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Tutkimuksen uudelleenjärjestely loppusuoralla
P

ohjankartanon koetila Perniön kunnassa
on kolmen vuosikymmenen ajan palvellut
sokerijuurikkaan tutkimuksen asemapaikkana. Tila hankittiin, rakennukset peruskorjattiin ja pellot kunnostettiin 1970-luvulla, jolloin
maamme sokeriteollisuus oli voimakkaassa
kasvuvaiheessa. Panostus tutkimukseen oli
kaukonäköinen. Uusien menetelmien selvittäminen kylvössä, kasvinsuojelussa ja sadon
korjuussa ja uuden viljelytekniikan soveltaminen tapahtui silloin nopeasti. Oli tärkeätä,
että siihen liittyviä kokeita voitiin tehdä omissa
olosuhteissa, jotka merkittävästi poikkeavat
naapurimaiden viljelyoloista puhumattakaan
eteläisimmistä alueista.

S

okerisektorin rakennekehitys on ollut
voimakas ja nopea. Äskeisen sokeriuudistuksen tavoitteena oli tuotannon keskittäminen
EU:n ytimeen. Suomelle annettiin kuitenkin
erityisehdot vähennetyn juurikassokerituotannon jatkamiseen. Ja tänä syksynä on edelleen
pyritty supistamaan sokerin tuotantoa kaikissa EU-maissa.

S

okerijuurikkaan Tutkimussäätiön hallitus
on vahvistanut, että jatkossakin tarvitaan
viljelyä palvelevaa tutkimusta ja kehittelyä.
Mutta sen rahoitusta joudutaan vähentämään
volyymin laskun ja toimialan heikentyneen
kannattavuuden takia.

V

iime vuoden lopussa tehtiin periaatepäätös sokerijuurikkaan tutkimuksen uudelleen organisoinnista. Kuluneen vuoden aikana Pohjankartanon koetila on myyty. Uusien
yhteistyötahojen kanssa on käyty neuvotteluja
ja päästy sopimukseen tulevista toimintamuodoista. Vanhaa, hyvin toiminutta organisaatiota on jouduttu purkamaan ja samanaikaisesti
kehittämään uutta, joka voi entistä pienemmin

kustannuksin toimia läheisessä yhteistyössä
muun maataloustutkimuksen kanssa.

S

jT:n sijoittuminen Piikkiöön, MTT:n puutarhatutkimuslaitoksen yhteyteen Yltöisiin, oli luonnollinen vaihtoehto sokerijuurikkaan viljelyn painopisteen kannalta. Kun
koetoiminnan vaativaa peltoa ja työtiloja löytyi
melko lähellä sijaitsevalta Tuorlan koulutilalta,
muodostui toimiva kokonaisuus. Juurikas, viljat, öljykasvit, puutarha - tutkimus ja opetus
lähekkäin – siinä on jo riittävä kriittinen massa
tulevaisuuden tarpeisiin.

K

olmikantamalli, jossa SjT jatkaa omana
organisaationa, vaatii kaikilta osapuolilta sopeutumiskykyä ja joustavuutta, jotta se
toimisi. Valmistelut ovat edenneet aikataulun
mukaan ja odotukset ovat tähän mennessä
täyttyneet. Muutoksen läpivieminen vaatii kaikilta paljon. Oma henkilöstö on kiitettävästi ja
solidaarisesti toteuttanut oman osuutensa,
vaikka se välillä on ollut henkisesti raskasta.
Vanhojen toimitilojen tyhjennys, uusien sisustus ja mittavan kalustomäärän siirto on vaatinut suuren työpanoksen.

T

utkimuksen uudelleenorganisointi on
tehty sellaiseen aikaan, jolloin sokerialalla
on vallinnut melkoinen epävarmuus. Tutkimus
on uusissa lähtökuopissa. Nyt olisi toivottavaa, että tuottajien ja teollisuuden kesken
kyettäisiin tekemään yhteisiä, kauaskantoisia
ja rakentavia päätöksiä sokerisektorin tulevaisuudesta.

H

yvää Joulua ja Onnellista Uutta Juurikasvuotta 2008!

3.12.2007 Nils Lindroos
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Sokerijuurikkaan tutkimus
siirtyy Piikkiöön
Susanna Muurinen ja Nils Lindroos, SjT

EU:n sokeriuudistuksen seurauksena sokeritoimialamme muuttuu
voimakkaasti. Enää on yksi toimiva juurikassokeritehdas Säkylässä.
Viljelyalasta puolet on jäljellä ja viljelyn rakenne on nopeassa
kehitysvaiheessa. Luonnollisesti tällä on vaikutuksensa myös
tutkimuspuolelle. Kotimaisen sokerijuurikkaan tutkimuksen oli myös
lähdettävä hakemaan uusia ratkaisuja tulevaisuuteensa.

Uusi toimintasuunnitelma

Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiön hallitus lähti kartoittamaan ja hakemaan mahdollisia toiminnan uudelleenjärjestelyjä jo vuonna 2006.
Lähtökohtana todettiin, että
nykyiset
Pohjankartanon
koetilan tarjoamat puitteet
ja resurssit olivat käymässä liian raskaiksi ylläpitää ja
uudistaa tulevilla tutkimustarpeilla. Muutosta lähdettiin
hakemaan myös Pohjankartanon ulkopuolelta. Prosessissa harkittiin uudelleen järjestelyjä Pohjankartanossa
tai pienempänä itsenäisenä
yksikkönä jonkin muun tutkimusyhteisön yhteyteen siirtymistä. Pontta uudelleensijoittumiseen antoi myös Salon
sokeritehtaan sulkeminen.
Perusteellisen selvitystyön
tuloksena päädyttiin Pohjankartanon myyntiin ja uuden
toimitilan hakuun muualta.
Uudelleensijoittumiselle löy - Juurikassarka 4/2007

tyi useampiakin vaihtoehtoja, joista lopulta päädyttiin
ratkaisuun, josta tiedotettiin
tammikuussa 2007. MTT:n
puutarhatutkimus Yltöisissä,
Piikkiössä oli valmis vuokraamaan toimistotilat SjT:n tutkijoille ja samalta seudulta Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitos Tuorla puolestaan oli
valmis tarjoamaan vuokralle
sijoituspaikan koetoimintaan
tarvittavalle kalustolle ja peltolohkojaan koekentiksi.

Pohjankartano myytiin,
uusi omistaja jatkaa
viljelyä ja laboratorion
toimintaa

Näiden edellä mainittujen
alustavien sopimusten turvin
Pohjankartanoa
lähdettiin
kauppaamaan talvella 2007.
Tarjousvaiheen ja kesällä jatkuneiden neuvottelujen jälkeen päädyttiin ratkaisuun,
jossa koetila ja osa toiminnoista myytiin kokonaisena
pakettina (kiinteistöt, maatila
ja laboratorio) metsänhoitaja

Pekka Laurilalle. Kauppakirja
allekirjoitettiin lokakuussa, lopullinen kaupan toimenpano
ja tilojen luovutus tapahtuu
15.1.2008.

AgroAnalyysit Oy

Uusi omistaja tulee jatkamaan laboratoriotoimintaa
Pohjankartanossa
uudella
toiminimellä, AgroAnalyysit
Oy. Laboratorio tulee tarjoamaan viljelijöille ja muille asiakkaille samoja analyysipalveluja kuin ennenkin. SjT:n
aikainen henkilöstö, jolla on
pitkäaikainen kokemus ja
perusteellinen
osaaminen
maatalouteen liittyvistä analyyseistä, vastaa jatkossakin
korkealuokkaisista palveluista.
Maataloustoimintaa
uusi
omistaja aikoo jatkaa tilalla
kattavasti, näin ollen myös
sokerijuurikas tulee kuulumaan hänen viljelysuunnitelmiinsa.

SjT:n uudet toimistotilat ovat ruokalarakennuksen yläkerrassa.

Sokerijuurikkaan
tutkimus Yltöisiin ja
Tuorlaan

SjT:n pääasiallinen toiminta eli sokerijuurikaan viljelyn kehittäminen Suomessa
(lajikekokeet, torjunta-aine
testaukset ja viljelyteknisiin
toimenpiteisiin liittyvä tutkimustoiminta) ja siihen liittyvä
henkilökunta sekä koneet siirtyvät Pohjankartanosta Piikkiöön. Näiden tavaroiden siirtoa uusiin tiloihin on aloiteltu
asteittain niin, että SjT pystyy
aloittamaan toimintansa Piikkiössä 10.1.2008 alkaen.

Piikkiössä, Yltöisissä SjT:n
käyttöön on vuokrattu MTT:n
rakennusten joukossa sijaitsevan ruokalarakennuksen
yläkerta, josta käsin tulevaisuudessa sokerijuurikkaan
tutkimusta vie eteenpäin SjT:n
tutkimushenkilökunta. Tässä
porukassa Piikkiössä työnsä
aloittavat johtaja Nils Lind-

roos, apulaisjohtaja Susanna
Muurinen, vanhemmat tutkijat Liisa Eronen ja Matti Erjala, tutkimusteknikko Pentti
Nurmi ja tutkimusagrologi
Marte Römer-Lindroos sekä
tutkimusapulainen
Hanne
Riski. Tämä henkilöstö tulee
jatkossa suorittamaan tutkimukseensa liittyvät kokeet
Tuorlan koulutilan pelloilla.
Kattavan Suomen juurikkaan
viljelyalueiden oloja palvelevan tiedon saamiseksi, varmistamiseksi ja levittämiseksi
tutkimusyhteistyötä viljelijöiden kanssa tullaan jatkamaan ja uusia yhteistyömahdollisuuksia kartoittamaan.
Toiminta tulee jatkossakin
keskittymään sokerijuurikaan
viljelyn ja sen tuottavuuden
parantamiseen. Ympäristötekijöiden ja viljelyteknisten
toimien vuorovaikutus tulee
edelleen korostumaan.

Tuorlan entiseen navettaan korjataan tilat koetoiminnalle.
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Susanna Muurinen,
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen apulaisjohtaja
Sauvosta kotoisin oleva Susanna Muurinen valmistui
agronomiksi vuonna 2000
maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Valmistumisen jälkeen hän jatkoi
tiedekunnan kasvinviljelytieteen laitoksella assistenttina
tutkimus- ja opetustehtävissä, joissa hän oli toiminut jo
aikaisemmin opiskeluaikanaan. Tutkimustyöt liittyivät
kevätviljan lajikevertailuihin
ja kuivuudensietoa kuvaavien ominaisuuksien kartoittamiseen, kuvaten mm. viljan
korteen muodostuvien välivarastojen hyödyntämistä jyvän
täyttymisessä.

Käytännön viljelyyn, niin viljan
kuin sokerijuurikkaankin osalta, löytyy yhteys Karunassa
sijaitsevan kotitilan kautta.
Susanna jatkoi kotitilansa
viljelyä vuokraviljelijänä vanhempiensa jäätyä eläkkeelle.
Vuokra-ala kuitenkin supistui
vuonna 2004, kun hän keskitti
viljelyn täysin harrastukseensa eli vihreään tankoparsaan.
Vuonna 1995 kesän mittainen työskentely Englannissa
jätti jälkeensä innostuksen
vihreän tankoparsan viljelyyn
ja sitä ruvettiin viljelemään
tilalla,
harrastusmielessä,
vuonna 1997. Tilan nykyinen
parsa-ala on vajaat 3 ha.

Vuonna 2001 Muurinen siirtyi
projektitutkijaksi kasvintuotannon tutkimukseen MTT:lle
Jokioisiin. Samoihin aikoihin
hän aloitti tohtorintutkintoon
liittyvät jatko-opintonsa. MTT:
llä toteutetussa tutkimusprojektissa Susanna tutki kevätviljojen typenkäytön tehokkuutta ja typpidynamiikkaa
eri viljalajeilla sekä vertaili
lajikkeiden välisiä eroja typenkäytön tehokkuudessa.
Väitöskirja kyseisestä tutkimusaiheesta hyväksyttiin
keväällä 2007. Hän valmistui
maatalous-metsätieteiden
tohtoriksi kesäkuussa 2007.

Parsa- ja sipuliviljelyksiä Sauvossa. Ensi vuonna parsa-ala
on noin kolme hehtaaria.
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Tutkimustyön kautta Susanna on hankkinut sekä vankan
kokemuksen että osaamisen
ongelmalähtöisestä ja muutoksille alttiista työstä, siihen

liittyvistä haasteista ja niiden
ratkaisemisesta. Hän kokee
edellä mainitut asiat vahvuutena uudessa työssään
Sokerijuurikaan Tutkimuskeskuksessa. Haasteita nykyi-

nen työ tuleekin asettamaan
jo pelkästään viimeaikoina
paljon puhuttaneilla sokerialan supistuksilla ja itse SjT:n
toimipaikan muuttumisella.
Hän kuitenkin toivoo soke-

rijuurikkaanviljelyn jatkuvan
Suomessa ja näkee viljelijöitä
suoraan palvelevan tutkimustyön tarpeellisena jatkossakin. n

Tutkimuskeskuksen
muutto

Mitä arkistossa olikaan?
Missä on Piikkiö?

Varastot täytyy siivota ...

...ja tyhjentää.
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Uusi toimitusjohtaja joutui
heti tiedotusmylläkkään
Leena Kaski, Suomen Sokeri Oy

DI Päivi Paakkarinen (48) aloitti Sucros Oy:n ja
Suomen Sokeri Oy:n toimitusjohtajana 17.9.2007.
Päivi on tullut töihin Suomen Sokerille heti
valmistuttuaan prosessikemian diplomi-insinööriksi
Teknillisestä korkeakoulusta, elokuussa 1983.
Hän aloitti hienokemian osastolla, mutta vuosien
kuluessa hän on ollut mm. prosessiosaston
päällikkönä ja tehtaanjohtajana. Porkkalan
tehtaanjohtajan tehtävää hän hoitaa edelleen.
Päivi joutui uutena toimitusjohtajana heti tiedotusvälineiden piirittämäksi. EU:n
maatalousministerit päättivät
syyskuun 26. päivänä sokerijärjestelmän uusista tiukennetuista ehdoista, koska EU:n
sokerituotanto ei ole supistunut odotetusti. Päätös on herättänyt suomalaisessa lehdistössä paljon mielenkiintoa
ja kansallista huoltakin, ja tilanne koko sokerikentällä on
edelleen avoin. Päivi sanoo:
"Tulin tähän tehtävään haastavassa tilanteessa. Olemme
viime viikot käyneet viljelijäjärjestöjen kanssa neuvotteluja juurikkaanviljelyn tulevaisuudesta ja yhtiön tavoite
on, että löydämme yhteisen
sävelen yhteisen tulevaisuutemme turvaamiseksi."

Säkylän tehdasta. Näin pitkät kuljetusmatkat eivät söisi
koko ketjun kannattavuutta.
“Teemme töitä sen eteen,
että viljelyhalukkuutta löytyisi
nykyisen EU-järjestelmänkin
hinnoilla. Uuden järjestelmän
sääntöjen mukaan meillä ei
enää ole mahdollisuutta maksaa viljelijöille samanlaista
lisähintaa kuin aikaisemmin.
Tarvitsemme tarpeeksi viljelijöitä ja viljeltyjä juurikaspeltoja juurikassokerituotannon
jatkamiseksi Suomessa. Viljelijöillä toisessa vaakakupissa
painavat Brysselin viimeksi
syyskuussa tarjoamat porkkanat, ja jos ne osoittautuvat
tuotannon jatkamista houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi,
niin olemme tiukassa tilanteessa”, Päivi pohtii.

Koko tuotantoketjun tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää,
että viljelyn rakennemuutos
saataisiin käyntiin ja juurikkaanviljely keskitettyä lähelle

Vaikka ajat ovat haasteelliset, Päivi ei epäröinyt ottaa
vastaan toimitusjohtajan tehtävää. Hän ei pelkää vaikeitakaan asioita ja ahkeruutensa,
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sitkeytensä ja monipuolisen
osaamisensa voimin hän vie
asioita eteenpäin. Vuosien
kokemus sokeriliiketoiminnassa osoittaa hänen sitoutumisensa tähän työhön. Hän
on toiminnassaan avoin ja
tasapuolinen ja hänen periaatteensa mukaan henkilöstö pidetään hyvin ajan tasalla
asioista.
Päivin perheeseen kuuluu
aviomiehen lisäksi kolme
lasta, poika ja kaksi tytärtä.
Kaksi vanhinta lasta on jo
muuttanut pois kotoa. Pari
vuotta 2000-luvun taitteessa
Päivi oli perheensä kanssa
Englannissa, missä hänen
Jari-puolisonsa oli työkomennuksella. Tämä aika oli koko
perheelle tärkeä ja antoisa
jakso. Päivi harrastaa kuorolaulua Murtosointu-nimisessä
kuorossa.n

WWW.SCHOPPE.DE

Kun lajike vastaa
viljelijän toiveita

105% suht. sokerisato (2005-2007)*
Hyvä Ramularian kestävyys
Varma, tasainen sato vuodesta
riippumatta
*Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

www.kws.com

KWS SCANDINAVIA A/S
Jörg Philipps
Tel.: +49-5561 311 628
Fax: +49-5561 311 928
E-mail: j.philipps@kws.com

Tarkkuuskylvön rinnalle
tarkkuuslannoitus
Matti Erjala, SjT

Sokerijuurikkaanviljelyssä on jo vuosikymmenten ajan totuttu sokerijuurikkaan tarkkuuskylvöön. Nyt Suomessa on hyvät mahdollisuudet siirtyä
myös tarkkuuslannoitukseen – siitä hyötyvät sekä viljelijän kukkaro että
ympäristö.
Sokerireformin aiheuttamat muutokset sokerijuurikkaan tuotantoympäristössä ovat aiheuttaneet sen, että nyt myös lannoitus pitää ja kannattaa
kohdistaa entistä tarkemmin kasvavan sokerijuurikasyksilön hyväksi
– jopa hieman sadon määrän kustannuksella.
“Hehtaarien lannoittamisesta” on siirryttävä juurikasyksilöiden lannoittamiseen. Se on yksi meidän mahdollisuuksistamme, kun pyrimme parantamaan sokerijuurikkaanviljelyn kannattavuutta tulevina vuosina.

Suomessa on hyvät mahdollisuudet noudattaa toisenlaista strategiaa kuin muissa
EU-maissa. Yksi Suomen etu
lienee siinä, että meillä on
käytössä sekä tarkkuuskylvö
(siemen paikkaansa) että rivilannoitus, muissa EU-maissa
on käytössä vain tarkkuuskylvö.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa tehtyjen ESA- ja
rivivälikokeiden perusteella
on voitu selvästi osoittaa, että
nykyisillä hintasuhteilla (halpa
juurikas/kalliit tuotantopanokset) parempaan taloudelliseen tulokseen päästään, kun
tuotantopanoksia käytetään
entistä vähemmän ja ne pyritään kohdistamaan tarkemmin sokerijuurikkaan hyväksi.
10 - Juurikassarka 4/2007

Sokerijuurikkaan lannoituksessa tapahtui noin neljännesvuosisata sitten suuri muutos, kun sokerijuurikaspelloilla
siirryttiin pintalannoituksesta
rivikohtaiseen sijoituslannoitukseen. Näin ravinteet voitiin
paremmin kohdistaa sokerijuurikkaan hyväksi – lannoiteravinteiden hyötysuhde nousi. Lannoituskäytäntö pysyi
kuitenkin vuosien saatossa
samana ts. kasvustot lannoi-

Sokerireformi antoi virikkeen
kustannusjahtiin. Nyt meillä
näyttäisi olevan oiva tilaisuus
merkittävästi vähentää sokerijuurikkaan lannoitusmenoja,
jos otamme tarkemmin huomioon kasvuston tiheyden
– rivivälin ja kylvöetäisyyden.
ESA-kokeiden tuloksista voitiin todeta, että sokerijuurikkaan lannoitus riippuu vain
kahdesta asiasta:

((1 000 000/r)/21 052,6)*x + ((30-0,63*r)/100)*(x/2) = kg/ha
<- rivivälikomponentti -> <-reunavaikutuskomponentti->

tettiin samojen periaatteiden
mukaan kuin “pintalannoituskaudella”.

Kaavassa r on riviväli sentteinä ja x laskettu lannoitustarve
kiloina.

Piirros 1. Lannoituksen riippuvuus rivivälistä ja siemenetäisyydestä
Piirros 1. Lannoituksen riippuvuus rivivälistä ja siemenetäisyydestä
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R = Riviväli cm
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Piirroksessa 1 on esitetty
suhteellinen lannoitustarve,
kun laskennassa on huomioitu riviväli, reunavaikutus ja
siemenetäisyys.
Nykyisen
suuruista
lannoitemäärää
piirroksen mukaan käytetään

silloin, kun riviväli on 47,5
cm ja siemenetäisyys 15 cm
(100 % suosituksesta).
Piirros on piirretty siten, että
jokaisella kylvetyllä siemenellä on yhtä paljon ravinteita

käytettävissään
(lannoiteravinteet + maan reservit).
Kaava on suhteellinen, mutta
se on helppo muuttaa myös
absoluuttiseksi, joka heti ilmoittaa lannoitustarpeen kiloina:
Juurikassarka 4/2007 - 11

(712,5*x/r+2,25*x–
0,04725*r*x)/s = kg/ha, jossa
x=nykyinen lannoitussuositus (kg)
r=riviväli (cm)
s=siemenetäisyys (cm)
Kaavaa käytetään jo Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen maalaboratorion laskemissa lannoitussuosituksissa.
On aivan selvää, ettei kasvuston manipuloinnissa kannata mennä äärimmäisyyksiin. Taulukossa 1 on esitetty
ohjearvoja maksimiriviväleistä eri siemenetäisyyksillä,
kun taimettumisolosuhteet
vaihtelevat. Hyvät taimettumisolosuhteet ovat yleensä
karkeilla
kivennäismailla,
keskimääräiset ovat yleensä
hyväkuntoisilla savimailla ja
huonot helposti kuorettuvilla hiesupitoisilla savimailla.
Eloperäisten maiden taimettumisolosuhteet ovat yleensä hieman heikommat kuin
karkeiden kivennäismaiden,
mutta paremmat kuin savimaiden. Taulukon luvuilla
pyritään siihen, että korjuukelpoisia yksilöitä olisi syksyllä enemmän kuin 50 000
kpl/ha. Taulukon luvuista voidaan päätellä, että esimerkiksi ESA-kylvöä (joka toinen
rivi pois) voidaan suositella
turvallisesti ainoastaan silloin, kun siemenetäisyys on
15 cm.
Esimerkkilaskelmat 1 ja 2
osoittavat
konkreettisesti
miten merkittävästä lannoitustarpeen vähenemisestä
on kysymys, kun riviväliä levennetään ja kylvöetäisyyttä
pidennetään.
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Taulukko 1. Maksimi riviväli eri siementäisyyksillä
(juurikkaita > 50 000 kpl/ha)

Taimettumisolosuhteet

Siemenetäisyys cm
15 16 17 18 19 20 21

Hyvät
Keskimääräiset
Huonot

98 91 85 81 76 73 69
90 85 80 75 71 68 64
84 78 74 70 66 63 60

Esimerkki 1. Lannoitussuositus, kun riviväli on 75,0 cm ja
siemenetäisyys 18 cm
– laskettu lannoitussuositus 611 kg/ha Pellon hiven Y 2
Suositus lasketaan alla olevasta kaavasta:
x:n paikalle laskettu lannoitussuositus (kg)
r:n paikalle riviväli (cm)
s:n paikalle siemenetäisyys (cm)
Vastaus: (712,5*x/r+2,25*x-0,04725*r*x)/s = 279 kg/ha
Pellon hiven Y 2
Esimerkki 2. Lannoitussuositus, kun riviväli on 55,0 cm ja
siemenetäisyys 21 cm
– laskettu lannoitussuositus 611 kg/ha Pellon hiven Y 2
Suositus lasketaan alla olevasta kaavasta:
x:n paikalle laskettu lannoitussuositus (kg)
r:n paikalle riviväli (cm)
s:n paikalle siemenetäisyys (cm)
Vastaus: (712,5*x/r+2,25*x-0,04725*r*x)/s = 367 kg/ha
Pellon hiven Y 2

Juurikkaan lannoitteet nyt
Pellon hiven Y 2 ja Hiven NK,
tuttua laatua uusilla nimillä
Aleksi Simula, Kemira GrowHow

Kemira GrowHow on valmistanut perinteisesti laadukkaita
lannoitteita sokerijuurikkaanviljelyn tarpeisiin. Tuotteet
ovat saaneet uudet nimet, sama laatu on tallella.

Sokerijuurikas on vaativa viljelykasvi, joka palkitsee huolellisen viljelijänsä. Puutteet
maan kasvukunnossa tai lannoituksessa taas kostautuvat
helposti. Tuottaakseen hyvän
sadon, sokerijuurikas vaatii
reilun määrän typpeä sekä
sopivasti fosforia ja kaliumia,
hivenravinteita unohtamatta.
Erityisesti natriumin ja mangaanin saanti on turvattava
hyvän sadon varmistamiseksi. Riittävä ravinteiden saanti
on tärkeää erityisesti nyt, kun
vain korkea satotaso takaa
riittävän tuoton viljelijän tekemälle työlle.

tehokkaasti maassa olevaa
fosforivarastoa kasvin käytettäväksi. Juurikkaan kaliumin
tarve vaihtelee viljavuusarvojen mukaan melko paljon. Jos
maan kaliumluokka on huono, on kaliumia lisättävä jopa
200 kiloa hehtaarille. Jos taas
viljavuusluokka on vähintään
tyydyttävä, ei kaliumin tarve
ole kovinkaan merkittävä ja
NPK lannoitteissa oleva kalium riittää varmasti.

Ravinteita sopivasti

Uusi ympäristötuki mahdollistaa juurikkaalle maalajista riippuen 120–140 kilon
typpilannoituksen. 140 kiloa
typpeä riittää kasvattamaan
hyvän juurikassadon, jos
muutkin ravinteet ovat kohdallaan. Fosforilannoitus perustuu uudessa ympäristötuessa maan viljavuusarvoihin.

Monella juurikastilalla pellon
fosforiluvut ovat varmasti korkealla eikä fosforia saa lannoituksen yhteydessä antaa
kovinkaan suuria määriä. On
kuitenkin hyvä muistaa, että
korkea pH (yli 6,5) vapauttaa

Sokerijuurikas suosii natriumia, joka säätelee naatin
vesitaloutta ja parantaa hallan- ja kuivuudenkestävyyttä.
Natriumlannoituksen määrä
vaihtelee maan natriumpitoisuuden mukaan. Jos maan
viljavuusluvut ovat kovin alhaiset, on lannoitustarve jopa
100 kg/ha. Sokerijuurikas on
mangaaninpuutteelle herkkä
kasvi. Toisaalta korkea pH
rajoittaa mangaanin käyttökelpoisuutta sen sitoutuessa
tiukasti maahan. Sokerijuurikkaalle suunnitelluissa lannoitJuurikassarka 4/2007 - 13

■ Erittäin korkea sokerisato
■ Paras sokerimehun laatu – korkea saanto-%
■ Hyvä taimipoltetta vastaan

■ Korkea sokeripitoisuus
■ Sileä juuri, alhainen multapitoisuus
■ Suuri ja peittävä naatti

Valitse LINCOL
ne tuovat varmu
www.hilleshog.fi
Edustajamme Suomessa, Henrik Svärd
vastaa mielellään lajikkeitamme koskeviin kysymyksiin.
Puh/faksi: 09-258 644 14 tai matkapuh: 0400-465 009.
Sähköposti: henrik.svard@sci.fi

Vuoden 2007 sato oli monelle ennätyssuuri. Tämä on
monen vuoden menestyksellisen jalostuksen ja
viljelijöiden suuren ammattitaidon tulos.
On aika suunnata katse vuoteen 2008!

LN ja JESPER,
uutta viljelyysi!
Juha Wikströmin juurikaspelto Särkisalossa 25.6.2007

Syngenta Seeds AB
Box 302, 261 23 Landskrona, Sverige

teissa on mangaania riittävästi varsinkin, jos käytetään
sijoituslannoitusta,
jolloin
lannoiteraidan maata happamoittava vaikutus mahdollistaa mangaanin liukenemisen
kasvin käyttöön.

Pellon hiven Y2 ja
Hiven NK

Tutut juurikassarjan lannoitteet muuttivat nimeään täksi
lannoitekaudeksi.
Vanhat
juurikkaan Y 1 ja Y 2 yhdistettiin ja niistä tehtiin uusi Pellon hiven Y 2 eli NPK 18-3-6.
Juurikkaan NK muuttui Pellon
hiven NK:ksi, johon lisättiin
samalla kaliumia kaksi prosenttia eli tuote on nyt NPK
18-0-8. Muutoksen yhteydessä tuotteet poistuivat ennakkotilausvalikoimasta ja niiden
hinnoittelu seuraa normaalien

lannoitteiden hintaportaita.
Hiven Y 2 sopii maille, joissa
fosforitaso on tyydyttävä tai
hyvä, Hiven NK taas sopii,
kun fosforilannoitusta ei tarvita. Molemmissa tuotteissa on
riittävästi natriumia, mangaania sekä booria juurikkaan
tarpeisiin. Ensi kertaa sokerijuurikaslannoitteiden historiassa ne sisältävät myös seleeniä (0,0015 %). Seleenin
käyttöä sokerijuurikkaalle on
tutkittu yhteistyössä Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen kanssa. Sadon määrään
ja laatuun seleenillä ei ole
ollut merkittävää vaikutusta,
mutta käytännön viljelmillä
on voitu nähdä, että seleeni
toimii myös sokerijuurikkaalla
“stressilääkkeenä” – lisää sokerijuurikkaan elinvoimaisuutta ääriolosuhteissa.

Juurikkaan lannoitteet sopivat myös viljoille. Erityisen
hyvin ne sopivat kauralle,
joka on herkkä mangaanin
puutteelle. Nurmi-sarjan tuotteista löytyvät myös natriumpitoiset lannoitteet Nurmen
Y 1 (20-3-5) ja Nurmen NK 1
(20-0-7), joita voidaan käyttää myös juurikkaalle. Nurmisarjan lannoitteita tilattaessa
on kuitenkin oltava varma,
etteivät alhaisempi natriumpitoisuus sekä erityisesti
puuttuva mangaani, aiheuta
ongelmia sadonmuodostuksessa. On hyvä muistaa, että
puutosoireiden
näkyessä
kasvustossa osa sadosta on
jo menetetty.n

Toivotamme Juurikassarka-lehden
lukijoille hyvää joulua
ja onnellista vuotta 2008.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus
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UUSi erino

mainen
lajike

maribo.com

WinSton

UUSi moniKErroKSinEn
PillEri - osa hyvän laadun
käsitteestä

· Hyvä sokerisato

mAriBon
pilleri on
uuden tyyppinen monikerroksinen pilleri, joka itää
paremmin sekä kosteissa että kuivissa
olosuhteissa.

· Erittäin hyvä sokeripitoisuus
· Erinomainen taimettuminen
· Sopii sekä aikaiseen että myöhäiseen nostoon
· Danisco Seedin ”Puhdas juurikas”
· Erittäin vähän kukkavarsia

Danisco Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5460 6031 · Fax: +45 5460 7068
www.maribo.com · daniscoseed@danisco.com

Pilleri imee vettä erittäin nopeasti ja
pitää kosteuden sisällään, samalla se
luovuttaa siemenen käyttöön vain sen
tarvitseman määrään vettä.

Sokerijuurikkaan lajikkeet
kasvukaudella 2007
Nils Lindroos, SjT

Viime kasvukausi oli sokerijuurikkaalle suotuisa. Ennusteen
mukaan saavutamme kaikkien aikojen satoennätyksen Suomessa
hehtaarisadon osalta. Myös sokeripitoisuus on ollut keskimääräistä
korkeampi. Prosessointilaatu on ollut hyvä johtuen juurikkaiden
alhaisesta kalium-, natrium- ja aminotyppipitoisuudesta.
Aikainen kylvö

Viljelyalueen eteläosissa routa suli maalis-huhtikuun vaihteessa ja Säkylän alueella
joitakin viikkoja myöhemmin.
Pohjankartanossa
ensimmäiset juurikkaat kylvettiin jo
huhtikuun alkupäivinä. Lähiympäristössä oli kylvö täydessä vauhdissa samalla viikolla. Alkuvaiheessa kylvetyt
lohkot kuorettuivat paikoin,
kun sade keskeytti kylvöjä.
Yleisesti kevättyöt alkoivat
huhtikuun lopussa. Keskikylvöpäiväksi muodostui 4.5.,
vajaa viikko normaalia aikaisemmin.

Juurikaskirppa ja
hyppyhäntäiset

Tuholaisia oli paljon liikkeellä
viime keväänä. Etenkin aikaisimmat kylvöt joutuivat niiden
hyökkäysten kohteiksi. Koealueilla saatoimme havaita,
että nykyinen tuholaispeittaus on paikallaan. Peittaamattomalla siemenellä kylvetyille
ruuduille tuli varsin harva
taimisto, vaikka tehtiin useita
tuholaisruiskutuksia. Peitatut
ruudut olivat täystiheät.
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Viimeisiä koeruutuja nostetaan Pohjankartanossa.
Hyppyhäntäiset
tuhosivat
pari koetta. Juurikkaat tulivat
hyvin taimelle, mutta ne kuihtuivat sitä mukaa, kun tuholaiset söivät juuret ja nakersivat
juuren niskaa. Hyppyhäntäiset viihtyvät kuohkeassa
maassa, jossa on runsaasti
eloperäistä materiaalia. Cruiser- tai Gaucho-peittaus ei
tehonnut niihin riittävästi ja
ruiskutus ei tavoita maassa
eläviä tuholaisia. Tarvitaan
tehokkaampia
peittausaineita hyppyhäntäisiin, ehkä
Poncho Beta olisi siinä paikallaan.

Kostea, lämmin kesä

Lämpösumma ylitti kymmenen vuoden keskiarvon, vaikka ei saavuttanut edellisen
kasvukauden poikkeuksellisen korkeaa tasoa. Alkukesä
oli lämmin, juurikkaan rivivälit
umpeutuivat aikaisessa vaiheessa eli hyvän sadon edellytykset toteutuivat jo kesän
alussa. Samanaikaisesti tuli
sopivasti sadetta ja rikkakasvien torjunta onnistui hyvin.
Juolavehnä ja muut juuririkkakasvi voitiin hävittää tehokkaasti, juurikaspellot olivat
siistissä kunnossa.

Paikallisesti
kukkavarsia

Kukkavarsien esiintyminen
vaihteli voimakkaasti. Käyttölajikkeista Jesper oli ainoa,
jolla ei ollut yhtään kukkavartta millään koepaikalla. Perniössä niitä oli eniten, 90 ja 350
kappaleen välillä hehtaarilla.
Janakkalan tilanne oli parempi ja Köyliössä ongelmia oli
ainoastaan Lincolnilla.
Ei ole helppoa ymmärtää,
miksi kukkavarsia tulee vain
joillakin lohkoilla ja lajikkeilla,
jotka aikaisempien koetulosten mukaan ovat kestäviä.
Alhainen lämpötila taimivaiheessa käynnistää kukkavarsien muodostumisen ja helle
keskeyttää prosessin. Jos ollaan hyvin lähellä sitä lämpösumman kynnysarvoa, jonka
jälkeen kukkimista tulee, voidaan olettaa, että se toteutuu
joillakin alueilla, muttei toisilla. Saman lajikkeen erien välillä tämä ominaisuus saattaa
myös vaihdella.

Ramulariaa vähän

Ensimmäiset lehtilaikut nähtiin
syyskuun alussa. Ne lisääntyivät korjuukauden alkuun mennessä, mutta yleensä saastunta oli vähäistä. Salon alueella kasvustot olivat selvästi
terveemmät kuin Hämeessä
ja Säkylän alueella, missä
loppusyksystä oli ruskehtavia
juurikaspeltoja. Erikoisuutena
voidaan mainita, että meillä tavattiin myös Cercospora-sienen aiheuttamia laikkuja viime
kesänä. Tämä sienitauti aiheuttaa suuria sadonmenetyksiä
Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Cescospora beticolan vioittama juurikkaan lehti. Ero Ramulariaan on lehtilaikkujen koossa, jotka ovat Cercosporalla
pienemmät kuin Ramularialla.
Kuva: LE/SjT

Satotuloksia

Kokeissa Lincoln antoi parhaan sokerisadon. Festival ja
Jesper ylsivät lähes samaan
tulokseen. Zanzibar ja Nordika olivat mittarin tasolla,
Annalisa oli kaksi prosenttia
huonompi. Heikoimmat satotulokset antoivat Avance ja
Etna, joiden ero mittariin oli
kahdeksan prosenttia.

Avancella oli korkein sokeripitoisuus (+0,5 %- yks.). Myös
Etna ja Nordika ylittivät mittarin tason (+ 0,3 %-yks.), samoin Lincoln ja Jesper (+ 0,2
%-yks.) Annalisa ja Zanzibar
olivat mittarin lukemissa. Festivalin sokeripitoisuus oli alhaisin kaikista lajikkeista (-0,5
%-yks.).n
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Melasniemen rahaston
laatupalkinnot
Melasniemen säätiön tavoitteena on sen perustamisesta lähtien vuonna 1962 ollut “Sokerijuurikkaanviljelyn kehittäminen sadon ja laadun suhteen”. Aluksi palkintoja jaettiin Salon
alueen viljelijöille. Vuodesta 1991 myös Oy Juurikassokerin alue tuli mukaan. Vuonna 1999
säätiö sulautui Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiöön, mukaan lukien Sirkka ja Reima Raidan
rahastoon tässä vaiheessa kaikki juurikkaanviljelijät tulivat mukaan laatupalkinnon jakojärjestelmään.
Nykyisin laatupalkinto myönnetään viljelijälle, jonka juurikasmäärä on vähintään 150 tonnia,
keskisadon pitää olla yli koko maan keskiarvon ja multapitoisuuden alle alueen keskiarvon.
Tärkein kriteeri on alueen korkein sokeripitoisuus.
Vuoden 2006 sadon perusteella jaettiin Melasniemen rahaston laatupalkinnot seuraaville
viljelijöille:
Satakunta 				
Naantali–Uusikaupunki			
Salo					

Ville Seuri, Pori
Jussi Seilo, Masku
Sirpa Nikkanen, Sauvo				

Häme–Itä-Suomi				
Etelärannikko–Ahvenanmaa		

Heikki Kekki, Janakkala
Ronny Jansson, Ahvenanmaa

Vuoden 2007 Juurikasisännäksi valittiin Olli Juvela Kokemäeltä.
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Olli Juvela, vuoden 2007
Juurikasisäntä
Heimo Holma, Sucros Oy

Olli Juvela viljelee tilaansa
Kokemäellä. Tila sijaitsee Kokemäenjoen pohjoispuolella,
5 km Kokemäen keskustasta
Harjavaltaan päin menevän
tien varrella. Matkaa sokeritehtaalle on suunnilleen 40
km. Tilan viljelypinta-ala on
vuokramaineen noin 260 ha.
Tilalla viljellään mallasohraa 170 ha (lajikkeet Saana
ja Scarlet), sokerijuurikasala on 40 hehtaarin kieppeillä
(lajikkeet Festival, Lincoln ja
Zanzibar),
säilykehernettä
on 30 ha (lajike Donana) ja
mansikkaa viljellään lähinnä
harrastuksena pienellä alalla. Kesantoa on velvoitteen
edellyttämä määrä. Isännän
ja Terhi-emännän lisäksi on
tarvittu osa-aikaisesti kaksi
työntekijää keväällä kylvötöissä ja syksyllä sadonkorjuussa. Oma poika Tapani ja
vävykokelas Niko opettelevat
myös tilan kaikkia hommia ja
Riikka-tytär on äitinsä jalanjäljissä perehtynyt mansikanviljelyyn.
Tilan pellot ovat savi-hiesupitoisia hietamaita, jotka
sopivat hyvin tilan viljelyskasveille. Kalkituksella on
huolehdittu, että pH on pääsääntöisesti yli 6,5. Salaojat
ovat melko vanhoja mutta
toimivia. Suurin osa maista

Autoilija Nurmi lastaamassa juurikkaita kourakuormaajalla Juvelasta. Isäntä on apumiehenä talikoimassa. Vaikka
vettä on satanut paljon, on juurikasauma yllättävän kuiva.
Multaa varisee vielä huomattava määrä pois juurikkaita
kuormattaessa.
kynnetään syksyllä vain joitakin hietaisempia peltoja jää
kynnettäviksi keväällä, näin
saadaan nopeutettua kevättöitä.
Muokkaus aloitetaan tasausäestyksellä. Tämän jälkeen
vedetään joustopiikkiäkeellä
reilu muokkauskerros. Kylvöalusta viimeistellään muokkaavalla jyrällä, näin saadaan
tasainen kylvöalusta ja 18
cm:n siemenvälilläkin hyvä
tasainen taimisto. Kylvössä
käytetään 12-rivistä Tumen
kyvölannoitinta.

Rikkakasvien torjunta

Viljelykierrolla pystytään torjumaan vaikeat rikkakasvit juurikasmailta lähes kokonaan.
Jos hernelohkona olleella
pellolla esiintyy valvattia,
ohdaketta tai juolavehnää,
lohko ruiskutetaan puinnin
jälkeen glyfosaatilla, 6 litraa
hehtaarille. Näin pystytään
pienillä sokerijuurikkaan torjunta-ainemäärillä ja kolmella
tai neljällä ruiskutuskerralla
pitämään maat puhtaana.
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Ruiskutusohjelma:
1. Betanal 1 l + Progress 1 l
+ Goltix 1 l + öljy 1 l
2. Betanal 1 l + Progress 1 l
+ Goltix 1 l + öljy 1 l
3. Progress 1,5 l + Goltix 1 l
+ öljy 1 l (lisätään määriä
3–4 ruiskutukseen tar-		
peen mukaan)
4. Progress 1,5 l + Goltix 1 l
+ öljy 1 l
Nykyään, kun siemenet ovat
Gaucho- tai Gruiser-käsiteltyjä, tuholaisruiskutuksia ei
tarvita.

Korjuu

Aikaisemmin nostoja urakoitiin kuudella yksirivisellä Jukolla, nyt juurikkaat nostetaan
yhdellä 6-rivisellä Kleinella.
Kun juurikasala vielä muutama vuosi sitten näytti kasvavan, päädyttiin tehostamaan
nostoja, ja vuonna 2003 ostettiin Kleine kahden miehen
porukkakoneeksi. Erkki Kangas Harjavallasta tuli toiseksi
osakkaaksi. Kun posti toi konelaskun Saksasta, se päätettiin maksaa osakkaiden
elopainon suhteessa (tällä
perusteella Juvela omistaa
koneesta 2/3, kirj. huom.).
Koneella nostetaan vuosittain
juurikasta 100–150 ha, joista
osakkaiden ala oli tänä vuonna noin 60 ha ja loput rahtinostoa. Vaikka rahtinostoista
sovitaan etukäteen, pyyntöjä
tulee joka vuosi vielä kesken
nostokaudenkin.

Kannattavuus

Tilalla lasketaan viljelyssä
olevien kasvien kannattavuut-
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ta vuosittain. Nyt mallasohrasta on lupailtu 250–260/tn.
Jos verrataan siitä ja sokerijuurikkaasta saatavaa nettotuloa/ha keskenään, ne ovat
varsin lähellä toisiaan. Sokerijuurikas vaatii työtä huomattavasti enemmän kuin vilja,
joten siitä saadaan enemmän
työtuloa tilalle. Vielä ei ole
suunnitelmissa hakea luopumistukea, mutta viljelyn pitää
kuitenkin kannattaa. Sopiva
juurikkaanviljelyala tälle työvoimalle ja konekannalle olisi
60–70 ha.
Isännän harrastuksena ovat
metallipajatyöt. Pajassa käyneet ovat sanoneet, että se
on “kuin paraskin leikkaus-

sali, puhdas ja instrumentit
paikoillaan”. Tulevanakin talvena on tarkoitus tehdä tilaajille 5–6 traktorin peräkärryä.
Vuosien mittaan kärryn malli
on kehittynyt niin, että suunnitteluun ei kulu enää paljon
aikaa. Kaikki pajan työt ovat
tilaustöitä, joten isäntien toivomukset erilaisista kärryistä
ja ratkaisuista voidaan ottaa
huomioon.
Nyt jäädään odottamaan,
toteutuvatko tilan toiveet sokerijuurikkaanviljelyn kannattavuudesta ja laajuudesta
seuraavina vuosina vai joudutaanko suunnitelmia muuttamaan.n

Juurikaskuljetukset
Ahvenanmaalta
Yngve Björklund, Sucros Oy

Salon sokeritehtaan lopetettua toimintansa vuoden 2006
käyntikauden jälkeen, joutuivat ahvenanmaalaiset juurikkaanviljelijät
suunnittelemaan miten juurikkaat saadaan kuljetettua Säkylän
tehtaalle. Paikallinen viljelijäyhdistys palkkasi avukseen
konsultin, joka selvitti eri mahdollisuuksia. Selvityksen tuloksena
“juurikaslaivat” suuntasivat tänä vuonna Uudenkaupungin
satamaan, mistä juurikkaat kuljetettiin autoilla Säkylään.

Ahvenanmaalla viljeltiin 540
hehtaaria juurikasta ja viljelijöiden määrä oli 66. Viljely on
keskittynyt Jomalaan ja Saltvikiin mutta myös ulkosaaristossa Sottungassa on neljä
viljelijää.
Juurikkaita otetaan vastaan
kolmella eri vaaka-asemalla.
Möckelö, jonne tuodaan suurin määrä juurikkaita, sijaitsee
parin kilometrin päässä Maarianhaminasta. Vuonna 2007
sinne tuotiin noin 16 000 tonnia juurikkaita. Vastaanotto
on avoinna neljä päivää viikossa ja laivoja kuormataan
joka toinen päivä.
Bartsgårdassa, joka sijaitsee
Ahvenanmaan pohjoisosassa, otetaan vastaan 10 000
tonnia juurikkaita ja sielläkin
kuormataan laivoja joka toinen päivä. Sottungan vaaka-asema on kaikkein pienin.
Sieltä kuljetettiin tänä syksy-

Bartsgårda

Möckelö

nä kolme laivakuormaa, yhteensä noin 1 200 tonnia juurikkaita. Vastaanottoasemilla
juurikkaat punnitaan ja jokaisesta kuormasta otetaan
näyte. Noin 40 % juurikkaista
kuljetetaan asemille kuormaautoilla mutta suurimman
osan kuljettavat viljelijät itse.

Sottunga

Kolme alusta mukana
kuljetuksissa

Juurikkaiden kuljetuksissa on
ollut mukana kolme alusta. 
M/s Casandra, jonka kantavuus on noin 1 500 tonnia, on
hoitanut kuljetukset Möckelön vaaka-asemalta. M/s Celia, kantavuus 1 150 tonnia,
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on hoitanut kuljetukset Barts
gårdan vaaka-asemalta ja
M/s Wilhelmine, kantavuus
noin 500 tonnia, on huolehtinut Sottungan juurikkaiden
kuljetuksesta Uuteenkaupunkiin.
Kuormaus on aloitettu aamulla ja sitä on jatkettu kunnes
laiva on saatu lastattua täyteen. Bartsgårdassa ja Sottungassa juurikkaat kipataan
suoraan laivaan ja Möckelössä kuormauksessa käytetään
pyöräkuormaajaa, jossa on
10 kuution kauha. Kuormaus
kestää 6–8 tuntia ja matka
Uuteenkaupunkiin 9–11 tuntia. Kuorman purku on aloitettu seuraavana aamuna.
Prima shipping Oy:n hoitamat laivakuljetukset ovat toimineet hyvin. Maantiekuljetukset Uudestakaupungista
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Juurikkaita kuormataan Bartsgårdassa.

Säkylään taas ovat takkuilleet, koska satamaoperaattori ei onnistunut saamaan
riittävästi kuljetuskalustoa.
Kokonaisuudessa

kuljetet-

tiin Ahvenanmaalta 26 500
tonnia juurikkaita, joiden sokeripitoisuus oli 18,19 % ja
multapitoisuus 9,23 %. Keskijuurisato oli 44 500 kg/ha ja
sokerisato 8 100 kg/ha.n

Jouluun perinteisesti kuuluvasta riisipuurosta saat herkullista jälkiruokaa, kun
maustat sen vaniljasokerilla ja pehmennät kermavaahdolla. Puuron kera tarjotaan mansikkahilloketta, jonka maku tuo kesän talven keskelle, kuten vanhassa
joululaulussakin lauletaan.

Viktorian mansikat
6 annosta

1 limetti
1 dl vettä
1 dl Dansukker Hillo-marmeladisokeria
250 g pakastemansikoita
Purista limetistä mehu. Pane mehu, vesi
ja jäiset mansikat kattilaan. Kuumenna
kiehuvaksi ja keitä 5–10 minuuttia. Sekoita kerran pari keittämisen aikana.
Voit valmistaa mansikat myös mikrossa.
Pane silloin kaikki aineet mikroaaltouunin
kestävään isoon kulhoon. Kuumenna täydellä teholla (noin 800 W) 6–8 minuuttia.
Sekoita pari kertaa keittämisen aikana.
Jäähdytä ja tarjoa vaniljaisen riisipuuron
kastikkeena.

Vaniljainen riisipuuro
6 annosta

1 1/2 dl vettä
1 dl puuroriisiä
5 dl maitoa
1/2 tl suolaa
1 dl kuohukermaa
2 rkl Dansukker Taloussokeria
1/2–1 rkl Dansukker Vaniljasokeria
Kuumenna vesi kattilassa. Lisää riisit joukkoon ja keitä kunnes vesi on imeytynyt riiseihin. Lisää
maito ja jatka keittämistä miedolla lämmöllä noin 45 minuuttia. Sekoita puuroa silloin tällöin kypsymisen aikana. Mausta suolalla ja jäähdytä.
Vatkaa kerma ja sokerit vaahdoksi. Sekoita vaahto puuroon ja annostele puuro jälkiruoka-astioihin. Sekoita Viktorian mansikat ja annostele ne juuri ennen tarjoilua riisin päälle.
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Yhteystiedot
SUCROS OY
Pääkonttori ja Säkylän tehdas		
		
Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet:

Maakunnantie 4
27820 SÄKYLÄ

010 431 060
faksi 010 431 4855

etunimi.sukunimi@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		
			
		
Pentti Suominen		
			

010 431 4812
050 521 4623
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
ruotsinkieliset		
10300 Karis
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(019) 232 111
040 533 6497
s-posti:
staffan.eliasson@
nsl.fi

			

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS
		
		
SjT:n sähköpostiyhteydet:

Korvenkyläntie 201
25170 Kotalato

010 431 062
faksi (02) 737 6409

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 sokerijuurikasvaliokunnan puheenjohtaja
Pekka Myllymäki
		
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
sihteeri
Antti Lavonen
		
Sokerijuurikkaan viljelijöiden
neuvottelukunnan puheenjohtaja
Petri Lauttia
		

Raveantie 81
23140 Hietamäki

(02) 431 0300
0400 828 375

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 413 2462
040 558 0512

Lauttiantie 94
14300 Renko

(03) 618 9630
050 520 4059
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PUB BOBCAT fins 2rassen

21-09-2007

11:22
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esteetön
tulevaisuus!

FESTIVAL

Voit tuntea sokerin tuoksun ...
• Suhteellinen sokerisato

(‘04-’06)

:

105

:

105

ZANZIBAR
Esteetön tulevaisuus !
• Suhteellinen sokerisato

(‘04-’06)

