Uudistusprosessi jatkuu
– mitä nyt tapahtuu?
EU-komission
heinäkuussa
esittämä uudistusluonnos ei oikeastaan ole mikään ehdotus
vaan esitys keskustelun pohjaksi nk. valkoiseen kirjaan.
EU-komissio tulee myöhemmin
julkistamaan konkreettisen ehdotuksen uusista sokerimarkkinajärjestelyistä. Monet seikat voivat kuitenkin vaikuttaa
siihen, miten uudistusprosessi
etenee.

• Marraskuun

1. päivänä uusi
EU-komissio aloittaa virassa.
• Marraskuun 22.–23. päivänä EU:n maatalousministerit
keskustelevat k o m i s s i o n
uudesta sokerimarkkinajärjestelyjä koskevasta ehdotuksesta.
• On yhä edelleen epävarmaa,
milloin EU-komissio julkistaa
konkreettisen
ehdotuksen
uusista sokerimarkkinajärjestelyistä.
Voimaanastuminen
Uudistusluonnoksessa sanotaan, että uusi sokerimarkkinajärjestelmä astuisi voimaan
jo 1.7.2005. Tällainen aikahorisontti antaa sokerisektorille
hyvin vähän aikaa sopeutua
uusiin ehtoihin. Kun jäsenmaiden neuvottelujen odotetaan
samanaikaisesti käyvän yhä
mutkikkaammiksi, arvioidaan
yleisesti, että uutta järjestelmää tuskin otetaan käyttöön
vielä 1.7.2005.

Haastattelu on julkaistu lokakuussa ilmestyneessä Danisco
Sugarin Bet Magasinet -lehdessä
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Danisco Seed jalostaa juurikkaita,
joilla on alhainen multapitoisuus

Hyvä kiteytyvä sokerisato
Hyvä sokeripitoisuus
Vähän kukkavarsia
Hyvä Ramularian vastustyskyky
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Hyvän muotoinen - puhtaat juurikkaat

Danisco Seed

Højbygårdvej 31
DK -4960 Holeby
Tel +45 54 60 60 31
Fax +45 54 60 70 68
www.daniscoseed.com
daniscoseed@ danisco.com

Frö av bästa kvalitet
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Petri Lauttia Rengosta johtaa
neuvottelukuntaa
Markku Pulkkinen, MTK

Agronomi Petri Lauttia, 43, on pitänyt
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikkaanviljelijöiden neuvottelukunnan ohjaksia
käsissään vajaan vuoden. Lauttia valittiin neuvottelukunnan varapuheenjohtajan paikalta puheenjohtajaksi
tämän vuoden tammikuussa.
Petri Lauttia viljelee Rengon
Nevilän kylässä sijaitsevalla
tilallaan sokerijuurikkaan lisäksi vehnää, mallasohraa ja
timotein siementä. Juurikasta
oli tänä vuonna 22 hehtaaria. 45 hehtaarin kasvinviljelytila ja metsätyöt reilun
sadan hehtaarin metsäalalla
työllistävät Lauttian kotitilallaan päätoimisesti. Vaimo,
ETM Marjaana Kainuharju,
työskentelee
Huhtamäen
Hämeenlinnan tehtaalla Demand and Customer Service
Manager’ina.
Perheeseen
kuuluu lisäksi kaksi alle kouluikäisiä adoptiotytärtä.
Sokerijuurikasta Lauttian tilalla
on viljelty Turengin sokeritehtaan perustamisesta lähtien.
Petri Lauttia otti tilan haltuunsa
vuonna 1989, mutta viljeli sokerijuurikasta omiin nimiinsä jo
12 - Juurikassarka 4/2004

vuodesta 1983 lähtien. Juurikkaan keskisato on EU-aikana
ollut 38 000 kiloa hehtaarilta.
Kahtena viime vuonna hehtaarisato on poikkeuksellisten säiden vuoksi jäänyt alle 30 000
kilon. Tänä vuonna keväthallat
johtivat uusintakylvöihin ja kesällä vesi seisoi pelloilla kahteen otteeseen varsin isoilla
aloilla.

Huhkin sukua

Lauttia sukunimen monet
juurikkaanviljelijät yhdistävät
Huhki-nostokoneeseen. Huhkin perusti Petri Lauttian isä
1960-luvun puolivälissä sen
jälkeen, kun hän ei kelpuuttanut tilalleen Jukoa. Lauttian
juurikkaat nostettiinkin Huhkilla yli kolmen vuosikymmenen ajan, kunnes käytetty
2-rivinen Juko tuli nostotöihin
vuonna 2001.

Petri Lauttia toteaa, että Huhki-korjuukone tuli markkinoille
sopivaan saumaan. Se oli yksinkertainen ja huokea nostokone, mikä osaltaan edisti
juurikkaanviljelyn leviämistä
Suomessa.

Tarkkailutoiminnassa
aktivoitumisen varaa

Sokerijuurikkaanviljelijöiden
neuvottelukunnan tärkeimpänä tehtävänä Lauttia pitää tehtaiden vastaanoton
tarkkailua. ”Tarkkailussa olisi
varmasti kehittämisen tarvetta. Tarkkailu pitäisi olla
tehokkainta
käyntikauden
alussa. Alkuvaiheessa pitäisi
olla melkein jatkuva valvonta
tehtaalla. Silloin viljelijät ovat
kuitenkin kiireisiä omissa
nostoissa ja muissa syystöissä, eikä voi edellyttää,
että viljelijätarkkailija viettäisi

pitkiä aikoja tehtaalla. Tässä vaiheessa saattaisi olla
tarpeen palkata esimerkiksi
viikon ajaksi ammattimainen vastaanoton tarkkailija”,
Lauttia suunnittelee. Hänen
puheenjohtajakaudellaan
tarkkailutoimintaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Neuvottelukunnan rooleista myös yhteydenpito sokeriteollisuuteen
on tärkeä.

”Keskustelu- ja neuvotteluyhteys on olemassa. Jos jotain
huomautettavaa teollisuuden

suuntaan on, niin se voidaan
tehdä. Nykyisessä epävarmassa tilanteessa tuntuu,
että ollaan entistä enemmän
samassa veneessä. Neuvottelukunta on keskustelufoorumi teollisuuden ja viljelijöiden
välillä. Varsinainen edunvalvonta on MTK:n vastuulla”,
Lauttia linjaa.

tämätöntä satopotentiaalia.
Yhteistoiminta
esimerkiksi
korjuutyössä on yksi mahdollisuus kustannustehokkaampaan toimintaan. Muutaman
viljelijän porukka on sopivan
kokoinen ja sen on pystyttävä
tekemään hyvää yhteistyötä pidemmällä tähtäimellä”,
Lauttia sanoo.

Toivottavasti reformissa
järki voittaa ahneuden

”Koska itse olen päätoiminen
viljelijä, niin oma korjuutyö
tuntuu tällä hetkellä järkevältä valinnalta. Juurikkaan korjuu on eniten aikaa vievä työ
tilallani. Esimerkiksi kotieläintiloilla on varsin ymmärrettävää, että korjuu teetetään
ulkopuolisella.”

Petri Lauttia uskoo, että
EU:ssa tekeillä olevan sokerireforminkin jälkeen juurikkaanviljely Suomessa jatkuu.
”Täytyy vielä
luottaa siihen,
että järki voittaa ahneuden,
ja että tämä
joukko,
joka
on juurikasta
viljellyt, pystyy
sitä myös jatkossa viljelemään.”
Lauttia uskoo,
että juurikkaan
viljelystä löytyy
vielä tehostamisen paikkoja. ”Tarkkuutta
ja huolellisuutta on vaan
pyrittävä lisäämään kaikissa
viljelytoimissa.
Juurikkaassa
on vielä käyt-

Enduropyörä pysyy
käsissä

Vapaa-aikanaan Petri Lauttia
hyppää enduropyörän selkään ja ottaa kunnon hien.
Kaksi Päijänne-ajoakin on
miehellä takana, joten fyysinen kunto on kohdallaan.
MTK:n luottamustehtäviä Petri hoiti MTK-Rengon puheenjohtajana viisi vuotta 1990-luvun lopulla, joten henkistäkin
kuntoa löytyy.
Petri Lauttian tavoittaa puhelinnumerosta 050 520 4059 ja
sähköpostiosoitteesta petri.
lauttia@reppu.net. Hän kehottaa ottamaan yhteyttä, jos
jokin juurikkaanviljelyyn liittyvä asia painaa mieltä.n
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Vähäinen auringonpaiste
alensi sokeripitoisuuden
Nils Lindroos, SjT

Kun juurikkaat ovat kasvaneet ja naatisto peittää rivivälit, juurikkaat
tarvitsevat lähinnä auringonvaloa ja vettä muodostaakseen sokeria.
Miten tämä onnistuu, jos auringon säteily on vähäistä kuten viime
kesänä? Energiamäärä on alhainen ja sokerin varastoiminen ei ole
tehokasta, vaikka yhteyttämistä tapahtuukin koko ajan. Tämän vuoden
tulokseksi näyttää jäävän keskinkertainen juurisato, jossa on hyvä
tekninen laatu mutta alhainen sokeripitoisuus.
Kylvöt alkoivat aikaisin

Monet
juurikkaanviljelijät
pääsivät pelloilleen jo huhtikuussa ja puolet juurikasalasta saatiin kylvettyä kuun
vaihteeseen mennessä. Taimet tulivat pintaan tasaisesti, mutta sen jälkeen alkoivat
vastoinkäymiset. Kova halla
tuhosi taimia, paikoitellen
jopa vielä maanpinnan alla
olevat taimet paleltuivat. Pahiten kärsivät lounaisrannikko
ja Häme, mutta myös etelärannikolla todettiin satunnaisia pakkasvaurioita. Pitkään
aikaan ei ole tarvinnut kylvää
uudelleen näin suurta alaa,
yli 2 000 hehtaaria. Tämän
lisäksi jouduttiin kylvämään
uudelleen jonkin verran sateen tuhoamia peltoja.

dellisiä, ja monin paikoin juurikkaat kärsivät hapenpuutteesta ja kasvoivat huonosti.
Aurinko paistoi huomattavasti normaalia vähemmän.
Ilmatieteen laitoksen mukaan
sekä Turussa että Kuopiossa, eli koko eteläisessä Suomessa, mitattiin 25 prosenttia
normaalia vähemmän aurinkoisia tunteja. Turussa ei ole
koskaan aikaisemmin mitattu yhtä pilvistä heinäkuuta,
edellinen ennätys oli vuodel-

ta 1979. Säätila jatkui samanlaisena vielä puintikauden
aikana syyskuussa sekä lokakuussa, jolloin juurikkaiden
nosto oli kiireimmillään.

Runsaasti kukkavarsia

Viileä kasvukauden alku ja
pakkaset saavat yleensä aikaan kukkavarsia. Vuosivaihtelut voivat olla voimakkaita
juurikkaiden induktioasteesta
(”virittymisaste”) riippuen. Lajikkeiden herkkyys muodostaa kukkavarsia on erilainen.

Sateinen kesä

Koko kesä oli sateinen ja aurinko paistoi harvoin. Pahimmat sateet saatiin suunnalla
Helsinki–Päijänne heinäkuun
alussa ja ennätysmääriä uudelleen kuun loppupuolella.
Nämä sateet aiheuttivat tulvia
ja kyllästivät maan vedellä.
Tuhot olivat paikoitellen täy14 - Juurikassarka 4/2004

Viime kesänä juurikaspelloissa oli runsaasti kukkavarsia.

Sumi
Alpha 5 FW

Tuhohyönteisten torjuntaan
pelto- ja puutarhaviljelyksiltä

Varma teho – silti edullinen
� Tehokas ja monipuolinen
� Ruotsissa käytetyin tuhohyönteisten
torjunta-aine
� Torjuu mm: kirpat, luteet, rapsikuoriaiset,
hernekääriäiset sekä -ripsiäiset, kaalikoit,
viljankirvat, kahukärpäset, tähkä- ja
vehnäsääsket ...
� Sopii hyvin tankkiseoksiin

Peltolude

Kasvi

Kohde

Sokerijuurikas

kirpat, luteet

0,25 - 0,5

juurikaskärpänen

0,25 - 0,5

Porkkana porkkanakemppi
Kaalit

� Kysy lisää kauppiaaltasi

Esimerkkejä Sumi Alphan käytöstä:

Herne

Määrä l/ha

0,3 - 0,5

porkkanakärpänen

0,3 - 0,5

kirpat, luteet

0,2 - 0,3

kaalikoi

0,3 - 0,4

kaalikärpänen

0,2 - 0,3

hernekääriäinen

0,3 - 0,4

farmit.net

Berner kasvinsuojeluneuvonta puh. (09) 13451 338
Lue aina käyttöohje ja noudata sitä!
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Hollantilaisen VanderHaven
lajikkeita Trinidadia ja Pursania viljeltiin yli puolella juurikasalasta. Trinidad on uusi
lajike, ja Pursan oli viljelyksessä toista vuotta. Molemmat lajikkeet kestävät Rhizomaniaa, mikä samalla antaa
hyvän suojan lehtilaikkutautia
vastaan (Ramularia). Siksi
molemmat lajikkeet ovat olleet satoisia. Hollantilaisten
lajikkeiden ongelmana on ollut kukkavarsiherkkyys. Viime
vuonna Pursan kasvatti paljon
kukkavarsia ja siemenmateriaalia luvattiin parantaa, mutta
silti viime kesänä esiintyi melko paljon kukkavarsia. Ikävä
kyllä myös Trinidadista löytyi
kukkavarsia jo kesäkuussa, ja
vielä elokuussa siihen ilmestyi
uusia kukkia. Onneksi kaikki
kukkavarret eivät tuottaneet
itäviä siemeniä. Silti usean sadan kukkavarren poistaminen
hehtaarilta on työlästä.
Käyttösiemenkokeessa
oli
Geesassa vähiten kukkavarsia. Myös Philippalla, Bigbenillä ja Helmillä oli kukkavarsia melko vähän. Centaurella
ja Moldaulla oli kukkavarsia
keskinkertaisesti.

Ramularia ilmestyi
myöhään, mutta voimakkaana

Vuonna 2003 oli hyvä lehtilaikkutauti tilanne. Syynä tä-
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Viime kevän kosteat olosuhteet soivat Ramularialle hyvät
olosuhteet.
hän oli kuiva kasvukausi. Sitä
ennen meillä oli useita vuosia, jolloin Ramulariaa esiintyi
runsaasti. Viime kesän kosteat olosuhteet soivat Ramularialle hyvät olosuhteet. Aluksi
tilanne näytti hyvältä, mutta
elokuun lopussa alkoi lehtien pinnalla näkyä ruskeita
pilkkuja ja lehtilaikut levisivät
nopeaan tahtiin. Syyskuun
lopussa oli moni pelto niin
pahasti tuhoutunut, että sillä
oli vaikutusta satotasoon ja
sokeripitoisuuteen. Paikallisia eroja esiintyi, Säkylän
seutu säästyi tällä kertaa pahimmilta tuhoilta.
Käytännön viljelyssä olleista
lajikkeista oli Nemakill, ankeroisia kestävä lajike, kaikkein
herkin. KWS:n uusi lajike,
Philippa, näytti olevan varsin
altis Ramularialle. Aikaisem-

milta vuosilta on voitu todeta,
että Helmi ja Centaure ovat
olleet herkkiä lehtilaikuille.
Moldau ja Bigben selvisivät
hiukan muita paremmin. Geesa selvisi melko hyvin, paitsi
yhdessä kokeessa, jossa Ramulariaa esiintyi runsaasti.
Kuten aikaisemmin mainittiin, oli Trinidadin ja Pursanin
naatti vihreää nostoon asti.

Alustavia koetuloksia

Lopullisia koetuloksia ei vielä tällä hetkellä ole valmiina.
Alustavien tulosten perusteella voi sanoa, että Trinidad
on selvinnyt parhaiten ja seuraavana ovat Philippa, Pursan ja Geesa. Helmi, Moldau
ja Bigben ovat keskitasoa.
Centaure on toiseksi heikoin
ja Nemakill selvästi heikoin,
keskisato on 15 % heikompi
kuin mitta-rilajikkeilla.n
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Silmää
menestymisellesi

Sokeripitoisuus
ennätystasoa
Tosi hyvä
Ramularian kestävyys

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

Me huolehdimme startista.
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Ankeroisprojekti –
pohjoismaista yhteistyötä
Liisa Eronen, SjT

Juurikasankeroinen (Heterodera schachtii ja Heterodera betae) on tuholainen,
joka näyttää alentavan merkittävästi sokerijuurikkaan satoa myös Ruotsissa,
Tanskassa ja Suomessa. Koveneva kilpailu EU:ssa vaatii tehokasta viljelyä ja
satoa alentavien tekijöiden minimointia tai poistamista.
Daniscon tutkimus- ja kehitystyöryhmä (R & D) valitsi kolme painopistealuetta,
joilla tutkimusta tehostettaisiin lähivuosina. Juurikasankeroistutkimus valittiin
yhdeksi tutkimusprojektiksi.

Juurikasankeroista esiintyy
hyvin todennäköisesti kaikissa maissa, joissa sokerijuurikasta viljellään. Suomen
pohjoisten olosuhteiden on

oletettu rajoittavan sen esiintymistä, mutta heikosti kasvavien alueiden maa- ja juurikasanalyysit ovat valitettavasti
osoittaneet
olettamuksen

vääräksi. Juurikasankeroinen,
samoin kuin peruna-ankeroinen, näyttää viihtyvän myös
Suomen oloissa.
Ruotsissa juurikasankeroisen esiintymistä on tutkittu
ja kartoitettu jo aikaisemmin
samoin kuin Tanskassa, mutta jatkotutkimuksille todettiin
olevan tarvetta. Suomessa
juurikasankeroisen esiintymistä ei ole kartoitettu, joten
sen esiintymislaajuutta ei
tunneta. Toisaalta yhteiskoneiden käytön yleistyminen
lisää ankeroisen leviämisriskiä. Tätä varten käynnistettiin
Suomessa jo keväällä 2004
Konerengastutkimus.

Meneillään olevat pohjoismaiset projektit

Kystojen erottelemista maa-aineksesta
mikroskoopin avulla SjT:ssä.
18 - Juurikassarka 4/2004

Kartoitettaessa
Suomen,
Ruotsin ja Tanskan tutkimustarpeita ilmeni, että osa tavoitteista oli samoja kaikissa
maissa. Tämän lisäksi eri
maiden viljely toi projektiin
omat tutkimusalueensa.

Ruotsi ja Tanska ovat kenttäkokeissaan
testanneet
ankeroista kestäviä lajikkeita jo vuodesta 1998 lähtien.
Suomessa ensimmäiset testaukset tehtiin kesällä 2003.
Ankeroista kestävien lajikkeiden testausta jatketaan sekä
Suomessa että Ruotsissa lähivuosina.
Miten viljelykierto, orgaanisten lannoitteiden käyttö
ja laatu vaikuttavat juurikasankeroisen tasoon maassa, ovat Ruotsin ja Tanskan
tutkimuskohteita. Nämä tutkimukset ovat merkittäviä
myös Suomen oloissa, mutta
vaativat suurempia resursseja kuin mitä SjT:llä on tällä
hetkellä käytettävissään.
Suomessa ja Tanskassa tutkitaan kemiallisia ja biologisia
juurikasankeroisen torjuntamenetelmiä. Näiden kokeiden tuloksia voidaan hyödyntää myös Ruotsissa.
Projekteista viimeinen on juurikasankeroisen määritysme-

netelmän kehittäminen. Ruotsissa on jo käytössä tutkittu ja
hyväksi havaittu menetelmä,
sen sijaan Tanskassa ja Suomessa todettiin olevan tarvetta kehittää käytössä olevaa
menetelmää edelleen. Suomessa ei ole aikaisemmin
tarjottu viljelijöille juurikasankeroisanalyysejä ja tämän
palvelun kehittäminen otettiin
yhdeksi projektin tavoitteeksi. Projektin yhteydessä on
tarkoitus vertailla eri maiden
analyysimenetelmiä ja niiden
antamia tuloksia.

Uudet projektit

Meneillään olevien projektien
tavoitteena on selvittää ja
löytää sopivimmat ja tehokkaimmat juurikasankeroisen
torjuntakeinot. Nämä projektit
vastaavat tämän hetken kaikkein kipeimpiin tarpeisiin.
Pitemmällä aikavälillä tutkimustarpeisiin todettiin aiheelliseksi lisätä selvitys olosuhteista, joissa korkea ankeroistaso ei muodostaisi vakavaa
riskiä juurikassadolle. Tutki-

muksessa selvitettäisiin tekijöitä ja pieneliöitä (mikro-organismeja), jotka luontaisesti
pienentäisivät tai vähentäisivät ankeroiskantaa ja -riskiä
(antagonistinen vaikutus).
Toinen merkittävä tutkimusalue on selvitys kestävien
(NR) tai toleranttien (NT)
juurikaslajikkeiden pitkäaikaisesta käytöstä ja niiden
vaikutuksesta juurikasankeroiseen. Pystyykö juurikasankeroinen ”murtamaan” kestävän lajikkeen suojan, onkin
yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä tulevaisuudessa.
Eräänä tutkimusalueena on
mietitty myös ns. houkutuskasvien (eng. catch crop)
käyttöä ankeroismäärän alentajana. Tutkimusaihe todettiin
mielenkiintoiseksi, mutta toistaiseksi sitä ei ole sisällytetty
varsinaisiin tutkimusohjelmiin.
n

Toivotamme Juurikassarka-lehden
lukijoille hyvää joulua
ja onnellista vuotta 2005.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus
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Uusia lajikkeita kehitteillä
Suomea varten!
Toivottavasti sinulla on mahdollisuus kylvää joitakin jo keväällä 2005.
Me Hilleshögissä uskomme Suomen juurikkaanviljelyn tulevaisuuteen!
Kehitämme ja testaamme määrätietoisesti uusia, entistä parempia lajikkeita
eduksesi. Vuodenvaihteessa saat perusteelliset tiedot niistä lajikkeista,
jotka tulevat olemaan tilauslistalla.

Syngenta Seeds AB
Box 302
261 23 Landskrona, Ruotsi

HELMI

Markkinoiden tunnetuin lajike. Pärjää vielä hyvin vertailussa uusien
lajikkeiden kanssa varsinkin silloin, kun Ramularian uhka on pieni.

MOLDAU

Tämä tunnettu triploidi lajikkeemme on ollut hyvin suosittu.
Viljelijät arvostavat sitä erityisesti suuren naatin vuoksi, joka varjostaa
rikkakasveja tehokkaasti.

AVANCE
Hi 0136

Uuden tautijalostuksen tulos. Lajike on erinomaisen vastustuskykyinen
lehtitauteja vastaan ja menestyy sen takia erittäin hyvin siellä, missä
tautipaine on kova. Avance ei muodosta herkästi kukkavarsia. Sen
sokerisato on korkea ja multapitoisuus pieni.

SPRINTER

On jo tutuksi tulleen Helmin seuraaja. Samat hyvät ominaisuudet
mutta huomattavasti korkeampi juurisato.

TOCATA

Uusi triploidi juurikaslajike, jonka naatti on suuri. Moldauhin
verrattuna Tocatan sokeripitoisuus on selvästi korkeampi.

Hi 0037
Hi 0230

Viralliset lajikekoetulokset 2002-2004

Juurisato
Sokeri-%
Kit.sokeri

Odotamme kiinnostuneina ensi vuoden lajikelistaa.

Mikäli sinulla on kysyttävää juurikkaan siemenistä tai
haluat lisää tietoa lajikkeistamme, ota yhteyttä Henrik Svärdiin, edustajaamme Suomessa.
Puh./faksi (09) 2586 4414 tai 0400-465009. Sähköposti: henrik.svard@sci.fi

SjT aloittaa juurikasankerois
analyysit
Liisa Eronen, SjT

Juurikasankeroisen
määrää juurikasmaissa
tutkitaan jo rutiininomaisesti Keski-Euroopassa.
Myös Ruotsissa ja Tanskassa viljelijöillä on ollut
mahdollista tutkituttaa
maidensa juurikasankeroisesiintymät. Suomessa tämä mahdollisuus
on ollut erittäin rajoitettu eikä kaupallista analyysipalvelua ole toistaiseksi tarjottu juurikkaan
viljelijöille. Pohjoismaisessa ankeroisprojektissa on kehitetty mm. juurikasankeroisen analyysimenetelmää. Tämän
työn seurauksena viljelijöiden maanäytteistä ankeroisanalyysit voidaan
aloittaa jo loppuvuodesta 2004 tai vuoden 2005
alusta.
Pohjoismaisen ankeroisprojektin yhtenä tavoitteena oli
kehittää luotettava analyysimenetelmä maasta tehtäville
juurikasankeroismäärityksille. Perinteisissä menetelmissä ongelmana on ollut homogeenisten ja luotettavien
näytteiden aikaan saaminen.
Ankeroisen kystat eritellään
Euroopassa aika yleisesti
Fenwick-kannu -menetelmäl22 - Juurikassarka 4/2004

lä. Tämä menetelmä on nopea, mutta siinä menetetään
osa kystoista tietyn tyyppisissä maissa. Jos viljelijä haluaa tarkan tiedon maidensa
ankeroistasosta (riskitaso),
tarvitaan tarkempi menetelmä. Tätä menetelmää on
kehitetty vuoden 2004 aikana yhteistyössä Hollannin
Bergen-op-Zoomin, Tanskan
Alstedgaardin ja Green Centren kanssa.

Kaksi tarkkuustasoa

SjT tarjoaa viljelijöille kahta
eri tasoista analyysipalvelua.
Jos viljelijä halua vain tiedon,
onko hänen maissaan juurikasankeroista vai ei, hän voi
valita ON/OFF -analyysin,
joka perustuu Fenwick-kannu -menetelmään. Menetelmä on nopea, mutta ei aivan
100 %:sti luotettava. ON/OFF
-menetelmää käytettäessä
analyysin hinta on 25 €/näyte
(alv 0 %).
Jos viljelijä haluaa tietää,
kuinka pahasti hänen peltonsa on saastunut ja mitä
toimenpiteitä pellon kunnostamiseen tarvitaan, tarvitaan
tarkempi ja valitettavasti
myös kalliimpi menetelmä,
ns. täydellinen ankeroisanalyysi. Tässä menetelmässä
määritetään maanäytteessä
olevien juurikasankeroisen
munien ja toukkien kokonais-

Maanäytteen pesu menossa
Fenwick-kannu systeemissä.
määrä. Täydellinen ankeroisanalyysi maksaa 45 €/näyte
(alv 0 %).

Ankeroisnäytteet ja
-analyysit

Ankeroisanalyyseihin tulevat
maanäytteet voi ottaa joko
koko lohkolta tai pienemmiltä
alueilta, joissa epäillään olevan juurikasankeroista. Näytealueita käsitellään omissa
kappaleissaan hiukan myöhemmin.

Maanäytteitä voidaan ottaa
ankeroismäärityksiin periaatteessa aina, mutta suositeltavin ajankohta on joko syksy,
noston ja mahdollisen kynnön
jälkeen, tai kevät. Näytteet voi
ottaa myös talvella, jos routa
ei muodosta ongelmaa.
Ankeroisnäyte kootaan osanäytteistä, jotka otetaan joko
linjalta tai tietyltä alueelta
maanäytekairalla 0–25 cm:n
syvyydeltä. Nämä osanäytteet (= maanäytekairalliset)
voi koota esim. muovisankoon ja sekoittaa hyvin ennen
SjT:lle tulevan näytteen ottoa.
SjT:een näytteeseen tarvitaan
maata noin kaksi litraa.
Ankeroisnäytteet on säilytettävä viileässä (mieluummin
alle +5 °C) ja muovipussiin
pakattuina ennen niiden toimitusta SjT:hen. Näytteet voi
tuoda itse tai lähettää postitse (osoite: Sokerijuurikkaan
Tutkimuskeskus,
Keskuslaboratorio, Korvenkyläntie
201, 25170 Kotalato). Kaikkiin ankeroisnäytteisiin on
merkittävä huomautus ANKEROISNÄYTE.
Näytteisiin on liitettävä yhteystiedot (nimi, viljelijänumero, osoite ja puhelinnumero)
sekä tiedot esikasvista. Näytteiden yhteydessä on mainittava, tehdäänkö näytteistä
ON/OFF -määritys vai tarkempi Muna- ja toukka-analyysi. Jos tutkittavalla lohkolla
viljellään tai on viljelty perunaa, se on erikoisesti mainittava näytetiedoissa. Mahdollisia peruna-ankeroisnäytteitä joudumme käsittelemään
erittäin varoen ja turvatoimet
huomioiden, sillä peruna-an-

keroiset ovat karanteenituholaisia. Jos näitä tapauksia
tulee ilmi, tieto esiintymistä
menee vain viljelijälle. Ankeroisanalyysinäytteiden ottoohjeet ja pöytäkirja löytyvät
internetistä
Ajankohtaista
juurikkaanviljelystä sekä laboratoriopalvelujen sivuilta.
Pöytäkirjan voi myös tilata
SjT:stä Niina Mettala-Virralta
(puh. 02-770 8236 tai sähköposti: niina.mettala-virta@
danis-co.com).
Analyysit veloitetaan postiennakolla samoin kuin viljavuusanalyysit. Analyysien
toimitusaika on määritysmenetelmästä riippuen 1–3 kuukautta.

Lohkonäytteet – yleiskartoitus

Juurikaslohkoilta voidaan tehdä yleiskartoitus, joka kertoo
ankeroisen yleistilanteen. Se
ei kuitenkaan paljasta, missä
kohtaa lohkoa ankeroista on
eniten ja missä vähiten. Jos
ankeroistaso on erittäin alhainen, se ei aina välttämättä näy lohkokartoituksessa.
Tästä syystä yleiskartoituksessa ankeroisen muna- ja
toukkamäärät on laskettu
erittäin alas satotappioita
arvioitaessa (0,5 munaa ja
toukkaa/maagramma).
Jos näyte otetaan lohkolta,
sen koko ei saisi ylittää neljää
hehtaaria. Suuremmat lohkot
suositellaan jaettavaksi pienempiin osa-alueisiin, joiden
koko on korkeintaan neljä
hehtaaria. Jos maalaji on hyvin erilainen lohkon eri osissa,
eri maalajialueet kannattaisi
tutkituttaa omina näytteinään.
Ankeroinen näyttää nimittäin

viihtyvän erittäin hyvin kevyehköissä ja hikevissä maissa,
ja nämä alueet olisikin syytä
tutkia ensisijaisesti.
Euroopassa käytetään yleisesti kuvassa 1 esitettyä
W:llä kuvattua näytteenottolinjaa lohkotutkimuksissa.
Linjalta otetaan maanäytteet
10–15 m välein lohkon koosta
riippuen. Kairana kannattaisi
käyttää maanäytekairaa, jonka sisähalkaisija on enintään
1,5 cm. Näin saadaan lopulliseen SjT:lle tulevaan näytteeseen edustava otos mahdollisimman monesta näytteenottopisteestä.

Laikkunäytteet

Jos lohkolla on pienempiä alueita, joissa juurikas
kasvaa huonosti ja syyksi
epäillään juurikasankeroista, voi ottaa laikkunäytteen.
Näytteet otetaan ja käsitellään muuten samoin kuin
lohkonäytteet, mutta koko
alue sisällytetään näytteiden
ottoon. Laikkujen kohdalla
voi käyttää esim. kuvassa 2
esitettyä ruutukuviota, jossa
linjojen leikkauspisteet ovat

Kuva 2. Maanäytteiden ottolinja laikuissa. Linjat on
merkitty vihreällä.
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Focus Ultra ja
Dash HC
Liisa Eronen, SjT

Kuva1. Maanäytteiden ottolinja lohkolla. Linjat on
merkitty vihreällä.
näytteenottopisteitä. Maata
analyysiin tarvitaan tässäkin
tapauksessa vähintään kaksi
litraa. Näytteidenottopisteitä
pitäisi olla vähintään 50 pistettä/0,5 ha.

Tietoja analyyseistä

Liisa Eronen Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa
antaa lisätietoja ankeroisanalyyseistä (puh. 02-770 8210
tai 040-773 4323). Hänelle
osoitettuja kysymyksiä voi
lähettää myös sähköpostitse
(liisa.eronen@danisco.com)
tai faksilla (numero 02-770
8282).
Eeva Nummi tai Eeva Lehtinen kertovat näytteiden analyysivaiheesta keskuslaboratoriossa (puh. 02-770 8207)
ja Niina Mettala-Virta (puh.
02-770 8236) hoitaa analyysien laskutuksen. Analyysitulokset ja lasku lähetetään
viljelijälle postiennakolla samaan tapaan kuin viljavuusanalyysituloksetkin. n
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Focus Ultra on BASFin
juolavehnän
torjuntaaine, jonka tehoaineena
on sykloksidiimi. Sen
tehoaine kuuluu eri valmisteryhmään kuin Agilin, Fusilade Maxin tai
Targan. Pitkäaikaista saman tehoaineen tai samaan tehoaineryhmään
kuuluvan
valmisteen
käyttöä tulisi kuitenkin
välttää, siten estetään
parhaiten kestävien rikkakasvikantojen muodostuminen.

Focus Ultra rekisteröitiin Suomessa vuonna 1996. Sen
myynti on viime vuosina ollut
suhteellisen vähäistä ja tällä
hetkellä se on Agri Marketin
myyntilistalla. Eräänä syynä vähäiseen käyttöön ovat
ilmeisesti valmisteen suuri käyttömäärä (2–3 l/ha) ja
kahden ruiskutuksen tarve,
jotta juolavehnä saataisiin
hyvin torjuttua.
Keväällä 2003 BASF toi kenttäkokeisiin lisäaineen Dash
HC, joka sisälsi liuottimena
mineraaliöljyä sekä alkyyliestereitä. Valmistajan mukaan
Dashin käyttö parantaisi Focus Ultran tehoa merkittävästi.

Kenttäkokeet

Kesän 2003 kokeissa juolavehnää oli suhteellisen
vähän eikä Focus Ultran
teho näyttänyt poikkeavan
merkittävästi Agil-mittarista.
Koe päätettiin toistaa kesällä
2004 ja sijoittaa alueille, joissa juolavehnää oli runsaasti.
Koepaikat olivat Paimiossa ja
Somerniemellä.
Mittarina käytettiin Agilia (2
x 0,75 l/ha). Focus Ultrasta
testattiin 0,75 ja 1,125 litran
käyttömäärät hehtaaria kohti
kahteen kertaan ruiskutettuna
sekä kertaruiskutus 1,5 litralla
per hehtaari. Dash -lisäainetta
käytettiin kaikissa Focus Ultra
-käsittelyissä 0,375 l/ha. Agilin
pienin suositusmäärä on 0,8 l/
ha. Kokeessa käytettiin Agilista, Focus Ultrasta ja Dashista
25 % suositusta pienempää
määrää, jotta mahdolliset erot
saatiin paremmin esiin. Vesimäärä ruiskutuksissa oli 150
litraa hehtaarille.
Jos ruiskutuksia oli kaksi, ensimmäinen käsittely tehtiin
8.6.2004 ja toinen 2.7.2004.
Kun käsittelyjä oli vain yksi,
juolavehnä ruiskutettiin 17.6.
2004. Ruiskutukset tehtiin
molemmilla koepaikoilla samana päivänä.
Juolavehnäkasvuston runsaus arvosteltiin kaikista käsit-

Korsien määrät ja
kuivapainot

Kuva 1. Juolavehnän runsaus silmävaraisesti arvosteltuna
heinäkuun lopulla ja syyskuun alussa 2004. Lyhenteet: - =
ruiskuttamaton koejäsen, AG = Agil, FU = Focus Ultra, D
= Dash HC. Arvosteluasteikko: 0 = ei yhtään juolavehnää,
10 = kasvusto täysin juolavehnän peitossa. Tulokset ovat
kahden kokeen keskiarvoja.

telyistä heinäkuun lopussa
(28./29.7.2004), kun kahden
käsittelyn tehot alkoivat olla
täydellisiä. Agil-verranteessa
ja Focus Ultran kaksoiskäsittelyssä suurempaa määrää
käytettäessä (1,125 l/ha) juolavehnää oli lähes yhtä paljon
(kuva 1). Kun silmävarainen
arvostelu uusittiin syyskuun
alussa (2.9.2004), tilanne
oli sama, mutta juolavehnää
selvästi runsaammin kaikissa
käsittelyissä.
Jos Focus Ultran käyttömäärä oli 0,75 l/ha ja ruiskutuksia
kaksi, juolavehnää oli heinäkuun lopulla 20 % enemmän
kuin Agil-verranteessa ja torjuntateho vain 65 %. Tilanne
oli hyvin samantapainen, jos
käsittelyjä oli yksi ja käyttömäärä 1,5 litraa per hehtaari.
Tämä käsittely oli torjunut juolavehnästä heinäkuun lopulla 32 % ja syyskuun alussa
18 %. Tehon heikkeneminen
syksyyn mennessä johtuu
juolavehnän jälkiversonnasta.

Käytetyt valmistemäärät olivat suositusmääriä hiukan
pienemmät, mistä seurasi,
että heinäkuun lopun torjuntatehot silmävaraisen arvostelun mukaan jäivät parhaimmissakin käsittelyissä alle 80
%:in (Agil-käsittely 71 % ja
Focus Ultran suurempi määrä 79 %).

Torjuntatehot
määritettiin
myös juolavehnän korsien
lukumäärän ja kuivapainon
mukaan heinäkuun lopulla
otetuista näytteistä. Nämä
määritysmenetelmät kuuluvat kansainväliseen GEPstandardiin, jota käytetään
rekisteröintikokeissa. (GEP =
Good Experimental Practice
eli hyvä kenttäkoekäytäntö).
Juolavehnän korsia oli 764
kappaletta neliömetrillä, jos
juolavehnää ei ruiskutettu
lainkaan (-). Agil-verranne oli
torjunut juolavehnästä 88 %
ja Focus Ultran suurempi
määrä (2 x 1,125 l/ha) 81 %
tämän määritysmenetelmän
mukaan (Kuva 2). Focus Ultran kertakäsittelyssä teho oli
jäänyt 27 %:iin.
Kun tuloksia tarkasteltiin ruiskutuksista jääneiden korsien
kuivapainon mukaan, ruiskuttamattomassa koejäsenessä juolavehnää oli 539 g

Kuva 2. Juolavehnän korsien määrä heinäkuun lopussa eri
käsittelyissä. Lyhenteet ovat samat kuin kuvassa 1. Punaisella merkityt %-luvut ovat torjuntatehoja.
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taaria kohti, jos ruiskutuksia
on kaksi ja lisäaineena käytetään Dash HC:ta (0,5 l/ha).
Mitä runsaampi juolavehnäkasvusto on sitä enemmän
tarvitaan valmistetta. Kertakäsittely Focus Ultralla suuremmasta käyttömäärästä ja
Dash-valmisteesta huolimatta ei anna riittävää tehoa.

Kuva 3. Juolavehnän korsien kuivapainot eri käsittelyissä
heinäkuun lopulla. Lyhenteet ovat samat kuin kuvassa 1.
Punaisella merkityt %-luvut ovat torjuntatehoja.

neliömetrillä (-). Agil -käsittely oli torjunut juolavehnän
lähes täydellisesti (98 %),
neliömetrillä oli vain 2 grammaa kuivattua juolavehnää.
Focus Ultran kaksoiskäsittely
suuremmalla määrällä antoi
saman tehon. Myös tämän
muuttujan mukaan tarkasteltuna Focus Ultran kerta-
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käsittely jätti merkittävästi
enemmän juolavehnää (teho
74 %) kuin kaksoiskäsittelyt,
kuivattuna juolavehnää löytyi
neliöltä 138 g.

Tulosten yhteenveto

Focus Ultran käyttömäärää
voi pienentää nykyisestä 2–3
litrasta 1,5–(2) litraan heh-

Kuten edellä esitetyt tulokset
osoittavat, runsas juolavehnä
vaatii yleensä juolavehnän
torjunta-aineista suositusten
normaalimäärät. Kuten Agilkäsittelyn syyskuun silmävarainen arvostelu osoittaa,
pienet käyttömäärät eivät
torju riittävän hyvin runsasta juolavehnää. Sitä versoo
vielä loppukesästä verrattain
paljon etenkin, jos kasvusto
jää aukkoiseksi. Tämä selittää kuvan 1 korkeat juolavehnälukemat syyskuun arvostelussa (2.9.2004).n
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Makeita kuljetuksia VR Cargon
ja Combitransin yhteistyönä
Sokerijuurikkaat junan kyydissä
Marja Merta, VR-Yhtymä Oy

Syys–lokakuussa, pakkasten ensi puraisun jälkeen, alkaa sokerijuurikasviljelyksillä sadonkorjuun aika. Samalla käynnistyvät mittavat kuljetukset sekä junilla
että rekoilla kohti länttä, Sucros Oy:n tehtaille. Tanskalaiseen Danisco-konserniin kuuluva Sucros Oy jalostaa kaiken juurikkaasta peräisin olevan sokerin
Suomessa. Yhtiöllä on tehtaat sekä Säkylässä että Salossa.
”Juurikkaita on kuljetettu Säkylään rautateitse jo 52 vuotta eli yhtä kauan kuin
sokeria on siellä tehty”, VR Cargon myyntipäällikkö Jari Kuusisto kertoo.
Kausiluonteista kuljetusta

Sokerijuurikkaat kuljetetaan
kausiluonteisesti käyntikauden aikana. Juurikkaita tuodaan eri puolilta Suomea.
Vaasan ja Seinäjoen sekä
Hämeen alueilla sokerijuurikkaita viljellään runsaasti,
mutta myös Itä-Suomesta
Imatran, Lappeenrannan ja
Mikkelin alueelta juurikkaita
tuodaan Säkylään.
Vuorokaudessa tehtaan tarve
on 7 000 tonnia juurikkaita,
joka linjan läpikäytyään jalostuu 1 000 tonniksi sokeria.
Tehdas käyttää tuotannos-

saan vuositasolla 540 000
tonnia sokerijuurikasta. Tästä
määrästä noin 70 000 tonnia
kuljetetaan rautateitse loka–
marraskuussa.

Combitrans päävastuussa Hämeen alueen
juurikaskuljetuksissa

VR-konserniin kuuluva Combitrans Oy huolehtii kuljetusketjun alkupäästä Hämessä.
Combitransilla tehdään viljelijäkohtainen kuljetussuunnitelma juurikkaiden kuljetusaikataulusta Sucroksen ohjeiden mukaisesti. Yhtiö vastaa
myös kaikkien ketjussa mukana olevien osapuolten so-

Juurikkaat kuormataan autoon joko juurikaskahmarilla tai ...
28 - Juurikassarka 4/2004

pimuksista ja ohjauksesta.
Lastaus pellon juurikasaumasta
autoon
tapahtuu
juurikaskahmarilla tai etukuormaajalla puhdistuskuormainta käyttäen. Puhdistuskuormaimella saadaan juurikkaiden multaisuutta pienennettyä, mikä on tärkeää
sekä viljelijälle että Sucrokselle. Juurikaspellon päässä
on kaksi kuormausketjua eri
tiloilla ja molemmissa ajaa
kaksi tai kolme varsinaista
perävaunuyhdistelmää juurikkaita pellolta lastausasemalle.

...etu- ja puhdistuskuormaajaa käyttäen.

Kuva: Sami Talikka

Lastaus junaan tapahtuu
kolmelta asemalta: Hämeenlinna, Turenki ja Riihimäki.
Lastausasemille on tehty lastauskaukalot, joihin mahtuu
neljä yhdistelmäkuormaa, ja
joissa voidaan pitää erillään
kahden tilan juurikkaat.
Junaan juurikkaat lastataan
pyöräkuormaajalla. Pyöräkuormaajassa on vaaka sekä
ajoneuvotietokone, jolla tehdään junarahtikirjat. Ne lähetetään sähköisesti sokeritehtaalle Säkylään ja junatoimistoon. Tämä toimintamalli
oli tänä vuonna ensimmäistä
kertaa käytössä Hämeessä.
Koko kuljetusketjun laskutus hoidetaan Combitransin
laskutusjärjestelmän kautta
siten, että Sucros saa toimitusketjusta yhden laskun viljelijöittäin eriteltynä ja Combitrans tilittää urakoitsijoille
heidän osuutensa.
”Tämä on myös tältä osin
uutta kokonaispalvelua, jolla
helpotamme asiakkaidemme
toimintaa”,
toimitusjohtaja
Toivo Toivonen Combitransista kertoo.
Kokemukset juurikkaiden junakuljetuksesta Hämeen alueella ovat Toivosen mukaan
olleet positiivisia.
”Satokauden päätyttyä pidämme
viljelijäpalaverin,
jossa saadaan selville palautteet ja kehitystoiveet. Tavoitteenamme on jatkossakin
edelleen kehittää kuljetusjärjestelmää ja siten omalta
osaltamme olla turvaamassa
sokerintuotannon jatkuvuutta
Suomessa.”

Junaan juurikkaat lastataan pyöräkuormaajalla.
Kuva: Pentti Nurmi

Juurikkaat kuljetetaan
omissa junissaan

Junakuljetukset hoidetaan
kokojunina. Yhdessä junassa
on 20 vaunua ja käytettävissä
on kuusi runkoa. Yhteen vaunuun mahtuu 50 tonnia juurikasta eli yksi juna kuljettaa
noin 1 000 tonnia juurikkaita.
Tänä vuonna junakuljetukset
käynnistyivät lokakuussa ensin yhdellä junalla ja viikon
jälkeen käyttöön otettiin myös
toinen. Ensimmäinen juna
saapuu tehtaalle noin klo
20.30 ja toinen yöllä kahden
aikaan. Yhden junan purkuun
menee noin neljä tuntia. Juurikkaita tulee kahta linjaa pitkin, junilla ja rekoilla. Niiden
purkaminen hoidetaan myös
eri aikoina eli rekat päivällä ja
junat yöllä
”Tehtaalla tarvitaan raaka-ainetta tasaisesti ja sen vuoksi
kuljetusten täsmällisyys ja
luotettavuus korostuvat”, tuotantopäällikkö Markku Haikonen Sucros Oy:ltä kertoo.

Ympäristöä säästävä
kuljetusmuoto

suunniteltu kuljetusketju ovat
tärkeitä myös sokerin imagon
kannalta.
”Junakuljetusten
ympäristöystävällisyys on tärkeässä
asemassa, kun mietitään
sokerin elinkaarta. Toinen tärkeä seikka kuljetuksia suunniteltaessa on turvallisuus.”
Vertailun vuoksi voidaan todeta, että kun yksi kokojuna
kuljettaa 1 000 tonnia sokerijuurikkaita, mahtuu yhteen
rekkaan kerrallaan noin 35–
40 tonnia juurikkaita.
”Sokeria
luonnosta”
on
Sucros Oy:n motto, jota junakuljetukset ympäristöystävällisenä kuljetusmuotona siis
tukevat hyvin.
Haikonen näkee sokerintuotannon tulevaisuuden valoisana. ”Mitä tulee tulevaisuuteen ja sokerin tuottamiseen
Suomessa niin me kyllä uskomme toiminnan jatkuvan.
Se tosin edellyttää jatkuvaa kehitystä ja toimintojen
tehostusta.”n

Haikosen mukaan suuret
kokojunakuljetukset ja hyvin
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6-rivisten sokerijuurikkaan
korjuukoneiden nostonäytös
Pentti Hoikkala, SjT

Farman konemessujen yhteydessä, 15.10.2004, oli myös mahdollista
tutustua 6-rivisten sokerijuurikkaan korjuukoneiden korjuunäytökseen
Munkkilan kartanossa. Esitteillä piti olla Kleine SF 10 ja Holmer
Terra Dos. Valitettavasti, ilmeisesti nostokiireiden vuoksi, Kleine SF 10
ei ilmaantunut paikalle vaan näytöksestä huolehti Optimaa Viljely Oy:n
omistama HolmerTerra Dos.

Munkkilan kartano ja sen naapuritila Yrjövuori muodostavat peltopinta-alaltaan
lähes 200 hehtaarin tilakokonaisuuden. Tilan pelloilla kasvaa sokerijuurikasta 30 ha,
heinänsiementä 20 ha, siemenviljaa 20 ha.
Loput pelloista ovat mallasohralla, kevätvehnällä, rypsillä ja kesannolla. 22 ha on
vuokrattu puutarhaviljelijälle. Monipuolinen
kasvivalikoima mahdollistaa neljän vuoden
viljelykierron, missä on mukana myös puutarhaviljelijän kurkku- ja selleriviljelykset.
Tilaa työllistää myös 42 emakon porsitussatelliittisikala.
Näytöspäivän aamu oli aurinkoinen ja kasvusto pienestä pakkasesta hieman huu- Munkkilan kolme sukupolvea.
russa. Nosto sujui vaikeuksitta. Ainoastaan
jokunen savipallo vilahti juurikasmassan
joukossa säiliötä tyhjennettäessä. Muuta30 - Juurikassarka 4/2004

Goltixin
Goltixin
avulla
avulla
hyviä
hyviä
satoja
satoja
Alkuperäinen Goltix on palvellut
rikkakasvitorjunnan perusaineena
sokerijuurikkaan viljelijää Suomessa
jo yli 25 vuotta.
Goltixin ominaisuudet puhuvat puolestaan:
laaja tehoalue rikkakasveihin
pitkä vaikutusaika
olosuhteiden mukaan joustava
käyttömäärä ja joustavat käyttöajat
helppo yhdistää - soveltuu hyvin
jokaiseen ruiskutukseen
saatavana ruiskutusrakeena tai nesteenä

www.farmit.net kasvinsuojeluneuvonta 09 - 13451 338
Lue aina käyttöohje ja noudata sitä!
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mien juurikkaiden kyljessä
oli kiinni hieman savea, vaikka puhdistustehoa oli lisätty
vaihtamalla ruletinseinämä
tehokkaammin puhdistavaksi malliksi.
Näytösajankohtaan mennessä koneella oli nostettu jo 320
hehtaaria 450 hehtaarin nostourakasta. Rahtinoston osuus
nostoalasta oli 150 ha, joskin
halukkaita olisi ollut huomattavasti enemmän. Alkusyksyn
vaikeista korjuuoloista johtuen
rahtinoston määrää ei kuitenkaan uskallettu lisätä. Nostokauden lopussa päästiin
kuitenkin jo 18 – 20 ha /vuorokausi nostotehoon. Perusteellisen ”talvihuollon” ja Holmerin
omistamien Nousiaisissa ja
Hämeenlinnassa sijaitsevien
varaosavarastojen ansiosta,
ei pahempia katkoksia nostoihin tullut. Kuuden vuoden ja

Laadukasta tavaraa aumaukseen.
2400 ha:n nostokokemusten
jälkeen osakkaat ovat erittäin
tyytyväisiä koneen kestävyyteen sekä sen käyttöominaisuuksiin. Käyttäjien luottamus
koneen ominaisuuksiin on
mahdollistanut valmistusmääräksi tänä vuonna 220 kpl.

Puhdistusta voidaan tehostaa vaihtamalla ruletin sivuseinä.
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Voimakkaan tuotekehityksen
ansiosta
polttoainekulutus
on saatu pienenemään 53:
stä litrasta/ha 35:een litraan.
Tähän on päästy sähköisen
polttoainejärjestelmän ja hydrauliikan säätötilavuuspumppujen avulla.n

Juuri, kas juuri nyt!
Juuri nyt on oikea aika tehdä alkuvalmistelut ensi kesää varten.
Kuten tilata ensi satokauden kasvinsuojeluaineet ja lannoitteet
vaikka saman tien. Älä jää tärkeissä asioissa ulos kuin lumiukko!

Betanal® Progress SE

• rikkakasvien ykköstorjuja
• laajatehoinen
• ympäristö- ja käyttäjäystävällinen
Valitse tankkiseoskumppaniksi ja ohjelman täydentäjäksi
Betanal® SC ja Tramat® 500 SC. Muista myös Fastac® 50
tuholaistorjuntaan ja BioBeet-öljy kiinnitteeksi.
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Bjarne Lervik, vuoden 2004
Juurikasisäntä
Jan-Erik Back, Lännen Tehtaat Oyj
Bjarne Lervik, joka viime
kesänä Lännen Tehtaiden
Räpin koetilan 50-vuotisjuhlassa nimitettiin vuoden 2004
Juurikasisännäksi, muistaa
vielä hyvin ensimmäisen vuotensa juurikkaan viljelijänä.
”Vuosi oli 1981 ja sopimusalani oli 3 ha. Ensimmäisen
vuoden tulos osoittaa, ettei
alku ollut helppoa. Keskisato jäi 12,7 tonniin hehtaarilta,
sokeripitoisuus oli 14,7 % ja
multapitoisuus oli yli 30 %. Jo
seuraavana vuonna saatiin
parempi tulos: 4 hehtaaria
juurikkaita, juurisato 33 t/ha,
sokeripitoisuus 16,3 % ja
multapitoisuus 6,8 %. Jopa
saanto-% oli alhainen, noin
75, koska siihen aikaan lannoitettiin enemmän ja oman
sikalan lietelanta käytettiin
omilla pelloilla”, Bjarne toteaa. Nykyään 200 lihasian
sikalaa hoitaa emäntä Lisen.
”Joitakin torjunta-aineita oli
käytettävissä, mutta nykyään
aineissa on huomattavasti
enemmän valinnan varaa.
Juolavehnää esiintyi myös 20
vuotta sitten, säästä riippumatta, mutta torjunta-aineita
ei ollut. Nosto oli paikoitellen
vaikeaa”, Bjarne muistelee.

sa. EU:hun liityttäessä oli juurikasala 10 ha, ja viime vuosina ala on vaihdellut 13:n ja
17:n hehtaarin välillä, carry
overin suuruudesta riippuen.
Tämän vuoden carry over oli
28 tonnia ja se piti ottaa huomioon jo kylvettäessä. Tilalla
viljellään myös reilut 40 hehtaaria viljaa.
Serkkujen välinen yhteistyö
on sujunut hyvin vuosien
varrella. Pari vuotta sitten ostettiin yhteinen Juko 200. Koneiden työtehossa on suuri
ero. Tänä vuonna ei ole edes
peltojen päisteisiin tullut syviä ajouria, koska juurikkaita
ei ole tarvinnut nostaa heti
sateen loputtua.
Tilan pellot ovat hedelmällisellä Söderfjärdenin alueella.

Söderfjärden, joka muodostui kauan sitten meteoriitin
putoamisalueelle, sijaitsee
noin 15 kilometriä Vaasasta
etelään. Kauimmaiselle pellolle on matkaa vajaat kaksi
kilometriä. Peltojen välisestä
lyhyestä välimatkasta on etua
varsinkin alkukesällä, jolloin
on helppo seurata juurikkaiden ja rikkakasvien kehitystä.
1/3 juurikkaista nostetaan heti
ja kuljetetaan joka toinen päivä traktorilla Vaasaan Vaskiluotoon. Edestakainen matka
kestää noin 1 ½ tuntia. Vaskiluodossa juurikkaat kuormataan junavaunuihin ja kuljetetaan Säkylän tehtaalle.”Sekä
noston että kuljetuksen hoidamme vuorotellen ja työnjako toimii hyvin”, Bjarne toteaa.

Serkkujen välistä
yhteistyötä

Juurikasala suureni tasaiseen tahtiin 80-luvulla. 1986
ostettiin Juko 10 nostokone,
yhdessä Arne serkun kans34 - Juurikassarka 4/2004

Bjarne Lervik vuodelta 1775 peräsin olevan Söderfjärdenin
kartan vieressä.
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Danisco Seed jalostaa juurikkaita,
joilla on alhainen multapitoisuus

Hyvä kiteytyvä sokerisato
Hyvä sokeripitoisuus
Vähän kukkavarsia
Hyvä Ramularian vastustyskyky

Grafikom a|s · 24923

Hyvän muotoinen - puhtaat juurikkaat

Danisco Seed

Højbygårdvej 31
DK -4960 Holeby
Tel +45 54 60 60 31
Fax +45 54 60 70 68
www.daniscoseed.com
daniscoseed@ danisco.com

Frö av bästa kvalitet
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”Tänä vuonna olemme muutamien viljelijöiden kanssa
välivarastoineet 1/3 juurikkaistamme
puolimatkassa
Vaasaan sijaitsevan entisen
Kronvikin sahan alueella. Sahan alue on asfaltoitu ja paikka on meren läheisyydessä,
mikä sekin on eduksi juurikkaiden varastoinnille.”
”Nyt marraskuun alussa on
suurin osa syystöistä tehty.
Tehtaalta pitäisi vielä tulla
puristekalkkia. Kun kalkki
on levitetty pelloille, voimme
kyntää viimeisen lohkon ja
alkaa suunnitella seuraavaa
kasvukautta.”

Hyönteisten tuhot lisäätyneet

Keskusteltaessa juurikkaanviljelyssä tapahtuneesta positiivisesta kehityksestä Bjarne
mainitsee paremmat lajikkeet
ja torjunta-aineet. Ja tietenkin
konepuolella on tapahtunut
melko paljon. Emme ole vielä
valmiita 6-rivisen nostokoneen käyttöön, mutta eihän
sitä koskaan tiedä…. Söderfjärdenin juurikasala on noin
300 hehtaaria, joten edellytyksiä on. Keskimääräinen
sokerisatoni on noin 5,7 t/ha.
Tänä vuonna se jää hiukan
alhaisemmaksi, alle 5 t/ha.
Tähän mennessä näyttää
siltä, että vuoden keskisato
olisi 38 t/ha, sokeripitoisuus
on ollut 16,2 % ja multapitoisuus noin 7,5 %. Jostain
syystä ovat hyönteisten tuhot
viime vuosina lisääntyneet,
ehkä aikaisempien lämpimien kesien vaikutuksesta.
Meillähän oli yhtenä päivänä
toukokuussa koko Euroopan
korkein lämpötilä, + 23,7 oC”,
Bjarne muistelee.
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Juurikkaiden välivarasto entisen Kronvikin sahan alueella.
”Ehkä myös peittausaineiden
tehot ovat heikentyneet. Löysimme melko pahoja peltoluteen tuhoja syksyllä koeruutuja nostettaessa. Kesän ohjelmaan kuuluu vuosittainen
viljelijöiden pellonpiennarpäivä, joka alkaa Bjarnen luota
kesän kokemuksista keskusteltaessa, jatkuu tutustumalla Hilleshögin koeruutuihin
ja viime vuosina myös Arne
Lervikin pelloilla olevaan SjT:
n tilakokeeseen.

Elektronista tiedonvaihtoa

Lännen Extranet on hyvä
työkalu. Sieltä voi nopeasti
tarkistaa toimitettujen kuormien laatutiedot. Bjarne ei
pelkää uudistuksia ja hänen
mielestään on hyvä, kun osa
viljelijän ja tehtaan välisestä
tiedonvaihdosta voidaan jatkossa hoitaa elektronisesti.

”Alueellista ruiskutusneuvontaa, esim. peltoludevaroituksia, punnitustuloksia ja muita
saman tyyppisiä tietoja, voi
helposti lähettää joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Eniten tällä hetkellä huolestuttaa juurikkaanviljelyn tulevaisuus. Lapsista nuorin, Kenneth, käy viimeistä vuotta Vanhassa Vaasassa sijaitsevan
Svenska Yrkesinstitutin luonnonvaralinjaa. Hän on suunnitellut opiskelevansa agrologiksi ja sen jälkeen jatkavansa
tilan pitoa ja toivottavasti myös
juurikkaanviljelyä. Mutta tällä
hetkellä on juurikkaanviljely
Suomessa epävarmaa. Monet paikallisista juurikkaanviljelijöistä ovat minun ikäisiäni,
50:n molemmin puolin. Jos
vain taloudellisesti on mahdollista, tulemme jatkamaan
juurikkaan viljelyä lähivuosinakin”, Bjarne uskoo.n

Tuontisokeri Baltiasta luo
kilpailua
Inari Kettula, Suomen Sokeri Oy

Neljän eri maahantuojan
kesällä aloittama kidesokerituonti Baltiasta on selkeä
osoitus siitä, että emme ole
enää yksin sokerimarkkinoilla. Hieno- tai Taloussokerin
nimellä myytävien, 1 kg:n
pusseihin pakattujen tuontikidesokerien myyntivolyymi
oli lokakuun loppuun mennessä n. 1 900 tonnia (ACNielsen). Tuotteiden myynti
oli luonnollisesti huipussaan
marja-aikana, nyt menekki on
hidastunut. Vielä on aikaista
sanoa, mille tasolle tuonti tulevaisuudessa asettuu, mutta
on hyvin todennäköistä, että
kiinnostuneita tulijoita Suomen markkinoille riittää.
Vahva Dansukker-tuotemerkki ja monipuolinen sokerivalikoima ovat kotimaisen tuotannon ohella tärkeimpiä valttejamme kilpailussa tuontisokereita vastaan. Seuraavassa
esiteltävien Culinary-siirappien kaltaisilla erikoistuotteilla
vahvistamme
Dansukkertuotemerkkiä ja luomme sille
lisäarvoa.
Pystyessämme
tarjoamaan kaupalle ja kuluttajille laajan, monipuolisen sokerivalikoiman voimme parhaiten turvata myös
tärkeimpien tuotteidemme,
suomalaisesta sokerijuurik-

kaasta
valmistettujen
Talous-, Hillo- ja Siro-kidesokerien sekä Sirkkuja Pulmu-palasokerien,
aseman kauppojen sokerihyllyssä.

Culinary-siirapit

Kauden Dansukker-uutuuksia ovat ruoanvalmistukseen tarkoitetut
Culinary-maustesiirapit.
Tarjolla on kaksi makuvaihtoehtoa: raikas Inkiväärisiirappi ja täyteläinen Punaviinisiirappi.
Culinary-siirapit sopivat niin
suolaisiin kuin makeisiin ruokiin.
Punaviinisiirappi
maustaa
mm. salaattikastikkeet ja lämpimät kastikkeet, marinadit
sekä erilaiset kuumat ja kylmät juomat. Se maistuu myös
sellaisenaan jälkiruokien kastikkeena, esimerkiksi juustojen kanssa.
Vaalea Inkiväärisiirappi antaa pikantin maun broileri- ja
possumarinadeihin, wokkeihin, kastikkeisiin ja juomiin.
Se maustaa makeat herkut
kuten hedelmäsalaatit, kermavaahdot ja pirtelöt. Sellaisenaan se on mainio jäätelön
kastike.

Culinary-siirapit tulevat myyntiin kaupasta riippuen syksyn/talven aikana. Uutuudet
toimitetaan meille Arlövistä.

Uusi tuote Porkkalasta
Ruotsiin ja Tanskaan

Kesän alussa Ruotsissa ja
Tanskassa tuotiin markkinoille
Dansukker-uutuus
Gelésocker Multi. Tuote on
tutun Hyytelösokerimme sisartuote ja se valmistetaan
Hyytelösokerin tapaan Porkkalassa.
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Yhteystiedot
SUCROS OY
Pääkonttori ja Salon tehdas

24100 Salo

(02) 77 421
faksi (02) 774 2287

Säkylän tehdas

27800 Säkylä

(02) 8397 4100

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet:

etunimi.sukunimi@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

Häme ja Uusimaa

Heikki Salovaara

Lavinto
12350 Turkhauta

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

Häme ja eteläinen Pirkanmaa

Heikki Väisänen

Torppikulma 74
13720 Parola

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

Itä-Suomi

Jaakko Heinola

Kettukivenkatu 15
53810 Lappeenranta

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

Itä-Suomi

Mauri Ruuth

Taipaleentie 10
51130 Vanhamäki

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

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Viljelyosasto

27800 Säkylä

(02) 8397 4600
faksi (02) 8397 4622

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

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
Erittäin hyvä taimistumistarmo
Suuri sokerisato Suomessa
kaikissa olosuhteissa

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

Me huolehdimme startista.

