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20–20–20
L

uvun 20–20–20 merkitys ei suoraan aukea
lukijalle, asiaa pitää esitellä tarkemmin. Kuten hyvin tiedämme, sokerijuurikkaan viljely
on elänyt hyvin voimakasta murroskautta koko
Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maakiintiöitä on myyty, sokeritehtaita on
suljettu ja sokerintuotantoa on siten supistettu.
Juurikkaan viljely ja sokerin tuotanto kokonaisuudessaan on kohdannut entistä suurempia
tehokkuusvaatimuksia ympäröivältä yhteiskunnalta.

Y

ksi ratkaiseva tekijä kestävän kehityksen
mukaisen juurikasperäisen sokerituotannon jatkumiselle, ja kasvin kilpailukykyisenä
pysymiselle, on tuotannon jatkuva kehittäminen
koko Euroopassa. Tämä asia on otettu erittäin
vakavasti myös koko Nordzucker konsernissa.
Tammikuussa 2011 Nordzucker on asettanut
virallisen tavoitteen 20–20–20 tulevaisuuden
sokerijuurikkaan tuotannolle. Tämä tarkoittaa,
että vuoteen 2020 mennessä 20 % Nordzuckerin
viljelijöistä tuottaa 20 polsokeritonnia hehtaarilta. Tavoite tuntuu erittäin kovalta, mutta se on
hyvin realistinen ja aivan toteutettavissa, kun
katsotaan taaksepäin satotasojen kehitystä.

S

uomi osallistuu hankkeeseen osana Nordzucker konsernia. Meidän tavoitteemme ovat
myös kunnianhimoisia. Pohjoisesta sijainnistamme johtuen tavoitteemme eroavat hieman koko
konsernitason tavoitteista. Suomen tavoitteena
vuoteen 2020 mennessä on, että 5 % viljelijöistämme tuottaa 15 polsokeritonnia juurikashehtaarilta.

T

ällä hetkellä parhaat viljelijät Suomessa
pääsevät noin 10 tonnin polsokerisatoon
hehtaarilta. Työtä on siis edessä koko sektorilla.
Satotasojen nostoon pitää pyrkiä joka tapauksessa ilman erikseen asetettuja tavoitteitakin. Sokerijuurikkaan viljelijät Euroopassa panostavat
voimakkaasti satotasojen nostoon, joten meidän
on tehtävä myös oma osamme, jotta sokerijuurikkaan tuotannolla on kestävä pohja myös EU:n
maatalouspolitiikan uudistuksen voimaantulon
jälkeen vuonna 2015 ja siitä eteenpäin.

T

alet 20–20–20 öppnar sig inte direkt till läsaren, det måste presenteras noggrannare.
Som vi alla vet har sockerbetsodlingen i hela Europa fått uppleva stora förändringar under de
sista tio åren. Landskvoter har sålts, sockerbruk
har stängts och sockerproduktionen har minskat. Samhället ställer allt högre effektivitetskrav
på sockerbetsodlingen och sockerproduktionen.

E

tt som är avgörande för fortsättningen av
den sockerbetsbaserade sockerproduktionen
och för att betan skall kunna hålla sig konkurrenskraftig, enligt den hållbara utvecklingens
linjer, är en fortsatt utveckling av produktionen
i hela Europa. Det här har man tagit på allvar
inom hela Nordzucker koncernen. I januari 2011
ställde Nordzucker som officiell mål för framtidens sockerbetsproduktion 20–20–20. Det här
betyder att till år 2020 skall 20 % av Nordzuckers
odlare producera 20 % polsocker per hektar. Detta mål känns verkligen krävande, men när man
ser tillbaka på skördenivåernas utveckling verkar det realistiskt och möjligt att förverkliga.

F

inland deltar i projektet som en del av
Nordzucker koncernen. Våra mål är också
ambitiösa. På grund av vårt nordliga läge skiljer
våra mål sig en aning från koncernens. Finlands
mål till år 2020 är att 5 procent av odlarna producerar 15 ton polsocker per hektar.

F

ör tillfället producerar de bästa finländska
odlarna ca 10 ton polsocker per hektar. Det
betyder att hela sockersektorn har en massa
arbete framför sig. Man måste sträva till bättre
skördenivåer utan enskilda målsättningar. De
europeiska betodlarna satsar mycket för att höja
skördenivåerna och vi måste också göra vårt
bästa för att sockerbetsodlingen skall stå på stadig grund också efter förnyelsen av EU:s jordbrukspolitik år 2015.

Hyvää viljelyvuotta 2011!
Tero Tanner
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Kasvukaudesta 2010
tulevaisuuden tavoitteisiin
Toteutuneet sadot 2010
Kevät 2011 on jo pitkällä ja tulevat kylvöt lähestyvät. Ennen kylvöjä on aika tehdä vielä katsaus
menneen vuoden satotietoihin. Kaiken kaikkiaan, kuten on jo aikaisemmin todettu, vuosi 2010
oli erinomaisen haastava. Pitkäksi venynyttä
kylvöaikaa seurasi alkuun viileä, myöhemmin
erittäin lämmin ja kuiva kesä. Syksy ja nostokausi olivat kuitenkin erittäin suotuisaa aikaa
sokerijuurikkaalle, jolloin merkittävä osa viime
vuoden sadosta muodostui.
Yleisesti ottaen vuoden 2010 sadosta saatiin
määrällisesti normaali ja laadullisesti hyvä. Keskisato oli 37,1 tonnia juurikasta hehtaarilta, joka
jäi hieman viiden edellisen vuoden keskiarvosta
(38,4 t/ha). Sokeripitoisuus nousi 16,87 prosenttiin, joka on hieman yli viiden edellisen vuoden
keskiarvon (16,56 %).

Vuoden 2010 poikkeuksellisista olosuhteista
kärsittiin eniten Hämeessä ja Läntisellä-Uudellamaalla, joissa sadot jäivät selvästi alle muiden
alueiden.

Korkeita satotasoja
Vaikka mennyt vuosi oli haastava, onnistuivat
monet viljelijät erinomaisesti sokerijuurikkaan
viljelyssä myös vuonna 2010. Alla oleva kuvio
kuvaa 100:aa korkeinta polsokerisatoa per hehtaari. Vuonna 2010 114 viljelijää tuotti vähintään
8 tonnia polsokeria hehtaarilta juurikasta. Puhtaaksi juurikkaaksi muutettuna ja vuoden 2010
keskimääräisellä sokeripitoisuudella (16,87 %)
laskettuna 8 tonnia polsokeria tarkoittaa 47,4
tonnin juurikassatoa.

20–20–20 projekti

Edellä olevan kuvaajan perusteella 5–15–20 (ks.
pääkirjoitus) tavoitteemme on hyvin realistinen.
20–20–20 tai 5–15–20 numerotavoitteesta huoliKuntien ja konsulenttipiirien keskisadot eromatta tärkeää tulevaisuuden sokerijuurikkaan
sivat kuitenkin jonkin verran toisistaan, mikä
tuotannolle on, että jokainen viljelijä tavoittelee
johtui muun muassa hyvin vaihtelevista sääoloedelleen korkeampia satotasoja. Tähän tavoitsuhteista. Alla olevasta taulukosta nähdään, että
teeseen pitää pyrkiä monella eri menetelmällä.
puhtaan juurisadon määrissä sekä laatuluvuissa
Yksi yksittäinen toimenpide ei vie maaliin vaan
oli konsulenttipiirien välillä eroja.
ratkaisuja on haettava eri suunnilta. Kokonaisuuden kannalta Suomessa yksi merkittävä tekijä
Vaikka Salon ympäristö kärsi keväällä kylvöon kuitenkin viljelykierron parantaminen. Viljejen jälkeen hyvin poikkeuksellisista sääoloista,
lykierron parantamisella ei tähdätä pelkästään
saatiin alueella keskimäärin hyviä satotasoja.
siihen mitä juurikas hyötyy viljelykierrosta vaan
Samoin Vakka-Suomessa ja tehtaan lähialueilmyös siihen, että juurikkaan esikasviarvo tulee
la päästiin keskimäärin hyviin satotasoihin.
käytettyä hyödyksi myös muille
Konsulenttialue Viljelijöitä Ha
Sato/ha Puht-% Pol-% kasveille.
Ahvenanmaa
Eliasson
Hento
Holma
Muntola
Väisänen
Sucros

4

6
76
259
298
189
101
929
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108
1 339
3 534
4 881
3 377
1 361
14 600

37,0
35,2
37,5
37,0
38,7
33,7
37,1

89,1
90,1
90,8
89,9
91,2
91,3
90,6

16,85
16,67
16,89
16,85
16,99
16,67
16,87

Vuonna 2011 laaditaan suunnitelmat projektin toimeenpanemiseksi ja tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. 20–20–20
projektin etenemistä Suomessa
ja muissa Nordzuckerin tuotantomaissa tullaan seuraamaan

vuosittain sekä Sucroksen tilaisuuksissa että
Juurikassarassa. Asiasta tullaan tiedottamaan
lisää viljelijöille tarkempien suunnitelmien valmistuttua. Tulevia kylvöjä silmälläpitäen lyhyen
tähtäimen tavoitteena on, että jokainen viljelijä
tekee oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan, suunnittelee lannoituksen maaperän ravinnetilanteen
perusteella ja huolehtii oikea-aikaisesta kasvinsuojelusta jne. Jos viljelijä tarvitsee apua tehdessään päätöksiä käytännön viljelytoimenpiteistä,
auttavat Sucroksen viljelykonsulentit mielellään.
Konsulenttien yhteystiedot löytyvät mm. tämän
lehden viimeiseltä sivulta.

Pidemmällä aikavälillä pitää huolehtia mm. lohkojen riittävästä kuivatuksesta sekä pH:n nostamisesta oikealle tasolle. Lohkojen kalkitseminen
vapauttaa maaperästä ravinteita kasvien käyttöön ja siten pH:n nostosta hyötyvät juurikkaan
lisäksi myös muut kasvit.

Tero Tanner, Sucros Oy
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Ohjeet kesän 2011 juurikkaan
kasvinsuojeluun
Tulevana kesänä juurikkaan kasvinsuojelussa noudatetaan EU:n sallimia
käyttömääriä nyt myös etofumesaatista (Tramatin ja Betanal Progressin
tehoaine) ja fenmedifaamista (Betanalin tehoaine). Käyttörajoitukset on tuotu
valmisteiden myyntipäällysteisiin ja ruiskutuksissa on syytä toimia näiden
ohjeiden mukaisesti.
Jatkossa viljelykierto tulee mahdollistamaan
juurikkaalla paremman rikkakasvien torjunnan
verrattuna monokulttuuriin. Tämä korostuu erityisesti etofumesaattin käytössä, jota saa käyttää jatkossa 1000 g/ha kolmen vuoden aikana.
Juurikkaan viljely joka kolmas vuosi tai kahtena
vuotena kolmesta samalla lohkolla, ei etofumesaatin käyttömäärän kohdalla tuota ongelmia
rikkatorjunnassa. Yleisesti viljelykierrossa kaikkien välikasvien kasvinsuojelulla on myös ratkaiseva merkitys, esim. viljalla kannattaa valita
valmisteet, joilla on hyvä teho mataraan ja tatareihin sekä monivuotisiin ongelmarikkakasveihin. Viljelykierto vähentää osaltaan myös kasvitautien riskiä ja on ainoa juurikasankeroisen
vähentämiskeino.
Täydentävien ehtojen valvonta painottuu kasvinsuojeluaineiden turvalliseen käyttöön ja
varastointiin. Tarkastajat seuraavat lohkojen
kasvintorjunta-aineiden käyttömääriä. Tämän
vuoksi eri kasvinsuojeluvalmisteiden käyttömäärät on huolellisesti merkittävä lohkokorttiin.
Kasvinsuojeluainevarastot tullaan myös tarkastamaan. Kasvinsuojeluaineet on tilalla varastoitava ja käsiteltävä asianmukaisesti, pidettävä
lasten ulottumattomissa sekä säilytettävä alkuperäispakkauksissa erillään elintarvikkeista ja
eläinrehuista. Myrkylliset torjunta-aineet on
säilytettävä lukitussa tilassa. Valvonnassa ei saa
löytyä Suomessa rekisteröimättömiä tuotteita/
pakkauksia.
Jokaisessa EU:n jäsenmaassa tullaan tekemään
EU:n kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä
antaman puitedirektiivin mukainen kansallinen
toimintasuunnitelma eli NAP (National Action
Plan). NAP:n keskeisenä tavoitteena on tasapai-
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noisen kasvinsuojelun huomioonottaminen ja
integroidun torjunnan (IP) edistäminen. Tämä
tarkoittaa sitä, että pyritään ennaltaehkäisevin
menetelmin, esim. viljelykiertoa hyödyntäen
pienentämään kasvintuhoojien esiintymisriskiä
ja siten vähentämään torjunta-aineiden riskejä
ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Puitedirektiivi edellyttää, että kaikki kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjät soveltavat integroidun
torjunnan yleisiä periaatteita 2014 lähtien. Juurikkaan viljelyssä toteutetaan jo tällä hetkellä
NAPin periaatteita hyvin, sillä juurikkaan kasvinsuojelussa käytetään harausta, riviruiskutusta, tarpeenmukaista torjuntaa ja viljelykiertoa.

Siemenpeittaus
Taimipoltetta torjutaan Tiram- ja Tachigaren
-siemenpeittauksella. Tuhoeläinten torjuntaan
käytetään Cruiser-, Gaucho- tai Poncho Beta -valmisteita. Poncho Beta -siementä on suositeltavaa
käyttää, jos esikasvina on orgaanista ainesta maahan jättävä kasvi (nurmi tai vilja) tai on käytetty
karjanlantaa. Tällöin maassa eläviä tuholaisia
(hyppyhäntäiset, sokkojuoksiaiset, tuhatjalkaiset)
esiintyy yleensä enemmän.
Pohjavesialueilla saa käyttää vain Gaucho-siementä. Sen käyttörajoitukseen on tullut muutos tänä vuonna. Gaucho-siementä saa käyttää
samalla lohkolla korkeintaan 2 vuotta yhtäjaksoisesti ja sen jälkeen on sen käytössä pidettävä 2 vuoden tauko. Vaihtoehtoisesti voidaan
Gaucho-siementä käyttää korkeintaan 3 vuotta
yhtäjaksoisesti, jonka jälkeen on pidettävä 4
vuoden tauko.
Muilla kuin pohjavesialueilla saa käyttää Cruiser-siementä joka vuosi. Poncho Beta -siementä

COMMANDO
SIEMENSEOS JUURIKASANKEROISEN TORJUNTAAN
Commando on uusi siemenseos, joka sisältää maan ankeroiskantaa alentavaa sinappia ja rehuöljyretikkaa.
Sinappi pintajuurisena vaikuttaa lähellä maan pintaa eläviin ankeroisiin ja rehuöljyretikan syvälle tunkeutuvat
juuret alentavat ankeroiskantoja myös syvemmällä maassa.
Kasvusto parantaa tehokkaasti maan rakennetta ja sitoo maaperän ravinteita tuotantokasvin käyttöön seuraavalla kasvukaudella. Maan humustasapaino paranee ja luo tuotantokasville paremmat edellytykset selviytyä
sään ääri-ilmiöiltä kuten kuivuudelta ja liiallisilta sateilta.

KYLVÖSUOSITUS

KASVUSTON MURSKAUS

• Kylvömäärä/ha 20-25 kg (rivikylvö)
• Kylvömäärä/ha 25-30 kg (hajakylvö)

Kasvusto murskataan ennen kukintaa niittomurskaimella ja sekoitetaan pintamaahan.

Kasvuaika kylvöstä murskaukseen on 6-8 viikkoa. Kasvusto voidaan perustaa
esim. viljan puinnin jälkeen elokuussa ja murskata syyskuun lopussa.

ROBOCROP
- KAMERAOHJATUT SUURINOPEUSHARAT
Englantilaisen Garford Farm Machineryn valmistamissa
RoboCrop-haroissa hyödynnetään viimeisintä kameratekniikkaa, jonka avulla kasvustot voidaan harata erittäin
tarkasti - jopa 15 km/h nopeudella. Kamera seuraa
samanaikaisesti useampaa kasvuriviä, joten esim. aukkopaikat kasvustossa eivät vaikuta haraustulokseen.
Kamera välittää tiedon rivin sijainnista ohjausyksikölle,
jonka ohjaamana hara säätyy tarkasti seuraamaan rivejä.
Hara voidaan asentaa joko traktorin eteen tai taakse ja
sen leveys ja yksiköiden lukumäärä määräytyy käytössä
olevan kylvökoneen leveyden mukaan.
Haraan on saatavana useita eri terävaihtoehtoja; Perusvarusteltuna yksikössä
on hanhenjalkaterä sekä kaksi vinoterää.
Lisäksi yksiköt on varustettu kasvustonsuojalevyillä, jotka suojaavat pieniä taimia
suurissa harausnopeuksissa. Harayksiköiden hydraulinen jousitus takaa hyvän
haraustuloksen suurissa nopeuksissa ja
kovettuneessa maassa.

MAAHANTUONTI JA MYYNTI:
S.G. NIEMINEN OY
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
p. 030 650 50 • fax 030 650 5405 • www.sgnieminen.ﬁ

saa käyttää 3 vuotta samalla lohkolla yhtäjaksoisesti, jonka jälkeen on pidettävä 4 vuoden tauko.
Gaucholla on voimassa samat käyttörajoitukset
kuin pohjavesialueilla.
Cruiser-, Gaucho- ja Poncho Beta -peittaus riittää
tavallisesti torjumaan kirpat ja luteet. Jos luteita
esiintyy runsaasti, tuhohyönteisruikutus tehdään heti juurikkaan tultua taimelle, sillä luteet
lähtevät aikaisin keväällä liikkeelle talvehtimispaikoistaan. Ensimmäinen rikkakasviruiskutus
on luteiden torjunnan kannalta liian myöhäinen.
Pohjavesialueilla torjuntaan saa käyttää vain
pyretroidi-valmisteita (Desic Mega 50 W, Karate
Zeon -tekniikka, Fastac ja Sumi Alfa). Pohjavesialueilla ei saa käyttää dimetoaatti-valmisteita
(Danadim Progress, Perfektion 400 ja Roxion).

Etofumesaatin käyttörajoitukset
EU-säädösten mukaisesti etofumesaattia voi
käyttää enintään 1000 g/ha kolmen vuoden aikana. Rajoitus koskee Tramat 500 SC ja Betanal
Progress SE valmisteita. Taulukossa 1 on esitetty
niiden suurimmat sallitut käyttömäärät hehtaaria kohti yhden kasvukauden aikana, kun juurikasta viljellään samalla lohkolla joka vuosi,
kahtena vuotena kolmesta tai kerran kolmen
vuoden aikana.

Fenmedifaamin käyttörajoitus
Fenmedifaamia saa käyttää vuosittain 960 g/
ha. Rajoitus koskee Betanal SE ja Betasana 2000
-valmisteita, joita saa käyttää enintään 6,0 l/ha
vuosittain samalla lohkolla. Käyttörajoitusmerkintä on tullut Betanal SE:n myyntipäällysteeseen tänä vuonna ja se on huomioitava aineen
käytössä tästä vuodesta alkaen. Käyttörajoitus
on ollut jo voimassa Betasana 2000 myyntipäällysteessä. Poikkeuksen tekee Medifam 320 SC,
jonka myyntipäällysteessä ei ole fenmedifaamin
käyttömäärärajoitusta vielä tänä vuonna. Sen

käytössä tulee muistaa, että se on kaksi kertaa
vahvempi valmiste kuin Betanal SE ja Betasana
2000.

Pohjavesirajoitus
Pohjavesialueilla on voimassa edelleen fenmedifaamin, desmedifaamin ja etofumesaatin
rajoitettu käyttö. Ruiskutuksissa on noudatettava seuraavia ohjeita: Jos lohkon pohjamaa on
läpäisevää maalajia (hienoa hietaa tai sitä karkeampaa) ja juurikasta viljellään lohkolla joka
vuosi, on ruiskutuksissa käytettävä riviruiskua.
Ruiskutukset voi tehdä näillä alueilla koko alalle pienimmällä mahdollisella annostuksella, jos
juurikasta viljellään lohkolla joka toinen vuosi.
Jos pohjamaa on savea, juurikasta voi lohkolla
viljellä joka vuosi pienimmällä mahdollisella
annostuksella. Peltojen tulee olla salaojitettuja.
Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen
ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–
100 m levyinen ruiskuttamaton suojavyöhyke.

Rikkakasvien torjunta
Yksivuotisten rikkakasvien torjuntaan juurikkaalla ei ole tullut uusia valmisteita. Metamitroni-valmisteiden (Goltixit, Metafol, Meta) ja Safarin sallitut käyttömäärät ovat pysyneet samoina.
Goltix, Metafol ja Meta valmisteita saa käyttää
samalla lohkolla vuosittain max. 6,0 l hehtaaria
kohti. Metamitroni-valmisteita ei saa käyttää
pohjavesialueilla, koska se voi kulkeutua maassa.

Ruiskutusohjelmat – Yksivuotisten
rikkakasvien torjunta
Yksivuotisten siemenrikkakasvien torjunnassa ensimmäinen ruiskutus on tehtävä riittävän
ajoissa. Sopivin ajankohta on silloin, kun rikkakasvit ovat suurelta osin sirkkalehtiasteella,
paitsi matara (1. lehtikiehkura avautunut). Jos
ruiskutuksissa myöhästytään, rikkakasvit ehti-

Taulukko 1. Tramatin ja Progressin max. käyttömäärät/ha/kasvukausi riippuen juurikkaan
viljelykertojen määrästä kolmen vuoden aikana.

Viljely joka vuosi samalla lohkolla
Viljely kahtena vuotena kolmesta samalla lohkolla
Viljely kerran kolmen vuoden aikana
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Tramat 500 SC
Yht. max. l/ha
0,67
1,0
2,0

Betanal Progress SE
Yht. max. l/ha
2,9
4,3
8,6

vät kasvaa liian suuriksi, jolloin tarvitaan suurempia torjunta-aine- ja öljymääriä. Normaalioloissa toinen ruiskutus on 7–12 vrk kuluttua
ensimmäisestä ruiskutuksesta. Jos sää on ollut
kylmää/kuivaa, uusia rikkakasveja taimettuu
hitaammin ja ruiskutusta voi joutua siirtämään
muutamalla päivällä eteenpäin. Kolmas ruiskutus on ajankohtainen, kun uudet rikkakasvit
ovat taimettuneet ja ovat sirkkalehtiasteella. Haraus on suositeltavaa tehdä 2. ja 3. ruiskutuksen
välissä, jos aikaisemmista ruiskutuksista on jäänyt runsaasti rikkakasveja.
Taulukoissa 1 ja 2 on valmisteiden käyttömäärissä otettu huomioon voimassa olevat EU-rajoitukset (Tramat 500 SC ja Betanal Progress SE
sekä Betanal SE ja Betasana 2000). Ruiskutukset
tulee ajoittaa mahdollisimman suotuisiin torjuntaoloihin; korkea ilman suhteellinen kosteus,
lämpötila 15–20 °C, tyyntä ja maa kostea. Lisäksi
rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Tällöin voidaan käyttää pienempiä ainemääriä. Normaalien ruiskutusolojen ainemäärät löytyvät Taulukoissa 1 ja 2 ruiskutusmääräasteikon puolivälistä. Kuivissa, samoin kuin viileissä ja kylmissä
oloissa tarvitaan suurempia ainemääriä. Suotuisissa oloissa öljystä voi käyttää pienintä määrää.
Kuivissa ja viileissä oloissa öljyä tarvitaan suurimmat määrät (sulkeissa).
Medifam 320 ei ole mukana taulukoissa 1 ja 2.
Valmisteen käyttömäärään ei ole tullut muutoksia. Sen käyttömäärä on kevyillä mailla ensimmäisessä ruiskutuksessa 0,8–1,0 l/ha, toisessa ja
kolmannessa 1,0–1,2 l/ha. Savi- ja multamailla
Medifamin käyttömäärä on 1,0–1,2 l/ha ensimmäisessä ja 1,2–1,5 l/ha toisessa ja kolmannessa
ruiskutuksessa. Medifamin kanssa käytetään
Power-Oil -öljyä 0,5–1,5–(2,0) l/ha maalajista ja
ruiskutusoloista riippuen.

Yhden tehoaineen ruiskutusohjelma
Taulukossa 2 on yhden tehoaineen ruiskutusohjelman tankkiseokset ja valmisteiden käyttömäärät kolmelle ruiskutuskerralle, kun juurikasta viljellään samalla lohkolla joka vuosi, kahtena
vuotena kolmesta tai kerran kolmen vuoden
aikana.

Progress-ruiskutusohjelma

tankkiseokset kolmelle ruiskutuskerralle, kun
juurikasta viljellään samalla lohkolla joka vuosi, kahtena vuotena kolmesta tai kerran kolmen
vuoden aikana.
Safari-ohjelmaa suositellaan, jos lohkolla on peltosaunioita, rusokkia, tattareita, ristikukkaisia
rikkakasveja (peltotaskuruoho, rypsi), kylänurmikkaa, linnunkaalia ja rautanokkosta.

Vioittunut juurikaskasvusto
Jos juurikkaan taimistossa on havaittavissa taimipoltteen, juurikasankeroisen, hiekkamyrskyn
tai pakkasen aiheuttamaa vioitusta, ota yhteys
juurikaskonsulenttiin ennen rikkakasviruiskutusta. Poikkeustapauksissa tarvitaan jaettuja
käsittelyitä ja pienempiä torjunta-ainemääriä
tilanteesta riippuen.

Yksivuotiset ongelmarikat
Mataran ja tatarien (kierto-, piha- ja ukontatar)
torjuntaan tarvitaan riittävästi etofumesaattia ja
hyvää maavaikutusta metamitronilta. Jos juurikasta viljellään monokulttuurissa, etofumesaatin
sallittu käyttömäärä on tässä tapauksessa alhainen ja torjuntateho voi jäädä huonoksi, jos lohkolla on runsaasti näitä rikkakasveja. Juurikkaan
viljely lohkolla joka toinen vuosi mahdollistaa
vielä kohtalaisen etofumesaatin käyttömäärän
ja suhteellisen hyvän mataran ja tatareiden torjuntatehon. Safarin lisääminen tankkiseokseen
parantaa mataran ja tattarien torjuntatehoa.
Ukontatar on herkkä Safarille, kun ensimmäinen
kasvulehti on avautunut. Mataraan Safari tehoaa hyvin, kun ensimmäinen kasvulehtikiehkura
on avautunut. Safari ainoastaan hidastaa rikkakasvien kasvua, joten sitä tarvitaan vähintään
kahdessa peräkkäisessä ruiskutuksessa. Yhdestä
Safari-käsittelystä rikkakasvit toipuvat. Mataraja tatarpelloilla ja kuivissa oloissa suositellaan
harausta toisen ja kolmannen ruiskutuksen välissä.
Peltosauniopelloilla kannattaa käyttää Safariohjelmaa. Jos ensimmäisellä ruiskutuskerralla ei
ole käytetty Safaria, sen teho suuriin peltosaunioihin ei seuraavassa ruiskutuksessa enää riitä.
Näissä tapauksissa Safarin lisäksi tankkiseokseen kannattaa lisätä Matrigonia 0,3–0,4 l/ha.
Pohjavesialueilla ei saa käyttää Matrigonia.

Taulukossa 3 on esitetty Progress-ohjelman
Juurikassarka • Betfältet 1/2011 –
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Taulukko 2. Tramatin ruiskutusmäärät on laskettu kolmelle eri ruiskutuskerralle hehtaaria kohti siten, että etofumesaatin käyttömäärät pysyvät EU-säädösten rajoissa riippuen juurikkaan viljelykertojen määrästä kolmen vuoden aikana. Betanal SE ja Betasana 2000 voi käyttää max 6 l/ha yhden kasvukauden aikana.

Jatkuvan juurikkaan viljelyn lohkoilla ja kokoalaruiskutuksissa pienillä etofumesaattimäärillä
matara- ja tatarpellot voivat jäädä huonosti torjutuksi. Haraus on suositeltavaa näillä lohkoilla.
Riviruiskua käytettäessä voidaan 1. ruiskutus
tehdä kokoalalle ja seuraavat riviruiskua käyttäen. Riviruiskua käytettäessä haraus on välttämätön toimenpide ruiskutusten jälkeen.

Juolavehnän ensimmäinen käsittely kannattaa
tehdä, kun kasvissa on 3–4 kasvulehteä. Uusintakäsittely tulee ajankohtaiseksi noin 3 viikon
kuluttua. Juolavehnän torjuntaan on hyväksytty
Agil 100 EC ja Targa Super 5 SC. Niitä voi käyttää
myös pohjavesialueilla. Sitä vastoin Focus Ultra
ja Fusilade Max -valmisteiden käyttö pohjavesialueilla on kielletty.

Monivuotiset ongelmarikat

Juurikkaan kasvitaudit

Pelto-ohdake, peltovalvatti ja juolavehnä on helpointa torjua viljakasvustosta viljelykierron aikana. Niiden tehokas torjunta vaatii useamman
välivuoden. Juurikaspelloilta pelto-ohdake ja
valvatti torjutaan (pesäkekäsittelynä) Matrigonilla, käyttömäärä 1,0–1,5 l/ha. Ruusukeasteella
pelto-ohdakkeen ja -valvatin torjuntaan riittää
1,0 l/ha, jos sää on lämmin. Tehoa voi lisätä pienellä öljymäärällä (0,5 l/ha). Ohdakekasvuston
torjunta vaatii toisen ruiskutuksen, joka tehdään
noin kahden viikon kuluttua.

Jos sää on ollut melko lämmin ja sateinen heinäkuun lopulla ja elokuun alussa, ensimmäiset
Ramularia beticola -sienen aiheuttamat lehtilaikut voivat ilmestyä juurikkaan lehtiin. Kasvusto kannattaa ruiskuttaa elokuun alussa. Jos sää
pysyy sateisena ja tautipaine on korkea, tarvitaan todennäköisesti toinen ruiskutuskerta 2,5–3
viikon kuluttua. Aikaisemmin lehtisairauksien
torjuntaan juurikkaalle hyväksyttyjä valmisteita
ovat Tilt 250 EC ja Amistar. Uusin valmiste on
Comet Pro. Taulukossa 4 on esitetty eri valmis-
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Taulukko 3. Betanal Progress ja FEN ruiskutusmäärät (l/ha) on laskettu kolmelle eri ruiskutuskerralle hehtaaria kohti siten, että etofumesaatin ja fenmedifaamin käyttömäärät
pysyvät EU-säädösten asettamissa rajoissa, riippuen juurikkaan viljelykertojen määrästä kolmen vuoden aikana.

Käytetyt lyhenteet:
MET (metamitronivalmiste) = Goltix 700 SC, Metafol 700 SC
FEN (perinteinen fenmedifaamivalmiste) = Betanal SE, Betasana 2000
Öljy (parafiiniöljy) = esim. Sunoco 11E/3
Ruiskutuksissa huomioitavaa:
1. Vesimäärä 150–200 l/ha
2. * MET käyttömäärä Safari-ohjelmassa on 0,5 l/ha.
3. MET-valmisteilla on käyttökielto pohjavesialueilla. Tämän vuoksi pohjavesialueilla voidaan käyttää ainoastaan Safari-ohjelmaa ilman MET. Safari lisätään jo 1. ruiskutukseen.
4. Kevyillä mailla ja hyvissä olosuhteissa käytetään alhaisimpia suositeltuja valmiste- ja öljymääriä.
Savi- ja multamailla ja kuivissa oloissa käytetään suurimpia valmiste- ja öljymääriä. Jos kuumaa,
suuri öljymäärä vioittaa juurikasta.
5. Safaria ei suositella savimaille, jos on hyvin kuivaa, koska silloin sokerijuurikas on herkkä vioituksille.
6. Multamailla MET käytetään 2,0 l/ha 1. ruiskutuksessa ja 1,5 l/ha 2. ja 3. ruiskutuksessa.
7. Matrigonia lisätään 0,3 l/ha 2. ruiskutukseen, jos peltosaunioita jäänyt 1. ruiskutuksesta. Matrigonia ei saa käyttää pohjavesialueilla.
8. Jos olosuhteet ovat 1. ruiskutuksessa erittäin hyvät, Betanal Progressia voi käyttää 0,8 l/ha ja öljyä
0,3 l/ha. Betanal SE/Betasana 2000 tarvitaan vähintään 1,0 l/ha.

Juurikassarka • Betfältet 1/2011 –
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teiden käyttömäärät Ramularian torjunnassa,
kun kasvusto ruiskutetaan kerran tai kahdesti.
Kaikkia valmisteita saa käyttää pohjavesialueilla. Kestävien tautikantojen muodostumisen
ehkäisemiseksi juurikaslohkolla ja tehon laajentamiseksi erityyppisiä tehoaineita suositellaan
käytettäväksi tankkiseoksessaa.

Reglone
Reglonea saa käyttää tällä hetkellä ainoastaan
kasvuston tuhoamiseen juurikaan uusintakylvöissä. Valmisteen käyttö on sallittu samalla
lohkolla vain joka toinen vuosi. Varsinaiseen rikkakasvitorjuntaan Reglonea ei juurikkaalla saa
käyttää.

Touchdown Premium
Touchdown Premiumia saa käyttää ennen juurikkaan taimettumista (1–1,5 l/ha + kiinnite 0,5
l/ha). Valmistetta voidaan käyttää myös juurikaskasvuston tuhoamiseen ennen uusintakylvöä (2,0 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha). Touchdown
Premium ruiskutuksissa käytetään 200 l vettä/
ha. Valmistetta ei saa sekoittaa muihin torjuntaaineisiin.

Taulukko 5. Betanal Progress SE:tä vastaavat
Tramat 500 SC:n sekä Betanal SE:n ja Betasana
2000:n määrät (l/ha).
Taulukko 4. Juurikkaan Ramularia-torjunta, kun kasvusto ruiskutetaan kerran tai kaksi kertaa
(jaettu käsittely).
Kertakäsittely
Jaettu käsittely
Elokuun
1. ruisk. elokuun alussa
alussa
2. ruisk. 2,5-3 viikon kuluttua
l/ha
l/ha
Tilt 250 EC
0,5-1,0
2 x 0,5
		
Tilt + Amistar 0,5 + 0,5
Amistar
0,5-1,0
		

2 x 0,5
Amistar + Tilt 0,5 + 0,5

Comet Pro
0,6-1,2
		

2 x 0,6
Comet Pro + Tilt 0,5 + 0,5

Marja Turakainen, SjT
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Mangaani (Mn)
kasvinravinteena
Sokerijuurikkaalla esiintyy mangaanin puutosta, koska sitä viljellään hyvin
kalkituilla mailla. Vaikka maassa on melko runsaat mangaanireservit,
ongelmana kasvin kannalta on liukoisen, kasville käyttökelpoisen mangaanin
määrä. Kun maan pH on yli 6,5, mangaanin liukoisuus huononee maassa.
Juurikas tarvitsee mangaania muita viljelykasveja runsaammin. Jos
juurikkaalla ei ole käytettävissään riittävästi mangaania, sen puute häiritsee
kasvin yhteyttämistä ja vaikuttaa siten kasvin kasvuun ja alentaa sadon
määrää ja laatua.

Mangaanin merkitys kasvissa
Mangaani on kasveille välttämätön hivenravinne. Tärkein tehtävä
mangaanilla on yhteyttämisessä,
jossa se osallistuu veden hajotukseen. Vedestä vapautuvat vety ja
elektronit siirtyvät kasvin käytettäviksi. Happi vapautuu kasvin
ulkopuolelle. Mangaania tarvitaan
kasvissa entsyymien aktivoijana.
Kasveissa entsyymit toimivat mm.
hiilihydraattien valmistuksessa.
Hiilihydraatit rakentuvat glukoosi- ja fruktoosiyksiköistä, joiden
rakentamisessa tarvitaan mangaania.
Koska mangaani liikkuu kasvissa huonosti, sen
puutosoireet näkyvät ensimmäisinä nuorissa juurikkaan lehdissä. Lehtisuonten väliin ilmestyy alkukesällä vaaleita laikkuja. Kovassa puutoksessa
kasvin lehdet voivat muuttua kokonaan vaaleiksi
eikä kasville jää vihreitä, yhteyttämiskykyisiä lehtiä. Lehtien vaaleneminen johtuu siitä, että lehtivihreän muodostuminen häiriintyy mangaanin
puutoksesta kärsivillä kasveilla. Lehtien vaaleneminen muistuttaa magnesiumin puutosoireita,
mutta magnesiumin puutos näkyy ensin vanhoissa lehdissä ja ajoittuu loppukesään. Mangaanin puutosoireet voivat ilmetä myös kasvustossa
siten, että juurikkaan lehdet nousevat pystyyn.

Mangaanin puutosoireita juurikkaan lehdisKuva: Yara Suomi
sä.
Kasvin sisältämä mangaanin määrä lasketaan
kuiva-ainesadon mangaanipitoisuuden perusteella. Hehtaarin juurikassato (40 tn/ha) + naattisato (39 tn/ha) sisältää yhteensä noin 0,570 kg
mangaania, josta juuren osuus on 0,350 kg ja
naatin 0,220 kg mangaania. Juuri- ja naattisatojen vaihteluun vaikuttavat monet tekijät, kuten
erilaiset kasvuolot, peltolohkojen viljavuus ja
annettu lannoituksen määrä.

Mangaani maassa
Koska mangaani liikkuu maassa huonosti, juurten on kasvettava mangaanin luokse. Siksi nuoret kasvit, joiden juuret eivät vielä ole kehittyJuurikassarka • Betfältet 1/2011 –
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neet laajoiksi, kärsivät mangaanin puutoksesta
enemmän kuin vanhemmat kasvit.
Kasveille käyttökelpoinen mangaani on kahdenarvoisena kationina (Mn2+). Maassa on yleensä
melko suuret mangaanireservit, mutta liukoisen
mangaanin osuus on hyvin pieni, vain muutamia prosentteja. Suurin osa on liukenemattomana mangaanioksidina (MnO2) ja -hydroksidina
Mn(OH)2. Kun maan pH on yli 5,8 vuorovaikutus rauta-alumiinioksidien ja -hydroksidien kanssa vähentää mangaanin liukoisuutta
maassa. Käytännössä mangaanin saatavuutta
voidaan parantaa parhaiten säätelemällä sen
liukoisuutta. Jos maan pH on korkea, juurikas
pystyy ottamaan mangaania vain happamasta
lannoiterakeesta tai jos mangaania annetaan lehtilannoituksena. Mangaani muuttuu kasveille
käyttökelpoiseksi vasta, kun mangaania vapautuu liukoiseen muotoon maanesteeseen edellä
mainituista yhdisteistä. Juuren eritteet pystyvät
jonkin verran liuottamaan sitoutunutta mangaania. Mangaanin liukoisuus kasvaa maan happamuuden lisääntyessä, joka taas ei ole juurikkaan
pH-vaatimuksen kanssa samansuuntainen. Kun
pH on niinkin alhainen kuin alle 5, mangaanin
liukoisuus voi nousta haitallisen korkeaksi.
Maan korkea multavuus ja alhainen savespitoisuus heikentävät mangaanin saantia, koska
mangaanin hapettuminen lisääntyy näissä oloissa. Sääolot vaikuttavat myös mangaanin saantiin. Alkukesällä maan ollessa kylmä ja märkä
mangaanin puutosta saattaa esiintyä tavallista
enemmän, koska juurten kasvu ja ravinteiden
otto on tällöin hitaampaa. Maan lämmettyä kasvien mangaanin oton palautuminen on aluksi hidasta ja kasvit saattavat kärsiä mangaanin puutoksesta. Jos maa on kuivaa pidemmän aikaa,
liukoinen mangaani hapettuu nopeasti maassa
vaikealiukoiseen muotoon ja nuorissa kasveissa
on havaittavissa lieviä puutosoireita. Mangaani muuttuu takaisin kasveille käyttökelpoiseen
muotoon maan kosteuden noustessa.

tuslannoituksessa lannoiterivin ympärille syntyy muuta peltoa happamammat olosuhteet ja
mangaani liukenee kasvin käyttöön helposti.
Siksi mangaanipitoisen NPK lannoitteen käyttö juurikkaan kevätlannoituksessa on helpoin
keino mangaanin riittävyyden turvaamiseksi.
Lisälannoitteena mangaani voidaan antaa erillisenä rakeisena mangaaniravinteena (Mn 5 %,
N 10 %), joka mullataan maahan muokkaamalla
tai sijoittamalla kylvölannoituksen yhteydessä.
Mangaaniravinteen käyttömäärä on 100–200
kg/ha. Mangaaniravinteen hyötysuhde on hajalevityksessä heikko, mutta lisäämällä mangaania
peltoon, vapautuu lisälannoituksessa annettu
mangaani aina lannoiterivin kohdalta helposti.
Jos käytettävissä on kalustoa, jolla mangaaniravinne voidaan sijoittaa samaan riviin kuin NPK
lannoite, on mangaanin hyötysuhde samaa luokkaa kuin mangaanipitoisella NPK lannoitteella.
Mangaani voidaan myös antaa lehtilannoitteena,
jolloin se on välittömästi kasvin käytettävissä.
Jos puutosoireita on havaittavissa kasvustossa
tai mangaanin puutosta esiintyy tavallisesti lohkolla, saadaan puutos korjattua lehtilannoituksella. Ruiskutuksiin joudutaan turvautumaan
myös silloin, kun alkukesä on ollut kuivaa.
Mangaanin lisälannoitukseen on käytettävissä
Yara Vita Mantrac Pro (Mn 500 g/l, N 69 g/l),
joka korvaa aikaisemman mangaanisulfaatin.
YaraVita Mantrac Pro:n käyttömäärä on 1–2 l/
ha 4–6 lehtiasteella, vesimäärä on 200 l/ha. Jos
mangaanin puutos on kohtalainen tai kova ja
puutosoireita ilmenee vielä, toinen ruiskutus
tehdään 10–14 päivän kuluttua.

Lannoitus

Jos maan mangaanipitoisuus on erittäin alhainen, on varastolannoitus mangaaniravinteella
perusteltua. Lehtilannoitus on kuitenkin erittäin
hyvä tapa varmistaa kyseisen vuoden mangaanilannoitus. Varastolannoitusvaikutusta lehtilannoituksella ei ole, vaan toimenpide on uusittava
aina, kun juurikasta lohkolla viljellään. Jos kevätlannoituksessa ei käytetä sijoituslannoitusta,
on lehtilannoitus usein tarpeen, sillä maasta ei
vapaudu riittävästi mangaania.

Lannoitteen mangaani on happamassa lannoitteessa silti käyttökelpoinen kasveille. Mangaanin saatavuuden kannalta korkean pH:n
pelloilla olennaista on sijoituslannoitus. Sijoi-

Mangaanipitoisuus kannattaa määrityttää juurikaslohkolta tavallisen viljavuustutkimuksen
yhteydessä. Viljavuustutkimuksessa mangaa-
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ni uutetaan maasta happamalla ammoniumasetaatti-EDTA -liuoksella. Tällä menetelmällä
saadaan uutettua maan kokonaismangaani.
Analyysitulos ei anna aivan oikeaa kuvaa juurikkaan mangaanin saannista, sillä uuttomenetelmässä saadaan uutettua kaikki maassa oleva
mangaani liukoiseen muotoon. Mittaustulos
kerrotaan niin sanotulla pH:n muuntokertoimella, joka ottaa huomioon maanäytteen pH:n. Kun
maan pH on yli 6,3, pH-muuntokerroin ei enää
vaikuta mangaanipitoisuuteen. Jos mangaanin
pitoisuus lohkolla viljavuustutkimuksen mukaan on alle tyydyttävän tason ja pH on korkea,
mangaanin lisälannoituksesta kannattaa huolehtia ja huomioida juurikkaan mangaanin tarve
ennakkotoimenpiteenä ennen puutosoireiden
ilmaantumista.
Mangaanilannoitus annetaan juurikkaan tarpeeseen ja maan viljavuusluokkaan perustuen. Sokerijuurikas tarvitsee mangaania kasvukauden
aikana noin 20 kg/ha. Kun maan mangaanipitoisuus (mg/l) tiedetään, lannoitteena annettavan mangaanin määrä (kg/ha) voidaan laskea
seuraavan kaavan avulla: 400/(Mn mg/l + 11,1)
– 10,9.
Esimerkki 1: Pellon maalaji on runsasmultainen hietasavi, pH on 6,6 ja pellon pH-korjattu
mangaanipitoisuus on 6,0 mg/l (huononlainen).
Laskukaavaan sijoitettuna voidaan laskea juurikkaan mangaanilannoituksen määrä: 400/(6,0
mg/l + 11,1) – 10,9 = 12,5 kg/ha. Maasta vapautuvan mangaanin määrä tulisi tässä tapauksessa
olla 7,5 kg/ha.

Esimerkki 2: Pellon maalaji on multava hiue, pH
on 6,5 ja pellon pH-korjattu mangaanipitoisuus
on 24,5 mg/l (välttävä). Laskukaavaan sijoitettuna voidaan laskea juurikkaan mangaanilannoituksen määrä: 400/(24,5 mg/l + 11,1) – 10,9
= 0,336 kg/ha. Maasta vapautuvan mangaanin
määrä tulisi tässä tapauksessa olla 19,6 kg/ha.
Laskukaavan perusteella maan mangaanipitoisuuden ollessa tyydyttävä tai sitä parempi ei
mangaanilannoitusta enää tarvittaisi. Puutosoireita ilmenee herkästi tyydyttävissäkin viljavuusluokissa, koska mangaani sitoutuu tiukasti
maahan liukenemattomaan muotoon, silloin
kun pellot ovat muuten hyvässä kunnossa ja pH
on yli 6,5.
Taulukossa 1 on esitetty ilman maalajijaottelua
mangaanipitoisuudet viljavuusluokittain. Mangaanipitoisuus on tarkennettu ottamalla huomioon maan happamuus.
Taulukko 1. Kaikkien maalajien eri viljavuusluokkien mangaanipitoisuudet (mg/l maata).
Viljavuusluokka

Huono
Huononlainen
Välttävä
Tyydyttävä
Hyvä
Korkea

Kaikki maalajit
pH korjattu Mn-pitoisuus
mg/l maata
0–6,0
6,1–12,0
12,1–25,0
25,1–75,0
75,1–250,0
251,0–1000,0

Lähteet:
Draycott, P. A. & Christensen D. R. 2003. Nutrients of Sugar Beet Production. Soil-plant relationship. Micronutrients or
trace elements. p. 80-106.
Juurikassarka 1999/2. Sokerijuurikkaan viljelyopas.

Marja Turakainen, SjT, Aleksi Simula, Yara Suomi
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Juurikkaan
mangaanilehtilannoitus
Kasvukaudella 2009–2010 SjT:llä testattiin kolmea eri Yara Suomen mangaani lehtilannoitevalmistetta. Kokeessa pääasiallinen mielenkiinnon kohde oli Yara Suomen uusi, markkinoille
tulossa oleva Mantrac-valmiste. Sitä verrattiin jo
markkinoilla oleviin mangaani lehtilannoitteisiin sekä kontrollikäsittelyyn, jota ei ruiskutettu.
Kokeet perustettiin viljelijöiden pelloille, joilla
juurikaskasvustossa oli aikaisempina vuosina
esiintynyt selvästi mangaanin puutosta. Kasvustoruiskutukset tehtiin kasvustoon kahdesti.
Joillain koealueilla kasvustoissa esiintyi selviä
mangaanin puutosoireita jo ennen ensimmäistä
ruiskutusta.
Lehtilannoitteen imeytymistä lehtiin todennettiin yhtenä koevuotena mittaamalla ruiskutusten jälkeen mangaanipitoisuus lehdistä eri
mangaanikäsittelyissä ja vertaamalla niitä ruiskuttamattoman kasvuston lehtien mangaanipitoisuuteen. Kaikki ruiskutettavat mangaanilannoitteet kulkeutuivat selvästi juurikkaan lehtiin.
Mangaanipitoisuus oli keskimäärin 54,8 mg/kg
kuiva-ainekiloa kohti käsitellyissä lehdissä ja
44,8 mg/kuiva-ainekiloa kohti käsittelemättömissä lehdissä. Kokeiden lannoituksessa käytettiin mangaanitonta lannoitetta.
Mangaaniruiskutusten vaikutusta juurikkaan
lehtien muihin ominaisuuksiin havainnoitiin
kasvukauden aikana lehtien vihreyttä kuvaavalla SPAD-mittauksella. SPAD-mittauksia
käytetään yleisesti neuvonnassa suuntaa-antavasti kuvaamaan kasvien typpitilan muutoksia.
Näissä kokeissa sillä haluttiin seurata lehtien
lehtivihreätilanteen muuttumista kasvukauden
aikana ja siten lehtien mahdollisuutta optimaaliseen yhteyttämiseen. Ensimmäisten ruiskutusten jälkeen kesäkuussa SPAD- arvot olivat hyvin
samalla tasolla sekä ruiskutettujen että kontrol-

likasvien välillä. Lehtien vihreys nousi heinäkuussa ja oli korkeampi kuin kesäkuussa, kun
juurikkaan kasvu lähti varsinaisesti käyntiin
heinäkuun alkupuolella. Mangaaniruiskutettujen kasvien lehdet olivat vihreämmät (SPADarvot keskimäärin 43,0) kuin käsittelemättömien
kasvien (SPAD-arvot 41,5). Tärkeimpinä tutkimuskohteina kokeissa seurattiin mangaaniruiskutusten vaikutusta juurikkaan satoon ja sen
laatuun. Kahden vuoden tulokset osoittivat, että
mangaaniruiskutuksilla oli selvä vaikutus juurisatoon. Näissä kokeissa erityisesti Mantrac-käsittely tuotti suuremman sadon verrattuna muihin
käsittelyihin. Sen sato oli keskimäärin 47 tn/ha
muiden valmisteiden keskisadon ollessa keskimäärin 45 tn/ha. Sen sijaan muihin laatuominaisuuksiin kuten sokeri-, aminotyppi-, kalium- tai
natriumpitoisuuteen mangaaniruiskutuksilla ei
ollut merkittävää vaikutusta. Sokeripitoisuuteen
vaikuttivat voimakkaimmin muut koepaikkojen
kasvuolosuhteet esim. sääolosuhteet.

Johtopäätökset
Kahdenvuoden kokeiden perusteella voidaan
johtopäätöksenä todeta, että mikäli juurikaslohkolla on esiintynyt aikaisemmin selvää
mangaanin puutosta, on erityisen tärkeää valita lohkolle mangaanipitoinen lannoite. Mikäli
puutosoireita esiintyy edelleen kasvustossa
lannoitteen sisältämästä mangaanilisästä huolimatta, on mangaanilehtilannoitteiden käyttöä
hyvä harkita. Kasvusto kannattaa ruiskuttaa
mieluiten ennen oireiden ilmaantumista, sillä
selvä mangaanin puutos on jo hidastanut juurikkaan kasvua, mikä näkyy sadon määrässä ja
laadussa. Mangaanilehtilannoitteita käytettäessä kannattaa perehtyä huolellisesti niiden käyttömääriin ja ruiskutusajankohtiin sekä tarkistaa valmisteiden soveltuvuus tankkiseoksissa
käytettäväksi.

Marja Turakainen, SjT
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Ankeroisseminaari
S

okerijuurikkaan Tutkimuskeskus järjesti 9.2. Liedon kunnantalolla Ankeroisseminaarin. Seminaariin osallistui noin 70 viljelijää. Esitelmissä kerrottiin monipuolisesti sekä pohjoismaisten
että suomalaisten ankeroistutkimusten tuloksia. Esitelmiin voi tutustua SjT:n kotisivuilla, www.sjt.
fi/tutkimus-ja-koetoiminta/seminaarit.

Tohtori Åsa Olsson Ruotsista (Nordic Beet Research)
kertoi yhteispohjoismaisen ankeroistutkimuksen
tuloksista.

A

nkeroisten esiintymistä juurikastiloilla on tutkittu ensimmäistä kertaa jo 60-luvulla, ja sen
jälkeen eri laajuisia tutkimuksia on tehty joka vuosikymmenellä. Viime syksynä Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus aloitti yhdessä Sucroksen kanssa juurikastilojen ankeroiskartoituksen. Maanäytteitä otettiin yhteensä 300 tilalta. Näytteet analysoitiin Saksassa ja niistä määritettiin ankeroisen
munien ja toukkien lukumäärä. Tiloista 95:llä esiintyi ankeroista ja ankeroistasot vaihtelivat. Tiloista
205 oli puhtaita.
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Haraus
Meillä yleinen monokulttuuri, eli jatkuva sokerijuurikkaan viljely, vaatii
kasvinsuojelulta huomattavasti enemmän kuin hyvä viljelykierto. Kestävät ja
hankalasti torjuttavat rikkakasvit saavat yhä enemmän jalansijaa. Hankalin
näistä on villijuurikas, jota ei millään torjunta-aineella voida hävittää
sokerijuurikaskasvustosta. Myös muut kestävät rikkakasvit yleistyvät ja
tarvitaan yhä vahvempia ruiskutusohjelmia, joita viranomaiset nyt rajoittavat
aineiden enimmäiskäyttömäärillä.
Eräs ratkaisu ongelmaan on mekaaninen rikkakasvien torjunta eli käytännössä haraus.
Ennen kemiallisten torjunta-aineiden tuloa
haraus kuului sokerijuurikkaan viljelyyn tärkeimpänä rikkakasvien torjuntakeinona. Sitä
täydennettiin perkauksilla, joita tehtiin tarpeen mukaan. Juurikasmaa harattiin hyvin
kapeaan palkkiin ennen harvennusta ja sen
jälkeen vielä kerran pari ennen kasvustojen
umpeutumista. Rikkakasvin torjunta-aineiden yleistyessä haraus ja varsinkin perkaus
alkoivat jäädä pois ohjelmasta ja 90-luvulla
torjunta-aineet olivat niin edullisia, että niitä
voitiin käyttää 2–3 ruiskutukseen ja haraus
jäi pois ohjelmasta.

Rikkojen torjunta
Tiukentuneet ja yhä tiukentuvat ympäristövaatimukset asettavat lisää haasteita rikkakasvintorjunnalle. Tässä tilanteessa harauksen merkitys
taas korostuu. Meillä käytössä olevat harat ovat
jopa 60-luvulta olevia ja nuorimmatkin 80-luvun
lopulta. Vain yksittäisiä uusia haroja on hankittu tämän jälkeen. Maailmalla harat ovat kehittyneet ja ne ovat nopeita ja tehokkaita. Meilläkin kannattaisi korjuukoneporukoiden harkita
myös kylvökoneiden ja harojen hankkimista
yhteisesti. Suurimmilla viljelijöillä on jo 12-riviset kylvökoneet ja monilla myös harat. Toki
niillä jo olemassa olevilla haroilla työ onnistuu
ja esimerkiksi SALO-78 nelinivelharalla työtulos
on erinomainen. Sillä pystyy haraamaan hyvin
tarkasti kapeaan palkkiin ja myöhemmin sillä
voi harata vielä, kun naatti peittää reilut puolet
pellon pinnasta. Hara on hiukan työläs säädettävä, mutta kun perussäädön tekee huolella, niin
työ on joutuisaa ja jälki hyvää. 80-luvulla tulivat markkinoille ns. itseohjautuvat takaharat ja

Suojalautasilla varustettu hara.
niillä työ on helppoa ja nopeaa. Niillä ei voi harata kovin kapeaan palkkiin, koska hara seuraa
vapaasti traktoria vetovarsien keskittämänä tai
harjapyörien avulla kylvön yhteydessä tehtyjä
uria pitkin. Nämä ovat erinomaisia haroja myöhemmässä vaiheessa, jolloin voidaan ajaa melko
suurella nopeudella ja näin rikkakasvien juuret
puhdistuvat mullasta ja ne kuolevat.

Kuorettuman rikkominen
Haraus on erinomainen apu myös kuorettumistapauksissa. Jos pellon pinta on sateen kuorettama, ei läpi tiivistynyt, niin sitä voi rikkoa haralla.
Tässä tapauksessa on haran oltava sellainen, jossa suojalautaset ensin leikkaavat uran rivin viereen ja sitä pitkin tulee lähiterä. Näin rivi pysyy
paikallaan. Riviväli tulee ilman muuta rikotuksi
mutta myös rivi rikkoutuu, kun harataan kapeaan palkkiin suojalautasilla. Lautasten alaspäin
suuntautuva paine rikkoo kuorta myös riviltä
ja siemen saa ilmaa. Jos taas suojalautaset ovat
terän takapuolella, niin rivi lähtee liikkeelle ja
mahdolliset taimet tuhoutuvat. Joissakin tapauksissa voidaan harauksella näin varmistaa taiJuurikassarka • Betfältet 1/2011 –
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Kun tarkkuus

12-rivinen Aeromat tarkkuuskylvökone ja Kongskilde etulannoitesäiliö

Lannoitteen jakajat

18-rivin kylvöyksiköt sokerijuurikkaalle

BECKER AEROMAT TARKKUUSKYLVÖÖN
BECKER AEROMAT:

KONGSKILDE FRONT HOPPER:

● Tarkka rivikylvö

● Etusäiliö lannoitteen syöttöön

● Tasainen kylvösyvyys

● Tarkka paineilma-avusteinen

● Työleveydet 4 – 12 riviä

syöttöjärjestelmä

● Rivivälit 30 – 80 cm

● Lannoitteen jakajat lähellä sijoitusvantaita

● Alhaiset ylläpitokulut

● Tasaisempi painonjakauma traktorille
● Suuri säiliötilavuus, 1500 tai 1900 litraa

on avainsana
VIBRO CROP
12-rivinen rivihara
10 900,- + alv 23 %
+ toimituskulut

8-rivinen Vibro Crop rivihara

S-piikit ja kasvuston suojalautaset

Yksikkökohtainen jälkiäes

KONGSKILDE VIBRO CROP RIVIHARA
KONGSKILDE VIBRO CROP:
● Tarkka ja tehokas rivihara
● Kasvuston suojalautaset ja värisevät

● Lisävarusteena jälkiäes, joka nostaa
rikkakasvit maan pinnalle kuivumaan

S-piikit mahdollistavat koko rivivälin

● 3 tai 5 Kongskilde S-piikiä yksikössä

harauksen ja suuren ajonopeuden käytön

● Jousikuormitteinen vakaajakiekko

● Tarkka myös minimi työsyvyyksillä
● Työleveydet 4 – 12 riviä
● Työsyvyyden säätö veivillä

Oy Kongskilde Juko Ltd.
Tel. +358 2 4 39 3200
mail@ksf.kongskilde.com • www.kongskilde.fi

mettuminen. Edellytyksenä on, että rivin pystyy
jotenkin paikallistamaan, mikä voi olla vaikeata
rankkasateen jälkeen. Muuten ei voi harata.

Riviruiskutus
Pyrittäessä pärjäämään alennetuilla torjuntaaineiden enimmäiskäyttömäärillä, on riviruisku
oiva apu siihen. Riviruiskua käyttämällä voidaan käyttää vahvempia annoksia ylittämättä
silti hehtaarille tulevaa torjunta-aineen sallittua
enimmäismäärää. Riviruiskulla voidaan myös
alentaa torjunta-ainekustannuksia toisen ja kolmannen ruiskutuksen osalta 50–60 %. Rahassa
se on 80–120 e/ha riippuen käytettävästä seoksesta. Ensimmäinen ruiskutus kannattaa tehdä
hajaruiskutuksena, koska silloin käytetään pienempiä ainemääriä ja rikkakasvien määrä on
kuitenkin suurin.
Jotkut ovat yhdistäneet riviruiskun haraan, jolloin samalla kerralla rivi ruiskutetaan ja riviväli harataan. Etuharaan riviruiskun suuttimien
asennus on helppoa ja silloin traktorin takana
voi olla normaali kasvinsuojeluruisku, josta aine
otetaan. Ohessa kuvia ruiskun taakse kiinnitetystä riviruiskusta.

ja suutinyksikkö.

Haran terät
Haroissa on yleensä 1–3 kolmioterää riviä kohti
tai 2 lähiterää ja yksi kolmioterä. Joustopiikkiin
kiinnitetty kolmioterä tekee hyvän muokkausjäljen koska se värisee ja irrottaa mullan rikkakasvien juurista. Värinä auttaa myös haraa pysymään puhtaana rikkakasvien jätteistä, se ei
siis tukkeudu. Mullan siirtyminen rivin päälle
estetään suojalautasilla tai -levyillä.
Nykyään valmistetaan pääasiassa näitä itseohjautuvia takaharoja, joissa on joustopiikeissä
kolmioterät. Niihin saa myös erilaisia ohjauslaitteita rivillä pysymiseksi. On vakoa tunnusteleva
systeemi sähköohjauksella sekä kameralla riviä
seuraava systeemi. Nämä ovat aika arvokkaita,
mutta olisivat sopivia koneporukalle. Niillä ehtii
harata suuria aloja.

Kongskilden hara, jossa on jälkiharavat.

Riviruiskun ohjauspyörä ...
Matti Hento, Sucros Oy
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Comet Pro valmiste sokerijuurikkaan
tautien torjuntaan
Sokerijuurikkaalla merkittävin kasvitauti on
Ramularia (beticola)-sieni. Sitä esiintyy joinakin vuosina varsin runsaasti kasvustoissa aiheuttaen sadon laadun ja määrän heikkenemistä.
Myös Cercospora-laikkutautisientä voi esiintyä
sokerijuurikkaalla. Uusi Comet Pro -formulaatti (pyraklostrobiini 200g/l) on nyt hyväksytty
viljojen lisäksi myös näiden juurikkaan tautien
torjuntaan.
On tärkeää, että taudit torjutaan tarvittaessa
myös sokerijuurikkaalla. Näin taataan kasvin
optimaalinen yhteyttäminen ja sokerin muodostuminen. Ramularia-sieni aiheuttaa pahimmillaan mittavia menetyksiä sokerijuurikaspellolla.
Se voi tuhota jopa puolet juurikkaan lehtialasta
ja aiheuttaa 5–15 prosentin satotappiot.

välistä lähtien, ja jos tautilaikkuja havaitaan, on
syytä valmistautua ruiskutuksiin. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kun noin 15 prosentilla
lehtialasta havaitaan Ramularia–sienen, reunoiltaan mustia ja keskeltä harmahtavia, aluksi kooltaan noin 0,5 cm laikkuja, on syytä tehdä välittömästi Comet Pro -ruiskutus. Torjuntaruiskutus
tehdään viimeistään elokuun alussa 0,6–1,2 l/
ha käyttömäärällä. Annos valitaan tautipaineen
mukaan. Jos heinäkuun loppu on sateinen ja juurikkaan nostoaika näyttäisi siirtyvän pidempään
syksyyn, voidaan ruiskutus jakaa seuraavasti:
0,6 l/ha elokuun alussa ja toinen ruiskutus 0,6
l/ha, 2,5–3 viikkoa tämän jälkeen, 30 vrk:n varoaika huomioiden. Comet Pro tehoaa myös härmään, jos sitä esiintyy kasvustossa.

Lähtökohtana oikein ajoitettu torjunta

Ensimmäinen ruiskutus voidaan tehdä myös seoksena Tilt 0,5 l + Comet Pro 0,5 l/ha.

Ramularia-sienen torjunnassa on erityisen tärkeää torjunnan oikea ajoitus, erityisesti sen aloitus.
Kasvustoa on havainnoitava heinäkuun puoli-

Comet Pro -valmistetta myyvät K-maatalous ja
Rautia K-maatalous -ketjujen myymälät.

Kari Puukko, BASF Oy, kasvinsuojelu
Juurikassarka • Betfältet 1/2011 –
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järjestetään Västankvarnin koetilalla Inkoossa 7. heinäkuuta 2011.
Tilaisuuden toiminta on vahvasti neuvonnallinen. Peltopäivällä esitellään kasvinviljelyn viimeisintä
osaamista ja se järjestetään tilan koekentällä.
Näyttelyssä on mahdollisuus saada tietoa seuraavista aiheista:
•Lajikekysymykset
•Kasvinsuojelu
•Sokerijuurikkaan viljely
•Öljykasvien viljely
•Maan rakennekysymykset
•Bioenergia
Lisäksi esitteillä on kasvinviljelyn koneuutuuksia.

Suurempaa satoa ja laatua!
Härmä

Nyt myös sokerijuurikkaalle
tehokkaaseen kasvitautien
torjuntaan.
Ramularia

• erinomaista tehoa
merkittävimpiin tauteihin
• 5-9 % enemmän sokeria
• myös kasvua edistäviä
ominaisuuksia

Cercospora

K-MAATALOUS
Comet Pro on BASF’n rekisteröimä tuotemerkki.

Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

Uutuus!

Levi – Uusi juurikaslajike
Suomessa
Jalostaja Struben esittely

Strube yrityksenä
Strube on Saksassa Söllingen kaupungissa sijaitseva itsenäinen, keskikokoinen kehittyvään
maatalouteen suuntautunut kasvinjalostusyritys. Struben perheyritys on jo viiden sukupolven ajan, vuodesta 1877, jalostanut hyviä ensisijaisesti vilja- ja juurikaslajikkeita. Tämä toiminta
on aina ollut läheisesti yhteydessä maatalouteen. Yksi yrityksen vahvuuksista on hyvin kehittynyt kansainvälinen yhteistoimintaverkosto,
joka luo monipuoliset yhteistyömahdollisuudet
viljelystä myyntiin. Jalostustyössä Strube keskittyy asiakkaiden vaatimuksiin varmistaakseen
kannattavan viljelyn. Strube keskittyy sellaisiin
kasvien ominaisuuksiin, jotka säästävät resursseja, edistävät niiden stressin sietokykyä sekä
tautiresistenssiä. Yhtiöllä on pitkät perinteet uusien tuotteiden kehittämisessä.

LEVI – paikallisiin
olosuhteisiin jalostettu
juurikas
Struben tutkimus- ja kehitysosaston pääpaino on jalostaa
kasveja, jotka sopivat sopivat
paikallisiin olosuhteisiin. Strube jalostaa erilaisille alueille
ja jatkuvasti muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin
sopivia lajikkeita. Vain ne lajikkeet, jotka sopivat kunkin maan ilmasto-olosuhteisiin tuodaan
markkinoille. Paikalliset olosuhteet huomioiden
Strube tarjoaa ylpeänä suomalaisille juurikkaan
viljelijöille uuden LEVI-lajikkeen.
Nopea taimettuminen, vahva ja terveet lehdet
tekevät LEVIstä juuri suomalaisille pelloille
sopivan lajikkeen. LEVIn korkea sokerisato
yhdessä hyvän laadun kanssa tuo hyödyn viljelijälle.

Toimitusjohtaja Sina Isabel Strube ja hänen
isänsä Herman-Georg Strube

Struben strategia – kokonaisvaltainen
lähestymistapa
Yhtiön toiminta
perustuu yhtenäiseen strategiaan.
Kehitysprosessi
jakautuu kolmeen
eri osastoon:
1. Jalostusyksikkö
kehittää lajikkeita, joilla saadaan
aikaan hyviä tuloksia ja, jotka kaikki sopivat
juuri tiettyihin paikallisiin olosuhteisiin ja markkinoiden vaatimuksiin. Jalostuksella haetaan
geenejä, joiden avulla saadaan korkeita satoja.
Kehitysvaiheesta lajikkeen lisensointiin kuluu
lähes kymmenen vuotta.
2. Laatuyksikkö takaa, että lajikkeen potentiaali
saadaan täysin hyödynnettyä. Struben tavoitteena on löytää lajikkeita, jotka kasvavat nopeasti
ja joilla on vahvat taimet. Vain niistä siemenistä,
jotka täyttävät tiukat laatuvaatimukset, valitaan
useiden eri vaiheiden jälkeen viljelijöille toimitettavaa korkealaatuista siementä.
3. Agroservice on kattava neuvontaorganisaatio: strategiat on kehitetty yhdessä viljelijöiden
Juurikassarka • Betfältet 1/2011 –
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kanssa, tällöin yhdistyvät tieteen viimeisimmät
innovaatiot käytännön toimiin, sekä moderniin
ja osaavaan maatalouden tuotantoprosessiin.
4. Samalla tieto yksittäisistä havainnoista palautuu, jatkuvassa kiertokulussa, jalostusosastolle
Agroservicen kautta.
Vain näiden kolmen osaston hyvällä yhteistyöllä
voidaan taata, että Struben asettamat tavoitteet
saavutetaan: Saadaan mahdollisimman hyvä sokerisato erityisissä viljelyolosuhteissa, parhaalla
lajikkeella ja optimaalisella tuotantotekniikalla.

Tiet menestykseen
Taimettuminen
Tasainen
taimettuminen on
terveen ja elinvoimaisen
juurikaskasvuston edellytys. Aina hyvä laatuinen
siemen, helppokäyttöiset pillerit sekä paras
mahdollinen siemen kuori takaavat tasaisen
taimettumisen. Jo useana vuotena on Strube
kansainvälisissä taimettumisvertailuissa lyönyt
laudalta kilpailijansa.
Sokerisato
Onnistunut taimettuminen
ja
geneettisesti hyvätuottoisen, kestävän ja stressiä
sietävän lajikkeen
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käyttö antaa parhaan mahdollisen sokerisadon.
Struben tutkimuksen ja kehityksen keskipisteenä on aina ollut mahdollisimman suuri sokerisadon lisäys.
Menestyksen
maksimointi
Maatalousja
sokerisektorin
toiminnan
tulokset ovat selkeästi riippuvaisia
mahdollisimman korkean sokerisadon saavuttamisesta. Paikalliset viljely-olosuhteet ovat myös
tärkeitä. Nykyaikaiset strategiat ja käytännön
viljelykeinot takaavat toiminnalle mahdollisimman hyvän tuloksen.
Struben Agroservice antaa viljelijöille luotettavaa neuvontaa ja mahdollisimman hyvän tuoton
yhtiön tuottamien siementen avulla.

Lisätietoja:
Strube GmbH & Co. KG
Henning Friehe
h.friehe@strube.net

Syngenta – kehittyvä yritys
Suomen juurikkaanviljely on ollut aina tärkeä Hilleshögille ja Suomea
on pidetty toisena kotimarkkina-alueenamme. Meillä on vuosittain ollut
omia kenttäkokeita Suomessa. Löytääksemme parhaiten suomalaisiin
viljelyolosuhteisiin sopivia lajikkeita, on Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus
(SjT) tutkinut kahdella koepaikalla lajikkeittemme satotasoja. Tämä on
ollut erinomainen tapa olla lähellä markkinoita ja selvittää tarvittavia
lajikeominaisuuksia. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on hyvä
vastustuskyky sekä Aphanomyces-taimipoltetta että kukkavarsien
muodostusta vastaan. Omien kokeittemme avulla voimme nopeasti löytää
ne lajikkeet, joilla on edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi hyvä
satopotentiaali. Tämän jälkeen testaamme lajikkeet SjT:n virallisissa
lajikekokeissa.
Hilleshög ja Syngenta
Hilleshög on nykyään Syngentan omistama tuotemerkki. Syngenta on kansainvälinen yritys,
jonka toimiala on siemenet ja kasvinsuojeluaineet sekä muu maatalousalan toiminta. Sokerijuurikkaan siemenien lisäksi Syngentan ohjelmasta löytyy mm. mallasohraa (Tipple), syysrapsia, maissia, syysvehnää ja auringonkukkaa.
Myös useiden vihanneskasvien ja kukkien siemeniä myydään jo Suomessa. Toivottavasti näemme tulevaisuudessa myös muita Syngentan
kasveja Suomessa.
Kasvinsuojelupuolella Syngenta Crop Protectionilla on vahva asema Suomessa. Yrityksellä on
oma organisaatio, joka vastaa jälleenmyyjien ja
maanviljelijöiden neuvonnasta ja tiedottamisesta. Kaikki tuotteemme löytyvät kotisivuiltamme
(www.syngenta.fi). Sokerijuurikaspuolella tulee
ensimmäiseksi mieleen Cruiser-peittausaine.
Cruiser on tänä päivänä Suomen yleisin sokerijuurikkaan siemenien peittausaine.

vahvoja kasvikohtaisia tuotelinjoja. Toivomme
tulevaisuudessa pystyvämme tarjoamaan yhdistettyjä geneettisiä ja kemiallisia ratkaisuja, jotka
vastaavat asiakkaittemme vaatimuksia.
Tähän päästäkseen on Syngenta perustamassa
maailmanlaajuisesti 19 maantieteellistä aluetta.
Suomi ja muu Skandinavia tulee kuulumaan
North Europe Territoryyn yhdessä Englannin
ja Benelux maiden kanssa. Alussa asiakkaamme eivät tule huomaamaan suuria muutoksia,
mutta pitkällä tähtäimellä tavoitteenamme on
toimittaa korkeatasoisia ja yhä tehokkaampia
tuotteita mm. maatalouteen.

Panostukset jalostustyöhön
Sokerijuurikas on yksi Syngentan strategisista
tulevaisuuden kasveista. Tämä on tärkeää, koska jalostustyö on hyvin pitkäjänteistä. Eräs ensi
sijaisista päämääristämme on lisätä juurikkaan

Uusi Syngenta kasvamassa
Jo vuonna 2000, Syngentaa perustettaessa,
olivat maanviljelijät avainasemassa. Tämän
seurauksena yritys on nyt siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, jossa asiakkaille tarjotaan
kokonaisratkaisuja. Syngentaa voi käyttää hyväkseen Crop Protectionin ja Seedsin yhteisiä
voimavaroja ja tarjota viljelijöille ainutlaatuisa
viljelijöille sopivia ratkaisuja. Syngentan tavoitteena on, kasvinsuojelun ja siementoiminnan
tutkimus- ja kehitystyötä yhdistämällä, kehittää

Bioteknologia auttaa tarvittavien lajikeominaisuuksien etsinnässä.
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kilpailukykyä eli lisätä sokerisatoa. Muita tärkeitä ominaisuuksia, joiden eteen teemme töitä,
ovat mm. vastustuskyky lehtisairauksia ja ankeroisia vastaan. Ankeroiset ovat kasvava ongelma myös muualla Euroopassa. Sokeritehtaiden
läheisyyteen keskittyvä viljely lisää ongelmaa
nopeasti ja ankeroisten kestävyys on asetettava
ensisijalle.

Syngenta käyttää myös bioteknologiaa hyväkseen. Syngentan bioteknologiatutkimus mahdollistaa uusimpien työkalujen käyttämisen tarvittavien lajikeominaisuuksien etsimisessä. Nykyään
voimme laboratoriossa nopeasti nähdä, löytyykö
uuden risteytyksen jälkeen sokerijuurikaslinjasta
haluttu ominaisuus vai ei. Kenttäkokeissa voimme yhä enemmän keskittyä mittaamaan satopotentiaalia.

Syngentan sokerijuurikkaan jalostuksella on hyvät puitteet vastata tulevaisuuden haasteisiin.
2010 ostimme Nord Zuckerin sokerijuurikkaan
jalostusyrityksen Maribo Seedin Tanskassa. Tämän toiminnan hankkiminen täydentää Hilleshögin entisestään vahvaa tuotemerkkiä ja antaa
meille mahdollisuuden panostaa jatkossakin juurikkaanjalostuksen kehittämiseen. Maribo Seed
tulee jatkossakin olemaan itsenäinen yritys Syngenta konsernissa.

Ingvar Christensson, Syngenta Seeds

EDENHALL
Myymme uusia sekä käytettyjä
tehdaskunnostettuja nostokoneita
tulevaisuuden juurikasviljelyyn.

Hyvä valikoima. Soita ja kysy lisää!
Tervetuloa tutustumaan meidän
uusiin verkkosivuihin.
Välkommen att bekanta er med
vår nya hemsida.

www.edenhall.fi
Tehdaskunnostettu 733 -99 Hinta:
260 000 sek (n. / ca. 29 000€)
Fabriksrenoverad 733 -99 Pris:

Vi säljer nya och fabriksrenoverade
upptagare för framtidens betodling.
Stort utbud. Ring så berättar vi mer!

Myymme Suomessa ja Ruotsissa uusia
18-rivisiä Tume Beetmaster kylvökoneita.
Vi säljer nya 18-radiga Tume Beetmaster
såmaskiner i Finland och Sverige.
18-rivinen Tume Beetmaster
18-radig Tume Beetmaster
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Myynti /
Torbjörn Nyberg
Försäljning: Puh/Tel 0500234002

Växtskyddsråd för sommaren
2011
I växtskyddet följer man under inkommande sommar de av EU godkända
maximi mängderna för etofumesat (verksam substans i Tramat och
Betanal Progress) och fenmedifam (verksam substans i Betanal).
Användningsbegränsningarna finns nu på försäljningsförpackningarnas
etiketter och man bör följa rekommendationerna vid besprutning.
I fortsättningen kommer en varierande växtföljd
att ge möjligheter till en effektivare ogräsbekämpning än monokultur. Detta betonas i synnerhet vid användning av etofumesaten, som
man i framtiden bara får använda 1000 g/ha av
under en tre års period. Sockerbetsodling bara ett
år av tre eller två år av tre på samma skifte torde
inte förorsaka problem i ogräsbekämpningen. I
allmänhet har ogräsbekämpningen på alla mellanväxter en avgörande betydelse, det lönar sig
till exempel att välja sådana preparat till spannmål som har god effekt på måra och åkerbindor
samt fleråriga problemogräs. Växtföljd minskar
för sin del också riskerna för växtsjukdomar och
är den enda möjligheten att reducera antalet
sockerbetsnematoder.
Vid övervakningen av tvärvillkoren är tyngdpunkten i år satt på säker användning och lagring av växtskyddsmedel. Inspektörerna kontrollerar växtskyddsmedelsanvändningen för
de olika skiftena. Därför skall bruksmängderna
noggrant antecknas i skifteskorten. Man kommer också att granska lagerutrymmena för växtskyddsmedel. Växtskyddsmedlen skall lagras
och hanteras sakligt på gården, hållas utom räckhåll för barn samt uppbevaras i originalförpackningar skilt från livsmedel och djurfoder. Inga
i Finland oregistrerade bekämpningsmedel/förpackningar får förekomma på gården.
Varje EU-land kommer att göra upp en nationell handlingsplan för hållbar användning av
bekämpningsmedel, eller en s.k. NAP (National Action Plan) i enlighet med EU:s ramdirektiv. Nap:s centrala målsättning är ett balanserat
växtskydd och befrämjandet av integrerad bekämpning (IP). Detta innebär att man eftersträ-

var förebyggande åtgärder, t.ex. växtföljd som
minskar risken för förekomst av växtskadegörare och sålunda risken för mänskans hälsa och
miljön förorsakade av användning av bekämpningsmedel. Ramdirektivet förutsätter att alla
som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel
från och med 2014 tillämpar de allmänna principerna för integrerad bekämpning. Sockerbetsodlingen tillämpar redan nu NAP-principerna
bra eftersom man i växtskyddet för sockerbetor
använder radhackning, radsprutning, behovsanpassad bekämpning och växtföljd.

Betning av frö
Rotbrand bekämpas med hjälp av betning med Tiram- och Tachigaren-betningsmedel. För bekämpning av skadedjur används Cruiser-, Gaucho- eller
Poncho Beta -preparat. Man rekommenderar Poncho Beta -frö ifall det efter förfrukten blivit kvar organiskt material i marken (vall eller spannmål) eller
ifall man använt kreatursgödsel. Då förekommer
det mera än vanligt skadedjur (hoppstjärtar, dvärgfotingar och tusenfotingar)som lever i marken.
På grundvattenområden får man endast använda
Gaucho-betat frö. Här har det kommit förändringar i användningen i år. Gaucho-frö får användas högst två år efter varandra och därefter
måste man hålla en två års paus. Alternativt kan
man använda Gaucho-frö tre år i rad och därefter
måste man hålla fyra års paus.
På andra än grundvattenområden får man använda Cruiser-frö varje år. Poncho Beta -frö får
användas tre år efter varandra på samma skifte,
därefter måste man hålla en fyra års paus. För
Gaucho gäller samma bruksbegränsningar som
på grundvattenområden.
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Cruiser-, Gaucho- och Poncho Beta -betning
räcker i allmänhet till för att bekämpa loppor och
flyn. Ifall det förekommer extra mycket flyn skall
man utföra en skadedjursbesprutning genast när
plantorna kommer upp, för flyna är aktiva tidigt
på våren när de lämnar sina övervintringsställen. Den första ogräsbesprutningen kommer för
sent med tanke på flyna. På grundvattenområden får man använda pyretroider (Decis Mega
50 W, Karate Zeon-teknik, Fastac och Sumi Alfa).
På grundvattenområden får man inte använda
dimetoat-preparat (Danadim Progress, Perfektion 400 och Roxion).

Begränsningar i användningen av
etofumesat
Enligt EU:s bestämmelser kan man använda högst
1000 g etofumesat per hektar under tre år. Begränsningarna berör Tramat 500 SC och Betanal
Progress SE. I tabell 1 presenteras de största tillåtna
bruksmängderna per hektar under växtperioden
när man odlar sockerbetor varje år på skiftet, två år
av tre eller ett år av tre.

Användningsbegränsning för
fenmedifam
Man får årligen använda 960 g fenmedifam per
hektar. Begränsningarna berör preparaten Betanal SE och Betasana 2000, vilka man årligen får
använda högst sex liter per hektar på samma
skifte. Det finns en anmärkning om bruksbegränsningarna på försäljningsförpackningarna
detta år och det måste beaktas i användningen
från och med i år. Bruksbegränsningen har redan
funnits på försäljningsförpackningarna för Betasana 2000. Undantaget utgörs av Medifam 320
SC, vars försäljningsförpackning inte ännu detta
år innehåller begränsningarna för fenmedifam.
Man måste komma ihåg att preparatet är dubbelt starkare än Betanal SE och Betasana 2000.

Grundvattenbegränsningar
På grundvattenområde gäller ytterligare begränsad användning för fenmedifam, desmedifam och etofumesat. I besprutningen måste
följande direktiv följas: ifall alvens jordart på
skiftet är genomsläpplig (fin mo eller grövre)
och att man där odlar sockerbetor årligen, måste
man använda radspruta. Besprutningarna på
dessa områden över hela ytan måste årligen göras med minsta möjliga dos om man odlar betor
vart annat år. Om alvens jordart är lera kan betor
odlas årligen med minsta möjliga dos. Åkrarna
skall vara täckdikade. Runt brunnar och källor,
som används som vattentag måste man lämna
en minst 30–100 meter bred obesprutad skyddszon.

Bekämpning av ogräs
Det har inte kommit några nya preparat för bekämpning av ettåriga ogräs i sockerbetsodling. De
högsta tillåtna bruksmängderna för metamitronpreparat (Goltix, Metafol, Meta) och Safari har bibehållits på samma nivå. Goltix, Metafol och Meta
får användas på samma skifte årligen högst sex
liter per hektar. Metamitron-preparat får inte användas på grundvattenområden eftersom det kan
röra sig i marken.

Besprutningsprogrammet –
bekämpning av ettåriga ogräs
Den första bekämpningen av ettåriga ogräs måste göras i tid. Den bästa tidpunkten är då största
delen av ogräsen, förutom måra (1. örtbladsrosetten öppnat sig) är på hjärtbladsstadiet. Ifall
man försenar sig med den första besprutningen
hinner ogräsen bli alltför stora och då behövs
större mängder bekämpningsmedel och olja.
Under normala förhållanden görs den andra
besprutningen 7–12 dygn efter den första. Ifall
vädret är kallt/torrt gror nya ogräs långsamt

Tabell 1. Maximala bruksmängder för Tramat och Progress per hektar och växtperiod beroende
på antalet år i växtcirkulationen.
Tramat 500 SC
Betanal Progress SE
Slgt. max l/ha
Slgt. max l/ha
Odling varje år på skiftet
0,67
2,9
Odling två år av tre på skiftet
1,0
4,3
Odling ett år av tre på skiftet
2,0
8,6
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och man kan vara tvungen att flytta fram besprutningstidpunkten med några dagar. Tredje
besprutningen är aktuell när nya ogräs grott och
de är på hjärtbladsstadiet. Hackning rekommenderas mellan andra och tredje besprutningen
ifall det blivit mycket ogräs kvar efter de tidigare
besprutningarna.
I bruksmängderna i tabell 1 och 2 har man beaktat de i kraft varande EU-begränsningarna
(Tramat 500 SC och Betanal Progress SE samt
Betanal SE och Betasana 2000). Besprutningarna
skall utföras under så gynnsamma förhållanden
som möjligt, hög relativ fukt-halt, temperaturen
15–20 oC, lugnt väder och ogräsen på hjärtbladsstadiet. Då kan man an-vända mindre mängder
preparat. De normala bruksmängderna finns
i tabell 1 och 2 mitt i skalan. I torra liksom i
svala eller kalla förhållanden behövs det större
mängder preparat. I gynnsamma förhållanden
kan man an-vända minsta möjliga mängd olja.
I torra och svala förhållanden behövs de största
oljemängderna (inom parantes).
Medifam 320 finns inte med i tabell 1 och 2., dess
bruksmängder har inte förändrats. Bruksmängderna på lätta jordar i första besprutningen är
0,8–1,0 liter per hektar, i den andra och tredje
1,0–1,2 liter per hektar. På ler- och mulljordar är
bruksmängden för Medifam 1,0–1,2 l/ha i den
första och 1,2–1,5 l/ha i den andra och tredje
besprutningen. Tillsammans med Medifam används Power Oil 0,5–1,5–(2,0) l/ha beroende på
jordart och sprutförhållanden.

Sprutprogram med en verksam
substans
I tabell 2 finns tankblandningarna för sprutprogram med en verksam substans och tre besprutningar när man odlar sockerbetor varje år
på skiftet, två år av tre eller ett år av tre.

Sprutprogram för Progress
I tabell 3 presenteras Progress-programmets
tankblandning för tre besprutningar då sockerbetor odlas varje år, två år av tre eller ett år av tre
på samma skifte.
Safari-programmet rekommenderas ifall det
förekommer kamomill, brunskära, bindor, korsblomstriga ogräs, harkål och etternässla.

Skadade sockerbetsbestånd
Ifall man upptäcker rotbrand, betnematoder eller skador på grund av sandstorm eller frost i
sockerbetsbestånden skall man kontakta sockerbetskonsulenten innan man besprutar. I undantagsfall måste man ta till delad behandling och
mindre mängder bekämpningsmedel, beroende
på förhållandena.

Ettåriga problemogräs
För att bekämpa måra och bindor (trampört,
åkerpilört, åkerbinda) behövs tillräckligt mycket
etofumesat och bra markverkan av metamitron.
Ifall man odlar sockerbetor i monokultur är den
tillåtna mängden etofumesat i dessa fall för låg
och bekämpningsresultatet kan bli dåligt ifall
det finns rikligt av dessa ogräs. Sockerbetsodling
vartannat år på skiftet möjliggör ännu en relativt tillfredsställande dos etofumesat och rätt bra
bekämpnings-effekt. Om man sätter till Safari i
tankblandningen förbättras bekämpningsresultatet på måror och bindor. Pilörten är känslig för
Safari när det första örtbladet öppnat sig. Safari
har bra effekt på mårorna när den första örtbladsrosetten öppnar sig. Safari gör att ogräsens
tillväxt blir långsammare, så det behövs minst
två på varandra följande besprutningar. Ogräsen klarar en besprutning med Safari. På skiften
med måra och trampgräs och när förhållandena
är torra rekommenderas en hackning mellan
andra och tredje besprutningen.
På fält med kamomill lönar det sig att använda
Safari-program. Ifall man inte använt Safari vid
den första besprutningen, så är effekten inte tillräcklig på kamomill vid den följande besprutningen. I dessa fall lönar det sig att som komplement till Safari använda 0,3–0,4 l/ha Matrigon.
På grundvattenområden får man inte använda
Matrigon.
Ensidig sockerbetsodling på skiftet och små doser etofumesat sprutat över hela ytan kan leda
till att skiften med mycket måra- och bindor kan
bli dåligt bekämpade. Hackning rekommenderas på dessa skiften. Ifall man använder radspruta kan man bespruta hela arealen vid den första
besprutningen och vid de följande besprutningarna använda radspruta. Om man använder radspruta måste man hacka efter besprutningen.
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Tabell 2. Sprutmängderna för Tramat har beräknats för tre besprutningar per hektar så att etofumesat-mängderna hålls inom EU-ramarna beroende på antalet år med sockerbetor på skiftet under
tre års tid. Betanal SE och Betasana 2000 kan användas högst 6 l/ha under en växtperiod.

Fleråriga problemogräs

Sjukdomar på sockerbetor

Åkertistel, fettistel och kvickrot är lättast att bekämpa då man odlar spannmål. Effektiv bekämpning kräver flera mellanår. På betfälten bekämpar
man härdar av åker- och fettistel med Matrigon,
bruksmängden är 1,0–1,5 l/ha. På rosettbladsstadiet räcker 1 l/ha för att bekämpa åker- och
fettistel ifall vädret är varmt. Effekten ökar en
aning om man använder lite olja (0,5 l/ha). Om
det förekommer mycket tistel behövs det en extra bekämpningsomgång, som görs efter cirka två
veckor.

Ifall vädret varit rätt varmt och regnigt så kan
de första fläckarna av svampen Ramularia beticola visa sig på bladen i slutet av juli och början
av augusti. Det lönar sig att bespruta beståndet i
början av augusti. Ifall vädret förblir regnigt och
sjukdomstrycket är högt, behövs det sannolikt
en andra besprutning efter ett par tre veckor.
Tidigare godkända preparat för sockerbetor är
Tilt 250 EC och Amistar. Nytt preparat är Comet
Pro.

Det lönar sig att göra den första kvickrotsbekämpningen när växten har 3–4 blad. Upprepad
behandling blir aktuell ungefär efter tre veckor.
För ogräsbekämpning har man godkänt Agil 100
EC och Targa Super 5 SC. De kan användas även
på grundvattenområden. Däremot är användningen av Focus Ultra och Fusilade Max -preparaten förbjudna på grundvattenområde.
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I tabell 4 presenteras bruksmängderna för de
olika preparaten vid bekämpning av Ramularia
när beståndet besprutas en eller två gånger. Alla
preparat får användas på grundvattenområde.
För att förhindra bildandet av resistenta svampstammar rekommenderas att man breddar effekten genom att göra en tankblandning av olika
preparat.

Tabell 3. Sprutmängderna för Betanal Progress och FEN har beräknats för tre olika besprutningar
per hektar så att mängderna etofumesat och fenmedifam hålls inom EU-direktivens gränser beroende på antalet år med sockerbetor på skiftet.

Följande förkortningar används:
MET (metamitronpreparat) = Goltix 700 SC, Metafol 700 SC
FEN (traditionellt metamitronpreparat) = Betanal SE, Betasana 2000
Olja (paraffinolja) = t.ex. Sunoco 11E/3
Att beakta vid besprutningen:
1. Vattenmängd 150–200 l/ha
2. *MET- bruksmängden skall vara 0,5 l/ha/besprutning i Safari-programmet
3. MET-preparaten har användningsförbud på grundvattenområden. Därför kan på grundvattenområden endast använda Safari-program. Safari används redan i den första besprutningen.
4. På lätta jordar och om förhållandena är goda används de lägsta möjliga preparat- och oljemängderna. På ler- och mulljordar under torra förhållanden används de högsta tillåtna preparat och oljemängderna. Ifall vädret är varmt kan en stor oljemängd skada sockerbetan.
5. Safari rekommenderas inte på lerjordar ifall det är mycket torrt för då är sockerbetan mycket känslig för skador.
6. På mulljordar används 2,0 l/ha MET i den 1. besprutningen och 1,5 l/ha i den 2. och 3. besprutningen (inom parentes).
7. Man tillsätter 0,3 l/ha Matrigon i den 2. besprutningen om kamomillen överlevt 1. besprutningen.
Matrigon får inte användas på grundvattenområden.
8. Ifall förhållandena under den första besprutningen är optimala kan man använda 0,8 l/ha Betanal
Progress och olja 0,3 l/ha. Minst 1,0 l/ha Betanal SE/Betasana 2000 bör användas.
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Reglone
Reglone får för närvarande endast användas
för att förstöra hela beståndet vid omsådd. Det
är bara tillåtet att använda vartannat år på samma skifte. Reglone får inte användas i egentlig
ogräsbekämpning.

Touchdown Premium
Touchdown Premium får användas innan sockerbetsplantorna kommer upp (1–1,5 l/ha + fästmedel 0,5 l/ha). Preparatet kan också användas
för att förstöra hela beståndet före omsådd (2
l/ha + fästmedel 0,5 l/ha). När man besprutar
med Touchdown Premium används 200 l vatten per hektar. Preparatet får inte blandas med
några andra preparat.

Tabell 5. Betanal Progress SE och motsvarande
mängder Tramat 500 SC och Betanal SE och Betasana 2000 (l/ha).

Tabell 4. Bekämpning av Ramularia i sockerbetor med en eller två behandlingar
(delad behandling).
Engångsbehandling
Delad behandling
I början av augusti
1. besprutningen i början av augusti
		
2. besprutningen 2-2,5 veckor senare
l/ha
l/ha
Tilt 250 EC
0,5–1,0
2 x 0,5 			
		
Tilt + Amistar 0,5 + 0,5
Amistar
0,5–1,0
		

2 x 0,5			
Amistar + Tilt 0,5 + 0,5

Comet Pro
0,6–1,2
		

2 x 0,6			
Comet Pro + Tilt 0,5 + 0,5

Marja Turakainen, CfS
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Kolmen tehoaineen
voimaa sokerijuurikkaan
rikkatorjuntaan
• Laaja-alainen teho
• Luotettava - pitkän ajan hyvät
kokemukset
• Turvallinen juurikkaalle
• Uusitut käyttöohjeet, tuote hyvin
testattu

Muista myös Betanal SE-valmiste
olennaisena osana juurikkaan
rikkatorjuntaa

Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä.
www.bayercropscience.fi, www.bcsmobil.se
Bayer Oy, Bayer CropScience • Keilaranta 12 • 02150 Espoo
Puh. 020 78521 • Fax 020 785 82 13

Mangan (Mn) som
växtnäringsämne
Hos sockerbetor förekommer manganbrist eftersom de odlas på väl kalkade
jordar. Trots att det finns rätt stora manganreserver i marken, är problemet
ofta mängden lösligt och växttillgängligt mangan i marken. När markens pH
överskrider 6,5 försämras manganets löslighet i marken. Sockerbetan behöver
mera mangan än andra odlingsväxter. Ifall sockerbetan inte har tillräcklig
tillgång till mangan påverkar det växtens fotosyntes och sålunda tillväxten med
följd att skörden minskar och kvaliteten blir sämre.
Manganets betydelse för
växten
Mangan är ett essentiellt spår-ämne för växterna. Manganets viktigaste uppgift är fotosyntesen där
det deltar i spjälkningen av vatten. Vätet och elektronerna som
frigörs från vattnet blir växttillgängliga. Syret frigörs och lämnar
växten. Manganet behövs i växten
för att aktivera bl.a. enzymer. I
växten fungerar enzymerna i kolhydratsyntesen. Kolhydraterna
bildas av glukos- och fruktosenheter och i den syntesen behövs Symptom på manganbrist på sockerbetsblast. Bild: Yara Suomi
mangan.
Eftersom mangan rör sig dåligt i växten, syns
bristsymptomen först i de unga växtdelarna i
sockerbetan. Mellan bladnerverna uppstår det
ljusa fläckar på försommaren. Ifall bristen är
mycket stor kan bladen bli helt och hållet ljusa
och växten blir helt utan gröna blad som kan
upprätthålla fotosyntesen. Bladen blir ljusa därför att bildningen av klorofyll störs på grund av
bristen på mangan. Bristsymptomen påminner
om de som uppstår vid magnesiumbrist men då
drabbas de äldre bladen först och tidpunkten är
sensommaren. Bristsymptomen kan också ta sådana uttryck i växtligheten att sockerbetans blad
blir upprättstående.
Mängden mangan i växten beräknas utgående
från torrsubstansens innehåll av mangan. En
hektars sockerbetsskörd (40 ton/ha) + blast-
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skörd (39 ton/ha) innehåller sammanlagt 0,570
kg mangan och av det finns det 0,350 kg i roten
och 0,220 kg i blasten. Rot- och blastskörden
påverkas av många faktorer, såsom olika växtförhållanden, åkerskiftenas bördighet och hur
mycket de gödslats.

Mangan i marken
Eftersom mangan rör sig långsamt i marken
måste rötterna växa ut till manganet. Därför lider unga växter, vars rötter inte vuxit ut tillräckligt, mera av brist på mangan än äldre växter.
Det för växten tillgängliga manganet är en
tvåvärdig katjon (Mn2+). Det finns rätt stora
manganreserver i marken men andelen lösligt
mangan är mycket liten, endast några procent.
En stor del av det i marken olösliga manganet

förekommer i form av manganoxid (MnO2) och
-hydroxid (Mn(OH)2). När markens pH är över
5,8 så minskar växelverkan mellan järn-aluminiumoxid och -hydroxid manganets löslighet i
marken. I praktiken kan man bäst förbättra tillgängligheten till mangan genom att reglera dess
löslighet. Ifall markens pH är högt, kan sockerbetan ta upp mangan endast från sura gödselgranulat eller om manganet ges i löslig form som
bladgödsel. Manganet blir växttillgängligt först
då när manganet frigörs i löslig form i markvätskan från ovan nämnda föreningar. Rotutsöndringar kan i viss mån lösa bundet mangan.
Manganets löslighet ökar när surheten i marken
ökar, som inte är en bra sak med tanke på sockerbetans krav på pH. När pH sjunker under 5 kan
mangan förekomma så rikligt att koncentrationerna blir skadligt höga.
Hög mullhalt och låg lerhalt i marken försvårar
upptagningen av mangan eftersom manganet
oxideras under sådana förhållanden. Väderförhållandena inverkar också på tillgången av mangan. Under försommarens ofta kalla och våta
förhållanden kan bristen på mangan förekomma
mera än vanligt eftersom rottillväxten och näringsupptagningen då är långsammare. När marken värmts upp räcker det till en början ganska
länge innan manganupptagningen åter kommit
igång och växterna kan lida av manganbrist. Ifall
marken är torr en längre tid oxideras det lösliga manganet så att det blir svårlösligt och hos
unga växter kan det synas som bristsymptom.
Manganet blir igen växttillgängligt när markens
fuktighet ökar.

Gödsling
Ifall markens pH är över 6, är mangan ändå i
surt gödselmedel tillgänglig för växterna. För
upptagning av mangan är det viktigt på de åkrar
som har högt pH att använda radmyllning. Vid
radmyllning bildas det runt gödselraden surare
förhållanden än på andra ställen av åkern och
mangan blir lättlösligt för växterna. Därför är
det lättaste sättet att tillföra tillräckligt mycket
mangan till växterna att använda NPK-gödsel
vid vårgödsling av betorna. Mangan kan ges
skilt som granulerad mangangödsel (MN 5 %, N
1 %), som myllas in i marken genom harvning
eller placeringsgödsling. Bruksmängderna för
mangangödsel är 100–200 kg/ha. Vid bredsprid-

ning av mangangödsel är dess verkningsgrad
dålig men när man ger tilläggsmangan frigörs
mangan alltid lättare vid gödselraden. Om man
har tillgång till utrustning som kan placera mangangödsel i samma rad som NPK gödseln är
manganets verkningsgrad i samma klass som
den manganhaltiga NPK gödselns.
Mangan kan också ges som bladgödsel och då
är den omedelbart tillgänglig för växterna. Ifall
man kan se manganbrist hos växterna eller ifall
manganbrist förekommer allmänt på skiften,
kan man korrigera bristen med bladgödsling.
Man är också tvungen ty sig till besprutning ifall
försommaren varit torr. För tilläggsgödsling med
mangan finns YaraVita Mantrac Pro (Mn 500 g/l,
N 69 g/l) som ersätter den äldre mangansulfaten. Bruksmängden för YaraVita Mantrac Pro är
1–2 l/ha på 4–6 bladstadiet, vattenmängden är
200 l/ha. Ifall manganbristen är måttlig eller stor
och det ännu förekommer bristsymptom skall
besprutningen göras på nytt efter 10–14 dagar.
Om markens manganhalt är mycket lågt är
det skäl att gödsla i lager med mangangödsel.
Bladgödsling är ett bra sätt att säkerställa årets
mangangödsling. Bladgödsling har inget lagrande effekt utan det måste göras om varje år man
odlar betor på skiftet. Om man inte använder
radmyllning på våren är det oftast skäl att bladgödsla när det inte frigörs tillräckligt med mangan från marken.
Det lönar sig på sockerbetsskifte att analysera manganhalten i samband med den vanliga
markkarteringen. I bördighetsundersökningen extraheras manganet från marken med sur
ammonium-acetat-EDTA-lösning. Med denna
metod kan man extrahera allt mangan i marken. Analysresultatet ger inte riktigt rätt bild av
sockerbetans tillgång på mangan för extraheringsmetoden förvandlar allt mangan till löslig
form. Mätningsresultatet omvandlas med en s.k.
pH-faktor, som beaktar markens pH-värde. När
markens pH är över 6,3 inverkar pH-faktorn inte
på manganhalten. Ifall manganhalten på skiftet
enligt markkarteringen ligger under nivån tillfredsställande och pH är högt, lönar det sig att se
till mangangödslingen och beakta manganbehovet före bristsymptomen uppträder.
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Mangangödslingen ges enligt sockerbetans behov och markens bördighetsklass. Sockerbetan
behöver under växtperioden ungefär 20 kg mangan per ha. När man vet markens manganhalt
(mg/l) kan man beräkna den mängd mangan
som skall ges i form av gödsling med hjälp av
följande formel: 400/(Mn mg/l + 11,1) – 10,9.

Utgående från formeln kan man konstatera att
ifall manganhalten är tillfredsställande eller bättre skulle mangangödsling inte mera behövas.
Det kan dock förekomma bristsymptom även
ifall bördighetsvärdena är goda eftersom manganet binds hårt i marken i olöslig form när åkrarna i övrigt är i gott skick och pH är över 6,5.

Exempel 1: Marken i åkern är mycket mullhaltig
mjällera, pH är 6,6 och åkerns pH-korrigerade
manganhalt är 6,0 mg/l (rätt dålig). Om man
sätter värdet i formeln kan man beräkna behovet
av mangangödsling: 400/(6,0 mg/l + 11.1) -10,9
= 12,5 kg/ha. Den mängs mangan som borde
frigöras från marken är i detta fall 7,5 kg/ha.

I tabell 1 presenteras utan jordartsklassificering
manganhalterna per bördighetsklass. Manganhalten är justerad genom att beakta markens
surhet.

Exempel 2: Jordarten är mullhaltig molera, pH
är 6,5 och markens korrigerade manganhalt är
24,5 mg/l (tillfredsställande). När man sätter in
värdena i formeln kan man beräkna behovet av
mangangödsling: 400/(24,5 mg/l + 11,1) – 10,9
= 0,336 kg/ha. Den mängd mangan som borde
frigöras från marken är i detta fall 19,6 kg/ha.

Tabell 1. Alla jordarters manganhalter enligt
bördighetsklass
Bördighetsklass
mg/l jord
Dålig
Rätt dålig
Försvarlig
Tillfredsställande
God
Hög

Alla jordarter
pH korrigerad Mn-halt 		
0–6,0
6,1–12,0
12,1–25,0
25,1–75,0
75,1–250,0
251,0–1 000,0

Källor:
Draycott, P. A. & Christensen D. R. 2003. Nutrients of Sugar Beet Production. Soil-plant relationship. Micronutrients or
trace elements. p. 80-106.
Betfältet 1999/2. Odlingsguide för sockerbetor.

Marja Turakainen, CfS
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Yhteystiedot
SUCROS OY

Pääkonttori ja Säkylän tehdas		
		
Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet:

Maakunnantie 4
27820 SÄKYLÄ

010 431 060 		
faksi 010 431 4855

etunimi.sukunimi@nordicsugar.com

Maatalousjohtaja
Matti Kukkola		
			

010 431 5703
0400 407 916

Viljelypäällikkö
Tero Tanner		
			
		
Viljelytoimisto
Soili Saarinen		

010 431 4825
040 543 6873
010 431 4810

Konsulentit
Matti Hento		
			

010 431 4811
0400 222 546

Heimo Holma		
			
		
Marika Muntola		
			

010 431 4812
050 521 4623
010 431 4876
040 146 9330

Heikki Väisänen		
			

010 431 4814
0400 416 992

Ruotsinkieliset
Staffan Eliasson
Löwenkatu 2
		
10300 KARJAA
			
			

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS

		
		

040 533 6497
s-posti:
staffan.eliasson@
nsl.fi

Toivonlinnantie 518 			
21500 PIIKKIÖ
faksi (02) 737 6409

SjT:n sähköpostiyhteydet:

etunimi.sukunimi@sjt.fi

Johtaja

Susanna Muurinen, äitiyslomalla

Vt. johtaja

Tero Tanner		

040 543 6873

Tutkija

Marja Turakainen 		

050 382 5552

Tutkimusagrologi

Marte Römer-Lindroos

040 773 9343

Tutkimusagrologi

Hanne Riski		

040 773 9353

Tutkimusagrologi

Markus Sjöholm		

040 160 8811

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikasPekka Myllymäki
valiokunnan puheenjohtaja		

Raveantie 81
23140 HIETAMÄKI

(02) 431 0300
0400 828 375

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
Antti Lavonen
sihteeri		

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 413 2462
040 558 0512

Sokerijuurikkaan viljelijöiden
Marja-Liisa Mikola-Luoto
neuvottelukunnan puheenjohtaja		
Rantalantie 26
		
27800 SÄKYLÄ

050 569 5627
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Juustokakku
75 g leivontamargariinia tai voita
½ dl Dansukker Fariinisokeria
1 tl Dansukker Vaniljasokeria
1 kananmuna
150 g (2 ½ dl) vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
Täyte
200 g maustamatonta tuorejuustoa (esim. Philadelphia)
1 prk 250 g) rahkaa tai ricottajuustoa
3 keltuaista
1 rkl Dansukker Vaniljasokeria
1 ½ dl Dansukker Taloussokeria
1 pestyn sitruunan keltainen kuoriraaste ja mehu
1 rkl perunajauhoja
3 valkuaista
Pinta
200 g mustaherukoita tai vadelmia, pakaste
1 dl Dansukker Hyytelösokeria
2 dl vettä
Vaahdota huoneenlämpöinen rasva ja sokerit vaaleaksi. Lisää kananmuna rasvasokeriseokseen rivakasti vatkaten ja sekoita jauho-leivinjauheseos joukkoon. Vuoraa irtopohjavuoka (ø 23–25 cm) leivinpaperilla ja voitele vuoan reuna. Painele taikina vuoan
pohjalle ja 3–4 cm verran reunoille. Pane vuoka jääkaappiin tai pakastimeen täytteen
valmistuksen ajaksi.
Sekoita täytteen aineet, paitsi valkuaiset, sileäksi. Vatkaa valkuaiset vaahdoksi ja
sekoita vaahto juusto-rahkatäytteen joukkoon. Kaada täyte vuokaan. Paista uunin alaosassa 150–170 asteessa 60–75 minuuttia. Anna kakun jäähtyä seuraavaan päivään
jääkaapissa.
Viimeistele pinta juuri ennen tarjoamista. Ripottele jäiset marjat pinnalle. Kuumenna
hyytelösokeri ja vesi kiehuvaksi ja keitä, kunnes liemi kirkastuu. Jäähdytä hetki ja
lusikoi hyytelöliemi marjojen päälle. Nauti kahvin tai makean kuohuviinin kanssa.
Vinkki!
Tarjoa juustokakun kanssa vaniljakastiketta, sokerilla maustettua marjakastiketta tai
tuoresosetta.
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