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Kirjainyhdistelmä GMO tarkoittaa geeni- 
muunneltuja organismeja. 1990-luvun 

loppupuolella kokeiltiin geenimuunneltuja juu-
rikaslajikkeita lähes kaikissa juurikkaanviljely-
maissa, myös Suomessa. Silloin oli jo valmiita 
herbisidejä kestäviä lajikkeita, joita olisi voitu 
viljellä käytännössä. Joidenkin ympäristö- ja 
kuluttajajärjestöjen tiukan vastustuksen takia 
EU otti harkinta-aikaa ja Euroopan mantereel-
la on asiassa tapahtunut sen jälkeen hyvin 
vähän.

Maailmanlaajuisesti on GM-kasvien vil- 
jely kehittynyt nopeasti. Viime vuonna 

viljelyala ylitti jo 100 miljoonaa hehtaaria. Suu-
rimmalla alalla viljellään rikkakasvien torjun-
ta-aineita kestävää soijapapua ja rapsia.  Tu-
holaiskestävien maissi- ja puuvillalajikkeiden 
viljely on myös lisääntynyt voimakkaasi. USA, 
Argentiina, Brasilia ja Kanada ovat suurimpia 
geenimuunneltujen kasvien tuottajia.

Geenimuuntelu tarkoittaa sitä, että siir- 
retään geenejä, eli perintötekijöitä, orga-

nismista toiseen geeniteknologisin menetel-
min. Perinteisessä kasvinjalostuksessa uusia 
ominaisuuksia siirretään risteyttämällä, mikä 
on mahdollista vain läheisten lajien välillä. 
Nykyaikaisella bioteknologialla on tietyissä 
rajoissa mahdollista siirtää kromosomistoon 
geenejä vieraan lajin soluista. Kasvinjalostus 
sekä nopeutuu että monipuolistuu.

Sokerijuurikkaan ensimmäiset kaupalli- 
set GM-geenit olivat glyfosaatin ja glyfosi-

natammoniumin kestävyys. Ensin mainittu on 
Monsanton tuottama ja sen vuoksi puhutaan 
Roundup Ready -lajikkeista. Uskottiin, että ne 
tulisivat nopeasti markkinoille, ainakin Ameri-
kassa, missä kuluttajat olivat jo hyväksyneet 
GMO-maissin ja -soijan.

Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta nyt asia  
on taas ajankohtainen. Salt Lake Cityn so-

kerikonferenssissa, jossa kävin maaliskuussa, 
julkistettiin USA:n lähivuosien näkymiä. Vuon-
na 2006 viljeltiin Roundup Ready –juurikkaita 
pienessä mittakaavassa ja tulevana kesänä 
ne tulevat kaupalliseen viljelyyn Wyomingin 
osavaltiossa. Seuraavana vuonna aloittaa 
neljä muuta juurikassokeria jalostavaa yritystä 
GM-viljelyn. Ennustetaan, että siirtyminen uu-
teen viljelytapaan tapahtuu erittäin nopeasti. 
Eräiden arvioiden mukaan GMO-juurikkaiden 
markkinaosuus olisi 90 % jo vuonna 2010.  
Hyödyntämällä uutta teknologiaa viljelystä tu-
lee helpompaa ja halvempaa. Samalla avau-
tuvat mahdollisuudet hakea uusia mielenkiin-
toisia ominaisuuksia juurikkaista.

Mitä tehdään Euroopassa, missä geeni- 
muunteluun on perinteisesti suhtaudut-

tu konservatiivisesti ja rajoittuneesti? Tähän 
kysymykseen en voi vastata, kestää varmas-
ti aikansa ennen kuin voimme ottaa saman 
askelen kuin Atlantin toisella puolella. Etelä-
Euroopassa viljellään jo GM-maissia satoja 
tuhansia hehtaareita, joten periaatteessa se 
on mahdollista. Mutta on vaikea arvioida mil-
loin markkinat ovat valmiita ottamaan vastaan 
sokeria, joka on tullut geenimuunnelluista la-
jikkeista, vaikka itse sokeri ei sisällä minkään-
laisia GM-aineksia. Pysyäksemme mukana 
kehityksessä ja kilpailussa meidän on myös 
Euroopassa voitava hyödyntää uusimmat tie-
teelliset saavutukset.

  8.3.2007 Nils Lindroos

GM-juurikkaat viljelyyn 
USA:ssa
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Halukkuuskyselyn 
tulokset 
Viljelyhalukkuuskysely tehtiin 
tammikuussa ja tulokset val-
mistuivat helmikuun puolivälin 
aikoihin. Kysely lähetettiin kai-
kille niille 2 190 viljelijälle, joilla 
vuonna 2006 oli toimitusoike-
utta. Kyselyn keskeiset tulok-
set on esitetty viljelyalueittain 
alla olevassa taulukossa.

Taulukossa luvut on esitetty 
kahdella tavalla, viljelijäluku-
määrinä ja kunkin viljelijän 
takana olevien polsokeriton-
nien summana. Kaikkiaan 
1 574 viljelijää ilmoitti jatka-
vansa viljelyä tulevana kaute-
na, mikä on 72 % koko viljeli-
jälukumäärästä. Lopettajia on 
280 kpl (13 %) ja välivuoden 
pitäjiä 336 kpl (15 %). Kun 
vastaavia lukuja katsotaan 
polsokeritonnien kautta pai-
notettuna, jatkajia on 80 %, 
lopettajia 9 % ja välivuoden 
pitäjiä 11 %. 

Alueelliset erot ja muutokset 
ovat merkittäviä. Kun teh-
taan lähialueilla jatkajia on 
yli 80 %, on niitä kaukaisim-
milla viljelyalueilla vain vajaat 
40 %. Näin ollen tulevana ke-
sänä tulee viljelyrakenteessa 
tapahtumaan merkittävää siir-
tymistä lähemmäksi Säkylän 
tehdasta. 

Kaikkiaan 1 270 viljelijää ha-
lusi osansa vapautuvista li-
sämääristä, tosin vain 1 165 
näistä oli toimialasopimuksen 
ehtojen mukaisesti niihin oi-
keutettuja (kahden viimeisen 
vuoden toimitusprosenttien 
keskiarvo yli 98 %). Kun va-
pautuvia kiintiöitä oli yhteen-
sä jaossa noin 18 000 tonnia, 
tarkoitti tämä keskimäärin rei-
lun 28 %:n lisäystä sopimus-
määriin lisämääriä halunneil-
le ja niihin oikeutetuille. Tästä 
reilut 12 % on pysyvää ja noin 
16 % ns. “lainaa”. Näihin lu-
kuihin perustuen on tehty tar-
joukset viljelysopimuksista.

Kaiken kaikkiaan halukkuusky-
sely osoitti, että riittävästi viljeli-
jöitä varmasti löytyy alemman, 
90 000 tonnin valkosokerikiinti-
ön täyttämiseksi.
      
Viljelysopimukset 
vuodelle 2007
Viljelysopimuspaperit pos-
titettiin viljelijöille helmikuun 
viimeisellä viikolla, ja vasta-
uksia odotamme maaliskuun 
9. päivään mennessä. Tätä 
kirjoitettaessa ei tietoja lo-
pullisesta sopimustilanteesta 
vielä ole. Sopimusten postit-
tamista jouduttiin lykkäämään 
noin viikolla, koska odotimme 
päätöstä sokerin markkinoil-
tavedosta, joka sitten 22. päi-
vänä helmikuuta tulikin. Näin 
Suomeen kohdistunut 3,24 % 
markkinoiltaveto voitiin ottaa 
huomioon jo sopimustarjouk-
sissa.

Luonnollisesti viljelijät ovat 
olleet pettyneitä tarjottuihin 
pinta-aloihin. Rakennejärjes-

Viljelyhalukkuus ja viljely-
sopimukset 2007

 jatkuu sivulla 38

Matti Kukkola, Sucros Oy
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Monipuolistamistuen 
määrä
Monipuolistamistukea myön-
netään suhteessa kiintiöihin, 
joista kyseisen jäsenvaltion 
juurikkaan viljelijät luopuvat, 
Suomessa kiintiöistä luopumi-
nen koskee markkinointivuot-
ta 2007/2008. Jäsenvaltiolle 
myönnettävän monipuolista-
mistuen kokonaismäärä on 
109,50 euroa markkinointi-
vuonna 2007/2008 luovuttua 
sokerikiintiötonnia kohti. Suo-
men sokerikiintiö on  146 087 
tonnia, josta luopumisen koh-
teena on 56 087 tonnia. Mo-
nipuolistamistukeen käytettä-
vä rahamäärä on siis lasken-
nallisesti enintään (56 087 
x 109,50 euroa = 6 141 526 
euroa) 6,14 milj. euroa. Ko-
missio vahvistaa Suomessa 
monipuolistamistukeen käy-

tettävän rahamäärän maa-
liskuun loppuun (31.3.2007) 
mennessä.

Rakenneuudistus-
ohjelma
Jäsenvaltion on laadittava 
kansallinen rakenneuudis-
tusohjelma, jossa annetaan 
yksityiskohtaiset tiedot mo-
nipuolistamistoimenpiteistä, 
joita aiotaan toteuttaa kysei-
sillä alueilla. Jäsenvaltion 
on ilmoitettava komissiolle 
kansallisesta rakenneuudis-
tusohjelmastaan viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2007 
ja mainittava ne toimenpiteet, 
jotka toteutetaan komission 
vahvistaman monipuolista-
mistuen määrän rajoissa.

Monipuolistamistoimenpi-
teiden on oltava yhden tai 

Sokerialan väliaikaisen 
rakenneuudistusjärjestelmän 

mukainen monipuolistamistuki 
Ylitarkastaja Markku Alm, Maa- ja metsätalousministeriö

useamman Manner-Suomen 
maaseutuohjelman toiminta-
linjassa 1 (maa- ja metsäta-
louden kilpailukyvyn paran-
taminen) tai toimintalinjassa 
3 (maaseutualueiden elä-
mänlaatu ja maaseudun elin-
keinoelämän monipuolista-
minen) esitetyn toimenpiteen 
mukaisia. Suomen on lisäksi 
vahvistettava perusteet, joilla 
erotellaan monipuolistamis-
tuen kautta tuettavat toimen-
piteet sekä vastaavat toimen-
piteet, joille voidaan myöntää 
tukea Manner-Suomen maa-
seutuohjelman kautta.

Monipuolistamistoimenpiteil-
le, jotka poikkeavat toimin-
talinjan 1 tai toimintalinjan 3 
mukaisista toimenpiteistä, 
voidaan lisäksi myöntää tu-
kea edellyttäen, että ne ovat 

EU:n sokerialan väliaikaisen rakenneuudistusjärjestelmän mukaisesti 
sokerijuurikkaan viljelyn ja sokerintuotannon vaihtoehtojen kehittämiseksi 

jäsenvaltio voi myöntää tietyn osan rakenneuudistusrahastosta käytettävis-
sä olevista varoista monipuolistamistoimenpiteisiin alueilla, joita rakenne-

uudistus koskee.

EU:n komissio vahvistaa nämä monipuolistamistoimenpiteet osana Suo-
men laatimaa ja komissiolle toimittamaa kansallista rakenneuudistusohjel-

maa. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet voivat olla samanlaisia kuin tietyt 
Euroopan maaseuturahastosta (EMR) tuetut Manner-Suomen maaseutuoh-
jelman mukaiset toimintalinjan 1 ja 3 toimenpiteet tai toimenpiteitä, jotka 

ovat valtiontukia koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisia.
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yhteismarkkinoille sopivia 
(EU:n perustamissopimuksen 
87 artiklan 3 kohdan perustei-
den mukaisia) ja ne täyttävät 
tukiintensiteettiä ja tukikelpoi-
suutta koskevat maatalous-
alan valtiontuista annetuissa 
komission suuntaviivoissa 
vahvistetut perusteet.

Jäsenvaltiot eivät saa pää-
sääntöisesti myöntää kansal-
lista tukea monipuolistamis-
toimenpiteille. Jos maaseu-
tuasetuksessa (1698/2005) 
tarkoitetut enimmäismäärät 
kuitenkin sallivat, että moni-
puolistamistukea myönne-
tään 100 prosenttia (esimer-
kiksi tietyt yleiset koulutus-
toimenpiteet), asianomaisen 
jäsenvaltion on kuitenkin 
osallistuttava tukikelpoisiin 
menoihin vähintään 20 pro-
sentilla. 

Rakenneuudistusohjelman 
sisältö: 
a) Yhteenveto tärkeimmistä 
tavoitteista, toimenpiteistä, 
toimista, kustannuksista, ra-
hoituksesta ja aikataulusta 
kunkin alueen osalta.
b) Kuvaus asianomaisista 
alueista sekä sokerialan ra-
kenneuudistukseen liittyvien 
ongelmien analyysi.
c) tavoitteita ja suunniteltuja 
toimia tai toimenpiteitä kos-
keva selvitys, jossa esitetään 
niiden olevan johdonmu-
kaisia tukikelpoisten raken-
neuudistussuunnitelmien, 
asianomaisilla alueilla toteu-
tettavan maaseudun kehittä-
mispolitiikan ja muiden näillä 
alueilla erityisesti muiden yh-
teisön rahastojen yhteydessä 
toteutettujen tai toteutettavien 
toimenpiteiden kanssa.

d) kaikkien suunniteltujen 
toimien tai toimenpiteiden ai-
kataulu ja perusteet, joita on 
noudatettu niiden erottami-
seksi samanlaisista toimista 
tai toimenpiteistä, joita aio-
taan rahoittaa muista yhtei-
sön rahastoista.
e) rahoitussuunnitelma, jossa 
eritellään kaikki kustannukset 
toimien tai toimenpiteiden 
mukaan, sekä suunniteltu 
maksuaikataulu.

Kansallisessa rakenneuudis-
tusohjelmassa esitetyt toimet 
tai toimenpiteet on toteutet-
tava viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2010.

Tuen maksatus
Jäsenvaltion on maksettava 
monipuolistamistuki kahdesti 
vuodessa eli maaliskuussa 
ja syyskuussa tosiasiallisesti 
toteutuneiden, dokumentoi-
tujen ja tarkastettujen tukikel-
poisten menojen perusteella 
ja sallittujen määrien rajoissa. 
Ensimmäinen maksu voidaan 
suorittaa syyskuussa 2007. 
Monipuolistamistuki on mak-
settava kokonaisuudessaan 
viimeistään 30 päivänä syys-
kuuta 2011.

Rakennemuutosohjelman 
mukaiset monipuolistamis-
tuen toimenpiteet voisivat 
koostua esimerkiksi seu-
raavanlaisista toimista: 
MANNER-SUOMEN MAA-
SEUTUOHJELMAN LINJAN 
1 MUKAISET TOIMENPITEET 
(asetus 1698/2005)

1.1 Ammatillista koulutusta ja 
tiedotusta koskevat toimet
Toimenpiteellä parannetaan 
maatalous-, metsä-, elintarvi-

ke- ja puualan menestymise-
dellytyksiä lisäämällä yrittä-
jien osaamista, tiukentuvien 
vaatimusten hallintaa maati-
lalla ja omaehtoista ammat-
tiosaamisen ajan tasalla pi-
tämistä. Toimenpiteen tavoit-
teena on viestinnän välinein 
helpottaa tieteellisen tiedon, 
innovaatioiden ja muun osaa-
misen saattamista em. toimi-
joiden käyttöön sekä edistää 
alueella tapahtuvaa alku-
tuotannon rakennekehitystä 
mm. sukupolvenvaihdoksiin 
ja tilusrakenteen kehittämi-
seen liittyvillä tiedotuskam-
panjoilla.

Toimenpide tähtää hyödyn-
saajien osaamisen lisään-
tymiseen tietotekniikan, liik-
keenjohdon, markkinoinnin, 
talouden ja tuotannon hallin-
nan osalta sekä siten paran-
taa maa- ja metsätalouden 
kilpailukykyä.

Toimilla helpotetaan tuotan-
non uudelleensuuntaamista 
esimerkiksi luonnonmukai-
seen tuotantoon tai bioener-
giaan.

Toimet tukevat maa- ja met-
sätalouden ympäristötoi-
menpiteiden sekä eläinten 
hyvinvointitoimenpiteiden 
toteuttamista ja työsuojelun 
sekä hygienia- ja eläinsuoje-
lullisten vaatimusten huomi-
oon ottamista. Rahoitettavat 
toimet lisäävät ympäristöä 
säästävien toimintamallien 
omaksumista maataloudes-
sa ja metsänhoidossa.

Koulutus on lyhytkestoista ja 
se voidaan toteuttaa yhdessä 
tai useammassa eri jaksossa 
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ja käyttäen soveltuvin osin 
etäopetusta, verkko-opetus-
ta ja muita joustavia opetus-
muotoja.

Uuden tiedon ja innovaatioi-
den levittämisessä keskeisiä 
ovat kehittämisorganisaa-
tioiden ja tutkimuslaitosten 
kanssa tiiviissä yhteistyös-
sä toteutettavat hankkeet, 
joiden tehtävänä on tuottaa 
hyödynsaajille oleellista tie-
toa ja levittää se suoraan tai 
alueellisten hankkeiden kaut-
ta hyödynsaajien käyttöön.  

Esimerkkejä tuettavista toi-
mista:
• Maatalous-, puu- ja luon-
nontuotealan yrittäjien liik-
keenjohdollisia ja tuotantotoi-
minnan hallinnan valmiuksia 
parantava koulutus ja val-
mennus.
• Ympäristötoimenpiteisiin ja 
eläinten hyvinvointiin liittyvä 
koulutus.
• Maatilojen sukupolvenvaih-
dosten edistämiseen liittyvä 
valmennus ja tiedotus. 
• Osaamishankkeet, joissa le-
vitetään keskitetysti tuotettua 
tietoa uusista tuotantomene-
telmistä käytännön toimijoille 
(esimerkiksi bioenergian tuo-
tantoon liittyvät tuotantome-
netelmät, lämpöyrittäjyyteen 
liittyvät laskentamallit, ener-
giansäästötoimenpiteet jne.). 
• Tiedotustoimenpiteet maa- 
ja metsätalouden kehittämi-
seen liittyen mm. uusimman 
tieteellisen tiedon levittämi-
nen, sukupolven vaihdokset 
ja tilusjärjestelyjen edistämi-
nen.
•  Metsänparannustöiden 
edistäminen ja niistä tiedon 
välittäminen.

Koulutuksen toteuttaja:
Asiantuntija-, neuvonta-, kou-
lutus- ja muut organisaatiot, 
joilla on riittävä koulutusosaa-
minen.

1.2 Maa- ja metsätaloustuot-
teiden arvon lisääminen
Toimenpiteen tavoitteena 
on parantaa koko elintarvi-
keketjun toiminnan laatua ja 
kilpailukykyä sekä säilyttää 
ja luoda uusia työmahdolli-
suuksia maaseudulle lisää-
mällä maa- ja metsätalous-
tuotteiden jalostusarvoa ja 
pääsyä markkinoille. Toimen-
piteeseen sisältyvät myös 
energian tuotannon ja puun-
jalostuksen pienimuotoiset 
paikalliset toimenpiteet sekä 
maataloustuotteiksi luettavat 
luonnontuotteet.

Toimenpiteellä pyritään lisää-
mään maataloustuotteiden 
tuotannon kannattavuutta 
nostamalla tuotteiden ja-
lostusarvoa ja tehostamalla 
pienten ja keskisuurten jalos-
tusyritysten kilpailukykyä mm. 
räätälöimällä markkinalähtöi-
sesti tuotteita ja avaamalla 
niille uusia markkinoita. 

Elintarviketalouden positiivis-
ten ympäristövaikutusten li-
säämiseksi toimenpiteeseen 
sisältyy non-food maatalous-
tuotteiden paikallinen jalostus 
esimerkiksi biopolttoaineiksi 
sekä peltoenergian käyttöön 
perustuvan lämpöyrittäjyy-
den edistäminen. 

Metsätalouden osalta toi-
menpiteessä tuetaan puu-
tuotteita valmistavien, puusta 
lämpöä tuottavien sekä puuta 
energiakäyttöön jalostavien 

mikroyritysten perustamisen 
ja laajentamisen vaatimia 
investointi- ja kehittämis- ja 
markkinoille pääsyä paranta-
via toimenpiteitä. 

Esimerkkejä hankkeista:
• Meijerin tai teurastamoiden, 
paikallismyllyjen tai tilojen 
tuotteita jalostavan yrityksen 
investointi- ja kehittämis-
hankkeet.
• Luonnon marjojen, sienten 
ja muiden keruutuotteiden 
ensimmäisen asteen jalos-
tuksen kehittäminen.
• Yrityksen tuotekehitys/tek-
nologiahanke, kun kyse ei 
ole vain olemassa olevan 
tuotteen variaatioista. 
• Mekaanisesti puuta jalos-
tavien yritysten investointi- ja 
kehittämistoimet.
• Uudistuvan pelto- tai met-
säbiomassan käyttöön pe-
rustuvat energiayrityksen in-
vestointi- tai kehittämishank-
keet.
• Pellettejä (puu-, heinä-, 
tms.) valmistavien yritysten 
investointi- tai kehittämis-
hankkeet.
• Puutuotteita valmistavien 
mikroyritysten investointi- ja 
kehittämishankkeet.

Tästä toimenpiteestä myön-
nettävän tuen tukimuodot 
ovat samat kuin alla olevat 
toimintalinjan 3 yritystoimin-
nan tukimuodot. 

MAASEUTUOHJELMAN LIN-
JAN 3 MUKAISET TOIMEN-
PITEET (asetus 1698/2005)
2.1. Yritystoiminnan inves-
tointituki 
Tuensaajana voi olla maatila, 
maaseudun mikroyritys, luon-
nollinen henkilö elinkeinon 
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harjoittajana (kuten toiminimi), 
avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, 
osakeyhtiö, osuuskunta. 

Investointitukea voidaan 
myöntää mikroyrityksen kone- 
ja laitehankintoihin sekä ra-
kentamiseen toimintaa aloitet-
taessa tai olennaisesti laajen-
nettaessa. 
Tukimuoto: avustus.

Enimmäistukitaso
Valtiontukikartan1-tukialue 
35 %
Valtiontukikartan2-tukialue 
25 %
Valtiontukikartan3-tukialue 
20 %
 
Tuki on suunniteltu myönnet-
tävän de minimis -tukena. De 
minimis -tuki voi olla enintään 
200 000 euroa tukea tuen-
saajaa kohti 3 verovuoden 
aikana. 

2.2. Yritystoiminnan 
kehittämistuki
Kehittämistukea voidaan 
myöntää tuen hakijan esittä-
män suunnitelman mukaisesti 
rajattuun kehittämistoimen-
piteeseen. Tukea voidaan 
myöntää toimenpiteisiin, jotka 
parantavat tuotteita ja tuotan-
tomenetelmiä tai liikkeenjoh-
to- ja markkinointitaitoa. Tukea 
voidaan myöntää myös yritys-
ten perustamis- tai toiminta-
edellytysten selvittämiseen.
Tukimuoto: avustus. 

Tukitaso
Tuki voi olla enintään 50 % tu-
kikelpoisista kustannuksista. 
Tuki on suunniteltu myönnet-
tävän de minimis -tukena.

Tukitaso 
Tukea voidaan myöntää enin-
tään 45 % tukikelpoisista 
palkkakustannuksista. Tuki 
on suunniteltu myönnettävän 
de minimis -tukena. Yrittä-
jän omaan laskennalliseen 
palkkaan ei voida kuitenkaan 
myöntää tukea.

Tuen kesto: enintään 2 vuot-
ta.

2.3. Yritystoiminnan 
käynnistystuki
Käynnistystuen myöntämisen 
edellytyksiä:
Yritystoimintaa aloitettaessa 
voidaan myöntää tukea en-
simmäisten (1–2) palkattujen 
työtekijöiden ennakonpidä-
tyksen alaisten palkkojen ja 
välillisten työvoimamenojen 
yhteismäärän perusteella. 
Välillisten työvoimamenojen 
määräksi katsotaan enintään 
25 prosenttia mainituista pal-
koista.
Tukimuoto: avustus.

Valkoiset alueet ovat tukialuetta 3.

8  -  Juurikassarka 2/2007
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Kirjoituksessa tarkastellaan 
kolmen eri kalkkilaadun käy-
tön kannattavuutta – kalk-
kikivijauhe, puristekalkki ja 
silikaattikalkki. Kalkituksen 
kannattavuuslaskelman poh-
jaksi on otettu tyypillinen suo-
malainen kalkitustarpeessa 
oleva sokerijuurikaspelto, 
jonka pH on 6,3 - samaa suu-
ruusluokkaa kuin keskimäärin 
juurikaspellot Suomessa.

Peruskalkituksen avulla ky-
seinen kuvitteellinen juurikas-
pelto kalkitaan tavoitetasolle 
(pH 7,00). Siihen tarvitaan 
kalkkikivijauhetta 17,5 t/ha, 
puristekalkkia 22,75 t/ha ja 
silikaattikalkkia 28,0 t/ha.  
Eri määrät eri kalkkilaaduille 
johtuvat siitä, että niillä on eri-
lainen neutralointikyky – mitä 

pienempi määrä sitä parempi 
neutralointikyky.

Ylläpitokalkituksella kyseisen 
esimerkkipellon pH pide-
tään pysyvästi tavoitetasolla 
(pH 7,00). Ylläpitokalkitus 
tehdään joka 5. vuosi, jolloin 
kalkkikivijauhoa käytetään 
2 t/ha, puristekalkkia 2,6 t/ha 
ja silikaattikalkkia 3,2 t/ha.

Tarkastelujaksoksi on otettu 
v. 2007–2026. Peruskalkitus 
tehdään vuoden 2007 ke-
väällä ja ylläpitokalkitukset 
vuosina 2012, 2017 ja 2022. 
Tarkastelujakson aikana ky-
seisellä lohkolla viljellään 
pelkästään juurikasta. Se tie-
tenkin aiheuttaa epätarkkuut-
ta kannattavuuslaskelmiin, 
mutta sen merkitys ei liene 

suuri, sillä vuoroviljelykasvit-
kin hyötyvät lähes poikkeuk-
setta kalkituksesta.

Kalkitus on kannattavaa ai-
noastaan silloin, jos se pa-
rantaa viljelijän taloudellista 
tulosta. Kalkituksen pitää 
nostaa pellon sadontuotan-
tokykyä, jotta se olisi mahdol-
lista. Piirroksessa 1 on esi-
tetty sokerijuurikkaan sadon 
ja pH:n välinen riippuvuus. 
Suorien nousukulma on sa-
maa suuruusluokkaa kuin 
muutamissa viljelijöiden pel-
loilla suoritetuissa laajoissa 
selvityksissä.

Kannattavuuslaskelmissa 
otettiin huomioon pH:n aihe-
uttama juurisadon lisä, jon-
ka rahallinen arvo laskettiin 

Kannattaako sokerijuurikas-
maiden kalkitus ”reformoitu-

jen hintojen” aikana?

Matti Erjala, SjT

Vastaus on hyvin yksinkertainen. Kyllä kannattaa!

Sokerijuurikasmaiden kalkitus ei kuitenkaan ole enää sokerireformin 
jälkeisenä aikana yhtä kannattavaa kuin ennen reformia.

Kalkitukseen sijoitetulle rahalle saadaan reformin aikanakin helposti 5 
prosenttia koron-korkoa, joka merkitsee sitä, että kalkitukseen sijoitettu 

raha kaksinkertaistuu joka 15. vuosi.

5 prosentin koronkoron lisäksi ”tuottopuolelle” voidaan laskea 
kalkituksen pellon hintaa korottava vaikutus. Omaisuus karttuu ja pelto 

jää paremmassa kunnossa tilaa jatkavalle isännälle.
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siten, että hintana käytettiin 
sellaisen juurikkaan vuoden 
2009 hintaa (reformihintaa), 
jonka sokeri-% oli 16,9, kes-
kimäärin aika tyypillinen suo-
malaisissa olosuhteissa.

Kannattavuuslaskelmassa 
käytettiin ”kalkin” hintoja, jot-
ka sisältävät kalkin, rahdin ja 
levityksen:

Kalkkikivijauhe 37,10–37,27 
€/t (0–80 km)
Puristekalkki 11,67–15,36 €/t 
(0–200 km)
Silikaattikalkki 9,80–18,36 €/t 
(0–200 km)

Kalkkikivijauheen toimitus-
paikkoja on niin tiheästi ym-
päri sokerijuurikkaanviljely-
aluetta, että hintahaitari on 
suhteellisen pieni ts. lähes 
kaikki sokerijuurikkaanvilje-
lijät saavat kalkkikivijauheen 
kyseisillä hinnoilla. Puriste-
kalkilla ja silikaattikalkilla toi-
mituspisteitä on vain yksi, jol-

loin rahti lisää hintahaitaria.

Eri kalkkilaatujen kannatta-
vuus selvitettiin koulumate-
matiikan (K. Väisälä v. 1964) 
koronkorkokaavalla:

a * x n = c, jossa,

a = peruskalkitukseen sitoutunut 
pääoma v. 2007 
x = koronkorkotekijä, x:n arvo 
kaavaan100*x-100=koronkorko-%
n = vuosien lukumäärä (tässä tar-
kastelussa 19 vuotta) 
c = ”kassan pohjalle” kertynyt pää-
oma v. 2026 (kalkituskustannukset 
vähennetty)

Kannattavuus
Piirroksessa 2 on esitet-
ty kalkkikivijauheen ja sili-
kaattikalkin kumulatiivinen 
tuotto tarkastelujakson (v. 
2007–2026) aikana kahdella 
eri juurikkaan hinnalla, 54,57 
€/t juurikasta (hinta ennen 
reformia) ja 29,91 €/t (refor-
mihinta).  Piirroksesta selviää 

helposti, että kalkitus oli en-
nen erittäin kannattava inves-
tointi. Investoinnista johtuvat 
menot voitiin ”kuolettaa” 1–3 
vuodessa, jonka jälkeen ra-
haa alkoi jäädä kassan poh-
jalle. Juurikkaan reformihin-
nalla kalkituskustannukset 
saadaan maksettua takaisin 
vasta 4–7 vuoden jälkeen, 
jonka jälkeen alkaa syntyä 
tuottoa.

Piirroksessa 3 on esitetty eri 
kalkkilaatujen koronkorko-%:
n riippuvuus kalkin kuljetus-
täisyydestä, kun käytetään 
juurikkaan reformihintaa.  
Kuvan perusteella kaikki-
en kalkkilaatujen käyttöä on 
edelleen pidettävä kannat-
tavana. Kalkkikivijauheen 
suhteellinen kannattavuus on 
sitä parempi mitä etäämmäl-
lä viljelmä on puristekalkin 
ja silikaattikalkin toimituspis-
teistä. Silikaatti ja puristekal-
killa koronkorkoprosentit ovat 
kunnioitettavan korkealla. 
Seuraavassa on esitetty muu-
tamia koronkorkoprosentteja 
ja niitä vastaavat pääoman 
kaksinkertaistumisajat:
 8,5 % 9 vuotta
 7,5 % 10 vuotta
 6,5 % 11 vuotta
 5,5 % 13 vuotta
 4,5 % 16 vuotta

Koronkorko ei yksinään rat-
kaise kalkituksen kannatta-
vuutta. Vaikka koronkorko on 
lähellä 1:tä, se voidaan kat-
soa kannattavaksi, jos maan 
arvonnousu kohottaa pellon 
myyntihintaa, ts. omaisuus 
karttuu.

Piirros 1. pH:n vaikutus satoon (9 koetta v.02-06)
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1. Juurisato kg/ha = 17975 + 3930*pH (Erittäin merkitsevä riippuvuus)

1.
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2. Sokerisato kg/ha = 3282 + 633 * pH (Erittäin merkitsevä riippuvuus)

2.
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3. Kit.sok.sato kg/ha = 2601 + 544 * pH (Erittäin merkitsevä riippuvuus)

3.
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Piirros 2. Vuonna 2007 annetun kalkin kumulatiivinen vaikutus tuottoihin
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1. Maatalouskalkkia 17.5 t/ha v.2007 (reformihinta)
2. Silikaattikalkkia 28 t/ha v.2007 (reformihinta)
3. Maatalouskalkkia 17.5 t/ha v.2007 (hinta ennen reformia)
4. Silikaattikalkkia 28 t/ha v.2007 (hinta ennen reformia)

% = pääoman tuotto-% eli koronkorko

Piirros 3. Eri kalkkilaatujen tuottama koronkorko
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Mikäli kevättyökoneet ovat 
vielä huoltamatta, niin nyt on 
aika käydä ne läpi. Jokainen 
muistaa vaihtaa öljyt trakto-
riin, mutta myös työkoneissa 
öljynvaihto on tarpeen. Esi-
merkiksi jyrsimen öljytaso 
on tarkistettava ja öljyt vaih-
dettava määräajoin. Suomen 
olosuhteissa kertyy koste-
utta laitteiden öljytiloihin ja 
se ruostuttaa koneita. Myös 
siksi öljyt kannattaa vaihtaa 
määräajoin. Samoin kuluneet 
vierintälaakerit kannattaa 
vaihtaa ennen kuin ne loppu-
vat kokonaan. 

Piikit ja terät
Muokkauskoneiden piikit ja 
terät tulee tarvittaessa kään-
tää tai uusia. Eripituisilla 
piikeillä ei saa tasaista kyl-
vöpohjaa. Siksi esimerkiksi 
jyrsimen piikkejä uusittaessa 
vaihdetaan kaikki piikit ker-
ralla tai katkenneen tilalle lai-
tetaan viereisen piikin mittai-
seksi lyhennetty piikki. Sama 
pätee myös äkeisiin. Lan-
noitevantaan edessä olevan 
piikin on ulotuttava vähintään 

sentti vantaan alapuolelle, 
ettei vannas kulu. TUMEssa 
piikki on laattarautaa ja va-
rustettu säätörei´illä, JUKOs-
sa se on pyöreä ja portaatto-
masti säädettävissä. Mikäli 
lannoitevantaat ovat kuluneet 
takaosistaan ohuiksi ja alka-
neet käpertyä sisäänpäin, 
uusitaan koko alapää hitsaa-
malla uusi pala tilalle. Käper-
tyneet vannassivut tukkivat 

herkästi koko syöttöputken. 
Myös kivettymät syöttötelois-
sa aiheuttavat epätasaisuutta 
syötössä, samoin rihlojen ku-
luneisuus. Usein puhdistus 
painepesurilla riittää. Pahoin 
kuluneet osat uusitaan.

Kaikkien koneiden säätöme-
kanismit kannattaa kiertää 
ääriasennosta toiseen sekä 
puhdistaa ja voidella hyvin. 

Kylvöön valmistautuminen
Matti Hento, Sucros Oy

Kylvöaika lähenee, vaikka tätä kirjoitettaessa onkin vielä täysi talvi 
ja hiihtolomat meneillään. Vielä on aikaa tehdä viimeiset valmistelut 

kylvön onnistumiseksi. Tarvikkeet on jo hankittu. Lannoitteet on ostettu 
ja siemenet ja torjunta-aineet tilattu, mahdollisesti ne on jo toimitettu 

tiloille. Ylivuotiseksi jäänyt siemen, joka on säilytetty kuivassa 
tasalämpöisessä paikassa, kannattaa ottaa esille, ettei se löydy vasta 

kylvöjen jälkeen. Kylvöt kannattaa aloittaa käyttämällä ylivuotiset 
siemenet ensin pois.

Ketjulla on helppo seurata tarkasti rivimerkkaimen jälkeä.
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Silloin säädöt on käyttökau-
della helppo tehdä ja ne 
myös tulee tehtyä.

Kylvöyksiköt
Kylvöyksiköt kannattaa va-
rastoida niin, ettei jyräpyörän 
kumi painu litteäksi. Rikkou-
tuneet kumit kannattaa vaih-
taa ennen kylvöjä, koska ne 
keräävät multaa sisälleen 
eivätkä enää pysy puhtaina. 
Vastapyörän kumit ovat nyky-
ään parempaa laatua kuin ai-
koinaan, mutta silti niitä pitää 
tarvittaessa vaihtaa, jos niihin 
tulee uria. 

Kulunut vannas on leveä ja 
pyöreä eikä enää painu maa-
han kaikissa olosuhteissa. 
Hyvässä vantaassa pohja ja 

Riippuvan taakan alle ei saa mennä! 

etureuna muodostavat sel-
vän kulman, joka leikkaa uran 
vantaalle. Poikkileikkauksel-
taan hyvä vannas on syvä V. 

Tumen kylvöyksikön voitelus-
sa kannattaa olla tarkkana. 
Painallus rasvaa kerran päi-
vässä jokaiseen nippaan riit-
tää, enempi on haitaksi, pyö-
riin tarvitaan pari painallusta. 
Ketjut öljytään. Ne eivät saa 
olla liian kireällä, sillä se lisää 
vastusta. Kunnossa oleva yk-
sikkö pyörii käsin pyöritettä-
essä kevyesti. 

Lannoitevantaan oikea paik-
ka on 6 cm siemenrivin vie-
ressä ja oikea syvyys on 2–3 
cm siementä syvemmällä. 

Siemenetäisyys
Näin Esa-kylvökaudella kan-
nattaa harkita siemenetäi-
syyden kasvattamista mikäli 
käyttää normaalia riviväliä. 
Tämä edellyttää tietysti on-
nistunutta kylvömuokkausta. 
Jäykemmillä mailla 18 cm ja 
kevyemmillä hyvin taimet-
tuvilla mailla 21 cm puolta-
vat paikkaansa. Harvempi 
taimisto tuottaa suurempia 
juurikkaita ja niiden multapi-
toisuus on pienempi.

Lannoitteiden käsittelyssä 
kannattaa käyttää vain hy-
väksyttyjä trukkipiikkejä tai 
suursäkkinostinta. Mitkään 
viritykset eivät tule kysymyk-
seen. Oma turvallisuus pi-
tää olla etusijalla. Riippuvan 
taakan alle ei pidä koskaan 
mennä. 

Myös kasvinsuojeluruisku 
kannattaa ottaa talviteloiltaan 
jo ennen kylvöjä ja huoltaa se 
käyttökuntoon. n
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Luonnonolosuhteiden, kuten 
rankkasateiden, raekuurojen, 
tulvien ja hallan vioitukset 
oikeuttavat maksuttomaan 
uusintakylvösiemeneen. 
Uusintakylvöön kannattaa 
lähteä, jos terveitä taimia ei 
löydy kahta metriltä eli 20 
kpl/10 m ja uusittava ala on 
muutamaa aaria suurempi. 
Toisaalta kuivuudesta johtu-
va itämättömyys korjaantuu 
yleensä itsestään sateiden 
tultua.

Tuholaiset
Kirppojen, luteiden ja anke-
roisten tekemät tuhot ovat ta-
vallaan viljelystä johtuvia va-
hinkoja, joten niiden aiheut-
tamaa uusintakylvösiementä 
ei Sucroksen taholta helposti 
korvata. Kylvövirheistä joh-
tuvat aukot ja itämättömyys 
ovat luonnollisesti viljelijän 
vastuulla. Koska uusinta-
kylvössä siemenen ja työn 
osuus on jopa 250 €/ha, niin 
uusintakylvöalalta pitäisi saa-
da yli 8 000 kg/ha enemmän 
juurikkaita kuin jätettävältä 
alalta. Edellä mainituissa olo-
suhteissa moni miettii uusin-

UUSINTAKYLVÖ
– Milloin se on tarpeen ja miten 

kannattaa tehdä?
Heikki Väisänen, Sucros Oy

Toimialasopimuksen mukaan Sucros varaa uusintakylvöjä 
varten enintään 250 yksikköä valitsemaansa siemenlajiketta, 

joka voidaan veloituksetta käyttää luonnonolosuhteista 
johtuvaan uusintakylvöön. Uusintakylvön tarpeesta päättää 

Sucroksen konsulentti.

taa vasta, kun terveitä taimia 
on alle 15 kpl/10m.

Sade
Heti kylvön jälkeinen raju 
sade voi estää siementen 
itämisen kokonaan. Syväl-
le hautautuneet siemenet ja 
taimet eivät jaksa nousta 4–5 
cm syvemmältä. Nämä alueet 
ovat selkeimmin kokonaan 
uudistettavia kohteita. Maa 
muokataan uudelleen ja lan-
noitenauha pyritään sekoitta-
maan mahdollisimman hyvin. 
Mahdollista kuorettumaa voi-
daan yrittää rikkoa kuorettu-
manrikkojilla heti, kun pellon 
pinta kantaa traktoria. Tämä 
toimenpide on selvästi uusin-
takylvöä halvempi.

Halla
Hallan vioittamat taimistot 
ovat yleensä epätasaisesti 
vahingoittuneita ja hankalim-
min arvioitavissa ja uudistet-
tavissa. Joskus juurikkaan 
taimi kestää hetkellistä 9 
asteen hallaa, jos edellisinä 
öinä on ollut pieniä pakka-
sia. Toisaalta hellekauden 
jälkeen nousseet taimet saat-

tavat menehtyä jo viiden as-
teen pakkasessa. Edellisenä 
päivänä tai hallan jälkeisenä 
päivänä rikkakasviruiskutus 
saattaa altistaa hallavaurioil-
le. Pellon jyrääminen kylvön 
yhteydessä auttaa kestä-
mään hallaa, mutta juurikas-
maan haraaminen altistaa 
hallavaurioille. Maan kali- ja 
natriumlukujen on todettu 
vaikuttavan taimen suolavä-
kevyyteen ja siten myös pak-
kaskestävyyteen. Maalajilla 
ja maan kosteudella, hike-
vyydellä, on myös suuri mer-
kitys hallavaurioihin. Joskus 
pakkanen käy niin “rajoilla”, 
että sirkkalehdet mustuvat ja 
taimi näyttää kuolevan, mut-
ta kasvupiste jää henkiin ja 
taimi elpyy hitaasti. Joskus 
taas pakkanen on niin kovaa, 
että pintaan tulemattomatkin 
koukkupäätaimet kuolevat. 

Taimipolte ja ankeroinen al-
tistavat myös osaltaan halla-
vaurioille. Joskus halla tulee 
ennustettavasti ja iskee kui-
vimmille hiekkatöyryille ja/tai 
matalimmille kuiville multa-
maille, joskus taas tuulihalla 
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vie taimia epämääräisen kii-
lamaisesti maalajista ja kos-
teudesta välittämättä. Edellä 
mainituista syistä koko lohko 
on syytä kävellä läpi ja laskea 
taimitiheyksiä sieltä täältä, et-
tei tee hätiköityjä ratkaisuja. 
On tapauksia, joissa viljeli-
jä on uusintakylvänyt koko 
alan, mutta on myöhemmin 
kesällä todennut suurimman 
osan pellostaan ylitiheäksi ja 
yrittänyt haraamalla tai har-
ventamalla poistaa uusinta-
kylvöksen taimia. Vioittuneen 
taimiston voi jättää uusin-
takylvävättä, jos vaikeista 
rikkakasveista ei ole pelkoa. 
Halla vioittaa eniten kuivissa 
oloissa, jolloin on syytä va-
rautua siihen, että uusintakyl-
vön itäminen vaikeutuu. Toi-
saalta jäljelle jääneet terveet 
taimet (väh. 30 000–40 000 
kpl/ha) saattavat kasvaa niin 
suuriksi, että ne eivät mahdu 
nostokoneeseen tai vierivät 

jo listinnässä sivuun ja aihe-
uttavat satotappioita.

Kylvö
Osittain tuhoutuneissa taimis-
toissa uusintakylvö tehdään 
rivilannoitetuissa kylvöksis-
sä suorakylvönä tarkalleen 
edellisen kylvön jälkiä seu-
raten. Vanha kylvörunko 
yksikköineen olisi kevein ja 
helpoin tapa päällekylvöön. 
Yhdistelmäkoneella uusinta-
kylvettäessä on hyvä ottaa 
lannoitevantaat ja välijyrä 
pois, mutta joskus pieniä alo-
ja kylvettäessä koneen kallis-
taminen taakse riittää tyydyt-
tävän jäljen aikaansaamisek-
si. Vioituksesta säästyneet 
taimet kestävät yllättävän hy-
vin kylvövantaan käsittelyä. 
Kokemus on osoittanut, että 
jopa 80 % kolhituista taimista 
säästyy. Edellisestä kylvöri-
vistä ei saisi poiketa yli kol-
mea senttiä sivuun, sillä se 

hankaloittaa yllättävän paljon 
haraamista ja varsinkin nos-
toa. Kylvörivi ei saisi lipsah-
taa sivuun myöskään siksi, 
että lannoiteväkevyys estää 
siementä itämästä suoraan 
rivilannoitenauhan päällä.

Rikkakasvit
Rikkakasvien torjunta on on-
gelma uusinta-päällekylvös-
sä. Rikat ehtivät suuriksi en-
nen kuin pienet taimet ehtivät 
pintaan. Tällöin tarvitaan pie-
nillä ainemäärillä usein toistu-
via ruiskutuksia, jottei taimia 
vahingoiteta, mutta saadaan 
riittävä teho rikkakasveihin. 
Tänä vuonna on vielä lupa 
käyttää Reglonea uusintakyl-
vössä ennen taimettumista, 
tällöin tuhotaan kaikki vihreä 
kasvillisuus pellon pinnalta, 
samalla kuitenkin myös sääs-
tyneet juurikkaan taimet kuo-
levat. 

Toukokuun lopulla kylvetyis-
tä juurikkaista on kokeissa 
mitattu 40 000 kg/ha satoja, 
joten uudelleen kylvöä myö-
häänkään ei ole syytä pelätä. 
Ainoa ongelma on mielestäni 
ankeroisen saastuttamat juu-
rikasmaat, joita ei ilmeisesti 
kannata kylvää uudelleen. 
Ankeroinen saattaa estää 
uusintakylvön taimien kehi-
tyksen kokonaan, vaikka ai-
kaisemmasta kylvöstä sääs-
tyneet juurikkaat kasvaisivat 
normaalisti. n

Uusintakylvöä ankeroista sietävällä lajikkeella pahasti 
ankeroisen saastuttamalla alueella 2006. Valkoisen kepin 
oikealla puolella uutta juurikasmaata, jossa ankeroista ei 
ole tavattu. Kuvasta näkee, ettei rikkakasviruiskutuksia ole 
uskallettu tehdä juurikkaan taimien pienen koon ja huonon 
kunnon vuoksi.
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Kasvinsuojeluaineita koskeva 
lainsäädäntö on aikaisemmin 
ollut hajanaista, mistä syystä 
oma kasvinsuojeluainelaki 
katsottiin tarpeelliseksi. La-
kia oli valmisteltu pitkään ja 
se kumosi vuonna 1969 an-
netun torjunta-ainelain. Ta-
savallan presidentti vahvisti 
lain 22.12.2006. Lakia tullaan 
täydentämään valmisteilla 
olevalla maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella. 

Laki kattaa kasvinsuojeluai-
neiden valmistuksen, rekiste-
röinnin, maahantuonnin, va-
rastoinnin, kaupan ja käytön 
koko laajuudessaan. Viljelijää 
laki koskettaa lähinnä käyttä-
jän ja kirjanpitovelvollisuuden 
osalta. Laki löytyy EVIRAn 
(Elintarviketurvallisuusviras-
to) nettisivuilta osoitteesta 
www.evira.fi =>Kasvintuotan-
to ja rehut => Torjunta-aineet 
=> Lainsäädäntö => Keskei-
nen lainsäädäntö – kasvin-
suojeluaineet (Laki kasvin-
suojeluaineista 1259/2006). 
Kasvinsuojeluainelaki koskee 
kaikkia viljelijöitä.

Kasvinsuojelun kesä 2007
Liisa Eronen, SjT ja Heimo Holma, Sucros Oy

Ympäristötuki ja täydentävät 
ehdot edellyttävät kirjanpi-
toa kasvinsuojeluaineiden 
käytöstä. Uusi laki velvoittaa 
myös niitä viljelijöitä, jotka ei-
vät ole ympäristötuen piirissä, 
pitämään kirjaa käyttämis-
tään kasvinsuojeluaineista. 
Kirjanpito on säilytettävä viisi 
kalenterivuotta käyttövuoden 
jälkeen. Valvontaviranomaisil-
la on oikeus tarkastaa kirjan-
pito, ottaa korvauksetta näyt-
teitä kasvinsuojeluaineista ja 
niillä käsitellyistä tuotteista, 
maaperästä ja vedestä.

Tilan vanhat kasvinsuojelu-
aineet, joiden myyntilupa on 
mennyt umpeen, kannattaa 
hävittää ongelmajätteenä. 
Jos tarkastaja havaitsee niitä 
tilalla, hänen tulee ilmoittaa 
asiasta kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle.

Ympäristötuen täydentävistä 
ehdoista on tullut uusintapai-
nos 2007. Kasvinsuojeluai-
neet on yhdistetty samoihin 
kansiin eläinasioiden kanssa. 
Kohta 2 käsittelee kasvinsuo-

jeluaineita. Toistuvan käytön 
rajoituksen kohdalla on mai-
nittu peruna ja sokerijuurikas. 
Ehdoton käyttökielto peräk-
käisinä vuosina koskee so-
kerijuurikkaan kohdalla vain 
Aramoa (juolavehnän torjun-
ta-aine). Targa Super 5 SC:
n kohdalla on maininta ”tulisi 
välttää”. Pohjavesialueiden 
kohdalla tilanne on sama kuin 
viime vuonna, tähän palataan 
toisen artikkelin yhteydessä.

Tuhohyönteisten ja 
taimipoltteen torjunta
Juurikkaan siemenkäsittelyt 
ovat tänä vuonna muuten 
samat kuin aikaisemmin, 
mutta Sucrokselle tulee pieni 
määrä (100 yksikköä) Bayer 
CropSciencen Poncho Beta 
-siementä. Kyseinen siemen 
sisältää mm. maatuholaisiin 
vaikuttavan tehoaineen ß-
syflutriinin. Siemen on hiukan 
Gaucho- ja Cruiser-siementä 
kalliimpi, mutta sitä kannattaa 
kokeilla karjatiloilla sekä tiloil-
la, joilla juurikasta viljellään 
viljakierrossa. Näillä mailla 
maatuholaiset voivat harven-

Kasvinsuojeluaineista saatiin uusi laki (1259/200) viime vuoden 
joulukuussa. Torjunta-aine-nimitys on poistunut laista, nyt puhutaan 
kasvinsuojeluaineista. Laki painottaa kasvinsuojeluaineiden käyttöä 

todetun tarpeen mukaisesti käyttöohjeita noudattaen sekä ottaen huomioon 
tasapainoisen kasvinsuojelun periaatteet. Erityinen kirjanpitovelvollisuus 
koskee mm. toiminnan harjoittajia kuten urakoitsijoita ja viljelijöitä, jotka 

toiminnassaan käyttävät kasvinsuojeluaineita. Laki selventää myös 
valvonta-, oikeus- ja rangaistuskäytäntöä terveydelle ja ympäristölle 

vaarallisten aineiden osalta. Jos kasvinsuojeluaineen myyntilupa on mennyt 
umpeen, valmistetta ei saa käyttää, se on lain mukaan ongelmajätettä.
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taa kasvustoa. Lajikkeena pi-
täisi olla Festival. 

Rikkakasvihävitteet
Yksivuotisten siemenrikka-
kasvien torjunnassa ovat 
käytettävissä samat val-
misteet kuin viime vuonna. 
Bayer CropScience markki-
noi Betanal Progress SE:tä, 
Betanal SE:tä ja Tramat 500 
SC:tä, jotka ovat samat kuin 
viimekin vuonna. Uutta on 
vain Betanalin lyhenne SE, 
valmiste sinänsä ei ole muut-
tunut. Hankkija-Maatalous 
myy Betasana 2000:tta sekä 
viime keväänä myyntiluvan 
saanutta Metafol 700 SC:tä, 
joka sisältää saman verran 
metamitronia (700 g/l) kuin 
Goltix 700 SC. Teholtaan Me-
tafol 700 SC on hyvin lähellä 
Goltixia.  

Bernerin tuotevalikoima si-
sältää Safarin, Matrigonin 
sekä Powertwinin, joka on 
fenmedifaamin ja etofume-
saatin seos. Myös vahva 
fenmedifaami (Medifam 320 
SC) kuuluu edelleen Bernerin 
tuotteisiin. Powertwin ja Me-
difam vaativat öljykseen Po-
weroilin, jota on syytä käyttää 
vähintään 1,0 litra hehtaaria 
kohti. 

Kemira GrowHow myi viime 
vuonna Juurikkaan rikkanes-
te 101:tä ja 102:ta, jotka ovat 
rinnakkaisvalmisteita. Juurik-
kaan rikkaneste 101 sisältää 
fenmedifaamia (160 g/l) ja on 
verrattavissa Betasana 2000:
een. Juurikkaan rikkaneste 
102 on etofumesaatti-valmis-
te ja se on Kemiran mukaan 
rinnakkaistuote Tramat 500 
SC:lle.

Taulukoissa 1–3 metamitro-
ni-valmisteista (Goltix, Goltix 
700 SC, KVK-meta, META ja 
Metafol 700 SC) käytetään 
lyhennettä MET, Betanal SE:
stä, Betasana 2000:sta ja 
Juurikkaan rikkaneste 101:
stä lyhennettä FEN ja taulu-
kossa 1 etofumesaatti-val-
misteista (Tramat 500 SC, 
Juurikkaan rikkaneste 102) 
lyhennettä EFU. 

Jos taimisto on taimipolt-
teen, juurikasankeroisen, 
hiekkamyrskyn tai pakkasen 
vioittamaa, ota yhteys juuri-
kaskonsulenttiin ennen rik-

kakasviruiskutusta. Näissä 
tapauksissa tarvitaan jaettuja 
käsittelyjä ja mahdollisesti 
pienempiä ainemääriä tilan-
teen mukaan. 

Ruiskutusohjelmat – 
yksivuotiset siemenrikat
Yksivuotisten siemenrikka-
kasvien (ns. tavalliset rikka-
kasvit) torjunnassa ensim-
mäinen ruiskutus tehdään, 
kun rikkakasveista suurin osa 
on sirkkalehtiasteella. Toisen 
ruiskutuksen ajankohta on 
7–12/14 vuorokauden ku-
luttua ensimmäisestä ja kol-
mannen kerran rikkakasvit 
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ruiskutetaan, kun uusi rikka-
kasvisukupolvi on sirkkaleh-
tiasteella. 

Taulukossa 1 ovat yhden te-
hoaineen valmisteista laa-
ditut tankkiseokset. Betanal 
Progress SE ohjelmat ovat 
taulukossa 2 ja Powertwin-
ohjelmat taulukossa 3. Tau-
lukoissa 1–3 pienemmät 
käyttömäärät ovat kevyille 
ja suuremmat savi- ja multa-
maille. Esimerkki: taulukos-
sa 1 etofumesaatin (EFU) 
käyttömäärä ensimmäisessä 
ruiskutuksessa on kevyillä 
kivennäismailla 0,1–0,2 litraa 
ja savi- ja multamailla 0,2–0,3 
litraa hehtaaria kohti. Fenme-
difaamin kohdalla vastaavat 
käyttömäärät kevyille maille 
ovat 1,5–2,0 litraa ja savi-
mailla 2,0–2,5 litraa hehtaaria 
kohti. 

Valmisteiden käyttömää-
rät ovat yleensä ääriarvoja. 
Esimerkiksi kevyillä mailla 
erittäin hyvissä oloissa, kun 
ilman suhteellinen kosteus 
on korkea, lämpötila noin 
20 °C:tta ja rikkakasvit sirk-
kalehtiasteella, fenmedifaa-
min määräksi voi riittää 1,5 
litraa hehtaarille. Viileämmät 
ja kuivemmat olot vaativat 
suurempaa määrää (FEN 
2,0 l/ha). Sama periaate kos-
kee sekä etofumesaattia että 
öljyä. Normaaliolojen aine-
määrät löytyvät ”haarukan” 
puolivälistä. Käyttömäärät 
on aina sopeutettava myös 
rikkakasvien kokoon – mitä 
suuremmat rikat sitä enem-
män ainetta.
 
Medifam 320 SC poikkeaa 
muista fenmedifaami-valmis-
teista väkevyytensä suhteen. 

Sitä suositellaan käytettäväk-
si kevyillä kivennäismailla 
ensimmäisessä ruiskutuk-
sessa 1,0 litra ja toisessa ja 
kolmannessa 1,2 litraa heh-
taaria kohti. Savi- ja multa-
mailla Medifamia tarvitaan 
1,2 litraa ensimmäisessä ja 
1,4 litraa hehtaarille toises-
sa ja kolmannessa ruisku-
tuksessa. Medifamin kanssa 
on käytettävä Poweroil-öljyä. 
Öljyn määrä on hyvä pitää 

1,0 litrassa hehtaarille, mutta 
kuivissa ja viileissä oloissa 
öljyä tarvitaan 1,5–(2,0) litraa 
hehtaarille, maalajista ja ym-
päristöolosuhteista riippuen. 

Tatar-, matara- ja pelto-
sauniopellot
Tattaret (piha-, kierto- ja 
ukontatar) sekä matara vaa-
tivat tavallista enemmän eto-
fumesaattia. Näille pelloille 
sopivat parhaiten Progress- 
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ja Powertwin-ohjelmat. Prog-
ressista tarvitaan 1,5–2,0 lit-
raa ja Powertwinistä 1,0–1,2 
litraa ensimmäisessä ruis-
kutuksessa. Toisessa ja kol-
mannessa ruiskutuksessa 
Progressin määrä on 2,0–2,5 
ja Powertwinin 1,2–1,4 lit-
raa hehtaarille. Pienemmät 
määrät kevyille ja suuremmat 
savi- ja multamaille. Edellis-
ten käyttömäärien kanssa ei 
tarvita täydentävää fenmedi-
faamia. 

Tankkiseosta on täydennet-

tävä metamitronilla (MET) ja 
mahdollisesti myös Safarilla 
öljyn lisäksi rikkakasvistosta 
riippuen.

Metamitronin käyttö
Ensimmäisen ruiskutuksen 
tehon pitää olla erittäin hyvä, 
sillä ruiskutuksesta jäänei-
den, suurien rikkakasvien 
torjunta on erittäin hankalaa 
ja kallista myöhemmin. Jos 
ruiskutukset aloitetaan ilman 
Safaria, metamitronin mää-
räksi suositellaan 1,5 litraa tai 
kiloa hehtaaria kohti. Savik-

ka-, pihatatar- ja peltosaunio-
pelloilla yhden kilon tai litran 
metamitroni-määrä on useim-
miten liian pieni. Vain erittäin 
kosteissa oloissa (sateisena 
keväänä tai kesänä) metamit-
ronista voi riittää litran tai kilon 
käyttömäärä ensimmäisessä 
ruiskutuksessa. Multamailla 
metamitroni-valmisteita tarvi-
taan lähes aina 2,0 litraa tai 
kiloa hehtaarille.

Metamitroni-valmisteita ei 
edelleenkään saa käyttää 
pohjavesialueilla. 

Sauniopellot
Jos ruiskutukset aloitetaan 
metamitroni-ohjelmalla ilman 
Safaria, peltosaunioita jää 
helposti ensimmäisestä ruis-
kutuksesta. Toisen ruiskutuk-
sen aikoihin ne ovat jo liian 
suuria pelkällä Safari-ohjel-
malla torjuttavaksi. Tilanne 
voidaan korjata lisäämällä 
pieni määrä Matrigonia (0,3 
l/ha) toiseen ruiskutukseen 
Safarin (30 g/ha) lisäksi. Jos 
peltosauniota on jollakin 
lohkolla ollut runsaasti jo ai-
kaisempina vuosina, Safari-
ohjelmaa kannattaisi käyttää 
jo ensimmäisessä ruiskutuk-
sessa. 

Safaria käytettäessä on muis-
tettava, ettei se välttämättä 
tapa rikkakasveja. Sen teho 
perustuu osittain kasvun hi-
dastamiseen ja estoon. Hyvä 
teho vaatii Safaria vähintään 
kahteen peräkkäiseen ruis-
kutukseen. 

Safari-ohjelma sopii hyvin 
mm. saunioiden, ukontat-
taren, rautanokkosen, risti-
kukkaisten rikkakasvien ja 
rusokin torjuntaan. 
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Käyttökatot
Kasvinsuojeluaineiden myyn-
tipäällysteet yhtenäistettiin 
suurelta osin pari vuotta sit-
ten. Samalla muutamille val-
mistelle määriteltiin suurin 
sallittu käyttömäärä hehtaaria 
ja vuotta kohti. Rikkakasvihä-
vitteistä käyttökatto on toistai-
seksi metamitroni-valmisteilla 
sekä fenmedifaameista Beta-
sanalla. Näitä valmisteita saa 
käyttää korkeintaan 6 litraa 
tai kiloa hehtaaria kohti vuo-
dessa. 

Metamitronien kohdalla mak-
simimäärä ei tuota ongelmia. 

Sen sijaan Betasanan koh-
dalla määrä ylittyy taulukon 1 
suurimpia ainemääriä käytet-
täessä. Edellä mainittu rajoitus 
puuttuu toistaiseksi Betanal 
SE:n myyntipäällysteestä. 

Juolavehnän, ohdakkeen 
ja valvatin torjunta sekä 
tuhohyönteisruiskutteet
Juolavehnää, ohdaketta ja 
valvattia torjutaan samoin 
kuin aikaisemminkin. Näiden 
rikkojen torjuntaan ei ole tullut 
uusia valmisteita. Matrigonia, 
Fusilade Maxia ja Focus Ult-
raa koskee käyttökielto poh-
javesialueilla.

Juurikkaalla käytetyt tu-
hoeläinruiskutteet ovat sa-
moja kuin viime vuonna. Di-
metoaatteja ei saa käyttää 
pohjavesialueilla. Myöskään 
Deciksen käyttö ei ole suo-
siteltavaa pohjavesialueilla I 
ja II. 

Tilt 250 EC, Amistar ja 
Reglone 
Tilt 250 EC sai myyntiluvan 
kesällä 2005 Ramularian tor-
juntaan juurikkaalla. Käyttö-
määrä on 0,5 litraa hehtaaria 
kohti 1–2 kertaan ruiskutettu-
na. Ruiskutus tehdään, kun 
ensimmäiset Ramularia-laikut 
ilmestyvät juurikkaan lehtiin. 

Myös Amistar on saanut käyt-
töluvan sokerijuurikkaalla leh-
tisairauksien torjuntaan. Sen 
käyttömäärä on 0,5–1,0 litraa 
hehtaarille ensimmäisten tau-
din oireiden ilmaannuttua. 

Reglonelle saatiin rajoitet-
tu hyväksyntä määräajaksi 
sokerijuurikkaalle. Sitä saa 
käyttää uusintakylvöjen yhte-
ydessä vanhan juurikaskas-
vuston tuhoamiseen. Varsi-
naiseen rikkakasvitorjuntaan 
valmistetta ei saa käyttää. 

Talousveden lähteet, 
suojakaistat, -vyöhyk-
keet ja etäisyydet vesis-
töstä 
Talousveden lähteitä (kaivot, 
lähteet) samoin kuin suoja-
kaistoja ja vesistöetäisyyksiä 
koskevat samat rajoitukset 
kuin vuosi sitten. Vesistöetäi-
syydet vaihtelevat valmistees-
ta riippuen 10:stä 25 metriin. 
Fenmedifaameilla on suurin 
vesistöetäisyys, mistä seuraa, 
että taulukoiden 1–3 tankkise-
oksia ei voi käyttää 25 metriä 

Taulukko 4. Betanal Progress SE:tä vastaavat Betanal SE/
Betasana 2000 ja Tramat 500 SC-määrät.
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lähempänä vesistöjä. Juola-
vehnäaineista Agil, Targa ja 
Fusilade Max kuuluvat myös 
”25 metrin ryhmään” samoin 
kuin kaikki tuhohyönteisruis-
kutteet. Rajoituksen voi tarkis-
taa valmisteen myyntipäällys-
teestä kohdasta Ympäristö-
haittojen ehkäisy. 

Kaivojen ja lähteiden suoja-
vyöhykerajoitus (30–100 m) 
koskee lähes kaikkia rikka-
kasvihävitteitä, vain Safari, 
Agil 100 EC ja Targa Super 5 
SC ovat rajoituksen ulkopuo-
lella. Tuhohyönteisruiskutteis-
ta rajoitusta ei mainita Fastac 
50:n, Karate 2,5 WG:n, Sumi 
Alfa 5 FW:n eikä Kestac 50:n 
myyntipäällystetekstissä. Sen 
sijaan kaikki dimetoaatit kuu-
luvat rajoituksen piiriin (esim. 

R-dimetoaatti BASF, Roxion, 
Danadim Progress) samoin 
kuin Decis 25 EC. Gaucho- ja 
Cruiser-siemenen kohdalla 
suositellaan suojavyöhyk-
keen jättämisestä kaivojen ja 
lähteiden ympärille.  

Kaivoja ja lähteitä ympäröi-
vä suojavyöhyke voi näin ol-
len olla juurikkaan viljelyssä, 
mutta rikkakasvit tältä alu-
eelta joudutaan torjumaan 
mekaanisesti (haraus ja per-
kaus) juolavehnää lukuun ot-
tamatta. 

Suojavyöhykkeen suuruus 
(30 vai 100 metriä) on edel-
leen tarkemmin määrittele-
mättä viranomaisten taholta. 
Asiaa voi tiedustella paikalli-
silta ympäristöviranomaisilta. 

Vuokrapeltojen viljelijöiden 
on syytä tarkistaa talousve-
den lähteiden sijainti vuok-
raamillaan pelloilla ja niiden 
läheisyydessä. Rajoitukset 
koskevat viljelijää myös näi-
den peltojen osalta. 

Internet-tiedotteet
Ajankohtaisia kasvinsuojelu-
ohjeita tullaan tarkentamaan 
kesän aikana olosuhteita 
vastaaviksi SjT:n kotisivuilla 
osoitteesta www.sjt.fi/ajan-
koht.htm. 

➾
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Taulukko 7. Vuonna 2007 sokerijuurikkaalle rekis-teröidyt valmisteet, joilla 
on myyntilupa Suomessa. Lyhenteet:  ̓= rekisterissä, mutta ei enää tällä 
nimellä myynnissä oleva tuote.
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Monet asutuskeskukset käyt-
tävät luokkaan I ja II kuuluvaa 
pohjavettä, mistä syystä ky-
seiset alueet ovat erityisen 
suojelun piirissä. Kasvinsuo-
jeluaineiden käyttöä rajoite-
taan näillä alueilla huomatta-
vasti. Pohjavesialueilla I ja II 
kiellettyjen ja sallittujen val-
misteiden lista löytyy EVIRAn 
Nettisivuilta osoitteesta www.
evira.fi =>Kasvintuotanto 
ja rehut => Torjunta-aineet 
=>Pohjavesirajoitukset. Si-
vulla on myös lista rajoituksin 
sallituista valmisteista, joihin 
eräät juurikkaalla käytetyt 
valmisteet kuuluvat.  

Kielletyt ja sallitut 
valmisteet
Pohjavesialueilla I ja II täy-
dellisesti kiellettyjä ovat kaik-
ki metamitroni-valmisteet 
(Goltixit, KVK-Meta, META ja 
Metafol 700 SC), Pyramin DF 
sekä juolavehnän torjunta-ai-
neista Fusilade Max ja Focus 
Ultra. Myös kaikki dimetoaa-
tit (R-dimetoaatti, Danadim 
Progress, Roxion, Tuholaisai-
ne 101) kuuluvat tähän jouk-

Pohjavesialueiden I ja II 
kasvinsuojelu 

Liisa Eronen, SjT

EVIRAn (Elintarviketurvallisuusvirasto) toimesta tarkastetaan kaikkien 
kasvinsuojeluaineiden sopivuus pohjavesialueille I ja II. Suomen 

ympäristökeskus (SYKE) asettaa tarkastuksen yhteydessä valmisteille 
ympäristörajoitukset. EU on velvoittanut jäsenmaat seuraamaan mm. 

pohjavesien laatua. Tässä yhteydessä SYKE on tutkinut mm. pohjavesien 
jäämiä vuosina 2004–2005. Juurikkaalla käytettyjä kasvinsuojeluaineita ei 

pohjavesistä löytynyt. 

koon samoin kuin Matrigon ja 
Tilt 250 EC. 

Siemenissä olevan Tachiga-
ren-taimipoltehävitteen käyt-
töä ei suositella pohjavesi-
alueilla, mutta sen käyttöä ei 
kuitenkaan ole kielletty. Sama 
koskee Cruiser- ja Gaucho-
siementä sekä Decis 25 EC 
tuhohyönteisruiskutetta. 

Safari kuului aikaisemmin 
ei suositeltavien joukkoon, 
mutta se on siirretty sallittujen 
valmisteiden listalle. Myös-
kään Reglonella ei ole käyttö-
kieltoa pohjavesialueilla; si-
tähän saa vielä tänä vuonna 
käyttää uusintakylvöjen yh-
teydessä vanhan kasvuston 
tuhoamiseen.

Juolavehnän torjuntaan voi 
käyttää Agil 100 EC:tä tai Tar-
ga Super 5 SC:tä ja tuhohyön-
teisten ruiskuttamiseen Kara-
tea, Fastacia tai Sumi Alfaa. 

Rajoitettu käyttö
Fenmedifaamia, desmedi-
faamia ja etofumesaatia kos-

kee rajoitettu käyttö. Näitä 
tehoaineita on seuraavissa 
valmisteissa: Betanal SE, Be-
tasana 2000, Medifam 320 
SC, Juurikkaan rikkaneste 
101, Tramat 500 SC, Juurik-
kaan rikkaneste 102, Betanal 
Progress SE ja Powertwin. 
Rajoitus on mainittu myyn-
tipäällysteessä, kohdassa 
Ympäristöhaittojen ehkäisy ja 
kuuluu seuraavasti: 

Torjunta-aineen käytössä 
pohjavesialueilla (pohjavesi-
alueluokat I ja II) on nouda-
tettava seuraavia ohjeita: 
– Salaojitetuilla pelloilla, joi-
den pohjamaa on läpäisevää 
maalajia (HHt tai sitä karke-
ampi), voidaan valmistetta 
käyttää enintään joka toinen 
vuosi pienimmällä mahdolli-
sella annostuksella. 
– Salaojitetuilla pelloilla, joi-
den pohjamaan maalaji on 
HHt:ä hienojakoisempaa, tai 
jos ruiskutuksessa käytetään 
riviruiskua, voidaan valmis-
tetta käyttää tarvittaessa joka 
vuosi pienimmällä mahdolli-
sella annostuksella. 
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– Salaojittamattomilla pelloilla 
valmistetta ei saa käyttää.

Rajoituksessa mainittu pienin 
mahdollinen annostus määri-
teltiin EVIRAssa viime vuonna 
pienimmäksi ainemääräksi 
vallitsevat olosuhteet ja rik-
kakasvisto huomioon ottaen. 
Näin ollen pienin mahdollinen 
annostus ei aina olisi sama 
kuin pienin etiketissä mainittu 
käyttömäärä, jos ruiskutukset 
ovat myöhässä ja rikkakasvit 
ovat isoja tai rikkakasvisto 
vaatii valmisteesta suurem-
paa käyttömäärää (esim. tat-
taret, matara). 

Huomautettakoon, että rajoi-

tuksessa mainittu pohjamaan 
laatu on syytä tarkistaa, jos 
sitä ei ole tehty aikaisemmin. 
Jos muokkauskerroksen alla 
(40–100 cm) oleva maa on 
moreenia, hienoa hietaa tai 
sitä karkeampaa maalajia, 
pohjamaa on läpäisevää. 
Silloin juurikasta voi pohja-
vesialueella I ja II viljellä joka 
toinen vuosi, tai jos juurik-
kaan viljely on jokavuotista, 
on ruiskutuksissa käytettävä 
riviruiskua 1-vuotisten sie-
menrikkakasvien torjunnas-
sa. Jos pohjamaa on hiesua, 
savea tai multamaata, juuri-
kasta voi alueella viljellä joka 
vuosi, mutta rikkakasvihävit-
teistä pitäisi käyttää pienin-

tä mahdollista annostusta. 
Muokkauskerroksen maalaji ei 
vaikuta tähän luokitukseen.

Rikkakasvien torjunta
Rikkakasvien torjuntaan ei 
ole tullut muutoksia viimeisen 
vuoden aikana. Yhden teho-
aineen valmisteista on laadit-
tu tankkiseokset taulukkoon 
1, Betanal Progress SE:stä 
taulukkoon 2 ja Powertwinis-
tä taulukkoon 3. Taulukoissa 
1 ja 2 Betanal SE:stä, Betasa-
na 2000:sta ja Juurikkaan rik-
kaneste 101:stä käytetään ly-
hennettä FEN. Etofumesaat-
ti-vamisteet Tramat 500 SC 
ja Juurikkaan rikkaneste 102 
ovat taulukossa 1 saaneet ly-
henteen EFU. On hyvä muis-
taa, että Betasanan myynti-
päällysteen mukaan valmis-
tetta saa vuodessa käyttää 
hehtaaria kohti korkeintaan 
6 litraa. Tätä rajoitusta ei ole 
Betanal SE:n etiketissä.

Taulukkojen ainemäärät edel-
lyttävät, että rikkakasvit ovat 
ensimmäisen ruiskutuksen 
aikoihin suurelta osin sirkka-
lehtiasteella. Ensimmäisen 
ja toisen ruiskutuksen väli on 
7–12 vuorokautta olosuhteis-
ta riippuen. Kolmas ruiskutus 
tehdään, kun uudet taimettu-
neet rikkakasvit ovat sirkka-
lehtiasteella. 

Öljyn tehoa parantava vaiku-
tus on hyödynnettävä mah-
dollisimman hyvin jo ensim-
mäisessä ruiskutuksessa, 
jossa rikkakasvien kehitysas-
te voi vaihdella aika paljon. 
Mataroihin, piha- ja kierto-
tattareihin on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota, niille so-
pivat parhaiten Progress- ja 
Powertwin-ohjelmat. Prog-
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ressista ja Powertwinistä on 
tatar- ja matara-pelloilla syytä 
käyttää suurempia määriä.

Jos olosuhteet ovat erittäin 
hyvät, ilman suhteellinen 
kosteus korkea ja lämpötila 
noin 20 astetta, Powertwinis-
tä voi kevyillä mailla käyttää 
taulukon 3 pienempiä määriä 
Medifamilla täydennettynä. 
Rikkakasvistossa ei kuiten-
kaan saa olla ongelmarikkoja 
kuten tattareita. 

Ruiskutuksien lukumäärissä 
on syytä seurata myyntipääl-
lysteiden ohjeita. Yksivuotiset 
siemenrikkakasvit (ns. taval-
liset rikkakasvit) voidaan tor-
jua joko kahdella tai kolmella 
ruiskutuksella. Sen sijaan täy-

dennysruiskutuksiin nykyiset 
vaatimukset eivät anna mah-
dollisuutta, jolleivät ne vastaa 
kolmatta ruiskutusta. 

Onnistunut rikkakasvitorjunta 
edellyttää pohjavesialueilla 
erittäin tarkkaa ruiskutusten 
ajoittamista ja parhaiden ruis-
kutushetkien hyödyntämis-
tä etenkin kuivissa oloissa 
(aamuruiskutukset). Ruisku-
tuksista jääneet rikkakasvit 
joudutaan käsittelemään me-
kaanisesti, sillä suurien torjun-
ta-ainemäärien käyttö pohja-
vesialueilla ei ole sallittua. 

Ruiskutusten myöhästy-
minen ja ongelmarikat
Kun rikkakasviruiskutuksissa 
myöhästytään ja torjunnan 

kohteina ovat isot rikat, taulu-
koiden käyttömääristä joudu-
taan väistämättä valitsemaan 
suuremmat määrät. Sama ti-
lanne voi vallita, jos rikkakas-
vit ovat taimettuneet kuivissa 
oloissa. Kuivat olot vaativat 
myös suuret öljymäärät.

Jos viljelijä joutuu poikkea-
maan pienimmistä käyttö-
määristä, perustelut suurem-
pien ainemäärien käyttöön 
on syytä merkitä lohkokort-
tiin. Sama koskee kuivia 
olosuhteita. Kuivien olojen 
toteennäyttäminen voi jälki-
käteen olla hankalaa, jos tar-
kastukset tehdään elokuussa 
ja ruiskutukset on tehty tou-
ko-kesäkuussa. Ruiskutus-
kauden lämpötilojen ja sa-
demäärien muistiinpanot on 
hyvä apukeino seurata muu-
tenkin rikkakasvien taimettu-
misolosuhteita. Muistiinpanot 
toimivat samalla dokument-
teina ruiskutusoloista. 

Medifam 320 SC
Medifam 320 SC on uusi, 
väkevä fenmedifaami (320 
g/l). Se tarvitsee suuremman 
öljymäärän kuin Betanal SE. 
Medifam 320 SC:n käyttäyty-
misestä kuivissa oloissa, saa-
tiin jonkin verran kokemuksia 
viime kesänä.

Jos taulukon 1 ruiskutuksissa 
käytetään Medifam 320 SC:
tä, sen määrä pohjamaaltaan 
kevyillä kivennäismailla pitää 
ensimmäisessä ruiskutuk-
sessa olla vähintään 1,0 litra 
ja toisessa ja kolmannessa 
1,2 litraa hehtaaria kohti. 
Pohjamaan ollessa savi- tai 
multamaata Medifamia on 
käytettävä ensimmäisessä 
ruiskutuksessa 1,2 litraa ja 
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toisessa ja kolmannessa ruis-
kutuksessa 1,4 litraa hehtaa-
rille. Medifamin kohdalla suo-
situs pienimmästä mahdol-
lisesta käyttömäärästä, mitä 
pohjavesialueet edellyttävät, 
ei anna riittävää rikkakasvien 
torjuntatehoa.

Medifamin tankkiseokset tes-
tattiin aikanaan Poweroil-öljyn 
kanssa, jota tarvitaan vähin-

tään 1,0 litra hehtaaria koh-
ti. Poweroil on rapsiöljy, joka 
vioittaa juurikasta vähemmän 
kuin mineraaliöljy. Medifamia 
ja Powertwiniä käytettäessä 
öljyn on oltava Poweroilia. 
Sen käyttömääräksi pohja-
vesialueilla suositellaan 1,0–
(1,5) litraa hehtaarille maala-
jista ja ympäristöolosuhteista 
riippuen. 

Mekaaninen rikka-
kasvien torjunta 
Tankkiseosten teho ei aina 
ole riittävä, mistä seuraa, että 
ruiskutuksista tahtoo jäädä 
rikkakasveja. Ne joudutaan 
torjumaan mekaanisesti ha-
rauksella tai perkaamalla. 
Tattaret, kuivissa oloissa 
myös savikat, voivat muo-
dostua ongelmaksi. 

Jos ruiskutuksia on kolme, 
harauksen voi sijoittaa toisen 
ja kolmannen ruiskutuksen 
väliin. Tällöin aikaisemmista 
ruiskutuksista jääneet rikka-
kasvit riviväleissä eivät vielä 
ole liian suuria mekaanisesti 
torjuttaviksi. 

Talousveden lähteet ja 
suojakaistat
Kaivoja, lähteitä ja suojakais-
toja koskevat samat rajoituk-
set kuin muitakin viljelyalu-
eita, kun otetaan huomioon 
pohjavesialueita I ja II kos-
kevat rajoitukset. Vuokraajan 
velvollisuus on myös selvittää 
vuokrapelloilla tai niiden lä-
heisyydessä sijaitsevat talo-
usvesilähteet. n
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EU-komissio antoi 3.5.2002 
direktiivin 2002/37/EC, joka 
sisällyttää etofumesaatin 
Euroopassa hyväksyttyjen 
tehoaineiden listalle (Annex 
I). Jäsenvaltiot velvoitettiin 
kuitenkin tarkastamaan kaik-
ki etofumesaattia sisältävien 
kasvinsuojeluaineiden luvat 
varmistuakseen, että vahvis-
tettuja etofumesaattia koske-
via edellytyksiä noudatetaan. 

Tämä päätös koskee kas-
vinsuojeluaineita, jotka si-
sältävät etofumesaattia joko 
ainoana tai yhtenä monista 
tehoaineista. Jäsenvaltioiden 
oli tarvittaessa muutettava tai 
peruutettava kunkin tällaisen 
kasvinsuojeluaineen lupa 
viimeistään 28.2.2007. Suo-
messa tämä säädös koskee 
Betanal Progress SE:tä, Po-
wertwiniä ja Tramat 500 SC:
tä.

Ruotsin etofumesaatista EU:
lle 15.5.2002 tekemän arvi-
ointikertomuksen (Review 
report for the active substan-

Etofumesaatille käyttökatto?
Liisa Eronen, SjT

ce ethofuemsate) kohdassa 
3 (Overall conclusion in the 
context of Directive 91/414/
EEC) mainitaan etofumesaa-
tin käytöstä seuraavaa: ”The 
maximum amount of active 
substance per season per 
hectare must not exceed 
1,0 kg every 3 years.”  Tämä 
tarkoittaa, että etofumesaat-
tia olisi mahdollista käyttää 
vain 1,0 kilo hehtaaria ja kas-
vukautta kohti joka kolmas 
vuosi. Edellä mainittu käyttö 
poikkeaa merkittävästi Suo-
men nykyisestä käytännöstä.

Nykyinen käytäntö
Kahdessa litrassa Tramat 500 
SC:tä on kilo etofumesaattia. 
Vuosittainen etofumesaatin 
käyttö Suomessa vaihtelee 
rikkakasvistosta riippuen 
300–900 grammaan hehtaa-
ria kohti. 

Jos rikkakasvistossa on vä-
hän tattareita ja mataraa, Tra-
mat 500 SC:n käyttömäärät 
ovat 0,2+0,3+0,3 litraa heh-
taaria kohti, kun ruiskutuksia 
on kolme, kuten tavallista. 
Etofumesaattia saadaan täl-
löin 400 grammaa hehtaaril-
le. Jos rikkakasvistossa on 
runsaasti tattareita ja/tai ma-
taraa, käyttömääriä on suu-
rennettava vähintään 0,1 lit-

EU:ssa on menossa kaikkien käytössä olevien tehoaineiden tarkastus. Eri 
tehoaineet on jaettu eri jäsenmaiden viranomaisten arvioitaviksi. Suomen 

viranomaiset tarkastivat aikanaan juurikkaalla käytetyistä tehoaineista 
mm. fenmedifaamin ja desmedifaamin. Ruotsi sai tehtäväksi tarkastaa 

etofumesaatin.  

Viranomaiset käyvät läpi tehoaineita koskevan aineiston ja laativat niistä 
raportin EU:lle. Jos tehoaineen ominaisuudet täyttävät tietyt eliöille 

ja ympäristölle asetetut normit, komissio hyväksyy sen merkittäväksi 
yhteisön positiiviluetteloon (Annex I). Merkintä on voimassa 10 vuotta. 

Vain positiiviluettelossa olevaa tehoainetta sisältävät valmisteet voidaan 
hyväksyä EU-maissa. 

Näistäkö ongelma tulevai-
suudessa?
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ralla per hehtaari, jolloin eto-
fumesaattia tulee hehtaarille 
550 grammaa. Jos savikkaa 
taimettuu runsaasti vielä ruis-
kutusten jälkeen, tarvitaan 
0,2 litran Tramat lisä, joka 
nostaa etofumesaatin mää-
rän 650 grammaan hehtaaria 
kohti.

Kun valmisteena on Betanal 
Progress SE, jota kevyillä 
mailla voidaan käyttää fen-
medifaamin kanssa ensim-
mäisessä ruiskutuksessa 1,0 
litra ja toisessa ja kolmannes-
sa 2,0 litraa hehtaarille, etofu-
mesaatin määräksi saadaan 
575 grammaa hehtaarille. 
Tatar- ja matarapelloilla Prog-
ressia tarvitaan 1,5–2,0 litraa 
ensimmäisessä ja 2,0–2,5 
litraa toisessa ja kolmannes-
sa ruiskutuksessa maalajista 
riippuen. Etofumesaatin heh-
taarimääräksi tulee näissä 
tapauksissa 630–800 gram-
maa hehtaarille, joka savikan 
jälkitorjunnalla täydennetty-
nä tekee yhteensä 730–900 
grammaa hehtaarille.

Mitä tulevaisuudessa?
Jos edellä mainittu EU:n sää-
dös tulee pakolliseksi, on 
sokerijuurikasta viljeltäessä 
etofumesaattia mahdollista 
käyttää samalla lohkolla vain 
joka kolmas vuosi. Tällöin yllä 
esitetyt käyttömäärät eivät 
muodostu ongelmaksi, mut-
ta rikkakasvien torjunta tulee 
erittäin hankalaksi – lähes 
mahdottomaksi niinä vuosi-
na, jolloin etofumesaattia ei 
saa käyttää. 

Vielä jää nähtäväksi onko 
kilon etofumesaattimäärää 
mahdollista jakaa useam-
malle vuodelle tai antavatko 

Suomen viranomaiset mah-
dollisuuden poikkeustapauk-
sissa ylittää EU-rajan.

Kun kilon käyttömäärä jae-
taan kolmelle vuodelle, vuo-
sikohtainen etofumesaatti-
määrä olisi 333,3 g/ha/vuosi. 
Kevyillä mailla, jos rikkakas-
visto on helppo, tällä määräl-
lä voitaisiin ehkä jotenkuten 
selvitä. Käytännössä tämä 
vastaisi 0,20+0,23+0,23 lit-
ran Tramat 500 SC -määriä 
hehtaaria ja vuotta kohti. Täy-
dentävä savikkatorjunta jäisi 
ilman etofumesaattia ja savi-
maille käyttömäärät ovat liian 
pieniä.

Jos kilon tehoainemäärä jae-
taan kahdelle vuodelle kol-
men vuoden aikana, määrä 
olisi 500 grammaa hehtaaria 
ja vuotta kohti. Tällöin suu-
rimmat Tramat-määrät olisi-
vat 0,30+ 0,35+ 0,35 litraa 
hehtaarille vuodessa. Jos sa-
vikkojen jälkitorjunta otetaan 
mukaan, käyttömäärä ruisku-
tusta kohti voisi olla korkein-
taan 0,30 litraa hehtaarille. 
Savikoiden torjuntaan tarvit-
taisiin kuitenkin Tramat 500 
SC:tä vähintään 0,20 litraa 
hehtaarille, mikä korottaisi 
vuosittaisen etofumesaatin 
käytön 550 grammaan ja 
kahden vuoden käytön 1100 
grammaan hehtaarille. 

SjT on esittänyt EVIRAlle 
(Elintarviketurvallisuusviras-
to) pyynnön poiketa EU:n 
asettamasta etofumesaatin 
käyttömäärästä ja -tavasta 
(joka 3. vuosi). Perusteluissa 
otetaan esiin mm. ongelmari-
kat kuten tattaret ja matarat, 
jotka vaativat suhteellisen 
runsaasti etofumesaattia. 

Käyttötapaa (joka 3. vuosi) 
esitetään muutettavaksi niin, 
että juurikkaan viljely olisi 
mahdollista vähintään kah-
tena vuotena kolmen vuoden 
aikana tai vähintään kolmena 
vuotena viiden vuoden aika-
na. 

Kesä 2007 
EU-direktiivin edellyttämä 
määräaika 28.2.2007 on 
mennyt umpeen. EVIRAn 
kasvinsuojeluosastolta ker-
rottiin, että tarkastus tulee 
vielä viipymään.

Koska tarkastusta ei vielä ole 
tehty, kesällä 2007 käytetyt 
valmistepakkaukset eivät si-
sällä myyntipäällysteissään 
edellä mainittua rajoitusta. 
EVIRAsta saadun tiedon mu-
kaan kesällä 2007 seurataan 
nykyisiä voimassa olevia ra-
joituksia, jotka löytyvät pak-
kausten myyntipäällysteistä. 

Kun tarkastus aikanaan on 
tehty, myyntipäällysteet uu-
sitaan, jonka jälkeen rajoitus 
tulee voimaan käytännös-
sä. Arvioitu voimaantuloaika 
on aikaisintaan kesä 2008. 
Minkä muodon rajoitus tulee 
saamaan, siitä tiedotetaan 
aikanaan Juurikassarka-leh-
dessä, SjT:n kotisivulla sekä 
sokerijuurikkaan Neuvonta-
sarjassa.n
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Rhizoctonia solani on maas-
sa elävä sieni, jota esiintyy 
paikoittain juurikasmaissa. 
Se vioittaa juurikasta jo alku-
kesästä taimipoltteen yhtey-
dessä. Keski- ja loppukesällä 
vioitukset näkyvät juurikkais-
sa selvimmin. 

Sieni suosii yleensä kosteita 
maita ja sen on havaittu esiin-
tyvän tavallista runsaammin 
alueilla, joissa pohjavesi 
on korkealla. Rhizoctoniaa 
on tavattu myös savimailla, 
useimmiten juurikasankeroi-
sen saastuttamilla pelloilla. 

Rhizoctonia- ja mahdollisesti 
myös Fusarium-sienet ovat 
juurikkaan kysta-ankeroisen 
seuralaisia. Vioittuneen juu-
ren kautta sieni pääsee hel-
posti juuren sisään. Vioitus 
voi olla toispuolista, jolloin 
vain osa juurikkaasta on rus-
keaa ja lahonnutta.

Lievät juuren pintavioitukset 
eivät näy kasvustossa kesän 
aikana. Juuren lahottua lähes 
kokonaan myös lehdet alkavat 
lakastua (kuva 1). 

Juurimätä ja aumaus
Rhizoctonia-juurimädän vioit-
tamat juurikkaat eivät säily 
aumassa. Jos pellolla on sel-
viä laikkuja, joissa juurikkaan 
lehdet ovat kellastuneita tai 

Rhizoctonia-juurimätä
Liisa Eronen, SjT

Juurisairauksien merkitys tulee jatkossa korostumaan aumauskauden 
pidetessä. Vain terveet ja hyväkuntoiset juurikkaat kestävät varastoinnin 
tarvittaessa aina tammikuulle asti. Yksi pahimmista juurien tuhoajista on 

Rhizoctonia-sienten ryhmä.

lahonnut lähes kokonaan 
(kuvan 1 oikeanpuoleinen juu-
rikas), laikku kannattaa jättää 
nostamatta. 

Jos vioitukset rajoittuvat juu-
ren pintaan, mutta juurikkaan 
keskiosa on terve, juurikkaat 
voi nostaa, mutta ne on toimi-
tettava tehtaalle mahdollisim-
man pian. Näitä juurikkaita ei 
kannata aumata, sillä sieni 
jatkaa tuhojaan aumassa. 

Lajikkeiden välillä on jonkin 
verran eroja Rhizoctonian 
kestävyydessä. Jos tilalla 
on juurikasankeroista (Hete-
rodera schachtii), kannattaa 
huonosti kasvavat keltaiset 
laikut, joissa juurikkaan leh-
det kuolevat, aina tarkistaa 
Rhizoctonian varalta, loppu-
kesällä tai syksyllä, ennen 
juurikkaan nostoa.

Kuva 1. Eriasteista Rhizocto-
nia solanin juurivioitusta. Va-
semmalla oleva juurikas voi 
olla pellolla aivan normaalin 
näköinen. Oikealla oleva juu-
rikas on otettu laikusta, jossa 
juurikkaan lehdet ovat osit-
tain kellastuneet ja kuolleet.

Kuva 2. Vioittuneet juuret ovat yleensä väriltään mustia tai 
tumman ruskeita. Kuvan 1 juurikkaat kokonaisina.

ruskeita, juuren kunto kan-
nattaa tarkistaa. Jos juuri on 
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Multa sisältää maassa eläviä 
eliöitä eli organismeja, joihin 
kuuluvat mm. bakteerit, sie-
net, rikkakasvien siemenet, 
juuret, juurakot sekä joukko 
erilaisia tuhoeläimiä. Juurik-
kaan ankeroiset on tällä het-
kellä eräs huonoimmin tun-
nettu tuholaisryhmä Suomen 
sokerijuurikastiloilla. Ne voi-
vat kulkeutua tilalta toiselle 
mullan, tuulen, veden, eläin-
ten ja ihmisten mukana. 

Juurikkaan nostokoneet ovat 
monimutkaisia ja vaikeasti 
puhdistettavia. Ne kuljetta-
vat mukanaan huomattavan 
määrän multaa syksyn koste-
usolosuhteista ja maalajista 
riippuen. Konerengastutki-
muksessa selvitettiin kuinka 
suuren riskin yhteiset nosto-
koneet muodostavat sokeri-
juurikkaan kysta-ankeroisten 
(Heterodera schachtii & H. 
betae) leviämiselle ja kuinka 
leviämistä voidaan estää. 

Konerenkaat, maanäyt-
teiden otto ja tutkimus-
lohkojen viljelyhistoria
Tutkimukseen valittiin yksi ko-
nerengas Salon, Säkylän ja 
Turengin viljelyalueelta. Kus-
takin renkaasta valittiin kolme 
tilaa ja kultakin tilalta kolme 
lohkoa tutkimusta varten. 
Kaikkiaan seurantaan kuului 
27 lohkoa. Konerenkaaseen 
1 kuului kaikkiaan neljä vil-
jelijää, renkaaseen 2 kolme 
viljelijä ja renkaaseen 3 seit-
semän viljelijää. Kaikkien 
konerenkaiden nostokoneet 
oli hankittu vuonna 2000. Tut-
kimuslohkoja viljelijät saivat 
viljellä normaalisti, viljelykas-
vien valintaa ei rajoitettu. 

Ankeroismääriä seurattiin 
lohkon, tilan ja konerenkaan 
tasolla. Kesällä 2005 koottiin 
seurantalohkojen viljelyhis-
toria 2000-luvulta. Tietoja täy-
dennettiin myöhemmin vuoden 
2006 osalta (taulukko 1). 

Tutkituilta lohkoilta paikan-
nettiin GPS:llä noin puolen 
hehtaarin suuruinen alue, 
jota seurattiin kolmen vuoden 
ajan. Keväällä juurikkaan kyl-
vöjen jälkeen alueen muok-
kauskerroksesta (0–25/30 
cm) otettiin maanäytteet, 
joista määritettiin juurikasan-
keroisen toukkien ja munien 
sisässä olevien toukkien yh-
teismäärä maagrammaa koh-
ti. Ensimmäiset näytteet otet-
tiin keväällä 2004, seuraavat 
keväällä 2005 ja viimeiset 
keväällä 2006. Analyysien tu-
lokset ovat taulukossa 2.

Kevään 2004 ankeroisnäyt-
teistä viljelijöille lähetettiin 
tulokset ennen kevään 2005 
kylvöjä. Tulosten yhteydessä 
annettiin suositukset toimen-
piteistä kullekin lohkolle. Tut-
kimuksen yhteydessä seurat-
tiin kuinka viljelijät noudattivat 
annettuja ohjeita.

Konerengastutkimus
2004–2006

Liisa Eronen, SjT 

Yhteiset nostokoneet alkoivat tulla Suomen sokerijuurikastiloille 1990-
luvun lopulla. Niiden avulla on voitu parantaa viljelyn kannattavuutta. 

Nostokoneissa on paljon multaa, joka voi siirtyä tilalta toiselle, jos 
koneita ei puhdisteta huolellisesti. SjT järjesti vuosina 2004–2006 
tutkimuksen, jossa selvitettiin, mikä oli sokerijuurikkaan kysta-

ankeroisen tilanne, kun konerenkaaseen kuului juurikasankeroisen 
saastuttamia tiloja. Tutkimus sai rahoitusta Melasniemen rahastosta.
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Ankeroisanalyysien 
tulokset
Konerengas 1
Lohko 1 oli ollut 2000-luvulla 
yhtäjaksoisessa juurikkaan 
viljelyssä ja sieltä löydettiin 
pieni määrä kysta-ankeroisia 
kevään 2004 maanäytteestä 
(taulukko 2). Lohkolla viljeltiin 
ohraa kesällä 2005, jonka jäl-
keen juurikasankeroinen oli 
hävinnyt. Tilan muut lohkot 2 
ja 3 olivat puhtaita juurikasan-
keroisesta. Tutkituilla lohkoil-
la voidaan viljellä perinteisiä 
juurikaslajikkeita, jos hyvää 
viljelykiertoa jatketaan. 

Seuraavan tilan lohkot 4–6 
olivat täysin puhtaat juurika-
sankeroisesta (taulukko 2). 
Kesällä 2002 kaikilla tutki-
muslohkoilla viljeltiin hernet-
tä. Tilalla käytetty viljelykierto 
varmistaa, ettei juurikasan-
keroisesta tule haittaa tule-
vaisuudessakaan yhteisestä 
nostokoneesta huolimatta. 
Tila voi käyttää perinteisiä 
juurikaslajikkeita, jos nouda-
tetaan vuosina 2000–2006 
toteutettua viljelykiertoa.  

Konerenkaan kolmannella 
tilalla (lohkot 7–9) sokerijuuri-

kasta oli ilmeisesti viljelty sa-
moilla lohkoilla suhteellisen 
kauan ja koko 2000-luvun 
alkupuoli (taulukko 1). Loh-
koista kaksi (7 ja 8) oli erittäin 
pahasti juurikasankeroisen 
saastuttamia kevään 2004 
maanäytteiden mukaan (tau-
lukko 2). Maanäytteissä oli 
runsaasti terveitä munia sekä 
huomattava määrä sairaita 
munia ja toukkia, mikä on tyy-
pillistä vanhoille ankeroisen 
saastuttamille juurikasmaille. 
Lohkolla 7 todettiin jo kesällä 
2003 paha ankeroissaastun-
ta, jonka takia lohkolla viljel-

Taulukko 1. Tutkimuslohkojen viljelykasvit vuosina 2000–2006. Lyhenteet: sj. = sokerijuu-
rikas, Eng. r-heinä = Englannin raiheinä.
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tiin kahtena seuraavana vuo-
tena vehnää. Keväällä 2006 
ankeroistaso oli edelleen vie-
lä yllättävän korkea (62 touk-
kaa maagrammassa), mikä 
edellyttäisi pitempää viljajak-
soa lohkon puhdistamiseksi 
ennen juurikasta. Lohkolla 8 
ankeroistilanne oli parempi, 
mutta myös tällä lohkolla juu-
rikas kärsi huomattavan kor-
keasta ankeroistasosta ke-
sällä 2004. Heikkokuntoinen 
juurikas oli ilmeisesti huono 
isäntä juurikasankeroiselle, 
mikä osaltaan selittää an-
keroistason laskun kevään 
2005 näytteeseen verrattuna. 
Ohran ankeroista alentava 
vaikutus jäi verrattain pienek-
si myös tällä lohkolla. Lohkot 
7 ja 8 ovat tyypillisiä hieta- ja 
hiuesavipeltoja, jotka kestä-
vät paremmin korkeampia 
ankeroistasoja kuin kevyet 
ja hikevät maat. Molemmat 
edellä mainitut lohkot vaati-
vat erittäin tehokasta viljely-
kiertoa ja ankeroista sietävän 
lajikkeen vähintään toisena 
juurikasvuotena seuraavien 
10 vuoden aikana. Lohkot 
ovat myös saastunnan läh-
de tilan muita juurikaslohkoja 
ajatellen. 

Tilan kolmas lohko (lohko 9) 
oli lähes puhdas juurikasan-
keroisesta kevään 2004 maa-
analyysin mukaan. Vuoden 
2004 perinteinen juurikaslaji-
ke toi lohkolle pienen esiinty-
män, mutta kesän 2005 veh-
nä alensi ankeroistason 0,1 
toukkaan maagrammassa. 
Lohkolla voidaan viljellä pe-
rinteistä lajiketta, mutta loh-
kon pitäminen puhtaana juu-
rikasankeroisesta vaatii vilje-
lijältä erityistoimia (lohkojen 
työstämisjärjestys, koneiden 

puhdistaminen). Lohkot 7 ja 
8 ovat riskitekijöitä lohkon 9 
kannalta. 

Konerengas 2
Konerenkaan 2 tiloille on tyy-
pillistä eri kasvien välinen vil-
jelykierto, mikä näkyy myös 
ankeroistasoissa (taulukko 
2). Kaikilla tutkituilla lohkoilla 
(10–18) viljelykierto on ollut 
hyvä (taulukko 1). 

Renkaan ensimmäisen tilan 
lohkolla 10 viljeltiin kesällä 

2004 hernettä, mutta se ei 
näkynyt kevään 2005 an-
keroistasossa. Hernettä oli 
ollut myös saman tilan loh-
kolla 12 kesällä 2002, jota 
seurasi kaksi juurikasvuotta. 
Keväällä 2004 ensimmäisen 
juurikasvuoden jälkeen lohko 
oli lievästi ankeroisen saas-
tuttama. Kesän 2004 juurikas 
korotti hiukan ankeroistasoa, 
mutta kesän 2005 ohra pu-
dotti ankeroistason puoleen. 
Näiden lohkojen maanäyt-
teistä juurikasankeroisen sai-

Taulukko 2. Toukkien kokonaismäärä kevään 2004, 2005 
ja 2006 maanäytteissä kuivaa maagrammaa kohti. 1) Näyt-
teestä löydetty juurikasankeroista, mutta määrä on alle 0,05 
toukkaa maagrammassa.
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raat munat ja toukat puuttui-
vat lähes kokonaan.  

Konerenkaan toisella tilalla 
(lohkot 13–15) juurikasta vil-
jeltiin perunakierrossa. Neljä 
vuotta perunaa ennen juu-
rikasta (lohko 13) oli pitänyt 
lohkon puhtaana juurikasan-
keroisesta. Vuoden 2004 juu-
rikas ei muuttanut tilannetta. 
Lohkoilla 14 ja 15 peruna-juu-
rikas -viljelykierto oli juurik-
kaan osalta ”tiheämpi”, mikä 
näkyi myös lievänä saastun-
tana. Ankeroistasoissa oli 
pientä vaihtelua eri vuosina, 
mutta kokonaisuutena tilanne 
oli lähes muuttumaton. Loh-
kolla voi paikoittain esiintyä 
suurempia ankeroismääriä, 
mikä näkyy huonokuntoise-
na kasvustona keskikesällä. 
Lohkot 14 ja 15 ovat osa suu-
rempaa peltoaukiota, mikä 
osaltaan tuo mukaan myös 
lähialueiden vaikutuksen. 
Jos naapuritiloilla on anke-
roisongelma, todettu lievä 
saastunta voi olla myös seu-
rausta ympäristöstä tulevas-
ta paineesta. Lohkojen 13–15 
tulokset osoittavat perunan 
sopivan hyvin viljelykierron 
osaksi juurikasankeroisen 
hallinnassa.

Renkaan kolmannella tilal-
la (lohkot 16–18) juurikas oli 
viljelykierrossa viljan (veh-
nä/ohra), herneen ja pinaatin 
kanssa. Eräät hernelajikkeet 
sekä pinaatti ovat ankeroisen 
isäntäkasveja samoin kuin 
juurikas. Tutkimusalueilta ote-
tuista maanäytteistä ei löyty-
nyt juurikkaan kysta-ankerois-
ta miltään lohkolta. Jos tilalla 
olisi ollut juurikasankeroista, 
vuosien 2000–2002 sokeri-
juurikas- ja pinaattiketju olisi 

hyvin todennäköisesti tuonut 
ankeroisen esiin lohkolla 17. 
Pinaatin ja sokerijuurikkaan 
sijoittaminen sopivasti vilja-
vuosien väliin tulee ilmeisesti 
jatkossakin rajoittamaan an-
keroisriskiä.

Konerenkaan 2 kaikilla tutki-
tuilla lohkoilla voidaan viljellä 
perinteisiä juurikaslajikkeita, 
jos toteutettua viljelykiertoa 
noudatetaan myös jatkossa. 

Konerengas 3
Konerenkaan lohkot 19–20 
olivat erittäin pahasti ankeroi-
sen saastuttamia. Molemmat 
lohkot kärsivät lisäksi halla-
vaurioista. Lohkolla 19 viljel-
tiin kesällä 2004 Nemakill-la-
jiketta, mutta se kärsi hallan 
lisäksi myös korkeasta anke-
roistasosta. Nemakill ja kesä 
2004 alensivat ankeroistasoa 
merkittävästi (1/10:aan). Loh-
ko 20 jouduttiin kylvämään 
uudelleen keväällä 2004, kun 
halla tuhosi osittain perintei-
sen lajikkeen. Taimipolte ja 
juurikasankeroinen vioittivat 
uusintakylvöä kuitenkin pa-
hasti ja osa lohkosta kultivoi-
tiin. Myös tällä lohkolla anke-
roistaso pieneni merkittävästi 
kesän 2004 aikana. Molem-
pien lohkojen ankeroistasot 
olivat siksi korkeat, että vilje-
lijälle suositeltiin useamman 
vuoden viljavaihetta lohkojen 
puhdistamiseksi. Lyhyen vil-
jakauden jälkeen lohkoilla 
tarvittaisiin ankeroista sietävä 
lajike. Molemmat lohkot olivat 
ohralla kesällä 2005, mikä ei 
näyttänyt suurestikaan vaikut-
tavan ankeroistasoon. Kesän 
2006 juurikaslajike oli Julietta. 

Lohkojen 19 ja 20 maanäyt-
teissä oli terveitä munia sekä 

runsaasti sairaita munia ja 
toukkia. Toukkia oli kahta eri 
kokoa; suurin osa oli pituu-
deltaan 400–500 µm:n luok-
kaa, mutta joukossa oli noin 
5–10 % vahvoja toukkia, joi-
den pituus oli 550–630 µm. 
Viimeksi mainitut toukat olivat 
mahdollisesti keltajuurika-
sankeroista (H. betae), jota 
toistaiseksi ei ole löydetty 
Suomesta. Keltajuurikasan-
keroisen esiintymä tullaan 
tarkistamaan jatkotutkimuk-
sissa.  

Tilan kolmas lohko 21 oli vä-
hiten saastunut, mutta myös 
sen ankeroistaso oli korkea 
perinteistä lajiketta ajatellen. 
Vuoden 2004 kasvusto oli 
kuitenkin syksyllä kohtalai-
sen hyvä muutamia heikom-
pia alueita lukuun ottamatta. 
Lohkon ankeroistaso aleni 
kesän 2004 aikana, mutta 
kesän 2005 perinteinen laji-
ke nosti tason 10-kertaiseksi. 
Myös tällä lohkolla ankerois-
näytteissä oli runsaasti sairai-
ta munia ja toukkia.

Tilan lohkot 19–21 vaativat 
tehokasta viljelykiertoa, sillä 
maalaji on kevyttä ja hike-
vää, mikä sopii erittäin hyvin 
juurikasankeroiselle. Viljelijä 
kertoi aikanaan tilalle tuodun 
tehtaalta karistemultaa, mikä 
mahdollisesti on ollut yksi an-
keroissaastunnan lähde.  

Konerenkaan toisen tilan 
tutkimuslohkoilla (lohkot 
22–24) oli koko 2000-luvun 
ajan viljelty sokerijuurikasta. 
Kevään 2004 maanäytteet 
olivat puhtaat juurikkaan kys-
ta-ankeroisesta kaikilla loh-
koilla. Seuraavana keväänä 
puhtaita olivat enää lohkot 
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22 ja 24, lohkolla 23 oli pie-
ni saastunnan alku. Kun sa-
mat lohkot tutkittiin viimeisen 
kerran keväällä 2006, lohkot 
22 ja 23 olivat jo kohtalaisen 
saastuneita, mutta syrjem-
pänä sijaitseva lohko 24 oli 
edelleen puhdas. Tilalla on 
selvästi alkava ankeroison-
gelma, joka olisi syytä hoitaa 
kuntoon mahdollisimman 
pian viljelykierron ja sopivien 
lajikkeiden avulla.

Konerenkaan viimeisellä tilal-
la on ollut 2000-luvulla viljely-
kiertoa juurikasjaksojen vaih-
dellessa kahdesta neljään 
vuoteen (taulukko 1). Kevään 
2004 ja 2005 maanäytteiden 
mukaan tutkimuslohkot olivat 
puhtaita juurikkaan kysta-an-
keroisesta. Lohkolta 25 tavat-
tiin pieni saastunnan alku ke-
väällä 2006 neljän juurikas-
vuoden jälkeen. Myös tällä 
tilalla viljelykierrossa on ollut 
hernettä muutamina vuosina 
(lohko 25/kesä 2001 ja lohko 
27/kesä 2003). Se ei kuiten-
kaan ole vaikuttanut ankerois-
tasoon. Tilalla voidaan viljellä 
perinteisiä juurikaslajikkeita, 
jos viljelykierrossa peräkkäis-
ten juurikasvuosien määrä ei 
ylitä kolmea vuotta.

Pahasti saastuneet 
lohkot 
Kevään 2004 maanäytteet 
lohkoilta 7, 8 ja 19 tutkittiin 
toiseen kertaan helmikuussa 
2007. Toukkalaskennoissa 
otettiin mukaan vain terveet 
toukat (tarkistus taulukossa 
3). Lohkolla 7 terveitä touk-
kia oli 147 kappaletta maag-
rammassa ja lohkolla 8 vas-
taavasti 71. Toukista terveitä 
näillä savimailla oli yli 70 %. 
Lohkon 19 maalaji on hiuetta, 

kevyttä ja hikevää. Tällä loh-
kolla täysin terveitä oli 51 % 
toukista. 

Lohkoilta 7–9 ja 19–20 ana-
lysoitiin myös syksyn 2004 
maanäytteet. Määrityksiä 
tehtiin kuitenkin vain yksi/loh-
ko ja näytteistä laskettiin vain 
terveet toukat. Lohkoilla 7 ja 
8 toukkien määrä oli kesän 
aikana pudonnut puoleen, 
mutta lohkolla 19 1/3:aan. 

Aikaisemmin on oletettu, että 
talvi tuhoaa juurikasanke-
roisen. Kun syksyn 2004 ja 
kevään 2005 näytteitä verrat-
tiin toisiinsa lohkoilla 7–9 ja 
19–21, pysyi savimaiden an-
keroistaso (lohkot 7-9) lähes 
muuttumattomana (taulukko 
3). Sen sijaan kevyen maan 
lohkoilla 19–21 ankeroistaso 
laski. Pakkastalvi ei poistanut 
ankeroisongelmaa.

Pohjamaa ja juurikas-
ankeroinen
Projektin yhteydessä tutkit-
tiin alustavasti myös pahiten 
saastuneiden lohkojen pohja-
maa kesällä 2006. Lohkojen 
7, 8, 19 ja 20 tutkimusalueel-
ta otettiin kolmesta pisteestä 
pohjamaanäytteet 30–90 cm 
syvyydeltä. 

Yksittäisiä juurikasankeroi-
sen kystoja löytyi muiden 
lohkojen pohjamaista paitsi 
lohkolta 20. Terveitä toukkia 
tavattiin vain lohkon 8 kystois-
sa; ankeroistaso jäi kuitenkin 
erittäin alhaiseksi (0,03 touk-
kaan per gramma maata). 

Tulosten yhteenveto
Konerengastutkimus antoi 
arvokasta tietoa Suomen juu-
rikasankeroistilanteesta. Vas-
taavaa tutkimusta ei ole tehty 
aikaisemmin Suomessa. 

Jos tilalla on suhteellisen 
hyvä viljelykierto, yhteisko-
neet eivät tämän tutkimuksen 
mukaan näyttäisi aiheuttavan 
suurempaa ongelmaa. Va-
rotoimet ja ankeroistilanteen 
seuraaminen ovat kuitenkin 
edellytys hyvän satotason 
ylläpitämiseksi, jos tilalla ha-
lutaan viljellä perinteisiä lajik-
keita. 

Ankeroistilanne näyttää py-
syvän hallinnassa, jos nurmi 
(engl. raiheinä), peruna, her-
ne ja/tai pinaatti yhdistetään 
sopivasti juurikkaan ja viljan 
viljelykiertoon. Lohkolla 10 
viljeltiin kesällä 2006 rypsiä, 
joka on myös ankeroisen 
isäntäkasvi. Siitä ei ole anke-

Taulukko 3. Juurikkaan kysta-ankeroisen toukkien määrä 
maagrammassa kevään ja syksyn 2004 sekä kevään 2005 
näytteissä. Syksyn 2004 tulos perustuu yhteen eristykseen, 
muut määritykset ovat kahden eristyksen keskiarvoja.
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roistuloksia tässä tutkimuk-
sessa. 

Pitkäaikainen samalla lohkol-
la tapahtuva juurikkaan viljely 
voi onnistua vain, jos tila on 
puhdas juurikasankeroisesta, 
viljelijällä on omat koneet eikä 
ulkoisia saastunnan lähteitä 
ole lähialueilla. Puhdistamat-
tomat yhteiskoneet ovat riski 
näille tiloille.

Kesän 2004 sääolot eivät 
olleet kovinkaan suotuisat 
juurikasankeroiselle, mikä 
osaltaan ehkä selittää anke-
roistason laskun verrattaessa 
kevään ja syksyn 2004 sekä 
kevään 2005 ankeroismää-
riä. Viljan vaikutus ankerois-
tasoon lohkoilla 7, 8, 19 ja 20 
jäi erittäin heikoksi vuonna 
2005. Kyseiset lohkot olivat 
pahasti ankeroisen saastut-
tamia ja kaikissa maissa oli 
runsaasti terveitä munia sai-
raiden munien ja toukkien 
lisäksi. Terveet munat muo-
dostavat tietyn potentiaalin 
ankeroistason ylläpitämises-
sä. Tässä tutkimuksessa ei 
selvitetty maanmuokkauksen 
(syys-/kevätkyntö, jyrsintä, 
kultivointi ym.) vaikutusta an-
keroistasoon. 

Toinen ankeroiskantaa mer-
kittävästi muokkaava tekijä 
on maaeliöistä tietyt sienet ja 
mahdollisesti bakteerit plus 
pieneliöt. Pahasti saastunei-
den lohkojen näytteissä oli 
runsaasti mustia, tumman ja 
vaalean ruskeita sekä hiukan 
punaruskeita munia, jotka 
olivat ilmeisesti sienitautien 
saastuttamia. Myös eräät 
toukat olivat väriltään ruskeh-
tavia tai hiukan punaruskeita. 
Nämä yksilöt puuttuivat lähes 
kokonaan näytteistä, jotka oli 
otettu viljelykiertolohkoilta. 

Jatkuva juurikkaan viljely sa-
moilla lohkoilla on ilmeisesti 
tuottanut aikojen kuluessa 
ankeroiskantaa säätelevän 
eliöstön. Ympäristöolosuh-
teet kuten lämpötila ja kos-
teus säätelevät merkittävästi 
sieni- ja bakteerikantojen 
voimakkuutta. Nämä maan 
biologiset puskurit ovat ilmei-
sesti tehneet mahdolliseksi 
pitkäaikaisen juurikkaan vil-
jelyn samoilla lohkoilla, mutta 
sadon kustannuksella. Biolo-
giset tekijät olivat ilmeisesti 
osittain lohkoilla 7, 8, 19 ja 20 
tapahtuneen ankeroiskannan 
romahduksen takana. Alku-
kesästä huonosti kasvava 

juurikas on ilmeisesti myös 
huono isäntäkasvi, mikä voi 
edesauttaa romahdusta. Vas-
taava ilmiö todettiin kesällä 
2004 ruutukokeissa.

Ankeroiskannan lasku näkyy 
yleensä ”lohkon toipumise-
na”. Toipumisesta huolimat-
ta ankeroispellot eivät pysty 
tuottamaan parasta mahdol-
lista satoa perinteisiä lajik-
keita viljeltäessä. Ongelma 
vaatii aina viljelykierron an-
keroista sietävien lajikkeiden 
tueksi.     

Jos ankeroistaso on alhainen 
kuten lohkolla 21 keväällä 
2005, yksikin juurikasvuosi 
voi suotuisissa oloissa nos-
taa ankeroistasoa nopeasti, 
jos maan biologiset puskurit 
puuttuvat tai ovat vähäiset.  

Monet kiitokset sokerijuurik-
kaan viljelijöille myönteisestä 
suhtautumisesta projektiin ja 
SjT:n henkilökunnalle näyttei-
den otosta sekä näytteiden 
käsittelystä.
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Ei enää juurikkaita
Staffan Eliasson, Sucros Oy

Pitkät perinteet
Smedsin tilalla Vessössä ete-
lä Porvoossa on viljelty juuri-
kasta 35 vuoden ajan. ”Syk-
syllä 2006 nostettiin tämän 
tilan viimeiset juurikkaat”, to-
teavat Viola ja Robert Juslin. 
Vuonna 1983 he ottivat tilan 
hoitoonsa Robertin isältä, 
joka oli jo aikaisemmin aloit-
tanut perunan ja juurikkaan 
viljelyn. Robertin isä aloitti 3 
hehtaarilla, vuosi vuodelta on 
pinta-alaa lisätty. Viime aikoi-
na he ovat vuosittain viljelleet 
noin 20 ha. Pitkäaikainen 
juurikkaiden keskisato on 
hieman yli 40 tonnia ja laatu-
arvot selvästi tehtaan keski-
arvoja paremmat. Juurikkai-
den lisäksi on 100 hehtaarin 
tilalla viljelty noin 10 hehtaa-
ria perunaa sopimusviljelynä 
Ahvenanmaalle. Juurikkaan 
viljelyä on yritetty lisätä mah-
dollisimman paljon. Varsinkin 
EU:n aikana on juurikkaanvil-
jely ollut viljan viljelyä kiinnos-
tavampaa ja haasteellista. 
Loppu alalla on viljelty viljaa 
ja öljykasveja, viljelysuunni-
telman ja olosuhteiden mu-
kaan mahdollisimman paljon 
syysviljaa.

Kevään 2007 aikana on juurikkaanviljelijöiden keskuudessa tapahtunut 
suuria muutoksia. Viljelijöiden lukumäärä on aikaisempinakin vuosina 
pienentynyt, kun osa viljelijöistä on pitänyt välivuoden tai lopettanut 
kokonaan. Tänä vuonna viljelijöiden lukumäärä on kuitenkin laskenut 

huomattavasti enemmän, erityisesti alueilla, jotka ovat kaukana Säkylän 
tehtaasta. Lopettaneiden viljelijöiden suureen määrään on syynä EU:n 

uusi sokerireformi, siitä johtuva Suomen sokerikiintiön pieneneminen ja 
Salon sokeritehtaan sulkeminen.

Päätös
Päätös juurikkaanviljelyn lo-
pettamisesta on kypsynyt pik-
kuhiljaa ja loppujen lopuksi oli 
päätös helppo. ”Tänä vuonna 
pidämme välivuoden ja sitten 
lopetamme”, sanoo Robert. 
Tilalla on jo pitkään suunni-
teltu joko perunan tai juurik-
kaan viljelyn lopettamista. 
Töitä on yksinkertaisesti ollut 
liikaa, toteavat molemmat yh-
dessä. Mieluummin olisimme 
lopettaneet perunan viljelyn, 
koska perunan sadot ovat 
viime vuosina vaihdelleet 
vuosittaisten äärimmäisten 
sääilmiöiden, kuten kuivuu-

den, helteen ja tulvien vuok-
si. Juurikas kestää paremmin 
vaihtelevia olosuhteita. Muu-
tenkin Robert on enemmän 
pitänyt juurikkaasta kuin pe-
runasta, juurikas on yksinker-
taisesti kiinnostavampi kasvi. 
Sokerireformi ja Salon teh-
taan lopettaminen auttoivat 
kuitenkin juurikkaanviljelyn 
lopettamispäätöksen teke-
mistä. Kun Säkylän tehtaalle 
on 260 km ja juurikkaan hin-
ta on pudonnuta, on päätös 
helppo ymmärtää.

Maanviljelyn ohella heillä on 
tilitoimisto yhdessä erään 

Viola ja Robert Juslin.



Juurikassarka 2/2007  -  37

toisen juurikkaanviljelijäpa-
riskunnan kanssa, Borgå 
Nsp Bokföringstjänst. Tämä 
sivutoimi työllistää viljelijäpa-
riskunnan talviaikaan. Asia-
kasmäärä on pyritty viime 
vuosina pitämään samalla 
tasolla, noin 70:ssä. Suurin 
osa asiakkaista on maanvilje-
lijöitä mutta myös muutaman 
tavallisenkin yrityksen kirjan-
pitoa hoidetaan.

Jatko 
Toivottavasti poika jatkaa 
tilan pitämistä. Hän on kui-
tenkin pääsääntöisesti töissä 
tilan ulkopuolella, joten jatka-
minen on epävarmaa. Tilaa 
hoidetaan tulevaisuudessa 
laajaperäisemmin. Perunan 
tai juurikkaan viljely ei sovi 
laajaperäiseen tilanhoitoon. 

Juurikkaanviljelyn koneet 
ovat vanhoja eikä niillä ole 
suurempaa markkina-arvoa. 
Niillä on kuitenkin käyttöar-
vo, joka nyt menee hukkaan. 
Toivottavasti juurikkaanviljely 
jatkuu Suomessa, tuotteen 
huonompi hinta ja paremmat 
hehtaarituet ovat Robertin 
mielestä pelottavia muutok-
sia. Sokerijuurikkaan tukien 
osittainen sitominen tilatu-
keen ja tukioikeudet tulevat 
aiheuttamaan ongelmia. 
”Olimme ajatelleet jättää pois 
suurimman osan vuokratuis-
ta maista sukupolvenvaih-
doksen yhteydessä mutta voi 
olla, että joudumme harkitse-
maan asiaa uudelleen. Ei tule 
olemaan helppoa saada tu-
kia vuokranantajilta ja uusilta 
vuokralaisilta, Robert toteaa. 

Viime vuonna kylässämme oli 
vielä seitsemän juurikkaanvil-
jelijää, tänä vuonna vain kak-
si heistä jatkaa viljelyä. Tämä 
tulee vaikuttamaan paljon 
paikallisesti.

Tulevaisuus
Muiden kasvien hoitoon ja 
muihin töihin tulee tulevai-
suudessa olemaan enem-
män aikaa, varsinkin syksyi-
sin. ”Ehkä teemme enemmän 
urakointia kuten suorakylvöä 
ja ruiskutuksia”, Robert miet-
tii. ”Ehkä voisimme suoda 
itsellemme enemmän va-
paa-aikaa, viikkoa pidem-
pi loma voisi olla mukava 
kokemus!”n

Myydään koetilan kalustoa

Antti Sampo hinattava tasausäes, työleveys 7 m
Salo tasausäes, Runnin S-piikit työleveys 5 m.
Hydrein paluuaura 3x14 ” vm. -83
Salo itseohjautuva takahara 7-rivinen
Moteska takahara 5-rivinen
Ajopeilejä
JT veitsilistinyksikköjä 4 kpl ”prela tyyppi”

Tiedustelut Pohjankartanon koetila Raimo Rokka 040–773 6313

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus
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tely vei jokaisen sopimus-
määrästä jo 38 %, ja tämän 
päälle markkinoiltavetopää-
tös edelleen huononsi tilan-
netta, merkitseehän yksin 
sekin noin 500 hehtaarin 
supistusta viljelyalaan. Kun 
pysyviä- ja lainalisiäkin voi-

tiin tarjota vain vajaat 30 % 
rakennejärjestelyn jälkeisis-
tä perussopimusmääristä, 
tarkoittaa tämä käytännössä 
sitä, että väistämättä jokaisen 
jatkavan viljelijän sopimus-
määrät ovat vielä viimevuo-
tistakin pienemmät. 

Tämänhetkinen arvio viljely-
alasta vuonna 2007 on noin 
16 500 hehtaaria, kun se vii-
me kesänä oli noin 23 800 
hehtaaria, vähennystä on si-
ten lähes kolmannes. n

sivulta 4

Yhteystiedot 

SUCROS OY  

Pääkonttori ja Säkylän tehdas  Maakunnantie 4 010 431 060  
  27820 SÄKYLÄ faksi 010 431 4855

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

Maatalousjohtaja Matti Kukkola  010 431 5703
   0400 407 916

Viljelytoimisto Soili Saarinen  010 431 4810

Konsulentit Matti Hento  010 431 4811
   0400 222 546

 Heimo Holma  010 431 4812
   050 521 4623
  
 Pentti Suominen  010 431 4813 
   0400 223 396
 
 Heikki Väisänen  010 431 4814
    0400 416 992  
    
Ahvenanmaa Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
  22240 Hammarland 0400 224 143
     
 
Mantere, Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
ruotsinkieliset  10300 Karis 040 533 6497
   s-posti:
   staffan.eliasson@ 
   nsl.fi

Itä-Suomi  Mauri Ruuth Taipaleentie 10 (015) 412 266      
  51130 Vanhamäki 0400 214 684 
   faksi (015) 412 266 
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UNKI-tuote myy loppuvaraston Juko- ja Huhki-nostokoneiden kulutusosista pois

JUKO, ratasvantaat, kulutuspalat, avotuntopyörät, rullaketjupyöriä, ym.
HUHKI a2, vannaskelkka, esilistimen terät, rivipuhdistimen kumipatukka, ym.
HUHKI S, vantaat

Edellä lueteltujen kulutusosien määrät ovat vähäisiä, joten varmista tulevan nostokauden 
nostotyöt välittömästi.

UN-KI Tietopalvelu Oy
puh. (02) 865 2027
        0500 730 262

UN-KI Tietopalvelu Oy kiittää asiakkaitaan, Teitä oli ilo palvella.

Toivomme Teille menestystä tulevina viljelyvuosina.

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
   Korvenkyläntie 201  010 431 062  
  25170 Kotalato faksi (02) 737 6409

SjT:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@danisco.com 

Johtaja Nils Lindroos   010 431 8201
    
Lajikkeet Marte Römer-Lindroos 010 431 8215 
   
Laatu ja lannoitus Matti Erjala     010 431 8202
        
Kasvinsuojelu Liisa Eronen   010 431 8210
     
Laboratorio:       
Asiakaspalvelu Niina Mettala-Virta  010 431 8236

Analyysipalvelu Päivi Lamminen  010 431 8235
  
  
JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT

MTK:n ja SLC:n n sokerijuurikas-
valiokunnan puheenjohtaja Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
  23140 Hietamäki 0400 828 375
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
sihteeri Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
  00100 HELSINKI 040 558 0512
Sokerijuurikkaan viljelijöiden 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Petri Lauttia Lauttiantie 94 (03) 618 9630
  14300 Renko 050 520 4059



Vieraat ilahtuvat itse tehdystä kääretortusta, joka syntyy emännältä vieraiden matkanteon 
aikana. Levitä torttupojalle kääretorttuhilloa ja vaikkapa punaviini- tai inkiväärisiirapilla maus-

tettua kermavaahtoa, rullaa ja nauti.

Kääretorttuhillo
1 kg sekalaisia pakastemarjoja

1 pkt Dansukker Hillo-marmeladisokeria

Sekoita puolisulaneet marjat ja hillo-marmeladisokeri kattilassa. Kuumenna kiehuvaksi ja keitä 
10 minuuttia välillä sekoittaen. Kuori vaahto keitoksen pinnalta tarvittaessa. Jäähdytä vartti ja 

purkita hillo. Säilytä jääkaapissa.

Kääretorttu
4 munaa

1,5 dl Dansukker Siro erikoishienoa kidesokeria
1 dl vehnäjauhoja

2 rkl perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta

Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Sekoita vehnäjauhot, perunajauhot ja leivinjau-
he keskenään ja lisää siivilän läpi vaahtoon. Levitä taikina leivinpaperin päälle uunipannulle. 

Paista 225 asteessa 8–10 minuuttia. Kumoa levy sokeroidun leivinpaperin päälle ja irrota 
varovasti pohjapaperi. Anna jäähtyä. Levitä hilloa torttupohjalle ja kääri rullaksi leivinpaperia 

apuna käyttäen. Koristele halutessasi kermavaahdolla.


