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Minne menet Vart är Europa
Eurooppa?
på väg?
E

urooppa on tällä hetkellä myllerryksessä
– siis muukin kuin maataloussektori. Olemme kaikki saaneet kuulla ja lukea, kuinka huonosti milläkin kansataloudella menee. Välillä
tuntuu siltä, että julkisuudessa käydään kilpaa
siitä, mistä maasta tai miltä sektorilta saadaan
aikaiseksi kaikkein raflaavin otsikko – haetaan
julkisuutta, mutta kenen ehdoilla ja minkä hyödyksi?

S

e mitä nyt todella tarvitaan, on uudenlaista asennetta ja näkökulmaa käsillä oleviin
haasteisiin. Tämä koskettaa sekä eurooppalaista
talouskriisiä, että omia kansallisia haasteitamme. Jatkuva negatiivinen uutisointi ei edistä talouskriisiä tai mitään muutakaan asiaa. Julkisen
keskustelun suuntaa pitää muuttaa siten, että
asioista keskustellaan neutraalisti ilman, että
painotukset ovat aina negatiivisella puollella.

V

oimme valitettavasti todeta, että mm. sokerisektorin uutisoinnissa ainakin viimeisen
kymmenen vuoden aikana pääpaino on ollut
negatiivisen uutisoinnin puolella. Toivottavasti
tähän saadaan muutos aikaiseksi. Voisimme ainakin aloittaa vuoden 2011 loistavasta sadosta,
joka on äärimmäisen positiivinen asia, mutta
joka on jäänyt valitettavasti muiden asioiden
jalkoihin.

J

os sulkeudumme omiin asemiimme, niin
emme huomaa, miten maailma menee molemmilta puolin ohi. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että olemme valmiita katsomaan
pitkälle tulevaisuuteen ja valmiina tarttumaan
vaikeisiinkin asioihin yhdessä, jotta pystymme
kehittämään juurikkaan kasvuedellytyksiä pitkäjänteisesti ja kestävästi. Yhdessä tekemällä
luomme positiivisen toimintaympäristön sokerijuurikkaan viljelyyn pitkälle tulevaisuuteen.
Tero Tanner

E

uropa är för närvarande upp och ner – också
annat än jordbrukssektorn. Vi har fått höra
och läsa, hur dålig ekonomin är för flera nationer. Ibland känns det som om man i offentligheten tävlar om, från vilket land och vilken sektor
de mest i iögonenfallande rubrikerna kommer –
man letar efter publicitet, men med vems villkor
och till vems nytta?

D

et som behövs är nya attityder och perspektiv på de utmaningar som finns. Det här berör både den europeiska ekonomiska krisen och
våra egna nationella utmaningar. De fortsatta
negativa nyheterna hjälper inte den ekonomiska
krisen eller något annat. Den offentliga diskussionen måste riktas om så, att man härefter diskuterar neutralt utan negativa betoningar.

T

yvärr kan vi konstatera, att åtminstone de
senaste tio åren har nyheterna om sockersektorn mestadels varit negativa. Hoppas vi får
ändring på det här. Vi kunde ju börja med årets
rekordskörd, som är en positiv sak, men som tyvärr har lämnats i skuggan av andra ärenden.

O

m vi låser oss i våra egna positioner är det
svårt att märka hur världen kör om oss, på
båda sidorna. Därför är det viktigt att vi är beredda att vara långsynta och tillsammans greppa
tag också i svåra frågor. På det här sättet kan vi
utveckla sockerbetsodlingens tillväxtförutsättningar långsiktigt och hållbart. Tillsammans kan
vi skapa en positiv miljö för betodlingen långt in
i framtiden.
Tero Tanner
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Juurikasvuosi 2011
Kaikkien aikojen juurikassato
Kuten monta kertaa aikaisemminkin on todettu,
on juurikas sadontuottokyvyltään vakaa kasvi,
jolla on potentiaalia tuottaa hyvä sato Suomessa vuodesta toiseen. Vuosi 2011 tulee olemaan
toistaiseksi kaikkien aikojen paras vuosi hehtaarisadolla mitattuna. Edellinen juurisatoennätys
oli vuodelta 2007, jolloin puhtaan juurikkaan
keskisato nousi 42 tonniin. Tätä kirjoitettaessa
juurikkaan vastaanotto on vielä käynnissä, joten
lopullisia lukuja ei ole käytettävissä. Todennäköisesti puhtaan juurikkaan satotaso nousee yli
47 tonnin. Tarkemmin vuoden toteutuneisiin
satotasoihin palataan vuoden 2012 sokerijuurikkaan alueellisilla viljelypäivillä.

Lähes täydellinen kasvukausi
Sokerijuurikkaan kylvöt alkoivat aikaisin, eteläisillä viljelyalueilla noin 20.4. Kaiken kaikkiaan
sokerijuurikkaan kylvöihin ei tullut viivästyksiä, vaan pellot kuivuivat melko tasaisesti ja työt
etenivät nopeasti.
Kylvöjen jälkeen kaikkialla sokerijuurikkaan viljelyalueella saatiin tasaisia sateita, jotka edesauttoivat ja varmistivat hyvän taimettumisen.
Pakkasvioituksia ei ollut lähes lainkaan ja siten
uusintakylvöjä jouduttiin tekemään vain nimellisesti, muista syistä johtuen noin 20 hehtaaria.
Kesän kuluessa lämpöä oli riittävästi ja juurikas
ei käytännössä kärsinyt kuivuudesta lainkaan.
Vuoden 2011 kasvukausi todella osoitti, minkälainen satopotentiaali juurikkaalla Suomessa on,
kun myös säätekijät ovat suotuisia.
Koko kesän jatkuneet tasaiset sateet ja korkea
ilmankosteus aiheutti myös haasteita juurikkaalle. Aina elokuun loppuun saakka näytti siltä, että juurikaskasvustot pysyvät terveinä, eikä
mm. lehtisairauksia juurikaan ilmene. Kuitenkin nostokauden alkaessa mm. Ramulariaa alkoi
ilmetä voimakkaasti etenkin kevyillä ja pitkään
juurikkaan viljelyssä olleilla lohkoilla. Tämä
vuosi opettaa jälleen miten tärkeää on torjua leh-
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tisairauksia juurikkaalta. Voimakas ramulariasaastunta hidastaa juurikkaan kasvua ja laskee
juurikkaan sokeripitoisuutta voimakkaasta.

Nostokauden haasteita
Sokerijuurikkaan nostot alkoivat kosteissa olosuhteissa noin syyskuun 20. päivä. Sateinen ja
kostea säätyyppi vallitsi käytännössä koko viljelyalueella lähes koko nostokauden. Kosteista
olosuhteista huolimatta, lähes kaikki juurikkaat
saatiin nostettua. Maan liiallisen kosteuden takia
jäi nostamatta vain muutamia hehtaareja. Nostokausi venyi melko pitkään, viimeiset juurikkaat
nostettiin reilusti marraskuun puolella.
Niin sanottuja syyspakkasia oli hyvin vähän
tänä vuonna, joten sokerin siirtyminen lehdistä
juureen oli vähäistä. Muun muassa tämän vuoksi sokeripitoisuus tulee jäämään reilusti alle pitkän ajan keskiarvon (5v. ka. noin 16,7 %).
Oman haasteensa syksyyn toivat keskiarvoihin
nähden korkeat aumauskauden keskilämpötilat.

Aumojen ollessa kosteita ja joissain tapauksissa
hyvin multaisia, juurikkaat ovat kasvattaneet
lehtiä ja siten ”syöneet” sokeria juuresta. Joissain tapauksissa ovat aumat ehkä olleet olosuhteisiin nähden liian suuria tai aumojen lämpötila
on noussut liian korkeaksi, mikäli auma on ollut
pitkään tiivisti peitettynä. Aumojen lämpötiloja
on hyvä tarkkailla ja peitteet tulee tarvittaessa
avata ja auma tuulettaa, mikäli ilman/auman
lämpötila on ajankohtaan nähden korkea.

Aumassa kasvaneet juurikkaat "syövät" juurikkaiden sokeria.

Sucros Oy, Tero Tanner

Tee tilaus ajoissa,
saat levityksen hyvän sään aikaan!
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Koekausi 2011 ja vuoden
2012 lajikkeet
K

ylmän, lumisen ja pitkän talven jälkeen pääsi osa juurikkaan viljelijöistä aloittamaan
kylvöt jo ennen pääsiäistä. SjT:n tekemien routamittausten mukaan oli Tuorlan pellolla Piikkiössä routaa vielä viikolla 15 (11.–17.4) lähes 20 cm
syvyydessä, pinnasta routa oli sulanut noin 10
cm. Koealueita mitattaessa olivat pellot märkiä
ja kumisaappaat tarpeelliset, joillakin lohkoilla
peltoon upposi nilkkaa myöten.

H

uhtikuun puolenvälin jälkeen satoi vain
muutama millimetri ja ilma oli lämmin,
jonka vuoksi pellot kuivuivat yllättävän nopeasti. Ensimmäisiä koeruutuja päästiin kylvämään jo
huhtikuun viimeisinä päivinä. Osa koelohkoista
ehti kuivua liikaa ja näillä lohkoilla oli taimettuminen alkuun epätasainen, pienet sadekuurot
toukokuun puolessa välissä tasasivat näidenkin
lohkojen taimistoja. Kokonaisuudessa kokeiden
taimettuminen oli tasainen eivätkä taudit häirin-

neet juurikkaiden kasvua, kasvustot peittivät rivivälit jo kesäkuun lopussa. Aikainen rivivälien
umpeutuminen helpotti rikkakasvien torjuntaa
ja rikat saatiin pidettyä melko hyvin kurissa normaaleilla ohjelmilla ja ilman harausta.

S

ateita saatiin kesän aikana tasaisesti, eivätkä
kasvustot kärsineet kuivuudesta. Ramulariaa ei näkynyt koeruuduilla vielä elokuun alussa, mutta kokeiden korjuuaikaan sitä esiintyi
joillakin koealueilla melko paljon. Syyskuussa
alkanut sadekausi vaikeutti kokeiden nostoa ja
nostokausi venyi lähes kuukauden normaalia
pidemmäksi, viimeiset koeruudut nostettiin
vasta marraskuun alussa.
Boogie (Maribo Seed 2012) Sokeri- ja juurisato
mittareita parempi. Sokeripitoisuus sama kuin
mittareilla. Kukkavarsia vaihtelevasti.

++
+++
+++
+
+++
++
+++
+
+++
+
+
+

--*
+*
(+)
+
++
+++

6

Aphanomyces Ankeroinen Ramularia
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Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa
Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa
Lajikkeella jonkin verran Aphanomyces sietoa keväällä
Ei ankeroisen kestoa mutta sietää lievää ankeroissaastuntaa
Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen
Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi
Lajike tässä ominaisuudessa hyvä
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Sokerisato

Taimet-tuminen
2011

2012
2012
2012
2011
2011
2011
2009
2012
2011
2012
2012
2012

Sokeri %

Otettu viljelyyn

Maribo Seed
SesVanderHave
Maribo Seed
KWS
Strube
SesVanderHave
KWS
Maribo seed
Syngenta
Syngenta
Syngenta
Syngenta

Juurisato

Jalostaja

Boogie
Cactus
Charleston
Diana
Levi
Lipizzan
Lucilla
Stinger
SY Cata
SY Logical
SY Loud
SY Muse

Tauti/tuholaisten sieto

Kukkavarret

Lajike

Arvioita lajikkeista vuosien 2009-2011 kokeiden perusteella
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Cactus (SeSvanderHave 2012) Ankeroispelloille
soveltuva lajike. Sokeri- ja juurisato hieman alle
mittareiden myös lohkoilla, joilla ei esiinny ankeroisia. Sokeripitoisuus mittareiden luokkaa.
Ramularialle altis tautipaineessa.

Lucilla KWS (KWS 2009) Sokeri- ja juurisadoltaan hieman mittareita parempi. Sokeripitoisuus
mittarien tasoa. Jonkin verran kukkavarsia, hyvä
Ramularian kestävyys.
Stinger (Maribo Seed 2012) Sokeri- ja juurisato
selvästi mittareita parempi. Sokeripitoisuus hieman mittareita parempi. Jonkin verran kukkavarsia.

Charleston (Maribo Seed 2012) Sokeri- ja juurisato mittareiden luokkaa. Sokeripitoisuus hieman
mittareita parempi. Kukkavarsia vaihtelevasti.
Diana KWS (KWS 2011) Sokeri- ja juurisadossa
mittareita huomattavasti parempi. Sokeripitoisuus mittarien luokkaa. Kukkavarsia vaihtelevasti.

SY Cata (Syngenta 2011) Sokeri- ja juurisato selvästi mittareita parempi. Myös sokeripitoisuus
mittareita parempi. Kukkavarsia vaihtelevasti.
Sy Logical (Syngenta Seeds) Ankeroispelloille
soveltuva lajike. Sokeri- ja juurisato hieman alle
mittareiden myös lohkoilla, joilla ei esiinny ankeroisia. Sokeripitoisuus mittareiden luokkaa.

Levi (Strube Saat 2011) Sokeri- ja juurisato alle
mittareiden sadon. Sokeripitoisuus mittareiden
luokkaa. Selvästi vähemmän kukkavarsia kolmen vuoden kokeissa muihin lajikkeisiin verrattuna. Ramularia herkkyys vaihteleva, altis
tautipaineessa.

SY Loud (Syngenta 2011) Sokeri- ja juurisato selvästi mittareita parempi. Sokeripitoisuus mittareiden luokkaa. Kukkavarsia vähän.

Lipizzan (SESVanderHave 2011) Sokeri- ja juurisadoltaan hieman mittarilajikkeita parempi
ja sokeripitoisuus hieman alle mittarien tason.
Kukkavarsia vaihtelevasti.

SY Muse (Syngenta 2011) Sokeri- ja juurisato
selvästi mittareita parempi. Sokeripitoisuus mittareiden luokkaa. Kukkavarsia vaihtelevasti. Ramularialle altis tautipaineessa.

Sokerijuurikaslajikkeet 2009–2011
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Marte Römer-Lindroos, SjT
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Juurikasankeroispellon
saneeraus sinapilla ja
retikalla
Edellisessä Juurikassarka lehdessä (2/2011)
kerrottiin tuloksia vuonna 2010 aloitetusta SjT:n,
viljelijän ja S.G. Niemisen yhteistyöprojektista,
jonka tarkoituksena on selvittää miten
saneerauskasvit vaikuttavat juurikasankeroisen
määrään pitkään juurikkaalla olleella pellolla.
Juurikasankeroisen vaikutus juurikkaan
satoon ja kasvustoon kyseisellä pellolla oli
selvästi havaittu aikaisempina vuosina.
Pellon maalajina on karkea hieta, jossa
juurikasankeroinen viihtyy hyvin.

V

uoden 2010 tulokset osoittivat, että ankeroistaso jäi saneerauskasvien viljelynkin jälkeen korkeaksi. Tämän vuoksi juurikkaan viljely
seuraavana vuonna voisi mahdollisesti nostaa
ankeroismäärän uudestaan takaisin juurikkaan
satoa alentavalle tasolle. Vuonna 2011 päätettiin
kaistoihin kylvää toisen kerran öljyretikkaa ja sinappia sekä vertailun vuoksi viljaa (kevätruis).
Viherlannoituskaistat olivat kaksivuotisia.
Ankeroispelloilla tulee käyttää saneerauskasveina vain sellaisia öljyretikka ja sinappilajikkeita,
jotka eivät toimi juurikasankeroisen isäntäkasvina. Aina ennen siemenen ostoa pitää vakuustodistuksesta tarkistaa, että kyseessä on ankeroisenkestävä lajike. Muut lajikkeet lisäävät ankeroisen määrää maassa. Saneerauskasvien teho
perustuu siihen, että ne houkuttelevat ankeroisen toukat saneerauskasvien juuriin, joissa ne eivät kuitenkaan kykene lisääntymään. Sinappi ja
retikka ovat myös hyviä viherlannoituskasveja
ja erityisesti retikan syvälle kasvava paalujuuri
muokkaa maata tehokkaasti.

Koejärjestelyt
Lohkolle perustettiin tänä vuonna 10 erilaista
kaistaa, jotka olivat samat kuin edellisenä vuotena. Jokaisessa kaistassa oli esikasvina edellisenä
vuotena joku saneerauskasveista, kuitenkin niin,

8
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että sinapilla oli esikasvina sinappi ja retikalla
retikka. Tänä vuonna saneerauskaistoissa testattiin kahta eri ankeroisenkestävää retikkaa (Colonell, Arena), kolmea sinappia (Accent, Rivona,
Saloon) sekä sinapin ja retikan seosta (Commando Mix). Kaistoissa testattiin myös sekä pelkää
viljaa että viljaa aluskasvillisuuden kanssa. Viljana käytettiin Juuso-kevätruista, joka kylvettiin 18.5. Siemenmäärä viljassa oli 140 kg/ha ja
lannoitetyppeä kaistoihin annettiin 45 kg/ha.
Lisäksi toiseen viljakaistaan kylvettiin pohjalle
Colonell-retikkaa 10 kg/ha sekä Ilte-puna-apilaa 2,5 kg/ha. Kaikki saneerauskasvit kylvettiin
22.6. tarkkuuskylvökoneella matalaan noin 2–3
cm syvyyteen. Kasveille annettiin pieni starttilannoitus kylvön yhteydessä, 20 kg typpeä/ha.
Molemmat viherlannoituskaistat pidettiin edelliseltä kasvukaudelta samanlaisina ja niiden
kohdalla ei tänä keväänä tehty kylvötöitä. Molempien kaistojen kasvusto oli erittäin vahvaa ja
tasaista koko kasvukauden ajan. Viljakaistojen
perustaminen onnistui hyvin ja kaistoihin muo-

ROULLIER

KORKEALAATUISET NESTEMÄISET KASVUNPARANTAJAT
Nosta lannoituksen hyötysuhde uudelle tasolle
Ranskalaisen Roullierin valmistamat nestemäiset kasvunparantajat edistävät fotosynteesiä ja tehostavat
ravinteiden imeytymistä juurten kautta kasviin.

Anna kasvustolle hyvä startti

FERTIACTYL® Starter edistää kasvin juurten kasvua aktivoimalla juurikarvojen
muodostumista.
FERTILEADER® Vital edistää hivenaineiden imeytymistä ja tehostaa viherhiukkasten
yhteyttämistä, jolloin kasvi saa enemmän rakennusaineita ja energiaa kasvuunsa.
FERTILEADER® Gold edistää boorin ja molybdeenin imeytymistä ja tehostaa viher-

hiukkasten yhteyttämistä, jolloin kasvi saa enemmän hivenaineita ja energiaa
kasvuunsa.

Käyttösuositukset sokerijuurikkaalla:
Tuote
FERTIACTYL® Starter
FERTILEADER® Vital
FERTILEADER® Gold

Ruiskutusajankohta
4-lehtivaihe
6-10-lehtivaihe
6-10-lehtivaihe

Annostus
5l/ha
5l/ha
3l/ha

Tuotteet sopivat yhteen useimpien kemikaalien kanssa, mutta varmista toimivuus
aina ennen tankkiseoksen valmistusta.

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
*UURAKKOKUJA   6ANTAA s P    s FAX    s WWWSGNIEMINENl
-YYNTI *USSI 0ELTONEN P    JUSSIPELTONENSGNl

dostui kauttaaltaan tasainen kasvusto. Ainoastaan aluskasvillisuus lähti hyvin heikosti kasvamaan, ja vasta puinnin jälkeen 27.8. se alkoi
kasvaa paremmin. Pelkän viljakaistan esikasvina edelliseltä kasvukaudelta toimi sinappi, kun
vilja + aluskasvikaistassa taas puolestaan retikka. Näiltä kaistoilta oli tarkoitus seurata, miten
vilja kasvaa ja juurikasankeroinen vähenee saneerauskasvien jälkeen.
Sinappi- ja retikkakasvustot sekä viherlannoituskaistojen kasvustot murskattiin kahdesti
6.8. ja 8.9., sinappi ja retikka noin 20 cm sänkikorkeuteen ja viherlannoituskaistat noin 10 cm
sänkikorkeuteen. Kaistat lopetettiin kyntämällä
17.9. ilman glyfosaattiruiskutusta. Saneerauskasvustoja ei lopetettu kyntämällä viimeisen
murskauksen jälkeen kuten tehtiin viherlannoituskaistoille, vaan ne jätettiin vielä odottamaan
kevätkyntöä.
Syksyllä, 18.9., toiseen viherlannoituskaistoista
kylvettiin Amilo-syysruista 150 kg/ha ja aluskasviksi Rajah puna-apilaa 2,5 kg/ha. Puolelle
tästä kaistasta kylvetään keväällä juurikasta.
Toinen viherlannoituskaista kylvettiin puoleksi

syysrukiilla 150 kg/ha ja syysrukiilla 150 kg/ha,
jossa aluskasvillisuutena oli puna-apilaa, nurminataa ja ruokonataa (kuva 2). Aluskasvillisuuden
siemenmäärä oli 5 kg/ha. Seoksena aluskasvillisuudessa käytettiin täsmälleen samaa seosta,
kuin edellisien vuosien viherlannoituskaistoissa. Kaistoja ei lannoitettu kylvön yhteydessä.

Tulokset
Kevään 2011 sääolot olivat erittäin suotuisat ankeroisen kehitykselle. Aikainen kevät ja lämmin
jakso huhtikuun lopulla edistivät ankeroisen
liikkeellelähtöä.
Kokeen alussa pellon ankeroistaso oli erittäin
korkea, muna ja toukkamäärät olivat 2 050–3 867
kpl/100 g maata (kuva 1.). Aikaisemmissa tutkimuksissa Euroopassa on todettu, että jo 500
munaa + toukkaa/100 g maata, vaikuttaa satoon
(KWS 2008). Sadon menetykset ovat merkittävät juurikaslohkolla, jos muna- ja toukkamäärä
nousee 1 500–2 000 kpl/100 g maata (SjT, SLU
Viljelykiertoprojekti 2005–2008).
Ensimmäisen vuoden kokeissa (v. 2010) sinappilajikkeista Saloon alensi ankeroisen määrää

kpl munia+toukkia/100g maata

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2010 kevät lähtötilanne
2011 kevät

2010 syksy
2011 syksy lopputilanne

Kuva 1. Sinapin ja öljyretikan eri kaistojen ankeroismäärät (toukkia + munia kpl/100 g maata)
keväällä ennen kylvöä ja syksyllä kasvukauden päätyttyä vuosina 2010 ja 2011. Kuvassa on
esitetty myös lohkoilla käytetyt eri saneerauskasvilajit ja -lajikkeet v. 2010/v.2011. Viherlannoituskaistat ovat kaksivuotisia.
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90,4 % ja Rivona 85,6 %. Vastaavasti retikkalajikkeista Colonell alensi ankeroisen määrää 83 % ja
Arena 74 % ja Commando Mixin saneerausteho
oli 89,1 % (kuva 1.).
Tämän vuoden kokeissa kevätruis alensi saneerauskasvin (sinappi Saloon) käytön jälkeen ankeroismäärää 60 % (Kuva 1). Kevätruis + retikka
+ puna-apila seoksen saneerausteho oli 86 %,
joka oli parempi kuin pelkän kevätrukiin. Toisena viljelyvuotena sinappilajikkeista Accent vähensi ankeroismäärä 84 %, Rivona 66 % ja Saloon
86 %. Vastaavasti retikkalajikkeista Arena vähensi ankeroisen määrää 77 % ja Colonell 90 %.
Retikan ja sinapin seoksen, Commando Mixin
saneerausteho oli 56 %. Viherlannoituskaistojen
saneerausteho oli edellisenä vuotena retikan ja
sinapin luokkaa, mutta toisena viljelyvuotena

1

3

2

Tulosten perusteella sekä sinapin että retikan saneerausvaikutus oli erittäin merkittävä myös toisen viljelyvuoden jälkeen (kuva 1). Ankeroismäärä laski luokasta 5 luokkaan 1. Tulos osoittaa, että
jos pellon ankeroismäärä on korkea (luokat 3–5,
501–yli 2 500 kpl toukkia + munia/100 g maata),
yksi saneerausvuosi ei ole teholtaan riittävä.
Koe jatkuu kasvukaudella 2012 siten, että kahden saneerausvuoden jälkeen kaistoille kylvetään sokerijuurikasta. Viherlannoituskaistoille
on kylvetty syysruis sekä eri aluskasveja. Koesuunnitelma on esitetty kuvassa 2. Kokeen tuloksista kerrotaan tarkemmin syksyn 2012 Juurikassarka-lehdessä.

5

4

Vuosi
Sinappi

Retikka

Sinappi

Retikka

Retikka Arena/ Sinappi

Puna-apila Bjurdsele 25%

Puna-apila Ilte 25%,

Saloon

Arena

Rivona

Colonell

Saloon, Commando mix

nurminata Kasper 37,5%

nurminata Kasper 37,5%,

17,5 kg/ha

16,5 kg/ha

15,5 kg/ha

14,5 kg/ha

18 kg/ha

ruokonata Retu 37,5%

ruokonata Retu 37,5%

15 kg/ha

15 kg/ha

1

2

Uusi kylvö

Uusi kylvö

Kevätruis Juuso
140 kg/ha

Kevätruis Juuso 140
kg/ha +
Colonell 10 kg/ha +

3

4

5

6

8

9
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Uusi kylvö

II. Vuosi

II. Vuosi

Saloon
sinappi

Commando
mix

Puna-apila Bjurdsele 25%

Puna-apila Ilte 25%,

18,5 kg/ha

17 kg/ha
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Uusi kylvö Uusi kylvö Uusi kylvö Uusi kylvö Uusi kylvö
Accent
sinappi

Rivona
sinappi

Arena
retikka

Colonel
retikka

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

nurminata Kasper 37,5%

Juurikas normaali ja
ankeroista sietävä
lajike

Juurikas; puolet
normaalia lajiketta,
puolet ankeroisen
sietävää

Juurikas; puolet
normaalia lajiketta,
puolet ankeroisen
sietävää

ruokonata Retu 37,5%
Juurikas; puolet
normaalia lajiketta,
puolet ankeroisen
sietävää

Juurikas; puolet
normaalia lajiketta,
puolet ankeroisen
sietävää

2012

Juurikas; puolet
normaalia lajiketta,
puolet ankeroisen
sietävää

Puna-apila Ilte 2,5
kg/ha

nurminata Kasper 37,5%,
ruokonata Retu 37,5%
Syysruis Amilo 150
kg/ha

2011

7
Perustamisvuosi

Syysruis Amilo 150
kg/ha+punaapila,nurminata,
ruokonataseos 5kg/ha

2010

6
Perustamisvuosi

Syysruis Amilo 150
kg/ha+puna-apila
Rajah 2,5 kg/ha

Kaista

teho oli selvästi edellisvuotta heikompi (33 % ja
8 %).

Kuva 2. Koelohkon kylvösuunnitelma v. 2010–2012.

Hanne Riski, Marja Turakainen, SjT
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Ravinnesarja

Boori (B) kasvinravinteena
Boorin merkitys kasville
Boori on tärkeä hivenravinne sokerijuurikkaalle. Juurikas on ns. boorinsuosijakasvi, joka tarvitsee booria sokerien kuljetuksessa ja niiden
varastoinnissa. Boorilla on myös tärkeä merkitys siementen itämisessä ja juurten kasvussa,
lisäksi se vaikuttaa solukoiden rakenteeseen.
Boori liikkuu kasvissa huonosti, joten puutosoireet näkyvät ensin nuorissa lehdissä. Ne ovat
epämuotoisia ja käpertyneitä. Nuoret lehdet
muuttuvat ruskeiksi tai mustiksi. Vanhemmissa
lehdissä esiintyy lehtien vaalenemista eli kloroosia. Ellei booria lisätä riittävästi, uusien solujen
muodostuminen versojen kärjissä häiriintyy
ja voi johtaa jopa kasvupisteiden kuolemaan.
Boorin puutosoireet näkyvät myös juurikkaan
juuriosassa, joka alkaa mädäntyä yläosasta ja leviää koko juuriosaan (ns. sydänmätä). Juuriosa
voi jäädä lisäksi ontoksi. Ankara boorin puutos
alentaa juurisatoa huomattavasti ja myös sadon
sokeripitoisuus ja laatu alenevat.
Kasvin sisältämä booripitoisuus lasketaan kuiva-ainesadon ja booripitoisuuden perusteella.
SjT:n tutkimusten mukaan hehtaarin juurikassato (40 tn/ha) + naattisato (39 tn/ha) sisältää yhteensä noin 0,350 kg booria, josta juuren osuus
on noin 0,190 kg ja naatin noin 0,160 kg. Juuri- ja
naattisatojen vaihteluun vaikuttavat monet tekijät, kuten erilaiset vuosittaiset kasvuolot ja peltolohkojen viljavuus.

Boori maassa
Kasvi ottaa boorin maasta boorihappona. Suomen maaperässä on luontaisesti vähän booria.
Maassa se sitoutuu orgaaniseen ainekseen kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Hyvin kalkitussa maassa boorin sitoutuminen maahan kasvaa ja siten sen saanti kasveille vähenee. Myös
kuivuus vaikeuttaa kasvien boorin saantia.
Boorin puutosta ilmenee useammin happamis-
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sa karkeissa kivennäismaissa, joista se huuhtoutuu helposti, varsinkin sateisina kesinä.

Lannoitus
Sokerijuurikkaan lannoitustarve pohjautuu
kasvin tarpeeseen. Juurikas tarvitsee booria
huomattavasti enemmän kuin viljat. Lannoitusmäärän suunnittelussa huomioidaan maan
ravinnereservit, esikasvi ja karjanlannanmäärä.
Maan kasvukunnosta riippuen voidaan lannoitukseen tehdä korjauksia. Boorin kohdalla
ympäristötuenehdot eivät suoraan rajoita sen
vuosittaista käyttömäärää.
Uusilla juurikaslohkoilla saattaa esiintyä boorin puutosta, joten niillä on syytä käyttää booripitoista lannoitetta tai booriravinnetta. Myös
lohkoilla, joilla viljavuusarvot ovat punaisella,
juurikkaan boorin riittävästä saannista on huolehdittava.
Peltolannoitteiden booripitoisuus on 0,02–
0,08 %. Booria on esim. YaraMila Hiven Y2 lannoitteessa 0,08 %. Jos kyseistä lannoitetta levitetään 670 kg/ha, tulee lannoitteessa 0,540 kg booria/ha. Määrä vastaa juurikkaan boorin tarvetta
tyydyttävässä viljavuusluokassa. Jos boorin
puute on ankara, voidaan käyttää Booriravinnetta, joka sisältää booria 0,75 %. Sitä suositellaan hajalevityksenä 400, 300, 250 tai 200 kg/ha,
riippuen siitä, onko maan viljavuusluokka huono, huononlainen, välttävä vai tyydyttävä. Lannoitusvaikutus on kahdesta neljään vuoteen.
Viljavuusanalyysiä tutkimalla saa varmimmin
selville, onko juurikasmaassa boorin puutosta ja
tarvitaanko sen vuoksi boorin täydennyslannoitusta. Booriravinteen hajalevityksessä karkeille
maille käytetään pienempiä määriä ja savimaille
suurempia. Hajalevitystä käytettäessä lannoituksen boorimäärät ovat noin kolminkertaisia
sijoituslannoitukseen verrattuna.
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Sok

Sokerisadon nostaja

DIANA KWS
Korkein sokerisato virallisissa
lajikekokeissa 108 %*
Huippuvalinta suomalaisiin viljelyolosuhteisiin
Lajike parhaimman tuloksen saavuttamiseen
* Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

www.kws.com
KWS SCANDINAVIA A/S
Jaakko Perttu, Puh.: 050 599 2714, Sähköposti: jaakko.perttu@kws.com
Erik Lindroos, Puh.: 040 833 8493, Sähköposti: erik.lindroos@kws.com

Ravinnesarja
Boorilannoituksen tarve voidaan laskea tarkasti kaavan avulla, kun maan booripitoisuus (mg
B/l) on määritetty viljavuustutkimuksessa.
Esimerkki:
Pellon booripitoisuus on 0,8 mg/l maata (välttävä), jolloin juurikkaan boorilannoituksen tarve
voidaan laskea. Savimailla se on 3,5/(0,8 mg B/l
+ 1,4) – 0,975 = 0,62 kg/ha ja kevyillä maalajeilla
3,5/(0,8 mg B/l + 1,4) – 1,1= 0,49 kg/ha. Kasvukauden aikana maasta voi vapautua booria kasvin käyttöön savimailla noin 0,9 kg/ha ja kevyillä mailla noin 1,0 kg/ha.

Taulukko 1. Eri viljavuusluokkien booripitoisuudet (mg/l) savimailla ja muilla maalajeilla
Viljavuusluokka
Savimaat
		
Huono
alle 0,30
Huononlainen
0,30–0,49
Välttävä
0,50–0,79
Tyydyttävä
0,80–1,19
Hyvä
1,20–1,69
Korkea
1,70–2,49
Arv. korkea
yli 2,50

Muut maalajit
alle 0,20
0,20–0,39
0,40–0,59
0.60–0.89
0,90–1,29
1,30–2,00
yli 2,00

Taulukossa 1 on esitetty eri viljavuusluokat
maan booripitoisuuden mukaan savimailla ja
muilla maalajeilla. Kun maan pH on yli 6,6, boorin luokkarajoja korotetaan 0,1 mg/l. Kun maan
pH on yli 6,9, boorin luokkarajoja korotetaan 0,2
mg/l.

Lähteet:
Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Micronutrients or trace elements. Teoksessa: Nutrients for Sugar
Beet Production. p. 80-97.
Juurikassarka 1999/2. Sokerijuurikkaan viljelyopas.
Viljavuustutkimuksen tulkinta peltoviljelyssä. http://www.viljavuuspalvelu.fi/index.php?id=2

Marja Turakainen, SjT
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mariboseed.com

JUURIKKAAT OVAT
LUONNOLLISESTI VIHREITÄ
- niin sadonkorjuun aikaan kuin kylvettäessäkin

Maribo Seedin
huippulajikkeille tyypillisiä
ominaisuuksia:

STINGER
· Erittäin suuri juurisato ja
korkea sokeripitoisuus
· Terveet lehdet
· Seed Plus -käsitelty

BOOGIE

CHARLESTON

· Matala nostosyvyys jolloin noston
yhteydessä nousee vähemmän
maata ja kiviä koneeseen.

· Juurikkaat ovat puhtaita ja
ehjiä jolloin pitkään varastointiaikaan on hyvät edellytykset.

· Sileä ja hyvä juurenmuoto -nostotuloksena puhtaita juurikkaita myös
savisista maista

· Hyvä taimettuminen -tasainen
kasvusto ja juurikaslaatu

Maribo Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5460 6031 · Fax: +45 5460 7068
www.mariboseed.com · info@mariboseed.com

Viherlannoitus juurikkaan
viljelykierrossa
Kolmannen vuoden tulokset sokerijuurikkaan viherlannoituskokeesta
osoittivat, että viherlannoitusnurmella voidaan parantaa juurikaslohkon
sadontuottokykyä. Jälkivaikutus näkyi huomattavasti parempana satotasona
ja Ramularian vähenemisenä.

T

änä vuonna jatkettiin vuonna 2007 aloitettua koetta, jonka tarkoituksena on selvittää
viherlannoituksen vaikutus juurikkaan satotasoon, sadon laatuun sekä juurikasmaan rakenteeseen. Koelohkot sijaitsivat viljelijän pellolla
Tenholassa, jossa juurikkaan esikasvina oli 2- ja
3-vuotinen viherlannoitusnurmi sekä verranteena vilja-juurikaskierrossa ollut lohko (1 v
vilja-3 v juurikasta). Tänä kesänä 2-vuotisen
viherlannoituksen jälkeen juurikasta oli lohkolla kolmas vuosi peräkkäin ja 3-vuotisen viherlannoituksen jälkeen toinen peräkkäinen vuosi.
Viljan (ohra) jälkeen lohko on ollut juurikkaalla
kolme vuotta. Vuonna 2011 kaikilla koelohkoilla oli sama typpitaso, 120 kg/ha. Lajikkeena oli
Lucilla (KWS). Koelohkot kylvettiin 50 cm:n
rivivälillä. Koelohkojen viljelykierroista ja koetuloksista on kerrottu edellisessä Juurikassarkalehdessä (2/11).

Kokeesta tehtyjä havaintoja
Spad-mittaus kuvaa lehtien vihreyttä ja sitä
kautta kasvien yleistä typpitilannetta. Mittaus
tehtiin kolmesti kasvukauden aikana 11.7., 6.8. ja
Spad-arvo
60
50
40
30
20
10
0

28.8.2011. Sekä 2-vuotisen että 3-vuotisen viherlannoituskaistan kasvustoissa Spad-arvot olivat
korkeammat kaikilla mittauskerroilla verrattuna
viljakaistan kasvustoon (Kuva 1). Näyttää siltä,
että viherlannoituskaistojen juurikaskasvustojen
typpitilanne oli parempi kuin viljakaistan kasvustoilla, ja että kasveilla oli enemmän typpeä
käytettävissään kasvukauden aikana. Maahan
niitetyn viherlannoitusnurmen runsaan kasvimassan orgaanisessa muodossa olevat ravinteet
vapautuvat seuraavien kasvukausien aikana
kasvien käyttöön.

Juurisato ja sokeripitoisuus
3-v viherlannoituskaistan juurisato oli 12,1 tn/
ha korkeampi kuin viljakaistan satotaso. Koejäsenten välinen ero oli merkitsevä. 1-v viherlannoituskaistan ja viljakaistan satotasoissa oli
myös huomattava ero (7,1 tn/ha), vaikkakaan se
ei ollut merkitsevä (Kuva 2). Sadon sokeripitoisuudessa ei ollut merkitsevää eroa koejäsenten
välillä.
Sadon aminotyppipitoisuus oli kaikilla koejäsenillä laadulle asetettujen tavoitteiden mukaan erinomainen
(taulukko 1). Tuloksesta voidaan
havaita aminotyppipitoisuuden
jääneen alle 15 mg/100 g juu11.7.2011
rikasta. Tämä tulkitaan juurikkaanviljelyssä merkkinä siitä,
6.8.29011
että kasvusto on kärsinyt typen
28.8.2011
puutteesta kasvukauden loppupuolella.

Kaliumpitoisuus oli vilja- ja 2
v-viherlannoituskaistan juurikKuva 1. Spad-mittauksen arvot kolmena eri mittausajankoh- kaissa erinomainen ja 2-v viherlannoituskaistalla hieman korketana 11.7., 6.8. ja 28.8.2011
Vilja

16

2-v viherlannoitus

– Juurikassarka • Betfältet 3/2011

3-v viherlannoitus
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Kuva 2. Satotaso ja sokeri- % eri käsittelyjen välillä 2011.

ampi ollen luokassa hyvä. Natriumpitoisuus oli
kaikilla koejäsenillä luokassa hyvä.
Ramularia-lehtilaikkutaudin määrä koekaistojen kasvustoissa havainnoitiin syyskuussa ennen nostoa. Molemmilla viherlannoituskaistoilla
Ramulariaa esiintyi huomattavasti vähemmän
kuin viljakaistan kasvustossa (taulukko 1).
				

Yhteenveto

Kokeen tulosten perusteella juurikkaan sadontuottokyky oli parempi, kun juurikasta viljeltiin
viherlannoituksen jälkeen kaksi tai kolme vuotta
kuin kolme vuotta viljan jälkeen. Myös tautipaine oli huomattavasti alhaisempi, mikä voitiin
havaita alhaisempana Ramularian määränä molemmilla viherlannoituslohkoilla. Kokeessa oli
selvästi havaittavissa, että viherlannoitus lisäsi

viherlannoituskaistan juurikkaita.
maahan orgaanista ainesta ja paransi maan rakennetta sekä vesitaloutta. Viherlannoituslohkon juurikkaat olivat hyvämuotoisia ja niissä oli
vähemmän maata. Viherlannoituksen teho perustuu suuremmalta osin siihen, että se parantaa
juurikasmaan kasvukuntoa.
Apila-timotei -viherlannoitusnurmea voi kokeen
tulosten perusteella suositella juurikkaan viljelykiertoon ja sillä on näiden koetulosten perusteella huomattavasti pidempiaikaisempi vaikutus
juurikkaan sadontuottokykyyn kuin viljalla.

Taulukko 1.

Vilja
2-v. viherlannoitus
3-v. viherlannoitus

Amino N
mg/100 g
juur.
14,3
14,5
13,8

K
me/100 g
juur.
4,4
3,9
5,2

Na
me/100 g
juur.
0,7
0,5
0,7

Hanne Riski, Marja Turakainen, SjT
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Saanto
%

Ramularia
%

84,4
85,9
82,2

27,5
16,3
5,0

Miksi kannattaa teettää
viljavuustutkimus?
Otatko maanäytteet vain koska sinun täytyy tehdä niin, vai koska haluat?
Aivan liian moni viljelijä ottaa maanäytteet vain, koska ympäristötuen saanti
edellyttää, että tila on teettänyt viljavuustutkimuksen. Täytyy kuitenkin
muistaa, että hyvin tehdyn viljavuustutkimuksen ensisijainen tarkoitus on, että
viljelijä tietää missä kunnossa hänen peltonsa ovat.

V

iljavuustutkimus on maan ravinnevaroja
oikein hyväksikäyttävän taloudellisen ja
tehokkaan viljelyn perusta. Viljavuustutkimuksen avulla voit saada viljelykasveistasi parhaan
taloudellisen tuloksen, jolloin et lannoita lannoita liikaa mutta et myöskään liian vähän. Yksi
viljavuustutkimuksen tärkeimmistä tiedoista
on maan happamuuden eli pH:n selvittäminen.
Peltojemme pH on vieläkin aivan liian alhainen,
joten kalkitus on edelleen ajankohtaista!

peruslohkolta täytyy ottaa vähintään yksi näyte.
Jos peruslohko on suurempi kuin viisi hehtaaria,
otetaan jokaiselta alkavalta viideltä hehtaarilta
yksi näyte. Alle viiden hehtaarin peruslohkoilta
otetaan yksi näyte jokaiselta alkavalta kahdelta
hehtaarilta. Viljavuustutkimus pitää uusia viiden vuoden välein. Jos maanäytteet otetaan linjanäytemenetelmällä, otetaan yksi näyte jokaiselta alkavalta kymmeneltä hehtaarilta kolmen
vuoden välein.

Ympäristötuki

Ympäristötukea varten riittää niin sanottu perusanalyysi, johon sisältyvät maalajimääritys,
multavuus, pH, johtoluku, kalsium, liukoinen
fosfori, kalium ja magnesium. Käytännön viljelyssä perusanalyysi on yleensä riittävä. Erikoiskasveja, kuten juurikasta, viljeltäessä kannattaa
ottaa myös hivennäytteet, esimerkiksi maan natriumpitoisuus on hyvä tietää.

Kaikilla tiloilla, jotka ovat sitoutuneet ympäristötukeen, täytyy olla voimassa oleva viljavuustutkimus. Jokaiselta yli puolen hehtaarin kokoiselta

Tasapainoisen viljelyn perusta
Viljavuusanalyysillä voidaan maanäytteitä ottamalla ja lähettämällä näytteet laboratorioon analysoitaviksi, selvittää maan ravinnepitoisuudet.
Yhtä maanäytettä varten tarvitaan vähintään
7–10 osanäytettä, ”pistoa”. Osanäytteet otetaan
niin, että ne edustavat hyvin kutakin lohkon
osaa. Näytteet otetaan koko muokkauskerroksen syvyydeltä (0–20 cm). Osanäytteistä poistetaan kivet, roskat ja mahdollisesti mukaan tullut
jankko.

Ravinteiden saatavuus riippuu maan
pH-arvosta.

Kuva:Viljavuuspalvelu Oy.

Normaalisti maanäytteet otetaan käsin maanäytekairalla. Viime aikoina on myös yleistynyt koneellisesti, GPS:llä varustetulla mönkijällä, otettavat maanäytteet, jolloin saadaan selville tarkka
näytteenottopaikka. Tällöin voidaan muutaman
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19

Lajikevalinta /Sortvalet 2012
Meillä on nyt kattava lajikevalikoima, joka
sisältää useita peittausvaihtoehtoja sekä
ankeroisia sietävän lajikkeen nimeltään
SY Logical!

Nu har vi en heltäckande sortportfölj
med flera betningsalternativ samt
även en nematodtolerant sort,
SY Logical!

Vuoden 2012 aikana yhdistämme Syngentan
kasvinsuojelu - ja siementoiminnot,
tarkoituksena tarjota entistä parempia
tuotteita ja palveluita. Keskitymme jatkossa
kokonaan Syngenta:n tuotemerkkiin, jonka
takia hyvin tunnettu Hilleshögin logomme
jää pois käytöstä. Sokerijuurikkaan
jalostuskeskuksemme perustutkimus jatkuu
kuitenkin edelleen Landskronassa,
Ruotsissa ja palvelee Pohjoismaiden lisäksi
myös muuta maailmaa.

Under 2012 samordnar vi inom Syngenta våra organisationer för växtskydd
och utsäde för att kunna erbjuda dig
bättre produkter, tjänster och service.
Vi fokuserar nu helt på varumärket
Syngenta och lägger den välkända
Hilleshög-logotypen till sidan.
Landskrona, Sverige, fortsätter att vara
vårt centrum för grundläggande
växtförädling för såväl Norden som
världen i övrigt.

+

Kun näet tämän merkin, tiedät, että
kyseessä on Syngentan lajike, jolla
on suuri vastustuskyky taimipoltetta
(Aphanomyces-sientä) vastaan.

Edustajamme Suomessa, Henrik Svärd, vastaa mielellään lajikkeitamme koskeviin
kysymyksiin. Puh 09-25864414 tai 0400-465009. Sähköposti: henrik.svard©sci.fi

www.syngenta.fi

SY

SY

Cata

Loud

+

�

Luotettava yleislajike

�

�

Hyvä taimipoltteenkestävyys ja
sileä juuren muoto

Viljelijälle, joka haluaa kokeilla
uutta ja tuottavaa lajiketta

�

Erittäin satoisa

�

Hyvin vähän kukkavarsia

�

Hyvä vastustuskyky Ramulariaa
vastaan

SY

SY

Logical

Muse

�

+

Uusi satoisa lajike, joka
toimitetaan
erikoispeittausaineella
(Poncho Beta tai Gaucho)

�

Hyvä vastustuskyky
taimipoltetta vastaan

�

Sileä juuri
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UU
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Ank etävä
si

�

Uusi ankeroisen sietävä lajike

�

Hyvä sato paitsi ankeroisten
saastuttamassa, mutta myös
puhtaassa maassa

�

Muutenkin hyvät viljelyominaisuudet, vähän kukkavarsia ja hyvä
vastustuskyky Ramulariaa vastaan

US!
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UU
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US!

US!

Syngenta Seeds AB
Box 302, 261 23 Landskrona, Sverige

Perinteinen
maanäytteenottokaira.

Yksinkertainen käsi-GPS -laite tai EU-kartta
ovat hyviä apuvälineitä maanäytepisteiden
tallentamisessa.

det, voivat vaihdella paljon lohkon sisällä, jopa
melko lähekkäin olevien pisteiden välillä. Syitä
voi olla monia, pinnanmuoto, maalaji, sato, aikaisempi lannoitus. Löytyy myös lohkoja, joissa erot ovat pieniä. Eri ravinteiden määrissä voi
olla suuriakin eroja. Siksi vain yksi näyte viideltä
hehtaarilta antaa vain karkean arvion koko lohkon olosuhteista. Mitä useampi näyte otetaan
sitä tarkemman tuloksen saa. Jotta viljavuusanalyysistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty,
täytyy maanäytteenottopisteet sijoittaa oikeisiin
kohtiin.

Ammattikäyttöön tarkoitettu, GPS:llä varustettu mönkijä -maanäytteenottolaite.

vuoden kuluttua ottaa maanäytteet tarkalleen
samasta paikasta. Näytteenottopaikat on helppo tallentaa muistiin myös tavallisella käsi-GPS
-laitteella. GPS-pisteiden avulla on helpompi
suunnitella eri toimenpiteitä, kuten lannoitus
ja kalkitus. Paperikarttoja käytettäessä ovat EUkartat parhaimpia, ne ovat selkeitä ja niihin on
valmiiksi merkitty peruslohkojen tunnukset, joita tarvitaan maanäytteidenottopöytäkirjassa.

Maanäytteiden oton optimointi
Eri olosuhteet kuten maalaji ja ravinnepitoisuu-

Lohko voidaan jakaa eri osiin, esimerkiksi satotason, maalajin tai korkeuserojen mukaan. Jos
lohkon pinta on kumpuileva voivat viljelyolosuhteet vaihdella korkeiden ja matalien kohtien
välillä. Jos lohkolla on kohtia, joissa vuosittain
on selviä satoeroja muihin lohkon kohtiin verrattuna, kannattaa näistä kohdista ottaa oma maanäyte. Näin saadaan selville juuri tämän kohdan
ravinnepitoisuus.
Maanäytteet voi periaatteessa ottaa milloin tahansa vuoden aikana, mutta syksy on yleensä
kaikkein sopivin aika. Paras aika näytteenotolle
on sadonkorjuun jälkeen ennen karjanlannan levitystä ja muokkausta, koska silloin pellolla on
helppo liikkua, eikä näytteisiin jää lannoitteita.

Staffan Eliasson, NSL
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Juurikaspäivä Räpillä
Räpin koetilalla järjestettiin torstaina 22.09. viljelijäpäivä. Tarkoituksena oli
esitellä juurikkaiden lajikekokeita sekä pitää korjuunäytös niin sanotuilla
isommilla nostokoneilla. Esillä oli myös aumojen reuna- ja peitemateriaaleja
sekä painotusmalleja

T

ilaisuuteen kutsuttiin kirjeellä kaikki sokerijuurikkaan viljelijät sekä kaikki rahtikoneiden kuljettajat. Paikalle saapui reilut 200 henkeä.
Tilaisuuden aluksi tarjottiin kahvit ja makoisat
korvapuustit. Räpin tilanhoitaja Hannu UusiLaurila toivotti vieraat tervetulleiksi ja esitteli
tilaa, sen historiaa ja nykypäivää. Sen jälkeen
viljelypäällikkö TeroTanner kertoi kuulumiset
tehtaalta. Hän esitteli myös viimeisen kasvututkimuksen tuloksen, joka oli suorastaan uskomaton. Avauksen jälkeen osanottajat jaettiin neljään
ryhmään, joiden vetäjinä olivat konsulentit.
Konehallissa pidettiin kaksi esitystä. Tero Tannerin korjuutappioiden minimoimiseen tähtäävä
esitys sekä Marja Turakaisen esitys Ramularian
torjunnasta.

Erilaisia aumapeitteitä.
koostui grillimakkarasta, perunasalaatista ja voileivistä. Lounaan jälkeen pidettiin varsinainen
korjuunäytös, jossa käytännössä nähtiin korjuukoneiden toiminta sekä silmävaraisesti sadon
määrä. Sato oli kieltämättä ennätysmäinen ja

Pellolla tutustuttiin lajikekokeisiin Henrik Svärdin ja Marte Römer-Lindroosin opastuksella.
Koneitten edustajat tai kuljettajat esittelivät esillä olevia koneitaan. Nähtävänä olivat Holmer
T3, Kleine SF-10-2 sekä Edenhall 743. Lisäksi
Edenhall oli tuonut paikalle nähtäväksi tehdaskunnostetun koneen, joka oli myytävänä.
Konehallissa oli nähtävillä Tumen kylvöyksiköitä, joiden kolopyörän nopeutta oli laskettu 50
prosenttia, näin saadaan tasaisempi kylvö.
Ulkoilun jälkeen maistui kenttälounas, joka

juurikkaat olivat suuria. Suurta kokoa selittää
Räpillä käytetty 24 sentin siemenetäisyys.
Tilaisuuden alkaessa satoi melko rankasti ja
edelliset päivätkin olivat olleet runsassateisia.
Niinpä korjuunäytös tapahtui ns. ”käytännön
olosuhteissa” eli maa oli märkää ja upottavaa.
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Multa tarttui sopivasti juurikkaisiin ja
koneisiin ja antoi haastetta koneiden säätäjille.
Kaikki ihastelivat sadon määrää ja totesivat hankalista olosuhteista huolimatta
korjuun käyvän hyvin, ellei suorastaan
erinomaisesti.
Tällaista tilaisuutta ei ole ollut pitkään aikaan ja yleisömenestys osoitti sen olevan
tarpeellinen. Tilaisuus oli onnistunut ja
antoisa.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus teki
aamulla, ennen varsinaisen viljelijäpäivän alkua,
mukana olleille nostokoneille korjuutappiotutkimuksen. Jokaisella koneella oli edellisenä päivänä nostettu valmiiksi oma lohko näytöspellosta.
Nostetuilta alueilta mitattiin yhteensä 120 rivimetrin matka. Matkalta poimittiin ensin pinnalle
pudonneet juurikkaat ja sen jälkeen tarkistettiin
mitä kukin kone oli jättänyt nostamatta.

Holmer T3
Kleine SF-10-2
Edenhall 743

Pinnalle
pudonneet
kg/ha
3605
3169
910

Maahan
jääneet
kg/ha
2030
0
0

Kleine SF-10-2

Edenhall 743 3-rivinen.

Holmer T3 6–rivinen.
Matti Hento, Sucros Oy, Marte Römer-Lindroos, SjT
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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.

5647$'5ECPFKPCXKC#R5É8KIIQ5VGHHGPUGP
/ ÉXUVGHHGPUGP"UVTWDGPGVÉYYYUVTWDGPGV

Agritechnica 2011
S

aksassa järjestettävä Agritechnica näyttely on yksi Euroopan suurimpia maatalousnäyttelyitä. Näyttely järjestetään joka toinen vuosi ja kävijöitä on yleensä yli 400 000.
Hannoverin messukeskukseen kuuluu 24 näyttelyhallia, joiden kokonaispinta-ala on 388 000 m2, Agritechnica
näyttelyssä oli tänä vuonna yli 2700 näytteilleasettajaa eri puolilta maailmaa.
Sokerijuurikkaan viljelyyn liittyviä koneita oli esillä
viljelyn joka saralta. Näytteillä oli uusinta kylvö-, haraus-, korjuu- ja puhdistustekniikkaa. Kaikki suurimmat kylvökoneiden valmistajat olivat edustettuina,
esillä oli esimerkiksi Amazonen uusi pneumaattinen
kylvökone, jonka työnopeus on 15 km/h.
Rivimuokkauksesta, striptillage, on juurikkaanviljelyn
yhteydessä puhuttu jo pitkään ja useat eurooppalaiset
tutkimuskeskukset ovat jo kokeilleet tekniikkaa. Rivimuokkauksessa vain se osa pellosta, johon juurikasrivit kylvetään, kultivoidaan. Perusajatuksena on, että vain rivin kohtien muokkaaminen, säästää aikaa ja kustannuksia. Myös konevalmistajat ovat kiinnittäneet tekniikkaan huomiota ja moni
valmistaja esitteli Agritechnicassa rivimuokkaukseen
soveltuvia koneitaan.
Agritechnica näyttely järjestetään seuraavan kerran
marraskuun 12.–16.2013.

Kongskilden

in.

rivimuokka

Kverneland
in k
ninen siemen ylvöyksiköissä on elek
troten syöttö.

eumaattinen

pn
Monosemin
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Markus Sjöholm, SjT
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EDENHALL
UUDET MALLIT OVAT
NYT MYYNNISSÄ!

Edenhall 754- ja 753-malleissa
ratasvantaat vedolla tai
uudistetut täryvantaat.
Hyvä vaihtokonetilanne,
katso meidän kotisivuilta
tämän hetken tilanne.
Räätälöimme myös
käytettyjä koneita juuri
sinulle sopivaksi.
Uusi malli: Edenhall 754

Nu är de nya modellerna Edenhall 754 och 753
till salu! Stort utbud begagnade maskiner.
Kolla våra hemsidor!
Vi skräddarsyr även begagnade maskiner enligt
dina önskemål. Reservera din egen redan nu!

Varaa omasi jo nyt!
Edenhallilla nostat tutkitusti
mahdollisimman paljon juurikkaita talteen.

Mono - päivityssarja
Tiheä kolopyörä - kolojen väli puolitettu
 Sallii korkeamman ajonopeuden
Saatavilla myös: SE-mallin välipyörä
 Varmempi itävyys
Tilaukset viimeistään tammikuussa 2012

Tume Beetmaster 18-rivinen kylvökone

Myynnissä uusia 18-rivisiä Beetmaster
kylvökoneita ensi kevään kylvöihin.
Myydään myös vaunu ja ramppi erikseen.
Pyydä tarjous!
Vi säljer nya 18-radiga Beetmaster såmaskiner och
uppdateringspaket till Tume Mono såenheter.
Tag kontakt så berättar vi mer!
Tume Mono päivityssarja

Kone ja varaosamyynti: Torbjörn Nyberg Puh. 0500234002LQIR#HGHQKDOO¿

YYYGFGPJCNNſ

Juurikkaan suorakylvö
A

jatus, että juurikkaiden ja muiden
kasvien kylvössä voitaisiin pienentää konekustannuksia ja käyttää samaa
kylvökonetta on houkutteleva. Jos vielä
voitaisiin käyttää suorakylvökonetta,
on ajatus sitäkin mielenkiintoisempi. Jo
pitkään on tiedetty, että optimaalisen
juurikassadon saamiseksi tarvitaan hyvin valmisteltu ja muokattu kylvöpohja.
Hyvän kylvöpohjan aikaan saaminen on
kallista. SjT testasi tänä kesänä toista kertaa juurikkaan suorakylvöä. Juurikkaan
suorakylvön ongelmia ovat rikkakasvit
ja puutteellinen tekniikka. Suomesta ei
löydy juurikkaalle sopivia suorakylvökoneita tai minimimuokkaukseen soveltuvia
kylvökoneita.
Kokeen tarkoituksena oli kokeilla juurikkaan
suorakylvöä sekä sänkipellolla että kynnetyllä
pellolla. Kokeessa käytettiin viljan suorakylvöön
tarkoitettua Great Plains kylvökonetta. Lannoitteena käytettiin tavallista raelannoitetta (Hiven
Y2) ja nestemäistä lannoitetta (Ferticare ja nestemäinen typpi). Vertailuna kylvettiin yksi kaista
8-rivisellä Tume-yhdistelmäkoneella.

Juurikkaan sänkikylvö.
Koe kylvettiin 17.5. pellolle, joka on multaista
liejusavea ja jonka pH on 6,3. Kylvö onnistui hyvin hyvässä säässä. Kynnetty osa pellosta tasausäestettiin ennen kylvöä. Riviväli oli 47,5 cm ja
tavoiteltu siemenetäisyys 18 cm, lajike oli Diana
KWS. Suorakylvökone oli kolme metriä leveä.
Sopivan rivivälin saamiseksi suljettiin aina kaksi
keskimmäistä neljästä vantaasta, jolloin riviväliksi tuli noin 47 cm. Kylvörivejä oli seitsemän.

Juurisato ja sokeri
80
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Kontrolli Kynnös 1 Kynnös 2 Kynnös 3 Sänki 1

Sänki 2

Sänki 3

14,66

10
0

Koeruutujen juurisadot ja sokeripitoisuudet.
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Kokeen lannoitus
Kylvö kynnökselle:
– kontrolli (tavallinen yhdistelmäkylvö),
Hiven Y2 800 kg/ha
– Kyntö 1. Suorakylvö Hiven Y2 800 kg/ha
– Kyntö 2. Suorakylvö Ferticare 40 kg/ha +
vesi 100 l/ha, Hiven Y2 760 kg/ha
– Kyntö 3. Suorakylvö Nestemäinen typpi
100 l/ha ja Hiven Y2 560 kg/ha
Kylvö sänkeen:
– Sänki 1. Suorakylvö Hiven Y2 800 kg/ha
– Sänki 2. Suorakylvö Ferticare 40 kg/ha +
vesi 100 l/ha, Hiven Y2 760 kg/ha
– Sänki 3. Suorakylvö Nestemäinen typpi
100 l/ha ja Hiven Y2 560 kg/ha
Koealue ruiskutettiin kolmeen kertaan, minkä lisäksi jouduttiin koealueelta kertaalleen perkaamaan trimmerillä suuria juolavehnä- ja ohdakepesäkkeitä. Yhdeltä koekaistalta oli tarkoitus
torjua rikkakasvit glyfosaatilla, mutta koetilan
ruisku ei sopinut ruiskutukseen. Jos ruiskutus
olisi onnistunut, olisi koe varmasti onnistunut
paremmin.

Tulokset
Paras tulos saatiin, kun juurikkaat kylvettiin tavallisella yhdistelmäkylvöllä esitasatulle kynnökselle. Yhdistelmäkylvön ja parhaimman suorakylvöruudun satoero oli 13,6 tonnia juurikkaita ja
0,49 prosenttia sokeria. Yhdistelmäkylvö taimis-

Epätasainen kasvusto johtui siitä, että kylvökoneen siementen syöttö on tehty viljan eikä
juurikkaan siemeniä varten.

tui selvästi tasaisemmin ja taimiluku oli suorakylvöruutuja korkeampi.
Suorakylvöä kokeiltiin savimaalla myös vuonna 2010, jolloin kylvöolosuhteet olivat huonot
ja kylvöaika erittäin myöhäinen, eikä kokeesta
saatu tuloksia. Kahden vuoden kokeilun perusteella voi todeta, että suorakylvöön pitäisi saada
kone, joka jakaa siemenet tasaisemmin. Hyvissä olosuhteissa ja kevyemmillä maalajeilla voisi
suorakylvöllä saada saman tai jopa paremman
tuloksen kuin tavallisella yhdistelmäkylvöllä.

Markus Sjöholm, SjT
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SesVanderHaven
Technical Days
S

iemenjalostaja SeSVanderHaven järjestämässä Techinal Days – kokouksessa keskityttiin
Rhizoctonian eli juurimädän vaikutuksiin sokerijuurikkaalla. Kokous pidettiin Strasbourgissa,
Ranskassa 30.8.–31.8.2011. SeSVanderHaven
pääkonttori sijaitsee Tienenissä, joka on lähellä
Strassburgia. Kokoukseen osallistui noin 200
tutkijaa ja sokeriteollisuuden edustajaa.
Tiistaina 30.8.2011 juurikastutkijat ja alan asiantuntijat pitivät esitelmiä mm. Rhizoctonian
leviämisestä ja torjuntakeinoista. Olen tehnyt
yhteenvedon ensimmäisen päivän esitelmistä ja
kooonnut kiinnostavimmat ja tärkeimmät asiat
yhteen.
Juurikkaalla juurimätää aiheuttava sieni R. solani
kuuluu AG-ryhmään. Eri ryhmiä tunnetaan nykyään 13. Näistä AG4 infektoi juurikasta taimiasteella ja AG-2-2 III B myöhemmin. AG4 on
maailmanlaajuinen ja sitä esiintyy yli 50 maassa.
Se infektoi 140 kasvilajia, juurikasta, soijaa, riisiä, maissia, perunaa, vehnää jne. Oireet muistuttavat taimipoltetta aiheuttavien sienien tautioireita (Aphanomyces cochlioides, Pythium betae ja
Pythium apanidrmatum). Seminaarissa todettiin,

että juuriosan infektio on tulossa yhä yleisemmäksi kuin lehtikruunun infektio.
Rhizoctonia on kasvitauti, joka aiheuttaa kasveilla juurimätää. Varsinaisen mätänemisprosessin
aiheuttavat bakteerit. Taudin aiheuttaa Rhizoctonia solani L. -sieni. Rhizoctonia on merkittävä
tauti sokerijuurikkaalla ja se on levinnyt kaikkialle. Lisäksi sen todettiin jatkuvasti leviävän yhä
laajemmalle. Sen kontrollointi on haasteellista
ja tauti voi esiintyessään aiheuttaa merkittäviä
tappioita sekä viljelijälle että tehtaalle. Ranskassa Rhizoctoniaa esiintyy 5–30 prosentilla viljelyalasta, viljelyalueesta riippuen. Englannissa 21
prosentilla viljelyalasta viljellään Rhizoctoniaa
kestäviä lajikkeita. Saksassa vastaava luku on
3,7 prosenttia.
Rhizoctonia vaikeuttaa varastointia, koska sairaat juurikkaat eivät kestä sitä. Tauti alentaa hehtaarikohtaista sokerin tuotantoa 5–10 prosenttia
ja äärioloissa jopa 45. Se alentaa sokerisaantoa,
koska se lisää juurikkaiden K, Na ja amino-N
-pitoisuutta.

Rhizictonian tuhoamaa kasvustoa.
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Maan rakenteella ja kasvinvuorottelulla on
merkittävä vaikutus Rhizoctoniaan. Maan tiivistyminen lisää taudin määrää maassa, samoin
pellon huono vesitalous. Sieni viihtyy lisäksi
lämpimässä maassa. Maissia viljellään Euroopassa paljon ja sitä viljellään juurikkaan esikas-

vina. Koska maissi on R. solanin isäntäkasvi,
sen viljely osaltaan lisää tautipainetta ja taudin
ankaruutta juurikaspelloilla. Kuitenkaan ennen
juurikasta viljellyllä kestävällä maissilajikkeella
ei ollut vaikutusta R. solanin infektioon juurikkaalla. Jos pellolla esiintyy juurikasankeroista,
se edistää sienen sisäänpääsyä kasviin ja lisää
taudin esiintyvyyttä.

kaikki juurikkaat ovat saastuneita. S. Poindexter (Michigan State University) kertoi kokeesta,
jossa he olivat kokeilleet atsoksistrobiini-kasvustoruiskutuksia (esim. Amistar) Rhizoctonian
torjunnassa juurikkaalla. Ruiskutetun kasvuston sato oli 55 prosenttia parempi kuin käsittelemättömän kasvuston ennen taudin esiintymistä,
kun tauti oli havaittu saatiin ”pelastuskäsittelyllä” noin 10 prosentin sadonlisäys.

Jos lajikkeella on hyvä Rhizoctonian sietokyky
(toleranssi), on sato yleensä alhainen. Kukkavarsien muodostuminen on yhteydessä Rhizoctonian kestävyyteen. Tällä hetkellä on kehitteillä
kahta tautia ja ankeroisia sietäviä lajikkeita (triple tolerance), joissa on Rhizomania-, Rhizoctoniaja ankeroisen kestävyys. Markkinoille niitä odotetaan 4–5 vuoden kuluttua. Myös Cercospora
– lehtilaikkutautia kestävien lajikkeiden tulon
markkinoille odotetaan kestävän 3–4 vuotta.
Rhizoctonian torjunnassa on tutkittu biofumigaatiota. Toisin sanoen tietyt Brassicacea heimon
kasvit sisältävät glukosinolaatteja, jotka maahan
murskattaessa ja muokattaessa torjuvat maassa
olevia taudinaiheuttajasieniä. Sinapin, öljyretikan ja hunajakukan viljelyn juurikkaan välikasveina todettiin alentavan taudin määrää.
USA:ssa Michiganissa vaikeissa tautitapauksissa on juurikkaan sato alentunut 50 tonnista 22
tonniin/ha ja sokeri-% jopa 50 prosenttia, jos

Toisena päivänä tutustuimme SesVanderHavenin kokeisiin. Pelloilla testattin lajikkeiden
Rhizoctonian kestävyyttä ja eri kasvustokäsittelyjen tehoja.

Marja Turakainen, SjT
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Pellonpiennarpäivä
Tenholassa

et

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus järjesti yhdessä RaHa- ja
Järki-hankkeen kanssa kestävän viljelyn ja ympäristöhoidon
pellonpiennarpäivän 7.9.2011 Skarsbölen tilalla Tenholassa.
SjT:llä on ollut tilan pellolla kolmevuotinen koe viherlannoitusnurmen käytöstä sokerijuurikkaan esikasvina. Kolmisenkymmentä osallistujaa kokoontui tilan sokerijuurikaslohkolle,
jossa RaHa-hankkeen Kari Koppelmäki näytti kaivamallaan
kuopalla käytännössä, miten peltomaan rakennetta ja sen
laatua voidaan havainnoida. Samalla viljelijät näkivät miten
maan rakenne muodostuu ja miten viljeltävän kasvin juuret
kulkevat rakenteeltaan hyväkuntoisessa maassa.
Pellolta siirryttiin sisätiloihin, jossa ohjelma jatkui useamman
puhujan voimin. Marja Turakainen SjT:ltä kertoi saneerauskasvien käytöstä ja niiden merkityksestä sokerijuurikkaan
viljelyssä. Samalla esiteltiin SjT:n tekemiä kokeita ja tuloksia
saneerauskasveista ja viherlannoituksesta.
Tilan isäntä, Peter Rehn, kertoi omia käytännön kokemuksiaan viherlannoitusnurmien käytöstä ja viljelystä sekä niiden
esikasviarvosta sokerijuurikkaalle. Hän esitteli pelloiltaan
hakemiaan sinimailasta ja puna-apilaa. Hänen mielestään sinimailasen juurten maanparannusvaikutus on huomattavasti
suurempi kuin puna-apilan.
Järki-hankkeen Kaisa Tolonen kertoi maatilan ympäristönhoidosta, sekä LUMO-kohteiden ja suojavyöhykkeiden perustamisesta ja ympäristötuen hyödyntämisestä maatiloilla.
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Bor (B) som näringsämne
Borets betydelse för växterna

Gödsling

Bor är ett viktigt spårämne för sockerbetor. Sockerbetan är en s.k. borälskande växt som behöver
ämnet för att transportera och lagra socker. Bor
är även viktigt när fröet gror och vid rotens tillväxt, dessutom påverkar det vävnadernas struktur.

Gödslingen av sockerbetor grundar sig på växtens behov. Sockerbetan behöver betydligt mera
bor än spannmål. När man beräknar gödselgivan beaktar man markens näringsreserver, förfrukt och mängden kreatursgödsel. Beroende på
markens bördighet kan man vidta justeringar.
Vad bor beträffar ställer inte miljöstödsvillkoren direkta begränsningar ifråga om den årliga
givan.

Bor rör sig dåligt i växterna, så borbristsymptom
syns först i de unga bladen. De blir oregelbundna
till formen och ihoprullade. De unga bladen blir
bruna eller svarta. I de äldre bladen förekommer
kloros, med andra ord bladen bleknar. Ifall man
inte tillsätter tillräckligt med bor, störs bildandet
av nya celler i skotten och kan till och med leda
till att tillväxtpunkterna dör. Bristsymptom på
bor syns även i sockerbetans rotdel, som börjar
ruttna uppifrån och breder ut sig till hela roten
(s.k. hjärtröta). Roten kan därtill bli ihålig. Stor
brist på bor sänker rotskörden betydligt och
även sockerhalten och kvaliteten lider.
Mängden bor i växten beräknas utgående från
torrsubstansskörden och borhalten. Enligt undersökningar gjorda på CfS innehåller en hektars betskörd (40 tn/ha )+ blastskörd (39 tn/ha)
sammanlagt 0,350 kg bor och av det finns ungefär 0,190 kg i roten och 0,160 kg i blasten. Det är
många faktorer som inverkar på variationerna
i skörden, bl.a. års månen och skiftenas bördighet.

Bor i marken
Växten upptar bor i form av borsyra. Den finska markgrunden innehåller av naturen litet
bor. I marken binds den i organiskt material i
sådan form att den är tillgänglig för växterna. I
väl kalkad jord binds bor hårdare i marken och
tillgången för växterna minskar. Också torka försvårar växternas upptagning av bor. Borbrist förekommer ofta på sura och grova mineraljordar
där det lätt utlakas, i synnerhet under regniga
somrar.

På nya skiften kan det förekomma borbrist, så
det är skäl att använda borhaltiga gödselmedel
eller borgödsel. Också på skiften där bördighetsvärdena är på rött måste man se till att betorna
får tillräckligt med bor.
Åkergödselmedlen innehåller 0,02–0,08 % bor.
Det finns t.ex. 0,08 % bor i YaraMila Hiven Y2.
Ifall man sprider ut 670 kg/ha av ovannämnda
gödsel ger det 0,540 kg bor per år och hektar.
Mängden motsvarar sockerbetans behov av
bor i bördighetsklassen tillfredsställande. Ifall
borbristen är hård kan man använda borgödsel,
som innehåller 0,75 % bor. Man rekommenderar
att det sprids brett 400, 300, 250 eller 200 kg/ha,
beroende på om markens bördighetsklass är rätt
dålig, försvarlig eller tillfredsställande. Gödslingen verkar mellan två och fyra år.
Genom att studera markkarteringen får man
säkrast klarhet i om det förekommer borbrist i
sockerbetslandet och ifall man behöver komplettera med borgödsel. När man bredsprider
gödsel används mindre mängder på grova mineraljordar och större mängder på lerjordar. Vid
bredspridning använder man ungefär tre gånger
större mängder bor än vid placerad gödsling.
Behovet av borgödsling kan beräknas exakt med
hjälp av följande formel efter att borhalten (mg
B/l) bestämts i markkarteringen.
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Exempel:
Åkerns borhalt är 0,8 mg/l jord (försvarlig), varvid man kan beräkna sockerbetans borbehov. På
lerjordar är den 3,5/(0,8 mg B/l + 1,4) – 0,975 =
0,62 kg/ha och på lätta jordar 3,5/(0,8 mg B/l
+ 1,4)-1,4 = 0,49 kg/ha. Under växtperioden
frigörs bor för växternas behov på lerjordar cirka
0,9 kg/ha och på lätta mineraljordar ungefär 1,0
kg/ha.
I tabell 1 presenteras de olika bördighetsklasserna
enligt borhalten på lerjordar och övriga jordarter.
När markens pH överstiger 6,6, höjs klassgränsen
med 0,1 mg/l. När markens pH överstiger 6,9,
höjs klassgränsen med 0,2 mg/l.

Tabell 1. Olika bördighetsklassers borhalter
(mg/l) på lerjordar och övriga ordarter.
Bördighetsklass
Lerjordar
		
Dålig
under 0,30
Rätt dålig
0,30–0,49
Nöjaktig
0,50–0,79
Tillfredsställande
0,80–1,19
God
1,20–1,69
Hög
1,70–2,49
Betänkligt hög
över 2,50

Övriga
jordarter
under 0,20
0,20–0,39
0,40–0,59
0.60–0.89
0,90–1,29
1,30–2,00
över 2,00

Källor:
Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Micronutrients or trace elements. Teoksessa: Nutrients for Sugar
Beet Production. p. 80-97.
Betfältet 1999/2. Odlingsguide för sockerbetor
Viljavuustutkimuksen tulkinta peltoviljelyssä. http://www.viljavuuspalvelu.fi/index.php?id=2

Marja Turakainen, SjT

Piparikorput
5 dl kaurahiutaleita
3 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
1 ½ dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria
½ tl suolaa
2 tl kanelia
1 tl kardemummaa
½ tl neilikkaa
½ tl inkivääriä
1 muna
1 dl piimää
3 rkl sulatettua voita tai öljyä
Sekoita kuivat aineet kulhossa. Lisää loput ainekset ja sekoita taikinaksi. Kumoa taikina jauhotetulle
leivinpöydälle ja jaa se 4 palaan. Pyöräytä palat tangoiksi ja
siirrä ne leivinpaperoidulle uunipellille. Paista 225-asteisen
uunin keskiosassa noin 13 minuuttia. Ota pelti uunista ja leikkaa tangot vinottain viipaleiksi. Pane
palat takaisin uunipellille leikkuupinta ylöspäin. Jatka paistamista 200 asteessa noin 10 minuuttia.
Sammuta uuni, raota uuninluukku ja anna korppujen kuivua uunissa pari tuntia tai yön yli.
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Varför markkartera?
Markkarterar du för att du måste eller för att du vill? Alltför många odlare gör
en markkartering med inställningen att han måste eftersom miljöstödet kräver
markkartering för att erhålla stödet. Men det är skäl att komma ihåg att den
primära nyttan med en välutförd markkartering fortfarande är att odlaren skall
veta hur hans jordar mår.

E

n markkartering är grunden för ekonomisk
och effektiv odling som hushållar med den
värdefulla växtnäringen. Markkarteringen är
alltså ett redskap för dig att få maximala ekonomiska resultat för din gröda med de rätta insatserna, gödsla inte för mycket men inte för litet
heller. En av den viktigaste informationen du får
av markkarteringsresultatet är jordens surhet,
alltså pH. Tyvärr har våra odlingsmarker fortfarande allför lågt pH. Betydelsen av kalkning är
fortfarande högaktuell!

Miljöstödet
För alla gårdar som är med i miljöstödet krävs
det som basåtgärd att du har en markkartering.
Det skall tas minst ett prov per basskifte om basskiftet är över 0,5 hektar stort. Om basskiftet är

större än fem hektar tas ett prov per varje påbörjad fem hektar. För basskiften som är mindre
än 0,5 hektar tas ett prov per varje påbörjad två
hektar. En ny markkartering måste utföras när
det har gått fem år sedan den föregående markkarteringen. Om man väljer linjeprovtagning
räcker det med ett prov per varje påbörjad tio
hektar men då skall markkarteringen förnyas
vart tredje år.
Då man pratar om en markkartering inom miljöstödet syftar man på en s.k. grundanalys där
man bestämmer jordart, mullhalt, pH, ledningsförmåga, utbytbart kalcium, lättlösligt fosfor,
utbytbart kalium och utbytbart magnesium. I de
flesta fall räcker en grundanalys för den praktiska odlingen. Men för vissa specialväxter som
sockerbetor lönar det sig att även ta analys på
spårämnen t.ex. natrium är det skäl att ha koll
på.

Grunden till en balanserad odling
Markkartering är ett sätt att bedöma växtnäringsinnehållet i marken genom att ta jordprover, som skickas till ett laboratorium för analys.
Till ett jordprov behövs det minst 7–10 delprov
”stick”. Delproven tas så att de representerar
den berörda delen av fältet. Delproven tas från
hela markskiktet 0–20 cm. Om det i provet kommer stenar, växtrester eller alv ska man kasta
bort dem.

Växtnäringens tillgänglighet är beroende av pH-värdet.

Bild: Markkarteringstjänst Ab

Markprovtagningen görs normalt förhand med
hjälp av en specialgjord borr. Under den sista tid
har det blivit vanligare att ta proven med hjälp
av en ”mönkijä” med GPS som gör det möjligt
att bestämma var proverna har tagits. Det gör
att det går att återkomma till exakt samma plats
och upprepa provtagningen efter ett antal år.
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Klassisk jordprovsborr.

En enkel hand-GPS eller ”EU-kartan” är bra
hjälpmedel att dokumentera provtagningspunkterna med.

en mängd faktorer såsom skillnader i topografi,
jordart, skörd, gödslingshistoria m.m. Det finns
också fält där variationen är ganska liten. Skilda
växtnäringsämnen varierar ofta i olika hög grad.
Därför kan en täthet i provtagningen motsvarande ett prov per 5 ha endast ge en grov uppskattning av markförhållandena inom fältet. Ju fler
prov som tas desto säkrare blir informationen
För att få ut så mycket som möjligt av en provtagning är det viktigt att placera provtagningspunkterna på rätt ställe.

Mönkijä jordprovstagare försedd med GPS,
för yrkesbruk.

Även en vanlig hand-GPS kan användas för att
arkivera provtagningspunkterna. Det ger bättre
underlag för varierade åtgärder i form av gödsling och kalkning än en vanlig papperskarta kan
ge. Bland papperskartorna kan man med fördel
använda de s.k. EU-kartorna, de är tydliga, samtidigt får man information om bassikftessignum
som behövs till provtagningsprotokollet.

Optimering av markprovtagning
Förhållanden såsom jordart och näringsinnehåll
inom ett skifte kan variera mycket, även mellan
ganska närbelägna punkter. Orsaken kan vara

Ett skifte kan delas in i olika områden efter exempelvis skördenivå, jordart eller höjd-skillnader. Om ett fält är starkt kuperat kan odlingsförutsättningarna vara mycket varierande mellan
högt och lågt belägna punkter. Om det inom fältet finns fläckar som årligen avviker från övriga
fältet beträffande skördemängd kan det löna sig
att ta ett prov enbart från fläcken. På det här viset
får man klarhet om växtnäringsinnehållet på just
den platsen.
Markprovtagning kan i princip utföras under
hela året medan hösten oftast är den mest lämpliga tiden. Tiden efter skörd och före spridning
av kreatursgödsel och jordbearbetning är att föredra eftersom det är lättast att röra sig på fältet
då. Även risken för att få gödsel i jordprovet är
minst då.

Staffan Eliasson, NSL
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Viljellyin lajike Suomessa 2011
Markkinoiden paras ramularian
vastustuskyky*
Varmoja ja tasaisia sokerisatoja jo
vuosia 102 %*
* Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus
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