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"Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos". 
Se on kulunut ilmaisu globalisoinnin ja 

ilmastomuutoksen maailmassa, mutta etenkin 
maataloudessamme se on jatkuvasti ajankoh-
tainen.

Suomen maatalous koki vahvimman mur-
rosvaiheensa liittyessämme EU:hun. Sa-

malla jouduimme EU:n maatalouspolitiikan 
myllyyn, joka jauhaa hitaasti, mutta varmasti. 
Tähän mennessä viljelijät ovat selviytyneet 
muutosprosessista yli odotusten, vaikka byro-
kratia usein tuntuu tuskalliselta. Taloutta tur-
vaavat suojaverkot ovat pitäneet. Uudistukset 
jatkuvat, markkinavoimat vahvistuvat, mikä 
toivottavasti vähentää keskusjohdon ja virka-
miesvallan vaikutusta. Ehkä saadaan päätös-
valta siirretyksi takaisin kansalliselle tasolle 
ja voitaisiin harjoittaa sellaista maatalouspo-
litiikkaa, joka huolehtii oman maan tarpeista 
yhteismarkkinoilla.

Sokerisektori tuli myöhäisessä vaihees- 
sa mukaan uudistusprosessiin. Tuonti-

rajoitukset ja vientituet muodostivat pitkään 
kestävän suojamuurin EU:n ympärillä, mutta 
hiljalleen ympäröivän maailman paine vahvis-
tui. WTO-päätökset ja EBA-sopimus johtivat 
siihen kehitykseen, jonka olemme kokeneet 
viime vuosina.

Vilja- ja maitotuotteiden kysyntä on kas-
vanut ja hintataso on noussut. Markkina-

mekanismit ovat siis todistetusti vaikuttaneet, 
julkinen ohjaus vähenee. Valitettavasti samaa 
trendiä ei nähdä vielä sokerisektorilla, jonka 
kiintiöt ja hinnat ovat komission ohjauksessa. 
Pitkällä tähtäimellä on tuskin mahdollista, että 
yksittäinen tuotantohaara noudattaa erilaista 
kaavaa. Sokeritoimiala sopeutunee kysynnän 
ja tuotteen ominaisuuksien mukaiseen hin-
noitteluun. 

Parhaillaan EU:n vahvistamat juurikkaan 
minimihinnat ovat voimassa seuraavat 

seitsemän vuotta. Paikallisesti viljelijät ja teol-
lisuus voivat sopia omista lisäehdoista. Toimi-
alasopimuksessa Sucros Ab:n ja MTK/SLC:n  
välillä on näistä säädetty. Sopimus on voi-
massa seitsemän vuotta, mikä tyydytyksellä 
on todettava. Epävarmuus on kestänyt monta 
vuotta, nyt saadaan työrauha. Viljelyä voidaan 
suunnitella pitkäjänteisesti ja tarpeellisia in-
vestointeja voidaan harkita. 

Totuuden nimissä on myös myönnettävä,  
että juurikkaan viljelyn talous on entistä 

kireämpi. Se on valitettavasti johtanut siihen, 
että suuri joukko taitavia viljelijöitä on joutunut 
lopettamaan liian pitkien matkojen tai muiden 
rakennesyiden takia. Jatkavat viljelijät sijait-
sevat lähempänä tehdasta. He ovat arvioineet 
omalta kohdaltaan, että viljelyehdot antavat 
kohtuullisen kannattavuuspohjan.  

Jouduimme odottamaan tämän vuoden  
helmikuuhun asti, ennen kuin teollisuus 

lopullisesti vahvisti, että solmitut viljelyso-
pimukset riittävät takaamaan sokeritehtaan 
jatkamista. Päätöstä odottaessamme lykättiin 
Juurikassaran ensimmäisen numeron ilmes-
tymistä. Nyt julkaisemme kaksoisnumeron 
1–2/2008.

Muutoksen tuulet puhaltavat myös hen- 
kilökohtaisesti. Tutkimusorganisaation 

rakennemuutos alkaa olla lopuillaan ja itse 
luovun tehtävästäni tulevana kesänä. Tämä 
on viimeinen panokseni tähän keskusteluun ja 
haluan kiittää kaikkia viljelijöitä, työtovereita ja 
liikekumppaneita, joiden kanssa olen saanut 
tehdä yhteistyötä yli kolmen vuosikymmenen 
aikana toimiessani sokerialalla.

 26.3.2008  Nils Lindroos 

JATKUVA RAKENNEMUUTOS
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Yli 1 000 viljelijää jatkaa 
sokerijuurikkaan viljelyä  
Kun komissio vuosi sitten 
keväällä ilmoitti aikeistaan 
tehdä merkittäviä muutoksia 
sokerin rakenneuudistustu-
kijärjestelmään, oli jo silloin 
odotettavissa, että suomalai-
selle juurikassokerin tuotan-
nolle on odotettavissa taas 
kerran vaikeat ajat. Ja niinhän 
siinä sitten kävikin, että koko 
syksy ja talvi elettiin epävar-
muudessa aina siihen asti, 
kun päätös Säkylän tehtaan 
toiminnan jatkamisesta hel-
mikuussa saatiin. Tämä aika 
ei ollut kenellekään miellyt-
tävää, päinvastoin. Kiintiöstä 
10 % jouduttiin myymään ja 
40 % viljelijöistä joutui teke-
mään päätöksen juurikkaan-
viljelyn lopettamisesta. Monet 
olivat tätä päätöstä varmaan 
pohtineet jo pidemmän aikaa 
ja siihen ehkä jollakin tavalla 
valmistautuneetkin, mutta 
monen osalta lopullinen pää-
tös syntyi vasta tammikuus-
sa.      

Toimialasopimus saa-
tiin valmiiksi juuri en-
nen vuodenvaihdetta ja 
heti tammikuun alussa 
kaikille niille viljelijöille, 
joilla oli toimitusoike-
utta v. 2007, lähetettiin 
sopimustarjous. Sopi-
muskierros oli aiempiin 
vuosiin verrattuna siinä 
mielessä poikkeukselli-
nen, että nyt viljelijöiltä 
kysyttiin, kuinka suu-

reen kaksivuotiseen viljelys-
opimukseen kukin on halu-
kas sitoutumaan. Tarjouksen 
perustana oli vuoden 2007 
toimitusoikeus, josta myytyä 
10 prosenttia vastaava osuus 
oli vähennetty. Viljelijöillä oli 
tämän lisäksi mahdollisuus 
esittää, kuinka paljon he olivat 
halukkaita kasvattamaan sopi-
mustaan. 
 
Yhteensä 1 073 viljelijää vas-
tasi haluavansa jatkaa ja näis-
tä 966, eli 90 %, halusi lisätä 
viljelyalaansa. Yhteensä 805 
viljelijää päätti lopettaa juu-
rikkaan viljelyn. Kaiken kaik-
kiaan viljelyhalukkuutta löytyi 
yhteensä n. 82 000 valko-
sokeritonnin tuottamiseksi, eli 
1 000 tonnia yli sokerikiintiön. 
Näihin lukuihin perustuen kat-
sottiin, että viljelyhalukkuutta 
on riittävästi, ja raaka-aineen 
saanti Säkylän tehtaalle voi-
daan turvata. 

Alla olevassa taulukossa nä-
kyy myös se voimakas vilje-
lyrakenteen muutos, joka nyt 
tapahtui. Kun keskimääräi-
nen kuljetusmatka v. 2007 oli 
reilut 110 km, laskee se tänä 
vuonna n. 90 km tasolle. 

Taulukko ei kerro aivan lopul-
lista tilannetta, sillä sopimus-
tarjouskierroksen jälkeen on 
muutama viljelijä valitettavasti 
joutunut perumaan jatkopää-
töksensä, terveys- ym. syihin 
perustuen. Samaten muuta-
malle viljelijälle tuli yllätykse-
nä se, että tällä kertaa lähes 
koko pyydetty lisämäärä voi-
tiin myös tarjota. Kuitenkin 
vastapainoksi on myös muu-
tama uusi viljelijä saatu mu-
kaan. Lopullinen viljelijämää-
rä asettunee n. 1 065 tasolle 
ja viljelypinta-alaksi tulee 
reilut 14 000 hehtaaria. Tällä 
viljelijämäärällä ja pinta-alalla 
pystytään kuitenkin varmista-

Viljelyhalukkuutta riittävästi 
Matti Kukkola, Sucros Oy
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maan, että jos säiden haltija 
tulevana kasvukautena on 
vähänkään suosiollinen, so-
kerikiintiö saadaan hyvin täy-
teen ja suomalasille asiakkail-
le voidaan edelleenkin tarjota 
suomalaista sokeria. 

EU:n sokerimarkkina 
kohti tasapainoa
Koko rakenneuudistuspro-
sessin taustalla on ollut EU:n 
suuri sokerin ylituotanto, tue-
tun viennin loppuminen sekä 
jo tehdyt päätökset raaka-
sokerin tuonnin osittaisesta 
vapauttamisesta. Komission 
lähtökohta oli, että EU:n si-
säistä tuotantoa on supistet-
tava n. 6 milj. tonnilla, jotta 
tuotanto lisättynä ruokosoke-
rin kasvavalla tuonnilla saa-
taisiin vastaamaan kulutusta, 
jonka arvioidaan olevan 16 
milj. tonnin luokkaa. Tästä n. 
13 milj. tonnia olisi EU:ssa 
tuotettua juurikassokeria ja 
n. 3 milj. tonnia ruokosoke-
ria, jota tuodaan enenevässä 
määrin ns. maailman vähiten 
kehittyneistä maista. Kysy-
mys on siis osittain myös 
eräänlaisesta “kehitysavus-
ta”, ei pelkästään kaupan va-
pauttamisesta. 

Kiintiöiden leikkaustavoit-
teesta oli tammikuun loppuun 
mennessä toteutunut vajaat 
5 milj. tonnia, joten urakasta 

on jäljellä vielä reilut miljoona 
tonnia. Jollei riittävää mää-
rää kiintiöstä luopujia löydy, 
voi komissio tehdä lopullisen 
leikkauksen vuonna 2010. 
Toteutuuko tuo leikkaus ja 
jos niin minkä suuruisena, se 
nähdään vasta 2010. Jos ku-
kaan ei enää vapaaehtoisesti 
myy kiintiötään ja lopulliseen 
leikkaukseen päädytään, oli-
si komission alustavan arvion 
mukaan Suomen osuus tästä 
reilut 1 000 tonnia, eli 1,4 % 
kiintiöstä.  

Sokeriteollisuudella oli kui-
tenkin vielä 31.3.2008 asti 
mahdollisuus myydä lisää 
kiintiöitä ja saada siitä täysi 
luopumiskorvaus, mukaan 
lukien viljelijöille maksettava 
lisätuki. Sucros on päättänyt, 
että Suomessa ei enempää 
kiintiötä myydä, joten jatkam-
me 80 999 tonnin kiintiöllä. 
Tätä kirjoitettaessa on tie-
dossa, että Danisco Sugar 
aikoo vielä myydä yhteensä 
n. 5 % kiintiöstään muissa 
tuotantomaissaan paitsi Suo-
messa. Mikäli myös muualla 
EU:ssa lisää luopujia löytyy, 
pienentää se vuoden 2010 
leikkaustarvetta, myös Suo-
men osalta.

Komissio päätti myös, että 
keväällä 2008 ei tehdä ns. 
ennakoivaa markkinoiltave-

toa. Perusteena tälle oli se, 
että kiintiöiden myynti on 
edistynyt hyvin, ja nyt kun so-
keriteollisuus tietää tilanteen, 
lisämyyntejä on vielä odo-
tettavissa. Vielä on kuitenkin 
olemassa mahdollisuus, että 
syksyllä 2008 tehdään mark-
kinoiltaveto. Jos näin käy, se 
on Suomen osalta todennä-
köisesti kuitenkin niin pieni, 
ettei se aiheuta meille suu-
rempia ongelmia.

Seitsemän vuoden työ-
rupeama edessä
Juurikkaanviljelyn ja juuri-
kassokerin tuotannon ehdot 
ja edellytykset seuraavalle 
seitsemälle vuodelle ovat nyt 
pääosin selvillä. Sokerin tuo-
tanto ja kulutus EU:ssa ovat 
hyvää vauhtia matkalla kohti 
tasapainoa, joka toteutues-
saan toisi vakautta ja pitäisi 
sokerin markkinahinnan vä-
hintäänkin “siedettävänä”. 
Tämä taas antaisi Sucroksel-
le hyvät edellytykset toimia 
kannattavasti, joka edelleen 
johtaisi entistä parempaan 
hintaan juurikkaasta. Tavoite 
on yhteinen, ja tie sinne voi 
toisinaan olla kivinen, mutta 
sitä kohti meidän kaikkien on 
nyt tehtävä työtä.n
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Voidaan kuitenkin mennä vie-
lä pidemmälle ja laskea, mikä 
on lajikkeiden kannattavuus 
viljelijöille. Silloin voidaan 
myös ottaa huomioon sie-
men- ja kuljetuskustannusten 
erot.

Lajikekokeiden tuloksia
Tutkimuskeskus tekee vuosit-
tain yhteenvedon lajikelistalle 
hyväksyttyjen ja Sucroksen 
kautta tilattavien lajikkeiden 
tuloksista (kuva 1). Tulok-
set löytyvät kotisivultamme 
(www.sjt.fi). Niiden pitäisi olla 
viljelijöille tuttuja, koska ne 
ovat yleensä liitteenä vuoden 
alussa lähetettävässä viljeli-
jäkirjeessä. 

Taloudellisuus
Yhdessä Hilleshögin edus-
tajan Henrik Svärdin kanssa 
olemme mittariin verrattuna 
laskeneet lajikkeiden välisiä 
kannattavuuseroja eri kulje-
tusmatkoilla (40 km, 140 km, 
240 km). Tuotoista on vähen-
netty nettokuljetuskustannus, 
joka muodostuu puhtaiden 
juurikkaiden ja mullan kulje-

tuskustannuksesta vähen-
nettynä kuljetuskorvauksella. 
Eri lajikkeiden siemenkustan-
nukset on myös otettu huomi-
oon.

Tulokset esitetään kuvassa 
2, josta nähdään, että edelli-
seen kuvaan verrattuna lajik-
keiden paremmuusjärjestys 
on muuttunut.

Korkea sokeripitoisuus 
parantaa kannattavuutta
Juurikaslajikkeiden jalostuk-
sessa voidaan saada sama 
sokerisato panostamalla joko 
lajikkeisiin, joilla on korkea 
juurisato ja alhainen sokeri-
pitoisuus tai suuntautumalla 
lajikkeisiin, joilla on korkea 
sokeripitoisuus mutta alhai-
nen juurisato (Z-tyyppejä).

Juurikaslajikkeiden suhteelli-
nen kannattavuus

Nils Lindroos, SjT

Kun lajiketoimikunta hyväksyy uusia viljelylajikkeita, vertaillaan ensi 
kädessä lajikkeen satotuloksia, lähinnä sokerisatoa, aikaisempien 

lajikkeiden satoon. Myös muut viljelyominaisuudet, kuten kukkavarsi- 
ja tautiherkkyys, varsinkin Ramularia, otetaan huomioon valintaa 

tehtäessä. Kaikkien lajikkeiden täytyy olla hyvän laatuisia eli niistä 
pitää saada korkea saanto sokeritehtaalla.

Kuva 1. Lajikkeiden paremmuusjärjestys perustuu soke-
risatoon. 
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Kuvassa 3 verrataan keske-
nään neljää teoreettista laji-
ketta, joilla on sama sokeri-
sato. Lajikkeella POL- on 0,5 
prosenttiyksikköä alhaisempi 
sokeripitoisuus kuin mittarilla, 
POL+:lla 0,5 prosenttiyksik-
köä korkeampi ja POL++:lla 
1 prosenttiyksikköä korkeam-
pi kuin mittarilla. Lajikkeella 
Clean on 3 prosenttiyksikköä 
alhaisempi multapitoisuus, 
sokeripitoisuus on sama kuin 
mittarilla.

Juurikkaiden hinta ja kulje-
tuskorvaus ovat laskeneet 
mutta kuljetus- ja siemenkus-
tannukset pysyvät ennallaan 
tai ovat nousussa. On entistä 
edullisempaa pienentää teh-
taalle kuljetettavaa määrää. 
On siis kannattavaa panostaa 
lajikkeisiin, joilla on korkea 

sokeripitoisuus edellyttäen, 
että niistä saa yhtä suuren 
sokerisadon. Jos lajikkeet 
vielä ovat hyvän muotoisia 
(Clean Beet), voidaan saada 
lisää säästöä, kun multarahti 

pienenee. Korkean sokeri-
pitoisuuden ja alhaisen mul-
tapitoisuuden hyöty kasvaa 
pidemmillä kuljetusmatkoilla. 
n
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Säkylässä tehtiin historiaa, 
kaikki tärkeät tunnusluvut 
olivat ennätystasolla. Sokeri-
tehtaan suorituskykyä seura-
taan syksyisin hyvin tarkasti 
ja toiminnalle asetetaan ta-
voitteita. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tehdään val-
mistelutyöt mahdollisimman 
hyvin ja annettuja resursseja 
käytetään tehokkaasti hy-
väksi. Monet muutkin tekijät 
vaikuttavat tulokseen, juurik-
kaan laatu, syksyn sääolot, 
henkilöstön ammattitaito ja 
sitoutuminen. Kaiken osu-
essa kohdalleen kirjoitetaan 
tunnuslukuja historiaan. 
Historiankirjoihin kirjoitetaan 
myös käynnissä olevien juu-
rikassokeritehtaiden määrä. 
Kuusikymmentä vuotta sitten, 

1947 oltiin viimeksi tilantees-
sa, jolloin Suomessa kävi vain 
yksi tehdas. Kaikki vastuu ja 
odotukset kohdistuvat jatkos-
sa Säkylään.

Säkylässä odotuksen 
vuosi
Kesällä vallitsi yleisesti pes-
simismi ja uskonpuute toi-
minnan jatkumiseen häiritsi 
kaikkia toimia. Syksy lähestyi 
vääjäämättä ja näin todelli-
nen voimainponnistus. 

Sadosta odotettiin hyvää ja 
sen vuoksi käynti aloitettiin 
ennätyksellisen aikaisin 20.9. 
Syksyn juurikkaiden koko ja 
muoto helpottivat käsittelyä. 
Vastoin odotuksia nousi mul-
tapitoisuus korkeaksi, 13,1 

prosenttiin, toisaalta juurik-
kaassa oli hyvä sokeripitoi-
suus, polarisaatio oli 16,81. 
Leikkaus kesti 88 vuorokaut-
ta ja loppui 16.12., käynnin 
keskileikkaus oli 7 669 tonnia 
vuorokaudessa ja viimeiset 
sokerit kiteytettiin 20.12. Ku-
luneen käyntikauden haas-
teisiin pystyttiin vastaamaan 
hyvin ja näin ollen tulos käyn-
nistä on hyvä. 

Prosessin häiriöitä ei 
ollut
Käynnissä oli vain kaksi häiri-
ötä, jotka kohdistuivat voima-
laitoksen höyryntuotantoon ja 
ulkopuoliseen sähköverkkoon 
(ukkosen aiheuttamaan), 
häiriöitä oli kaikkiaan kolme 
tuntia. Juurikkaan proses-

Säkylän tehtaan käyntikausi 
2007

Markku Haikonen, Sucros Oy
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Autoilijoita vuosikausia teh-
taan portin pielessä junavau-
nussa palvellut “saluuna” 
lopetti toimintansa ja ruokailu 
järjestettiin tehtaan ruokalas-
sa, ravintola Myllynkivessä. 
Vanhalle aumakentälle tehtiin 
paikoitustilaa kuorma-au-
toille. Näin kuljettajatkin sai-
vat nauttia kunnon lounaan 
asianmukaisissa tiloissa. 
Tähän ratkaisuun oltiin tyyty-
väisiä.
 
Salon ja Säkylän kuljetus-
suunnitelmat on aina tehty 
Säkylän ohjelmalla, mutta 
niitä on sovellettu eri tavalla. 
Nyt käyttöön otettiin Salossa 
ollut tulkinta ja Säkyläläiset 
saivat tottua uuteen malliin. 
Ennen käyntikauden alkamis-
ta autoilijat vaativat vastaan-
oton aloittamista aamuisin klo 
4.00. Tehtaalla uskottiin, että 

tavara pystytään vastaanot-
tamaan klo 6.00 ja 21.30 vä-
lillä. Tähän autoilijat viimein 
suostuivat, kun luvattiin, että 
tarvittaessa vastaanottoaikaa 
tarkistetaan, tarvetta ei tullut. 

Aamun ensimmäiset 1,5 tun-
tia varattiin pitkämatkalaisille 
(yli 100 km), jotta he ehtivät 
ajaa enemmän kuin kuorman 
päivässä. Näin pyrittiin estä-
mään aamuruuhkan syntymi-
nen. Järjestelmä pelasi aika 
hyvin ja normaalisti aamuisin 
ei esiintynyt mainittavia ruuh-
kia.

Pidemmät kuljetus-
matkat
Myös keskimääräinen kul-
jetusmatka oli pidempi kuin 
aikaisemmin. Eniten tilanne 
muuttui Salon itä- ja etelä-
puolella sijaitsevien tilojen 

Kuljetukset 2007

Matti Hento, Sucros Oy

Sokerijuurikkaiden kuljetukset viime syksynä 
olivat poikkeukselliset aikaisempiin vuosiin 

verrattuna. Moni asia muuttui. Nyt oli käytössä 
vain yksi tehdas. Siitä seurasi, että tehtaalle 
toimitettava juurikasmäärä oli suurempi kuin 

koskaan aikaisemmin. Tehtaan leikkauskapasiteetti 
oli aiempaa suurempi eli yli 8 000 tonnia puhdasta 

juurikasta vuorokaudessa, mikä on yli  9 000 tonnia 
multaisia juurikkaita. Lisäksi valmista sokeria 

tulee noin 1 200 tonnia, leikettä noin 360 tonnia 
ja puristekalkkia noin 250 tonnia. Saman pihan ja 
vaa´an kautta kulkevat myös Apetitin vihannekset 

ja valmiit tuotteet. Ei siis ihme, jos vaa´alla on 
hetkittäin jonoa.

sointilaatu oli huippuhyvä, 
mikä mahdollisti hyvän tuo-
telaadun. Syksyn epävarmat 
säät heikensivät kuitenkin juu-
rikkaan laatua ja käynnin lop-
pupuolella oli jaksoja, jolloin 
juurikkaan prosessoinnissa 
tarvittiin erikoisjärjestelyjä.

Tulevia haasteita
Suomessa on tehty merkit-
täviä muutoksia juurikasso-
kerisektorilla. Näin meille on 
tulossa uusiakin kehitystar-
peita, emmekä saa unohtaa 
näitä jo pitkään esillä olleita. 
Vaikka käynti onnistui, juurik-
kaan pilaantumisesta johtu-
vat haitat ovat aina merkittä-
viä häiriötekijöitä, joten juurik-
kaan varastointiin ja toimitus-
laatuun on tarve löytää mer-
kittävä parannus. Säkylässä 
on viimevuosina parannettu 
vastaanottoa ja pesua mutta 
ratkaisematta on vielä miten 
saamme vastaanotettavan 
juurikasvirran tasaiseksi koko 
vastaanottoajalle. Eikä pidä 
unohtaa myöskään mullan 
vähentämiseksi tehtävää työ-
tä. Prosessia pitää myös te-
hostaa etenkin energiankäy-
tön suhteen. Näin ollen meille 
kaikille riittää haasteita.

Tuotantolukuja
Juurikasta 673 109 t
Leikkaus 7 669 t/d
Sokeria 101 252 t
Sokeria 1154 t/d
Puristinleikettä ka  374 t/d
Melassia 268 t/d
Puristekalkki 261 t/d
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kohdalla. Heillä kuljetusmat-
ka piteni tasan sen verran 
kuin Salon ja Säkylän tehtai-
den välinen etäisyys eli 108 
km. Siellä myös autoilijoiden 
kuljetuskapasiteetti muuttui 
oleellisesti. Aiemmin lähel-
tä tehdasta monta kuormaa 
päivässä kuljettanut autoilija 
joutui tilanteeseen, jossa yh-
dellä autolla ei ehtinyt tuoda 
kuin kaksi kuormaa ja silloin-
kin kuljettajan työaika ylittyi. 
Niinpä oli joko vähennettävä 
tiloja tai hankittava lisää au-
toja ajoon. Tehtaan sulkemi-
sesta johtunut toimitusoikeu-
den 38 % leikkaus ja 3,24 % 
tilapäinen lisäleikkaus toki 
pienensivät tilakohtaista juu-
rikasmäärää aikaisemmasta. 
Kaikille kuitenkin löytyi kul-
jettaja ja juurikkaat saatiin 
suunnitelman mukaisesti teh-
taalle. Vastaanotto alkoi 20. 
syyskuuta ja tavoitteena oli 
“päästä jouluksi kotiin”. Aloi-
tus sattui sateiseen aikaan ja 
niinpä alussa oli juurikaspu-
laa ja juurikkaita jouduttiin ot-
tamaan ohi kuljetussuunnitel-
man sieltä mistä niitä saatiin.
 

Ahvenanmaan juurikkaat purettiin päivällä laiturille...

... ja kuljetettiin yöllä autoilla Säkylään.

Laivakuljetukset 
Ahvenanmaalta
Ahvenanmaan juurikkaat kul-
jetettiin nyt laivalla Uuteen-
kaupunkiin ja sieltä autoilla 
Säkylään. Laivakuljetukset 
alkoivat 19.10. ja päättyivät 
9.11. Tavoitteena oli saada 
päivittäin 1 250 tonnia laiva-
juurikasta tehtaalle. Tarkoi-
tuksena oli purkaa laivat 
päivällä laiturille ja kuljettaa 

tavara yöllä Säkylään. Tästä 
jouduttiin joustamaan, kun 
huolitsija ei saanut riittävästi 
kuljetuskalustoa ajoon. Lai-
vaus ja satamatoiminta pe-
lasivat suunnitelmien mukai-
sesti mutta kuljetus satamas-
ta tehtaalle kangerteli edellä 
mainitusta syystä. Tämä 
aiheutti lisäjärjestelyjä maan-
tiekuljetuksiin, jotta saatiin 
alkupuolella puuttuva määrä 



Juurikassarka 1–2/2008  -  11

juurikasta lisää tehtaalle ja 
loppupuolella piti maantie-
kuljetuksia vastaavasti hidas-
taa, kun ajot satamasta saa-
tiin vauhtiin. Ahvenanmaalta 
juurikkaita tuli 22 500 tonnia. 
Edellä mainitusta syystä jou-
duttiin turvautumaan jopa 
ajokieltoihin. Niiden ilmoit-
tamisessa otimme käyttöön 
ryhmätekstiviestin. Se on no-
pea tapa saada tieto kaikille. 
Tavoitteena oli mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa 
kertoa kuljettajalle seuraavan 
päivän muutokset.

Rautatiekuljetukset
Rautateitse juurikkaita kul-
jetettiin Pohjanmaalta ja Hä-
meestä, yhteensä yli 40 000 
tn. Junakuljetukset alkoivat 
melkein heti käyntikauden 
alussa eli 24.09. Joka yö tuli 
yksi juna, joka toi vajaat 1 000 
tn juurikkaita. Junakuljetukset 
jatkuivat marraskuun loppu-
puolelle saakka. Maantiekul-
jetukset ovat vastaavasti pie-
nemmät silloin, kun tavaraa 
tulee junalla ja laivalla, koska 
tehdas kuitenkin leikkaa ta-
saisesti saman määrän vuo-
rokaudessa.

Junakuljetusten loputtua 
kaikki juurikkaat toimitetaan 
maanteitse. Päivittäinen tar-
ve viime syksyn leikkauksella 
oli noin 9 100 tonnia multaisia 
juurikkaita. Se on 240 rekka-
kuormaa, kun osa juurikkais-
ta kuitenkin tuli pienemmillä 
ajoneuvoilla, niin usein päi-
vittäin tehtaalle tuli 270 kuor-
maa. 

Muutoksia autoilijoille
Pertteliläinen autoilija Jarmo 
Fager on ajanut juurikkaita 
Salon tehtaalle vuosia. Kes-
kimääräinen kuljetusmatka 
oli silloin 20–25 km. Normaa-
listi ehti yhdellä autolla ajaa 7 
kuormaa päivässä ja jostain 
lähempää jopa 10 kuormaa. 
Silloin tiloja oli 35–40, vuo-
desta riippuen, ja juurikkai-
den yhteismäärä noin 15 milj. 
kg.

Nyt Säkylään ajettaessa mat-
ka piteni 100 km eli 200 km 
kuormaa kohti. Aikaa tarvi-
taan vastaavasti enemmän. 
Fager piti vanhat paikkansa 
ja ryhtyi yhteistyöhön parin 
muun autoilijan kanssa. Näin 
saatiin 4–5 autoa täystyöl-

listetyksi syksyn ajaksi. Nyt 
autolla ehtii ajaa enää kaksi 
tai korkeintaan kolme reissua 
päivässä. Kaikkien autojen 
lastaus on hoidettu yhdellä 
kuormaaj-alla. Näin myös 
kuormaajalle on saatu reilusti 
töitä. Yhteensä he kuljettivat 
liki 40 milj. kiloa. Nykyinen 
aakkosvuorottelu aiheuttaa 
ylimääräistä siirtoajoa ja siksi 
Fager sopikin kuljetustoimis-
tossa viljelijöiden suostu-
muksella kuljetusjärjestyksen 
muutoksista. Tehtaalle tuota-
vaan määrään se ei vaikut-
tanut, ainoastaan tilojen väli-
seen toimitusjärjestykseen.

Uudessa toimialasopimuk-
sessa oleva kuljetusmalli tar-
koittaa juuri tällaista alueen 
sisäistä aakkosista riippu-
matonta kuljetusjärjestystä. 
Suurin muutos Fagerin koh-
dalla oli polttoaineen kulutus. 
Aikaisemmin ajoi tankillisella 
2 päivää ja nyt vain 2 kuor-
maa.
 
Vastaanotto päättyi 16.12. il-
lalla ja leikkaus seuraavana 
yönä. Myös sokerin keittäjät 
pääsivät jouluksi kotiin.n
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ESA-kokeiden (kylvetään vain joka toinen 
rivi) antamien tulosten innoittamana aloitettiin 
vuonna 2006 optimaalisen rivivälin etsintä ri-
vivälikokeissa, joissa kokeiltiin neljää eri rivi-

Rivivälin leventämiseen on 
olemassa hyvät perusteet

Matti Erjala, SjT

väliä, 48 cm, 64 cm, 80 cm ja 96 cm. Vuoden 
2006 keväällä perustettiin kaksi rivivälikoetta 
sadontuottokyvyltään keskinkertaisille pel-
loille Perniössä (Kaimasi ja Pulikko). Vuonna 

EU:n sokerireformin aiheuttama sokerijuurikkaan hinnan alennus nousevien 
panoshintojen aikana edellyttää meiltä ratkaisuja, joissa minimoidaan 

tuotantopanoksia jopa sadon määrän kustannuksella.

Maatalouden talousteorioiden mukaan sokerijuurikkaan hinta painetaan 
reformin ansiosta niin alas, ettei satoon kannata enää panostaa samalla tavalla 
kuin ennen reformia - kysymyksessä on ns.  “rajatuoton laki”, joka nyt “ohjaa” 
tuotantoa laajaperäisempään suuntaan.  Riviviljelykasvilla laajaperäistäminen 

tapahtuu helposti riviväliä leventämällä, jolloin säästetään voimakkaasti 
tuotantokustannuksissa.

Suomessa laajaperäinen viljely ei tarkoita näennäisviljelyä. Nykyisestä “pinta-
alaintensiivisestä” viljelystä siirrytään leveämpien rivivälien myötä “rivi-

intensiiviseen” - tai jopa “taimi-intensiiviseen” viljelyyn. Viljelyn taloudellinen 
optimointi on kaikkien kannalta toivottavaa akselilla “laajaperäinen viljely 

- tehoviljely”.

Leveämmillä riviväleillä tuotantopanoksista otetaan vain suurempi hyöty irti, 
tästä hyötyvät sekä ympäristö että viljelijän kukkaro.

Riviväli 80 cm.
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Riviväli  Pulikko   N kg/ha % Kaimasi N kg/ha % Pyyntalo N kg/ha %
 kg/ha kg/ha kg/ha 
48 cm 573  103    100 820 148 100  820 148 100
64 cm 401     72      70 573 103 70   573 103 70
80 cm 285   51      50 408 73 49     408 73 49
96 cm 199    36      35 284 51 34  284 51 34 

2007 perustettiin myös kaksi rivivälikoetta, 
joista toinen jouduttiin hylkäämään pahojen 
kirppatuhojen vuoksi. Kirppatuhoihin oli kaksi 
syytä:
1. Kova “kirppapaine” keväällä 2007.
2. Koe oli vahingossa kylvetty insektisidiä 
 vailla olevalla siemenellä.

Keväällä tehdyn kokeen silmävaraisen arvi-
oinnin yhteydessä kirppatuhot olivat sitä pa-
hemmat mitä leveämpi oli riviväli. “Työtapatur-
ma” osoitti insektisidipeittauksen merkityksen 
riviväliä levennettäessä.

Onnistunut koe sijaitsi kaikin puolin erinomai-
sessa kasvukunnossa olevalla maalla Pyynta-
lossa. Ainoastaan maan fosforireservit olivat 
sokerijuurikkaan alkukehitystä ajatellen pie-
nehköt (12 mg/l).

Piirros 1. Rivivälin vaikutus juurisatoon
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Juurisato = 59883.4 - 288.862 * x + 0.744629 * x2
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Piirros 2. Rivivälin vaikutus sokerisatoon
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Riviväli cm
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Sokerisato = 8990.15 - 28.4838 * x + 0.0122026 * x2

Koepaikka Pulikko   Kaimasi   Pyyntalo

Koevuosi  2006 2006 2007
Esikasvi    Vilja   Vilja Vilja
Multavuus   m   m rm
Maalaji   HeS  HtS  LjS
pH    6,7  6,4  7,2
P mg/l maata  12   10   12
K mg/l  “  219  211  191
Na mg/l  “    59   41   51
Mg mg/l  “  383  393  435
Ca mg/l  “   5071  4126  5570

Kaikki kokeet on tehty saman koekaavan mu-
kaan. Kokeissa oli tulosten paikkakohtaisen 
varmistamisen vuoksi kuusi kerrannetta. Ku-
kin koejäsen lannoitettiin koepaikkakohtaisesti 
eri tavalla ESA-kokeista johdetun kaavan mu-
kaan. Lannoitussuosituslaskennan mukaan 
Juurikkaan Y-lannos 1 (18-2-5-5) sopi hyvin 
kaikille koepaikoille:
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Siemenetäisyys oli kaikissa koejäsenissä 15 
cm. Suhteellisen lyhyellä siemenetäisyydellä 
haluttiin varmistaa tasaiset rivit ilman aukkoja. 
Siemenmenekki eri koejäsenillä oli seuraa-
vanlainen:

Riviväli   Yksikköä/ha
48 cm    1,3889
64 cm     1,0417
80 cm     0,8333
96 cm     0,6944

Koealojen rikkakasvit torjuttiin kokopinnan 
ruiskutuksina tarpeen mukaan. Sadon mää-
rätulokset on esitetty piirroksissa 1 ja 2. Juu-
ri- ja sokerisato (“polsokeri”) ovat kääntäen 
verrannollisia riviväliin, ts. mitä suurempi rivi-
väli sitä pienempi sato. Juurisadon ja sokeri-
sadon alenema rivivälin funktiona on samaa 
suuruusluokkaa, sillä rivivälin leventäminen 
ei vaikuttanut oleellisesti sokeriprosenttiin. 
Tämä oli jo kokeiden alkuperäinen tavoitekin, 
laatu ei heikkenisi, kun riviväliä levennetään. 
Sadon alenema rivivälin funktiona näyttäisi 
olevan sitä pienempi mitä parempi on pellon 
sadontuottopotentiaali, tämä perustuu koetu-
losten tarkempaan analysointiin. Sadontuotto-
potentiaali oli paras Pyyntalossa, seuraavaksi 
paras Pulikossa ja huonoin Kaimasissa.

Rivivälin taloudellisessa optimoinnissa käytet-
tiin kaikilla koepaikoilla seuraavia juurikkaan 
ja tuotantopanosten hintoja:

Sokerijuurikkaan hinta:
27 €/t juurikkaita + sokeripitoisuuslisä/vähen-
nys (vuoden 2009 hinta)

Tuotantopanosten hinnat:
Lannoitteen hinta   27,13 €/100 kg
Siemenen hinta    180,08 €/yksikkö

Rikkakasvien torjunta kokopinnan ruisku-
tuksessa (3 ruiskutusta):
Torjunta-ainekustannus 181,00 €/ha
Työkustannus 31,10 €/ha
Yhteensä 212,10 €/ha

Rikkakasvien torjunta riviruiskutuksessa 
(3 ruiskutusta):
48 cm kylvö:
Torjunta-ainekustannus  90,00 €/ha
Työkustannus   48,90 €/ha
Yhteensä   138,90 €/ha

64 cm kylvö:
Torjunta-ainekustannus 67,50 €/ha
Työkustannus 64 cm 44,40 €/ha
Yhteensä  111,90 €/ha

80 cm kylvö:
Torjunta-ainekustannus 54,00 €/ha
Työkustannus  42,30 €/ha
Yhteensä  96,30 €/ha

96 cm kylvö:
Torjunta-ainekustannus 45,00 €/ha
Työkustannus  40,30 €/ha
Yhteensä  85,30 €/ha

Harauskustannus 
(8-rivinen hara 48 cm rivivälillä):
• 17,2 €/harauskerta
• kokopinnan ruiskutuksissa 1 harauskerta
•	riviruiskutuksissa 3 harauskertaa

Piirros 3. Rivivälin vaikutus katetuottoon
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Katetuotto riippuu hyvin merkitsevästi rivivälin neliötermistä,riski 0.7%
Katetuotto riippuu hyvin merkitsevästi rivivälistä,riski 0.128%

(Sadon arvo)-(lannoitus,siemen,herbisidit riville,haraus ja korjuu)

y = f(Kerranne,Riviväli,Riviväli2) R 2 = 97.6%

 Euroa/ha = -105.573 + 15.6749 * x - 0.0892618 * x2

Kate saavuttaa maksimiarvonsa, kun riviväli on 87,8 cm
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Korjuukustannus laskettiin kaavasta:
Kaava on johdettu Pentti Hoikkalan työaikatut-
kimuksista ESA-kokeista v. 2003–2004.

Esimerkki 1. Juurisato 45 000 kg/ha
((45 000/1 000)/42,5)*199,48=211,20 €/ha

Esimerkki 2. Juurisato 35 000 kg/ha
((35 000/1 000)/42,5)*199,48=164,30 €/ha

• kaavassa 42,5 on Pulikon- ja Kaimasin ko-
keen juurisadon keskiarvo 48 cm kylvössä
• kaavassa 199,48 on kustannustekijä, joka 
riippuu sadon määrästä

Multarahti:
Multapitoisuus riippuu juurikkaan koosta. 
Seuraavaa olettamusta käytettiin multarah-
tia arvioitaessa (Nils Lindroos & Matti Erjala 
2.1.2007):

Riviväli     48 cm    64 cm    80 cm    96 cm
Multa-%   15 %      14 %      13 %      12 %

•	Rahti 9,975 €/tonni/130 km 
   (Salon alueelta Säkylään)

Rivivälin taloudellinen optimointi
Piirroksessa 3 on esitetty rivivälin vaikutus 

Piirros 4. Rivivälin vaikutus katetuottoon
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3. Nykyinen viljelytekniikka + riviruiskutus (riviväli 48-96 cm)
2. Nykyinen viljelytekniikka (riviväli 48-96 cm)

3.

2.

1. Nykyinen viljelytekniikka (riviväli 48 cm)

1.

+ 181 euroa/ha

+ 94 euroa/ha

Piirros 5. Kate "salonseutulaisille"
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1.
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+ 119 euroa/ha

Katteessa mukana multarahdin vaikutus!

katetuottoon vuoden 2009 hinnoin, jolloin juu-
rikkaan hinta laskee EU-reformin “lopulliselle” 
tasolle. Kustannusten on oletettu pysyvän 
samana kuin vuonna 2006. Jo nyt voidaan 
sanoa, että varsinkin lannoituskustannukset 
ovat tulevina vuosina korkeammalla tasolla 
kuin tässä laskelmassa käytetyt hinnat. Tilas-
tollisen analyysin mukaan rivivälin ja katteen 
välillä on selvä riippuvuussuhde kaikilla koe-
paikoilla erikseen sekä keskiarvotuloksissa. 
Piirroksessa 3. katteen kuvaajaksi on esti-
moitu toisen asteen polynomi, joka osoittaa, 
että kate on riippuvainen hyvin merkitsevästi 
rivivälistä sekä rivivälin neliötermistä. Toisen 
asteen polynomin muodosta on helposti ha-
vaittavissa, että funktiolla on maksimipisteen-
sä silloin, kun riviväli on 87,8 cm.

Millainen viljelytekniikka tulevaisuu-
dessa?
Piirroksessa 4. vaakatasossa oleva vihreä 
suora osoittaa keskimääräisen katteen tutki-
tuilla kolmella koepaikalla, kun riviväli on 48 
cm ja käytetään nykyistä viljelytekniikkaa (3 
kokopinnan ruiskutusta + 1 haraus). Punainen 
käyrä osoittaa nykyisen viljelytekniikan kat-
teen, kun riviväli vaihtelee 48–96 cm. Punai-
sella käyrällä on selvä optimikohta. Kateopti-
mi saavutetaan silloin, kun riviväli on 83,7 cm. 
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Silloin kate on + 94 euroa/ha parempi kuin 
nykyinen viljelytekniikka 48 cm rivivälillä. Tu-
los on osoitus siitä, että riviväliä kannattaa le-
ventää, koska rivivälin leventäminen pienen-
tää lannoitus- ja siemenkustannuksia. Tilanne 
paranee edelleen, jos kolmen kokopinnan 
ruiskutuksen ja yhden harauksen asemesta 
käytetään kolmea riviruiskutusta ja kolmea 
harausta. Silloin kate lähes kaksinkertaistuu 
(+ 181 euroa/ha). Katemaksimi saavutetaan 
rivivälillä 87,8 cm.

Piirros 5. on piirretty samojen periaatteiden 
mukaan kuin piirros 4.. Se on piirretty perniö-
läisille ja salonseutulaisille viljelijöille. Siinä 
katteesta on vähennetty edelleen multarah-
ti Salon alueelta Säkylään (130 km). Piirros 
osoittaa, että kun multarahti huomioidaan, 
niin on entistä suurempi syy siirtyä nykyises-
tä rivivälikäytännöstä (45–50 cm) leveämpiin 
riviväleihin.

Ympäristöystävällisyys
Piirroksesta 6. nähdään, että typpilannoitteen 
hyötysuhde nousee merkittävästi, kun riviväliä 
levennetään. Päästään selvästi parempaan 
typen hyötysuhteeseen kuin esimerkiksi Kes-
ki-Euroopassa.

Yhteenveto:
Koetuloksista johdetut taloudelliset laskelmat 
osoittavat selvästi, että EU:n sokerireformista 
johtuen tehoviviljelystä on siirryttävä ainakin 
jossain määrin laajaperäisempään suuntaan, 
harvempiin riviväleihin, jolloin säästetään voi-
makkaasti tuotantokustannuksissa.

Harvemman rivivälin haittoja ja etuja

Haittoja:
• Sato hieman laskee

Etuja: 
•	Kannattavuus paranee
• Siemenkustannukset laskevat rivimetrien 
suhteessa
• Lannoituskustannukset laskevat rivimetrien 
suhteessa ja “reunavaikutuksen ansiosta”
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Piirros 6. Typen hyötysuhde
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 N / t = 5.06192-0.0527578*x+0.00013901*x2
"Punaiset pallot" keskiarvolukuja

• Herbisidikustannukset laskevat voimak-
kaasti riviruiskutuksissa
• Korjuukustannus alenee
• Multarahti pienenee suurempien juurikkai-
den vuoksi
• Sopii hyvin yhden tehtaan “malliin” - tuotan-
tokustannukset/sokerikilo pysyvät kurissa
• Saadaan suurempia juurikkaita, jotka säily-
vät paremmin aumassa (aumauskausi pite-
nee)
• Saadaan suurempia juurikkaita, jotka teh-
dasprosessin kannalta ovat toivotumpia
• Viljely on ympäristöystävällisempää - lähe-
nee luomua
• Sopii hyvin pohjavesialueille
• Viljelyn imago paranee
• Ym.

Edut > Haitat

Suositellaan: Ainoastaan hyvän satopotenti-
aalin omaaville maille (>40 t/ha).n
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Katsaus ilmastonmuu-
tokseen yleisesti
Ilmastonmuutos puhuttaa. 
Mistä se johtuu? Miten nope-
aa se on? Mitkä ovat sen seu-
raukset? Ilmastonmuutosta 
aiheuttavat luonnolliset ja 
ihmisen toiminnasta aiheutu-
vat tekijät. Yksi suurin ilmas-
tonmuutosta lisäävä tekijä on 
kasvihuonekaasut (hiilidiok-
sidi, metaani ja typpioksiduu-
li), jotka ovat huomattavasti 
lisääntyneet ilmakehässä. 
Lisäys johtuu pääasiassa ih-
misen toimista ja näin tutkijat 
ovatkin tehneet johtopää-
töksen, että ihmiskunta läm-
mittää maapalloa. Toisaalta 
tämä kasvihuoneilmiöksi kut-
suttu lämpeneminen on myös 
elintärkeää maapallolla ole-
valle elämälle. Sen ansiosta 
maapallon keskilämpötila on 
+15 C°, ilman kasvihuoneil-
miötä se olisi -18C°.

Liika on kuitenkin liikaa, ilma-
kehän lämpötila on noussut 
150 vuoden aikana 0,6 astet-
ta. Vuosina 1860–1910 läm-
pötila pysyi lähes paikoillaan. 
Seuraavien 30 vuoden aika-
na lämpötila nousi 0,4 astet-
ta. Tätä seuraavina 40 vuote-

Ilmastonmuutos ja sen 
vaikutus sokerijuurikaan 

viljelynäkymiin Suomessa ja 
Euroopassa

Susanna Muurinen, SjT

na lämpötila ei juuri noussut, 
pikemminkin päinvastoin. 
Kunnes taas vuodesta 1980 
lähtien lämpötila on noussut 
jälleen 0,4 astetta. Tämän 
maapallon keskilämpötilan 
kohoamisen lisäksi on nähtä-
vissä muutoksia myös valta-
merien ja yksittäisten maan-
osien lämpötiloissa, äärim-
mäisten lämpötilojen esiinty-
misessä ja tuulioloissa.

Ilmastonmuutospaneeli to-
teaa vuonna 2007 tekemäs-
sään raportissa, että mikäli 
ihmisen tuottamat kasvihuo-
nekaasujen määrät pysyvät 
nykyisellä tasolla tai kohoa-

vat entisestään, lämpötilojen 
nousu tulee jatkumaan ja 
maapallolla tullaan todennä-
köisesti kokemaan suurem-
pia ilmastollisia muutoksia 
kuin mitä tähän asti on koet-
tu.

Muutokset Suomen 
säätilassa
Yleisesti maapallon ilmaston-
muutoksen nopeudesta ei ole 
tarkkaa tietoa, sen takia tutki-
jat ovatkin muodostaneet eri 
malleja muutosnopeudesta. 
Muutosnopeus riippuu hyvin 
paljon ihmisen nykyisistä ja 
tulevista toimista. Suomessa 
Ilmatieteenlaitos ja Maa- ja 

Arvioiden mukaan syksyn ja talven sademäärät tulevat 
nousemaan myös Suomessa.
Kuva: Peter Rehn 
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elintarviketalouden tutkimus-
keskus MTT ovat kartoittaneet 
ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksia Suomen ilmastoon ja 
kasvukauteen. Tutkimuksissa 
arvioidaan Suomen keskiläm-
pötilan kohoavan 1–3 astetta 
vuoteen 2040 mennessä. 
Kohoaminen näkyisi selvim-
min talvi- ja kevätkuukausien 
lämpötiloissa, kun taas läm-
pötilan kohoaminen kesä- ja 
syyskuukausina olisi maltilli-
sempaa. Tämä lämpötilan ko-
hoaminen pidentäisi Suomen 
kasvukautta ja lisäisi lämpöti-
lasumman kertymistä. 

Arvioidut muutokset kohdis-
tuisivat myös sademääriin. 
Ilmastonmuutospanee-lin 
laatiman raportin mukaan 
sademäärien keskiarvot ko-
hoavat korkeilla leveysasteil-
la. Näin ollen Suomessakin 
sademäärät tulisivat lisään-
tymään, kuitenkin MTT:n 
laatimien arvioiden mukaan 
sademäärä lisääntyisi suh-
teessa enemmän vain 
talvella ja syksyllä. 
Näin ollen kevätkui-
vuuteen lisääntynyt 
sademäärä ei toisi 
helpotusta. Sen sijaan 
kohonneet lämpötilat 
voisivat aiheuttaa kui-
vuusongelmia myös 
kesän tilanteeseen, 
sillä haihdunta olisi 
huomattavasti run-
saampaa, kuten myös 
kasvien veden tarve. 
Kasvihuonekaasuista 
kohonnut hiilidioksidin 
määrä ilmassa lisää il-
maston lämpenemistä 
mutta samalla myös 
edesauttaa kasvien 
kasvua tehostamalla 
kasvien yhteyttämistä.

Arvioidut vaikutukset 
sokerijuurikaan viljelyyn
Jo vuonna 1801 esitettiin 
ajatuksia siitä miten maapal-
lon “suursäätilan” muutokset 
tulevat vaikuttamaan maata-
louteen ja sitä kautta esim. 
vehnän hinnan vuosivaihte-
luihin. Ilmastonmuutoksen 
oletetaan vaikuttavan maa-
taloustuotantoon eri tavoin 
eri puolilla maailmaa. MTT:
n tutkijat arvioivat, että Suo-
men oloissa lämpötilan ko-
hoaminen yhdessä kevät- ja 
kesäkausien mahdollisten 
kuivajaksojen pitenemisen 
kanssa voivat asettaa suuria 
haasteita keväällä kylvettävil-
le viljelykasveille. Hyödyntä-
mällä talven aikana maahan 
imeytynyttä kosteutta aikai-
sessa kasvuun lähdössään, 
syyskylvöiset kasvit voisivat 
sopeutua paremmin muuttu-
viin olosuhteisiin. MTT:n tut-
kimuksissa on osoitettu, että 
kohonneesta hiilidioksidin 

määrästä ensisijaisesti hyö-
tyisivät nurmet.  Hyötyjiä oli-
sivat myös muut kasvit, jotka 
eivät ole niin riippuvaisia läm-
pösummasta sekä juurisatoa 
tuottavat kasvit, jotka kyke-
nisivät pidentyneen kasvu-
kauden ansiosta kasvamaan 
pidempään ja kohonneen 
hiilidioksidimäärän ansiosta 
sitomaan hiiltä juuristoonsa 
lähes rajattomasti.

Englantilaisten mallintajien 
ja sokerijuurikastutkijoiden 
yhteistyönä tekemä tutkimus 
ilmaston muutoksen vaiku-
tuksesta sokerijuurikaan sa-
tokehitykseen Euroopassa, 
osoittaa sadon alenemista 
eteläisimmissä Euroopan 
maissa, kuten Ranskassa, 
Belgiassa ja Puolassa. Näil-
lä alueilla lämpötilan nousun 
uskotaan lisäävän kuivuuden 
vaikutusta entisestään. Sen 
sijaan pohjoisemmilla soke-
rijuurikkaan viljelyalueilla ei 

Ilmastonmuutos juurikastonneina mitattuna

Sadonmuutos (t/ha) kuvaa yleistä ilmastonmuutoksen vaiku-
tusta nykyiseen satotasoon verrattaessa vuoteen 2021.
Kuivuuden aiheuttamat satomenetykset (t/ha) potentiaalises-
ta satotasosta.
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olisi odotettavissa kuivuuden 
aiheuttamaa merkittävästi 
lisääntynyttä sadonmenetys-
tä.  

Kuivuuden uhatessa satoja 
Euroopan keskeisillä sokeri-
juurikkaan viljelyalueilla Rans-
kassa ja Belgiassa, tutkijat 
ennustavat myös voimakkaita 
vuosivaihteluja sokerijuurikas-
sadoissa Saksassa, Hollan-
nissa ja Englannissa. Nämä 
vaihtelut toisivat tullessaan 
uhkan tasaiselle raaka-aineen 
saannille Keski-Euroopassa. 
Sen sijaan, Skandinaavisilla 
alueilla tämä vuosien välinen 
jyrkkä vaihtelu ei tulisi ole-
maan niin merkittävää, jol-
loin raaka-aineen tasaisempi 
saanti olisi turvatumpaa. 

Suomen satotasot ovat viime 
vuosina kasvaneet ja viimei-
sen kuluneen yhdeksän vuo-
den aikana myös osoittaneet 
pienempää alttiutta vuosittai-
sille vaihteluille. Tähän maas-
samme havaittuun satotason 
kehitykseen peilattuna, Eng-

lantilaisten tutkijoiden tekemä 
arvio ilmastonmuutoksen vai-
kutuksista sokerijuurikkaan 
satoon osoittaa positiivisia 
merkkejä viljelyvarmuuden 
lisääntymisestä ja olosuhtei-
den suopeudesta kohoavia 
juurikassatoja kohtaan. 

Uhkia myös tulevassa 
sokerijuurikaan vilje-
lyssä
Täysin riskitön ei Suomen-
kaan juurikkaanviljely vilje-
lyteknisiltä tekijöiltään tule-
vaisuudessa tule olemaan. 
Vaikka kohonnut lämpötila 
parantaa juurikkaan kasvu-
oloja, se tulee myös kohen-
tamaan juurikkaan kanssa 
kilpailevien rikkojen kasvu-
oloja. Nykyisten rikkakasvus-
tojemme ja tuholaiskantam-
me lisäksi voimme varautua 
odottamaan muita uusia 
“maahanmuuttajia” ilmaston 
muuttuessa.

Lähteet:
HAKALA, K. & PELTONEN-
SAINIO, P. 2008. Tuleeko 

Suomesta vilja-aitta, kun 
ilmasto muuttuu? Maatalo-
ustieteen Päivät 2008. www.
smts.fi

IPCC 2007, Ilmastonmuutos 
v. 2007:luonnontieteellinen 
perusta yhteenveto päätök-
sentekijöille. http://www.fmi.fi 
/tutkimus_ilmasto

JONES, P.D., LISTER, D.H., 
JAGGARD, K.W. & PIDGE-
ON, J.D. 2003. Future climate 
impact on the productivity of 
sugar beet (Beta Vulgaris L.) 
in Europe. Climatic Change 
58: 93-108.

PELTONEN-SAINIO, P., HA-
KALA, K., KAUKORANTA, 
T., REGINA, K. & TIILIKKA-
LA, K. 2006. Ilmastonmuutos 
tuo uusia mahdollisuuksia ja 
haasteita kasvintuotantoom-
me. Suomen maatalous ja 
maaseutuelinkeinot 2006 
(toim.) Niemi, J. & Ahlstedt, 
J. MTT julkaisuja 106. sivut 
27–29.
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Juurikasankeroisia on totuttu 
pitämään vain Keski-Euroo-
pan ongelmana. Taimettu-
misongelmia ja huonoa juu-
rikkaan kasvua selvitettäessä 
ilmeni, että ankeroinen liittyi 
useimpiin näihin tapauksiin. 
Kuinka yleinen juurikasanke-
roinen (Heterodera schachtii 
tai H. betae) meillä todelli-
suudessa on, se pitäisi selvit-
tää paremmin lähitulevaisuu-
dessa. Juurikasankeroinen 
pienentää aina perinteisten 
lajikkeiden satoa ja vaatii 
omat lajikkeensa.

2000-luku ja juurikas-
ankeroinen
Ankeroiskannan kehitystä 
voidaan arvioida teoreetti-
sesti laskemalla vuorokauden 
ylimmistä ja alimmista lämpö-
tiloista ns. juurikasankeroisen 
lämpösumma. Kuvaan 1 on 
laskettu montako ankeroissu-
kupolvea Salon alueella olisi 
muodostunut toukokuun alun 
ja syyskuun lopun välisenä 
aikana teoreettisesti. Vuodet 
2002, 2004 ja 2006 ovat läm-
pötilan suhteen olleet erin-
omaisia ankeroiselle. Tämän 
mukaan vuosina 2003, 2005 
ja 2007 ankeroisongelmat 

olisivat näkyneet selvemmin 
juurikkaan sadossa, jos vilje-
lyyn käytettiin samoja lohkoja 
koko 2000-luvun ajan.  

Kuvaan 1 on laskettu myös 
30 vuoden lämpötiloista 
vastaava pitkän aikavälin 
keskiarvo, mikä osoittaa että 
vuosina 1971–2000 juuri-
kasankeroisia muodostui 
keskimäärin 1,8 sukupolvea 
toukokuun alusta syyskuun 
loppuun. Vuosina 2001–2007 
ankeroispolvia muodostui 
enemmän kuin 1,8, mikä voi-
si enteillä ilmaston lämpene-
mistä ja ankeroisongelman 
yleistymistä.  

Juurikasankeroiset ja 
monokulttuuri 
Suomalaisista juurikasmaista 
löydetty juurikasankeroinen 
on pääasiassa valkojuuri-
kasankeroista (Heterodra 
schachtii). Ensimmäiset ha-
vainnot keltajuurikasanke-
roisesta (Heterodera betae) 
on tehty, mutta esiintymiä ei 
vielä ole varmistettu DNA-
tekniikalla. 

Jos juurikasta viljellään sa-
malla lohkolla pitempiä aikoja 
(=monokulttuuri), juurikasan-
keroinen on merkittävä riski 
sokerijuurikkaalle. Muutama 
mullan, veden tai tuulen mu-

Juurikasankeroinen – peltosi 
salainen peikko?

Liisa Eronen, SjT

Juurikasankeroinen on pakottanut Keski-Euroopan juurikastilat 
siirtymään viljelykiertoon. Ilmaston lämpeneminen parantaa 

ankeroisen elinoloja myös meillä ja yhteiskoneet tulevat 
todennäköisesti levittämään tätä tuholaista tilalta toiselle. 

Viljelykierron välttämättömyys on ennen pitkää tosiasia myös 
Suomen juurikastiloille.
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kana tullut kysta antaa yleen-
sä alun ankeroisongelmalle.

Jos maalaji on kevyttä ja hi-
kevää, olosuhteet ankeroisel-
le ovat hyvät. Hyväkuntoinen 
juurikas on lisäksi erinomai-
nen isäntäkasvi juurikasan-
keroiselle, silloin syntyy isoja 
kystoja ja runsaasti hyväkun-
toisia toukkia. Ankeroinen 
tarvitsee vettä siirtyäkseen 
kystoista juuriin. Maan va-
paa vesi on ilmeisesti yksi 
syy, miksi juurikasankeroi-
nen suosii kevyitä ja hikeviä 
maita. Tämä ei kuitenkaan 
merkitse sitä, että huomatta-

via juurikasankeroismääriä ei 
tavattaisi myös savimailla.   

Kuinka nopeasti saastun-
ta voi tapahtua, siitä saatiin 
viitteitä SjT:n järjestämässä 
konerengastutkimuksessa. 
Kuusi vuotta nostokoneren-
kaan jäsenenä riitti tuomaan 
ankeroisen puhtaille lohkoille. 
Jos tilan satotasolla on laske-
va suunta kuten kuvassa 2, 
on syytä epäillä mm. anke-
roissaastuntaa. Varmuuden 
saat ottamalla maanäytteen 
ja lähettämällä sen Agroana-
lyysit Oy:n (Korvenkyläntie 
201, 25170 Kotalato, puh. (02) 

737 6460). Näytteiden otto-
ohjeet löytyvät Agroanalyysit 
Oy:n nettisivulta (www.agro-
ana-lyysit.fi/Ankeroisanalyy-
sit).

Jos jokin tai jotkut lohkot ovat 
erittäin pahasti ankeroisen 
saastuttamia, juurikkaan vil-
jely voi täydellisesti epäon-
nistua. Tästä on hyvänä esi-
merkkinä vuosi 2004 kuvassa 
3.  

Viljelykierto ja 
ankeroinen
Tiukka viljelykiertovaatimus 
Keski-Euroopassa on osoit-
tautunut parhaaksi juurika-
sankeroisen hallintakeinoksi. 
Se mahdollistaa osaltaan 
myös suuremmat sadot Suo-
meen verrattuna. Viljelykierto 
luo lisäksi edellytykset moni-
puoliselle ravinteiden käytölle 
ja säätelee mm. maan kautta 
leviäviä lehtisairauksia kuten 
Ramulariaa ja Cercosporaa. 

Jos juurikasta viljeltiin samal-
la lohkolla vain kerran viides-
sä vuodessa, pellot pysyivät 
juurikasankeroisesta puhtai-
na konerengastutkimuksen 
mukaan. Jos lähtötilanne on 
hyvä, myös lyhyemmät vilje-
lykierrot pitivät ankeroistason 
alhaisena; 1–2 vuotta juuri-
kasta samalla lohkolla 3–4 
vuoden aikana ei tuottanut 
ongelmia.

Jos ankeroistaso on korkea 
(70–200 toukkaa maagram-
massa), 1–2 vuotta viljaa ei 
vielä riittävästi alentanut an-
keroistasoa (taulukot 1 ja 2). 
Kystat tyhjenevät kehittyvistä 
munista seuraavien vuosien 
aikana, mikä ilmeisesti pitää 
ankeroistason verrattain kor-
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keana seuraavina vuosina 
kystan muodostumisen jäl-
keen. Uusia kystoja voi syn-
tyä myös välikasvivaiheessa, 
jos juurikasankeroiselle jää 
rikkatorjunnasta sopivia isän-
täkasveja kuten savikat. 

Tehokkaamman viljelykier-
ron vaikutuksesta juurikkaan 
satoon saatiin näyttöä mm. 
konerengastutkimuksessa. 
Viljelijöille annettiin kevään 
2004 ankeroisnäytteiden pe-
rusteella viljelykierto- ja laji-
kesuositus tutkimuslohkoille. 

Kuvassa 4 on esitetty juurisa-
tojen keskiarvot tutkimukseen 
osallistuneilta tiloilta Salon, 
Säkylän ja Hämeen koneren-
kaissa vuosina 2000–2007. 

Kesä 2007 palautti juurik-
kaan joillekin saastuneille 
lohkoille “liian aikaisin”, mikä 
osaltaan näkyy vuoden 2007 
satotuloksissa. 

Myös tässä tutkimuksessa 
ilmeni, että kevyet maat ovat 
huomattavasti herkempiä 
ankeroistuhoille savimaihin 

Taulukko 1. Juurikasankeroi-
sen toukkien määrä kevään 
2004, 2005 ja 2006 maanäyt-
teissä konerengastutkimuk-
sen seurantalohkoilla. 

Taulukko 2. Konerengastutkimuksen seurantalohkojen 
viljelyhistoria vuosina 2000–2006. sj. = sokerijuurikas.

verrattuna (vrt. Salon ja Hä-
meen konerenkaat). Kevyellä 
maalla 10 toukan ankerois-
määrä maagrammassa johti 
selvään sadon alenemaa, 
kun savimaalla vastaavan 
ankeroistason satovaikutus 
jäi suhteellisen pieneksi.n  
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EU:n tavoitteena on käydä 
läpi kaikki EU:ssa hyväksytyt 
kasvinsuojeluaineet (ns. tor-
junta-aineet). Eri tehoainei-
den tarkastus ja arviointi on 
meneillään jäsenvaltioissa. 
Tarkastuksen ja rajoitusten 
tavoitteena on ottaa huomi-
oon tehoaineen työturval-
lisuus sekä ympäristöriskit 
kuten tehoaineen pysyvyys 
luonnossa sekä huuhtoutu-
vuus maaperässä. Helposti 
huuhtoutuvat aineet voivat pi-
lata pohjavedet. 

Arvioijamaa antaa raportis-
saan EU:lle suosituksen teho-
aineen suurimmasta sallitusta 
käyttömäärästä pinta-ala- ja 
aikayksikköä kohti. Tarkaste-
tut käyttömäärät ovat osa hy-
vien viljelymenetelmien (GAP 
= Good Agricultural Practice) 
torjunta-aineiden käyttöä.

Juurikkaalla käytetyistä kas-
vinsuojeluaineista on tähän 
mennessä tarkastettu mm. 

fenmedifaami, desmedifaa-
mi ja etofumesaatti.  Fenme-
difaamia on Betanal SE:ssä, 
Betasana 2000:ssa, Medifam 
320 SC:ssä, Betanal Progress 
SE:ssä ja Powertwinissä. Eto-
fumesaatti sisältyy Progres-
siin, Tramat 500 SC:hen ja Po-
wertwininiin. Desmedifaamia 
on vain Progressissa.

Iso-Britannia sai tehtäväk-
seen tarkastaa Goltixissa ja 
Metafolissa olevan metamit-
ronin. Sitä koskevat käyttöra-
joitukset ovat vielä tulossa.

Käyttörajoitukset
Jos tehoaine hajoaa nopeas-
ti, sitä sisältävää valmistetta 
voi käyttää joka vuosi. Näin 
on tilanne fenmedifaamin ja 
desmedifaamin kohdalla. 
Näissäkin tapauksissa an-
netaan yleensä suurin sallit-
tu käyttömäärä vuotta kohti. 
Esimerkiksi Betanal SC:tä ja 
Betasana 2000:ta saa käyt-
tää korkeintaan kuusi litraa 

hehtaaria ja vuotta kohti. Te-
hoaineeksi muutettuna se 
vastaa 960 g fenmedifaamia 
hehtaarille. Tämä rajoitus on 
jo nyt voimassa.

Tehoaineet, jotka hajoavat 
hitaasti, saavat yleensä pe-
räkkäiskäytön kiellon. Tähän 
ryhmään kuuluu mm. klori-
datsoni, joka on Pyramin DF:n  
tehoaine. Tätä valmistetta ei 
juuri käytetä Suomessa.

Etofumesaatin käyttö-
rajoitukset
EU velvoitti jäsenmaitaan tar-
kastamaan helmikuun 2007 
loppuun mennessä kaikki 
etofumesaattia sisältävät val-
misteet. Tarkastuksen yhtey-
dessä valmisteen käyttömää-
rät tuli sopeuttaa niin, ettei 
kolmen vuoden aikana ylitetä 
yhden kilon tehoainemäärää 
hehtaaria kohti. 

Viime syksynä Tramat 500 
SC:n myyntipäällyste muo-

EU ja sokerijuurikkaan 
kasvinsuojeluaineet

Liisa Eronen, SjT

Viimeiset vuodet ovat olleet todellista myllerrystä Suomen 
sokerijuurikkaan viljelyn kannalta. Tältä osin tilanne on toistaiseksi 

rauhoittunut. Kasvinsuojelussa on vallinnut suvantovaihe, mutta tähän 
suvantoon on ilmeisesti tulossa pyörteitä lähivuosina. Edellytykset 

juurikkaan jatkuvaan viljelyyn samalla lohkolla (ns. monokulttuuri) voivat 
jatkossa vaikeutua EU-säädöksistä johdosta.   



2�  -  Juurikassarka 1–2/2008

kattiin EU:n rajoitusten mukai-
seksi. Uusi myyntipäällyste 
tulee voimaan kesällä 2009. 
Myös Betanal Progress SE:
n ja Powertwinin myyntipääl-
lysteet joudutaan uusimaan. 
Kaikkien näiden valmisteiden 
osalta vanhat myyntipäällys-
teet ovat vielä voimassa tänä 
vuonna. 

Taulukossa 1 on esitetty GAP:n  
mukaiset Tramat 500 SC:n 
käyttömäärät, jos juurikasta 
viljellään lohkolla a) joka 3. 
vuosi, b) kahtena vuotena 
kolmesta tai c) joka vuosi. 

Jos lohko on viljelykierrossa, 
ja juurikasta viljellään loh-
kolla joka kolmas vuosi, eto-
fumesaatin käyttörajoitus ei 
muodostu ongelmaksi. Juu-
rikkaan viljely kahtena vuo-

tena kolmen vuoden aikana 
antaa mahdollisuuden vie-
lä suhteellisen tehokkaisiin 
etofumesaatti-määriin. Tosin 
tatar- ja mataravoittoinen rik-
kakasvisto voi jäädä huonosti 
torjutuksi. Mekaaninen rikka-
kasvien torjunta on kuitenkin 
edellytys tässä tapauksessa. 
Toinen vaihtoehto on käyttää 
riviruiskua 2. ja/tai 3. ruisku-
tuksessa, jolloin tehoaine-
määrää tankkiseoksessa on 
mahdollista suurentaa ruis-
kutetun alan pienetessä.

Jos ruiskutuksissa joudutaan 
käyttämään kokoalaruisku-
tusta, jatkuva juurikkaan vil-
jely samalla lohkolla joutuu 
hyvin todennäköisesti vaike-
uksiin pienien etofumesaat-
ti-määrien johdosta (tauluk-
ko 1). Näissä tapauksissa 

Taulukko 1. GAP:n mukaiset Tramat 500 SC:n käyttömäärät hehtaaria kohti, kun juurikasta 
viljellään lohkolla joka 3. vuosi, kahtena vuotena kolmesta ja joka vuosi (EU:n GAP-tau-
lukko). 

riviruiskun käyttö ratkaisisi 
ongelman. Ensimmäinen 
ruiskutus voitaisiin edelleen 
tehdä koko alalle, mutta seu-
raavassa/seuraavissa ruis-
kutuksissa olisi välttämätöntä 
käyttää riviruiskua. Jos olete-
taan, että ruiskutettu ala pie-
nenee esim. 50 % riviruiskua 
käytettäessä, saadaan taulu-
kossa 2 esitetyt Tramat 500 
SC -määrät. Näissä tapauk-
sissa etofumesaatti-määrä 
jää EU-säädösten rajoihin.  

Kasvinsuojeluaineiden 
käyttö myös EU-tarkas-
tuksen piiriin
EU:ssa on alettu kiinnittää 
enenevää huomiota ympä-
ristön suojeluun. Tästä on 
seurannut lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden käy-
tön tarkempi seuranta. Kas-
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Taulukko 2. Tramat 500 SC:n käyttömäärät riviruiskua 
käytettäessä.

Ongelmajätteiden 
säilytys
Käytöstä pois jääneet kas-
vinsuojeluaineet voidaan va-
rastoida samassa tilassa kuin 
käytössä olevat valmisteet, 
mutta selvästi niistä erillään. 
Erilaatuisia ongelmajätteitä 

ei saa sekoittaa keskenään, 
vaan ne on säilytettävä alku-
peräispakkauksissaan. 

Myrkylliset aineet on aina va-
rastoitava lukitussa tilassa. 
Säilytyspaikan tulee olla kui-
va ja viileä, ei kuitenkaan niin 

kylmä, että valmisteet jäätyi-
sivät. Pakkaukset saattavat 
rikkoutua, mikäli jauhemaiset 
valmisteet kostuvat tai, jos 
nestemäiset aineet jäätyvät 
ja sulavat toistuvasti. Torjun-
ta-ainepakkausten kunto tuli-
si tarkastaa kerran vuodessa, 

Ongelmajätteistä eroon
Reijo Vanhanen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Rekisteristä poistettuja kasvinsuojeluaineita ei saa enää käyttää tautien, 
tuhoeläinten tai rikkakasvien torjuntaan. Ne, samoin kuin muusta syystä 

käyttökelvottomat kasvinsuojeluaine-erät, luokitellaan jätelain tarkoittamiksi 
ongelmajätteiksi. Sokerijuurikkaan viljelyssä käytetään lukuisia yksinomaan 
juurikkaalle hyväksyttyjä valmisteita. Lehtitietojen mukaan yli 800 viljelijää 

luopuu sokerijuurikkaan viljelystä. Nyt on syytä tarkastaa torjunta-
ainevarasto, ja tarjota tarpeettomaksi käyneitä aineita viljelyä jatkaville tai 

toimittaa ne ongelmajätekeräykseen.

vinsuojeluaineiden (torjunta-
aineet) osalta on toistaiseksi 
kiinnitetty huomiota pohja-
vesialueisiin ja niiden kas-
vinsuojeluaineiden käyttöön. 
Kesästä 2009 lähtien EU-tar-
kastajat tulevat seuraamaan 
myös muiden lohkojen kas-
vinsuojeluaineiden käyttöä. 
n
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sillä monet valmisteet sisältä-
vät vahvoja liuottimia, jotka 
voivat sulattaa reiän muovi- 
tai metallikanisteriin pitkään 
varastoitaessa.

Avatut pakkaukset suljetaan 
esim. ilmastointiteipillä. Vuo-
tavat tai hajoamisvaarassa 
olevat pakkaukset laitetaan 
tiiviiseen ja kestävään asti-
aan, esim. kannella suljetta-
vaan muoviämpäriin. Ongel-
majätteitä ei saa sekoittaa 
keskenään tai muihin jättei-
siin. Mikäli valmisteen etike-
tin teksti on tuhoutunut, eikä 
laatikon tai purkin sisällöstä 
ole tarkkaa tietoa, kirjoitetaan 
pakkaukseen selvästi:” Myr-
kyllistä kasvinsuojeluainet-
ta, koostumus tuntematon”. 
Raskasmetalleja, kuten elo-
hopeaa tai kuparia sisältävät 
valmisteet on syytä merkitä 
tekstillä “Sisältää raskasme-
tallia”.

Ongelmajätteiden 
toimittaminen hävitettä-
väksi
Kuntien on järjestettävä asu-
misessa ja siihen rinnastet-

tavassa toiminnassa, kuten 
maataloudessa syntyvien 
ongelmajätteiden vastaan-
otto. Kunnan jätehuollolla 
tai siitä vastaavalla muulla 
yhteisöllä tai yksityisellä yrit-
täjällä on niitä varten kiinteitä 
keräyspaikkoja. Useat kun-
nat järjestävät keräyskam-
panjoiden yhteydessä myös 
kiertäviä vastaanottopisteitä. 
Tietoja keräyspaikoista saa 
kunnan ympäristönsuojeluvi-
rano-maisilta tai internetistä 
kuntien kotisivuilta.

Tuotantotoiminnan jätteiden 
hävittäminen ei enää kuulu 
kuntien vastuulle, vaan siitä 
vastaa yritys ja ammatinhar-
joittaja itse. Tästä seuraa, että 
kasvinsuojeluainejätteistäkin 
peritään maksu. Pienet mää-
rät maa- ja metsätaloudessa 
syntyneitä ongelmajätteitä 
otetaan kuitenkin usein vas-
taan ilman maksua. 

Valvonta tiukkenemassa
Jätteen haltijalla on vastuu 
kaikista jätteeseen kohdis-
tuvista toimista. Ongelma-
jätteet on pakattava ja mer-

kittävä siten, että niistä ei 
aiheudu vaaraa terveydelle 
ja ympäristölle. Ongelmajäte 
saadaan luovuttaa vain sel-
laiselle, jolla on keräämiseen 
vaadittava ympäristölupa. 
EU:n tarkastajat ovat vaati-
neet Suomen viranomaisia 
huolehtimaan siitä, että käy-
töstä pois jääneet valmis-
teet kerätään ja hävitetään. 
Valvonnassa asiaan tullaan 
kiinnittämään erityistä huo-
miota. Viime vuonna voimaan 
astunut laki velvoittaa tarkas-
tajia ilmoittamaan havaitse-
mistaan rekisteristä poiste-
tuista kasvinsuojeluaineista 
hävittämistä varten kunnan 
ympristönsuojeluviranomai-
selle.n
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Berner kasvinsuojeluneuvonta  puh. 020 791 4040

     

Lue aina käyttöohje ja noudata sitä!

Uutta tehoa ja 
kustannussäästöä!

Uusi tuplasti väkevämpi fenmedifaami-
valmiste (320 g/l) sokerijuurikkaan rikkasvi-
torjuntaan. Suositellaan ruiskutettavaksi seok-
sena esim. Goltixin ja Safarin kanssa. 
Lisää aina biologinen PowerOil -kiinnite.

Suomen rikkakasvilajistoon sopivat tehoaineet 
(fenmedifaami 200 g/l  ja etofumesaatti 200 g/l) 
oikeassa  suhteessa. Uusi vankka perusaine 
sokerijuurikkaan rikkatorjuntaan yhdessä 
Goltixin ja Safarin kanssa. 
Lisää aina biologinen PowerOil -kiinnite.

Yksinkertaisella 3 x (1+1+1) ohjelmalla pelto puhtaaksi!

Uusi biologinen öljy, joka on SJT:n kokeissa 
todettu mineraaliöljyä paremmaksi kiinnitteeksi 
MediFamin ja PowerTwinin kanssa.

1 Goltix        + 1 PowerTwin  +   1 PowerOil

1 + 1 + 1.indd   1 20.3.2008   09:15:52



�0  -  Juurikassarka 1–2/2008

Huomioi, että jotkin esikas-
veilla käytetyt torjunta-aineet 
voivat haitata juurikkaan 
taimettumista ja kasvua, 
kauppanimistä mm. Ally 50 
ST, Monitor, Super Treflan ja 
Titus, ovat tällaisia. Jatkuvas-
sa juurikkaan monoviljelyssä 
taas on pelkona, että juurika-
sankeroinen lisääntyy lämpi-
mien kesien ja leutojen talvien 
ansiosta. Jos edellisvuonna 
pellossa oli laikuttainen tai-
mipolte- ja/tai lehtitautialue, 
voi se olla oire ankeroissaas-
tunnasta. Varaudu tällöin 
viljelykiertoon tai ankeroista 
sietävän lajikkeen käyttöön. 
Ankeroislohkoilla myöhäinen 

VALMISTAUTUMINEN 
KYLVÖÖN

Heikki Väisänen, Sucros Oy

Viljelysuunnitelmien teko on loppusuoralla ja on aika varmistaa 
mitkä lohkot sopivat juurikkaalle. Maan viljavuuden ja rakenteen 
sekä ojituksen on tietenkin oltava kunnossa. Ympäristöehdot ja 
pohjavesialueiden erikoissäädökset on hyvä palauttaa mieliin.

kylvö tai uusintakylvö on tu-
hoon tuomittu.  

Siemenvalinta on jo tehty 
mutta olet ehkä saanut van-
han siemenerän siemeniä 
juurikkaasta luopuvilta. Näis-
tä varsinkin avattujen paket-
tien siemenet on syytä koei-
dättää ennen kylvöä. Yli 80 % 
itävyys “ilmaissiemenissä” on 
jo varsin hyvä.

Rivivälistä tai siemenetäisyy-
destä riippumatta on tasai-
nen ja aukoton taimisto kaik-
kien tavoite. Oikeaan aikaan 
tehty kevätmuokkaus ja kylvö 
ovat kaiken perusta. Maan 

tulisi olla kosteaa mutta ei 
märkää koko lohkolla. Enem-
män kuin 2 mm sadetta ei 
saisi tulla puoleen vuorokau-
teen kylvön päälle, muutoin 
osa siemenistä on vaarassa 
“tukehtua”. 

Kylvöä aloitettaessa on pel-
lolla syytä tarkistaa lannoite-
nauhan ja kylvörivin etäisyys 
toisistaan jokaisen vantaan 
kohdalla. Perussäätönä on 
lannoitenauhan etäisyys sie-
menrivin alapuolelle 4 cm ja 
sivuun 6 cm. Kevyillä, hikevil-
lä, sivukaltevilla tai mutkaisil-
la lohkoilla sivuetäisyyttä on 
syytä kasvattaa noin 8 cm:iin, 
jottei taimettuminen vaikeu-
tuisi lannoiteväkevöitymisen 
johdosta. Tarkasta etäisyys 
silloin tällöin myös kylvön 
edetessä.

Ennen taimettumista tulleet 
sateet saattavat kuorettaa 
tiettyjä maalajeja, joten väli-
tön kuorettuman rikkominen 
on tarpeen heti, kun maa 
kantaa. Kuorettuman ehkäi-
syyn voi varautua jättämällä 
maa muokkauksessa hieman 
kokkareiseksi. Toisaalta taas 
hallanaroilla mailla, joissa 

Laikuttainen taimipolte- tai lehtitautialue voi olla oire anke-
roissaastunnasta.
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kuorettuman pelkoa ei ole, 
on saatu hyviä kokemuksia 
pakkaskestävyyteen hieno-
jakoisella muokkauksella ja 
jyräyksellä.

Muokkaus-, lannoite- ja kylvö-
koneiden kuntoon ja huoltoon 
on hyvät ohjeet aikaisemmis-
sa Juurikassaroissa 2/2004 
ja 2/2005 Pentti Hoikkalan 
kirjoituksissa. Ne löytyvät 
myös Sokerijuurikkaan Tutki-
muskeskuksen sivuilta www.
sjt.fi  n

Lannoitteen ja siementen etäisyys tarkistetaan ennen kylvöä.  

Pahoin kuorettunut pelto, josta kuorettuma on rikottu.
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Sokerijuurikkaan kasvinsuo-
jeluaineita koskevat käyttöra-
joitukset eivät ole muuttuneet. 
Pohjavesiä, suojakaistoja, 
-vyöhykkeitä ja talousveden 
lähteitä koskevat samat rajoi-
tukset kuin viime vuonna. 

Tarkemmat listat käyttöra-
joituksista löytyvät EVIRAn 
(Elintarviketurvallisuusviras-
to) nettisivuilta osoitteesta 
www.evira.fi =>Kasvintuo-
tanto ja rehut => Kasvinsuo-
jeluaineet. 

Pohjavesirajoitukset-linkki 
avaa sivun, jonka oikeassa 
laidassa ovat linkit luetteloi-
hin pohjavesialueilla sallit-
tuihin valmisteisiin, rajoite-
tun käytön valmisteisiin, ei 
suositeltaviin ja kiellettyihin 
valmisteisiin. Näihin listoihin 
on syytä tutustua aina silloin 
tällöin, sillä listoja päivitetään 
jatkuvasti. Juurikkaan vilje-
lyssä käytettävien valmistei-
den rajoitukset kootaan myös 
SjT:n nettisivulle. Linkki löytyy 
mm. Ajankohtaista sokeri-
juurikkaan viljelyssä -sivulta. 
Ympäristörajoitukset löytyvät 
myös kasvinsuojeluaineiden 
myyntipäällysteistä kohdasta 

Sokerijuurikkaan kasvin-
suojelu kesällä 2008

Liisa Eronen, SjT 

Sokerijuurikkaan kasvinsuojeluun kesä 2008 ei tuo vielä suurempia muutok-
sia. Viljelijöillä on mahdollisuus kokeilla Poncho Beta -siementä, jossa on 

parannettu suoja maatuholaisia vastaan. Rikkakasvien torjunnassa pelataan 
tulevana kesänä vielä vanhoilla säännöillä, mutta KVK-meta ja META on syytä 

käyttää pois tänä kesänä. Ensi vuonna ne ovat ongelmajätettä. 

Ympäristöhaittojen ehkäisy.

On hyvä muistaa, että laki 
kasvinsuojeluaineista (1259/ 
2006) koskee kaikkia viljeli-
jöitä eikä vain ympäristötu-
en saajia. Viljelijää koskevat 
lähinnä pykälät 1, 2 sekä 
luvun 4 pykälät 16, 17 ja 19. 
Pykälien mukaan viljelijä on 
toiminnan harjoittaja. Laki 
löytyy samoin EVIRAn netin 
Kasvinsuojeluaineet-sivulta 
kohdasta lainsäädäntö.

Maatuholaisten torjun-
taan oma siemen
Jos tilalla esiintyy maatuho-
laisia kuten hyppyhäntäiset, 
sokkojuoksiaiset tai tuhatjal-
kaiset, siemenessä olisi hyvä 
olla parannettu maatuholais-
suoja. Poncho Beta -sieme-
nessä on näihin tuholaisiin 
vaikuttavaa ß-syflutriinia. 
Siemen on jonkin verran kal-
liimpaa mutta sitä kannattaa 
kokeilla karjatiloilla sekä loh-
koilla, joilla juurikas tulee vil-
jan jälkeen. Siemenetäisyys 
voi olla 20–22 cm Poncho 
Beta -siementä käytettäessä. 
Taimipoltetta kyseinen sie-
menkäsittely torjuu samoin 
kuin muutkin, mutta pahoille 

taimipoltepelloille se voi olla 
liian kallis. 

Juurikasankeroisen vaivaa-
mille pelloille tarvitaan anke-
roista sietävä lajike, Poncho 
Beta ei torju juurikasanke-
roista.  

Rikkakasvien torjunta
Yksivuotisten siemenrikka-
kasvien torjunnassa ovat 
käytettävissä samat valmis-
teet kuin viime vuonna.

Taulukoissa 1 ja 2 metamitro-
ni-valmisteista (Goltix, Goltix 
700 SC, KVK-meta, META ja 
Metafol 700 SC) käytetään 
lyhennettä MET. Betanal SE:n  
ja Betasana 2000:n lyhenne 
on FEN. Taulukossa 1 käy-
tetään pelkästään etofume-
saattia sisältävistä valmisteis-
ta Tramat 500 SC:stä ja Juu-
rikkaan rikkaneste 102:sta  
lyhennettä EFU. 

Metamitroni- ja fenmedifaa-
mi-valmisteista Betanal SE:n  
ja Betasana 2000:n myyn-
tipäällysteissä on EU-sää-
dösten edellyttämä merkintä 
suurimmasta sallitusta käyt-
tömäärästä, joka on 6 litraa 
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tai kiloa hehtaaria ja vuotta 
kohti. 

KVK-meta ja META poistuvat 
rekisteristä tämän vuoden 
lopulla, joten ne kannattaa 
käyttää loppuun tulevan ke-
sän aikana.  

Ruiskutusohjelmat – 
yksivuotiset siemenrikat
Yksivuotisten siemenrikka-
kasvien (ns. tavalliset rikka-
kasvit) torjunnassa ensim-
mäinen ruiskutus tehdään, 
kun rikkakasveista suurin osa 
on sirkkalehtiasteella. Toinen 
ruiskutus tulee ajankohtai-
seksi 7–12/14 vuorokauden 
kuluttua ensimmäisestä ja 
kolmas, kun uusi rikkakasvi-
sukupolvi on sirkkalehtias-
teella. 

Taulukossa 1 on yhden teho-
aineen valmisteista laaditut 
tankkiseokset. Betanal Prog-
ress SE ohjelmat ovat taulu-
kossa 2. Taulukoiden pienem-
mät ainemäärät ovat kevyille 
ja suuremmat savi- ja multa-
maille. Esimerkki: taulukos-
sa 1 etofumesaatin (EFU) eli 
Tramat 500 SC:n käyttömäärä 
ensimmäisessä ruiskutukses-
sa on kevyillä kivennäismailla 
0,1–0,2 litraa ja savi- ja multa-
mailla 0,2–0,3 litraa hehtaaria 
kohti. Toisessa ja kolmannes-
sa ruiskutuksessa käyttömää-
rät ovat 0,2–0,3 litraa kevyillä 
ja 0,3–0,4 litraa hehtaaria koh-
ti savi- ja multamailla. Fenme-
difaamin kohdalla vastaavat 
käyttömäärät ovat 1,5–2,0 
litraa kevyellä ja 2,0–2,5 litraa 
hehtaaria kohti savi- ja mul-
tamaalla ensimmäisessä ja 
puoli litraa suuremmat toises-
sa ja kolmannessa ruiskutuk-
sessa. 

Valmisteiden käyttömää-
rät ovat yleensä ääriarvoja. 
Esimerkiksi kevyillä mailla 
erittäin hyvissä oloissa, kun 
ilman suhteellinen kosteus 
on korkea, lämpötila noin 20 
°C:tta ja rikkakasvit sirkka-
lehtiasteella, fenmedifaamin 
määräksi voi riittää 1,5 litraa 
hehtaarille. Viileämmät ja 
kuivemmat olot vaativat suu-
rempaa määrää (FEN 2,0 
l/ha). Sama periaate koskee 
etofumesaatti-valmisteita ja 
öljyä. Normaaliolojen aine-
määrät löytyvät “haarukan” 
puolivälistä. Käyttömäärät on 
aina sopeutettava rikkakasvi-

en kokoon – mitä suuremmat 
rikat sitä enemmän ainetta. 

Medifam 320 SC poikkeaa 
muista fenmedifaami-valmis-
teista väkevyytensä suhteen. 
Kevyillä kivennäismailla sitä 
suositellaan käytettäväksi 
litra ensimmäisessä ja 1,2 
litraa hehtaaria kohti toisessa 
ja kolmannessa ruiskutuk-
sessa. Savi- ja multamailla 
Medifamin vastaavat määrät 
ovat 1,2 litraa ensimmäises-
sä ja 1,4 litraa hehtaarille toi-
sessa ja kolmannessa ruisku-
tuksessa. Medifamin samoin 
kuin Powertwinin kanssa 
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käytetään Poweroil-öljyä, 
jota tarvitaan normaalioloissa 
litra hehtaarille. Kuivissa ja 
viileissä oloissa öljyn määrä 
on suurempi, 1,5–(2,0) litraa 
hehtaarille maalajista ja rik-
kakasvien koosta riippuen. 
Jos taimisto on taimipolt-
teen, juurikasankeroisen, 
hiekkamyrskyn tai pakkasen 
vioittamaa, ota yhteys juuri-
kaskonsulenttiin ennen rik-
kakasviruiskutusta. Näissä 

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

Tatar-, matara- ja pelto-
sauniopellot
Tattaret (piha-, kierto- ja 
ukontatar) ja matara vaativat 
tavallista enemmän etofume-
saattia. Progress- ja Powert-
win-ohjelmat sopivat näille 
pelloille parhaiten. Progres-
sista tarvitaan 1,5–2,0 litraa 
ja Powertwinistä 1,0–1,2 litraa 
ensimmäisessä ruiskutukses-
sa. Toisessa ja kolmannessa 
ruiskutuksessa Progressin 
määrä on 2,0–2,5 ja Powert-
winin 1,2–1,4 litraa hehtaa-
rille. Pienemmät ainemäärät 
kevyille ja suuremmat savi- ja 
multamaille. Edelliset Prog-
ressin tai Powertwinin määrät 
eivät tarvitse fenmedifaami-
täydennystä, mutta metamit-
ronia (MET) ja mahdollisesti 
myös Safaria tarvitaan öljyn 

Juurikaspeltojen tattareita: a) ukontatar, b) pihatatar, c) 
kiertotatar.

a)

b) c)
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lisäksi. Powertwinin öljy on 
Poweroil, jonka käyttömäärät 
ovat samat kuin Medifamia 
käytettäessä.

Saunio-pelloilla on hyvä 
käyttää Safari-ohjelmia. Jos 
ensimmäisen ruiskutuksen 
tankkiseos ei sisällä Safaria, 
osa saunioista on liian suuria 
Safarilla torjuttavaksi toises-
sa ruiskutuksessa. Safaria on 
syytä täydentää Matrigonilla 
(0,3 l/ha). Ukontatar on erit-
täin herkkä Safarille, kun sy-
dämenmuotoinen ensimmäi-
nen kasvulehti on avautunut. 
Myös mataraan Safari tehoaa 
hyvin ensimmäisen kasvuleh-
tikiehkuran avauduttua.

Juolavehnän,ohdakkeen 
ja valvatin torjunta sekä 
tuhohyönteisruiskutteet
Juolavehnää, ohdaketta ja 
valvattia torjutaan samoin 

kuin aikaisemminkin. On kui-
tenkin muistettava, että Mat-
rigonia, Fusilade Maxia ja 
Focus Ultraa ei saa käyttää 
pohjavesialueilla I ja II.

Juurikkaalla käytettyihin tu-
hoeläinruiskutteisiin ei ole 
tullut muutoksia. Pahat lude-
alueet vaativat ensimmäisen 
tuhohyönteisruiskutuksen 
heti juurikkaan tultua taimel-
le. Ensimmäinen rikkakasvi-
ruiskutus tulee yleensä liian 
myöhään luteen torjuntaa 
ajatellen. Lude on ehtinyt jo 
vioittaa juurikasta ennen ruis-
kutusta. Pohjavesialueilla I ja 
II ei saa käyttää dimetoaat-
teja eikä Deciksen käyttö ole 
suositeltavaa. 

Tilt 250 EC, Amistar ja 
Reglone 
Jos juurikkaan lehtiin ilmes-
tyy heinäkuussa tai elokuun 

Taulukko 3. Betanal 
Progress SE:tä vas-
taavat Betanal SE/
Betsana 2000 ja Tra-
mat 500 SC-määrät.

alussa Ramularia-laikkuja, 
kasvusto kannattaa ruiskut-
taa Tiltillä tai Amistarilla. Tilt 
250 EC:n käyttömäärä on 0,5 
ja Amistarilla 0,5–1,0 litraa 
hehtaaria kohti 1–2 kertaan 
ruiskutettuna. 

Reglonea saa edelleen käyt-
tää uusintakylvöjen yhteydes-
sä vanhan juurikaskasvuston 
tuhoamiseen. Varsinaiseen 
rikkakasvitorjuntaan valmis-
tetta ei saa käyttää. 

Tehoaineiden hajoa-
minen
Kasvinsuojeluaineiden vai-
kuttava ainesosa on tehoai-
ne, jonka hajoamiseen vai-
kuttavat mm. valo, veden pH 
ja lämpötila. Tankkiseoksen 
valmistamiseen sopii parhai-
ten vesi, jonka pH on lieväs-
ti hapan (pH noin 5). Veden 
lämpötilan pitäisi mieluum-
min olla yli +10 °C.  

Metamitroni hajoaa nopeasti 
valon vaikutuksesta maan-
pinnassa. Myös vedessä 
metamitronin hydrolyysi (ha-
joaminen) on nopea. Tästä 
syystä aamuruiskutukset ovat 
suositeltavia, kun auringon 
valoteho on vielä vähäinen. 

Progressin, Powertwinin ja 
Tramat 500 SC:n etofume-
saatti on verrattain pysyvä 
eri pH:ssa. Pitkää seisotusta 
vedessä tämäkään tehoaine 
ei siedä.  

Fenmedifaamin hajoaminen 
on hidasta happamassa 
ympäristössä. Kirjallisuuden 
mukaan, kun veden pH on 
5 ja lämpötila 22 °C, puolet 
tehoaineesta häviää (DT50 
= puoliintumisaika) 50 vuo-



��  -  Juurikassarka 1–2/2008

rokaudessa . Neutraalissa 
vedessä (pH 7) puoliintumis-
aika on 14,5 tuntia ja emäk-
sisessä ympäristössä (pH 9) 
vain 10 minuuttia. 

Safarin tehoaine triflusulfuro-
ni-metyyli taas käyttäytyy 
päinvastoin kuin fenmedifaa-
mi; se hydrolysoituu vedes-
sä, mutta happamassa pH:
ssa (pH 5) puoliintumisaika 
on 3,7 vuorokautta, neutraa-
lissa (pH 7) 32 ja emäksises-
sä ympäristössä (pH 9) 36 
vuorokautta. 

Jos ruiskutus jostain syystä 
keskeytyy, ruisku on syytä pi-
tää valolta suojattuna. Riippu-
en käytetyn veden pH:sta me-
tamitroni-valmisteita ja Safaria 
voi joutua täydentämään. Jos 
veden pH on emäksinen, fen-
medifaami on voinut hajota lä-
hes kokonaan. 

Jos haluat tarkistaa ruisku-
tusveden pH:n, useimmista 
apteekeista on saatavissa 
pH-paperia.

Internet-tiedotteet
Ajankohtaisia kasvinsuojelu-
ohjeita tullaan tarkentamaan 

c)

a)

b)

e)

d) 

Safari-ohjelmien rikkakasveja: a) ristikukkaiset rikat (esim. 
taskuruoho), b) rautanokkonen, c) rusokki, d) linnunkaali, 
e) sauniot (esim. peltosaunio).

kesän aikana olosuhteita 
vastaaviksi SjT:n kotisivuilla 

osoitteesta www.sjt.fi/ajan-
koht.htm. n
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40 vuotta rikkojen teho-
torjuntaa
Sokerijuurikkaan viljelykau-
den 2008 lähestyessä on 
aiheellista nostaa esiin muu-
tamia positiivisia muistoja. 
Viime vuoden historiallisen 
korkean satotason myötä 
viljelijät voivat tyytyväisinä 
katsoa juurikkaan viljelytek-
niikan kehitystä viimeisen 40 
vuoden aikana. Moni asia on 
muuttunut sitten joulukuun 19 
päivän vuonna 1968, jolloin 
kaikkien aikojen ensimmäi-
nen rikkakasvien torjunta-
aine sokerijuurikkaalle hy-
väksyttiin Suomessa. Tuohon 
aikaan se oli vallankumous 
suomalaiselle juurikkaanvilje-
lijälle – siihen asti rikkatorjun-
ta oli ollut lukuisia pitkiä päi-
viä kestävää kovaa työtä suu-
relle ihmisjoukolle. Betanalin 
esittely vuonna 1969 asetti 
juurikkaan rikkakasvientor-
junnalle uuden standardin.  

Näihin neljään vuosikymme-
neen liittyy paljon muistoja 
ja muutos aiempaan oli suu-
ri – onhan moni juurikastilan 
vesa oppinut työnteon taidon 
juuri kesäisellä sokerijuuri-
kaspellolla.

Betanal juhlii siis tänä vuonna 
40 vuotista taivaltaan. Se on 
kasvinsuojeluaineiden maa-
ilmassa loistava suoritus. Se 

tarkoittaa myös, että tämä 
Bayer CropSciencen tarjo-
ama rikkatorjuntavalmiste on 
40 vuoden kehitystyön tulos 
ja Betanal valmisteet ovat 
markkinoilla olevista tuotteis-
ta Suomen oloissa kaikkein 
testatuimpia. Neljän vuosi-
kymmenen aikana Betanalin 
toimivuus on todistettu niin 
käytännön viljelyssä kuin So-
kerijuurikkaan Tutkimuskes-
kuksen koeruuduilla.

Tänään Bayer CropSciencen 
juurikkaan rikkatorjuntaval-
misteiden kärkituote on kol-
mea eri tehoainetta sisältävä 
Betanal Progress, minkä val-
mis tehoainesekoitus antaa 

erinomaisen tehon lukuisia 
leveälehtisiä rikkoja vastaan. 
Betanal Progress on helpoin 
tapa puhdistaa sokerijuuri-
kaspelto rikkakasveista. Sen 
teho on perusteellisesti tes-
tattu ja todistettu suomalai-
sissa olosuhteissa. Progress 
tarjoaa hyvän ja luotettavan 
tehon suureen määrään kak-
sisirkkaisia rikkoja.

Tankkiseokset 
Eivät ainoastaan juurikkaan 
rikkavalmisteet ole kehitty-
neet vuosien varrella, vaan 
myös valmisteiden käyttö-
suositukset parhaimman tor-
juntatuloksen saavuttamisek-
si ovat muuttuneet. Betanalin 

Vallankumous juurikkaanvil-
jelyssä

Janne Laine & Juha Peltola, Bayer CropScience

Rikkatorjuntaa ennen rikkakasvien torjunta-aineiden ai-
kaa.
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historian alussa tehtiin yksi 
ruiskutus suurella käyttömää-
rällä. Rikkojen voi melkein 
kuulla huutavan: ‘Ei enää Be-
tanalia, kiitos!’.

Tänä päivänä normaali toi-
mintamalli mahdollisimman 
korkean ja vakaan satotason 
saavuttamiseksi on käyttää 
3–4 ruiskutuksen ohjelmaa. 
Näiden ohjelmien perusta 
on Betanal Progress – se on 
yksinkertaisesti helpoin tapa 
puhdistaa juurikaskasvusto. 
Betanal Progressiin voidaan 
lisäksi sekoittaa muita tärkei-
tä juurikasherbisidejä kuten 
Goltix®1 ja Safari®2. Goltixia 
käytetään ensimmäisissä 
ruiskutuksissa, koska sillä on 
maavaikutusta ja se siten vä-
hentää uusien rikkojen itämis-
tä. ‘’Tatarlajit on vaikea rikko-
jen ryhmä torjunnan kannalta. 
Erityisesti pihatatar on hyvin 
ongelmallinen, jos siemen-
pankki on runsas. Betanal 
Progressin ja Goltixin ja/tai 

Safarin tankkiseokset antavat 
normaalisti hyvän tuloksen 
ja ovat suositeltavia tämän 
tyyppisessä rikkakasvilajis-
tossa’’, toteaa vanhempi tut-
kija Liisa Eronen Sokerijuurik-
kaan Tutkimuskeskuksesta. 
Safaria käytetään myöhem-
missä ruiskutuksissa, mikäli 
rikat ovat suuria tai sauniot ja 
ristikukkaiset ovat vallitsevia 
rikkalajeja. Betanalia, tietyin 
ehdoin, ja Safaria voidaan 
käyttää myös alueilla joilla on 
pohjavesirajoitus.

Ruiskutusväli
Ajoitus on avainasia rikatto-
man juurikaspellon tavoit-
telussa. Ensimmäinen ruis-
kutus on tehtävä rikkojen 
ollessa sirkkalehtiasteella. 
Rikkojen torjunta on helpom-
paa niiden ollessa vielä var-
haisella kasvuasteella. Kun 
uudet rikat ovat saavuttaneet 
sirkkalehtiasteen, ruiskute-
taan uudelleen, normaalisti 
6–10 vuorokauden kuluttua. 

Kasvuasteesta ja sääolo-
suhteista riippuen kolmas 
ruiskutus tehdään 8–12 vuo-
rokauden kuluttua. Mikäli ke-
vät tai varhainen kesä on ollut 
erittäin kylmä, ensimmäisen 
ja toisen tai toisen ja kolman-
nen ruiskutuksen väli voi olla 
jopa 12–14 vuorokautta. On 
syytä korostaa hyvän ruis-
kutustuloksen olevan pitkälti 
riippuvainen siitä, että rikat 
ruiskutetaan riittävän pieninä. 
Rikkojen kehitystä kannattaa 
seurata huolella, ne kasvavat 
oletettua nopeammin!

Juurikkaan viljelyala maas-
samme pienenee, mutta Be-
tanal ja Betanal Progress säi-
lyttävät paikkansa taistelussa 
rikkoja vastaan. 

Goltix®1Makhteshim Agan’in 
rekisteröimä tavaramerkki.
Safari®2 DuPont’in rekisteröi-
mä tavaramerkki.



Bayer Oy CropScienc spoo
.cropscience.bayer.fi

Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä.

Kolmen tehoaineen 
voimalla

Betanal Progress SE
kolmen tehoaineen 
monipuolinen seos
ystävällinen juurikkaalle
ja käyttäjälle

Juurikkaan rikkatorjunnan perusta 
– Betanal Progress

Laajatehoinen kolmen tehoaineen yhdistelmä 
Betanal Progress on juurikkaan rikkakasvitorjun-
nan avaintuote. Se on testatuin ja ytimeltään 

r-
tin Bayerin, kehittämä ja valmistama tuote.
Lisäksi kannattaa muistaa myös muut Bayerin 
tutut ja luotettavat tuotteet, fenmedifaami-val-

T



�0  -  Juurikassarka 1–2/2008

Aina silloin tällöin Suomen 
Sokerin kuluttajapalveluun 
tulee kyselyjä, miksi Sirkku- 
tai Pulmu-paketit näyttävät 
avattaessa vajailta. Syy on 
tuotantotekninen, sillä pak-
kausvaiheessa palasokerit 
vievät yllättävän paljon tilaa. 
Sokerit pakataan painon mu-
kaan ja esimerkiksi Pulmua 
pakattaessa palat täyttävät 
750 gramman pakkauksen 
piripintaan. Kuljetuksen ja va-
rastoinnin aikana palat pää-
sevät kuitenkin lomittumaan 
ja siten asettumaan pienem-
pään tilaan, minkä johdosta 
pakkaus saattaa avattaessa 
näyttää vajaalta. 

Tähän kuluttajien kannalta 
harmilliseen asiaan on ol-
lut vaikea löytää ratkaisua. 
Menneenä vuonna Kantvikin 
sokeripakkaamossa onnis-
tuttiin kuitenkin kehittämään 
pakkauslaitteistoa siten, että 
palat saadaan mahtumaan 
entistä pienempään tilaan jo 
pakkausvaiheessa ilman, että 
sokeripalojen kokoa, muotoa 
tai määrää pakkauksessa 
joudutaan muuttamaan. Tä-
män ansiosta pakkausko-
telon korkeutta voidaan nyt 
madaltaa. 750 gramman Pul-
mu- ja Sirkku-pakkauksissa 
uudistus tarkoittaa 2 cm ma-

talampaa ja 500 gramman 
pakkauksissa (esim. Pikku-
Sirkku, Rapea raesokeri) 1 
cm matalampaa kokoa.

Palasokereiden uudet ma-
talammat pakkaukset tuovat 
mukanaan monia etuja. Uusi 
pakkauskoko on kompakti 
käsitellä ja se vie vähemmän 
tilaa kotikaapissa. Pakkaus 
on avattaessa täydempi kuin 
edeltäjänsä, eikä kuluttajan 
tarvitse enää kokea ostavan-

Sirkku ja Pulmu 
-pakkaukset madaltuvat

Inari Kettula, Suomen Sokeri Oy

sa “ilmaa” palojen mukana. 
Pienempi pakkauskoko tar-
koittaa myös ympäristöystä-
vällisempää ratkaisua, sillä 
pakkausmateriaalia tarvitaan 
vähemmän. Myös varastointi 
ja kuljetus tehostuvat, sillä 
yhteen kuljetusyksikköön 
(lava) mahtuu nyt enemmän 
tuotetta.

Uudet pakkauskoot tulevat 
myymälöihin alkuvuoden ai-
kana.

Uudet Sirkku ja Pulmu -pakkaukset ovat näitä entisiä pak-
kauksia 2 cm matalampia.
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Isoäidin maitokahvi
2 suurta mukillista

 4 dl    tummapaahtoista kahvia 
 1/8 tl   kardemummaa 
 1/8 tl   anista 
 1 tl      Dansukker Vaniljasokeria
 3-5 dl maitoa, riippuen mukin koosta ja juojan makumieltymyksistä
 2-4 palaa Dansukker Sirkku- tai Pulmu-palasokeria

 
Valmista kahvi mieluiten pressokannulla. (Jos et omista pressokannua, valmista suodatinkah-
via.) Sekoita kardemumma, anis ja vaniljasokeri maitoon. Lämmitä maito (noin 65 °C). Varo, 
ettei maito kuumene liikaa, sillä liian kuuman maidon rakenne muuttuu ja maitoon tulee vellimäi-
nen haju.  Sekoita kahvi ja maito suuriin mukeihin. Halutessasi voit siivilöidä maidon. Makeuta 
juoma Sirkulla tai Pulmulla, koristele kardemummalla ja nauti.
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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

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

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

Johtaja Nils Lindroos   010 431 8201

Apulaisjohtaja 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



www.farmit.net
Berner kasvinsuojeluneuvonta  puh. 020 791 4040
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

Puhdas pelto

Targa Super 5SC puhdistaa pellon
●  tehokkaasti juolavehnästä valikoivasti

● tehoaa jo juolavehnän aikaisella
 kehitysasteella

● vaikutus ulottuu juolavehnän 
juurakoihin saakka

●  nykyaikainen, kustannustehokas
 torjuntatapa

Jokaiselle 

tukkupakkauksen 

ostajalle

KAUPANPÄÄLLE 

hieno

monitoimiveitsi. 
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