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Näin voi olla. Suomalaisen sokerijuurik-
kaan viljelyn pitkä perinne on nojannut 

viljelyn keskittymiseen samoille tiloille ja loh-
koille. Tämä malli on toiminut pitkään, mutta 
tehokkuusvaatimusten kasvaessa, juurikasta ei 
voida kasvattaa vuodesta toiseen samoilla loh-
koilla satotasojen pysyessä samalla tasolla.

Kuten niin monessa yhteydessä on todettu, 
sokerijuurikas on elänyt Suomessa suurta 

murroksen aikaa 2000-luvulla. Lienee kuiten-
kin aiheellista todeta, että pitkä juurikkaan vil-
jelyhistoria Suomessa kattaa monia muutoksia 
myös ennen 2000-lukua. Toki viimeisimmät, 
sokerikiintiön leikkaukset, ovat tuoreimmassa 
muistissa.

Meillä on edelleen murroksia edessä, ne ovat 
väistämättömiä. Saadaksemme sokerijuu-

rikkaan keskimääräiset satotasot nousemaan 
edelleen ja voimakkaammin, tulee tutkimuksen 
tukea viljelijöitä työssään entistä tehokkaammin. 
Tämän hetken yksi suurimmista haasteista tulee 
olemaan siirtyminen sokerijuurikkaan viljelyn 
monokulttuurista asteittain entistä parempaan 
viljelykiertoon yhteistyössä viljelijöiden, tutki-
muksen ja teollisuuden kanssa. 

Muun muassa tätä työtä tehdään sokeri-
juurikkaan tutkimuksen parissa tällä het-

kellä erittäin voimakkaasti. Tutkimus keskittyy 
vuonna 2011 erityisesti ankeroisen saneeraaja-
kasvien käyttöön ankeroisen vaivaamilla loh-
koilla. Samoin tutkimusta tehdään ankeroisen 
isäntäkasveista, jotta voidaan selvästi osoittaa 
mitkä kasvit sopivat parhaiten juurikkaan vilje-
lykiertoon vähentämään ankeroiskantaa tai vas-
tavuoroisesti mitkä kasvit eivät lainkaan sovellu 
juurikkaan välikasviksi.

Onko juurikas 
vihreämpää aidan 
toisella puolella?

Så kan det vara. Den finländska betodlingens 
långvariga traditioner grundar sig på odling 

som har koncentrerats på samma gårdar och åk-
rar. Den här modellen har fungerat länge, men 
effektivitetskraven ökar och det är omöjligt att 
odla betor år efter år på samma skiften och på 
samma gång bibehålla skördenivån.

Som i många sammanhang har konstaterats, 
har sockerbetan i Finland fått uppleva stora 

förändringar under 2000-talet. Det är värt att 
konstatera att i betodlingens långa historia in-
går förändringar också före 2000-talet. Dock de 
senaste, minskningarna av sockerkvoten, finns 
ännu i färskt minne.

Vi kan ännu vänta oss nya förändringar, de är 
oundvikliga. För att fortsättningsvis öka på 

skördenivåerna, kraftigare och i rask takt, måste 
forskningen i sitt arbete ännu effektivare stöda 
odlarna. Den för stunden största utmaningen 
kommer att vara, att stegvis övergå från mono-
kultur till bättre växtföljd i samarbete med od-
larna, forskningen och industrin.

Bland annat på det här satsar forskningen 
kraftigt på för tillfället. År 2011 koncentrerar 

forskningen sig på användning av sanerings-
växter på åkrar där det finns nematoder. Också 
värdväxter till nematoder undersöks, så att man 
tydligt kan visa vilka växter passar bäst i växt-
följden för att minska på antalet nematoder eller 
vice versa, vilka växter som inte alls passar in i 
växtföljden.

Sockerbetsforskningen jobbar hårt med att 
öka växtföljden. Det är ändå klart att alla od-

lare inte kan på kort sikt få igång ett fungerande 
växtföljd på sina nuvarande åkrar. Därför måste 

Är betorna grönare 
på andra sidan 

staketet?
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Sokerijuurikkaan tutkimus tekee työtä omalla 
sarallaan tukeakseen viljelykierron lisäämis-

tä. Selvää kuitenkin on, että kaikki viljelijät eivät 
pysty lyhyellä tähtäimellä luomaan sokerijuu-
rikkaalle sopivaa viljelykiertoa nykyisillä loh-
koillaan. Tämän vuoksi viljelijöiden yhteistyö-
tä tulee kehittää voimakkaasti. Tulevaisuuden 
malli voisi olla sellainen, jossa naapurit (juurik-
kaanviljelijä–viljanviljelijä) vaihtavat peltojaan 
vuodeksi kerrallaan siten, että kumpikin hyötyy 
vaihdosta. Juurikkaanviljelijä hyötyy, kun juuri-
kas saa kasvaa ns. uudessa mullassa ja vastavuo-
roisesti naapuriviljelijä saa hyödykseen sokeri-
juurikkaan erittäin merkittävän esikasviarvon 
lisäksi vähemmän viljanviljelyssä olleen lohkon. 
Tällöin viljelijät saavat käyttöönsä ns. puhdasta 
maata omien kasviensa käyttöön. Tällä tavoin 
juurikas voi todella olla vihreämpää aidan toi-
sella puolella.

Tero Tanner

odlarnas samarbete utvecklas kraftigt. Fram-
tidens modell kunde vara sådan, att grannar 
(betodlare–spannmålsodlare) byter skiften för 
ett år i gången, så att båda kan få nytta av bytet. 
Betodlaren för nytta av att betorna får växa i så 
kallat ny jord och ömsesidigt får grannen nytta 
av sockerbetan som en värdefull förfrukt och får 
ett skifte där det inte har odlats spannmål så ofta. 
Då kan odlarna odla sina växter i så kallad ren 
jord. På det här sättet kan betorna faktiskt vara 
grönare på andra sidan av staketet.

Tero Tanner
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Sokerijuurikkaan kylvöille päästiin eteläisillä 
viljelyalueilla jo pääsiäisenä ja monin pai-

koin kylvötyöt olivat täydessä vauhdissa va-
pun aikoihin. Kevättyöt tehtiin yleisesti ottaen 
erittäin hyvissä olosuhteissa ilman suurempia 
keskeytyksiä. Sauvo-Salo-Perniö alueella soke-
rijuurikkaan kylvöt tehtiin noin viikon edellä 
Satakunnan viljelyaluetta.

Koko viljelyalueella saatiin tasaisesti sadetta 
välittömästi kylvöjen jälkeen, mikä mah-

dollisti tasaisen taimettumisen ja erittäin korke-
an taimiluvun. Touko-kesäkuun aikana ei ollut 
merkittävän kylmiä öitä, jotka olisivat vioitta-
neet juurikasta, uusintakylvöjä ei siten pakkas-
vioitusten vuoksi jouduttu tekemään lainkaan. 
Vain noin 20 hehtaaria kylvettiin uudelleen joh-
tuen muista syistä.

Kesäkuu oli poikkeuksellisen lämmin ja riit-
tävän sateinen. Korkeista lämpötiloista joh-

tuen ankeroisongelmat tulivat esille selvästi ai-
kaisemmin kuin edellisinä vuosina. Ankeroinen 
selvästi hyötyi korkeista kesäkuun lämpötiloista 
ja vioitti juurikasta jo hyvin aikaisessa vaiheessa. 
Lohkot, joissa ankeroisesiintymä on ollut erittäin 
voimakasta, tulee laittaa viljelykiertoon. Ole-
massa olevat ankeroista sietävät lajikkeetkaan 
eivät menesty olosuhteissa, joissa ankeroispaine 
on erittäin kova. Vaikka lohko on kylvetty anke-

roista sietävällä lajikkeella, pystyy ankeroinen 
silti lisääntymään lohkolla aiheuttaen entistä 
kovemman paineen seuraavalle vuodelle. An-
keroista sietävä lajike on paras valinta lohkolle, 
jolla on pieniä/vähäisiä ankeroisesiintymiä. To-
dettakoon kuitenkin, että ankeroisesiintymän 
löytymisen jälkeen aina paras vaihtoehto on lait-
taa lohko viljelykiertoon, jolla estetään ankeroi-
sen leviäminen koko lohkolle ja ankeroiskantaa 
saadaan samalla pienennettyä.

Lämpimän kesäkuun ansiota sokerijuurik-
kaan kukkavarsia ilmeni keskimääräistä 

vähemmän. Toisaalta lohkoilla, joilla oli juuri-
kasta vuonna 2010, maahan jääneistä juurik-
kaanpaloista kasvoi erittäin runsaasti siemeniä 
tuottavia kukkavarsia. Juurenpalat selvisivät 
talven yli koska maa ei routaantunut kaikkialla 
kunnolla/lainkaan johtuen erittäin lumisesta 
talvesta. Nämä yksilöt on tuotava pois pellolta, 
jotta mahdollisesti runsas siemensato ei jää loh-
kon siemenpankkiin.

Heinä-elokuu oli edelleen lämmin ja sopivan 
sateinen, joka edisti juurikkaan kasvua voi-

makkaasti. Vaikka yleisesti ottaen ilmankosteus 
on ollut korkea suuren osan kesästä, tätä kirjoi-
tettaessa kasvustot ovat edelleen terveitä mm. 
ramulariasta. Kaiken kaikkiaan odotettavissa on 
erinomaisen hyvä juuri- ja sokerisato.

Kasvukausi 2011 
– Katsaus

Juurikaslohko 21.6. ... ...ja 5.7.

Sucros Oy, Tero Tanner
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Maailman pohjoisin sokerijuurikas-
tehdas käynnistyy
Säkylässä on toteutunut jo useana vuonna ennä-
tyskorkea leikkausvauhti ja tähän on päästy häiri-
öttömän toiminnan ansiosta. Me olemme tehneet 
taas välikaudella voitavamme, että näin tulisi jat-
kumaan. Tiedämme kuitenkin sen, että toiminta-
häiriöt ja laiterikot ovat reaalimaailmaa. Tehtaalla 
on tehty kaksi merkittävää toiminnan varmenta-
vaa investointia, juurikaan pesuun tuli muutos 
niin, että vanhojen suihkupesurien korvaajaksi 
asennettiin rumpupesukone pesuaseman au-
manpuoleiselle seinustalle. Toinen investointi 
tehtiin mehunpuhdistuslaitteistoon lisäämällä 
toisen suodatusvaiheen suodinpinta-alaa ja näin 
varmistetaan suodinkapasiteetin riittävyys. Toki 
on tehty paljon korjauksia ja parannuksia kautta 
koko prosessin, näin olemme valmiit prosessoi-
maan syksyn juurikassadon.

Säkylän tavoitelukuja tulevaan  
käyntiin
Kylvetyn alan laskiessa oli odotettavissa juuri-
kasta totuttua vähemmän, ja näin myös käyn-
nistä ennakoitiin lyhyttä. Kesällä pessimismi 
vaihtui suuria odotuksia sisältävään hyvään 
ennustukseen. Kun maallikkona vuosia seu-
ranneena katselee juurikaspeltoja, näyttää tosi 
hyvältä. Sadon määrä ja laatu selviää vasta vuo-
denvaihteessa, mutta nyt jo voi uskoa, että sato 
on yli 600 000 tonnia juurikasta. Hyvien säiden 
jatkuessa syyskuulle sokeripitoisuuden voi olet-
taa nousevan keskimääräiseksi, näin ollen meille 
on ennakoitavissa yli 90 000 tonnin sokerisato. 
Kaiken mennessä hyvin on odotettavissa 84 vuo-
rokauden käynti. Nyt on vielä kuitenkin useita 
haasteita edessä. Saadaanko sato ylös pienin 
korjuutappioin? Onko juurikkaan puhtaus kor-
kea ja miten juurikas onnistutaan varastoimaan 
aumoissa hyvin? Nämä ovat erittäin merkittäviä 

tekijöitä kokonaistuloksen kannalta, niin viljeli-
jälle kuin myös tehtaalle. 
 
Tuotannon tavoitteita 
Leikkaus 7 825 t/d
Sokeria 1 165 t/d
Puristinleikettä ka 340 t/d
Melassia 300 t/d
Puristekalkki 220 t/d

Tulevia haasteita
Suomessa on tehty merkittäviä muutoksia juu-
rikassokerisektorilla. Kehitettävää kuitenkin 
riittää, energiahinnan, saatavuuden ja päästöjen 
tiimoilta on jo tapahtunut ja tapahtuu paljon. 
Tässä kehityksessä meidän on oltava mukana 
aktiivisesti. 

Säkylässä on viimevuosina parannettu vastaan-
ottoa ja pesua, mutta ratkaisematta on vielä 
miten saamme vastaanotettavan juurikasvir-
ran tasaiseksi koko vastaanottoajalle. Eikä pidä 
unohtaa myöskään mullan vähentämiseksi teh-
tävää työtä. Näin ollen yhteisiä haasteita riittää 
tälläkin saralla.

Suomalaista sokeria 
suomalaisten tarpeisiin

Maailman pohjoisin juurikaslohko.

Sucros Oy, Markku Haikonen
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Maan rakenne
Viljelykierrossa maan rakenne ja siten sen kas-
vukunto säilyy parempana kuin pitkään sokeri-
juurikkaalla olleessa lohkossa. Hyvärakenteinen 
maa kestää paremmin säistä johtuvaa vaihtelua 
kuin monokulttuurilohko.  Siinä kosteus säilyy 
pidempään ja toisaalta se läpäisee ylimääräisen 
veden. Maan hyvä rakenne helpottaa kevät-
muokkausta ja tasainen kylvöalusta varmistaa 
juurikkaan hyvän taimettumisen. Raskaat nos-
tokoneet tiivistävät maata, varsinkin märkinä 
syksyinä, ja maan rakenteen säilyttäminen vil-
jelykierron avulla on ainut keino pellon kasvu-
kunnon säilyttämiseksi.

Esikasvi
Eri kasvilajit ottavat maasta eri suhteissa ravin-
teita ja jättävät maahan ravinteita, joita toinen 
kasvilaji voi hyödyntää. Juurikkaan esikasveista 
yleisimmät ovat kevätvehnä tai – ohra. Sokeri-
juurikas on erinomainen esikasvi kaikille muille 
viljelykasveille. Vastaavasti esimerkiksi porkka-
na on erinomainen esikasvi sokerijuurikkaalle. 
Myös heinä, herne ja viljat ovat hyviä juurikkaan 
esikasveja. Viherlannoituksella maahan saadaan 
orgaanista ainesta, joka on edellytys maan ra-
kenteen säilymiselle. Lisäksi syväjuuriset vilje-
lykasvit, kuten apilat ja mailaset tekevät maasta 
huokoisemman. 

Tuholaiset
Myös kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvien 
määrät runsastuvat pitkällisen monokulttuurin 
seurauksena. Pahimpina voi mainita juurika-
sankeroisen ja villijuurikkaan, jotka molemmat 

haittaavat juurikkaan kasvua. Viljelykierto vä-
hentää myös ramularian ja taimipoltteen esiin-
tymistä. Monivuotisten ongelmarikkakasvien 
torjunta on viljelykierrossa tehokkaampaa kuin 
monokulttuurissa. Villijuurikkaan saastuttamat 
lohkot tarvitsevat monen vuoden puhdistu-
misajan muilla viljelykasveilla. Jos lohkolla on 
juurikasankeroista, ainut keino ankeroiskannan 
alentamiseksi on riittävän pitkä viljelykierto. 
Välikasveiksi valitaan viljelykasvit, jotka eivät 
toimi ankeroisen isäntäkasveina, kuten mm. vil-
jat, heinä tai saneerauskasvit (tietyt öljyretikka ja 
sinappilajikkeet).

Pellon kunnostaminen
Uuden pellon kunnostaminen juurikasta varten 
tulee aloittaa jo edellisellä kasvukaudella. En-
simmäinen työ on maanäytteiden otto, mikäli ei 
ole käytettävissä aivan tuoreita tietoja. Analyysi-
tulosten perusteella lohko kalkitaan tarpeen mu-
kaan ja sille valitaan sopiva lannoite. Jos pellon 
pH on kovin alhainen, on tarvittava kalkkimäärä 
niin suuri, että kalkitus kannattaa tehdä kahdes-
sa erässä. Ensimmäinen erä voidaan antaa sän-
gelle ennen kyntöä ja seuraava kynnön jälkeen 
vaikka talvella. Karkeiden kivennäismaiden pH-
tavoite on 6,6–7,0, keskijäykkien maiden 6,8–7,2 
ja jäykkien maiden 7,0–7,4. 

Jos esikasvina on vilja, kuten yleensä onkin, 
puinnin jälkeen annetaan sängen olla pari viik-
koa rauhassa ja sitten tehdään huolellinen ruis-
kutus glyfosaatilla. Näin saadaan juolavehnä ja 
monet muut kestorikkakasvit huomattavasti vä-
henemään, ellei peräti kokonaan torjutuiksi.

Pellon kunnostaminen 
juurikaslohkoksi

Viljelykierron kiistattomat edut ovat nykyään kaikkien tiedossa ja viljelyn yksi 
perusasia. Silti vieläkään kaikki viljelijät, joilla olisi mahdollisuus kierrättää 

juurikasta tilan eri lohkoilla, eivät tee sitä. Syynä on usein lohkon huono 
muoto tai sen epäedullinen sijainti. Joskus lohkoja voi yhdistää putkittamalla 
niiden välinen oja. Näin voi saada juurikkaan viljelyyn sopivamman kokoisen 

lohkon, jossa on helpompi viljellä mitä viljelykasvia tahansa. Nykyisillä 
koneilla pienten valtaojien putkitus on aika helppoa ja edullistakin.
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Kesanto on edelleen hyvä vaihtoehto pellon pe-
ruskunnostustöitä varten. Silloin voidaan hyvis-
sä olosuhteissa tehdä tarvittavat parannukset 
ojitukseen ja pellon pinnan muotoiluun. Samoin 
rikkakasvien torjunta onnistuu hyvin kesannol-
ta.

Ojitus
Pellon vesitalous on sokerijuurikkaan viljelyssä 
erityisen tärkeää. Juurikas hyötyy erityisen pal-
jon pitkästä kasvukaudesta, jota voidaan piden-
tää hyvän salaojituksen avulla. Keväällä pellon 
nopea kuivuminen ja aikainen kylvöille pääsy 
varmistetaan hyvin toimivalla ojituksella. Sa-
dekesinä hyvin toimiva ojitus poistaa liiallisen 
veden pellolta eikä juurikkaan kasvu hidastu. 
Juurikkaan korjuu tapahtuu myöhään syksyllä 
ja silloin saattaa jo olla märkää ja myös pellon 
kuivuminen on jo huomattavasti hitaampaa 
kuin elokuussa. Hyvin ojitetuilla lohkoilla maa 
kuivaa nopeammin ja juurikas voidaan nostaa 
myöhemmin. Jos lohkolla on notkelmia, joissa 
vesi joskus seisoo, kannattaa sellaiseen paikkaan 
tehdä uusi imuoja, jossa on runsaasti soraa. Myös 
vanhassa juurikasmaassa olevat vesilammikot 
kannattaa poistaa salaojitusta täydentämällä. 

Uuden lohkon kohdalla kannattaa jo etukäteen 
miettiä, miten juurikkaat kuljetetaan sieltä pois. 
Varastoidaanko ne lohkolla tai sen läheisyydessä 
vai kuljetetaanko ne jo olemassa olevalle auma-
paikalle. Jos juurikkaat varastoidaan lohkolla, 
on tien oltava myös syksyllä rekalla liikennöi-
tävissä. Kääntöpaikka aiheuttaa usein eniten 
miettimistä. Viljelysteiden kunnostaminen rek-
kaliikenteelle sopivaksi helpottaa myös kaikkea 
muuta liikennöintiä. Esimerkiksi 70-lukuun ver-

rattuna ovat tiet nykyään erinomaisessa kunnos-
sa.
 
Pellon vaihto
Monet erikoiskasveja viljelevät tilat tekevät yh-
teistyötä ja vaihtavat keskenään peltolohkoja 
vuodeksi tai pariksi. Tämä on esimerkillistä ja 
järkevää toimintaa, josta molemmat hyötyvät. Se 
sopisi hyvin myös juurikkaan viljelijöille. Mik-
si et vaihtaisi peltoa viljaa viljelevän naapurisi 
kanssa?   

Uudessa lohkossa juurikkaan satotaso on edel-
lä luetelluista seikoista johtuen korkeampi kuin 
jatkuvasti juurikkaalla olleissa lohkoissa. Myös 
rikkakasvi- ja tautipaine ovat huomattavasti al-
haisempia, mikä voi vähentää niiden torjunnan 
tarvetta.

Salaojitusta täydentämällä saadaan pellon 
ongelmapaikat korjattua.

Matti Hento, Sucros Oy ja Marja Turakainen, SjT
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Rikin merkitys kasville
Rikki on välttämätön kasvinravinne, jota kas-
vit tarvitsevat valkuaisaineiden, entsyymien ja 
lehtivihreän muodostamisessa. Valkuaisaineet 
rakentuvat aminohapoista, joista monen raken-
neosana rikki toimii.  

Kasvissa rikin puutosoireita on melko vaikea 
tunnistaa, ellei rikin puutos ole suuri. Koska rik-
ki liikkuu huonosti vanhoista kasvinosista nuo-
riin, puutosoireet näkyvät ensin nuorissa leh-
dissä, joiden väri jää normaalia vaaleammaksi. 
Lehtien lehtivihreäpitoisuuden aleneminen joh-
taa yhteyttämistehokkuuden heikkenemiseen. 
Kasvien kasvu hidastuu ja sadontuottokyky 
alenee. Rikin ja typen puutosoireet voidaan se-
koittaa toisiinsa, sillä molemmilla puutosoireet 
ilmenevät lehtien värin vaalenemisena. Toisin 
kuin typen kohdalla, rikin puutos näkyy ensin 
kasvin nuorissa lehdissä. 

Juurikas ei tarvitse rikkiä yhtä paljon kuin öljy-
kasvit ja viljat, joiden siemenet sisältävät rikki-
pitoisia aminohappoja. Sokerijuurikas varastoi 
sakkaroosia, joka ei sisällä rikkiä. 

Kasvin sisältämä rikkipitoisuus lasketaan kuiva-
ainesadon ja rikkipitoisuuden perusteella. SjT:n 
tutkimusten mukaan hehtaarin juurikassato (40 
tn/ha) + naattisato (39 tn/ha) sisältää yhteen-
sä noin 30 kg rikkiä, josta juuren osuus on noin 
10 kg ja naatin noin 20 kg. Juuri- ja naattisato-
jen vaihteluun vaikuttavat monet tekijät, kuten 
erilaiset vuosittaiset kasvuolot ja peltolohkojen 
viljavuus. Peltoon kynnetyn naatin mukana 
maahan palautuu melko runsaasti orgaanisessa 
muodossa olevaa rikkiä.

Rikki maassa 
Kasvi ottaa rikin maasta sulfaatti-ioneina (SO4

2-). 
Lannoitteissa rikki on sulfaattimuodossa ja siten 
kasveille helposti käyttökelpoisessa muodossa. 
Rikkiä on maassa myös huomattava määrä or-
gaaniseen ainekseen sitoutuneena, josta se va-
pautuu melko hitaasti. Multavilla mailla kasveil-

la ilmenee harvemmin rikin puutetta. Sulfaatti 
pidättyy melko tiukasti raudan ja alumiinin ok-
sideihin. Kalkitus lisää rikin huuhtoutumista.

Juurikkaan on todettu pystyvän tehokkaasti ot-
tamaan rikkiä riittävän määrän maasta ja hyö-
dyntämään orgaanisesta aineksesta vapautuvan 
rikin. Erityisesti karkeilla kivennäismailla, rikkiä 
huuhtoutuu helposti (keskimäärin 10 kg/ha), 
koska ne sisältävät niukasti eloperäistä ainesta. 
Tiivistyneessä maassa kasvi ei pysty kasvatta-
maan laajaa juuristoa ja rikin puutosoireet tulevat 
selvästi esille. 

Lannoitus
Sokerijuurikkaan lannoitus pohjautuu kasvin 
tarpeeseen. Juurikkaalla ei ole suositusta rikin 
tarpeesta, kuten on viljoille, öljykasveille, nur-
melle, palkokasveille ja perunalle. 

Lannoitusmäärän suunnittelussa huomioidaan 
maan ravinnereservit, esikasvi ja karjanlannan-
määrä. Maan kasvukunnosta riippuen voidaan 
lannoitukseen tehdä korjauksia. Rikin kohdalla 
ympäristötuenehdot eivät suoraan rajoita sen 
vuosittaista käyttömäärää. 

Koska teollisuuden päästöt ovat pienentyneet, 
on ilman kautta tuleva rikkilaskeuma vähenty-
nyt merkittävästi. Arviolta sen osuus maahan 
tulevasta rikistä on enää noin 2 kg/ha vuodes-
sa. Rikkiä poistuu huuhtoutumalla noin 10 kg/
ha vuodessa riippuen maalajista. Lannoitteissa 
rikkipitoisuus on 2–6 %. Jos lannoitteen levitys-
määrä on esim. 650 kg/ha ja se sisältää rikkiä 
2 %, tulee lannoitteessa 13 kg rikkiä/ha. Kasvu-
kauden aikana orgaanista rikkiä vapautuu noin 
5–10 kg/ha. Tällöin juurikkaan käyttöön jäävän 
rikin osuus on noin 10–15 kg/ha, joka vastaa 
juurikkaan rikin tarvetta, jos viljavuusluokka on 
huono. 

Ulkomaisten tutkimustulosten mukaan rikki-
lannoituksella (0, 20 ja 40 kg rikkiä/ha) ei ollut 
vaikutusta juurikkaan sadon määrään eikä so-

Rikki (S) kasvinravinteena

Ravinnesarja
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keripitoisuuteen (Hoffmann ym. 
2004), kun maan rikkipitoisuus oli 
hyvä. Sitä vastoin astiakokeessa, 
jossa maan rikkipitoisuus oli erit-
täin alhainen, saatiin juurikkaalla 
huomattava sadon ja sokeripitoi-
suuden lisäys.

Viljavuusanalyysiä tutkimalla saa 
varmimmin selville, onko juuri-
kasmaan rikkipitoisuus riittävä. 
Taulukossa 1 on esitetty eri vil-
javuusluokkien rikkipitoisuudet 
ilman maalajiluokittelua.

Lähteet:
Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Phospho-
rus and Sulphur. Teoksessa: Nutrients for Sugar Beet 
Production. 

Hoffmann, C., Stockfisch, N. & Koch, H-J. 2004. In-
fluence of sulphur supply on yield and quality of sugar 
beet (Beta vulgaris L.) –determination of a threshold 
value. European Journal of Agronomy 21: 69-80.

Juurikassarka 1999/2. Sokerijuurikkaan viljelyopas. 

Rikin puutosoireet näkyvät ensin nuorien lehtien vaalene-
misena.

Taulukko 1. Eri viljavuusluokkien rikkipitoi-
suudet (mg/l maata) kaikilla maalajeilla.

Viljavuusluokka Kaikki maalajit
  mg/l maata
 Huono  Alle 3,0
 Huononlainen 3,1–5,9
 Välttävä 6,0–9,9 
 Tyydyttävä 10,0–14,9
 Hyvä 15,0–49,5
 Korkea 50,0–150
 Arveluttavan korkea yli 150

Ravinnesarja

Marja Turakainen, SjT
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Ankeroispelloilla voidaan käyttää saneeraus-
kasveina sellaisia öljyretikka ja sinappilajikkeita, 
jotka eivät toimi juurikasankeroisen isäntäkas-
veina. Saneerauskasvit houkuttelevat ankeroi-
sen toukat ulos kystoista. Toukat tunkeutuvat 
saneerauskasvien juuriin, mutta eivät kykene li-
sääntymään niissä. Tähän perustuu näiden kas-
vien tehokkuus ankeroispellon saneerauksessa. 
Lisäksi sinappi ja retikka ovat hyviä viherlannoi-
tuskasveja ja erityisesti retikan syvälle kasvava 
paalujuuri huokoistaa maata.

Juurikasankeroispellon 
saneeraus sinapilla ja 

öljyretikalla
Viime vuonna SjT aloitti viljelijän ja S.G Niemisen kanssa yhteistyöprojektin, 
jossa testataan öljyretikan ja valko- ja keltasinapin saneeraustehoa pitkään 

juurikkaalla olleella pellolla. Lohkolla oli aikaisempina vuosina selvästi 
havaittu juurikasankeroisen vaikutus juurikkaan satoon ja kasvustoon. 

Koelohkon maalaji on karkea hieta, jossa ankeroinen viihtyy hyvin.

Koe perustettiin kylvämällä eri öljyretikka ja 
sinappilajikkeita 7 m levyisinä ja 350 m pituisi-
na kaistoina. Siemenmäärä oli noin15 kg/ha ja 
kasveille annettiin pieni starttityppilannoitus, 20 
kg N/ha. Siemenet kylvettiin matalaan, 2 cm sy-
vyyteen, piensiemenkoneella kesäkuun puoles-
sa välissä. Liian syvään kylvetty siemen ei pysty 
taimettumaan. Päivää ennen kylvöä pellon pinta 
muokattiin kevyesti äestämällä kertaalleen. Öl-
jyretikkalajikkeista testattiin Colonell ja Arena, 
valkosinapista Saloon ja keltasinapista Rivona. 
Lisäksi mukana oli Commando mix, joka koos-
tuu Saloonista 50 % ja 50 % Arenasta. Kasvusto 
niitettiin kaksi kertaa kasvukauden aikana, elo-
kuun alussa ja toisen kerran syyskuun puolessa 
välissä. Niitossa jätettiin kaistoihin noin 20 cm 
korkuinen sänki, jotta kasvit jatkaisivat kasvu-
aan kasvattamalla uusia sivuversoja. Kasvusto 

Öljyretikka noin 3 viikkoa ensimmäisen nii-
ton jälkeen. Öljyretikan juuri heinäkuun alussa.
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on murskattava ennen kasvien kukintaa, jotta 
kasvusto ei muodosta itämiskykyisiä sieme-
niä. Lisäksi kasvin kukinnan alettua varsi alkaa 
muuttua puumaiseksi ja juurien määrä ja kasvu 

Sinappi Commando Mix, 50 % öljyretikkaa 50 % si-
nappia

vähenee. Tällöin kasvien saneerausteho alenee, 
myös kasvuston murskaaminen ja lopetus voi 
olla sen vuoksi hankalampaa. Valitun tukimuo-
don vuoksi kasvusto lopetettiin kyntämällä 

  

Kaista 1 2 3 4 5 6 7

Vuosi Perustamisvuosi Perustamisvuosi

2010

Puna-apila Puna-apila

Sinappi Retikka Sinappi Retikka Retikka Arena/ Sinap (Bjurdsele) 25 pi %, Ilte 25%,

Saloon Arena Rivona Colonell Saloon, Commando m nurminata Kas
37,5%,

ix per nurminata Kasper 
37,5%,

15 kg/ha 15 kg/ha 15 kg/ha 15 kg/ha 15 kg/ha ruokonata Re
37,5%

tu ruokonata Retu 
37,5%

2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Puna-apila Puna-apila

Kevätruis
Kevätruis 140

kg/ha +
 Accent 

sinappi
Rivona
sinappi

 Arena
retikka

Colon
retikk

el
a

Saloo
sinapp

n
i

Comman
mix

do
(Bjurdsele) 25 %, (Ilte) 25%,

140 kg/ha Colonell 10 
kg/ha +

17,5 kg/ha 18,5 kg/ha 22,5 kg/ha 19 kg/ha 18,5 kg/ha 17 kg/ha
nurminata Kas

37,5%,
per nurminata Kasper 

37,5%,
Puna-apila Ilte 

2,5 kg/ha
ruokonata Re

37,5%
tu ruokonata Retu 

37,5%

2012

Tämä vuosi
vielä avoin.vielä avoin.
Riippuu v. 

2011
ankeroistas

oista
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Kuva 1. Valko- ja keltasinapin ja öljyretikan eri kaistojen ankeroismäärät (toukat+munat /g 
maata) keväällä ennen kylvöä ja syksyllä kasvukauden päätyttyä. 

simmäiseltä vuodelta osoittivat, että valko- ja 
keltasinapin sekä öljyretikan saneerausteho oli 
erittäin hyvä. Valkosinappilajikkeista Saloon 
alensi ankeroisen määrää 90,4 % ja keltasinapeis-
ta Rivona 85,6 %. Vastaavasti retikkalajikkeista 
Colonell alensi ankeroisen määrää 83 % ja Arena 
74 %, Commando mixin saneerausteho oli 89,1 % 
(Kuva 1.). Pellon ankeroismäärä oli saneeraus-
kasvien viljelyn jälkeen vielä sellaisella tasolla, 
että juurikkaan viljely seuraavana vuonna voisi 
nostaa ankeroismäärän uudestaan nopeasti juu-
rikkaan satoa alentavalle tasolle. Kevyt maalaji 
ja kevään suotuisat sääolot voivat lisätä anke-
roisriskiä. Tämän vuoksi tänä vuonna päätettiin 
kaistoihin kylvää uudestaan öljyretikkaa ja val-
ko- ja keltasinappia sekä vertailun vuoksi viljaa 
(kevätruis). Kokeen tuloksista tullaan kertomaan 
seuraavassa Juurikassarka -lehdessä.

vasta seuraavana keväänä. Tukivaihtoehtona 
lohkolla käytettiin luonnonhoitopellon riistapel-
tovaihtoehtoa, joka sallii kasvuston päättämisen 
vasta kylvöä seuraavana keväänä.

Ankeroistason tutkimista varten pellosta otettiin 
kaistoittain 3 maanäytteet keväällä ja syksyllä 
ja niistä määritettiin ankeroisen määrä (munat 
ja toukat/100 g maata).  Näin pystyttiin laske-
maan, paljonko öljyretikka ja sinapit alensivat 
ankeroisen määrää maassa. 

Tulokset 
Ankeroisen määrä koealueella oli erittäin kor-
kea, 20–32 munaa + toukkaa/g maata (Kuva 1.). 
Aikaisemmissa tutkimuksissa Euroopassa (KWS 
2008) on todettu, että jo 5 munaa+toukkaa/g 
maata, vaikuttaa satoon. Kokeen tulokset en-

Hanne Riski ja Marja Turakainen, SjT
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Viljelijän pellolle perustettu viherlannoituskoe 
aloitettiin vuonna 2007 Tenholassa, jossa timotei-
puna-apilaseosta kylvettiin 12 kg/ha, puna-api-
lan osuus oli 25 %. Ensimmäisen vuoden (2009) 
koetulokset on julkaistu aikaisemmin Juurikass-
arka lehdessä numerossa 1/2010, s. 6–7.

Toisena koevuonna 2010 tutkittiin edelleen vi-
herlannoitusnurmen esikasvivaikutusta juurik-
kaan sadon määrään ja laatuun. Viherlannoitus-
nurmi oli perustettu v. 2007 ja toisella lohkolla 
sen annettiin kasvaa kaksivuotta (lohko II) ja 
toisella kolme vuotta (lohko I) (Kuva 1). Siten 
vuonna 2010 lohkolla II oli ollut kaksi vuotta 
juurikasta viherlannoituksen jälkeen ja lohkolla 
I oli ensimmäinen vuosi juurikasta viherlannoi-
tuksen jälkeen.

Viherlannoitusnurmikasvusto murskattiin maa-
han kerran kesän aikana ja kasvusto lopetettiin 
glyfosaatilla molemmilla viherlannoituskais-
toilla. Kaistat kynnettiin syksyllä.  Kesällä 2010 
jokaiselle kolmelle kaistalle kylvettiin juurikas 
(Lucilla, Cruiser). Kokeessa testattiin lisäksi 
maasta vapautuvan typen riittävyyttä käyttä-
mällä kolmea eri typpilannoitustasoa 70, 90, 120 
kg N/ha, jotka sijoitettiin kaistoina koelohkoille. 
Viherlannoituksen verranteena toimi vilja-juu-
rikas -kierrossa ollut lohko (verrannelohko). Eri 
koelohkojen viljelykierrot vuosilta 2007–2012 on 
esitetty kuvassa 1.  

Tulokset 
Spad-mittaustulokset
Kasvukauden aikana Spad-lehtivihreämittaus 
tehtiin juurikaskasvustosta kesä- ja heinäkuun 

Viherlannoitusnurmella 
vaihtelua sokerijuurikkaan 

viljelykiertoon

Toisen vuoden tulokset sokerijuurikkaan viherlannoituskokeesta osoittivat, 
että viherlannoituksen teho juurikkaan satoon näkyi vielä kahden vuoden 

jälkeen. Kokeen tulosten perusteella viherlannoituksen jälkeen voidaan käyttää 
alhaisempaa typpilannoitusmäärää kuin vilja–juurikas -kierrossa. 

Lohko I Lohko II  Verrannelohko 
2007 Kaura + apilanurmi 2007 Kaura + apilanurmi 2007 Juurikas
2008 Viherlannoitus 2008 Viherlannoitus 2008 Mallasohra
2009 Viherlannoitus 2009 Juurikas 2009 Juurikas
2010 Juurikas 2010 Juurikas Oja 2010 Juurikas
2011 Juurikas 2011 Juurikas 2011 Juurikas
2012 Vilja + apilanurmi  2012 Vilja + apilanurmi 2012 Vilja + apilanurmi

Koejäsenet 
  1              2            3           4               5            6   7              8            9   
70         120          90  kg N/ha 70          120          90    kg N/ha 90         120          70   kg N/ha

Kuva 1. Eri viljelylohkojen viljelykierrot ja eri typpilannoituskaistojen sijainti.
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lopulla sekä elokuun puolessa välissä. Spad-
lukema kuvaa lehtien vihreyttä, joka puolestaan 
antaa tietoa kasvin typpitilasta ja sen muutoksis-
ta kasvukauden aikana. Neuvonnassa käytetään 
Spad-mittauksia kasvien typpilannoituksen riit-
tävyyden arvioinnissa. Kasvustoissa typen puu-
te näkyy vaalenemisena.

Kesä- ja heinäkuun lopulla sekä elokuun puolessa 
välissä viherlannoituksen lannoitusvaikutus oli 
havaittavissa. Spad-arvot olivat korkeammat mo-
lemmilla viherlannoituslohkoilla kuin verranne-
lohkolla (Kuva 2.) Typpilannoitustasojen välillä ei 
ollut merkitsevää eroa Spad-arvoissa. Juurikkaal-
la yleisen kasvukunnon kannalta optimi spad-ar-
voina pidetään 37–41, kun seitsemän-kahdeksan 
lehteä on kehittynyt ja 42–46, kun yhdeksän tai 
useampi lehti on auki. Tuloksen perusteella pe-
ruslannoituksessa annetulla typpimäärällä ei ol-
lut merkittävää vaikutusta kasvuston vihreyteen. 
Kuitenkin viherlannoituslohkojen korkeammat 
spad-arvot antavat viitteitä siitä, että viherlannoi-
tuskaistoilla maassa oli enemmän kasveille käyt-
tökelpoista typpeä kuin verrannelohkolla.

Kasvuston peittävyys ja ramularia
Kuten edellisenä vuonna, kasvusto kehittyi vi-
herlannoituslohkoilla hieman nopeammin kuin 
verrannelohkolla. Kirppa ja ludevioituksia ei 
kasvustossa havaittu. Syyskuussa arvioitiin ra-
mularian määrää kasvustoissa. Koelohkon kas-
vustoissa ei esiintynyt ramulariaa. Käsittelyillä 
ei ollut vaikutusta ramularian esiintymiseen. 

Maan liukoinen typpi
Maan liukoisen typen määrä mitattiin 90 kg 
typpeä/ha saaneilta kaistoilta lokakuun alussa 
kaikilta lohkoilta. Molemmilla viherlannoitus-
lohkoilla liukoisen typen määrä oli korkeampi 
kuin verrannelohkolla (Taulukko 1). Juurikas 
kasvaa pitkään syksyyn ja ottaa tehokkaasti typ-
peä maasta, mikä näkyi alhaisena liukoisen ty-
pen määränä maassa (Taulukko 1). Viherlannoi-
tuksesta maahan jäävästä kasvijätteestä ja apilan 
typensidonnasta vapautuu kasveille käyttökel-
poista liukoista typpeä, jonka vaikutus maassa 
näkyi korkeampana typpipitoisuutena, vaikka 
viherlannoituksesta oli kulunut kaksi vuotta. 

Kuva 2. Juurikaskasvuston Spad-arvot 27. kesäkuuta, 27. heinäkuuta ja 16. elokuuta, vilja, 
2-vuotisella ja 3-vuotisella viherlannoituslohkolla. Typpilannoitusmäärät olivat 70, 90 ja 120 
kg/ha.
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laidassa, jossa maalaji muuttui hiekkaisemmaksi 
ja lohkon osa oli siten myös kuivempi.

Juurikkaiden aminotyppipitoisuudet olivat laa-
dulle asetettujen tavoitteiden kannalta erinomai-
sia (taulukko 2). Aminotyppipitoisuus oli 3-vuo-
tisen viherlannoituksen jälkeen korkeampi kuin 
muilla käsittelyillä, mikä antaa viitteitä siitä, että 
juurikkailla oli enemmän typpeä käytettävissään 
kasvukauden aikana. Tämä oli havaittavissa 
myös maan liukoisen typenpitoisuudessa, joka 
oli viherlannoituslohkoilla korkeampi. Sitä vas-
toin kaliumpitoisuus oli 3-vuotisen viherlannoi-
tuksen jälkeen juurikkaissa melko korkea ja oli 
siten laatuluokassa välttävä. Natriumpitoisuus 
oli korkein verranlohkolla, jossa sen pitoisuus 
oli laatutulosten mukaan välttävä. Juurikkaiden 
multapitoisuuden suuri vaihtelu ja sen korkea 
pitoisuus johtui siitä, että juurikkaat nostettiin 
maasta käsin. 

Johtopäätökset
Vuoden 2009 viherlannoituskokeen tulokset 
osoittivat, että 2-vuotisen viherlannoituksen 
esikasvivaikutus oli hyvä ja juurikas tuotti vi-
herlannoitusta seuraavana vuonna 90 ja 120 kg 
N/ha lannoituksella 13 % ja 16 % suuremman 

Taulukko 1. Liukoisen typen pitoisuus maassa 
4.10.2010 verranne- ja viherlannoituslohkoilla.
   Liukoinen N 
 yht. mg/l
Verranne  7,51
Lohko II: 2-vuotinen viherlannoitus 9,36
Lohko I: 3-vuotinen viherlannoitus 8,84

Juurisato ja sen laatu 
Juurisadot olivat kaikilla koejäsenillä yli 50 tn/
ha (Kuva 3). Korkeimman juurisadon tuotti 
2-vuotinen viherlannoitus typpitasolla 120 kg/
ha, mutta mielenkiintoista oli, että 2-vuotisen 
viherlannoituksen jälkeen typpitasolla 70 kg/ha 
juurisato oli lähes sama ja lisäksi sokeripitoisuus 
oli korkeampi.  Korkein sokeripitoisuus oli vil-
jan jälkeen typpitasolla 70 kg/ha. Selvää viher-
lannoituksesta tai typpilannoituksesta johtuvaa 
eroa sadossa koejäsenten välillä ei kokeen tulos-
ten perusteella voida päätellä. Kuitenkin selvästi 
oli havaittavissa, että sokeripitoisuus oli alhai-
sempi 3-vuotisen viherlannoituksen jälkeen kai-
killa typpitasoilla verrattuna muihin koejäseniin. 
Lisäksi juurisato oli hieman alhaisempi kaistalla, 
jonka typpitaso oli 120 kg/ha. Tulosta voi selit-
tää se, että kyseiset kaistat sijaitsivat pellon ylä-

Kuva 2. Juurisadon määrä (kg/ha) ja sokeripitoisuus (%) eri typpilannoitustasoilla (70, 90 ja 
120 kg N/ha) ja eri viherlannoitusten jälkeen.
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  Lannoite N Aminotyppi Kalium Natrium Saanto Juuria Multa*)

   kg/ha mg/100 g me/100 g me/100 g % kpl/20 rm %
Vilja 70 8,3 4,7 0,8 84,2 79 9,2
2-v viher 70 9,0 5,0 0,6 84,0 77 12,5
3-v viher 70 11,3 6,2 0,6 80,3 83 15,7
        
Vilja 90 10,0 4,9 0,8 83,6 78 7,7
2-v viher 90 9,0 5,0 0,7 83,6 79 12,1
3-v viher 90 10,8 6,3 0,5 80,4 76 17,7
        
Vilja 120 10,5 5,1 0,9 82,8 72 11,4
2-v viher 120 11,3 5,1 0,6 83,5 74 11,5
3-v viher 120 11,8 6,6 0,7 79,2 76 16,1

sadon. Vuoden 2010 kokeen tulosten perusteella 
2-vuotisen viherlannoituksen positiivinen vai-
kutus näkyi edelleen kahden vuoden jälkeenkin. 
Kokeessa 3-vuotinen viherlannoituslohko sijaitsi 
kuivemmalla pellon osalla, joten kuivana kesänä 
sen vaikutus juurikkaan satoon ja sokeripitoi-
suuteen ei tullut esille selvästi. Eri typpilannoi-
tusmäärillä (70, 90, 120 kg N/ha) ei ollut selvää 
vaikutusta juurikkaan satoon eikä laatuun. 

Kokeen tulosten perusteella apila-timotei -vi-
herlannoitusnurmi on hyvä vaihtoehto juurik-

Taulukko 2. Sadon aminotyppi-, kalium- ja natriumpitoisuus, saanto, juurten määrä ja mul-
tapitoisuus

kaan välikasviksi ja se sopii monipuolistamaan 
juurikkaan viljelykiertoa ja parantamaan pellon 
kasvukuntoa. Juurikas pystyy pitkän kasvuajan 
kasvina hyödyntämään viherlannoituksesta va-
pautuvan typen. Jos pellolla on todettu juurika-
sankeroista, puna-apilaa ei suositella, sillä sen 
on todettu toimivan ankeroisen isäntäkasvina.

Koe jatkuu ja vielä tänä vuonna viherlannoitus- 
ja verrannelohkoilla seurataan viherlannoituk-
sen vaikutusta juurikkaan satoon ja laatuun.

Marja Turakainen, SjT
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Kuopassa näki sokerijuurikkaan juuriston kehityksen.

Borgebyn peltopäivä järjestettiin tänä vuonna 29.–30.6., 12:ta kertaa. Peltopäivä oli alun perin HIR 
Malmöhusin (talousseura) asiakkaille keväällä 1999 järjestetty peltokierros, joka vuosien mittaan on 
muodostunut kaksipäiväiseksi näyttelyksi. Tänä vuonna Borgebyssä oli 277 näytteilleasettajaa ja kä-
vijöitä oli 14 500. Peltopäivän perusajatuksena on toimia ammattiviljelijöiden kokoontumispaikkana 
ja samalla he voivat tavata mielenkiintoisia näytteilleasettajia. Tarkoituksena on tutustuttaa kävijät 
kasvinviljelyn ja koneiden viimeisiin uutuuksiin. 

Koska tämän vuoden teemana oli maaperä, oli kuuluisalla kuopalla keskeinen rooli peltopäivillä, 
kuopassa voi oppia uutta maasta, juurista ja kasvinravinteista. Kuopassa esiteltiin myös kuvien avulla 
biohiilen, biokaasulaitoksen jätteiden sekä maantiivistymisen vaikutuksia. Myös maan parantamiseen 
ja pellon multapitoisuuden ylläpitämiseen tai lisäämiseen annettiin ohjeita. 

Peltopäivien aikana pidettävät työnäytökset vetävät kaikkein eniten yleisöä. Tämän vuoden työnäy-
töksissä voi saman näytöksen aikana tutustua puintiin, maanmuokkaukseen ja kylvöön. Kävijöillä 
oli mahdollisuus tutustua sänkimuokkauksessa käytettäviin sekä pinta- että syvämuokkaimiin ja 
kyntöön. Lopuksi alue kylvettiin eri kylvökoneilla. Muita työnäytöskokonaisuuksia olivat nurmen 
korjuuketju, ruiskujen testirata sekä kiinteiden ajourien merkitseminen.

Ensi kesänä Borgebyn peltopäivä järjestetään 27.–28. kesäkuuta.

Maaperä teemana Borgebyn 
peltopäivillä

Maan tiivistyminen oli yksi Borgebyn tärkeimmistä 
aiheista.
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Työnäytös meneillään, koko näyttelyalue oli 
yhteensä 75 hehtaaria. 

Ropan 6-rivinen juurikkaan-
nostokonetta.

Thyregod hara.

Garford Robocrop 2 hara haraa jopa 98,5 
prosenttia pellosta. Myös taiminen välistä ja 
ympäriltä.

Tumen kylvökone, jossa saa yhdistettyä kak-
si kolme metristä konetta.

Markus Sjöholm, SjT
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Kuopassa esiteltiin maan 
rakennetta ja eri kasvien juurien 
kasvusyvyyttä.

Västankvarnin koulutilalla järjestettiin suosittu Peltopäivä jo kolmannen kerran. Tilaisuus kiinnosti 
monia, vierailijoita oli noin 1 500. Tässä kasvinviljelyn ammattitapahtumassa on vahva neuvonnal-
linen sisältö ja siellä esiteltiin kasvinviljelyn uusinta osaamista. Päivää varten oli alueelle kylvetty 
runsaasti näyteruutuja, joissa esiteltiin muun muassa lajikkeita, lannoitusta ja kasvinsuojelua. Alu-
eella oli myös viljojen ja öljykasvien viralliset lajikekokeet. Peltopäivän aikana voi tutustua kokeisiin 
merkityllä reitillä. Reitin varrella oli erilaisia kohteita, joissa neuvonnan ja tutkimuksen neuvontapis-
teillä käsiteltiin lajikekysymyksiä, öljykasvien- ja sokerijuurikkaan viljelyä, kasvinsuojelua, energiaa, 
maanrakennetta ja vesiensuojelua.

Näytteilleasettajien lukumäärä oli noin 40. Osastoilla esiteltiin viljan- ja öljykasvien viljelytekniikkaa, 
erikoiskasveja, viljakauppaa ja taloutta. Yhtenä teemana koneosastolla oli ajo-opastinlaitteet ja niihin 
liittyvä tekniikka. Testiradalla pidettiin työnäytös, jonka jälkeen halukkaat voivat käydä koeajolla. 

Kävijät saivat myös testata käytännössä, millainen 
polttoainemäärä eri traktoritöissä kuluu. 

Tilaisuuden järjestelyistä vastasivat Västankvarnin 
koetila ja Uudenmaan ruotsinkielinen neuvontajär-
jestö. 

Västankvarnin Peltopäivä 
Inkoossa 7.7.2011

Sää suosi sekä vierailijoita että 
näytteilleasettajia.
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Sokerijuurikkaan 
neuvontapisteet.

Koneosastolla voi tutustua 
uusimpaan tekniikkaan.

Ruuduilla esiteltiin eri lajikkeita ja 
kasvinsuojelua.

Marte Römer-Lindroos, SjT
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Markstrukturen
Om man tillämpar växtföljd hålls markstruktu-
ren i gott skick längre än om man enbart odlar 
sockerbetor på skiftet. Ett skifte med god mark-
struktur klarar bättre varierande väderleks-
förhållanden än ett monokulturskifte. Fukten 
hålls längre och vattengenomsläppligheten är 
större. En bra markstruktur underlättar vårbe-
arbetningen och ett jämnt såunderlag säkrar en 
god plantbildning. Tunga upptagningsmaski-
ner packar jorden i synnerhet under våta höstar 
och växtföljd är enda sättet att bibehålla en god 
markstruktur och bördighet.

Förfrukt
Olika växter tar näring från marken i olika för-
hållanden och lämnar näringsämnen som andra 
växter kan utnyttja. Vanligaste förfrukter till 
sockerbetor är vete eller korn. Sockerbetan är en 
utomordentlig förfrukt till alla växter. På mot-
svarande sätt är t.ex. morot en ypperlig förfrukt 
till sockerbetor. Även vall, ärt och spannmål är 
goda förfrukter till sockerbeta. Med hjälp av 
gröngödsling får man organiskt material till 
marken vilket är en förutsättning för att bevara 
en god markstruktur. Därtill gör växter med dju-
pa rotsystem, såsom klöver och lucern, marken 
mera porös.

Skadegörare
Även växtsjukdomar, skadedjur och ogräs blir 
rikligare i en monokultur. Bland de värsta kan 
nämnas betnematod och vildbeta, som båda för-
hindrar sockerbetans tillväxt. Växtföljd minskar 
även förekomsten av Ramularia och rotbrand. 
Bekämpningen av fleråriga rotogräs är effek-

Ett nytt sockerbetsskifte

tivare i en växtföljd än i monokultur. Skiften 
som nedsmittats av vildbetor behöver många år 
andra växter för att bli rena. Ifall skiftet har bet-
nematoder är ett tillräckligt långt odlingsavbrott 
enda sättet att minska nematodbeståndet. Mel-
lanväxt är sådana odlingsväxter som inte fung-
erar som värdväxter för betnematoderna, såsom 
bl.a. spannmål, vall eller saneringsväxter (vissa 
sorter av oljerättika och senap).

Iståndsättning av åkern
Iståndsättningen av ett nytt skifte skall påbör-
jas redan under föregående odlingssäsong. Till 
först skall jordprov tas ifall man inte har till-
gång till alldeles färska uppgifter. På basen av 
analysresultaten kalkas skiftet enligt behov och 
man skaffar lämplig gödsel. Ifall skiftets pH är 
mycket lågt är den nödvändiga kalkmängden 
så stor att det lönar sig att göra kalkningen i två 
omgångar. Den första delen kan man ge på stub-
ben före plöjningen och den följande t.ex. på vin-
tern på plöjd mark. Grova mineraljordar skall ha 
ett pH på 6,6–7,0, medelstyva jordar 6,8–7,2 och 
styva jordar 7,0–7,4.

Ifall förfrukten är spannmål, såsom vanligtvis 
är fallet, skall man låta stubben vara ifred ett 
par veckor efter skörden och sedan göra en om-
sorgsfull glyfosatbehandling. På så sätt får man 
kvickroten och många andra fleråriga ogräs att 
minska eller i bästa fall helt utrotade. Träda är 
fortfarande ett bra alternativ för att göra grund-
förbättringsarbeten. Då kan man i goda förhål-
landen göra nödvändiga förbättringar av dik-
ningen och forma åkerns yta. Tillika är det lätt 
att bekämpa ogräsen i en träda.

Alla vet att växtföljd är en grundförutsättning för odling av sockerbetor. Ändå 
följer inte alla odlare som har möjlighet till växtföljd rådet. Orsaken är ofta 

skiftenas ofördelaktiga form eller läge. Ibland kan man slå ihop skiften genom 
att rörlägga diken som skiljer dem från varandra. På så sätt får man ett skifte 
där det är lättare att odla växt som växt. Med dagens maskiner är det lätt och 

till och med förmånligt att rörlägga små utfall.
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Korkea sokeripitoisuus ja 
hyvä sokerisato

Korkean sokeripitoisuuden ja hyvän laadun, 
erityisesti alhaisen amino N ansiosta Levi 
tuo merkittäviä taloudellisia tuottoja.

Levi takaa korkean sokerisadon moneksi vuodeksi.

Struben lajikkeet pitävät mitä lupaavat. 
Ainutlaatuinen 3D-teknologiamme optimoi kaikki 
tuotantoon vaikuttavat tekijät kasvatuksesta 
esikäsittelyyn ja peittaukseen. Siten voit aina odottaa 
maksimaalista lajiketuotantoa. STRUBEN käyttämä 
3D-teknologia varmistaa, että kaikki onnistuu.

levi
NZ-tyyppi

Vastustuskykyinen

Rhizomanialle

STRUBE GmbH & Co.KG • Henning Friehe • Hauptstraße 1 • DE - 38387 Söllingen
Tel. +49 5354 809 930 • h.friehe@strube.net • www.strube.net

Strube_AZ_Finnland_210x297_092011_V4.indd   1 01.09.11   14:52
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Dikning
Åkerns vattenhushållning är speciellt viktig 
när man odlar sockerbetor. Sockerbetan drar 
speciellt nytta av en lång växtperiod, som kan 
förlängas med hjälp av en bra täckdikning. Med 
en effektiv täckdikning försäkrar man sig om 
en tidig start på odlingen. Under regniga som-
rar avlägsnar en bra dränering överlopps vatten 
från fältet och sockerbetans tillväxt fördröjs inte. 
Sockerbetsupptagningen sker sent om hösten 
och då kan det redan vara vått och åkern torkar 
upp märkbart långsammare än i augusti. Ett 
väldränerat skifte torkar upp snabbare och man 
kan ta upp sockerbetorna senare. Ifall det finns 
svackor på skiftet där vatten lätt blir att stå, lönar 
det sig att göra ett nytt sugdike som är fyllt med 
grus. Även på gamla sockerbetsskiften lönar det 
sig att dika ut vattensamlingar genom att kom-
plettera täckdikningen. 

Ifall man tar ett nytt skifte i bruk lönar det sig 
att fundera på hur man skall transportera bort 
sockerbetorna. Skall man lagra dem på skiftet el-
ler i dess närhet eller skall de transporteras bort 
till befintliga stukplatser? Ifall betorna lagras på 
skiftet skall vägen dit vara av sådan beskaffenhet 
att man sent om hösten kan trafikera den med 
långtradare. Svängplasten ger oftast mest hu-
vudbry. Ifall åkervägen görs lastbilsframkomlig 
så underlättas även all annan trafik. I jämförelse 
med 70-talet är nu vägarna i utomordentligt 
skick. 

Byte av åker
Många specialväxtodlare samarbetar med andra 
och byter åker för ett eller flere år. Detta är bra 
och förnuftig verksamhet, där båda parter får 
nytta. Det skulle även passa sockerbetsodlare. 
Varför kunde du inte byta åker med din granne? 

Sockerbetans skördenivå är högre på det nya 
skiftet tack vare de tidigare nämnda faktorerna 
än på ett skifte där man länge odlat sockerbetor. 
Även ogräs- och sjukdomstrycket är mycket läg-
re vilket minskar på behovet att bekämpa dem.

Med kompletterande täckdikning kan man 
reparera problemplatser på åkern.

Matti Hento, Sucros Oy ja Marja Turakainen, SjT
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Svavlets betydelse för växterna
Svavel är ett nödvändigt näringsämne, som väx-
terna behöver för att bilda proteiner, enzymer 
och klorofyll. Proteinerna byggs upp av amino-
syror, där svavel utgör en byggnadsdel.

Det är rätt svårt att känna igen symptom på sva-
velbrist ifall inte svavelbristen är särskilt stor. 
Eftersom svavel rör sig dåligt från gamla växt-
delar till nya, syns bristsymptomen först hos 
unga blad, vars färg är ljusare än normalt. När 
klorofyllhalten i bladen sjunker leder det till 
att fotosyntesen försvagas. Tillväxten avtar och 
skördebildningsförmågan sjunker. Man blandar 
lätt mellan brist på svavel och kväve, för i båda 
fallen är symptomen ljusare färg på bladen. I 
motsats till kvävebrist syns svavelbristen först 
hos de unga bladen.

Sockerbetan behöver inte lika mycket svavel 
som oljeväxter och spannmål, vars frön innehål-
ler svavelhaltiga aminosyror. Sockerbetan lagrar 
sackaros, som inte innehåller svavel.

Växtens innehåll av svavel beräknas utgående 
från torrsubstansskörden och svavelhalten. En-
ligt undersökningar, som CfS gjort innehåller 
sockerbetsskörden + blasten från en hektar (40 
ton betor + 39 ton blast) ungefär 30 kg svavel, av 
vilket rotens andel är ungefär 10 kg och blastens 
ungefär 20 kg. Variationerna i rot- och blastskörd 
påverkas av många faktorer, såsom årsmånen 
och åkerns bördighet. När blasten plöjs in åter-
förs en stor del av svavlet i organisk form till-
baka till marken.

Svavel i marken
Växterna upptar svavlet som sulfatjon (SO²{). I 
gödsel förekommer svavel som sulfat och är så-
lunda lättillgängligt för växterna. Det finns även 
betydande mängder svavel i marken i organisk 
form som frigörs rätt långsamt. På mullrika jor-

dar förekommer rätt sällan svavelbrist. Sulfat 
binds rätt hårt med järn- och aluminiumoxider. 
Kalkning ökar utlakningen av svavel.

Man har kunnat konstatera att sockerbetan ef-
fektivt kan uppta svavel i tillräckliga mängder 
från marken och tillgodogöra sig det svavel som 
frigörs från organiskt material. Speciellt på grova 
mineraljordar utlakas svavlet lätt (i medeltal 10 
kg/ha), eftersom de innehåller rätt lite organiskt 
material. I en tillpackad jord förmår inte växten 
att bilda ett stort rotsystem och svavelbrist kan 
tydligt synas.

Gödsling
Sockerbetan gödslas utgående från växtens be-
hov. Det finns inte rekommendationer för sva-
velbehovet, såsom för spannmål, oljeväxter, vall, 
baljväxter och potatis.

När man planerar gödslingsmängderna beaktas 
markens näringsämnesreserver, förfrukten och 
mängden kreatursgödsel som getts. Man kan 
göra korrigeringar i gödslingen utgående från 
markens bördighet. För svavlets del begränsas 
inte användningen av miljöstödsdirektiven.

Eftersom industrins utsläpp minskat, har nedfal-
let från luften märkbart minskat. Man uppskat-
tar att den nu uppgår till ungefär 2 kg/ha och år. 
Årligen utlakas uppskattningsvis 10 kg svavel 
per hektar beroende på jordart. Gödselns svavel-
halt är 2–6 %. Ifall man sprider ungefär 650 kg/
ha gödsel och den innehåller 2 % svavel kommer 
det 13 kg per hektar. Under växtperioden frigörs 
det svavel från organiskt material som motsvara 
ungefär 10–15 kg per hektar, vilket motsvarar 
sockerbetans behov av svavel ifall markens bör-
dighetsklass är dålig. 

Enligt utländska forskningsresultat har inte 
gödsling med svavel (0, 20 och 40 kg svavel per 

Svavel (S) som 
växtnäringsämne
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hektar) haft någon inverkan på 
sockerbetsskörden eller socker-
halten (Hoffman m.fl. 2004) när 
markens svavelhalt varit god. 
Däremot har man i kärlförsök, där 
markens svavelhalt varit mycket 
låg, fått betydande ökningar av 
skörden och sockerhalten.

Genom att studera markkarte-
ringsresultaten får man säkrast 
klart ifall svavelhalten i marken 
är tillräcklig.

I Tabell 1. presenteras markens svavelhalter 
(mg/l jord) på alla jordarter.

 Bördighetsklass Alla jordarter
  mg/l jord
 Dålig Under 3,0
 Rätt dålig 3,1–5,9
 Försvarlig 6,0–9,9 
 Tillfredsställande 10,0–14,9
 God 15,0–49,5
 Hög 50,0–150
 Betänkligt hög yli 150

Källor:
Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Phospho-
rus and Sulphur. I verket: Nutrients for Sugar Beet 
Production. 

Hoffmann, C., Stockfisch, N. & Koch, H-J. 2004. In-
fluence of sulphur supply on yield and quality of sugar 
beet (Beta vulgaris L.) –determination of a threshold 
value. European Journal of Agronomy 21: 69-80.

Betfältet 1999/2. Odlingsguide för sockerbetor 

Bristsymptomen på svavel syns först hos unga blad, vars färg 
är ljusare än normalt.

Marja Turakainen, SjT
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 Yhteystiedot 
SUCROS OY  
Pääkonttori ja Säkylän tehdas  Maakunnantie 4 010 431 060   
  27820 SÄKYLÄ faksi 010 431 4855

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@nordicsugar.com 

Maatalousjohtaja Matti Kukkola  010 431 5703
   0400 407 916

Viljelypäällikkö Tero Tanner  010 431 4825
   040 543 6873
  
Viljelytoimisto Soili Saarinen  010 431 4810

Konsulentit Matti Hento  010 431 4811
   0400 222 546

 Heimo Holma  010 431 4812
   050 521 4623
  
 Marika Muntola  010 431 4876 
   040 146 9330
 
Ruotsinkieliset Markus Sjöholm  040 160 8811
   s-posti:
   markus.sjoholm@ 
   sjt.fi

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
   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 sokerijuurikas- Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
valiokunnan puheenjohtaja  23140 HIETAMÄKI 0400 828 375
 
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
sihteeri  00100 HELSINKI 040 558 0512
 
Sokerijuurikkaan viljelijöiden  Marja-Liisa Mikola-Luoto 050 569 5627
neuvottelukunnan puheenjohtaja  Rantalantie 26 
  27800 SÄKYLÄ



Pohja
200 g voita

1½ dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria
1½ tl Dansukker Vaniljasokeria

3 keltuaista
3 tl leivinjauhetta

2½ dl vehnäjauhoja
1½ dl kermaa

Pinnalle
3 valkuaista

2¼ dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria
½–1 dl mantelilastuja

Täyte
4–5 (n. 300g) kotimaista omenaa

¼ tl kanelia
½ dl Dansukker Fariinisokeria

2 dl vispikermaa
200 g vaniljarahkavalmistetta

Omenatarhurin britatorttu

Säädä uuni 175 asteeseen, vuoraa uunipelti leivinpaperilla ja voitele se kevyesti ruo-
kaöljyllä. Vaahdota voi ja sokerit, lisää keltuaiset yksitellen hyvin vatkaten. Sekoita 
vehnäjauhot ja leivinjauhe keskenään. Lisää jauhoseos taikinaan vuorotellen kerman 
kanssa. Levitä taikina leivinpaperin päälle nuolijan tai lastan avulla.

Vatkaa valkuaiset valkoiseksi vaahdoksi, lisää sokeri vähän kerrallaan koko ajan 
vatkaten. Levitä marenki taikinan pinnalle ilmavasti. Ripottele päälle mantelilastuja. 
Kypsennä 175 asteessa noin 20 minuuttia.

Kuori omenat ja poista siemenkodat. Viipaloi tai kuutioi ne. Laita omenat, kaneli ja 
fariinisokeri kasariin. Kääntele kuumalla levyllä muutaman minuutin ajan, kunnes 
omenat hieman pehmenevät. Jäähdytä.

Vaahdota kerma, sekoita joukkoon vaniljarahkavalmiste ja jäähtyneet omenat. Leik-
kaa pohjalevy kahtia. Levitä täyte alimman levyn pinnalle ja nosta päälle toinen levy. 
Siivilöi pinnalle tomusokeria. Leikkaa annospaloiksi tai nosta tarjolle kokonaisena. 
Koristele kanelitangoilla.

Pinnalle
Dansukker Tomusokeria

kanelitankoja
 


