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Tämä lehti sisältää monia tuulenvireitä, joi-
den toivomme tuovan maamme juurikkaan 

viljelylle vakaampaa ja positiivisempaa tule-
vaisuutta. Juurikassarka-lehti on ilmestynyt 22 
vuotta. Vuonna 1988 sen julkaiseminen annettiin 
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen tehtäväk-
si, jolloin sen toivottiin lähentävän tutkimusta 
ja neuvontaa. Lehden tehtävä ei ole muuttunut 
näistä ajoista, vaikka omana numeronaan ilmes-
tynyt Betfältet jääkin historiaan. Tämän päivän 
lehti on saanut muutamia ulkoasumuutoksia, 
mutta muuten lehden tehtävä on yhä edelleen 
uuden tutkimustiedon välittäminen ja tarvittaes-
sa vanhempien asioiden kertaaminen. Toivom-
me teiltä hyvät lukijat jatkossakin kommentteja 
ja ideoita ajankohtaisista asioista, joita toivotte 
tämän lehden kautta välitettävän lukijoille.

Suomen sokerisektorilla tapahtunut myynti 
antoi hieman odottaa itseään ja nostatti jänni-

tystä viime metreillä. Nyt kauppa on toteutunut 
ja todellakin toivomme tämän ”tuulen” vakaut-
tavan sokerireformin jälkeistä tunnelmaa. Teh-
taan viljelypäällikkö Tero Tanner kertoo tarkem-
min mitä uuden omistajan tuleminen kuvioihin 
on tuonut tullessaan ja miltä juurikkaan viljely-
alat tehtaan kannalta näyttävät ensi kasvukau-
della. Alkuvuoden tuulahdus SjT:llä on tri Marja 
Turakaisen liittyminen joukkoomme. Toivotam-
me Marjan tervetulleeksi ja toivomme, että tekin 
hyvät lukijat pääsette pian tutustumaan Marjan 
työn tuloksiin. 

Ilmavirtauksista, joita emme välttämättä halua 
juurikasmaillemme, saamme lukea mielen-

kiintoisen artikkelin. Siinä kerrotaan miten sää-
tutkilla voidaan myös seurata hyönteisparvien 
maahanmuuttoa. Tulevalla kasvukaudella on 
varauduttava niin juurikasta kiusaaviin hyön-
teisiin kuin rikkakasveihinkin. Ajankohtaisen 
paketin juurikkaan rikkakasvien torjunnasta 
on jälleen kasannut vanhempi tutkija Liisa Ero-
nen, jolla tuli hiljattain täyteen 20 vuotta SjT:n 
palveluksessa. Samalla alalla, kylläkin puolet 
kauemmin, on puurtanut Betanal, jonka histo-

Uudet tuulet, sama 
päämäärä

Den här tidningen innehåller många nya vin-
dar, som vi hoppas hämtar med sig stabi-

lare och mera positiv framtid för vår betodling. 
Tidningen Juurikassarka har utkommit i 22 år. År 
1988 fick Centralen för Sockerbetsforskning som 
uppgift att ge ut tidningen, meningen var att 
på så sätt bringa forskningen och rådgivningen 
närmare varandra. Tidningens uppgift har inte 
förändrats sedan dess, fastän Betfältet har blivit 
historia. Tidningens utseende har förändrats en 
del, men uppgifterna är de samma, att förmedla 
ny forskningsdata och vid behov repetera gam-
malt. Vi hoppas också i fortsättningen få kom-
mentarer och idéer av aktuella ärenden, som ni 
önskar föra vidare till tidningens läsare.

Försäljningen, som skedde inom den finska 
sockersektorn lät vänta på sig och höjde 

spänningen på slutrakan. Nu är affären slutförd 
och vi önskar verkligen att den här ”vinden” 
stabiliserar stämningarna efter sockerreformen. 
Brukets odlingschef, Tero Tanner, berättar i sina 
artiklar i tidningen mera om den nya ägarens 
inverkan på verksamheten och hur odlingsare-
alerna ser ut nästa sommar, ur brukets synvin-
kel. Nya vindar inom CfS är, att doktor Marja 
Turakainen har börjat som forskare hos oss. Vi 
välkomnar Marja och önskar att också ni, bästa 
läsare, snart får bekanta er med hennes ”presta-
tioner”. 

Vi får läsa om luftströmmar, som vi inte all-
tid vill ha till våra betodlingar, en intres-

sant artikel. I artikeln förklaras hur man med 
hjälp av väderleksradar kan följa med insekter-
nas invandring. Under kommande växtperiod 
måste vi förbereda oss för besvärliga insekter 
och ogräs. Äldre forskare Liisa Eronen, som just 
firade sina 20 år i CfS tjänst, har igen skrivit om 
aktuellt inom växtskydd. Inom samma bransch, 
visserligen hälften längre tid, har jobbat Betanal, 
vars historia vi också får läsa om. Vår flygande 
reporter rapporterar, i form av ett bildkollage, 
om nya vindar inom maskinsidan från lant-
bruksmässan i Frankrike. Maskinerna ser stora 

Nya vindar, samma 
målsättning
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riaa voimme kerrata tässä numerossa. Uusista 
tuulista traktorien ja juurikaskoneiden rinta-
malla, Ranskan maatalousnäyttelyssä, raportoi 
kuvakollaasin muodossa liikkuva journalis-
timme. Suurilta näyttävät koneet! Toivottavasti 
traktorien ja työkoneiden painot saadaan myös 
kevenemään uuden kevyen polttoaineen, vedyn 
tullessa käyttöön!

Viime kesänä, heinäkuun jälkeen, voimaan 
tulleet muutokset ympäristötukiehdoissa 

laittoivat viljelijät kertaheitolla ”paikkakohtai-
seen lannoitukseen”. Nyt ei lannoituksen apuna 
käytetä satelliittien väärävärivalokuvia lohkois-
ta vaan perusmaa-analyysien tuloksia. Tämä ja 
moni muu viimeaikana lannoitusrintamalla ta-
pahtunut muutos puhuttavat ja mietityttävät, 
niin pitkään itsekin juurikkaan lannoitustutki-
muksessa mukana ollutta Matti Erjalaa, kuin mo-
nia muita viljelijöitä. Vaihtoehtoista lannoitusta 
ja maanparannusta viherlannoituksen avulla on 
tutkittu jo pitkään ja sen käytöstä juurikkaanvil-
jelyssä löytyy kokemusta, näistä saamme tietoa 
tässä lehdessä.

Toivotan lukijoille suotuisia juurikkaan kyl-
vökelejä roudan muokkaamilla pelloilla, 

ja kehotan kaikkia olemaan huolellinen lohko-
korttien täytössä niin kevään lannoituksen kuin 
kesän kasvinsuojelunkin osalta. Aurinkoista ke-
vään jatkoa!

ut! Hoppeligen får man ner traktorernas och ar-
betsmaskinernas vikt, när man tar i användning 
ett nytt lätt bränsle, väte!

Förändringarna i miljöstödet, som trädde i 
kraft efter juli i fjol, har ställt odlarna i helt 

nya situationer när det gäller gödsling. Nu kan 
man inte använda satellitbilder från odlings-
skiftena som hjälp vid gödslingen utan resultat 
från markkarteringens grundanalys. Det här och 
många andra förändringar som har hänt inom 
gödslingssektorn tilltalar, både Matti Erjala som 
själv har länge jobbat med sockerbetornas nä-
ringsfrågor, och många andra odlare. Alterna-
tiv gödsling och markförbättring med hjälp av 
gröngödsling har undersökts länge och det finns 
redan praktiska erfarenhet av det inom socker-
betsodling.

Jag önskar alla våra läsare gynnsamma förhål-
landen till vårbruket, nu när tjälen har bearbe-

tat våra åkrar, och uppmanar alla att vara nog-
granna med ifyllandet av skifteskortena både 
när det gäller gödsling på våren och sommarens 
växtskydd. Soliga vårhälsningar!

16.3.2009
 Susanna Muurinen 

16.3.2009 
Susanna Muurinen 
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Nordzucker AG ja Danisco A/S allekirjoit-
tivat 2.3.2009 lopulliset kauppakirjat, jolla 

Danisco A/S:n tytäryhtiö Danisco Sugar siirtyi 
saksalaisen Nordzuckerin omistukseen. Danisco 
Sugar siirtyy tytäryhtiöksi Nordzucker konser-
niin. Danisco nimi poistuu kuitenkin välittömäs-
ti yrityksen nimestä. Danisco Sugarin uusi nimi 
on Nordic Sugar. Nordzucker on Euroopan toi-
seksi suurin sokeriyhtiö. Yhtiöllä on 16 % mark-
kinaosuus yhdessä Nordic Sugarin kanssa.

Nordic Sugarin toiminta jatkuu entisellään, 
paitsi Saksassa sijaitsevalla Anklamin tehtaalla. 
Omistajanvaihdokseen liittyvän viranomaispro-
sessiin kuuluva kilpailuviranomaisten lausunto 
Saksasta antoi vihreää valoa kaupan hyväksy-
miselle sillä ehdolla, että Anklamin sokeri- ja 
etanolitehdas ei saa siirtyä kaupan mukana 
Nordzuckerille. Hollantilainen Royal Cosun on 
Anklamin tehtaan uusi omistaja. Nordic Suga-
rilla on toimintaa edelleen Tanskassa, Ruotsissa, 
Suomessa ja Liettuassa.

Nordic Sugar jatkaa toimintaansa uudella nimel-
lä ja samalla toimintamallilla kuin aikaisemmin-

Nordic Sugar
kin nyt tosin saksalaisen Nordzucker AG:n tytä-
ryhtiönä. Danisco konserniin kuuluva Danisco 
Seed siirtyy myös kaupan mukana. Yhtiön uusi 
nimi on Maribo Seed. 

Nordic Sugarin toimitusjohtajaksi valitiin Danis-
co Sugarin maatalousjohtaja Thomas B. Olsen 
(44).

Vaikutukset Suomeen
Sucros jatkaa Suomessa sokerijuurikkaan vilje-
lyttämistä kuten aikaisemminkin. Danisco Su-
gar omisti Sucroksesta 80 %, jonka nyt omistaa 
Nordic Sugar. Toiminta Suomessa jatkuu kuten 
aikaisemminkin. Näkyvimmät muutokset ovat 
muutokset sähköpostiosoitteissa, uusissa logois-
sa ja nimien muutoksina.

Sokerijuurikkaan viljelysopimukset jatkuvat 
kuten aikaisemmin ja viljelytavoitteet tuleville 
vuosille pysyvät ennallaan. Suomen maakiin-
tiö 80 999 valkosokeritonnia pysyy ennallaan ja 
vuosittainen kiintiötäyttymätavoite on edelleen 
ensisijainen tavoitteemme.

Tero Tanner, Sucros Oy

Västankvarnin koetila järjestää Peltopäivän 
2.7.2009 klo 10–15 yhteistyössä Nylands Svens-
ka Lantbrukssällskapetin ja Yrkeshögskola No-
vian kanssa. Päivän aikana esillä on sekä viljelyn 
että viljelytekniikan viimeisimpiä uutuuksia.

VÄSTANKVARN FÄLTDAG – PELTOPÄIVÄ 2.7.2009
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Vuoden 2008 juurisato oli noin 468 000 tonnia 
puhtaita juurikkaita. Tämä tarkoittaa 13 600 

hehtaarin pinta-alalla keskisadoksi noin 34,4 ton-
nia puhtaita juurikkaita. Sato eroaa merkittäväs-
ti vuoden 2007 huippusadosta, joka oli 42 tonnia 
puhtaita juurikkaita. Vaikka vuoden 2008 sato jäi 
edellisvuotisesta, niin vuosi ei kuitenkaan ollut 
huono vaan keskimääräinen, kun katsotaan sa-
totasoja vuodesta 1995 vuoteen 2008.

Vuoden 2008 juurikassadosta saatiin noin 69 000 
tonnia valkosokeria. Kun lisätään tähän vuodel-
ta 2007 siirtynyt 12 000 tonnin carry over, niin 
Suomen 80 999 tonnin maakiintiö tulee täyteen. 
Koko toimialan kannalta on ensiarvoisen tärke-
ää, että kiintiö saadaan täyteen joka vuosi. Sa-
tovaihtelut ovat helposti suuria, kuten edelliset 
vuodet ovat osoittaneet, joten kiintiön täyttymi-
sen varmistamiseksi meidän on pyrittävä tuotta-
maan carry over -sokeria satovuotta seuraavalle 
vuodelle.

Nyt carry over -varasto on tyhjä, joten viljelijöillä 
on mahdollisuus kylvää yli oman laskennallisen 
pinta-alan ja saada carry over -osasta kiintiöjuu-
rikkaan hinta seuraavana satovuotena. Talven 
viljelijäkirjeissä olemme tuoneet esille, että jokai-

Sokerikiintiö 2009

nen viljelijä kylväisi 15 % yli oman laskennallisen 
pinta-alan kiintiön täyttymisen varmistamiseksi 
ja jotta saamme myös carry over -sokeria varas-
toon mahdollisten satovaihteluiden varalle.

Sokerijuurikkaan kannattavuus
Viljojen ja öljykasvien hinnat ovat pysyneet koko 
talven erittäin alhaisella tasolla. Hinnat eivät ole 
näyttäneet yhtään nousun merkkejä sitten syk-
syn 2008 hinnanlaskun. Sokerijuurikkaan hinta 
on puolestaan vakaa ja se on tiedossa vuosiksi 
eteenpäin.

Sokerijuurikkaan hyvä tilanne kannattaa ottaa 
nyt huomioon kevään kylvöjä suunniteltaessa. 
Tilan sokerijuurikkaan pinta-alaa on nyt järke-
vää lisätä omien mahdollisuuksien mukaan. 

Kansallisten tukien neuvotteluissa on sovittu, 
että kansallinen tuki sokerijuurikkaalle on 350 
€/ha myös vuodelle 2009. Tämä kannattaa ottaa 
huomioon lopullista viljelysuunnitelmaa teh-
täessä. Samoin sokerijuurikkaalle tullaan mak-
samaan valtion toimesta rahtikustannuskom-
pensaatiota, kuten vuodelle 2008. Vuoden 2008 
tukea ei ole vielä maksettu.n

Tero Tanner, Sucros Oy
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EU:ssa on viime vuoden aikana tehty ratkai-
sevia päätöksiä kasvinsuojeluaineiden käy-

tön kannalta. Joulukuussa 2008 EU-parlamentti 
ja neuvosto pääsivät sopimukseen valmisteiden 
arviointiperusteista ja niitä tullaan seuraamaan 
valmisteiden uudelleen rekisteröinnin yhtey-
dessä. Jotkut tuotteet voivat poistua markkinoil-
ta, mutta niiden kohdalla on 10–15 vuoden siir-
tymäaika. Yksi tällainen poistuva tehoaine on 
esfenvaleraatti, joka sisältyy Sumi Alpha 5 FW 
-valmisteeseen. 

Etofumesaatin uusista käyttömääristä on kerrot-
tu jo Juurikassaran aikaisemmissa julkaisuissa. 
Bayer CropScience tuo uudet EU:n säädösten 
mukaiset käyttömäärät vasta ensi vuonna myyn-
tipäällysteisiin.  

Metamitroni-tehoaineesta annettiin EU julkilau-
suma 6.2.2009. Yrityksillä on neljä vuotta aikaa 
tuoda EU-säädösten mukaiset käyttömäärät 
myyntipäällysteisiin. Näin olleen uudet rajoi-
tukset tulevat voimaan Goltixien ja Metafolin 
osalta vasta kasvukaudeksi 2014. 

Myös Safarille ollaan asettamassa suurinta sal-
littua käyttömäärää, joka olisi 120 g valmistetta 
hehtaaria kohti joka kolmas vuosi. Suomen  vi-
ranomaiset ovat luvanneet noudattaa ns. Suo-
men mallia, jossa 120 g/ha määrä voidaan jakaa 
kahdelle mahdollisesti jopa kolmelle vuodelle. 
Mikä on lopputulos Safarin kohdalla, selviää lä-
hikuukausina. 

Tulevana kasvukautena kaikkia rikkakasvihä-
vitteitä voidaan käyttää vielä samoin kuin aikai-
semmin. Ympäristö- ja peräkkäiskäytön rajoi-

Kesän 2009 kasvinsuojelu
EU säädökset ovat tulossa rajoittamaan kasvinsuojeluaineiden käyttöä. 

Tuhoeläinten ja kasvitautien torjunnassa Suomessa käytetyille valmisteille EU-
säädöksistä ei toistaiseksi ole ollut suurempaa haittaa. Rikkakasvitorjunnassa 
etofumesaattia ja fenmedifaamia koskevat rajoitukset ovat jo valmiina. Myös 

metamitronin EU on jo käsitellyt ja Safari on työn alla. Uudet säädökset 
tulevat aikanaan valmisteiden myyntipäällysteisiin, joiden mukaan 

ruiskutuksissa toimitaan.

tukset ovat edelleen samat kuin viime vuonna. 
Vain Tilt 250 EC on saanut käyttöluvan pohjave-
sialueilla.

Tuhoeläinten torjunta ja 
luderuiskutukset
Tuhoeläinten torjunta-aineisiin ei ole tullut 
muutoksia. Siemenkäsittelyssä ovat käytettä-
vissä Cruiser- ja Gaucho-siemenet sekä maatuho-
laisten torjuntaan sopiva Poncho Beta -siemen. 
Poncho Beta sai viime joulukuussa myyntiluvan, 
mutta sille tuli käyttökielto pohjavesialueilla (I 
ja II). Poncho Beta -siementä suositellaan viljan 
tai nurmen jälkeen sekä alueille, joissa hyppy-
häntäiset ja sokkojuoksiaiset ovat olleet ongel-
mana.  

Gaucho- ja Poncho Beta -siemenellä on sama käyt-
törajoitus; kyseistä siementä voi käyttää yhtäjak-
soisesti kolme vuotta, jonka jälkeen on pidettävä 
neljän vuoden tauko näiden siemenien käytössä. 
Välivuosina voi käyttää Cruiser-siementä.  

Kirppojen torjuntaan riittää siemenien Cruiser-,  
Gaucho- tai Poncho Beta -käsittely, mutta pahat 
ludealueet vaativat ylimääräisen tuhohyönteis-
ruiskutuksen heti juurikkaan tultua taimelle. 
Ensimmäinen rikkakasviruiskutus tulee liian  
myöhään luteen torjunnan kannalta. Myös 
uusintakylvöt on syytä suojata luteelta samoin 
kuin hitaasti taimettuvat juurikaspellot.

Pohjavesialueilla (luokka I ja II) ei saa käyttää 
dimetoaatteja (Danadim Progress, R-dimetoaat-
ti, Perfekthion 400, Roxion, Tuholaisaine 101). 
Myöskään Deciksen käyttö ei ole suositeltavaa 
pohjavesialueilla. 
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Rikkakasvien torjunta
Yksivuotisten siemenrikkakasvien torjunnassa 
on käytettävissä suurelta osin samat valmisteet 
kuin viime vuonna. Torjunta-ainerekisteristä 
poistui 15.12.2008 Juurikkaan Rikkaneste 101 ja 
102. 

Taulukoissa 1 ja 2 metamitroni-valmisteista 
(Goltix 70 WG, Goltix 700 SC, Meta ja Metafol 
700 SC) käytetään lyhennettä MET. Betanal SE:n 
ja Betasana 2000:n lyhenne on FEN ja Tramat 500 
SC:n EFU. Betasana 2000:n myyntipäällysteessä 
on EU-säädösten edellyttämä merkintä suurim-
masta sallitusta käyttömäärästä (6 l/ha/v), joka 
on otettava huomioon valmistetta käytettäessä. 

Pohjavesialueilla I ja II on edelleen voimassa sa-
mat rajoitukset kuin aikaisemmin, metamitroni-
valmisteilla ja Matrigonilla on käyttökielto. Jos 
pohjamaa on läpäisevää ja juurikasta viljellään 
joka vuosi, on käytettävä riviruiskua. Jos juuri-
kasta viljellään näillä alueilla vain joka toinen 
vuosi, ruiskutukset voi tehdä koko alalle. Jos 
pohjamaa on savea, juurikasta voi viljellä joka 

vuosi, mutta torjunta-aineista on käytettävä pie-
nintä mahdollista annostusta. Kaikkien peltojen 
on oltava kuitenkin salaojitettuja.

Ruiskutusohjelmat, yksivuotiset 
siemenrikat
Yksivuotisten siemenrikkakasvien (ns. tavalliset 
rikkakasvit) torjunnassa ensimmäinen ruiskutus 
tehdään rikkakasvien ollessa suurelta osin sirk-
kalehtiasteella. Toisen ruiskutuksen ajankohta 
on noin 7–12 vrk kuluttua ensimmäisestä; jos sää 
on kylmä, ruiskutusväli voi olla jopa kaksi viik-
koa. Kolmas ruiskutus on ajankohtainen, kun 
uusi rikkakasvisukupolvi on sirkkalehtiasteella. 
Jos aikaisemmista ruiskutuksista on jäänyt run-
saasti rikkakasveja, harauksen voi tehdä 2. ja 3. 
ruiskutuksen välissä.

Taulukon 1 tankkiseokset on rakennettu yhden 
tehoaineen valmisteista. Betanal Progress SE oh-
jelmat ovat taulukossa 2. Taulukoiden pienem-
mät ainemäärät ovat kevyille ja suuremmat savi- 
ja multamaille. 
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Taulukko 3. Betanal Progress SE:tä vastaavat 
Betanal SE/Betasana 2000 ja Tramat 500 SC-
määrät.

Esimerkki: taulukossa 1 etofumesaatin (EFU) 
eli Tramat 500 SC:n käyttömäärä ensimmäises-
sä ruiskutuksessa on kevyillä kivennäismailla 
0,1–0,2 litraa ja savi- ja multamailla 0,2–0,3 lit-
raa hehtaaria kohti. Toisessa ja kolmannessa 
ruiskutuksessa käyttömäärät ovat 0,2–0,3 litraa 
kevyillä ja 0,3–0,4 litraa hehtaaria kohti savi- ja 
multamailla. FEN- valmisteiden vastaavat käyt-
tömäärät ovat 1,5–2,0 litraa kevyillä ja 2,0–2,5 
litraa hehtaaria kohti savi- ja multamailla ensim-
mäisessä ja puoli litraa suuremmat toisessa ja 
kolmannessa ruiskutuksessa. 

Valmisteiden käyttömäärät ovat yleensä ääriar-
voja. Esimerkiksi kevyillä mailla erittäin hyvissä 
oloissa, kun ilman suhteellinen kosteus on kor-
kea, lämpötila noin 20 °C ja rikkakasvit sirkka-
lehtiasteella, fenmedifaami-valmisteiden mää-
räksi voi riittää 1,5 litraa hehtaarille. Viileämmät 
ja kuivemmat olot vaativat suurempaa määrää 
(FEN 2,0 l/ha). Sama periaate koskee etofu-
mesaatti-valmisteita ja öljyä. Normaaliolojen 
ainemäärät löytyvät ”haarukan” puolivälistä. 
Käyttömäärät on aina sopeutettava rikkakasvi-

en kokoon, mitä suuremmat rikat sitä enemmän 
ainetta. 

Medifam 320 SC poikkeaa muista fenmedifaa-
mi-valmisteista väkevyytensä suhteen. Kevyillä 
kivennäismailla sitä suositellaan käytettäväksi 
litra ensimmäisessä ja 1,2 litraa hehtaaria kohti 
toisessa ja kolmannessa ruiskutuksessa. Savi- 
ja multamailla vastaavat määrät ovat 1,2 litraa 
ensimmäisessä ja 1,4 litraa hehtaarille toisessa 
ja kolmannessa ruiskutuksessa. Medifamin sa-
moin kuin Powertwinin kanssa käytetään Po-
weroil-öljyä, jota tarvitaan normaalioloissa litra 
hehtaarille. Kuivissa ja viileissä oloissa öljyn 
määrä on suurempi (1,5–2,0 l/ha) maalajista ja 
rikkakasvien koosta riippuen. 

Jos taimisto on taimipoltteen, juurikasankeroi-
sen, hiekkamyrskyn tai pakkasen vioittamaa, 
ota yhteys juurikaskonsulenttiin ennen rikka-
kasviruiskutusta. Näissä tapauksissa tarvitaan 
jaettuja käsittelyjä ja mahdollisesti pienempiä 
ainemääriä tilanteen mukaan. 

Ongelmarikat ja niiden torjunta
Tattaret (piha-, kierto- ja ukontatar) ja matara 
vaativat tavallista enemmän etofumesaattia. 
Näille pelloille sopivat parhaiten Progress- ja Po-
wertwin-ohjelmat. Progressia tarvitaan 1,5–2,0 
litraa ja Powertwiniä 1,0–1,2 litraa ensimmäises-
sä ruiskutuksessa. Toisessa ja kolmannessa ruis-
kutuksessa Progressin määrä on 2,0–2,5 ja Po-
wertwinin 1,2–1,4 litraa hehtaarille. Pienemmät 
ainemäärät ovat kevyille ja suuremmat savi- ja 
multamaille. Edelliset Progressin tai Powertwi-
nin määrät eivät tarvitse fenmedifaami-täyden-
nystä, mutta metamitronia (MET) ja mahdol-
lisesti myös Safaria tarvitaan öljyn lisäksi. Po-
wertwinin öljy on Poweroil, jonka käyttömäärät 
ovat samat kuin Medifamia käytettäessä.

Saunio-pelloilla on hyvä käyttää Safari-ohjelmia. 
Safari-täydennys ensimmäisessä ruiskutuksessa 
voi olla tarpeen, jos tankkiseos muuten tehdään 
MET-ohjelman mukaan. Jos ensimmäisessä ruis-
kutuksessa ei ole Safaria, osa saunioista voi olla 
liian suuria Safarilla torjuttavaksi toisessa ruis-
kutuksessa. Tällöin Safaria voi täydentää Mat-
rigonilla (0,3 l/ha), mutta ei pohjavesialueilla. 
Ukontatar on herkkä Safarille, kun sydämen-
muotoinen ensimmäinen kasvulehti on avautu-
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Kuva 1. Kylvömuokkauksesta jäänyt pelto-
saunio.

Liisa Eronen, SjT

nut. Myös mataraan Safari tehoaa hyvin ensim-
mäisen kasvulehtikiehkuran avauduttua.

Juolavehnän, ohdakkeen ja valvatin 
torjunta  
Juolavehnää, ohdaketta ja valvattia torjutaan 
samoilla valmisteilla ja samoin periaattein kuin 
aikaisemminkin. On kuitenkin muistettava, että 
Matrigonin, Maatilan klopyralidin, Fusilade 
Maxin ja Focus Ultran käyttö pohjavesialueilla 
I ja II on kielletty. 

Tilt 250 EC, Amistar ja Reglone 
Jos juurikkaan lehtiin ilmestyy heinäkuussa tai 
elokuun alussa Ramularia-laikkuja, kasvusto 
kannattaa ruiskuttaa Tiltillä tai Amistarilla. Tilt 
250 EC:n käyttömäärä on 0,5 l/ha ja Amistarin 
0,5–1,0 l/ha 1–2 kertaan ruiskutettuna. Jos hei-
näkuun loppu ja elokuun alku ovat sateisia, ruis-
kutuksia tarvitaan kaksi, ensimmäinen elokuun 
alussa ja toinen 2,5–3 viikon kuluttua. Elokuun 
alussa ilmestyvän Ramularian voi torjua vielä 
elokuun 12–14 päivän paikkeilla tehdyllä ruis-
kutuksella. 

Reglonea saa edelleen käyttää uusintakylvöjen 
yhteydessä vanhan juurikaskasvuston tuhoami-
seen. Sen peräkkäiskäyttö on rajoitettu kahteen 
vuoteen, jonka jälkeen on pidettävä kahden vuo-
den tauko. Varsinaiseen rikkakasvitorjuntaan 
Reglonea ei saa käyttää.

Glyfosaatin käyttö juurikasmailla
Talvehtineet rikkakasvit voi torjua kynnökseltä 
glyfosaatilla (2–2,5 l/ha + kiinnite) pari päivää 
ennen juurikasmaan tasausta ja kylvömuokka-
usta. 

Touchdown Premium -valmisteelle ollaan hake-
massa käyttölupaa juurikkaan kylvön jälkeisiin 
ja uusintakylvöjä edeltäviin ruiskutuksiin. Jos 
EVIRA myöntää käyttöluvan, Touchdown Pre-
miumia voidaan ruiskuttaa parin päivän päästä 
kylvöstä (1–1,5 l/ha), jos kylvömuokkauksesta 
on jäänyt rikkakasveja. On kuitenkin havaittu, 
että isoja talvehtineita rikkoja, jotka ovat osittain 
maan sisässä, ei saada torjuttua edellä mainitulla 
käyttömäärällä. Isoille rikoille, esim. peltosauni-
oille, suositellaan kynnöksen käsittelyä.  

Jos valmiste hyväksytään vanhojen kasvusto-
jen tuhoamiseen uusintakylvöjen yhteydessä, 
Touchdown Premiumia voi käyttää 2 l/ha kyl-
vöä edeltävinä päivinä. 

Touchdown Premiumin kanssa suositellaan 
kiinnitteen käyttöä myyntipäällysteen ohjeen 
mukaan ja vesimääräksi 200 l/ha.
 
Internet-tiedotteet
Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita tullaan tar-
kentamaan kesän aikana olosuhteita vastaavak-
si SjT:n kotisivuilla osoitteesta www.sjt.fi/ajan-
koht.htm.n
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Marja Turakainen aloitti tutkijana So-
kerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa 
1.1.2009. Hän on kotoisin Juvalta Ete-

lä-Savosta. Maatalouden perusopintojen jälkeen 
hän työskenteli myyjänä maatalouskaupassa 
vuosina 1984–1990. Agrologiksi Marja valmistui 
Otavan maatalous- ja puutarhaoppilaitokses-
ta vuonna 1993, seuraavana vuonna hän aloitti 
opinnot Viikissä maatalous-metsätieteellisestä 
tiedekunnassa ja valmistui agronomiksi vuonna 
2000. Opinnäytetyössään hän selvitti glysiinibe-
taiinin vaikutusta arbuskelimykorritsan muo-
dostumiseen ja kasvin kasvuun.  Valmistumisen 
jälkeen hän toimi kasvinviljelytieteen assistentti-
na opetus- ja tutkimustehtävissä ja aloitti samalla 
tohtorintutkintoon liittyvät jatko-opintonsa So-
veltavan biologian laitoksella seleeniprojektissa. 
Väitöskirjatyössään hän tutki seleenilisäyksen 
vaikutusta perunan kasvuun, sadon määrään ja 
laatuun. Maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi 
Marja valmistui kesäkuussa 2007 ja aloitti saman 
vuoden syksyllä kasvintuotannon lehtorina Har-
jun oppimiskeskuksessa Virolahdella. 

Tutkimuskasvina sokerijuurikas ei ole Mar-
jalle vieras. Hän toimi vuonna 2005 tutkijana 

Viikissä toteutetussa kokeessa, joka oli osa laa-
jempaa Helsingin yliopiston, SjT:n ja Kemiran 
yhteistyöprojektia. Projektissa tutkittiin seleeni-
lannoituksen vaikutusta sokerijuurikkaan kas-
vuun, juurikassadon määrään ja laatuun sekä 
varastoinnin kestävyyteen. 

SjT:ssä on tehty runsaasti ja monipuolisesti 
käytännön tutkimusta sokerijuurikkaan tuo-

tannon kannalta merkittävillä tutkimusalueilla, 

kuten mm. lannoitus, kalkitus, maaperä, viljely-
tekniikka ja kasvinsuojelu. Tutkimusaiheet eivät 
tule loppumaan, sillä aikaansa seuraavaa tutki-
musta ja uusia innovaatioita tarvitaan matkalla 
suurempiin juurikassatoihin ja hyvään laatuun, 
kustannustekijöitä unohtamatta. Ilmastonmuu-
tos tuonee omat haasteensa myös sokerijuurik-
kaan viljelyyn, mikä osaltaan lisää tarvetta uusi-
en ongelmien ratkaisemiseksi ja tutkimustiedon 
päivittämiseksi. 

Näkemisiin ja kuulemisiin viljelyasiois- 
sa!

Marja Turakainen 
Sokerijuurikkaan 

Tutkimuskeskuksen tutkijaksi
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Hyvä viljelykierto parantaa maan kuntoa ja tuot-
taa usein paremman juurikassadon kuin jatkuva 
juurikkaan viljely samalla lohkolla. Ravinteiden 
käyttö monipuolistuu, kasvitauti- ja tuhoeläinti-
lanne yleensä helpottuu ja sopivia välikasveja käy-
tettäessä myös maan rakenne paranee. 

Siirryttäessä jatkuvasta juurikkaan viljelystä vilje-
lykiertoon voi alkuvaiheessa esiintyä joitakin juu-
risairauksia normaalia enemmän. Myös maassa 
elävät juurikashyppyhäntäiset, sokkojuoksiaiset ja 
tuhatjalkaiset voivat lisääntyä, jos viljan olkea jää 
runsaasti pellolle tai esikasvina on nurmi. Karjan-
lanta lisää näitä maatuholaisia, jos niitä on alueella 
ja olosuhteet ovat niille sopivat. Nämä tuholaiset 
saadaan torjuttua hyvin Poncho Betalla peitatulla 
siemenellä. 

Viljelykierron jatkuessa tilanne kuitenkin tasoit-
tuu maan pieneliöstön ja sienikannan vakiintues-
sa. Viljelykierron myönteisiin tuloksiin voidaan 
laskea kasvitautitilanteen helpottuminen (esim. 
Ramularia). Sopiva viljelykierto on myös ratkai-
su juurikasankeroisongelmiin.

Kasvinsuojeluaineiden jälkivaikutus
Viljelykierron parantaminen merkitsee uusien 
lohkojen ottamista juurikkaan viljelyyn. Niiden 
osalta on syytä tarkistaa, mitä rikkakasvihävit-
teitä tai kasvunsääteitä on käytetty edellisenä 
vuonna. 

Edellisenä vuonna perunalla käytetty Titus  tai 
viljan Monitor, Ally, Ally Class, Logran, ISO-
MEXX, Maatilan M-sulfuroni Duo, Maatilan S-

sulfuroni ja Maatilan T-sulfuroni vioittavat juu-
rikasta seuraavana vuonna. Pienannosaineista 
Expressin, Ration tai Harmonyn ei ole todettu 
vaikuttavan juurikkaaseen.  

Erikoistapauksena mainittakoon syysöljykasvit, 
jos ne joudutaan tuhoamaan ja niiden rikkator-
junnassa on käytetty Butisan Topia elokuussa, 
sokerijuurikasta ei voida kylvää seuraavana ke-
väänä normaalin maanmuokkauksen jälkeen.

Uudet pellot 
Jos rikkakasvit on torjuttu uusilla pelloilla hy-
vin, juurikkaan rikkatorjunta voi olla helppoa 
ja taloudellista. Tilanne voi olla myös toinen. Jos 
esim. viljojen rikkakasvitorjunnassa on käytetty 
pieniä annoksia, jotka jarruttavat tai pysäyttävät 
rikkakasvien kehityksen mutta eivät tuhoa rik-
koja, ne voivat kukkia ja tuottaa siementä.  Rik-
kahävitteet voivat torjua huonosti myös joitakin 
rikkakasveja, jotka tulevat voimakkaasti esiin 
juurikasvaiheessa. Esimerkkinä tästä voitaisiin 
mainita savikat, matarat ja tattaret, jotka ovat 
yleistyneet tiettyjen pienannosaineiden käytön 
seurauksena. 

Uusien peltojen rikkakasvistoa onkin syytä seu-
rata tavallista tarkemmin. Jos peltojen rikkakas-
visuus ei ennestään ole tuttua, kannattaa juuri-
kasvaiheen rikkatorjunnassa käyttää mahdolli-
simman laajatehoisia torjuntaohjelmia, joilla on 
hyvä maavaikutus.n

Muutama sana viljelykierrosta 
ja uusista juurikaspelloista
Viljelykierron parantaminen merkitsee monesti 
peltolohkon vaihtoa. Jos lohko ei aikaisemmin 

ole ollut juurikkaalla, on syytä tarkistaa 
tietyt asiat ennen viljelyn aloittamista. 

Edellisen vuoden viljelykasvin rikkakasvi- tai 
kasvunsäädevalmisteet voivat asettaa rajoituksia 
viljelylle. Myös rikkakasvien määrä voi yllättää 

viljelijän uusilla juurikaspelloilla. Juurikashyppyhäntäisiä

Liisa Eronen, SjT
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Muistan hyvin miten 70-luvun lopulla ja 
miltei koko 80-luku tehtiin töitä taimilu-

vun kasvattamiseksi. Silloin käytännön taimilu-
vut olivat usein reilusti alle 70 000 kpl hehtaaril-
la. Tavoitteena oli saada taimiluvuksi 90–100 000 
kpl hehtaarilla. Silloin mentiin jo hetkittäin käy-
tössä olleesta 21 ja 18 cm:n siemenetäisyydestä 
alaspäin 15 cm:iin, hankalimmissa pelloissa jopa 
12 cm:iin saakka.

Muokkaustekniikka ja -kalusto ovat kehittyneet 
huimasti noista ajoista. Myös kylvöjen aloitusai-
kaa on siirretty aikaisemmaksi ja itämiskosteutta 
löytyy paremmin.

Myös pillerimassan koostumusta on muutettu. 
Se on nykyään hygroskooppisempaa eli se kerää 
helpommin kosteutta itseensä ja näin itäminen 

varmistuu. Aikaisemmin tarvittiin runsaasti 
kosteutta pillerin itämiseen. Siementen säilyttä-
miselle se on tuonut lisää vaativuutta. Varsinkin 
avattu pakkaus on säilytettävä kuivassa paikas-
sa. 

On myös yleisesti tiedossa, että harvempaan 
kylvetyt juurikkaat kasvavat suuremmiksi ja 
siitä seuraa alhaisempi multapitoisuus. Alhai-
sempi multapitoisuus taas alentaa kuljetuskus-
tannuksia.

Ulvilalainen Veli-Matti Toivonen on parin vuo-
den ajan käyttänyt tosi pientä siemenmäärää. 
Hän kylvää 30 cm:n siemenvälillä ja riviväli on 
1 metri, paitsi traktorin alla 80 cm. Siemenmää-
rä on ollut 0,37 yks/ha. Pääasiallinen maalaji 
hänellä on multavaa liejusavea, jossa taimettu-
minen on liki sataprosenttista. Myöskään tuho-
laisista ei ole ollut ongelmia nykyisten peittaus-
aineiden aikana. Näin taimimäärä on ollut 35 
000 kpl hehtaarilla. On selvää, että näin harvasta 
kasvustosta tulee suuria juurikkaita ja niiden 
korjuu on luku sinänsä. Normaali Jukon listin-
laite ja rivinpuhdistin pyrkivät usein siirtämään 

Harvempi siemenetäisyys!?
Sokerijuurikkaan siementen hinta tuntuu joskus korkealta ja siksi viljelijät 
ovat miettineet keinoja siemenkustannusten alentamiseksi. Pidentämällä 

siemenväliä voi säästää suoraan siemenkustannuksesta. Tämä on houkuttanut 
kokeilemaan suurempaa siemenetäisyyttä.

Harvassa kasvava juurikas kasvattaa leveän 
lehdistön ja hyötyy maksimaalisesti aurin-
gonvalosta.

Siemenkolo on porattu 10 mm:n terällä ja 
sitten täytetty kylmämetallilla eli Plastic 
Paddingilla. Puhtaassa kolossa täyte pysyy. 
Ura on tehty kahdella rinnakkaisella rauta-
sahan terällä. Tiheämpi puoli ollut käytössä 
10 vuotta ja harvempi 2 vuotta. Ei ole ollut 
ongelmia kolopyörien kanssa. Tässä apu ko-
lopyöräongelmiin.
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Riviruiskun putkisto on normaalin putkiston 
takana. Venttiilillä valitaan kumpaa putkis-
toa käytetään.

Matti Hento, Sucros Oy

suuren, korkealla kasvaneen juurikkaan sivuun. 
Toivosella on ratasvantainen Juko 10 ja siinä on 
vakiona mukana ohjausautomatiikka. Näin kone 
pysyy tarkasti rivillä. Hydaulinen lautaslistin 
ei siirrä juurikkaita pois riviltä eikä siinä ole ri-
vinpuhdistinta lainkaan. Harvassa kasvustossa 
lautaslistin toimii paremmin kuin tiheässä, jossa 
se ei aina pääse laskeutumaan alempana olevan 
juurikkaan päälle, jos edellinen juurikas on kor-
kealla.

Riviruiskutus
Toivonen tekee kaikki rikkakasviruiskutukset 30 
cm:n levyisenä kaistana riville. Ruisku on nor-
maali 10 metrin puomistolla oleva kasvinsuoje-
luruisku, jota on täydennetty toisella putkistolla. 
Se on kiinnitetty puomiston runkoputken taakse 
ja siinä suuttimet ovat rivien kohdassa. Suutin-
rungot ovat sellaisia, joissa suuttimen kulmaa 
putkeen nähden voi portaattomasti säätää. Kier-
tämällä suutinta enemmän rivin suuntaiseksi 
saa ruiskutuskaistan leveyden kavennetuksi 
haluttuun 30 senttiin. Puomin korkeus maasta 
on sama kuin ennenkin ja sen vaihtelu vaikuttaa 
aika vähän kaistan leveyteen. Tankkiin voi tehdä 
aivan samanlaisen annoksen kuin hajaruisku-
tuksessakin. Ainetta menee vain 30 % kokopin-
nan ruiskutukseen käytettävästä määrästä.

Haraus
Rivivälit on harattu FMA haralla, jossa on jopa 9 
hanhenjalkaterällä varustettua joustopiikkiä yh-
dessä rivivälissä. Näin alue tulee varmasti muo-
katuksi. Toivonen pitää oikea-aikaista harausta 
tärkeänä. Liian aikaisin ei kannata mennä mut-
ta ei harausta myöskään sovi liiaksi lykätä esi-
merkiksi maan kosteuden vuoksi. Tehokas hara 
tappaa rikat kosteammallakin kelillä ja tarvitta-
essa harauksen voi uusia. Toivonen on harannut 
kolmeen kertaan. Hyvänä vuonna kaksi kertaa 
riittää. Myöhään taimettuneet rikat, jotka eivät 
enää tuota siemeniä, saavat olla.

Korjuusta suurin säästö
Suurin työnsäästö tulee korjuusta. Tällä mene-
telmällä on vain 10 528 rivimetriä hehtaarilla ja 
yksivivisellä koneella se tietää korjuutyön no-
peutumista puolella. Ruiskutuksissa ja korjuus-
sa Toivonen käyttää traktoria, jossa on 600 mm 
leveät renkaat. Sama rengasvarustus on käytös-
sä myös muokkauksen ja kylvön aikana, joten 
paripyöriä ei käytetä eikä myöskään riviviljely-
pyöriä. Koko pyöränvaihtorumba jää siis pois.

600 mm renkailla ei ruiskutuksesta jää pehmeil-
läkään mailla raiteita peltoon. Riviviljelypyörillä 
niitä kyllä tulee. Leveillä renkailla traktorin kul-
ku on tasaista eikä huojuntaa esiinny ja puomi 
pysyy vakaana. 

Säästöiksi voi laskea:
70 % siemenkustannuksista  n.130 €/ha
70 % kasvinsuojelusta     126 €/ha
50 % lannoitteista 50 % 
(puolta suurempi riviväli) 280 €/ha
Yhteensä  536 €/ha
Sadon alennus noin 30 % 
(34,5 x 0,3 x 31,5 )  -326 €/ha
Erotus     200 €/ha

Viljelijä on voittanut 200 € hehtaarilta ja säästä-
nyt melkoisesti omaa työtään. Haraamiseen on 
panostettu normaalia enemmän. Tästä voi jokai-
nen vetää omat johtopäätöksensä ja toimia sen 
mukaan.n
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Juurisadossa (tn/ha) ei näissä kokeissa ollut eri 
siemenetäisyyksillä merkittäviä eroja. Vuonna 
2002 suurimmalla 27 cm etäisyydellä satotaso jäi 
muita alhaisemmaksi. Tämä voi selittyä muihin 
koevuosiin verrattuna vuoden 2002 kesän huo-
mattavan paljon alhaisemmalla sademäärällä, 
jolloin ravinteiden liikkuvuus maassa on ollut 
vähäisempää ja näin kasvi ei ole pystynyt hyö-
dyntämään lisääntyneen siemenetäisyyden tuo-
maa reunavaikutusta. Myöskään sokeripitoisuu-
dessa ei eri etäisyyksien välillä ollut merkittäviä 
eroja. Muissa laatuominaisuuksissa eroja esiin-
tyi kohonneina amino-N-, K- ja Na-pitoisuuksi-
na suuremmilla siemenetäisyyksillä. Etäisyydet 
15–18 cm olivat optimaalisimmat laadun kan-
nalta. Selittävänä tekijänä voidaan ymmärtää 
suuremmilla etäisyyksillä ravinteiden helpom-

SjT:n koetuloksia 
siemenetäisyydestä

Pelkästään kylvöetäisyyden vaikutusta satoon, laatuun, juuren painoon 
ja multapitoisuuteen tutkittiin SjT:llä alustavasti vuonna 2002 ja 

laajemmat kokeet suoritettiin vuosina 2003 ja 2004.
Alustavassa kokeessa vuonna 2002 käytetyt kylvöetäisyydet olivat 15 cm, 

18 cm, 21 cm, 24 cm ja 27 cm. Seuraavina vuosina oli lisäksi mukana 
31cm:n kylvöetäisyys. Riviväli kaikissa kokeissa vuodesta riippumatta 

oli sama, 47,5 cm.

pi saanti, kasvien keskinäisen kilpailutilanteen 
puuttuessa.

Yksittäisen juurikkaan painossa sen sijaan näkyi 
merkittävää vaihtelua eri etäisyyksien välillä 
(kuva 1). Kuivista kasvuolosuhteista huolimatta 
multapitoisuus vuonna 2002 oli suurempi vuosiin 
2003 ja 2004 verrattuna. Silloin koe nostettiin hy-
vin myöhään joidenkin pakkasjaksojen jälkeen. 
Keskiarvoltaan kaikkien siemenetäisyyksien ar-
vot ovat savimaalle alhaiset. Tähän vaikuttavat 
vuosien 2003–2004 kuivat nostokelit. Siitä huoli-
matta voidaan havaita lievää multapitoisuuden 
laskua siemenetäisyyden kasvaessa (kuva 1).

Aiempaa tietoutta siemenetäisyyden 
vaikutuksesta talouteen
Siemenen tarve yksikköä/ha voidaan laskea seu-
raavasta yhtälöstä: 1000/ (riviväli cm * siemene-

täisyys cm). Esimerkissä 1 on laskettu 
siemenkustannuksen muutos etäisyyden 
muuttuessa. Siemenkustannuksena on 
käytetty vuoden 2009 siementen keskiar-
vohintaa (181,96 €/yksikkö) ja rivivälinä 
on käytetty 47,5 cm.

Kuva 1.
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Lannoitteen osalta kustannusten vähentämisestä 
on kirjoiteltu viimevuosien Juurikassarka-lehdissä 
useaan otteeseen. Hehtaarikohtaisen lannoitemää-
rän vähentämisessä viljelijän on tarkkaan huomi-
oitava juurikaslohkonsa viljavuusluvut ja maan ra-
kenne. Jos jokin tärkeimmistä juurikkaan ravintei-
den viljavuusluvuista on alhainen tai lohkon pH ei 
ole luokassa hyvä, on lannoitteen vähentämiseen 
suhtauduttava varoen.

Seuraavassa esimerkissä hyödynnetään Juuri-
kassarkalehdessä 4/2007 julkaistua lannoite-
määrän laskukaavaa, kun halutaan huomioida 
rivivälin ja siemenetäisyyden vaikutus lannoi-
tuksen määrässä. Tällöin oletetaan, että maassa 
on saatavilla runsaasti ravinnereservejä (hyvä 
viljelykierto, hyvät viljavuusarvot, maan raken-
ne ja vesitalous kunnossa). Lisäksi oletetaan, 
että juurikas ei kärsi kuivuudesta, taudeista eikä 
maatuholaisista.

Esimerkissä 2 lasketaan siemenetäisyyden kas-
vattamisen vaikutus tarvittavaan lannoitemää-
rään ja sitä kautta lannoitekustannukseen. Alku-
peräinen lannoitesuositus on laskettu lohkolle, 
jossa pH on 6,6 ja fosfori on luokassa korkea. 
Esimerkkilannoitteena käytetään Nurmen Y1, 
alustava lannoitesuositus 500 kg/ha, riviväli 
47,5 cm, siemenetäisyys 15 cm, lannoitteen hinta 
0,39 €/kg.

Susanna Muurinen, SjT

Viherlannoituksessa on tiedettävä tavoite
Viherlannoituksen toteutustapaa 

valittaessa on hyvä tietää tavoitteet. 
Kasvilajit, kasvuaika, viljelykiertoon 

sovittaminen sekä viljelytekniikka 
ratkaisevat viherlannoituksen 

vaikutuksen. Biomassan määrä 
ja typpipitoisuus ovat oleellisia 

tekijöitä viherlannoituksen 
vaikutuksen kannalta. Toinen 

oleellinen tekijä on, miten ja missä 
vaiheessa massa muokataan maahan.

Nopeakasvuiset virnat kasvattivat kokeissa 
kaksinkertaisen versosadon, kuiva-ainet-

ta yli 6 tn/ha, useimpiin muihin palkokasveihin 
verrattuna. Juurimassan määrä jäi silti neljäs-
osaan puna-apilan tuottamasta neljästä tonnista. 
Kasvuston typpipitoisuus vaihtelee heinäkasvien 
noin yhdestä prosentista palkokasvien jopa nel-
jään prosenttiin. Seosten avulla voidaan säädellä 
kasvuston typpipitoisuutta. Juurten typpipitoi-
suus on pienempi kuin versojen. Mitä typpipi-
toisempaa kasvimassa on, sitä nopeammin typpi 
yleensä vapautuu ja sitä suurempi on maan nit-
raattitypen määrä ennen talven tuloa. Vapautu-
misen rytmistä suhteessa seuraavan kasvin kas-
vuun riippuu, kuinka suuri osa typestä lopulta 
tulee käyttöön ja toisaalta jää alttiiksi huuhtoutu-
miselle. 

Kasvimassasta typpeä
Suuri typpisato merkitsee yleensä hyvää jälki-
vaikutusta seuraavalle kasville. Suuri typpipi-
toisuus voi kuitenkin merkitä typen liian nopeaa 
vapautumista ja huuhtoutumista. Kyntökerrok-
sesta mitattiin kaksi kertaa suurempia nitraat-
titypen määriä virnojen kuin muiden yksivuo-
tisten palkokasvien jälkeen. Typpipitoisimpien 
kasvustojen typen vapautumista hillitään te-
hokkaasti muokkaamalla ne maahan vasta lo-
kakuussa tai keväällä. Kynnön viivyttäminen 
syyskuun alusta syyskuun loppuun pienensi 
loppusyksyn nitraattitypen määrän maassa puo-
leen, heinät seoksissa palkokasvien kanssa pys-
tyivät lähes samaan. Täysi muokkaamattomuus 
ilmeisesti heikentää viherlannoitteen typen siir-

Laskussa käytetty kaava:
(712,5* lannoitesuositus/riviväli +2,25* lannoi-
tesuositus -0,04725* riviväli* lannoitesuositus)/
siemenetäisyys = kg/ha. Tarkempaa asiaa tästä 
aiheesta on julkaistu Juurikassarka 4/2007:ssä.
n
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tymistä seuraavalle kasville, tosin tästä on vähän 
mitattuja tuloksia.

Useimmat yksivuotiset kasvustot kasvavat voi-
makkaasti loppukesän ja alkusyksyn aikana. Eri-
tyisesti juurten määrä lisääntyy suuresti kasvu-
ajan pidentyessä. Monivuotisuus lisää edelleen 
biomassan tuotantoa. Kolmannen vuoden vuo-
henherneen kuiva-ainesato oli 13 tn/ha. Viljan 
aluskasvien biomassan tuottamista syksyisen 
kasvuajan piteneminen lisää ratkaisevasti. 

Ruis sopii nopeasti typpeä vapauttavien kasvien 
jälkeen. Jos seuraavaksi viljellään kevätkylvöistä 
kasvia, hillitään typen vapautumista välttämällä 
aikaista maahan muokkaamista syksyllä. Pitene-
vä kasvuaika, aina monivuotiseksi asti, merkitsee 
isompaa ja pidempiaikaista vaikutusta seuraaviin 
kasveihin. Samalla muut edulliset vaikutukset 
maan kasvukuntoon tehostuvat. Kolmivuotiset 
viherkesannot tuottivat kahden vuoden päästä 
kesannon päättämisen jälkeen vähintään 500 kg/
ha isomman ohrasadon kuin ne koejäsenet, joissa 
ei ollut kasvanut viherkesantoa. Sisällyttämällä 
viherlannoitus usein kiertoon, voivat viljelykas-
vien sadot parantua vaikka viherlannoitusmäärät 
eivät olisi suuria. Typpilannoitus pienentää seu-

Kuva 1. Eri kasvien keskimääräisiä versojen ja juurten (0-25 cm) määriä kasvuajan pidetessä. 1 
= ruisvirna 10.8., 2 = ruisvirna 15.9., 3 = westerwoldinraiheinän ja puna-apilan seos 10.8., 4 = w. 
raiheinän ja puna-apilan seos 15.9., 5 = puna-apila lokakuun lopussa, 6 = timotein ja puna-api-
lan seos 3. vuoden elokuussa. 1-5 ovat yksivuotisista kasvustoista. Huom: pylväät perustuvat 
eri kokeisiin ja erilaisiin näytemääriin.

raavan kasvin sadossa näkyvää viherlannoituk-
sen vaikutusta. Ohran jyväsato oli keskimäärin 
330 kg/ha isompi ruisvirnan kuin ohran jälkeen, 
vaikka typpilannoitusta vähennettiin 40 kg/ha 
virnan jälkeen.

Lopetustavalla on merkitystä
Viherkesannon lopetustapa vaikuttaa maahan 
muokkattavan massan typpipitoisuuteen ja jäl-
kivaikutukseen. Käsittely glyfosaatilla elokuun 
puolivälissä laski puna-apilan ja italianraiheinän 
versojen typpipitoisuutta 0,5–1,0 prosenttiyksik-
köä vapaaseen kasvuun verrattuna 2–4 viikon 
kuluttua käsittelystä. Juurten typpipitoisuutta 
glyfosaatti lisäsi. Samalla juurten biomassa väheni. 
Palkokasvin kyntäminen tai glyfosaattikäsittely 
elokuun puolivälissä pienensi seuraavan ohran 
jyväsatoa verrattuna siihen, että palkokasvi sai 
kasvaa vapaasti syyskuun lopun kyntöön asti. Ita-
lianraiheinän käsittely vaikutti päinvastoin. Niitto 
elokuun puolivälissä heikensi rehuvirnan, mutta 
ei puna-apilan ja raiheinän jälkivaikutusta.

Typen tuottaminen viherlannoituksen avulla 
seuraavan kasvin käyttöön toimii parhaiten, 
kun maan kasvukunto on hyvä. Korkean typpi-
pitoisuuden kasvustoja tulisi välttää huuhtou-

tumiselle herkillä mailla. Kun vi-
herlannoituksen jälkeen viljellään 
kevätkylvöistä, pitkään ravinteita 
ottavaa kasvia, kuten sokerijuu-
rikasta, on viherlannoituskasvin 
kasvun jatkuminen mahdollisim-
man pitkään paras tae typen siir-
tymiselle seuraavan kasvin käyt-
töön. n

Hannu Känkänen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT

Viherlannoituksessa on tiedettävä tavoite
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Juurikasmaiden pohjana 
on käytetty 2-vuotista 

viherlannoitusnurmea, 
jonka perustaminen on 
tehty edellisenä syksynä 
kultivoidulle juurikasloh-
kolle tai viljan aluskas-
vina keväällä. Lohkoille 
on laitettu siemenseosta 
12 kg/ha, josta ¼ on ollut 
puna-apilaa ja loput timo-
teita. Seoksessa käytetään 
palkokasveja kehittämään 
typpeä ja parantamaan 
maan rakennetta.

Tiheä ja runsas kasvusto varjostaa rikkaruoho-
ja. Hyvin kasvanut viherlannoituskasvusto 

murskataan kerran kesässä. Kestorikat, kuten 
juolavehnä ja ohdakkeet, torjutaan glyfosaatilla 
viherlannoitusta lopetettaessa.

Tulevaisuudessa perustettavien viherlannoi-
tusnurmien puna-apilan osuutta aiotaan ko-

keilumielessä nostaa 40 %:iin. Seoksessa aiotaan 
myös kokeilla sinimailasta, koska sen juurien 
kasvu on voimakasta ja sopii raskaille maille. 
Viherlannoituskasvien juuret ulottuvat syväl-
le maahan, jolloin ne kuohkeuttavat ja rikko-
vat maan rakennetta aina kyntösyvyyteen asti. 
Tämä helpottaa seuraavana viljeltävän kasvin 
veden ja ravinteiden ottoa sekä kasvin juurten 
kasvua. Etenkin juurikasmaalla havaittiin, että 
kasvusto oli rehevämpää ja vihreämpää sekä 
naatti suurempaa, aikaisempiin kasvukausiin 
verrattuina.

Käytännön kokemuksia 
juurikkaan 

viherlannoituksesta

Alkukesän kuivuus v. 2008 vähensi viherlan-
noituksen tehoa, sillä juurikas pystyi luul-

tavasti vasta sateiden jälkeen hyödyntämään 
maahan kertynyttä typpeä. Typpilannoitusta on 
voitu vähentää seuraavan viljelykasvin kohdal-
la 10–20 kg/ha. Vähennys perustuu maasta otet-
tuun typpinäytteeseen.  Viime alkukasvukauden 
kuivuudesta huolimatta viherlannoituksella oli 
vaikutusta juurikassadon määrään ja juurikkaan 
kokoon.

Tulevaisuudessakin viherlannoitus tulee säi-
lymään tilan viljelykierrossa, koska siitä on 

saatu hyviä kokemuksia mm. maan kasvukun-
non parantamisessa. Viherlannoitusnurmi saa 
myös ympäristötukea, joten se on hyvä vaihto-
ehto rehuviljalle.n

Hanne Riski, SjT

Sokerijuurikkaanviljelijä Peter Rehn on kokeillut 
viherlannoitusnurmea juurikkaalle.

Kuva: Peter Rehn
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Lannoitevalikoima
Matti Erjala Perniöstä, juurikkaanviljelijä ja en-
tinen SjT:n pitkäaikainen maaperä ja ravinnetut-
kija, jolla on vankkaa tietoa juurikkaan ravinne-
tarpeista, on hieman hämmentynyt tästä uudes-
ta tilanteesta. Mikään ei ole kuin aikaisemmin, 
toteaa Matti pilke silmäkulmassa. On selvää, että 
asiat muuttuvat. Mutta viime aikojen kehitys on 
mennyt väärään suuntaan, vielä muutama vuosi 
sitten meillä oli Suomessa mahdollisuus valita 
2–3 sopivan juurikaslannoitteen välillä ja ny-
kyään markkinoilta ei löydy oikeastaan yhtään 
juurikkaalle hyvin sopivaa lannoitetta. Markki-
najohtaja Yara tarjoaa juurikkaanviljelijöille tänä 
vuonna Yara Mila Juurikkaan Y:tä (15-4-8). Tämä 
lannoite ei sovi hyville juurikaspelloille. Hyväs-
sä juurikasmaassa on hyvät viljavuusarvot ja sik-
si kyseisen lannoitteen korkea fosforipitoisuus 
ei sovi juurikaspelloille. ”Juurikas on tunnetusti 
kasvi, joka vaatii paljon maan kemiallisilta ja fy-
sikaalisilta ominaisuuksilta. Jos Yaran Juurikas Y 
sopii viljelysuunnitelmaan, ei viljelijän pelto ole 
oikein sopiva juurikkaalle”, Matti jatkaa. 
 
Suurin osa suomalasista juurikaspelloista tar-
vitsee lannoitetta, jossa on vain vähän tai ei lain-
kaan fosforia. Se olisi nykyisten korkeiden lan-
noitehintojen ja ympäristöviranomaisten asetta-
mien vaatimusten mukaan sekä taloudellisesti 
että ympäristön kannalta tarkoituksenmukaisin-
ta. ”Jos itse saisin tehdä suomalaisten tarpeiden 
mukaisen juurikkaan lannoitteen, se olisi suurin 
piirtein NPK 20-2-8, ja lisäksi tietysti natriumia 
ja mangaania”, toteaa Matti.

Lannoitteiden hinta uudella tasolla, 
siihen on sopeuduttava
Lannoitteiden voimakas hinnan nousu kosket-
taa varmasti jokaista viljelijää, mutta tätä Matti 
ei enää halua kommentoida. Joka tapauksessa 
on hyvä, että lannoitemarkkinoille on tullut uu-
sia yrittäjiä. Kilpailu on aina tervetullutta, silloin 
viljelijällä on mahdollisuus valita useammas-
ta vaihtoehdosta ja saada tuotteet ajan mittaan 
edullisempaan hintaan. Kun vain tuotantopa-
nosten eikä tuotteiden hinnat nousevat, on asi-
aan syytä reagoida; typpioptimia on alennettu 
jo aikaisemmin. Ei kannata lannoittaa liikaa, 
mieluummin hieman ohjeistettua vähemmän. 
Näin on ainakin viljelyalueilla, jotka ovat kauka-
na sokeritehtaasta, kuten esimerkiksi Perniössä. 

Viljelijän mielipiteitä 
muuttuneesta 

lannoitevalikoimasta
Viime vuoden aikana on lannoitemarkkinoilla tapahtunut suuria muutoksia. 

Tuotevalikoima ja hinnat ovat vaihdelleet paljon ja lannoitemarkkinoille 
on tullut myös uusia yrittäjiä. Lannoitemarkkinoiden radikaalit muutokset 
vaikeuttavat myös ratkaisevasti juurikkaanviljelijöiden mahdollisuuksia 

löytää sopiva ja edullinen lannoite.

Ylönkylän tilalla oleva kalkkikivi kuvaa 
hyvin Matti Erjalan pyrkimyksiä hyvän vil-
jelykunnon ylläpitämiseksi!
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Staffan Eliasson, Sucros Oy

Kannattaa tuottaa mahdollisimman makeita juu-
rikkaita ja siihen voi osittain vaikuttaa oikealla 
lannoituksella. Pelkän typpilannoitteen käyttö ei 
ole suositeltavaa mutta se voi toimia muutaman 
vuoden ajan, jos maan ravinnetaso on hyvä. Jos 
lannoittaa laajaperäisesti täytyy varautua pieneen 
sadon menetykseen, mutta se voi joka tapaukses-
sa olla hyvä vaihtoehto silloin, kun lannoitteiden 
hinnat ovat korkeat.

Juurikkaan viljely Ylönkylässä
Matin tilaa, Ylönkylää, hoidetaan täysin hänen 
oppiensa mukaan. Pellot ovat hyvin ojitettuja 
ja kalkittuja ja hän pyrkii hyvään viljelykier-
toon. Nämä ovat aina olleet onnistuneen juu-
rikkaanviljelyn edellytyksiä ja ne tulevat vielä 
paremmin esille nykyisten korkeiden tuotanto-
panoshintojen aikana. Karjalle viljeltävä nurmi 
sopii hyvin viljelykiertoon. Karjanlannan käyt-
tö vähentää ostolannoitteiden tarvetta. Osa vil-
jalohkoista on lannoitettu vain karjanlannalla. 

Toinen mielenkiintoinen viljelyvaihtoehto on 
sinimailanen, jota viljellään lypsykarjan re-
huksi. Sinimailanen tarvitsee hyvin ojitettuja 
peltoja, joissa on korkea pH, mutta toisaalta 
se selviää hyvin pitkistäkin kuivista kausista 
hyvin kehittyneen juuristonsa avulla. Lounais-
Suomessa on usein kasvukauden aikana kui-
via kausia ja sinimailanen on selvinnyt näistä 
kuivista kausista erittäin hyvin. Sinimailasta ei 
tarvitse lannoittaa, koska se on typpeä sitova 
kasvi. Nurmen sato korjataan kahteen kertaan 
kasvukauden aikana ja se rikotaan kolmen vuo-
den viljelyn jälkeen. Syvän juuristonsa ansiosta 
sinimailanen sopii hyvin viljelykiertoon sekä 
parantaa maan rakennetta.

Matti on onnistunut vuosi vuoden jälkeen pitä-
mään keskisadon korkeana suurella juurikasa-
lalla. Kun hän ensi keväänä aloittaa juurikkaan 
kylvön, tulee käytettävä typpimäärä olemaan 
noin 100 kg/ha.n 

Edenhall jälleenmyyjä Suomessa/återförsäljare i Finland.
 

Bila AB
Överbyvägen 115

22150 Jomala
Puh/Tel: 018-32850

GSM: Lars-Erik Hagberg 0400 826 525

Myydään

Edenhall 623 vm. -96, 3-rivinen sj.nostokone + 343 etulistin
2 kpl 9-rivisiä osapneumaattisia Juko-kylvölannoittimia

Matti Antila 050 521 4624
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Vuonna 2006 tohtori Åsa Olssonin vetämä 
työryhmä aloitti Ruotsissa tutkimuspro-

jektin, jossa pyrittiin selvittämään juurikasan-
keroisen ja eräiden taimipoltesienten välistä yh-
teyttä. Tutkittavia juurikaslohkoja oli Ruotsissa, 
Tanskassa ja Suomessa. Suomesta tutkimukseen 
toivottiin pitkään juurikkaan viljelyssä olleita 
alueita (ns. monokulttuuripeltoja). Tutkimuk-
seen otettiin meiltä viisi tilaa per vuosi ja kulta-
kin tilalta yksi koealue. Kaikkiaan tutkimuksen 
yhteydessä käytiin läpi 15 lohkon koealue. Tut-
kimus oli kolmevuotinen ja päättyi kenttäkokei-
den osalta viime vuonna. 

Viljelyhistoria
Kaikilta tutkimuslohkoilta kartoitettiin viljely-
historia viimeisten 20 vuoden ajalta. Pitkät juu-
rikkaan viljelyjaksot (18–20 vuotta) olivat yleisiä 
vuosien 2006 ja 2007 lohkoilla ja parhaat viljely-
kierrot lohkoilla 2–4 kesällä 2008.

Tavallisimpia välikasveja olivat kevätvehnä tai 
-ohra. Kaura, herne, camelina, palsternakka ja 
kukkakaali olivat harvinaisempia. Mielenkiin-
toisin viljelyhistoria oli lohkolla 1-2008, jossa oli 
viljelty lanttua ja punajuurikasta. Nämä molem-
mat kasvit, kukkakaalin ohella, pitävät yllä an-
keroiskantaa.

Pohjoismaista yhteistyötä anke-
rois- ja taimipoltetutkimuksessa

Kansainvälinen yhteistyö kasvintuhoojien tutkimuksessa on tullut yhä 
keskeisemmäksi. Ilmaston lämpeneminen koskettaa kaikkia maita, tuhoeläimet 
ja kasvitaudit muuttuvat ja valtaavat uusia alueita. Maiden välinen yhteistyö 

luo hyvän toimintaympäristön monipuoliselle tutkimukselle, jonka tulokset 
hyödyttävät kaikkia osapuolia ja laajentavat tietämystä paitsi omien 

viljelyalueiden osalta myös maantieteellisesti hyvin erilaisista olosuhteista. 
Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Ruotsin, Tanskan ja Suomen 

yhteistyönä tekemä juurikasankeroistutkimus.

Taulukko 1. Suomen tutkimuslohkojen viljelyhistoria viimeiseltä 20 vuodelta. Vuosi 1 on 
tutkimusta edeltävä vuosi ja vuosi 20 on 20. tutkimusta edeltävä vuosi. Selitykset: avok = 
avokesanto, cam = camelina, kes = kesanto, kukkak = kukkakaali, pals = palsternakka, pjuuri 
= punajuurikas, sj = sokerijuurikas, raih  = raiheinä, vkes = viherkesanto.
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Tutkimuskohteet
Tutkimusalueilta (20 m x 20 m) otettiin maanäyte 
keväällä. Näytteistä määritettiin maan viljavuus, 
juurikasankeroiset ja taimipoltetta aiheuttavat 
sienet. Juurikaan taimettumisen jälkeen kasvus-
tosta otettiin taiminäytteet. Kaikilta koealueilta 
määritettiin syksyllä sato. Vuonna 2007 koealu-
eilta otettiin maanäytteet myös syksyllä ankeroi-
sen lisääntymiskertoimen määritystä varten.

Lehtisairauksia oli suhteellisen vähän kesällä 
2006 ja 2007. Näinä vuosina lehtinäytteitä ei ana-
lysoitu. Kesällä 2008 Ramulariaa oli verrattain 
paljon. Lehtinäytteet otettiin 8.9.2008 ja tutkittiin 
Ruotsissa. Ramularialla näytti olevan selvä vai-
kutus juurisatoon.

Ankeroisanalyysit
Juurikasankeroiset analysoitiin Alnarpin Maata-
lousyliopiston ankeroislaboratoriossa Ruotsissa. 
Taulukossa 2 ovat ankeroisanalyysien tulokset ke-
vään maanäytteistä. Vuosina 2006 ja 2007 kaikilta 
tutkituilta lohkoilta löytyi juurikasankeroista, mutta 
ankeroismäärä vaihteli huomattavasti (0,8–16,9 mu-
naa/g maata). Suurimmat määrät tavattiin lohkoil-
ta, joilla juurikasta oli viljelty lähes yhtäjaksoisesti 
17–20 vuotta. 

Ruotsissa ankeroista sietävän lajikkeen käytön 
rajana pidetään 1–2 munaa/g maata. Tämän 
suosituksen mukaan lohkolla 3-2006 olisi pitänyt 
viljellä Juliettaa tai Annalisaa. Keski-Euroopassa 
vastaava raja on 5 munaa ja toukkaa/g maata. 
Tutkituista ankeroismaista neljä olisi tämän suo-
situksen mukaan voinut käyttää perinteistä laji-
ketta. Suomessa rajaksi on suositeltu 10 munaa ja 
toukkaa/g maata (taloudellinen kynnys). Tähän 
luokkaan tutkituista maista oli päätynyt vain 
kolme. Ruotsissa käytetty määritysmenetelmä 
poikkeaa hiukan Suomen menetelmästä. Meillä 
voitaisiin soveltaa eurooppalaista rajaa, jos ta-
voitteeksi asetetaan pelkästään satovaikutus.

Jos juurikasankeroista ei ollut ollenkaan tai sen 
määrä oli erittäin alhainen (0,8 munaa/g maa-
ta), juurisato oli 50 t/ha paikkeilla ja polsokerin 
8–9 t/ha (taulukko 2). Julietta antoi kohtalaisen 
hyvän sadon, sen sijaan Annalisa jäi satotasoissa 
Juliettaa heikommaksi. 

Pitkään yhtäjaksoisessa juurikkaan viljelyssä ol-

leilla lohkoilla (14–15 vuotta) ankeroistaso vaih-
teli erittäin paljon (kuva 1). Lohkoista kaksi oli 
täysin puhtaita juurikasankeroisesta ja kolme 
lievästi saastunutta. Omat tai puhtaat koneet oli-
vat taanneet hyvän tilanteen ankeroisen suhteen 
näillä tiloilla. Pitkä perinteisten lajikkeiden vilje-
ly ankeroisen saastuttamalla lohkolla oli korkei-
den ankeroismäärien varmin tae.

Vuonna 2007 koealueilta selvitettiin, kuinka mon-
ta ankeroissukupolvea kesän aikana muodostui 
(taulukko 3). Ankeroismäärä kasvoi kolmen–seit-

Taulukko 2. Juurikasankeroisten kystojen ja 
munien määrä tutkimusalueiden maissa, juuri- 
ja polsokerisato sekä lajike tutkimusvuonna. 
Lohkojen 2-2006, 1-2008 ja 5-2008 ankeroiset 
olivat keltajuurikasankeroisia (Heterodera 
betae), muilla lohkoilla ankeroiset olivat val-
kojuurikasankeroista (Heterodera schachtii). 
Lyhenne: i.k. = isäntäkasvi.

Kuva 1. Juurikasankeroisen munien määrä 
suhteessa ankeroisen isäntäkasvivuosiin vii-
meisen 15 vuoden aikana. Juurikkaan isäntä-
kasvi on kahta lohkoa lukuun ottamatta ollut 
sokerijuurikas.
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Taulukko 3. Ankeroismäärät kevään ja syksyn 
maanäytteissä vuonna 2007. Pf/Pi-arvo kuvaa 
ankeroiskannan kasvua koealueilla kesän 2007 
aikana. Avg = keskiarvo. Pi = ankeroismäärä 
keväällä; Pf = ankeroismäärä syksyllä.

Taimipoltetutkimus
Tohtori Lars Persson tutki koealueiden maista 
taimipoltetta aiheuttavat patogeeniset sienet 
(taulukko 4). Myös koealueilta poimituista tai-
mista tutkittiin vastaavat sienet. Kaikille taimille 
laskettiin lisäksi DSI-indeksi, joka kuvaa maan 
taimipolteriskiä. Jos DSI-indeksi on 20–40, taimi-
polteriski on pieni. Indeksin arvot 40–70 vastaa-
vat keskinkertaista riskiä, jolloin taimipolte voi 
olla ongelma. Arvot 70–100 kuvaavat suurta tai-
mipolteriskiä, jolloin sopivissa kosteus- ja läm-
pötilaolosuhteissa taimipolte on hyvin todennä-
köinen. Koemaiden tulokset ovat taulukossa 4. 

Maa-analyysit osoittivat Aphanomyces-sienen 
esiintyvän lähes kaikissa tutkituissa maissa. Se 
näytti puuttuvan vain kahdelta lohkolta. Tut-
kituista maista 67 prosentilla taimipolteriski 
DSI-indeksin mukaan oli suuri. Lohko 4-2007 
oli poikkeava. Sen maasta ei löytynyt tutkittuja 
sieniä, mutta DSI-indeksi oli 81. Taimipolte oli 
ilmeisesti muiden sienien aiheuttamaa ja korkea 
ankeroistaso (16,9 munaa/g maata) on voinut 
vaikuttaa myös asiaan. Koemaista löytyneitä 
Fusarium-lajeja olivat F. culmorum, F. oxysporum 
ja F. redolens. Nämä lajit hyötyvät luultavasti an-
keroisinfektiosta eri tavoin. Mielenkiintoista sen 
sijaan oli Rhizoctonia-sienen puuttuminen tutki-
tuista maista. Se on tavallisempi lämpimämmil-
lä alueilla, mikä voi ratkaisevasti vaikuttaa sen 
esiintymiseen. 

Vastaavat sienet tutkittiin myös koealueilta poi-
mituista taimista. Taimien DSI-indeksit jäivät 
pienemmiksi (44–62) kuin maa-analyyseissä. 
Tämä johtuu osittain taimien kasvuolosuhteis-
ta. Maa-analyysit tehtiin sienien kannalta opti-
mioloissa. Pelloilla olosuhteet sieni-infektiolle 
eivät ole parhaat mahdolliset alemmasta lämpö-
tilasta ja vähäisemmästä sademäärästä johtuen. 
Muita vaikuttavia tekijöitä olivat eri lajike sekä 
siementen hymeksatsoli- ja tiraami-käsittelyt, 
jotka suojaavat juurikasta taimettumisvaiheessa 
mm. Aphanomyces- ja Pythium-sukujen sieniltä. 

Taimipoltteisuuden ja juurikasankeroisen välistä 
yhteyttä selvitettiin korrelaatioilla suomalaisista 
koeruuduista. Jos aineistosta poistettiin näytteet, 
joiden maissa ei ollut juurikasankeroista, maan 
DSI korreloi kohtalaisen hyvin juurikasankeroisen 
munamääriin (kuva 2). Juurikasankeroisen määrä 

Taulukko 4. Koemaiden sienianalyysien tulok-
set. Arvot ovat sairaiden taimien %-osuuksia, 
joissa kyseistä sientä esiintyi. Lyhenteet: 
Aphanomyces cochlioides; Fc = Fusarium 
culmorum; Fox = Fusarium oxysporum; Fred = 
Fusarium redolens.

senkertaiseksi lohkoilla, joissa juurikaslajike oli 
perinteinen. Jos lajikkeena oli ankeroista sietävä 
Annalisa tai Julietta, ankeroismäärä pysyi lähes 
samana tai kasvoi hiukan. 

Ankeroissukupolvien määrä voidaan laskea 
teoreettisesti touko–syyskuun lämpötiloista. 
Sen mukaan kesällä 2007 olisi muodostunut 2,2 
ankeroissukupolvea ja pitkän aikavälin (1971–
2000) keskiarvon mukaan 1,8. Vuosien 2000–
2008 keskiarvo Etelä-Suomen olosuhteissa olisi 
2,2. Juurikasankeroisesta näyttäisi tulevan yhä 
suurempi uhka juurikkaalle tulevaisuudessa. 
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sen sijaan ei näyttänyt vaikuttavan Aphanomyces- 
tai Fusarium-sienien runsauteen. Myöskään vil-
javuusanalyysien pH:lla, kalsium-, kalium- tai 
magnesiummäärillä ei ollut selvää vaikutusta 
Aphanomyces- tai Fusarium-sienten esiintymiseen 
näiden tutkimustulosten mukaan. Vain maan 
johtoluvun ja DSI:n välillä näytti olevan tietty 
yhteys. Johtoluku on maassa esiintyvien kaik-
kien ionien yhteenlaskettu mitta. Ruotsalaisten 
juurikasmaiden aikaisemmat tutkimukset ovat 
osoittaneet taimipoltesieni-infektion olevan vä-
häisempää korkean johtoluvun maissa.

Ruotsin ja Tanskan näytteet
Ruotsista tutkimuksessa oli 90 ja Tanskasta 15 
koeruutua. Kaikissa maissa näytteet otettiin 
samalla tavalla. Tutkimustulokset ovat parhail-
laan käsiteltävänä ja niistä testataan eri patogee-
nisienten tartuntapaineen, viljelykierron ja vil-
jelyhistorian välistä yhteyttä sekä vuorovaiku-
tusta. Tulosten odotetaan valmistuvan syksyllä 
2009. 

Kuva 2. Koemaissa kasvatettujen juurik-
kaiden DSI-indeksin ja juurikasankeroisen 
munien välinen korrelaatio (n=11).

Tulosten yhteenveto
Suomen tutkituilla lohkoilla juurikkaan mono-
kulttuuri oli erittäin yleistä ja jaksot pitkiä (tau-
lukko 1). Lohkoista 80 % oli juurikasankeroisen 
saastuttamia ja pahasti saastuneita lohkoja oli 
kolme (20 %). Useimmille viljelijöille ankerois-
ongelma oli tuttu, mikä selittää juurikasanke-
roista sietävien lajikkeiden käytön (taulukko 2). 
Vain kolmella lohkolla viljeltiin tutkimusvuonna 
perinteistä lajiketta. 

Jos juurikasankeroista ei tavattu tai sen määrä 
jäi alhaiseksi, juuri- ja sokerisadot olivat tehtaan 
keskisatoja selvästi suuremmat. Taimipoltetta 
aiheuttavia sieniä oli myös näissä maissa maan 
DSI-indeksin mukaan. Ankeroisen saastuttamil-
la lohkoilla juuri- tai sokerisatojen ja juurikasan-
keroisen munamäärien välille ei saatu korrelaa-
tiota, mikä selittynee ankeroista sietävien lajik-
keiden yleisyydellä.   

Ankeroisvioitusten oletetaan muodostavan 
avoimen tien patogeenisille sienille juurikkaan 
juuriin. Tälle oletukselle tiettyä tukea saatiin 
ankeroismaiden DSI-indeksistä, mikä oli sitä 
suurempi mitä enemmän maassa oli juurikasan-
keroisen munia (kuva 2). On kuitenkin huomat-
tava, että maan taimipolteindeksi voi olla korkea 
ilman juurikasankeroistakin, mikä ilmeni kesällä 
2008 lohkoilla 2–4 (taulukko 4). Taimipoltesienet 
voivat infektoida ja vioittaa juurikasta myös il-
man juurikasankeroista.

Eri sienilajien ja juurikasankeroisen välistä sel-
vää yhteyttä ei tässä tutkimuksessa havaittu. 
Myöskään eri ravinteiden (K, Ca, Mg) tai pH:n 
ja taimipoltteen välillä ei ilmennyt korrelaatiota. 
Suomalaisten ruutujen määrä oli kuitenkin liian 
pieni, jotta perusteellisia johtopäätöksiä näiden 
tekijöiden vaikutuksesta voitaisiin tehdä.n
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Säätutka ja hyönteiset
Säätutkat ovat saaneet nimensä siitä, että niillä 
voidaan kartoittaa sadealueiden sijainti. Tutkat 
lähettävät mikroaaltopulsseja ympäristöön ja 
mittaavat niistä saatujen kaikujen sijainnin ja 
erilaisia ominaisuuksia. Myös selkeällä säällä 
kaikuja saadaan ja pääosin ilmassa kulkevista 
hyönteisistä. Havaittu kaiku on sitä voimak-
kaampaa mitä isompia hyönteiset ovat ja mitä 
tiheämmässä ne kulkevat.

Säätutkalla alin havaintokorkeus on lähellä tut-
kaakin yli sadan metrin korkeudella ja käytän-
nössä näissä korkeuksissa kulkevat hyönteiset 
ovat ilmavirtausten vietävinä. Toisaalta hyön-
teiset eivät ole tavallisesti suinkaan vahingossa 
joutuneet niin korkealle, vaan ne ovat tarkoituk-
sellisesti vaellukselle lähteneitä. Tutkalla ei vält-
tämättä havaita samaa vaellusta, joka herättää 
huomiota maanpinnalla. Esimerkiksi Helsingin 
edustalla vuonna 2007 lintuharrastajien ha-
vaitsema ampiaisten joukkovaellus ei näkynyt 
säätutkassa, joka puolestaan kertoi aivan vas-
takkaiseen suuntaan ylempänä tuulen mukana 
kulkeneesta hyönteismassasta. Vaelluksen pi-
tuus vaihtelee paljon lajien ja jopa saman lajin 
yksilöiden välillä. Sää ja ilmavirtaukset vaikut-
tavat hyönteisten kaukovaelluksiin (katso esim. 
Mikkola ja Leskinen).

Suomessa säätutkan havaintoja hyönteisvael-
luksista on käytetty hyväksi jo 1980-luvun lopul-
ta alkaen, kun Helsingin yliopiston säätutkan 
havaintoja alettiin tutkia. Isot perhoset näkyvät 
yksittäisinäkin tutkalla muutaman kymmenen 
kilometrin etäisyydeltä. Perhosvaellusten to-
dentamisen ohella tutkahavainnoilla on ollut 
merkitystä tuhohyönteisten tulosta varoitettaes-
sa. Viljojen kirvat sekä kaalikoit ovat olleet täs-
sä suhteessa tärkeitä lajeja. Viime vuosina MTT 
Agrifood, Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopis-
to ovat kehitelleet ennustusvälinettä tuhohyön-
teisvaellusten ennustamiseen sekä varoitusten 

julkaisemiseen. Tässä käytettäisiin hyväksi sää-
tutkien havaintoja vaelluksen etenemisestä. 

Havaittuja vaelluksia
Ilmatieteen laitoksella on säätutkaverkko, joka 
kesäisten sadealueiden osalta on aika hyvin kat-
tava, koska nämä sadepilvet ulottuvat korkealle. 
Maanpinnan kaartuminen pienentää havain-
toetäisyyttä matalien kohteiden osalta ja niinpä 
hyönteisvaellukset, jotka ovat vahvimmillaan 
kilometrin alapuolella jäävät osittain tutkaver-
kon katvealueille. Helsingin yliopiston käytössä 
on ollut vuodesta 2005 Vaisala-yhtiön rakentama 
Suomen ensimmäinen polarimetrinen säätutka, 

Hyönteisten vaellukset 
tutkien kertomana

Kuva 1. Kumpulan säätutkan keilaus kaiun 
voimakkuudesta 28.5.2007 klo 12 alimmalla 
korkeuskulmalla (0,5 astetta), kun kaikua 
tuli sateista ja hyönteisvaelluksista. Sateet 
erottuvat vihreinä, keltaisina ja punaisina 
alueina pääasiassa 100 km etäisyysrenkaan 
ulkopuolella, siniset ja vihreät sävyt liittyvät 
tutkan ympäristössä vaeltaviin hyönteisiin. 
Suomen nykyiset säätutkat on merkitty kart-
tapohjalle: Ilmatieteen laitoksen tutkaverkos-
toon kuuluvat Vantaa (VAN), Korppoo (KOR), 
Ikaalinen (IKA) ja Anjalankoski (ANJ).
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jolla kaikua voidaan tutkia sekä vaaka- että pys-
typolaroidulla säteilyllä. Kaikujen ominaisuuk-
sien vertaaminen kummallakin polarisaatiolla 
samanaikaisesti tekee hyönteisistä peräisin ole-
vien kaikujen tunnistamisesta helpompaa.

Kuvissa 1 ja 2 nähdään miten Helsingin Kum-
pulan yliopistorakennuksen katolla olevalla 
säätutkalla havaittiin samaan aikaan niin sade-
alueita kuin hyönteisiä toukokuun lopussa 2007. 
Tässä tilanteessa Etelä-Suomeen virtasi runsaas-
ti tuomikirvoja kaakosta ja jokunen kaalikoikin 
ilmaantui maastoon. Sisämaassa Suomessa ja 
Virossa hyönteisten kaiku näkyy kuvassa vah-
vempana kuin merellä, mikä kuvastaa sitä, että 
maa-alueen yllä on liikkeellä paljon muitakin 
kuin kaukovaeltajia. Suomenlahden yltä mi-
tatussa pystypoikkileikkauksessa hyönteisten 
nähdään keskittyvän kerroksiin. Luultavasti 
hyönteiset hakeutuvat lentäessään sopivimpaan 
lämpötilaan, joka puolestaan riippuu korkeu-
desta. Tämän vuoksi myös eri lajit voivat jakau-
tua eri kerroksiin. Viron rannikon lähellä kaiku 
on vahvempaa varsinkin 500 m alapuolella, kun 
aamupäivällä liikkeelle lähteneet hyönteiset 
ajautuivat merelle kaakkoistuulen mukana.
Yksi ensimmäisistä polarimetrisen tutkan ha-
vainnoilla tutkituista vaelluksista tapahtui 
heinäkuussa 2005. Helsingin kaakkoispuolella 
Söderskärin majakkasaarelle ilmaantui me-

reltä nopeasti runsaasti tuomenkehrääjäkoita 
(Yponomeuta evonymellus). Tutkalla voitiin ha-
vaita, kuinka nämä hyönteiset ilmeisesti olivat 
aamuyöllä vielä matkanneet läntisellä Suomen-
lahdella pohjoiskoilliseen, mutta ajautuneet 
sitten ilmavirtauksen muuttuessa Suomenlah-
den suunnassa itäkoilliseen. Tällöin muodostui 
tutkalla havaittava sangen poikkeuksellinen 
hyönteispilvi, mutta niin oli sitten poikkeuksel-
linen havainto saaressakin. Kuvassa (3) nähdään 
kyseinen perhospilvi Söderskärin havainnon 
aikoihin. Vaikka kyseessä olikin tavanomaista 
suppeammalla alueella esiintynyt vaellus meren 
yli, niin hyönteiset eivät suinkaan tulleet minään 
terävärajaisena parvena. 

Suomeen tulevissa kaukovaelluksissa on taval-
lista, että hyönteiset tulevat leveällä alueella ja 
pitkän aikaa. Tähän vaikuttavat tuulten ja eri-
laisten lentonopeuksien tuoma hajonta, lähtö-
alueiden laajuus ja erot lentoonlähdön ajoittu-
misessa. Isompien hyönteisten väliset etäisyydet 
voivat vaelluksilla olla satoja metrejä, eivätkä 

Kuva 2. Säätutkan pystypoikkileikkaus kaiun 
voimakkuudesta Suomenlahden yläpuolelta 
kuvan (1) tilanteessa, vaaka-akselilla etäi-
syys ja pystyakselilla korkeus kilometreinä. 
Hyönteisten aiheuttama kaiku ulottui 2,5 km 
korkeudelle ja ylemmästä pilvikerroksesta 
putoavaa heikkoa sadetta erottuu 20–40 km 
etäisyydellä.

Kuva 3. Tuomenkehrääjäkoin vaellus 15.7.2005 
klo 10 Suomenlahdella säätutkan havaitse-
mana kaiun voimakkuutena, sininen kertoo 
heikoimmista kaiuista ja vihertävillä alueilla 
hyönteisistä johtuva kaiku on vahvinta. Kum-
pulan tutka on vasemmassa yläkulmassa ja 
karttapohjalla ovat etäisyysrenkaat 10 km 
välein. Tutkassa ei käytetty maakaikujen 
suodatusta ja niinpä koihavainnon paikka Sö-
derskär erottuu vahvana kaikuna eli punaise-
na pisteenä 27 km etäisyydellä itäkaakossa.
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nämä tapaukset suinkaan ole harvinaisia. Kuva 
(4) kertoo miten hyönteisvaellus näkyy Järven-
päässä sijaitsevan säätutkan kohdalla, kun tutka 
mittaa suoraan ylhäältä tulevaa kaikua. Lähellä 
tutkaa mittauskeila on aika kapea, kilometrin 
päässä noin 15 m, jolloin hyönteinen erottuu 
vain pari sekuntia kulkiessaan noin 10 m/s tuu-
lessa. Tällä tutkalla ison hyönteisen kaiusta on 
jopa mahdollista mitata siivenlyönnin taajuus, 
joka kertoo hyönteislajista.

kaiku oli vastaavassa määrin ylivertaista, mutta 
hyönteiskaikuun nähden nämä kohdat erottui-
vat 50–70 dB voimakkaampina kaikualueina 
(100000-10 milj. kertaa vahvempi kaiku). Kaiun 
voimakkuuden ero polarisaatioiden välillä ker-
toi hyönteisistä lisäksi sen, että ne suuntasivat 
itse lentoaan itäkoilliseen vieneen virtauksen 
mukaisiksi. Sitä tutka ei kerro pyrkivätkö hyön-
teiset myötä- vai vastatuuleen.

Kuva 4. Hyönteisiä Järvenpäässä kulkemassa 
säätutkan yläpuolella. Mittaus on samoihin 
aikoihin kuin kuvissa (1) ja (2) Kumpulan 
tutkalla havaitut kaiut. Vaaka-akselilla on 
aika sekunteina ja pystyakselilla korkeus 
kilometreinä. Mitattu suure on pystynopeus, 
siniset alaspäin ja punaiset ylöspäin.

Myös sää vaikuttaa hyönteisten kulkuun. Hel-
singin pohjoispuolella levittäytyneiden voi-
makkaiden sadekuurojen lisäksi tutka havaitsi 
runsaasti hyönteisiä kulkemassa tuulen myötä 
Porkkalan seudulta meren yllä Porvoon tie-
noille. Kuvassa (5) hyönteiset erottuvat vaaka- 
ja pystypolaroidun säteilyn heijastuskykynsä 
erilaisuuden takia sateista. Tässä tilanteessa 
pitkulaisista hyönteisistä vaakapolaroitu kaiku 
on jopa yli 8 dB vahvempi kuin pystypolaroitu, 
sateessa pääasiassa alle 4 dB. Voimakkaista, ra-
keita sisältäneistä sadekuuroista vaakapolaroitu 

Kuva 5. Hyönteisvaellus Helsingin edustan 
merialueen yllä itäkoilliseen sadekuuroalu-
een eteläpuolella 26.6.2008 klo 16. Väri kertoo 
mikä on vaaka- ja pystypolaroidun säteilyn 
kaiun voimakkuuden suhde. Hyönteiset 
erottuvat punaisena ja violettina alueena 
Suomenlahden puolella. Säätutkat Vantaalla 
(VAN) ja Järvenpäässä (HYL) on merkitty 
karttapohjalle muutaman hyönteispyydyksen 
ohella.

Matti Leskinen, 
Ilmakehätieteiden ja geofysiikan osasto, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Kirjallisuutta:
Mikkola Kauri ja Leskinen Matti, 2008: Sää ja elä-
vä luonto: Perhoset ja muut hyönteiset. Suoma-
lainen sääopas. Otava. ss. 156–166.n
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Rikkakasvien torjuntaan oli vuonna 1965 
hyväksytty Gramoxone-valmiste, jota käy-

tettiin kylvön jälkeen ennen juurikkaan taimet-
tumista. Vuonna 1969 rikkakasvien torjunnassa 
tapahtui merkittävä käänne, kun Betanal-val-
miste sai myyntiluvan. Rikkakasvihävitteiden 
tuotekehitys oli intensiivistä 1970-luvulla ja sen 
tuloksena markkinoille saatiin mm. Tramat-val-
miste, joka täydensi Betanalin rikkakasvitehoa. 
Muutamassa vuodessa lähestulkoon kaikki so-
kerijuurikasviljelykset käsiteltiin Betanalin ja 
Tramatin sekoituksella. 

Menestyksestä huolimatta tuotekehitystä jatket-
tiin voimakkaasti. Tutkijat aloittivat työn kahden 
tehoaineen (fenmedifaami ja etofumesaatti) yh-
distämiseksi kehittämällä kuuluisan Betanal Tan-
demin. Tehoaineita yhdistämällä saatiin huomat-
tavasti käytännöllisempi tuote. Valmista seosta 
oli helpompi käyttää ja sillä saavutettiin myös pa-
rempi teho kuin yksittäisten tuotteiden käyttöllä. 

Parempi SC-formulaatti helpottaa 
rikkojen torjuntaa
Ensimmäisinä vuosina oli tapana odottaa, että 
juurikkaat kasvoivat melko suuriksi ja ruiskut-
taa Betanalia kolme jopa kuusi litraa hehtaaria 
kohti yhdessä käsittelyssä. Betanal-valmiste si-
sälsi liuotinta (isoforoni), mikä edellytti oikeaa 
valmisteen ja veden suhdetta.
  
Siirryttäessä kolmeen ruiskutukseen valmiste-
määrät pienenivät ja samalla myös vesimäärät. 
Pienet vesimäärät olivat hankalia vanhoille ru-
iskuille.  Liian laimeissa tankkiseoksissa EC-
valmisteet pyrkivät sakkautumaan. Ongelmaa 

lisäsivät lisäaineina käytetyt öljyt. Näistä ajoista 
on kehitytty paljon ja tutkinta- ja neuvontaorga-
nisaatiot ovat olleet ratkaisevan tärkeässä roolis-
sa tässä kehitystyössä. Myös viljelijät ovat olleet 
hyvin aktiivisia viljelymenetelmien kehittäjiä.

Formulaatioita kehitettiin jatkuvasti käyttäjäys-
tävällisempään suuntaan ja viimein ensimmäi-
nen Betanalin SC-formulaatti tuli markkinoille 
vuonna 1995. Sen myötä sekoitusmahdollisuu-
det helpottuivat. Muutama vuosi tämän jälkeen 
kehitettiin myös Tramat-valmisteesta SC-formu-
laatti. Viljelijöille luotiin yhä paremmat toimin-
taedellytykset.

Desmedifaami-tehoaineen löytäminen 
avasi tien Betanal Progressille
Useiden vuosien tutkimukset johtivat uuden 
tehoaineen, desmedifaamin löytymiseen. Kol-
men tehoaineen seos oli seuraava askel desme-
difaamin hyödyntämisessä ja paremman tehon 
saavuttamisessa. Tästä syntyi Betanal Progress 
-valmiste, joka sai myyntiluvan Suomessa vuon-
na 1995. 

Nykypäivänä Betanal Progress on maailmanlaa-
juisesti yksi eniten käytetyistä sokerijuurikkaan 
viljelyn rikkavalmisteista. Kolmen tehoaineen 
seos on helpoin tapa saavuttaa rikoista puhdas 
juurikaspelto ja valmiste tehoaa hyvin yleisim-
piin rikkoihin. 

Betanal Progress on:
• helppokäyttöinen
• tunnettu varmasta tehostaan
• 40 vuoden tuotekehityksen tulos

40-vuotias Betanal on 
edelleen vahvassa kunnossa

Sokerijuurikaspeltojen rikkakasvit kitkettiin suurelta osin käsin vielä 1960-
luvulla. Yhden hehtaarin kitkemiseen meni arvioilta 60–80 tuntia, joten 

sokerijuurikkaan viljely vaati huomattavan paljon ihmistyövoimaa.
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Janne Laine, BayerCropSciense Finland

Menestyksen avain on formulaatti 
Kolmen vahvan tehoaineen keksimisen jälkeen 
formulaatin kehittäminen oli seuraava tärkeä vai-
he, mikä oli yksi Bayer CropSciencen keskeisistä 
tavoitteista. Alla olevassa taulukossa on nähtävis-
sä kuinka tehokkaasti Betanal Progress imeytyy 
savikan lehtiin uuden formulaation avulla. 

rikat torjutaan sirkkalehtivaiheessa–aikaisessa 
kasvulehtivaiheessa. Tässä vaiheessa rikat ovat 
helposti torjuttavissa ja melko alhainen annos-
tusmäärä voi jo tehdä tehtävänsä. 6–8 päivän 
jälkeen rikkojen ollessa yhä pieniä uusitaan ruis-
kutus. Viimeinen ruiskutus tehdään 8–10 päivää 
toisesta ruiskutuksesta. 

Valitse oikea sekoituskumppani
Laajatehoisen tuotteen kuten Betanal Progressin 
tehoa voidaan jopa parantaa lisäämällä siihen 
sopiva sekoituskumppani. Betanal Progressia 
suositellaan aina tankkiseoksiin Goltixin tai Sa-
farin kanssa. Joissakin tapauksissa osa Progres-
sia voidaan korvata Betanal SE:llä. Goltixin maa-
vaikutteisuus ja pitkäaikainen teho vähentävät 
ruiskutuksen jälkeen itävien rikkojen määrää. 
Safaria tarvitaan, jos rikkakasvistossa on run-
saasti ristikukkaisia rikkoja ja matarat aiheutta-
vat ongelmia. Pohjavesialueilla, joilla Goltix on 
kielletty, Safari on oikea valinta.

Rikoista puhdas juurikaspelto
Rikaton pelto on ensimmäinen askel hyvän sa-
don saavuttamiseksi. Oikea ruiskutusohjelma, 
ajoissa tehdyt ruiskutukset sekä tehokas tuote 
ovat avaintekijöitä. Betanal Progressista saadut 
monivuotiset kokemukset ovat osoittaneet sen 
olevan tehokas valmiste, joka sopii hyvin eri 
ruiskutusohjelmiin. Rikattomista juurikaspel-
loista saadaan paras tuotto ja myös viljelijän työ-
panos hyödynnetään maksimaalisesti.n

Ruiskuttaminen oikealla hetkellä
Jos toiveissa on rikoista puhdas juurikaspelto, 
ensimmäinen asia on valita oikea tuote. Tässä 
tapauksessa Betanal Progress on luonnollinen 
valinta ruiskutusohjelmiin. Sen jälkeen tulee 
valita oikea strategia. Tässä valinnassa 40 vuo-
den kokemukset ovat arvokkaita. Kaikkein so-
pivin strategia nykyisin on hyvin ennakkoon 
valmisteltu jaetun ruiskutuksen tekniikka, jossa 
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SIMA The Paris International 
Agri-Business Show 

Pariisin kansainvälinen maatalousnäyttely järjestettiin tänä vuonna 
22.02–26.02.2009, 73 kerran Paris-Nord Villepinte messukeskuksessa. 135 045 

vierailijaa näki 8 suurta hallia täynnä toinen toistaan suurempia ja hienompia 
koneita, joita 1 323 näytteilleasettajaa esittelivät. Yhden päivän mittaisen 

kierroksen aikana halleissa ehti näkemään todella paljon, mutta harmikseni 
parempaan perehtymiseen ei aikaa juuri jäänyt.

Yleisnäkymää messuhallista.
Claas Xerion 3800

Deutz-Fahr on 
kehittänyt ensim-
mäisenä traktorin, 
joka toimii 100 % 
biodieselillä. 

Katse tulevaisuuteen; New Hollandin ve-
tytraktori.

Monosem NG kylvöyksiköitä 
(24 kpl), joihin lisälaitteena saa 
Microsem-yksikön esim. rakeisten 
torjunta-aineiden sijoittamiseen.
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Holmer nostokone.

Kuhn Planter kylvökone.

Gregoire-Besson 14-siipiset aurat.

Monosem Super-Crop hara.

Holmer juurikkaanpuhdistinkuormaaja

Nostokone Kleine.

Hanne Riski, SjT
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I EU har man under senaste år fattat avgöran-
de beslut om användning av växtskyddsme-
del. I december 2008 kom EU-parlamentet 

och ministerrådet överens om grunderna för hur 
man skall utvärdera preparaten och de kom-
mer man att följa när preparaten omregistreras. 
En del produkter kanske utgår från marknaden 
men de får en 10–15 år lång övergångstid. En så-
dan utgående verksam substans är esfenvalerat, 
som finns i Sumi Alpha 5-FW -preparatet.

I tidigare nummer av Betfältet har man redan 
berättat om nya bruksmängder för etofumesat. 
Bayer CropScience inför de nya till EU:s regler 
anpassade bruksmängderna på försäljningsför-
packningarna först nästa år.

För verksamma substansen metamitron gav EU 
ett uttalande 6.2 2009. Företagen har fyra år tid 
på sig att ändra försäljningsförpackningarna så 
att bruksmängderna är enligt EU:s beslut. Sålun-
da kommer de nya bestämmelserna för Goltix 
och Metafols del först till odlingssäsongen 2014.

Även för Safari håller EU på att införa högsta 
tillåtna bruksmängd, som skulle vara 120 g pre-
parat per hektar vart tredje år. De finländska 
myndigheterna har lovat att tillämpa den s.k. 
finländska modellen, där 120 g/ha kan delas på 
två eller eventuellt t.o.m. tre år. Vilket slutresul-
tatet blir för Safaris del torde klarna inom de när-
maste månaderna.

Under kommande växtperiod kan man an-
vända alla ogräspreparat på samma sätt som 
tidigare. Miljöbestämmelserna och reglerna om 

upprepad behandling är desamma som tidigare. 
Endast Tilt 250 EC har fått användningslov på 
grundvattenområden.

Skadedjursbekämpning och 
stinkflybekämpning
Inga förändringar har kommit vad som gäller 
skadedjursbekämpning. För betning kan man 
använda Cruiser och Gaucho samt det för mark-
levande skadedjur lämpliga medlet Poncho Beta. 
Preparatet fick sitt försäljningstillstånd senaste 
december men det fick användningsförbud på 
grundvattenområden (I och II). Frö betat med 
Poncho Beta rekommenderas efter spannmål el-
ler vall samt på områden där man haft problem 
med hoppstjärtar och dvärgfotingar.

Gaucho- och Poncho Beta -betat frö har samma 
användningsbegränsningar; ifrågavarande frö 
kan användas högst tre år i sträck, varefter man 
måste hålla fyra års paus i användningen. Under 
mellanåren kan man använda Cruiser-betat frö.

För att bekämpa loppor räcker det att fröna be-
handlas med Cruiser, Gaucho eller Poncho Beta 
men på de riktigt besvärliga stinkflyområdena 
behövs en extra skadedjursbekämpning genast 
efter att planskjutningen skett. Den första ogräs-
bekämpningen kommer för sent med tanke på 
stinkflybekämpningen. Det är också bra att 
skydda omsådderna mot stinkfly, liksom även 
långsamt groende sockerbetsfält.

På grundvattenområde (klass I och II) får man 
inte använda dimetoat (Danadim Progress, R-
dimetoat, Perfekhtion 400, Roxion, Tuholaisaine 

Växtskyddet sommaren 2009
EU:s regler kommer att begränsa användningen av växtskyddsmedel. 

Reglerna har inte tillsvidare varit till större besvär vid bekämpning av 
skadedjur och växtsjukdomar. Vid ogräsbekämpningen är begränsningarna 

för etofumesat och fenmedifam redan klara. Även metamitron har 
behandlats av EU och Safari är under arbete. De nya bestämmelserna 

kommer i sinom tid på försäljningsförpackningarna och enligt dem skall 
besprutningarna göras.
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101). Man rekommenderar heller inte att man 
använder Decis på grundvattenområde.

Bekämpning av ogräs
För att bekämpa ettåriga fröogräs kan man till 
stor del använda samma preparat som senaste år. 
Juurikkaan Rikkaneste 101 och 102 togs bort från 
bekämpningmedelsregistret den 15.12 2008.

I tabell 1 och 2 används om metamitron-prepara-
ten (Goltix 70 WG, Goltix 700 SC, Meta och Me-
tafol 700 SC) förkortningen MET. Förkortningen 
för Betanal SE och Betasana 2000 är FEN och för 
Tramat 500 SC EFU. På försäljningsförpackning-
en till Betasana 2000 finns de av EU fastställda 
högsta bruksmängden (6 l/ha/år), som skall be-
aktas när preparatet används.

På grundvattenområde I och II gäller fortfarande 
samma begränsningar som tidigare, metamitron 
och Matrigon har användningsförbud. Ifall alv-
jorden är genomsläpplig och man odlar socker-
betor varje år så måste man använda radspruta. 
Ifall man odlar sockerbetor bara vartannat år så 
kan man bespruta hela arealen. Ifall alvjorden är 
lera kan man odla sockerbetor varje år men man 

måste använda minsta möjliga bruksmängd. 
Alla åkrar måste dock vara täckdikade.

Sprutprogram, ettåriga fröogräs
De ettåriga fröogräsen (de s.k. vanliga ogräsen) 
bekämpas för första gången när största delen 
av dem är på hjärtbladsstadium. Den andra be-
sprutningen infaller 7–12 dygn efter den första; 
ifall vädret är kallt kan tiden mellan besprut-
ningarna vara till och med två veckor. Den tredje 
besprutningen är aktuell när den nya ogräsge-
nerationen är på hjärtbladsstadiet. Ifall många 
ogräs överlevt den första och andra besprut-
ningen kan man göra en hackning mellan den 
andra och tredje besprutningen.

Tankblandningarna i tabell 1 baserar sig på pre-
parat med en verksam substans. Programmen 
för Betanal Progress SE finns i tabell 2. De min-
dre mängderna i tabellen är för lätta jordar och 
de större för ler- och mulljordar.
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Exempel: i tabell 1 är bruksmängderna för eto-
fumesat (EFU) eller Tramat 500 SC i den första 
besprutningen på lätta mineraljordar 0,1–0,2 
liter och på ler- och mulljordar 0,2–0,3 liter per 
hektar. I den andra och tredje besprutningen är 
bruksmängderna 0,2–0,3 liter per hektar på lätta 
jordar och 0,3–0,4 liter på ler- och mulljordar. 
Motsvarande mängder för FEN-preparat är 1,5–
2,0 liter på lätta och 2,0–2,5 liter per hektar på 
ler- och mulljordar i den första och hälften större 
i den andra och tredje besprutningen.

Bruksmängderna för preparaten är vanligtvis 
gränsvärden. Till exempel på lätta jordar i riktigt 
goda förhållanden, när den relativa fukthalten 
är hög, temperaturen ungefär 20 oC och ogräsen 
på hjärtbladsstadium, så räcker 1,5 liter fenme-
difam-preparat per hektar. Svalare och torrare 
förhållanden kräver större mängder (FEN 2,0 
l/ha). Samma princip gäller för etofumesat-pre-
paraten och oljan. Under normala förhållanden 
ligger preparaten mitt i ”gaffeln”. Bruksmäng-

derna måste alltid anpassas till ogräsens storlek, 
ju större ogräs desto mera preparat.

Medifam 320 SC avviker från de övriga fenme-
difam-preparaten genom sin styrka. På lätta 
marker rekommenderar man en liter i den för-
sta och 1,2 liter per hektar i den andra och tredje 
besprutningen. Ler- och mulljordarnas motsva-
rande mängder är 1,2 liter i den första och 1,4 
liter i den andra och tredje besprutningen. Till-
sammans med Medifam liksom med Powertwin 
används Power-olja och det behövs en liter per 
hektar i normala förhållanden. I torra och svala 
förhållanden är oljemängden större (1,5–2,0 l/
ha) beroende på jordart och ogräsflora.

Ifall plantbeståndet är angripet av rotbrand eller 
sockerbetsnematod eller skadat av sandstorm 
eller frost, så skall man kontakta sockerbetskon-
sulenten innan man gör ogräsbekämpningen. 
Under sådana förhållanden behövs det delad 
behandling och eventuellt mindre mängder pre-
parat.

Problemogräs och hur de bekämpas
Bindor (trampgräs, åkerbinda och pilört) och 
måra kräver vanligtvis mera etofumesat än van-
ligt. På dessa fält lämpar sig Progress- och Po-
wertwin-programmen. Det behövs 1,5–2,0 liter 
Progress och 1,0–1,2 liter Powertwin i den första 
besprutningen. I den andra och tredje besprut-
ningen är mängden Progress 2,0–2,5 och Powert-
win 1,2–1,4 liter per hektar. De mindre mängder-
na gäller för lätta jordar och de större för ler- och 
mulljordar. Dessa mängder progress eller Po-
wertwin behöver ingen fenmedifam-komplette-
ring men förutom olja behövs metamitron (MET) 
och eventuellt också Safari. Powertwin skall ha 
Poweroil, vars bruksmängder är desamma som 
när man använder Medifam.

På baldersbrå-fält är det bra att använda Safari-
program. En Safari-komplettering kan vara nöd-
vändig vid den första besprutningen ifall tank-
blandningen i övrigt görs enligt MET-program-
met. Ifall man inte redan i den första besprut-
ningen använt Safari kan en del baldersbrå vara 
för stora för Safari vid andra besprutningen. Då 
kan Safari kompletteras med 0,3 l Matrigon per 
hektar men inte på grundvattenområde. Pilörten 
är känslig för Safari då när det hjärtformade för-

Tabell 3. Betanal Progress SE motsvarar Be-
tanal SE/Betasana 2000 och Tramat 500 SC-
mängderna.
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sta örtbladet har öppnat sig. Safari har också bra 
effekt på måra just då när den första bladkransen 
öppnat sig.

Bekämpning av kvickrot, åker- och 
fettistel
Kvickrot, åker- och fettistel bekämpas enligt 
samma princip och med samma preparat som 
tidigare. Man måste dock komma ihåg att Ma-
trigon, Maatilan klopyraldin, Fusilade Max och 
Focus Ultra inte får användas på grundvatten-
område I och II.

Tilt 250 EC, Amistar och Reglone
Ifall det i juli eller början av augusti förekommer 
Ramularia-fläckar på sockerbetsbladen, så lönar 
det sig att bespruta med Tilt eller Amistar. Tilt 
250 EC:s bruksmängd är 0,5 l/ha och Amistars 
0,5–1,0 l/ha med 1–2 besprutningar. Ifall slutet 
av juli och början av augusti är regniga behövs 
det två besprutningar, den första i början av au-
gusti och den andra efter 2,5–3 veckor. Ramula-
ria, som börjar uppträda i början av augusti kan 

ännu bekämpas med besprutning kring 12.–14. 
augusti.

Reglone får fortfarande användas i samband 
med omsådd för att förstöra det gamla socker-
betsbeståndet. Användningen är begränsad till 
två år, därefter måste man hålla två års paus. 
Reglone får inte användas för egentlig ogräsbe-
kämpning.

Användning av glyfosat på 
sockerbetsfält
Övervintrade ogräs kan bekämpas på plöjningen 
med glyfosat (2–2,5 l/ha + fästmedel) ett par da-
gar före betfältet skall ytharvas eller såberedas.

Man håller på att ansöka om användningstill-
stånd för Touchdown Premium för behandling 
efter sådd och för besprutning före omsådd. 
Ifall EVIRA beviljar användningstillstånd, kan 
Touchdown Premium sprutas ett par dagar efter 
sådd (1–1,5 l/ha) ifall det finns ogräs kvar efter 
sådden. Man har dock kunnat observera att det 
finns stora ogräs som övervintrat delvis inne i 
marken och som man inte kunnat bekämpa med 
ovan nämnda bruksmängder. För stora ogräs re-
kommenderar man behandling på plöjning.

Ifall preparatet godkänns för att förstöra gamla 
bestånd i samband med omsådd, så är bruks-
mängden Touchdown Premium 2 l/ha dagen 
före omsådden.

Man rekommenderar fästmedel enligt bruks-
anvisningen på försäljningsförpackningarna i 
samband med Touchdown Premium och 200 li-
ter vatten per hektar.

Internet-sidor
Aktuellt växtskydd kommer att uppdateras un-
der sommaren så att det motsvarar förhållan-
dena och man hittar det på Cfs:s hemsidor på 
adressen www.sjt.fi/ajankoht.htm.n

Bild 1. Åkerkamomill som klarat vårbearbet-
ningen

Liisa Eronen, CfS
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Gödselurvalet
Betodlaren Matti Erjala från Bjärnå, som har en ge-
digen insikt i betans näringsbehov, eftersom han 
som bekant tidigare jobbat med just mark och göd-
selfrågor för CfS, är litet konfunderad i den nya 
situationen. Ingenting är som förut konstaterar 
Matti med glimten i ögat. Det är klart att allt för-
ändras, men att vi i Finland för en tid sedan kunde 
välja mellan 2–3 välpassande gödselmedel och att 
det i dag egentligen inte finns ett ända lämpligt 
gödselmedel för betor är en dålig utveckling. Den 
sockerbetsgödsel som marknadsledaren Yara just 
nu har till förfogande är Sockerbets Y (NPK 15-4-
8). Den här gödseln är en gödsel som inte lämpar 
sig för bra betjordar. En god betjord skall ha goda 
markkarteringsvärden och därför passar inte den-
na fosforrika gödsel marknaden. Betan är ju som 
känt en växt som sätter stora krav på såväl mark-
kemin som markfysiken, konstaterar Matti.  Om 
Yaras Sockerbets Y passar in i odlingsplanen så har 
odlaren en jord som inte är riktigt lämplig för bet-
odling fortsätter Matti.

Största delen av de finländska betodlingarna skul-
le behöva ett gödselmedel med endast ett litet eller 
inget fosfor innehåll. Det vore det mest ändamåls-
enliga för såväl ekonomin som miljön i dessa tider 
med höga gödselpriser och de krav som miljömyn-
digheterna ställer. ”Om jag fick skapa ett betgöd-
selmedel för det finländska behovet skulle det bli 
ungefär NPK 20-2-8, plus naturligtvis natrium och 
mangan”, konstaterar Matti.

Gödselpriset på ny nivå, anpassning 
därefter
Gödselprisets kraftiga prisförändring har säkert 
inte lämnat någon odlare oberörd, men det är en 
sak Matti inte längre vill kommentera. Det är i 
alla fall bra att det kommit nya gödselaktörer till 
marknaden. Konkurrens är alltid välkommet, 
odlaren har då olika alternativ att välja emellan 
och ett bättre pris på sikt. Då priset på insatsva-
rorna (gödsel) stiger och produktpriset inte gör 
det bör man reagera. Det här betyder att kvä-
veoptimum har sänkts sedan tidigare. Man bör 
inte gödsla för mycket, hellre litet för knappt. 
Det gäller speciellt odlingsområden som ligger 
långt från bruket som t.ex. Bjärnå. Det lönar sig 

Förändringar i gödselurvalet 
ur odlarens synvinkel

Under det senaste året har det skett stora förändringar på 
gödselmarknaden. Produktsortimentet och priserna har kraftigt 
varierat och även nya aktörer har dykt upp på den finländska 

gödselmarknaden. De radikala förändringar som skett på 
gödselmarknaden påverkar i allra högsta grad även betodlarens 

knepiga situation att hitta ett passligt gödselmedel till ett själigt pris.

Kalkstenen på Ylönkylä symboliserar bra 
Matti Erjalas strävan till att upprätthålla en 
god odlingsjord!
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Staffan Eliasson, Sucros Ab

att producera så söta betor som möjligt och det 
kan man delvis påverka genom rätt gödsling. 
Att övergå till enbart kvävegödsling är inte att 
rekommendera men kan nog fungera för en kor-
tare period (några år) bara näringsnivån är god 
i marken. Visserligen får man vara beredd på att 
förlora litet skörd då man gödslar extensivt, men 
det kan vara ett alternativ i tider med höga göd-
selpriser, sammanfattar Matti.

Betodlingen på Ylönkylä
Mattis gård, Ylönkylä, sköts precis så som han 
lär. Jordarna är väldränerade, uppkalkade till en 
god nivå och därutöver strävar han efter en god 
växtföljd. De här är framgångsfaktorer inom 
betodlingen som alltid varit gällande, men som 
nu framhävs ännu mera i dessa tider med höga 
insatspriser.  Vallodlingen till mjölkbesättning-
en är en god gröda i växtföljden. Gödseln från 
mjölkboskapen minskar handelsgödselinköpen 
som ger inbesparingar. Vissa spannmålsskiften 

har han gödslat med endast kreatursgödsel. Ett 
annat intressant odlingsval som han gjort är od-
lingen av blålusern till foder för mjölkboskapen. 
Blålusern kräver väldränerade marker med ett 
högt pH, men klarar och andra sidan bra torka 
tack vare sitt välutvecklade rotsystem. I sydväs-
tra Finland förekommer det ofta någon torrpe-
riod under odlingssäsongen och den här växten 
har visat sig klara dessa torrperioder mycket 
bra. Blålusern gödslas inte överhuvudtaget ef-
tersom det fixerar kvävet själv. Vallen skördas 
två gånger per säsong och odlas i tre år varefter 
den bryts. Eftersom blålusern har ett djupt rot-
system är den bra för växtföljden och jordstruk-
turen.

Tack vare de här förutsättningarna har Matti 
lyckats hålla medelskörden på en hög nivå år 
efter år på en stor betareal. Kvävemängden kom-
mer att röra sig kring 100 kg/ha då han i vår ger 
sig ut för att så betorna.n

2006/2007 2007/2008 2008/2009 Lumi Sulanut 
pinnasta

Sulanut
pinnasta
2003

Sulanut
pinnasta 2002

Sulanut
pinnasta
2001

Sulanut
pinnasta
1990–2001

51 -5 0

52 0 0

1 0 0

2 0 0 -28

3 0 0 -39 4 0

4 -20 0 -43 2

5 -25 0 -44 10

6 -26 0 -45 6

7 -38 0 -49 2

8 -42 0 -52 4

9 -50 0 -55 15

10 -55 0 -58 14

11 -52 0 -58 21

12 -48 0 -58 17 0 -34

13 -26 0 9 -35

14 -20 0 12 12 -19

24 20 0

0 23 32

Roudan paksuus SjT:n mittauksissa

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 vko

cm

2006/2007 2007/2008 2008/2009 Lumi Sulanut pinnasta 

Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti ToukoMarras



Juurikassarka • Betfältet 1/2009  –  ��

Yhteystiedot 
SUCROS OY  

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

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

Maatalousjohtaja Matti Kukkola  010 431 5703
   0400 407 916

Viljelypäällikkö Tero Tanner  010 431 4825
   040 543 6876
  
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  
 
Ruotsinkieliset Staffan Eliasson  Löwenkatu 2 (019) 232 111
  10300 KARIS 040 533 6497
   s-posti:
   staffan.eliasson@ 
	 	 	 nsl.fi

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

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

Johtaja Susanna Muurinen  050 438 6191

Lajikkeet Marte Römer-Lindroos 040 773 9343 

Kasvinsuojelu Liisa Eronen   040 773 4323 
 
Ravitsemus Marja Turakainen   050 382 5522 

Kenttäkokeet Hanne Riski  040 773 9353

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikas- Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
valiokunnan puheenjohtaja  23140 HIETAMÄKI 0400 828 375
 
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
sihteeri  00100 HELSINKI 040 558 0512
 
Sokerijuurikkaan viljelijöiden   Marja-Liisa Mikola-Luoto 050 569 5627
neuvottelukunnan puheenjohtaja  Rantalantie 26 
  27800 SÄKYLÄ



Kotimaiset marjat ovat keventäjän kavereita. Ne sisältävät vettä peräti 80–90 %. 
Rasvaa marjoissa ei ole juuri lainkaan, mutta sitäkin enemmän elimistölle tärkei-
tä flavonoideja, vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita sekä tietenkin runsaasti 
kuituja. Marjojen vähäinen energia saadaan niiden sisältämistä hiilihydraateista. 
Energiaa on niin hiven, ettei pieni sokerilisä horjuta marjojen keveyttä. Sokeri sen 
sijaan pehmentää happamien marjojen makua. Muista sokeri myös pakastaessasi 
marjoja, sillä se parantaa C-vitamiinin säilymistä.

Kotimaiset marjat ja sokeri kuuluvat 
yhteen!

Monet kotimaiset marjat pienen sokerilisän (1 tl) kera sisältävät saman 
verran sokeria kuin vastaava määrä appelsiinia, mutta reilusti enemmän 
mm. kuitua ja C-vitamiinia.

Helppo marjahyytelö
6 annosta

5 dl    vettä 
1,5 dl   Dansukker Hyytelösokeria
n. 6 dl pakastemarjoja

Annostele jäiset marjat jälkiruokamaljoihin. 
Kiehauta vesi ja lisää hyytelösokeri joukkoon. 
Sekoita kunnes sokeri liukenee ja liemi kirkastuu.
 
Kaada kuuma liemi hitaasti marjojen päälle. 
Anna hyytyä puolisen tuntia jääkaapissa.
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