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Kasvukausi 2008 alkoi noin viikon keski- 
määräistä aikaisemmin, kevään alku 

näytti hyvältä, lämpötilat kohosivat nopeasti 
ja paikoin roudattoman talven jälkeen pääs-
tiin nopeasti pelloille. Juurikkaita kylvettiin 
samoihin aikoihin ruotsalaisten ja tanskalais-
ten viljelijöiden kanssa. Mutta sitten sääolot 
muuttuivat “vaihteleviksi”, kylmää ja kuivaa, 
osa juurikaskasvustoista jouduttiin kylvämään 
uusiksi ja osa jäi harvaksi, mutta onneksi hy-
viäkin kasvustoja muodostui. Kuivuus piinasi 
pitkään osia viljelyalueista sateiden ollessa 
kuuroittaisia ja määrällisesti vaihtelevia. Jopa 
sääennustajat ovat luonnehtineet tätä kesää 
hankalaksi ennustaa “epävakaisuuden” vuok-
si!? Loppujen lopuksi juurikas on silti pärjän-
nyt positiivisesti. Ensimmäisten koenosto-
tulosten osoittaessa tämän hetkisen sadon 
olevan viimeisten viiden vuoden keskiarvon 
yläpuolella, ei voi muuta kun toivoa, että ilmat 
pysyisivät suopeina, ja että nostoihin päästäi-
siin hyvissä keleissä. 

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen toi- 
minta on ehkä ulkoisilta puitteiltaan ny-

kypäivänä vaatimatonta, mutta jos tarkaste-
lemme tutkimuksen merkitystä nyt ja tulevai-
suudessa ei sen merkitys tule vähenemään. 
Tutkimustyön laajuus on kokenut uudelleen 
organisointia ja se pyritään nyt tehokkaasti 
suuntaamaan varsin suppean juurikkaanvilje-
lijäjoukon hyödyksi.

Kaikkien sokerijuurikkaanviljelyn onnis- 
tumiseen vaikuttavien tekijöiden ana-

lysoiminen ja seuraaminen on edelleenkin 
haasteellista ja vaativaa. Aiempi pitkään jat-
kunut laadukas tutkimustyö on tuonut hyvää 

tulosta ja satotasot ovat nousseet tasaisesti. 
Viljelytekniset toimet ovat pitkälle hiottuja ja 
niiden hienosäätöön on keskitytty tulokselli-
sesti. Tulevaisuuden ponnistelut viljelijöiden 
taloudellisen tuloksen varmistamiseksi, ny-
kyisestä kustannuskehityksestä johtuen, on 
epäilemättä haasteellista. Mutta siihenkään ei 
saa ryhtyä suin päin, on varmistettava, että tä-
hän mennessä saavutettu kehitys sadoissa ja 
laadussa tulee jatkumaan yhä muuttuvissakin 
olosuhteissa. On otettava oppia lähihistorias-
ta muilta viljelykasveilta ja vältettävä houkutte-
levat “sudenkuopat” viljelyn laajaperäistämi-
sessä. Monet laskelmat viljalla osoittivat, ettei 
lannoituksesta, kalkituksesta ja kasvinsuoje-
lusta tinkiminen tuo lisää katetta. Sen sijaan 
vähäinenkin maaperän hoidon laiminlyönti 
lisää ongelmia ympäristön näkökulmasta. 

Kustannukset kuitenkin muuttuvat no- 
pealla tahdilla ja käytössä olevien torjun-

ta-aineiden määriin tulee lisää EU-rajoitteita. 
Tähän tilanteeseen vaikutta vielä väistämättä 
etenevä ilmastonmuutos. Näiden asioiden 
selvittäminen, satotasojen ylläpitäminen ja li-
sääminen tulee varmasti jatkossa vaatimaan 
pitkäjänteistä työskentelyä niin tutkimuksessa 
kuin käytännön viljelyssäkin.

Kuten otsikkokin vihjaa, haasteet on teh- 
ty voitettaviksi ja niihin tarttumalla ja hy-

vällä yhteistyöllä juurikkaanviljely tulee jatku-
maan tuloksekkaasti Suomessa. Toivotan hy-
vää syksyn jatkoa kaikille lukijoille.
      
 1.9.2008 

Susanna Muurinen

Mikä ei tapa, se vahvistaa!
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Tero Tanner aloitti kesä- 
kuussa Sucroksen vil-

jelypäällikkönä. Hän siirtyi 
Sucrokselle maa- ja metsä-
talousministeriön tietopalve-
lukeskuksesta (Tike), jossa 
hän ehti työskennellä lähes 
13 vuotta. Tikessä Tanner on 
toiminut maataloushallinnon 
tietojärjestelmien eri suun-
nittelutehtävissä. Tiken työ-
vuosiin mahtuu myös vuoden 
jakso Liettuassa ja lyhyempiä 
jaksoja Virossa ja Latviassa. 
Baltian maissa Tanner on 
osallistunut EU:n yhteistyö-
projekteihin, joiden tavoittee-
na on auttaa uusia jäsenmai-
ta heidän työssään toimeen-
panna EU säädöksiä.

Tanner on valmistunut  
vuonna 2000 Helsingin 

yliopiston maatalous-metsä-
tieteellisestä tiedekunnasta 
agronomiksi. Hän asuu Veh-
maalla kasvinviljelytilalla. Per-
heeseen kuuluu vaimo ja 3 
lasta.

Viljelypäällikkö Sucrokselle

Viljelypäällikön tehtäviin  
Sucroksen maatalous-

osastolla kuuluu mm. vil-
jelysopimusten tekeminen 
yhdessä viiden alueellisen 
viljelykonsulentin kanssa. 
Tänä vuonna teollisuus tekee 
myös sokerijuurikkaan kul-

jetussopimukset keskitetysti 
kymmenelle kuljetusalueel-
le. Näiden sopimusten teko 
ja koordinointi kuuluu myös 
Tannerille. Hänen toimipaik-
kansa on Säkylän tehdas.n
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Kuljetusalueen jokaisessa 
ryhmässä tulee olemaan vas-
tuullinen autoilija, joka hoitaa 
koko alueensa viljelijöiden 
juurikkaiden kuljetukset teh-
taalle. Tämä tarkoittaa sitä, 
että tänä vuonna juurikkaat 
tehtaalle saattaa viedä joku 
muu kuin viljelijän edellis-
vuoden autoilija. Viljelijöitä 
tullaan informoimaan ennen 
nostokauden alkua alueensa 
autoilijasta. Muuttuneessa 
järjestelmässä viljelijöiden 
tulee ottaa huomioon aumo-
ja tehtäessä autoilijan kuor-
mauskalusto ja toimialasopi-
muksen aumausta koskevat 
ohjeet.

Kuljetusryhmät
Kuljetusten järkeistämiseksi 
ja kustannuspaineen hillitse-
miseksi autoilijoilla on mah-
dollisuus järjestää kuljetuk-
set turhaa edestakaisajoa 
välttäen. Sucros lähettää 
kuljetusryhmien viljelijöille ja 

autoilijoille karkean ajosuun-
nitelman. Kuljetusryhmien 
autoilija tulee ilmoittamaan 
viljelijälle tarkan päivän mil-
loin juurikkaat tullaan aja-
maan. Autoilijoilla on päivä-
kohtainen tonnikiintiö, jonka 
tulee täyttyä koko käyntikau-
den ajan. 

Kuljetusalueen ulkopuo-
liset viljelijät
Kuljetusalueen ulkopuolisille 
viljelijöille tuleva käyntikausi 
ei tuo juurikaan muutoksia. 
Viljelijät valitsevat itse kul-
jettajan sokerijuurikkailleen. 
Viljelijät tulevat saamaan aak-
kosiin perustuvat kuljetusluvat 
edellisvuosien tapaan samoin 
kuin omakuljettajiksi ilmoittau-
tuneet. Teollisuus, yhdessä 
tuottajien kanssa tulee julkai-
semaan suosituksen sokeri-
juurikkaan rahtitasoksi niille 
juurikkaille, jotka tuodaan kul-
jetusalueen ulkopuolelta.

Sokerijuurikkaan kuljetukset 
syksyllä 2008

Tero Tanner, Sucros Oy

Tämän syksyn juurikaskuljetukset eroavat jokin verran aikaisemmista 
vuosista. Tuottajien ja teollisuuden yhdessä sopima kuljetusjärjestelmän 
muutos astuu voimaan. Syksyn kuljetusjärjestelmän muutokset liittyvät 
talvella solmittuun uuteen toimialasopimukseen. Toimialasopimuksen 

mukaisesti sokerijuurikkaan tihein viljelyalue jaettiin 10 kuljetusryhmään. 
Kuljetusryhmät kattavat alueen, joka on säteeltään n. 130 km Säkylän 

tehtaasta.

1–3 kuljetuserää
Niiden viljelijöiden, joiden 
laskennallinen multaisten so-
kerijuurikkaiden määrä alittaa 
600 tonnia, juurikkaat tullaan 
viemään yhdellä kertaa. Las-
kennallisen määrän ollessa 
600 ja 1200 tonnin välillä, 
viedään juurikkaat kahdessa 
erässä, ja kun laskennallinen 
määrä ylittää 1200 tonnia, 
viedään juurikkaat kolmessa 
erässä.

Tätä kirjoitettaessa näyttää 
siltä, että junakuljetukset 
Hämeestä jatkuvat. Junakul-
jetuksen piiriin kuuluvia vilje-
lijöitä tullaan informoimaan 
heti, kun asia on varmistunut. 
Ahvenanmaan sokerijuurik-
kaat tuodaan laivalla Uuden-
kaupungin satamaan, josta 
sopimusautoilija ajaa juurik-
kaat tehtaalle.n
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Hämeen Helppo Nosto Oy 
on vuodesta 2001 alkaen 
järjestellyt sokerijuurikkaan 
tehdaskuljetuksia nosto-työn 
lisäksi. Yrityksen kehittämis-
hankkeessa todettiin juurik-
kaiden kuljetukseen liittyvis-
sä kuvioissa kehittämisen 
tarvetta, ja laajan selvityksen 
perusteella päädyttiin hank-
kimaan syksyn 2002 kam-
panjaan juurikkaan kuorma-
ukseen soveltuva puhdistus-
kuormainkalusto. Olennaise-
na asiana oli myös kaluston 
muuntuvuus muuhun käyt-
töön juurikaskampanjan ul-
kopuolella, sekä soveltuvuus 
Suomen olosuhteisiin.

Osuiko valinta oikeaan 
konseptiin kuormain-
yksikön osalta?
”Juurikkaanviljelyyn liittyvät 
investoinnit ovat olleet han-
kalia, koska ala on tuntunut 
hieman auringonlaskun alal-
ta, riskit ovat suuria ja tuotot 
toiminnasta ovat paljon alle 
pankinjohtajien tavanomai-
sen sietokyvyn. Onneksi on 
kohdalle osunut ymmärtä-
viä pankinjohtajia. Taannoin 
hankinta oli monipuolisuu-
dessaan perusteltu ja yrityk-
semme kuljettamiin volyy-
meihin nähden siedettävä. 
On muistettava, että laitteisto 

on lähes kokonaisuudessa 
myytävissä Suomessa toi-
senlaiseen käyttöön ja mekin 
olemme käyttäneet pyörä-
alustaista Komatsua juuri-
kaskampanjan ulkopuolella 
muissa töissä mm. tienvar-
sien vesakonraivauksessa 
ja kaivutöissä. Ainoastaan 
Bertanin puhdistuskouralle 
on vaikea keksiä muuta käyt-
töä. Tosin valmistaja taannoin 
kertoi muutamia puhdistus-
kouria menneen Lähi-itään 
miinanraivaustyöhön. Inves-
tointi on tullut maksetuksi, 
mutta ei missään nimessä 
varsinaisella mullanpuhdis-
tustyöllä. ”

Mistä tuotto on tullut?
”Yhtiön tavoitteena on ollut 
alentaa juurikkaanviljelyn 
kustannuksia ja mullanpuh-
distuksesta saadut hyödyt 
ovat menneet mukana olleille 
viljelijöille alentuneina multa-
rahteina ja joinakin vuosina 
suositustasoa alempina kul-
jetusrahteina. Investointi on 
maksettu itse kuormaustyöllä 
ja kuljetuslogistiikan järjeste-
lyn tehostamisella. Kokemuk-
semme perusteella, ja viit-
taan myös Sokerijuurikkaan 
Tutkimuskeskuksen 2003 
tekemään puhdistuskuor-
maajakokeiluun, itse mullan 
puhdistuksella saadut hyödyt 

Hämeen Helppo Nosto Oy:n  
hallituksen puheenjohtaja 

Kaarlo Siukolan haastattelu 
puhdistuskuormaimesta

Heikki Väisänen, Sucros Oy

Ulottuvuus on tärkeää.
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ovat minimaaliset viljelijälle. 
Jos toisaalta puhdistusta to-
teutetaan raskaalla kalustolla 
ja kaikelle kuljetettavalle juu-
rikkaalle, lisäkustannukset 
mullanpuhdistuskalustosta 
ja puhdistuksesta aiheutuva 
juurikashävikki vievät loppu-
tuloksen viljelijän kannalta 
miinukselle. Tehtaan kannal-
ta tietenkin on hyvä, jos sinne 
jonakin vuonna tulee multaa 
vähemmän kuin sokeria.

Viljelijä voi valita, 
puhdistuttaako 
juurikkaansa?
”Puhdistuskalusto on koko 
ajan mukana ja kuormaajaa 
käyttää yksi henkilö. Talikko-
miestä ei aumalla käytetä ja 
se on työturvallisuuden kan-
nalta tärkeää. Sopimusau-
toilijat voivat joskus omaksi 
ilokseen talikoida yksittäisiä 
juurikkaita kuorman valmis-
tumista odottaessaan, mutta 
itse kuormaus on yhden mie-
hen hommaa. Rahteihimme 
on aina sisältynyt auman 
pohjakerroksen puhdistus. 
Sinnehän eniten multaa lajit-
tuu ja jo sillä on multaprosent-
tia alentava vaikutus! Viljelijä 
on voinut sitten kuormakoh-
taisesti valita, haluaako koko 
auman puhdistuksen. Tavan-
omaisessa kuormauksessa 
olemme myös oheistaneet 
kuormaajankäyttäjiä tehos-
tamaan puhdistusta, ilman 
isännän kehotusta, jos au-
massa on ollut multaisempi 
paikka, tietenkin kuljetuksen 
sujuvuus huomioiden.”

Onko puhdistuskoura 
täyttänyt odotukset?
”Kyllä, vuosien mittaan ta-
pahtuneen edelleen kehittä-
misen tuloksena. Koura on 

suunniteltu alun perin keski-
eurooppalaisiin olosuhteisiin 
ja suuremmille juurikkaille. 
Olemme vuosien varrella 
muuttaneet rakennetta huo-
mattavasti ja parhaimpina 
vuosina kuormanneet kau-
dessa lähes 50 000 tonnia. 
Parhaimpina vuosina yrityk-
sen kokonaiskuljetusmäärä 
on ollut noin 70 000 tonnia.

Suunnitelmat tulevaan 
kampanjaan?
”Viime kausi oli tappiollinen, 
koska viljelyalojen supistumi-
sen takia kuljetettava määrä 
väheni. Lisäksi päätoiminta-
alueesta kuljetusmatka piteni 
Salon tehtaan sulkeutumisen 
takia. Kannattava toiminta 
edellyttää valtavat kuljetus-
määrät ja täsmällisesti toimi-
van logistiikan. Mutta vihdoin 

näyttää siltä, että voimme 
jatkaa mielekästä kuljetus-
toimintaa tänäkin vuonna. 
Päädyimme kuljetuksessa 
yhteistyöhön VR Cargo:n 
kanssa.”n

Multaa ja hävikkiä.
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Puhdistuskuormain on suuri 
kone, joka muistuttaa ulko-
näöltään kuusirivistä kor-
juukonetta ja toiminnaltaan 
leikkuupuimuria. Siinä on yli 
8 metriä leveä noukinpöytä 
ja puhdistuslaitteisto, jonka 
jatkeena on 11,5 metriä pitkä 
elevaattorikuljetin, jolla kuor-
maus autoon tapahtuu. 

Perniön–Särkisalon alueella 
on paljon juurikasta melko 
suppealla alueella ja lisäksi 
pitkä kuljetusmatka tehtaal-
le aiheuttaa suhteellisesti 
enemmän multarahtikustan-
nuksia. Näistä syistä johtuen 
täällä on luonnostaan par-
haat edellytykset puhdistus-
kuormaimen käytölle. Idea 
oli syntynyt ja päätimme tut-

kia mahdollisuutta hankkia ja 
kokeilla ensimmäisinä puh-
distuskuormainta Suomen 
oloissa. Heikkilä oli yhteydes-
sä Saksaan, missä kyseisiä 
laitteita on paljon käytössä 
ja missä niitä myös valmiste-
taan. 

Saksasta löytyi muutama hyvä-
kuntoinen ja suhteellisen nuori 
kone, joita pieni porukka lähti 
katsomaan. Matkalla nähtiin 
ROPAn tehtaat ja Baijerilaista 
maataloutta. 

ROPA GmbH
Aluksi meitä perehdytettiin 
yhtiöön ja sen tuotantoon. 
Ropa on perheyritys, joka 
on alkanut valmistaa 6-rivisiä 
sokerijuurikkaan korjuuko-

neita maatalouden ohessa. 
Nyt vanhassa navetassa on 
osavalmistusta ja pihapiiriin 
on rakennettu tehdashalleja 
sitä mukaa, kun tuotanto on 
laajentunut. Uusimmat hallit 
olivat juuri valmistumassa. 
Lattiat ja sisustus puuttuivat 
vielä. Koneita oli silti jo osit-
tain varastoitu niihin.

Ropa valmistaa tänä vuon-
na noin 180 kolmeakselista 
korjuukonetta, jotka voidaan 
varustaa 6- tai 9-rivisillä kor-
juulaitteilla. Lisäksi tehdas 
valmistaa 50–60 “Mause”-
tyyppistä puhdistuskuor-
mainta. Yhtiöllä on yhteistyö-
tä Holmerin kanssa. Ropalla 
on myös muita alihankkijoita 
mm. paikallisia viljelijöitä. 

Suomen ensimmäinen puh-
distuskuormain Perniöön

Juha Wikström

Tehtaan kuljetusjärjestelyjen muuttuessa aakkosista alueeseen perustuvaksi, 
tuli ajankohtaiseksi miettiä myös puhdistuskuormaimen käyttöönottoa 

Suomessa.

Ruskolaisella Sakari Heikkilällä on runsaasti tuttavia Saksan 
sokeriteollisuudessa ja hän on läheltä seurannut Saksan juurikkaan 

viljelyä. Heikkilä näki nyt mahdollisuuden suomessakin siirtyä itsekulkevan 
puhdistuskuormaimen käyttöön ja esitti ajatuksen ryhmälle viljelijöitä.
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Myyntiä on ympäri maailmaa 
aina Kiinaa myöten.

Aumapaikka
Katsoimme videolta koneen 
toimintaa ja saimme käsi-
tyksen sen tehosta. Tällais-
ta kuormainta käytettäessä 
auma tehdään tien suuntai-
sesti tasaiselle pellolle. Kah-
deksan metriä leveä noukin-
laite vaatii melko tasaisen 
auman pohjan. Tien ja pellon 
väliin voi jäädä oja tai vaikka-
pa matala pensasaita kuten 
esimerkiksi Saksassa usein 
on. Aumapaikka voi olla juu-
rikasmaata, sänkeä tai niitet-
tyä nurmea. Kovalta murske-
pohjalta, asfaltilta tai kalliolta, 
koneella ei pysty kuormaa-
maan. Kuormain ajetaan au-
maan päästä ja se kerää juu-
rikkaat puhdistuspöydälle ja 
siitä edelleen puhdistuslait-
teeseen ja lopuksi elevaat-
toriin, joka kuljettaa ne tiellä 
olevaan kuorma-autoon. 
Multa varisee koneen alle ja 
jää pellolle.

Auma saa olla 8 metriä leveä 
ja mahdollisimman korkea, 
jotta peitettävää pintaa ei jää 
liikaa. Noston jälkeen auma 
peitetään mahdollisimman 
pian ennen sateita kuivumi-
sen varmistamiseksi. Mullan 
kuivuminen varmistaa sen 
irtoamisen juurikkaista. Tämä 
kone varistaa pois jopa olki-
silpun ja turpeen, jos sellaista 
on käytetty peittämisessä.

Yritys- ja kone-esittelyn jäl-
keen kävimme kauempana 
tehtaasta tiloilla tutustumas-
sa tarjolla oleviin käytettyi-
hin puhdistuskuormaimiin. 
Koneet olivat hyvin pestyjä 
ja huollettuja ja ne oli varas-

toitu sisälle. Koneet käytiin 
läpi kohta kohdalta ja todet-
tiin niiden kunto. Puhdis-
tuskuormainten tietokoneet 
vaikuttivat samanlaisilta kuin 
korjuukoneissakin. Näyttö-
ruudulta löytyvät esimerkiksi 
tarkat tiedot sekä kokonais-
käytöstä että puhdistustun-
neista ja lisäksi siirto- ja las-
tauskilometrit. Yleiskunto oli 
hyvä ja siisti. Vahvimmaksi 
ehdokkaaksi nousi vuoden 
2003 mallia oleva laite, jolla 
on vielä paljon käyttötunteja 
edessään. Ennen Suomeen 
tuontia tehdas käy koneen 
läpi ja vaihtaa tärkeät kulu-
neet osat. Lukuisten kuvien ja 
keskustelujen jälkeen olimme 
vakuuttuneita siitä, että kone 
toimii myös Suomen olosuh-
teissa. 

Viljelijät kuormaavat ja 
autoilija kuljettaa
Puhdistuskuormaimen teho 
on optimioloissa jopa 350 tn 
tunnissa. Perniön–Särkisalon 
alueelta tulee noin 25 rekkaa 
päivässä, eli koneen kapasi-
teetti ei muodostu esteeksi. 

Autoja tarvitaan vastaavasti. 
Puhdistuskuormaimen kuljet-
taja ja kuljetusyrittäjä tekevät 
tiivistä yhteistyötä, jotta autot 
ja kone siirtyvät aumalta au-
malle tehokkaasti. Kuormain 
siirtyy aina seuraavalle lähim-
mälle tilalle etukäteen teh-
dyn suunnitelman mukaan, 
jolloin vältetään turha siirto-
ajo. Tavoitteena on tasainen 
juurikasvirta tehtaalle. Illan 
viimeiset kuormat viedään 
tehtaalle aamulla ja muiden 
autojen tulo aumalle porras-
tetaan turhan odottelun vält-
tämiseksi. Viljelijät hoitavat 
tällä laitteella kuormauksen 
ja autoilija hoitaa kuljetuk-
sen tehtaalle. Kuormaus tällä 
laitteella maksaa suunnilleen 
saman verran kuin rahtarin 
lastaamanakin, pienentynyt 
multarahti jää viljelijän sääs-
töksi. n

Matkalaiset koneeseen tutustumassa.
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Aumaus on uusien haastei-
den edessä. Juurikkaiden 
kuljetusjärjestelmän muut-
tuessa voi aumattava juuri-
kasmäärä tapauskohtaisesti 
joko lisääntyä tai vähentyä. 
Tilan autoilija saattaa vaih-
tua ja hänellä voi olla erilai-
nen kuormauskalusto kuin 
aikaisemmalla autoilijalla 
oli, ja aumapaikka on suun-
niteltava uudelle kalustolle 

sopivaksi. Tämä ei tarkoita 
uuden aumapaikan tekoa 
vaan auman sijoittelun tar-
kempaa miettimistä lastaus-
alueella. Kun autoilija ilmoit-
taa ajavansa tilan juurikkaat, 
kannattaa hänen kanssaan 
keskustella kuormaustavasta 
ja mahdollisesti ihan paikan 
päällä sopia tarkemmista yk-
sityiskohdista. Autoilija osaa 
parhaiten sanoa miten aumat 

tulisi sijoittaa, jotta lastaus oli-
si mahdollisimman helppoa. 
Jos kuormaus tapahtuu pyö-
räkuormaajalla niin, että auto 
on tiellä ja auma pellolla olisi 
hyvä, jos rumpu olisi auton 
mittainen. Jos ei ole mahdol-
lista koukata tien ulkopuolel-
ta, vaatii pitkällä yhdistelmäl-
lä kapealle tielle tuleminen 
leveän rummun. Auma on 
sijoitettava sellaisen tien var-

Aumausasiaa
Matti Hento, Sucros Oy

Aumauksesta on puhuttu miltei joka syksy ja monen mielestä 
varmasti tarpeeksi. Yleisesti aumojen hoito on erinomaisella tasolla, 
mutta valitettavasti poikkeuksia edelleen löytyy. Aumaus ei ole vain 

asianomaisen oma asia vaan sillä on vaikutusta kaikkien viljelijöiden 
elämään. Jonkun laiminlyönnin seurauksena tehtaalle voi tulla 

pilaantunutta juurikasta mikä voi pudottaa oleellisesti leikkaustehoa, ja 
vastaavasti kaikkien leikkaus myöhästyy.

Vaivalla tuotettua satoa ei kannata päästää pilaantumaan.  Aumat on paras peittää heti, 
kun ne ovat riittävästi jäähtyneitä. 
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teen, joka pysyy koko syksyn 
ajokelpoisena. Usein pari 
kuormaa mursketta tai soraa 
parantaa asiaa oleellisesti ja 
onhan siinä mukavampi itse-
kin liikennöidä. 

Auman pohja ja rajaus
Auman pohjan tulisi olla ta-
sainen ja kantava, ettei kuor-
mausvaiheessa tule tarpeet-
tomasti multaa mukaan. Reu-
noiksi kannattaa laittaa olki-
paaleja, mikäli niitä on käy-
tettävissä. Kun rajaa paaleilla 
sopivan levyisen alueen, niin 
vastaavasti peittäminen on 
helpompaa. Kun auma on ra-
jattu paaleilla ja peite ulottuu 
vain paalien päälle eikä maa-
han saakka niin ei ole vaaraa 
peitteen jäätymisestä kiinni 
maahan. Näin myös peitteen 
poisto on helpompaa ja peite 
säilyy ehjänä. 

Auman peittäminen
Peittäminen kannattaa teh-
dä noston jälkeen heti, kun 
auma on riittävästi jäähtynyt. 
Mikäli on odotettavissa pak-
kasta tai sateita, kannattaa 
auma peittää heti ja tarvitta-
essa myöhemmin tuulettaa. 
Peittämiseen riittää yleensä 
kevyt- tai skottipeite, joita 
on helppo käsitellä ja joilla 
on nopea peittää. Uudessa-
kaupungissa päin peitteen 
painoina käytetään kuor-
ma-auton renkaiden sivuja. 
Niitä jää, kun valmistetaan 
louhintamattoja. Maskussa 
on tällaisia mattoja valmista-
va yritys, josta sivuja voi ky-
sellä. Renkaiden sivut ovat 
erinomaisia peitteen painoja. 
Ne ovat joustavia ja siksi ne 
makaavat koko pinnaltaan 
peitteen päällä ja pitävät sen 
hyvin paikoillaan, eivätkä ne 
riko peitettä. Lisäksi niitä on 

helppo käsitellä ja varastoi-
da. Ne eivät vie paljon tilaa 
ja ovat käytännössä rikkoutu-
mattomia. Renkaiden sivuja 
voi kysellä Maskun Louhin-
tatarvikkeelta puh. 0400 918 
499.

Luonnollisesti painojen ja 
peitteiden poistaminen kuu-
luu viljelijälle eikä autoilijalle. 
Juurikasauman peittämisen 
luulisi olevan yhtä itsestään 
selvä asia kuin viljakuorman 
suojaaminen sateen uha-
tessa. Näin ei ihan kaikkien 
kohdalla ole. Vaivalla tuotet-
tua satoa ei kannata päästää 
pilaantumaan huonon hoidon 
seurauksena. Siispä muiste-
taan kaikki peittää aumamme 
ennen pakkasten tuloa, vii-
meistään marraskuun alkuun 
mennessä. n

Hyvää syksyä!

Juurikkaannostokoneiden varaosia
 Juko/Kleine/Thyregod
   Kongskilde Juko Ltd Oy  ma–pe 7.00–18.00
   Puh. (02) 439 3208   la 8.00–12.00
   (varaosapäivystys 22.9.–18.10.)

   Agrimarket-myymälät
 Tume 
   Tume-Agri Oy
   Puh. 02 0743 3060

 Edenhall
   K-maatalouskaupat 
   Torbjörn Nyberg puh. 0500 234 002
   www.tnyberg.fi

 Holmer
   Peikola Antti  puh. 0400 864 524
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Sää vaikuttaa juurikas-
kasvustoon ja kasvusto 
koneen säätöihin
Lämpimän, roudattoman ja 
runsassateisen talven jälkeen 
ei hyvän kylvöalustan aikaan 
saaminen ollut kaikkein hel-
poin tehtävä. Maa jäi karkeak-
si eikä kosteutta ollut riittäväs-
ti siementen itämistä varten.  
Taimistuminen oli epätasaista 
monilla pelloilla, vasta kesä-
kuun puolenvälin sateet sai-
vat siemenet itämään. Tämä 
aiheutti sen, että juurikaspel-
tojen välillä on suuria eroja, 
mutta myös samalla lohkolla 
voi juurikkaiden koko vaihdel-
la paljon. Jotkut maalajit ovat 
tiivistyneet ja näillä pelloilla 
juurikkaat kasvavat korkealla. 
Maan rakenne ei ole kaikkein 
paras viime syksyn ja talven 
korkean sademäärän takia. 
Taimistumisongelmien lisäksi 
näkyy tänä vuonna tavallista 
enemmän peltoja, joilla on on-
gelmia rikkakasvien kanssa. 
Kuiva ja kylmä kevät vaikeutti 
rikkakasvien torjuntaa ja tor-
junnan teho oli paikoitellen 

huono. Lisäksi kesäkuun sa-
teiden jälkeen iti uusia rikka-
kasveja. Aukkoiset kasvustot 
sekä suuri rikkakasvimäärä 
voi vaatia normaalia suurem-
paa tarkkuutta tämän syksyn 
nostossa.

Koneen säädöt
Esilistin säädetään mahdol-
lisimman alas, ei kuitenkaan 
niin alas, että korkealla kas-
vavista juurikkaista lohkeaa 
paloja. Kaikki terät teroite-
taan ja puhdistusrummuston 
kuluneet kumit vaihdetaan. 
Kun juurikkaiden korkeus 
vaihtelee ja nostoa vaikeut-
tavia rikkakasveja on paljon, 
on erittäin tärkeää, että esi-
listimen säädöt ovat oikeat 
ja se toimii tehokkaasti. Jos 
oikein säädetty tarkkuuslis-
tin tai rivinpuhdistin kaataa 
tai irrottaa korkealla kasvavia 
juurikkaita, on ehkä parem-
pi antaa esilistimen leikata 
juurikkaista pala pois ja näin 
saada suurin osa juurikkaista 
puhdistuslaitteistoon. 

Tarkkuuslistimen tarkoitus on 
leikata juurikkaan niskasta 
kaikki naatti pois. Ajonope-
us ja juurikkaiden kasvutapa 
määräävät sen miten listin-
laitteisto säädetään. Liian 
raju listintä, esimerkiksi yksi 
senttimetri liikaa, voi aiheut-
taa 5–10 prosentin satotap-
pion. Kannattaa aina pyrkiä 
listimään mahdollisimman 
hyvin, koska liian niukka lis-
tintä lisää multapitoisuutta ja 
näin myös rahtikustannukset 
nousevat. Liian niukka listin-
tä aiheuttaa myös suurempia 
sokeritappioita aumassa. Lis-
tinveitset ja -lautaset kannat-
taa teroittaa kunnolla, etteivät 
ne lohkaise juurikkaita.

Rivinpuhdistimen tehtävä 
on poistaa kaikki irtonainen 
kasviaines riviltä ja näin pa-
rantaa vantaan toimintaa. Ri-
vinpuhdistin säädetään niin 
korkealle, ettei se kaada kor-
kealla kasvavia juurikkaita, 
mutta kuitenkin puhdistaa ri-
vin niin hyvin, etteivät irtonai-
set naatit ja rikkakasvit tuki 

Korjuukauteen 
valmistautuminen

Staffan Eliasson, Sucros Oy

Tänä syksynä tuo juurikkaiden nosto ja säilytys viljelijöille 
uusia haasteita. Riittääkö auamausalue, kun kuljetusvuoroja on 

aikaisempaa vähemmän? Myös kuluvan kasvukauden epätasaiset 
taimistot vaativat kuljettajalta erityistä tarkkuutta, nostokoneen täytyy 

olla hyvässä kunnossa ja oikein säädetty. 
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vannasta. Tänä syksynä voi 
säädöistä joutua tinkimään, 
koska tukkeutunut vannas ai-
heuttaa suurempia tappioita 
kuin muutama korkealla kas-
vava kaadettu juurikas. 

Aumaus
Lastauspaikka
Uusi, tänä syksynä voimaan 
tuleva, kuljetusjärjestelmä 
asettaa aumaukselle aikai-
sempaa suurempia vaati-
muksia. Useimmilla viljelijöil-
lä on vain yksi kuljetusvuoro 
syksyn aikana. Suurimmalla 
osalla viljelijöistä on jo ole-
massa kunnollinen aumaus-
paikka mutta joidenkin täy-
tyy joko parantaa entistä tai 
rakentaa uusi kunnollinen 
paikka aumalle. Osa viljeli-
jöistä on myös lisännyt juurik-
kaanviljelyä niin paljon, että 
heidän on pakko laajentaa 
varastointipaikkaa.

Peitemateriaali
Koska viljelijöiden kuljetus-
vuorot vähenevät, joutuu osa 

viljelijöistä peittämään koko 
juurikasmääränsä. Siksi on 
syytä hankkia lisää aumapeit-
teitä. Myös vanhat ja huonot 
aumapeitteet on syytä uusia. 
Aumapeitteitä voi varmasti 
lainata tai ostaa viljelyn lopet-
taneilta juurikkaanviljelijöiltä. 

Suuri ja tukeva aumaupaikka on kannattava investointi, jota 
voi käyttää moneen eri tarkoitukseen.   

Solumuovi sopii hyvin lisäpakkassuojaksi auman alareu-
naan.

Tärkeintä on, että aumauk-
seen valmistaudutaan, joka 
syksy on niin kylmää, että 
auma täytyy peittää ja silloin 
on sopivien peitemateriaali-
en hyvä olla käsillä.

Kun juurikkaannostoon on 
valmistauduttu hyvin, on 
ongelmia vähemmän ja ta-
loudellinen tulos paranee. 
Tämä koskee sekä nostoko-
netta että aumausta. Jousta-
va kuormaus ja kuljetus ovat 
kaikille eduksi. Viimeistään 
nyt on syytä tarkastaa, että 
nostokone on huollettu ja 
valmis nostoa varten ja että 

aumauspaikka on kunnossa. 
Kun on valmistautunut hyvin, 
voi rauhassa odottaa syksyn 
nosto-kautta.n
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Suomessa useimpiin pelto-
lannoitteisiin on lisätty selee-
niä jo vuosien ajan. Perustei-
na ovat olleet kansanravitse-
mukselliset tekijät – ihmisten 
ja eläinten terveys. Sokerijuu-
rikkaan lannoitteisiin seleeniä 
ei kuitenkaan ole lisätty.

Uraauurtavat kokeet Suo-
messa ovat osoittaneet, että 
myös kasvit voivat hyötyä se-
leenilannoituksesta. Prof. He-
linä Hartikainen on työryhmi-
neen mm. perunalla todennut 
(keskustelu 7.4.2005), että 
seleeni “pakkaa” tärkkelys-
tä mukulaan. Lisäksi seleeni 
vähentää perunoiden raa-
katummumista kuorittaessa. 
Perunoiden varastointikestä-
vyyden paraneminen johtuu 
hänen mukaansa siitä, että 
perunan solut pysyvät elin-
voimaisempina seleenilan-
noituksen ansiosta. Suoma-
lainen maaperä on otollinen 
kohde eri kasvien seleenilan-

noituskokeille, sillä se sisäl-
tää “vähän” seleeniä. Prof. 
Hartikaisen mukaan seleeni 
on hauska tutkittava, sillä tu-
lokset lähes aina yllättävät 
positiivisesti.

Vuoden 2005 keväällä prof. 
Hartikaisen kokemusten in-
noittamana ja suosituksesta 
perustettiin Suomen ensim-
mäinen “Seleenilannoituskoe 
sokerijuurikkaalla” hyväkun-

toiselle maalle Perniön Poh-
jankartanoon. Kokeen tilaaja-
na ja rahoittajana oli Kemira 
GrowHow. Koetta jatkettiin 
kolmen vuoden ajan eri koe-
paikoilla (Taulukko 1.).

Koesarjan tavoitteena oli 
selvittää onko seleenillä vai-
kutusta sokerijuurikassadon 
määrään ja laatuun. Koejäse-
niä oli vain kaksi.

Suomalainen sokerijuurikas 
hyötyy seleenilannoituksesta

Matti Erjala

Seleeniä 6,67 g hehtaarille tuottaa suomalaisella pellolla lisää 
sokeria keskimäärin 147 600 g hehtaarilta.

Seleenin kustannusvaikutus lannoitteen hintaan on häviävän 
pieni, joten seleenistä johtuva sokerisadon lisäys kilahtaa lähes 

lyhentämättömänä viljelijän kassaan (25,7 euroa/147,6 kg sokeria). 
Vuodesta 2008 alkaen seleeniä on lisätty sokerijuurikkaalle sopiviin 

lannoitteisiin.

Taulukko 1. Koepaikkojen viljavuus
  2005    2006    2007
 Nirva  Halla   Pohjankartano
  Pikkuniitty  Kaimasi   Navettapelto
Esikasvi  Vilja  Vilja   Vilja
Multavuus  rm   m  m
Maalaji HtS HtS HtS
pH 7,2   6,6  7,1
P   13   13   30
K  150   197   155
Na  25   47   46
Mg   271  374    321
Ca  4880  5620   4975
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1. Juurikkaan Y-lannos-1, 
667 kg/ha, (18N-2P-5K-5Na-
0,08B-1,2Mn)
2. Juurikkaan Y-lannos-1, 
667 kg/ha, (18N-2P-5K-5Na- 
0,08B-1,2Mn) + Seleeni 
0,001 %

Kokeet tehtiin ruutukokeina, 
kerranteita oli 8 kpl. Ruudut 
olivat 12 m pitkiä ja 2,5 m le-
veitä. Ruuduissa oli 4 riviä, 
joista syksyllä korjattiin 2 kes-
kimmäistä riviä. Juurikkaat 
pestiin ja punnittiin vuonna 
2005–2006 Salossa ja vuon-
na 2007 Säkylässä. Laatu-
analyysit tehtiin Sokerijuu-
rikkaan Tutkimuskeskuksen 
juurikaslaboratoriossa.

Koetulokset
Kaikissa kokeissa kokei-
den virheprosentti juurisa-
don osalta on ollut selvästi 
Sokerijuurikkaan Tutkimus-
keskuksen asettaman 4 %:
n rajan alapuolella (v. 2005 
1,15 %, v. 2006 2,38 % ja v. 
2007 1,46 %). Virheprosent-
tien mukaan kokeet ovat ol-
leet erittäin tasaisia, jolloin 
koetekijän pienikin vaikutus 
voidaan helpommin todistaa 
tilastollisesti merkittäväksi.

Kolmen vuoden ja kolmen 
koepaikan keskiarvotulosten 
mukaan seleenillä ei ole ollut 
mitään tilastollisesti merkit-
tävää vaikutusta sokerijuuri-
kassadon määrään eikä laa-
tuun (Taulukko 2.). Sekä juu-
ri- että sokerisatojen lisä oli 
vain 1,2 % eikä sitä pystytty 
osoittamaan seleenistä johtu-
vaksi. Jos koesarjaa olisi jat-
kettu edelleen samassa laa-
juudessa muutamien vuosien 
ajan, niin tuo pienikin ero olisi 
ehkä voitu todistaa seleenistä 

johtuvaksi. Näin ei tarvinnut 
tehdä, sillä v. 2005 käynnis-
tettiin myös toinen koesarja, 
jossa tutkittiin seleenin vaiku-
tusta juurikkaiden säilyvyy-
teen. Tässä koesarjassa tuo 
pieni ero kyettiin osoittamaan 
todelliseksi ja nimenomaan 
seleenistä johtuvaksi.

Koesarjassa tutkittiin miten 
paljon seleeni tuo lisäarvoa 
sokerijuurikkaan satoon 
(kasvukauden aikana) ja 
säilytykseen (aumauksen ai-
kana). Koesarjassa verrattiin 
samoja lannoitteita kuin “Se-
leenilannoitus-koesarjassa-
kin”. Käyttömäärätkin olivat 
samat (667 kg/ha).

Kokeet perustettiin käytän-
nön juurikaslohkoille 8-ri-
visellä kylvölannoittimella. 

Taulukko 2. Sadon määrä ja laatu keskimäärin seleeni-
lannoituskokeissa v. 2005–2007
       Selenoitu
      J-Y-lannos J-Y-lannos

Juurisato t/ha      48,3   48,9
Suhdeluku      100 101,2

Sokeri-%   16,62   16,61
Saanto-%    84,3   84,2

Sokerisato kg/ha    8 068 8 163
Suhdeluku      100 101,2

Kiteyt. sokerisato kg/ha 6 840 6 917
Suhdeluku    100 101,1

Taulukko 3. Koelohkojen viljavuusarvot

 Koepaikka Maalaji  pH P K Na Mg Ca

2005  Kotipelto rm HtS 7,3 76 183 50 318 6280
2006  Nirva m HsS 7,2    56 154 53 193 5310
2007  Halla   m HtS 7,1  30 155 46 320 4975

Lannoitevakka oli jaettu väli-
seinällä kahtia. Toiselle puo-
lelle pantiin normaalia Juurik-
kaan Y-lannos 1:stä ja toiselle 
puolelle selenoitua samaa 
lannoitetta. Koelohkot olivat 
suurusluokaltaan 2–5 heh-
taarin kokoisia. Koelohkot 
olivat viljavuudeltaan erittäin 
hyvässä kunnossa (Taulukko 
3.).

Varsinainen koealue rajattiin 
kultakin koelohkolta kasvu-
kauden aikana tasaisesti 
kasvavalta alueelta. Koealue 
oli kunakin koevuonna noin 
100 m pitkä ja noin 20 m le-
veä. Korjuuruudut valittiin 
tältä alueelta. Kokeet teh-
tiin koeohjeiden mukaisesti. 
Koejärjestelyillä pyrittiin mah-
dollisimman tehokkaasti eli-
minoimaan koekentän (epä-
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Taulukko 5. Juurisatomalli

 Ilman Seleenillä Sadonlisä

Sato nostossa (23/9)   58 727 59 711    +984
           100             101,7

Sato varastossa (14/10)   58 333  59 400  +1 069
           100             101,8

Sato varastossa (2/11)  57 976 59 120 +1 145
          100            101,9

Sato varastossa (22/11)   57 600 58 824 +1 224
        100            102,1

Sato varastossa (11/12)   57 244 58 543 +1 300
         100            102,3

tasaisuus) ja kylvötekniikan 
(“kaistakylvö epätasaisuus”) 
vaikutus tuloksiin. Keinoina 
tässä olivat “latinalainen ne-
liö, 5*5” sekä 5 eri säilytys-
aikaa (Taulukko 4.). Kunkin 
koeruudun juurikkaat pantiin 
hengittävään muovisäkkiin.

Nostosta viisi ensimmäistä 
vertailuparia menivät suoraan 
pesulaan, punnitukseen ja 
analysointiin. Loput säkit pan-
tiin perunavarastoon (läm-
pötila 6–8 oC) trukkilavoille. 
Kullakin lavalla oli 10 säkkiä. 
Samalla lavalla olivat ne säkit, 
joilla oli sama varastointiaika. 
Säkkejä ei seleenin suhteen 
sijoitettu lavalle systemaat-
tisesti vaan sattumanvarai-
sesti.

Koetulokset
Piirroksessa 1 on esitetty kol-
men kokeen mallinnettu tulos 
juurisadon osalta. Piirrokses-
ta ja piirrokseen merkityistä 
tilastollisista tunnusluvuista 
voidaan päätellä, että selee-
ni ei ole merkittävästi paran-
tanut juurisadon säilyvyyttä, 
mutta se on parantanut mer-

Taulukko 4. Juurikkaiden varastointiaikataulu

Vuonna 2005       
1.= 21.09. nosto ja analysointi  
2.=  12.10.  varastointiaika 21 vrk  
3.=  2.11.  varastointiaika 42 vrk  
4.=  23.11.  varastointiaika 63 vrk  
5.=  14.12.  varastointiaika 84 vrk

Vuonna 2006
1.=  27.09.  nosto ja analysointi
2.=  16.10.  varastointiaika 19 vrk
3.=  1.11.  varastointiaika 35 vrk
4.=  20.11.  varastointiaika 54 vrk
5.=  7.12.  varastointiaika 71 vrk 

Vuonna 2007
1.=  21.09.  nosto ja analysointi
2.=  15.10.  varastointiaika 24 vrk
3.=  2.11.  varastointiaika 42 vrk
4.=  23.11.  varastointiaika 63 vrk
5.=  13.12.  varastointiaika 83 vrk

kittävästi sokerijuurikkaan 
kasvuedellytyksiä pellolla 
(juurisadon lisä 1,7–2,3 %). 
Tulos on kyllä sen suuntai-
nen, että seleenin ansiosta 
myös säilyvyys paranee, 
mutta tilastollisesti sitä ei 
voida todistaa varmasti se-
leenistä johtuvaksi vaikutuk-

seksi. Taulukossa 5 esitetään 
juurisatomallin käyttäytymi-
nen numeroina (kg/ha).

Piirroksesta 2 voidaan havai-
ta, että seleeni ei ole merkittä-
västi parantanut sokerisadon 
säilyvyyttä, mutta se on lisän-
nyt tilastollisesti merkittävästi 
sokerisadon määrää pellolla 
(sadonlisä 1,2–1,7 %). Taulu-
kossa 6 esitetään sokerisato-
mallin käyttäytyminen nume-
roina (kg/ha).

Piirroksesta 3 voidaan havai-
ta, että seleeni ei ole merkit-
tävästi parantanut kiteytyvän 
sokerisadon säilyvyyttä, mut-
ta se on lisännyt tilastollisesti 
merkittävästi kiteytyvän so-
kerisadon määrää pellolla 
(sadonlisä 1,1–1,6 %). Taulu-
kossa 7 esitetään kiteytyvän 
sokerisatomallin käyttäytymi-
nen numeroina (kg/ha).
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Taulukko 6. Sokerisatomalli

 Ilman Seleenillä Sadonlisä

Sato nostossa (23/9)  10 079    10 198   +119
            100            101,2

Sato varastossa (14/10)  10 065    10 199   +134
            100              101,3

Sato varastossa (2/11)  10 052   10 200   +148
           100           101,5

Sato varastossa (22/11)  10 039    10 200   +162
           100           101,6

Sato varastossa (11/12)  10 026    10 201   +175
            100            101,7

Onko seleenillä myös 
ruiskutusvioituksia 
estävää vaikutusta?
Vuonna 2006 Pohjankartanon 
Myllypellon juurikaslohko oli 
kylvetty ja lannoitettu samoin 
periaattein kuin “Säilytysko-
keen” lohkotkin. Lohkolla ei 

ollut mitään koetta, vaan säily-
tyskokeen periaatteita jatket-
tiin, koska koelannoitteita riitti 
vielä Myllypellonkin kylvöön. 
Myllypellolla torjuttiin siemen-
rikkakasveja seuraavasti:

Seleeniraitoja Hallan Puimalan lohkolla 2007.

25.5.2006 
KVK-Meta 1,30 l/ha   

Tramat 0,25 l/ha   
Betasana 1,70 l/ha    
Öljy  0,80 l/ha   

5.6.2006
Metafol 0,50 l/ha
Tramat 0,30 l/ha
Betanal 2,00 l/ha
Safari  20 g/ha
Öljy  1,00 l/ha

6.6.2006 kävin Leena Risti-
mäen (Kemira GrowHow:sta) 
kanssa koekenttäkierroksen 
aikana tutustumassa kysei-
seen peltoon ruiskutusvioi-
tusten vuoksi. Vioittuneissa 
(8-rivin kaistoissa) raidoissa 
oli silmin nähden ruskeita leh-
tiä. Vioitukset olivat selvästi 
kaistoilla, jotka eivät olleet 
saaneet seleenilannoitusta. 
Tämä ei ole mikään tieteel-
linen todistus siitä, että asia 
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Taulukko 7. Kiteytyvän sokerisadon malli

 Ilman Seleenillä Sadonlisä

Sato nostossa (23/9)   8 648 8 742   +93
        100        101,1

Sato varastossa (14/10)  8 632    8 736    +104
         100           101,2

Sato varastossa (2/11)   8 617  8 732    +114
     100           101,3

Sato varastossa (22/11)  8 602 8 727    +125
         100           101,5

Sato varastossa (11/12)  8 587 8 723    +135
         100           101,6

todella on näin. Prof. Helinä 
Hartikainen ei kuitenkaan 
ollut hämmästynyt vioitusha-
vainnoista, sillä hän sanoi, 
että heillä on jopa julkaistuja 
koetuloksia, jotka osoittivat, 
että seleeni vähentää peru-
nan lehtien vioittumista pa-
rakvattikäsittelyssä.

Vuonna 2008 juurikkaalle so-
pivissa lannoitteissa on se-
leeniä 0,0015 %:

 Pellon  Pellon  
  hiven Y 2 hiven NK 

     %     %
N     18 18
P     3  0
K     6     8
Na     6     7
B     0,08  0,08
Mn 1,2 1,2
Se    0,0015  0,0015

Tuoreleike
Lypsykarjatilan isäntänä olen 
erityisen iloinen siitä, että 
lehmäni saavat syödäkseen 
“selenoitua” tuoreleikettä. Se 
pitää eläimet nuorekkaina 

ja tuotantokykyisinä pidem-
pään! Kenties en itsekään 
enää vanhene niin nopeasti, 
kun juon oman karjani hyvää 
MAITOA.
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Suomi on sokerijuurikkaan 
viljelyn pohjoista aluetta. Vä-
limeren rannikoilta lähtöisin 
oleva juurikas on meillä aivan 
erityyppisissä kasvuoloissa 
Keski-Eurooppaan verrattu-
na. Kenttäkokeissa karsiutu-
vat pois kaikkein herkimmät 
lajikkeet, mutta siitä huolimat-
ta pakkasen kestävyydessä 

Yöpakkaset, sokerijuurikas ja 
rikkatorjunta

Liisa Eronen, SjT
Heimo Holma, Sucros Oy

Sokerijuurikkaan kylvöaika sijoittuu huhtikuun loppupuolelta 
toukokuun alkuun. Ensimmäiset rikkakasviruiskutukset tulevat 

ajankohtaisiksi toukokuun puolivälissä tai hiukan sen jälkeen. Tässä 
vaiheessa hallat ja yöpakkaset ovat yleisiä leveysasteillamme. 

Ruiskuttaisiko ennen pakkasyötä vai odottaisiko vielä, sitä moni 
viljelijä joutuu keväisin pohtimaan.

voi olla eroja lajikkeiden ja 
jopa eri yksilöiden välillä. 
 
Pakkasen kestävyyteen vai-
kuttavat olennaisesti taimen 
ikä, maalaji ja taimettumis-
vaiheen kosteusolot. Käy-
tännöstä tiedetään kuivassa 
taimettuneiden juurikkaiden 
kestävän paremmin pakkas-

ta kosteissa oloissa taimettu-
neisiin verrattuna. 

Kasvisolu ja pakkanen
Pakkaskestävyyden kannal-
ta keskeisiä ovat kasvisolun 
solukalvot sekä soluneste 
ja sen väkevyys. Soluneste 
sijaitsee vakuolissa eli so-
lunesterakkulassa, joka on 
kalvon ympäröimä rakenne 
kasvisolussa. Pääosa so-
lunesteestä on vettä. Solun 
vanhetessa solunesteeseen 
kertyy erilaisia suoloja ja ai-
neenvaihduntatuotteita. Juu-
rikkaan valmistama sokeri 
(sakkaroosi) on yksi näistä 
aineenvaihduntatuotteista. 

Jos juurikas kasvaa kuivas-
sa, solukoko jää pieneksi ja 
vakuolin solunesteestä tulee 
”väkevä”. Kosteissa oloissa 
taimi saa runsaasti vettä, so-
luista tulee suuria ja solunes-
teestä laimeaa. 

Pakkasten yhteydessä so-
luseinissä ja soluväleissä 
oleva vapaa vesi jäätyy en-
sin, koska se vastaa laimeaa 

Kuva 1. Kaavakuva kasvisolukosta. 
Piirros: LE/SjT



Juurikassarka 3/2008  -  2�

vesiliuosta. Kun pakkanen 
kiristyy tai kestää kauan, jää-
kiteitä alkaa muodostua so-
lunesteeseen. Nämä vaiheet 
eivät vielä tuhoa solua. Jos 
pakkasta on paljon, jääkiteitä 
muodostuu myös solukalvoi-
hin, jolloin solu tuhoutuu.

Solukalvojen koostumus 
muuttuu kasvuolosuhteiden 
mukaan. Jos juurikas kas-
vaa viileässä tai kylmässä, 
solukalvoihin muodostuu 
enemmän tyydyttymättömiä 
rasvahappoja kuin lämpi-
missä oloissa. Kalvot saavat 
tavallaan ”öljymäisiä” ominai-
suuksia. ”Öljymäiset” kalvot 
kestävät paremmin pakkasta 
kuin runsaasti tyydyttyneitä 
rasvahappoja sisältävät kal-
vot.

Torjunta-aineet, jotka muok-
kaavat kalvojen rasvahappo-
ja ja rasvojen koostumusta, 
voivat välillisesti vaikuttaa 
taimien pakkasen kestävyy-
teen.

Pakkaskestävyys ja 
kasvuolosuhteet
Viileät/kylmät ja kuivat taimet-
tumisolot keväisin parantavat 
juurikkaan pakkasenkestä-
vyyttä. Muutaman asteen pak-
kasen ei pitäisi vioittaa nykyi-
siä lajikkeita, jos kasvusto on 
tervettä eikä kärsi ravinteiden 
puutteesta. 

Huonoin pakkasenkestä-
vyys on lämpimissä (n. + 20 
°C) ja/tai kosteissa oloissa 
taimettuneilla juurikkailla. 
Äkillinen pakkasyö lämpi-
män ja suhteellisen kostean 
kauden jälkeen voi aiheuttaa 
taimituhoja jo muutamassa 
miinusasteessa. Hikevien 

maiden juurikkaat ovat tässä 
suhteessa yleensä suurem-
massa vaarassa savimaan 
juurikkaisiin verrattuna.

Hämeen konsulentin mukaan 
arimpia pakkaselle ovat kui-
vat hiekkatöyryt ja alavat kui-
vat multamaat. Jos samalla 
rivillä on ollut hiesua, karkeaa 
ja hienoa hietaa sekä multa-
maata ovat kuivat korkeam-
mat töyryt ja alavat multavat 
”kuopat” tuhoutuneet pak-
kasissa totaalisesti. Sen si-
jaan hikevät kohdat ja hiesu 
ovat säästyneet. Ankeroisen 
vaivaamat kohdat varsinkin 
ruiskutusten jälkeen ovat 
osoittautuneet pakkaselle 
herkiksi.

Kevään 2008 pakkas-
tuhot länsirannikolla
Viime kevään pahimmat pak-
kastuhot olivat Satakunnassa 
Nakkilan alueella. Myös Ko-
kemäen, Köyliön, Kiukaisten 
ja Laitilan alueilta löytyi pak-
kasen harventamia kasvusto-
ja.   Alhaisin mitattu lämpötila 
Harjavallassa oli -11 °C. Eri 
puolilla Satakuntaa mitattiin 
alavilla mailla -4 – -8 pakkas-
astetta 13. ja 14.5. välisenä 
yönä ja hiukan lievempänä 
vielä aamuyöstä 20.5.  

Päivälämpötilat olivat touko-
kuun alussa useina päivinä 
hellerajan tuntumassa, jonka 
jälkeen päivälämpötila laski 
nopeasti +10 °C:een. Poh-
joisvirtaus ja pitkään jatkunut 
sateeton kausi loivat mahdol-
lisuuden pakkasille. Yöpak-
kaset jatkuivat aina kesäkuun 
lopulle. 

Pakkasen tuhoamat taimet 
muuttuivat yleensä päivän- 

parin kuluessa kauttaaltaan 
ruskeiksi. Eläviksi taimiksi 
laskettiin ne, joiden kasvu-
piste ja sirkkavarsi olivat ter-
veitä. 

Uusintakylvöjä tehtiin tou-
kokuun puolivälistä kuun 
loppuun. Jos taimia oli sel-
västi alle kaksi kappaletta 
rivimetrillä, pelto kylvettiin 
uudelleen. Pakkasvioitusten 
epätasaisuus lohkon ja rivi-
en eri osissa vaikeutti uusin-
takylvöä. Säkylän tehtaan 
viljelyalueella uudelleen kyl-
vetty juurikasala oli 500–600 
hehtaaria. Pääosa uusinta-
kylvöistä tehtiin suoraan van-
hojen rivien päälle. 

Koska maa oli rutikuivaa, juu-
rikas jouduttiin kylvämään 
aika syvään. Uusintakylvöjen 
taimettuminen oli hidasta, 
koska sateita ei juurikaan saa-
tu. Osa siemenistä jäi paikoit-
tain itämättä. 

Rikkakasviruiskutukset 
ja halla
Jos vanha juurikastaimisto 
oli säilynyt, yksivuotiset sie-
menrikkakasvit (ns. tavalliset 
rikkakasvit) torjuttiin Säkylän 
alueella keväällä 2008 nor-
maaleilla ruiskutusohjelmilla. 
Pakkasten ohimenoa odotel-
lessa rikat kasvoivat kuitenkin 
aika suuriksi, joten ruiskutus-
kertoja jouduttiin lisäämään. 

Pakkastuhot eivät keskity pel-
kästään sirkkataimiin, myös 
nuoret lehdet voivat vioittua 
yöpakkasista. Tästä hyvä 
esimerkki saatiin Pohjankar-
tanossa toukokuussa 2002. 
Rikkakasviruiskutus oli tehty 
19.5.2002 ja siinä oli käytetty 
normaaleja metamitroni-oh-
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jelman ainemääriä.  Lämpö-
tila laski seuraavana yönä 
aamuyöstä klo 1 ja 6 välise-
nä aikana nollan alapuolelle. 
Kello 3 ja 6 välillä elohopea 
pysytteli  -2,1 ja -2,9 °C:een 
välillä. Pakkasta sinänsä ei 
ollut paljoa, mutta kylmä jak-
so kesti kauan ja pohjoiseen 
ilmavirtaukseen yhdistetty-
nä se osoittautui tuhoisaksi. 
Alavien peltojen juurikkaista 
kuolivat ensimmäiset kas-
vulehdet (kuva 2). Suurin 
osa juurikkaista jäi kuitenkin 

Kuva 2. a) Pakkasen vioittama taimi, b) pakkasen vioitusta juurikkaissa 21.5.2002. 
Kuva: LE/SjT

henkiin, mutta taimiin jäi vain 
kasvupiste ja alkeisvarsi. 
Pakkasen alle tehty rikkakas-
viruiskutus ilmeisesti herkisti 
nuoria lehtiä.

Uusintakylvöt ja 
Roundup-käsittely
Säkylän alueella keväällä 
2008 uusintakylvöjen yhtey-
dessä vanha kasvusto ja tai-
mettuneet rikkakasvit tuhottiin 
joillakin tiloilla Roundupilla. 
Näissä tapauksissa juurikas 
kylvettiin ensin, jonka jälkeen 

pelto ruiskutettiin 1,5–4 litral-
la Roundupia per hehtaari. 
Suurimmat ainemäärät tuho-
sivat myös valvatin.
 
On kuitenkin muistettava, että 
kevyillä mailla tai sateen alle 
ruiskutettuna suuret Roun-
dup-määrät voivat vaikuttaa 
myös juurikkaan taimettumi-
seen.n
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Muutokset valikoimaan
Lannoitevalikoimaan on tullut 
uusi lannoite, YaraMila Juu-
rikkaan Y.  Sen ravinnesuh-
teet (NPKS) ovat 15-4-8-2. 
Näillä pääravinnesuhteilla 
Juurikkaan Y sopii parhaiten 
maille, joiden kaliumluvut 
ovat välttävällä tasolla. Fos-
forimäärien puolesta Juurik-
kaan Y soveltuu parhaiten 
luokkaan tyydyttävä, mutta 
fosforin tasausta käytettäes-
sä, juurikkaan perättäisvil-
jelyssä, myös korkeampiin 
luokkiin. Lisäksi tuote sisältää 
8 % natriumia, 0,9 % magne-
siumia, 0,1 % booria ja 0,6 % 
mangaania. 

Vanhat tutut natriumpitoiset 
Nurmen Y1 ja Nurmen NK1 
ovat nyt YaraMila Nurmen Y1 
ja YaraMila Nurmen NK1. Ne 
sopivat natriumpitoisina lan-
noitteina myös sokerijuurik-
kaan lannoitukseen. YaraMila 
Nurmen Y1 sopii lohkoille, 
joiden fosforipitoisuus on 
hyvä tai korkea ja kaliumlu-

vut tyydyttävällä tasolla tai 
korkeampia. YaraMila Nur-
men NK1 taas sopii lohkoille, 
joilla fosfori on erittäin kor-
kea tai fosforin tasaukseen, 
esimerkiksi kun edellisenä 
vuotena on käytetty YaraMila 
Juurikkaan Y:tä lohkon fos-
foriluokan ollessa hyvä. Nur-
milannoitteita käytettäessä 
kannattaa kiinnittää huomiota 
maan mangaanilukuihin. Jos 
mangaanipitoisuus maassa 
on alle tyydyttävän tason, 
kannattaa harkita mangaanin 
erillislannoitusta joko keväällä 
mangaaninravinteella (sisäl-
tää 12 % typpeä) tai kesällä 
lehtilannoituksena mangaa-
nisulfaatilla tai -kelaatilla.

Uudistunut tilaus-
järjestelmä
Uusi lannoitevuosi tuo myös 
muutoksia lannoitteiden tilaa-
miseen. Juurikaslannoittei-
den kohdalla suurin muutos 
koskee YaraMila Juurikkaan 
Y:tä. Se kuuluu lannoitteisiin, 
joita voi tilata kolmessa ti-

lausjaksossa. Ensimmäinen 
tilausjakso alkaa 1.9. ja päät-
tyy 15.10. Ensimmäisellä 
tilausjaksolla viljelijä saa 10 
prosentin hintaedun verrattu-
na kevään tilaukseen. Toinen 
tilausjakso alkaa 1.1. ja päät-
tyy 15.2. Toisella tilausjaksol-
la viljelijäetu on vielä 5 pro-
senttia. 15.2. alkavan tilaus-
jakson lannoitteita myydään 
varastotilanteen mukaan. 
Tällöin tilatut lannoitteet ovat 
siis 10 prosenttia kalliimpia 
kuin syksyllä tilatut. 

Nurmilannoitteet kuuluvat 
normaalisti tilattaviin tuottei-
siin, joita tilausjaksojärjestel-
mä ei koske. Nurmilannoit-
teetkin kannattaa kuitenkin 
tilata ajoissa, sillä normaa-
leissa pellon lannoitteissa on 
edelleen hintaporras. Mitä 
aikaisemmin tilaat, sitä edulli-
sempia lannoitteet ovat.n

Uuden kauden 
muutokset sokeri-
juurikkaan lannoit-

teisiin
Aleksi Simula, Yara Suomi Oy

Uuden lannoitevuoden myötä perinteiset juurik-
kaalle tarkoitetut Hiven Y ja Hiven NK poistuivat 

Yara Suomen lannoitevalikoimasta. Syytä huoleen 
ei kuitenkaan ole, sillä valikoimasta löytyy edelleen 
sopivia tuotteita nimenomaan juurikkaan viljelyyn.
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Sokerijuurikkaanviljelijöiden 
neuvottelukunnan puheen-

johtaja luottaa tulevaisuuteen
Heimo Holma, Sucros Oy

MTK:n ja SCL:n sokeri-
juurikkaanviljelijöiden 
neuvottelukunta
Neuvottelukunnan toiminnan 
tavoitteena on edistää soke-
rijuurikkaan viljelijöiden elin-
keinon harjoittamista olemal-
la viljelijöiden ja Sucros Oy:n 
välinen sokerijuurikkaan vilje-
lijöiden yhteistyöelin. Neuvot-
telukunnan jäsenet toimivat 
mm. tarkkailijoina sokerijuu-
rikkaan vastaanotossa teh-
taalla. Kunkin tuottajaliiton, 
jonka alueella on juurikkaan 
viljelyä, johtokunta nimittää 
neuvottelukunnan jäsenet 
tuottajaliittojen toimistoihin 
tehdyistä esityksistä. Jäse-
niä valitaan yksi jokaista 75 
juurikkaan viljelijää kohden. 
Neuvottelukunta valitsee 
keskuudestaan puheenjoh-
tajan vuodeksi kerrallaan ja 
tänä vuonna neuvottelukun-
taa johtaa Marja-Liisa Miko-
la-Luoto Säkylästä.

Tilan esittely
Ollaan Säkylässä, Huovinrin-
teen varuskunnan läheisyy-
dessä, lähellä Pyhäjärveä. 
Tilalla on viljelty juurikasta 53 
vuotta, joista ensimmäisenä 
vuotena juurikkaat vietiin Tu-
renkiin. Tilaa isännöivät Mar-
ja-Liisa Mikola-Luoto ja Mika 

noin 140 ha. Sokerijuurikasta 
on 18 ha, porkkanaa 30 ha, 
perunaa 40 ha ja loput on vil-
jaa.

Kun kasveja on useampia ja 
viljaakin mukana, saadaan 
viljelykierto hoidettua. Vai-
keimmat rikkakasvit pyritään 
torjumaan ennakkoon hal-
vemmilla aineilla, kuin mitä 
erikoiskasveilla on käytössä.

Juurikkailla kevätkyntö on 
käytäntönä kevyillä mailla ja 

Tällä kotilohkolla juurikas on kasvanut koko kesän hyvin, 
kuten juurikkaan koostakin voi päätellä. Keväällä sadekuu-
ro osui sopivasti alueelle ennen kovia pakkasöitä ja suojeli 
taimia vaurioilta.

Luoto. Marja-Liisa on koulu-
tukseltaan agronomi ja Mika 
filosofian maisteri. Lapsia on 
kaksi, kuusivuotias Eero ja 
neljävuotias Lauri. Tilan töi-
hin osallistuvat tarvittaessa 
myös Mikan isä Tarmo ja veli 
Hannu. Tilan pellot ovat ha-
jallaan neljän eri kunnan alu-
eella. Säkylän sokeritehtaalle 
pelloilta kertyy matkaa 11–29 
kilometriä.

Viljelystä 
Peltoa on viljelyssä yhteensä 
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tiiviimmät maat kynnetään 
syksyllä. Kylvö tehdään yh-
distelmäkylvönä. Nostoa var-
ten on hankittu pari vuotta sit-
ten 2-rivinen Juko, jo olemas-
sa olevan 1-rivisen lisäksi.

Tämän satokauden ongelmia 
olivat kevään pakkaset ja tii-
viiden maiden kuivuminen. 
Pakkasvaurioiden takia piti 
kylvää 2 hehtaaria uudelleen. 
Vettä tuli niukasti alkukesän 
aikana, ensimmäiset kunnot 
sateet tulivat ruiskutuskau-
den lopussa. Tämän takia 
uusia rikkakasveja taimettui 
runsaasti, mikä voi vielä hai-
tata nostotöitä.

Nostokausi
Nostokausi alkaa perunan 
nostolla. Elokuun puolessa 
välissä alkaa aikaisempien 
ruokateollisuusperunalajik-
keiden nosto, joka tapahtuu 
1-rivisellä Grimme merkkisel-
lä koneella. Porkkanan nosto 
alkaa elo-syyskuun vaihtees-
sa, korjuukoneena on Asa-
Lift.

Sokerijuurikas nostetaan 
yleensä hyvissä ajoin tehtaan 
käyntikauden alussa. Nostot 
yritetään saada päätökseen 
ennen maan jäätymistä loka-
kuun aikana.

Varastointi
Tilalla on käytössä oma 
kuorma-auto juurikkaiden, 
porkkanoiden ja perunoiden 
kuljetuksia varten. Juurik-
kaat aumataan pellolle siten, 
että ne saadaan helposti 
kuormattua vaihtolavoille. 
Perunat ja porkkanat varas-
toidaan pääasiassa halleis-
sa, juurikkaat ulkoaumassa. 
Tilalle rakennettiin vuonna 

2007 lämpöeristetty 800 m2 
halli varastointia varten. Va-
rastointikausi kestää jouluun 
saakka.

Kuljetuksista
Omalla kalustolla ajaville 
juurikkaanviljelijöille uusi kul-
jetussuunnitelma teki myös 
muutoksia, mm. kuorma-
kokoa nostettiin 10 tonniin 
puhtaita juurikkaita. Monelle 
traktori ja kuorma-auto oma-
kuljettajalle näin suuri kuor-
makoko aiheuttaa ongelmia 
ja tähän toivotaankin joustoa. 

Kehityksestä
Viljelyä tehostamalla pysty-
tään jonkin verran kustannuk-
sia pitämään kurissa. Nyt niin 
sokerijuurikkaan, kun mui-
denkin kasvien tuottajahintoi-
hin tarvitaan reiluja korotuk-
sia. Viljelykustannusten nou-
su on ollut niin huomattavaa. 
Viljelyä on kehitetty kokeiden 
ja kokeilujen kautta sekä os-
tamalla uusia parempia ko-
neita. Esimerkiksi porkkanalla 
on saatu hyviä kokemuksia jo 
muutaman vuoden käytössä 

Kuorma-autoon on tehty viimeiset fiksaukset ja se on nyt 
valmiina syksyn kuljetuksiin. 

olleella Agricola merkkisellä 
kylvökoneella. Viimeisin han-
kinta on Struik penkintekoko-
ne, joka sopii sekä perunalle 
että porkkanalle. Tältäkin 
laitteelta odotetaan satota-
son lisäystä sekä kustannus-
säästöä rikkakasvitorjuntaan. 
Sokerijuurikkaalla jalostajat 
ovat pystyneet kehittämään 
lajikkeita, joista melkein joka 
vuosi voi valita käyttöön 
uuden paremman juurikas-
lajikkeen. Näistä Gunilla ja 
Jesper otettiin käyttöön tilalla 
tänä kesänä. Eli kehittymistä 
tapahtuu monessa asiassa 
ja luottamus tulevaisuuteen 
säilyy.n
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Pelto tuottamaan -päivä 
Tuorlassa 2008

Ensimmäisen kerran vas-
taava tilaisuus järjestettiin 
vuonna 2006, jolloin Maa- ja 
elintarviketalouden tutki-
muskeskuksen, MTT:n Mie-
toisten koeasema oli suljettu 
ja toiminnot olivat siirtyneet 
Piikkiöön. Silloinen tilaisuus 
järjestettiin luentotyyppisinä 
esittelyinä auditoriossa, jos-
ta yleisö siirtyi tutustumaan 
pelloilla oleviin kevätviljan la-
jikekokeisiin. Seuraavanakin 
vuonna päivän ohjelma koos-
tui Tuorlan koulutilan ja MTT:n 
peltokasvitutkimuksen Piikki-
ön toiminnan esittelemisestä. 
Pelloilla tutustuttiin vuonna 
2007 kevät- ja syysvilja lajik-
keisiin. 

Tänä vuonna Tuorlan pel-
loille ilmestyi jälleen uusia 
koeihmisiä Sokerijuurikkaan 
Tutkimuskeskuksen muutta-

essa Piikkiöön alkuvuodesta 
(tammikuun 15.). Tämän ke-
sän Pelto tuottamaan tapah-
tumassa aktiivisina toimijoina 
olivatkin SjT:n henkilökunta. 
Tilaisuus tarjosi SjT:lle hyvän 
mahdollisuuden tiedottaa toi-

mintojensa nykyisestä toimi-
paikasta.

Päivän ohjelma
H-hetkeen mennessä niin 
esitystilat konesuojassa, 
kuin SjT:n koetupakin oli saa-

Keskiviikkona 30.7.2008 järjestettiin Varsinais-Suomen 
maaseutuoppilaitoksessa Tuorlassa Pelto tuottamaan -päivä. 

Tilaisuus järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. 

Tilaisuuteen osallistui noin 150 viljelijää.
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tu esittelykuntoon. Sää oli 
mitä kaunein ja suosi tämän 
tyyppistä peltotilaisuutta. Ti-
laisuuteen saapui noin 150 
osallistujaa, mikä oli parhain 
mahdollinen kiitos aktiivisesti 
järjestelytouhuihin osallistu-
neille ihmisille. Valtran tarjo-
amien kahvien jälkeen kuul-
tiin viisi lyhyttä esitystä. 

Varsinais-Suomen maaseu-
tuoppilaitoksen rehtori Matti 
Korhonen kertoi koulutilan 
kuulumisia ja siitä miten eri 
tutkimuslaitosten tulo Tuor-
lan maisemiin on vaikuttanut 
heidän toimintaansa ja mitä 
mahdollisuuksia se on tarjon-
nut koululle.

MTT:n edustajina vanhem-
mat tutkijat Yrjö Salo ja Martti 
Vuorinen esittelivät tämän 
kasvukauden viljakokeita ja 
tiiviin koosteen kasvukauden 
sääolojen 
erityispiir-
teistä.

Ympäristö- 
näkökohti- 
en vaikut-
taessa yhä  
eneneväs-
sä määrin 
v i l j e l i j ö i -
denkin jokapäiväiseen toi-
mintaan, oli tilaisuudessa 
mukana Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksesta Airi 

Kulmala. Hän kertoi meneil-
lään olevasta TEHO-projek-
tista ja sen tavoitteista.

SjT:n edustaja Susanna Muu-
rinen kertoi SjT:n muutosta ja 
juurikkaan koealueiden kas-
vunäkymistä tältä kesältä.

Esittelyiden ja kahvin jälkeen 
osallistujat ohjattiin pellolle, 
jossa esillä olivat niin kevät- ja 
syysviljojen lajikekokeet kuin 
sokerijuurikkaankin lajikeko-
keet. Pellolla ruutuja ja lajikkei-
ta esittelivät Yrjö Salo, Martti 
Vuorinen, Antti Laine, Marte 
Römer-Lindroos ja Hanne 
Riski.

Peltokierroksen jälkeen oli 

mahdollisuus tutustua SjT:n  
tiloihin. Esillä oli tietoutta kas-
vintuhoojista ja taudeista. 
Ulkosalla esillä olivat koetoi-
minnassa käytössä oleva kyl-
vö- ja kasvinsuojelukalusto. 

Tilaisuuden päätteeksi tarjo-
sivat Yara Suomi, Elovilja Oy, 
Belor Agro Oy, AgroAnalyy-
sit Oy ja HL-vihannes osal-
listujille hernekeittoa. Myös 
sponsoreiden tuotteisiin oli 
runsasta mielenkiintoa tilai-
suudessa.n

Susanna Muurinen kertoi SjT:n kuulumisia.

Sposnsorit 
esittelivät 
tuotteitaan 
konehallis-
sa.
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Danisco A/S tiedotti 15. heinäkuuta 2008 
sokeriliiketoimintansa myynnistä saksalai-
selle Nordzucker AG:lle. Kaupan lopullinen 
vahvistuminen edellyttää kuitenkin vielä, että 
Daniscon osakkeenomistajat hyväksyvät so-
pimuksen 20. elokuuta järjestettävässä yhtiö-
kokouksessa. Tämän jälkeen kauppa on vielä 
hyväksytettävä viranomaisilla. Koko tämän 
prosessin arvioidaan kestävän jopa puolisen 
vuotta. 

Lyhyet Lyhyet 

Yhdistyessään Danisco Sugar ja Nordzucker 
muodostavat Euroopan toiseksi suurimman 
sokeriyrityksen. Danisco Sugarin sokerikiintiö 
on noin 923 000 tonnia (josta Suomi 80 999 
tonnia) ja Nordzuckerin noin 1 317 000 tonnia. 
Danisco Sugarilla on sokerituotantoa Tans-
kassa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa ja 
Suomessa. Suomessa Danisco Sugar omistaa 
Sucroksesta 80 %. Vastaavasti Nordzuckerilla 
on tuotantoa Saksassa (7 tehdasta), Puolassa 
(2), Slovakiassa (1) ja Serbiassa (4).n   

Suomessa maaperän kadmiumin ja muiden 
haitallisten metallien pitoisuus on pysynyt al-
haisena ja taannut turvallisen elintarviketuo-
tannon. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) 
on kuitenkin huolissaan tulevista mahdolli-
sista muutoksista lannoitteiden käytössä. Tä-
män vuoksi viljelijöiden edellytetään jatkossa 
kirjaavan lannoitekirjanpidon yhteydessä 
lohkokortteihinsa peltolohkoille levitetyt kad-
mium määrät. Kadmium kertymän seurannan 

Kadmiumseuranta
toteuttaminen tilalla ei ole ehtona maatalous-
tukien saannille, mutta TE-keskukset seuraa-
vat kadmium kertymiä tiloilla muun valvonnan 
yhteydessä. Viljelijä saa tiedot haitallisten 
metallien pitoisuuksista lannoitevalmisteen 
tuottajalta, markkinoijalta tai maahantuojalta. 
Seurannalla on tarkoitus varmistaa, ettei eli-
mistölle haitallisia määriä kadmiumia pääse 
kertymään peltomaahan ja sitä kautta syötä-
viin tuotteisiin.(www.evira.fi)n

Danisco Sugar Nordzuckerille



Juurikassarka 3/2008  -  2�

Säkyläläinen Jari Helminen on rakentanut itsekulkevan ruiskutraktorin käyttäen apuna isommal-
la moottorilla ja vahvemmalla voimansiirrolla olevan Sampo 500 leikkuupuimurin osia. Ruisku 
on runko-ohjattava. Siinä on kaksi säiliötä, joissa toisessa on aina puhdasta vettä. Normaa-
listi ruiskun suuttimet ovat 
5 asteen kulmassa puomiin 
nähden, mutta kun ajonopeu-
desta johtuvaa tuulta ei tule, 
on suuttimet asennettu tässä 
suojuksilla varustetussa mal-
lissa 2–3 asteen kulmaan.  
Ruiskutuksia eivät pienet tuu-
let estä. Kun työkustannuksia 
ei huomioida, on ruiskutrakto-
rin tekeminen maksanut jonkin 
verran vähemmän kuin hinat-
tavat ruiskut.n

Itsekulkeva ruiskutraktori

Lyhyet Piikkiössä ovat touko-, kesä- ja heinäkuu ol-
leet hieman normaalia lämpimämpiä. Elokuu 
oli vastaavasti puoli astetta normaalia kyl-
mempi. Tehoisaa lämpötilasummaa on kerty-
nyt hieman normaalia enemmän. Toukokuus-
sa oli kuivaa ja silloin saadaan herkästi hallaa. 
Tänä vuonna pahimmat hallat osuivat päiville 
13.5., 16.5. ja 20.5. Näinä öinä maanpinnassa 
mitattiin MTT:n mittauspisteessä yli neljän as-
teen pakkaslukemia.

Kuivuus ja kosteus vaivanneet
Toukokuun sademäärä jäi tänä vuonna vain 
kolmeen millimetriin. Kuiva kausi alkoi jo 14.4., 
vaikka huhtikuun sademääräksi tuli lähes 

Kesä 2008 lämpöoloiltaan lähes 
normaali

Martti Vuorinen, MTT

normaali 31 mm. Tämän jälkeen alkoi sataa 
runsaammin vasta 9.6. kesäkuun alun ollessa 
sateeton. Loppujen lopuksi satoi kesäkuus-
sa ennätykselliset 101 mm.  Heinäkuussa ei 
saatu suuria sateita. Kolme ensimmäistä viik-
koa maa pysyi kuitenkin sopivan kosteana, 
sillä sadetta saatiin lähes joka toinen päivä. 
Heinäkuun kokonaissademäärä oli Piikkiössä 
vain 19 mm.  Elokuussa sateettomia päiviä 
on ollut kymmenen. Sademäärät ovat olleet 
heinäkuuta suurempia ja kuukauden koko-
naissademääräksi tuli lähes normaali 75 mm. 
Viljojen puinneille on tästä ollut jo selvästi hait-
taa, sillä kahta päivää pidempää poutajaksoa 
ei elokuussa ole ollut.n
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Yhteystiedot 
SUCROS OY  

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

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

Maatalousjohtaja Matti Kukkola  010 431 5703
   0400 407 916

Viljelypäällikkö Tero Tanner  010 431 4825
   040 543 6873

Viljelytoimisto Soili Saarinen  010 431 4810

Konsulentit Matti Hento  010 431 4811
   0400 222 546

 Heimo Holma  010 431 4812
   050 521 4623
  
 Pentti Suominen  010 431 4813 
   0400 223 396
 
 Heikki Väisänen  010 431 4814
    0400 416 992  
    
Mantere, Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
ruotsinkieliset  10300 KARIS 040 533 6497
   s-posti:
   staffan.eliasson@	
	 	 	 nsl.fi

   



Juurikassarka 3/2008  -  3�

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
   Toivonlinnantie 518  010 431 062  
  21500 PIIKKIÖ faksi (02) 737 6409

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

Johtaja Susanna Muurinen  010 431 8220

Lajikkeet Marte Römer-Lindroos 010 431 8215 
   
Kasvinsuojelu Liisa Eronen   010 431 8210
     
  
  
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 Marja-Liisa  Rantalantie 26 050 569 5627
 Mikola-Luoto 27800 SÄKYLÄ



FESTIVAL
Voit tuntea sokerin tuoksun ...

ZANZIBAR
Esteetön tulevaisuus !

esteetön 
tulevaisuus!
esteetön 
tulevaisuus!
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