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Luonto ei säästellyt pientä eikä vähän suu- 
rempaakaan viljelijää tänäkään vuonna. Vit-

sauksia riitti toinen toisensa perään: liikaa vettä, 
pienissä taimissa aikaista tautiongelmaa, ötö-
köitä ja liian vähän vettä! Onneksi kaikki eivät 
osuneet kaikille viljelyalueille, mutta jokainen 
sai varmasti osansa.

Tätä kirjoittaessani viimeisimmät kasvu- 
tutkimustulokset näyttivät positiivisilta, sato-

taso saattaisi sittenkin olla usean vuoden keskiar-
von luokkaa ja siinä tapauksessa maakiintiö täyt-
tyisi. Se olisi jo paljon enemmän kuin mitä kevääl-
lä uskalsi edes toivoa. Hyvä näin, asiantuntevaan 
viljelijään voi luottaa hankalanakin vuonna.

Haasteita edessä? Viljojen ja muiden rääti- 
köiden puinnit ovat loppusuoralla ja sadot 

on saatu laariin. Nyt olisi tärkeä hetki viritellä juu-
rikkaannostokone huippuunsa. Erityisesti nosto-
koneenkuljettajan virittämistä täyteen tikkiinsä 
ei saa missään nimessä unohtaa. Jos ulkomaisia 
tutkimuksia on yhtään uskominen, suurimmat 
satotappiot, aina jopa 10t/ha asti, syntyvät yhä 
juurikaan nostossa. Valitettavasti suurin ja mer-
kittävin selittävä tekijä löytyy ratin ja penkin vä-
listä. Puhuttaessa suurista satotappioista noston 
yhteydessä puhutaan myös rahasta. Noin 300 eu-
roa/ha luokkaa olevat satomenetykset luulisivat 
motivoivan jo yhtä sun toista naapuriakin ilmes-
tymään pellonpäisteeseen nostojälkeä ihmettele-
mään. Eli nyt ei ole syytä herpaantua.

Tapahtuu sitä onneksi tänä syksynä koti- 
maisellakin tutkimussektorilla jotain poik-

keavaa. Monien vuosien ja useiden turhien ra-
hahakemusten jälkeen vihdoin saatiin käyntiin 
laaja sokerijuurikasmaiden ankeroiskartoitus. 
Tämä kartoitus toteutetaan yhteistyössä Sucrok-
sen kanssa ja se käsittää 300 tilaa satunnaisesti 
valittuna ympäri viljelyaluetta. Näytteiden ke-
räys on menossa parastaikaa. Tulokset saadaan 
toivon mukaan kasaan vuodenvaihteessa. Suur 
kiitos mukaan valituille tiloille positiivisesta ja 
kannustavasta yhteistyöstä!

Hyvää nostokautta kaikille!

Mennyttä ja  
tulevaa

Förgånget och 
kommande

Naturen har inte heller det här året sparat  
odlarna. Plågoris har det funnits till lust 

och leda: för mycket vatten, sjukdomar i de små 
plantorna, insekter och för lite vatten! Till all 
lycka förekom inte alla problem på ett och sam-
ma område men alla har säkert fått sin beskärda 
del. 

Resultat från de senaste tillväxtundersök- 
ningarna ser positiva ut, skördenivån ser ut 

att vara i klass med flera års medeltal och i det 
fallet fylls landskvoten. Det vore redan mycket 
mera än man väntade sig på våren. Bra så, man 
kan lita på den sakkunniga odlaren också under 
krävande förhållanden.

Utmaningar att vänta? Skördandet av  
spannmål och andra växter är på slutrakan 

och nu är det dags att laga betupptagaren i skick. 
Speciellt föraren måste vara i trim. Om man skall 
tro på resultat från utländska undersökningar 
sker de flesta skördeförlusterna, upp till 10 ton/
ha, under upptagningen. Tyvärr är största or-
saken mellan ratten och sitsen. På tal om stora 
skördeförluster borde en förlust på ca 300 €/ha 
motivera var och en till noggrannhet vid upp-
tagningen. Nu får man inte slappna av. 

På den inhemska forskningssektorn sker  
det nytt under den pågående hösten. Efter 

många år och flera verkningslösa ansökningar 
har man äntligen fått i gång en kartläggning av 
sockerbetsåkrarnas nematodtillstånd på bred 
basis.  Kartläggningen görs tillsammans med Su-
cros och den omfattar 300 gårdar. Gårdarna har 
valts ut slumpmässigt från hela odlingsområdet. 
Man håller på med provtagningen som bäst och 
resultaten borde man få före årsskiftet. Ett stort 
tack till alla deltagande gårdar för positivt och 
sporrande samarbete!

Lyckad skördeperiod till alla! 

Susanna Muurinen
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Toukokuun puolivälissä ollut erittäin lämmin 
viikko nosti taimipoltteen esiin vuosien jälkeen. 
Toukokuussa maa oli kostea ja ilman ollessa erit-
täin lämmin, alkoivat sienikasvustot lisääntyä 
pelloilla voimakkaasti. Taimipoltetta esiintyi 
koko viljelyalueella, ja se oli voimakkainta pel-
loilla, joilla on pitkä juurikkaan viljelyhistoria. 
Tämä vuosi näytti jälleen miten tärkeää vilje-
lykierto on sokerijuurikkaan viljelyssä. Pellon 
viljelyhistorialla näytti olleen selvä vaikutus 
taimipoltteen esiintymiseen. Panostamalla vilje-
lykiertoon hyötyy juurikas selvästi sokerisadon 
määrässä sekä vuorottelukasvi hyötyy merkittä-
västi juurikkaan esikasviarvosta. 

Juhannuksen jälkeen alkanut erittäin kuuma jak-
so on edistänyt juurikkaan kasvua merkittävästä, 
mikäli vettä on ollut riittävästi kasvin tarpeisiin 
nähden. Pitkän kylvöjakson takia on kasvustoissa 
kuitenkin eroja ja odotettavissa on keskimääräis-
tä suurempia satotasojen vaihteluita. Käytännös-
sä koko sokerijuurikkaan viljelyalue on kärsinyt 
jonkinasteisesta kuivuudesta ja se on rajoittanut 
kasvua. Elokuun puolivälissä juurikkaat ovat 
edelleen erittäin terveitä. Suurta painetta lehti-
laikkutautien osalta tuskin tulee, vaikka ilman 
suhteellinen kosteus on ollut erittäin korkea 
heinä-elokuussa, mikä lisää tautien esiintymisen 
todennäköisyyttä. Tätä kirjoitettaessa kasvusto-
jen perusteella arvioiden saamme sokerikiintiön 
täyteen ja meillä jää hieman carry over -sokeria 
tulevalle kaudella. 

Korotus kuljetuskorvaukseen
Sucroksen ja MTK:n välillä keväällä 2010 käy-
dyissä neuvotteluissa sovittiin, että kuljetus-
korvaus korotetaan viljelyvuosille 2010 ja 2011 
30 eurosta/valkosokeritonni 37 euroon, eli 23,3 
prosenttia. Korotus tehdään prosenttiperustei-
sesti kuljetuskorvaustaulukkoon siten, että ko-
rotus on prosentuaalisesti samansuuruinen kai-
kille kilometrille. Samassa yhteydessä sovittiin 
leikekorvauksen olevan vuosille 2010–2014 250 
000 euroa Suomen valkosokerikiintiötä (80 999 
tonnia) vastaavalle juurikasmäärälle per vuosi.

Kuljetuskorvauksen kokonaismäärää sovittaessa 
on yksikkönä käytetty valkosokeritonnia. Vilje-
lijöille tilitys maksetaan kuitenkin käyntikauden 
aikana tuotetulle kiintiöpolsokerille. Koska tark-
kaa valkosokerimäärää ei tiedetä käyntikauden 
kuluessa, maksetaan polsokeriperustaista kul-
jetuskorvauksesta 90 prosenttia syksyn tilimak-
suissa. Loppuosa maksetaan lopputilityksessä, 
kun valkosokerin kokonaismäärä on tiedossa.

Mitä suurempi sokerisato saadaan peltohehtaa-
rilta, sitä enemmän viljelijä on oikeutettu samaan 
kuljetuskorvausta hehtaaria kohti. Korotettu 
kuljetuskorvaus yhdessä sokeripitoisuuslisän 
kanssa kannustaa entisestään tuottamaa laadu-
kasta juurikasta, jossa on korkea sokeripitoisuus. 
Samoin korotus tukee viljelijää huolehtimaan 
entistä paremmin syksyn juurikasaumoista, jot-
ta juurikas säilyy hyvänä ja sokeri saadaan juu-
rikkaasta talteen.

Kasvukausi 2010

Vuoden 2010 kevät oli yksi 2000-luvun haastavimmista. Kovan talven jälkeen 
lumi suli erittäin nopeasti ja odotettavissa oli aikainen kevät. Osa viljelijöistä 

pääsi kylvöille jo huhtikuun puolella, mutta valtaosa vasta toukokuussa. 
Kylvöt ajoittuivat käytännössä koko toukokuulle ja osin vielä kesäkuun 

puolelle. Viimeiset uusintakylvöt tehtiin kesäkuun toisella ja kolmannella 
viikolla. Kaiken kaikkiaan juurikasta kylvettiin uudelleen noin 200 hehtaaria. 

Uusintakylvöille jouduttiin pääsääntöisesti rankkojen sateiden tuhottua 
taimistot tai sateista seuranneiden muiden ongelmien takia. Pakkasvaurioita ei 

ollut käytännössä juuri lainkaan.
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Alla on esitetty alustava kuljetusalueen kulje-
tuskorvaustaulukko vuodelle 2010. Koska tark-
kaa sokerimäärää ei käyntikauden alussa vielä 
tiedetä, tulee polsokeritonnikohtainen taulukko 
muuttumaan suuntaan tai toiseen. Viljelijöille 
kuljetuskorvaus maksetaan saman taulukon mu-
kaan riippumatta kuljetustavasta tai alueesta.

Sokerijuurikasrahdit vuosille 2010 ja 2011
Keväällä 2010 Sucros kilpailutti kuljetusalueen 
juurikasrahdit vanhojen kuljetussopimusten 
päättymisen vuoksi. Raskaan kuorma-autolii-
kenteen kustannusindeksi nousi vuoden 2009 

toukokuusta (toukokuu oli vanhojen sopimus-
ten vertailuajankohta) huhtikuuhun 2010 noin 5 
prosenttia. Nykyisen kuljetusjärjestelmän ansi-
osta rahtitaksat vuoden 2010 käyntikauden alus-
sa tulevat olemaan noin 2 prosenttia alemmat 
verrattuna vuoden 2009 käyntikauden loppuun. 
Kuljetusjärjestelmän avulla saatiin kuljetusalu-
een viljelijöiden rahdit alenemaan huolimatta 
kustannusindeksin vuotuisesta 5 prosentin nou-
susta. Toukokuun 2008 tasosta rahtihinnat ovat 
laskeneet noin 8 prosenttia. Rahtitaksoihin voi 
tulla käyntikauden aikana muutoksia, mikäli 
polttoaineen hinta laskee tai nousee.

Euroa per polsokeritonni
 Km €/t Km €/t Km €/t Km €/t
 1 10,98 34 22,39 67 31,72 100 37,78
 2 11,30 35 22,75 68 31,94 101 38,04
 3 11,62 36 23,11 69 32,17 102 38,20
 4 11,94 37 23,46 70 32,40 103 38,38
 5 12,28 38 23,83 71 32,60 104 38,55
 6 12,60 39 24,20 72 32,80 105 38,72
 7 12,93 40 24,56 73 32,99 106 38,89
 8 13,27 41 24,85 74 33,20 107 39,05
 9 13,60 42 25,14 75 33,39 108 39,23
 10 13,95 43 25,44 76 33,60 109 39,41
 11 14,29 44 25,74 77 33,78 110 39,56
 12 14,64 45 26,03 78 33,98 111 39,74
 13 14,97 46 26,31 79 34,18 112 39,92
 14 15,33 47 26,61 80 34,39 113 40,08
 15 15,68 48 26,90 81 34,55 114 40,25
 16 16,02 49 27,19 82 34,72 115 40,42
 17 16,38 50 27,49 83 34,89 116 40,59
 18 16,73 51 27,75 84 35,07 117 40,76
 19 17,08 52 28,02 85 35,23 118 40,93
 20 17,43 53 28,28 86 35,40 119 41,11
 21 17,79 54 28,56 87 35,58 120 41,28
 22 18,14 55 28,80 88 35,74 121 41,43
 23 18,48 56 29,07 89 35,91 122 41,61
 24 18,84 57 29,34 90 36,09 123 41,79
 25 19,19 58 29,60 91 36,24 124 41,95
 26 19,54 59 29,87 92 36,42 125 42,12
 27 19,90 60 30,13 93 36,60 126 42,30
 28 20,25 61 30,37 94 36,76 127 42,46
 29 20,61 62 30,58 95 36,93 128 42,64
 30 20,98 63 30,82 96 37,10 129 42,81
 31 21,32 64 31,03 97 37,27 130 42,98
 32 21,68 65 31,27 98 37,45  
 33 22,03 66 31,49 99 37,61  
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Euroa per multainen juurikastonni
 Km €/t Km €/t Km €/t Km €/t
 1 2,77 34 5,65 67 8,01 100 9,54
 2 2,85 35 5,74 68 8,07 101 9,61
 3 2,94 36 5,84 69 8,12 102 9,64
 4 3,01 37 5,92 70 8,18 103 9,69
 5 3,10 38 6,02 71 8,23 104 9,73
 6 3,18 39 6,11 72 8,28 105 9,78
 7 3,27 40 6,20 73 8,33 106 9,82
 8 3,35 41 6,27 74 8,38 107 9,86
 9 3,44 42 6,35 75 8,43 108 9,90
 10 3,52 43 6,42 76 8,48 109 9,95
 11 3,61 44 6,50 77 8,53 110 9,99
 12 3,70 45 6,57 78 8,58 111 10,03
 13 3,78 46 6,64 79 8,63 112 10,08
 14 3,87 47 6,72 80 8,68 113 10,12
 15 3,96 48 6,79 81 8,72 114 10,16
 16 4,04 49 6,87 82 8,77 115 10,21
 17 4,14 50 6,94 83 8,81 116 10,25
 18 4,22 51 7,01 84 8,85 117 10,29
 19 4,31 52 7,07 85 8,90 118 10,34
 20 4,40 53 7,14 86 8,94 119 10,38
 21 4,49 54 7,21 87 8,98 120 10,42
 22 4,58 55 7,27 88 9,02 121 10,46
 23 4,67 56 7,34 89 9,07 122 10,51
 24 4,76 57 7,41 90 9,11 123 10,55
 25 4,85 58 7,47 91 9,15 124 10,59
 26 4,93 59 7,54 92 9,20 125 10,64
 27 5,03 60 7,61 93 9,24 126 10,68
 28 5,11 61 7,67 94 9,28 127 10,72
 29 5,21 62 7,72 95 9,33 128 10,77
 30 5,30 63 7,78 96 9,37 129 10,81
 31 5,38 64 7,84 97 9,41 130 10,85
 32 5,47 65 7,90 98 9,46    
 33 5,56 66 7,95 99 9,50    

Kuljetusalueella on vuosille 2010 ja 2011 yhteen-
sä 15 kuljetusryhmää. Siten alueella on 15 eri-
hintaista kuljetussopimusta. Toimialasopimuk-
sen mukaisesti viljelijöiltä veloitetaan samalta 
kilometriltä sama euromäärä riippumatta siitä 
minkä kuljetusryhmän alueella viljelijän tila si-
jaitsee. Tämän vuoksi Sucros tekee taulukon 
keskimääräisistä rahdeista, jotka viljelijältä pe-
ritään syksyn tilimaksuissa. Koska taulukko on 
laskennallinen keskihinta ja ennen käyntikautta 

ei tiedetä miltä alueelta juurikkaat saapuvat, tul-
laan ko. vuoden lopputilityksessä palauttamaan 
viljelijöille mahdollisesti liikaa veloitettua rahtia 
tai tehdään lisäveloitus, mikäli veloitus on jäänyt 
liian pieneksi. Sucros ei tee rahtitaksoilla voittoa 
tai tappiota, vaan toimii ainoastaan rahtisopi-
musten tekijänä, joka maksaa rahdit autoilijoille 
ja veloittaa vastaavan määrän viljelijöiltä. Alla 
on esitetty kuljetusalueen alustava rahtitauluk-
ko vuodelle 2010.

Tero Tanner, Sucros Oy 
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72. IIRB:n kesäkongressi järjestettiin tänä vuon-
na 22.–24. 6. Kööpenhaminassa, Tanskassa. Ko-
kouksessa oli noin 250 osanottajaa (tutkijoita, 
kasvinjalostajia ja neuvonnan ammattilaisia) 
Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Kokouspäi-
vät koostuivat kahdesta seminaaripäivästä ja 
yhdestä peltopäivästä. Näiden päivien aikana 
osallistujat saivat kattavan katsauksen erityisesti 
Euroopan juurikastutkimuksen nykytilasta.

Ensimmäinen päivä, Euroopan 
juurikassektori ja juurikkaan 
kasvupotentiaali
Kahden päivän seminaari avattiin viidellä esi-
tyksellä, jotka kukin osaltaan käsittelivät Euroo-
pan sokerisektoria ja sen tilannetta. Iltapäivälle 
sijoitetut yhdeksän esitystä puolestaan tarkas-
telivat lähemmin juurikaskasvin kasvullista 
sopivuutta Euroopan sato-olosuhteisiin ja sato-
ominaisuuksien muunneltavuutta. Ensimmäi-
sen seminaaripäivän aloitti Thomas B. Olsen 
Nordic Sugarista esittelemällä pohjoismaisen 
sokerintuotannon näkymiä. Hän loi positiivista 
kuvaa pohjoismaiden tuotanto-oloista ja Suo-
men kohdalla hän mainitsi erityisetuna lyhyen 
kasvukauden pitkät päivät, muuten lyhyellä 
kasvukaudella. Henrik Solkaer Nordic Sugaris-
ta teki puolestaan selväksi, että eurooppalaisen 
sokerisektorin on sokerijuurikkaanviljelyssä yhä 
enenevässä määrin kiinnitettävä huomiota kes-
tävään kehitykseen. Hän tähdensi, että tärkeiksi 
mittareiksi sokerituotannossa ovat tulossa ”hiili-
jalanjälki”, ”vesijalanjälki” ja ”kemiallinen jalan-
jälki”. Vertailu juurikassokerin ja ruokosokerin 
tuotannon välillä osoittaa, että hiilijalanjälki on 

samaa luokkaa kummallakin sokerimuodolla, 
mutta katsottaessa veden käyttöä juurikassoke-
ri päihittää ruokosokerin pienemmällä veden-
tarpeellaan. Verrattaessa moniin sokeriruokoa 
tuottaviin alueisiin muualla maailmassa on eu-
rooppalaisen juurikassokerin tuotannossa kemi-
kaalien käyttö hyvin säädeltyä ja valvottua. Sol-
kaer uskoikin eurooppalaisella juurikassokerilla 
olevan vahva asema kilpailussa ruokosokeria 
vastaan, kun kriteereiksi otetaan kestävän kehi-
tyksen vaatimukset. Myös tohtori Nicol Stock-
fisch Göttingenistä totesi, että ekotehokkuus on 
tärkeä osa tulevaisuuden juurikkaanviljelyä. 
Saksassa 109 juurikkaanviljelytilalta kerätyt tie-
dot ja niiden pohjalta tehdyt analyysit osoittivat, 
että parhaimpaan ekotehokkaaseen tulokseen 
tiloilla päästään, jos tilan töiden suunnittelu ja 
toteutus (muokkauksen valinta, lannoitteiden 
käyttö ja kasvinsuojelu ohjelmat) on hyvin koh-
dennettu ja vastaavat lohkoilta saatavaa satoa. 

IIRB-kongressi

International Institute for Beet Research (IIRB) on kansainvälinen 
riippumaton, pääasiassa Euroopassa toimiva sokerijuurikastutkimuksen 

kattojärjestö. Järjestö perustettiin vuonna 1931. Sen tarkoituksena on edistää 
sokerijuurikastutkimusta tekevien tutkijoiden ja tutkimustahojen välistä 

yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. IIRB järjestää vuosittain eri teemoilla olevia 
seminaareja ja näiden lisäksi, noin joka toinen vuosi, se järjestää laajemman 
kesä- tai talvikongressin. Tässä laajemmassa kongressissa ovat edustettuina 

kaikki sokerijuurikastutkimuksen osa-alueet.

Postereissa esiteltiin uusimpia tutkimustu-
loksia mm. juurikkaan viljelytekniikasta ja 
kasvinsuojelusta.



8  -  Juurikassarka • Betfältet 2/2010

Seuraavaksi useammassa luennossa keskityt-
tiin juurikkaan nostoon ja sen jälkeiseen juu-
rikkaan varastointiin sadon laadun ja määrän 
säilyttämiseksi. Bram Hanse IRS instituutista 
Hollannista kertoi vuosina 2006–2008 toteutetun 
laajan sadonkorjuussa tapahtuvan satohävikki 
kartoituksen tuloksia. Tuloksia oli myös ver-
rattu samanlaiseen jo vuonna 1976 toteutettuun 
kartoitukseen. Tulokset olivat täysin yhtenevät. 
Keskimääräinen juurisatohävikki vuonna 1976 
oli ollut 3 t/ha ja viimeisimmässä tutkimuksessa 
vastaava luku oli 2,9 t/ha. Vastaavasti maksi-
maaliset häviöt kummassakin kartoituksessa oli-
vat täysin samaa luokkaa, jopa yli 10 t/ha. Suu-
rimmat menetykset sadossa aiheutuivat rikkou-
tuneista juurikkaista, kuormasta pudonneista 
juurikkaista ja ylilistinnästä. Merkittävämmäksi 
asiaksi korjuutappioiden vähentämisessä todet-
tiin nostokoneen kuljettajien koulutus. Hollan-
nissa onkin alettu yhä enemmän panostaa kul-
jettajien/isäntien koulutukseen. Siellä järjeste-
tään nostoon liittyviä peltopäiviä ja pienemmille 
ryhmille suunnattuja ”Best Practice Groups” 
koulutuksia. 20 vuotta sitten satohävikin osuus 
kokonaissadosta oli noin 5,7 %, tämänhetkis-
ten satotasojen ollessa suurempia prosentuaa-
linen hävikki on pienentynyt. Bram tähdensi 
esityksensä lopussa erityisesti sitä, että hävikin 
prosentuaalinen osuus on tällä hetkellä samaa 
luokkaa kuin mitä jalostus pystyy tuomaan sa-
donmäärään lisäystä kolmessa vuodessa.

Sekä Suzanne Blocaille ITB instituutista että toh-
tori Noud Van Swaaij IRS instituutista keskit-
tyivät esityksissään sokerijuurikkaan varastoin-
tilaatuun ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kum-

massakin esityksessä todettiin, että pääasialliset 
varastotappiot syntyvät sokeripitoisuuden hä-
viöstä, painon menetyksestä ja mätänemisestä. 
Tärkeimmät näihin häviöihin vaikuttavat tekijät 
ovat korjuuvioitukset, varastointilämpötila, va-
rastoinnin pituus ja lajike. Lajikeominaisuuk-
sista korkea sokeri-% on merkittävin varastoin-
ninkestävyyttä parantava tekijä. Ensimmäisen 
päivän päätteeksi professori Christa Hoffmann 
IfZ instituutista kertoi talvijuurikkaan (winter 
beets) tutkimustilanteesta. Talvijuurikkaan ja-
lostustyöhän on satsattu jo useampia vuosia ja 
kaikilla jalostajilla on talvijuurikkaaseen liittyviä 
projekteja menossa useassa Euroopan maassa. 
Talvijuurikkaan eduksi on katsottu nopeampi 
kasvuunlähtö, hyvä valon ja kosteuden hyväk-
sikäyttö aikaisin keväällä. Talvijuurikas on ko-
keissa saavuttanut optimaalisen lehtipinta-alan 
jopa neljä viikkoa aiemmin kuin kevätkylvöinen 
juurikas. Ainoa ongelma talvijuurikaskokeissa 
on ollut sen herkkyys kukkavarsien muodos-
tukselle. Näin ollen tehdyissä tutkimuksissa 
normaalikylvöisen ja talvijuurikkaan satotaso-
eroja ei ole päästy konkreettisesti vertailemaan. 
GMO-tekniikan avulla olisi mahdollista ehkäistä 
kukkavarsien muodostuminen, mutta tähän on-
gelmaan pyritään löytämään muitakin ratkaisu-
mahdollisuuksia.

Toinen päivä, Kasvinsuojelu ja 
maaperäominaisuudet
Toisena seminaaripäivänä esityksissä keskityt-
tiin juurikkaan kasvinsuojeluun. Tähän sessi-
oon oli kasattu toistakymmentä esitystä. Esille 
tulivat mm. EU:n asettama integroidun kasvin-
suojelun tavoite ja vastaavasti kuultiin miten 
kasvinsuojeluaineiden vähentämisessä ollaan 
etenemässä mm. Espanjassa. Yhden haastavan 
kokonaisuuden kasvinsuojelupuolella muodos-
tavat ankeroistutkimukset ja tästä olikin päivän 
ohjelmassa kaksi laajaa esitystä. Andre Wauters 
IRBAB-KBIVB instituutista esitteli laajan tutki-
musryhmän tuloksia lajiketutkimuksista, joissa 
oli verrattu useammassa maassa ankeroista sie-
tävien juurikaslajikkeiden satotasoja, niin anke-
roisen saastuttamilla lohkoilla kuin puhtaillakin 
lohkoilla. Saastuneilla mailla todettiin saavutet-
tavan hyviä satotuloksia ankeroista sietävillä 
lajikkeilla, mutta mailla, joiden ankeroismäärä 
oli kohonnut hyvin korkeaksi, myös sietävien 
lajikkeiden satotaso alkoi laskea. Näillä voimak-

Salaojaputkeen johdettu savu nousee maanpin-
nalle madon reikien kautta.
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kaasti saastuneilla lohkoilla yksipuolinen sie-
tävien lajikkeiden käyttö todettiin riskialttiiksi. 
Voimakkaasti saastuneilla lohkoilla on mahdol-
lista, että ankeroisen sieto lajikkeissa murtuu 
ja koko jalostuksella saavutettu etu hävitetään. 
Euroopassa suositellaankin yleisesti saastu-
neille lohkoille ankeroisen kestävää välikasvia 
(ankeroisen kestävää sinappia tai öljyretikkaa). 
Esityksessä tuotiin myös esille, ettei Euroopassa 
ole olemassa selvää raja-arvoa ankeroismääräl-
le, joka mahdollistaisi juurikkaanviljelyn ilman 
ongelmia. Esimerkkinä esityksessä käytettiin 
peltolohkoa Belgiassa, jossa oli todettu paha 
ankeroissaastunta kuusi vuotta sitten, jonka jäl-
keen lohko oli laitettu viljelykiertoon. Kyseisellä 
lohkolla ei viljelty juurikasta viiteen vuoteen ja 
maa-analyyseissä oli todettu ankeroistason las-
keneen selvästi. Viidenvuoden jälkeen ensim-
mäinen juurikaskasvusto oli kuitenkin jälleen 
pahasti ankeroisen vaivaama ja tilannetta sel-
vitettiin uudelleen. Kävi selväksi, että ankerois-
taso peltomaan syvemmissä kerroksissa (30–60 
cm) ei ollut muuttunut viiden vuoden aikana 
ja lohkon maalajin ollessa hyvin vettä johtavaa, 
vesimassat pystyivät kuljettamaan ankeroisen 
takaisin pintamaahan. Esityksessä todettiinkin, 
että ankeroissaastunnan ollessa kyseessä, pel-
tolohkoille olisi hyvä tehdä tarkat suunnitelmat 
viljelykierrosta ja seurata niiden vaikutusta sekä 
pintamaassa että pohjamaassa.

Toisen huomiota herättäneen ankeroistilannetta 
kartoittaneen esityksen piti tohtori Åsa Olsson 
NBR:stä. Tutkimukseen oli kerätty materiaalia 
Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää eri yhteyksiä anke-
roisen, maasienten ja maaperäominaisuuksien 
kuten pH:n, lannoituksen, 
viljelyhistorian, muokkaus-
menetelmän ja viljelykierron 
välillä. Ensimmäinen yleisöä 
kohauttanut informaatio esi-
tyksessä oli se, ettei Suomen 
tuloksia voitu liittää tutki-
muksen lopputarkasteluun, 
koska Suomen juurikastiloista 
suurin osa oli monokulttuuri-
tiloja. Tutkimuksen tulokset 

Ruotsista osoittivat selvästi, että viljelykierrolla 
ja pidemmällä juurikasvuosien väleillä oli posi-
tiivinen vaikutus maasienien ja ankeroismääri-
en laskuun. Lisäksi Åsan tulokset osoittivat, että 
viljelykierroissa, joissa käytettiin yleisesti lyhyt-
tä vilja–juurikaskiertoa, yleisimpänä maasiene-
nä esiintyi Fusarium. Hänen tutkimuksessaan 
todettiin myös, että mikäli viljelykierrot muu-
ten olivat samanlaisia, mutta toisella lohkolla 
käytettiin karjanlantaa säännöllisesti, toisella 
pelkkää väkilannoitetta ero karjanlantaa käytet-
täessä näkyi parempana satona ja korkeampana 
laatuna.

IIBR-kokouksen peltokokeisiin 
tutustuminen Hollebyssä
Torstaina oli vuorossa vierailu Kööpenhaminan 
yliopiston tutkimustilalle, Højbakkegårdiin, 
joka sijaitsee Hollebyssä.

Peltokokeita kiersimme ryhmittäin eri tutkimus-
teemoihin tutustuen. Yksi mielenkiintoisimmis-
ta tutkimuksista oli ”Nutrient depletion trial”, 
jossa koepelto ei ollut saanut lainkaan P- ja K-
lannoitusta vuosien 1964–1995 välisenä aikana. 
Vuodesta 1996 lähtien kyseiselle pellolle perus-
tettiin koe, jossa tutkittiin, miten maan biologi-

Sinappikasvuston maahan muokkaus tehdään kapeina kaistoina, 
joihin juurikas voidaan kylvää seuraavana vuonna. 



10  -  Juurikassarka • Betfältet 2/2010

set, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä 
eri viljelykasvien sadot muuttuivat, kun lohkolle 
ruvettiin lisäämään eri N-, P, ja K-lannoitekäsit-
telyjä. Näissä käsittelyissä käytettiin karjanlan-
taa tai mineraalilannoitteita. 

Tohtori Otto Nielsen NBR:stä esitteli uutta juu-
rikkaan kaistaviljelymenetelmän (trip tillage), 
jossa syyskuussa pellon peittokasviksi ”catch 
cropiksi” kylvetty keltasinappikasvusto muo-
kataan lokakuussa maahan kapeina kaistoina. 
Näihin muokattuihin kaistoihin kylvetään juuri-
kas seuraavana keväänä. Keväällä vain kaistojen 
kohdat muokataan juurin ennen kylvöä. Kokeen 
yhteydessä esiteltiin myös kaistojen syysmuok-
kausta varten kehitettyä syväkultivaattoria ja 
kevätmuokkausta varten suunniteltua S-piik-
kiäestä. Menetelmän etuina ovat pellolle saatu 
talvipeitteisyyskasvusto ja vähentynyt pellon 
muokkausintensiteetti.

Maan ilmanvaihtotutkimuksessa johdettiin savua 
1,5 m syvyydessä olevaan salaojaputkeen. Maan 
pinnalle nousi runsaasti savua maassa olevista 
lierojen, matojen ja juurten muodostamista kana-
vista. Koe osoitti, että isot kanavat voivat ulottua 
aina salaojaputkiin asti. Pääasiassa tämänlaatui-
set ilmakanavat parantavat maan ilmavuutta ja 
kuohkeutta, sekä takaavat viljelykasvin juuris-
tolle hyvät kasvuolosuhteet. Ainoaksi haittateki-
jäksi tutkijat näkivät kuitenkin mahdollisuuden, 
että ravinteet voivat huuhtoutua näiden kanavi-
en kautta.

Erittäin mielenkiintoinen ja innovatiivinen oli 
myös juurikasmaata haraava itsekulkeva mie-
hittämätön pieni traktori. Se harasi neljä juuri-
kasriviä ja kääntyi itsekseen juurikasmaan päis-
teessä. Sille ei ole saatu vielä markkinointilupaa, 
koska sitä ei ole vielä ohjelmoitu pysähtymään 

Susanna Muurinen ja Marja Turakainen, SjT

arvaamattomissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita 
olisivat yllättäen eteen sattuva ihminen tai eläin. 
Tämänkaltaisissa tilanteissa traktori olisi vaaral-
linen. Tarkempia tietoja yrityksestä löytyy ver-
kosta (www. aseta.dk). 

Lopuksi tutustuimme kauko-ohjattavaan heli-
kopteriin, johon oli sijoitettu pieni kamera. Se 
lensi juurikaskasvuston yläpuolella ja kuvasi 

kasvustoa ja tällä kertaa myös meitä. Tarkem-
min tietoja myös kauko-ohjattavasta helikop-
terista löytyy kyseisen yrityksen nettisivuilta 
www.uav.lab.org. 

Itsekulkeva traktori haraamassa juurikkaan 
rivivälejä.

Kauko-ohjatun helikoperin kamera kuvaa juu-
rikaskasvustoja ilmasta käsin.
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Juurikkaan lehdissä sokerin syntysijat sijait-
sevat kasvin vihreissä osissa, joissa yhteyttämi-
nen eli fotosynteesi tapahtuu. Kasvin lehdissä 
sijaitsevat viherhiukkaset sisältävät lehtivihreää 
eli klorofylliä, jonka tehtävänä on pyydystää au-
ringon säteilyenergiaa. Klorofylliä on yleisesti 
kaikissa vihreissä kasvinosissa. Yhteyttämisessä 
kasvit tuottavat hiilidioksidista ja vedestä au-
ringon valoenergian avulla sokereita ja samalla 
vapautuu happea. Monien eri reaktioiden ja vä-
lituotteiden kautta hiilidioksidi sidotaan yksin-
kertaisiin sokereihin ja lopputuloksena muodos-
tuu glukoosia. Glukoosia vapautuu jatkuvasti 
kasvin kasvuun ja elintoimintojen ylläpitoon 
kasvin soluhengityksessä. Sokeriin sitoutuneen 
energian kasvi käyttää aineenvaihdunnassaan ja 
rakentaa mm. muita ravintoaineita.  Kun kasvi 
hengittää vähemmän (kuluttaa) kuin yhteyttää 
(tuottaa), ylimääräinen sokeri voidaan käyttää 
varastoiden kasvattamiseen. Juurikkaalla juuri-
osa toimii kasvin sokeri varastona. 

Juurikas varastoi sokeria lehtiin ja 
juureen
Kasvit muuttavat tuotetun glukoosin soluissaan 
kuljetusta kestävämmäksi sakkaroosiksi, joka 
voidaan kuljettaa kasvin tarvitsemiin kohtei-
siin kuten mm. nuoriin versoihin ja kehittyviin 
juuriin. Sakkaroosi voidaan myös varastoida eri 
kasvilajeille ominaisessa muodossa ns. varara-
vintovarastoihin. Nämä varastot voivat sijaita 
kasvilajista riippuen lehdissä, varressa tai juu-
ressa. Juurikkaalla varastot ovat juuressa. Va-
rastot toimivat uuden kasvun energialähteinä. 
Sokerijuurikas on kaksivuotinen kasvi ja se va-
rastoi sokeria sakkaroosina pääjuuren soluihin. 
Seuraavana kasvukautena se kasvattaa kukka-
varren ja kukinnon varastoidun sokerin turvin. 
Sokerijuurikkaan juuren sakkaroosipitoisuus 
noin 16–20 prosenttia tuorepainosta. 

Sakkaroosia voi hajota jossain tapauksissa myös 
tautitilanteessa tai varastoinnin aikana tapahtu-
van lämpiämisen seurauksena. Jos Ramularia–
lehtilaikkutauti iskeytyy kasvustoon varhain 
syksyllä, se tuhoaa juurikkaan lehdistä suuren 
osan tai pahimmassa tapauksessa koko naatis-
ton. Näissä tilanteissa juurikas aloittaa uusien 
lehtien kasvattamisen. Lehtien kasvattamiseen 
tarvitaan energiaa, joka otetaan juureen varas-
toidusta sokerista. Uudelleen kasvuun tarvit-
tava määrä pääjuuren sakkaroosista hajotetaan 
glukoosiksi ja fruktoosiksi ja käytetään täydel-
lisesti uusien lehtien kasvuun, jotka eivät enää 
myöhään syksyllä valonpuutteen vuoksi ehdi 
korvata menetettyjä varastosokereita. Mikäli 
lämpötila aumassa kohoaa liian korkeaksi, juu-
rikkaan hengitys kiihtyy ja uusien lehtien kasvu 
alkaa aumatussa juurikkaassa. Kun osa juuren 
sakkaroosista hajotetaan, juuren sokerisadosta 
osa menetetään sokeripitoisuuden alentuessa.  

Yhteyttämisessä syntyy 
sokeria ja happea

Marja Turakainen, SjT

Yhteyttämisessä auringon säteilyenergian 
avulla hiilidioksidi ja vesi muutetaan soke-
riksi ja hapeksi.
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Magnesiumin merkitys kasville
Magnesiumilla on tärkeä tehtävä yhteyttämi-
sessä, sillä se on klorofyllin eli lehtivihreämole-
kyylin keskusatomi. Lehtivihreä sitoo auringon 
valoenergian ja muuttaa sitä kasville käyttökel-
poiseen muotoon. Magnesiumilla on keskeinen 
tehtävä myös energiansiirrossa ja kasvin yleisen 
entsyymitoiminnan aktivaattorina. Magnesium 
säätelee kaliumin ja kalsiumin ohella kasvin 
vesitaloutta. Se osallistuu solujen osmoottisen 
paineen säätelyyn. Lisäksi magnesium edistää 
yhteyttämistuotteiden siirtymistä naatista juu-
riosaan. 

Ravinteena magnesium liikkuu kasvissa helposti 
nuoriin, kasvaviin lehtiin ja siksi puu-tosoireet il-
maantuvat ensimmäiseksi vanhoihin lehtiin. Puu-
tosoireet havaitaan lehdissä loppukesästä. Mag-
nesiumin puutteessa muodostuu lehtisuonten 
väliin kalpeankeltaisia alueita. Jos puute on anka-
ra, vain lehtisuonet jäävät vihreiksi. Myöhemmin 
lehtien reunat tummuvat ja kuolevat. Juurikkaan 
lehtien reunat voivat nousta myös ylöspäin.

Kasvin sisältämä magnesiumin määrä lasketaan 
kuiva-ainesadon ja kasvimassasta määritetyn mag-
nesiumpitoisuuden perusteella. Esimerkiksi heh-
taarin juurikassato (40 tn/ha) + naattisato (39 tn/
ha) voi sisältää Suomen kasvuoloissa yhteensä 30 
kg magnesiumia, josta juuren osuus on noin 12 kg 
ja naatin noin 18 kg. Monet ulkoiset tekijät, kuten 
erilaiset kasvuolot, peltolohkojen viljavuus ja an-
nettu lannoituksen määrä vaikuttavat huomatta-
vasti juuri- ja naattisatojen vaihteluun ja sitä kautta 
myös kasvin sisältämään magnesiumin määrään. 

Magnesium maassa
Kasvi ottaa magnesiumia kahdenarvoisena 
Mg+2-kationina. Magnesium on vaihtuvassa 

muodossa sitoutuneena maan orgaaniseen ai-
nekseen ja savimailla maahiukkasten pinnoille 
tai se on vapaasti saatavilla maanesteessä. Si-
toutuminen rajoittaa magnesiumin huuhtou-
tumista. Magnesiumia on savimaissa runsaasti 
kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Magne-
siumin puutetta esiintyy helpommin hiekka-, 
hieta-, multa-, turve- ja joskus myös liejusavilla ja 
erityisesti, jos pohjamaa on hiekkainen. Näiden 
maalajien luontaiset magnesiumvarat ovat huo-
mattavasti niukemmat kuin savimaiden ja niistä 
magnesium myös huuhtoutuu herkemmin. Pel-
tomaasta huuhtoutuu magnesiumia noin 15–20 
kg/ha vuodessa. Siksi kevyillä mailla kannattaa 
tarkkailla maan magnesiumlukua.

Huuhtoutumisen lisäksi myös runsaalla kalium- 
ja natriumlannoituksella on taipumus vähentää 
kasvin magnesiumin ottoa. Tämä johtuu siitä, 
että kalium, natrium ja magnesium kilpailevat 
keskenään kasvin ravinteiden otosta. Tässä tilan-
teessa kasvi voi kärsiä magnesiumin puutteesta, 
vaikka maassa olisikin magnesiumia kasvin tar-
peeseen nähden tyydyttävästi. 

Magnesium (Mg) 
kasvinravinteena

Magnesiumin merkittävin tehtävä on olla osana kasvin yhteyttämiskoneistoa. 
Puutos häiritsee yhteyttämistä ja lehtivihreän muodostumista. Magnesiumin 

puutteessa kasvin kasvu hidastuu ja juurikkaan sokeripitoisuus laskee. 
Juurikas tarvitsee magnesiumia runsaammin kuin viljat.

Magnesiumin puutteessa lehtisuonien väliin 
muodostuu kalpeankeltaisia alueita. 
Kuva Robert Olsson, NBR

Ravinnesarja
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Lannoitus
Sokerijuurikkaan lannoitustarve pohjautuu kasvin 
tarpeeseen. Magnesiumin lannoitusmäärän suun-
nittelussa huomioidaan pääasiassa maan ravin-
nereservit ja maalaji. Laskennallista lannoitussuo-
situsmäärää, kuten typellä, fosforilla, kaliumilla ja 
natriumilla, ei magnesiumlannoituksen suunnitte-
lussa ole käytettävissä.

Magnesiumin lannoitustarvetta esiintyy juu-
rikkaalla erityisesti silloin, kun maassa on liian 
vähän magnesiumia juurikkaan tarpeeseen näh-
den. Juurikas ottaa magnesiumia 20–30 kg/ha/v 
ja lisäksi sitä huuhtoutuu maasta lähes saman 
verran. Magnesiumia tarvitseekin antaa juurik-
kaalle vuosittain, jos maan magnesiumpitoisuus 
on alle 100 mg/l maata.

Maan magnesiumpitoisuutta voidaan parantaa 
kalkituksella, kun käytetään magnesiumpitoi-
sia kalkitusaineita. Jos maan magnesiumluku 
on pienempi kuin 100, kannattaa käyttää mag-
nesiumpitoisia kalkitusaineita, jotka sisältävät 
hidasliukoista magnesiumia 3–12 prosenttia. 
Jos hyvin kalkitussa maassa magnesiumluku on 
alhainen, on syytä turvata juurikkaan riittävä 
magnesiumin saanti magnesiumlannoituksella, 
levittämällä Magnesiumravinnetta (Mg 15 %) 
maan viljavuusluokasta riippuen 200–400 kg/
ha keväällä ennen kevätmuokkausta. Vastaa-
vassa muodossa magnesiumia on jonkin verran 

valmiina osassa NPK -lannoitteita. Magnesium-
ravinteessa ja lannoitteissa magnesium on help-
poliukoisena magnesiumsulfaattina kasveille 
heti käyttökelpoisessa muodossa. 

Sokerijuurikas tarvitsee myös hyvin kalkituilla 
mailla magnesiumlannoitusta, jos pellon mag-
nesiumluku on viljavuusluokassa huono–tyy-
dyttävä. Magnesiumlannoitustarve on tällöin 
60–20 kg/ha vuodessa (Taulukko 1). Viljavuu-
sanalyysiä tutkimalla saa varmimmin selville 
magnesiumin lannoitustarpeen. Niukasti mag-
nesiumia sisältävillä lohkoilla sokerijuurikkaan 
magnesiumlannoituksesta ei kannata tinkiä, 
sillä maan luontaiset magnesiumvarat eivät 
riitä tyydyttämään sokerijuurikkaan runsasta 
magnesiumin tarvetta. Näin on erityisesti kar-
keimmilla maalajeilla ja eloperäisillä mailla. 
Magnesiumlannoituksen määrä kannattaa pitää 
viljavuusanalyysin osoittamalla tasolla ja levit-
tää magnesiumia kasvin tarvitsema määrä. Mag-
nesiumin kohdalla ympäristötuen ehdot eivät 
suoraan rajoita sen käyttömäärää. 

SjT:n kokeissa vv. 1986–88 tutkittiin magnesium-
lannoitusta juurikkaalla hyvin kalkitulla pellolla, 
magnesiumluvun ollessa huono. Tulosten perus-
teella magnesiumlannoitus lisäsi juurisatoa mer-
kitsevästi ja nosti sokeripitoisuutta, sekä lisäsi 
merkitsevästi sokerisaantoa.

Taulukko 1. Savimaiden sekä karkeiden kivennäismaiden ja eloperäisten maiden magnesium-
pitoisuudet (mg Mg/l maata) sekä magnesiumin tarve (kg/ha/v) eri viljavuusluokissa.

Viljavuusluokka Savimaat Karkeat kivennäismaat Magnesiumintarve 
   ja eloperäiset maat  kg/ha/v
                                 Maan Mg-pitoisuus, mg/l maata 
Huono alle 100 alle 50 60
Huononlainen 101–150 51–80 50
Välttävä 151–200 81–120 40
Tyydyttävä 201–400 121–200 20
Hyvä 401–600 201–400 -
Korkea 601 ja yli 401 ja yli -

Lähdeluettelo
Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Nutrients for Sugar Beet Production. Soil-plant relationships. Calsium and 
magnesium, 67-79.
Sokerijuurikkaan viljelyopas 1999. Juurikassarka 2.

Marja Turakainen, SjT

Ravinnesarja
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Kilpailun tarkoituksena on edis-
tää viljelijöiden välistä yhteistyö-
tä, auttaa saman alueen viljelijöitä 
tiedon ja taidon vaihtamisessa. 
Ajatuksena oli, että jokaisessa 
joukkueessa olisi mukana vä-
hintään yksi nuori tai uusi juu-
rikkaanviljelijä, joka saisi oppia 
vanhemmilta ja kokeneemmilta 
viljelijöiltä. Yhtenä kilpailun taus-
ta-ajatuksista oli houkutella esille 
viljelijöiden uusia ideoita suoma-
laisen sokerijuurikkaanviljelyn 
edistämiseksi.
  
Taustatietoa kilpailusta
Kilpailulohkot ovat 12 x 50 m ja maalaji on mul-
tavaa hietasavea. Vuonna 2008 lohkolla oli syys-
vilja ja pohjakasvina oli nurmi. Vilja korjattiin 
normaalisti ja nurmi lopetettiin glyfosaatilla ja 
kynnettiin. Vuonna 2009 lohko kalkittiin (4,2 tn/
ha) ja sen jälkeen siihen kylvettiin kevätvehnä. 
Puinnin jälkeen lohko ruiskutettiin glyfosaatilla 
ja kynnettiin. Rikkakasveja on paljon, tavallisim-
pia ovat savikka, matara ja tattaret.

Joukkueet tapasivat ensimmäisen kerran 12.3. 
Tuorlassa, Kaarinassa. Silloin arvottiin kilpailu-
lohkot joukkueiden kesken ja joukkueille jaettiin 
kilpailulohkojen perustiedot. Jo ensimmäisen 

tapaamisen aikana kilpailijat vaikuttivat in-
nostuneilta ja kyselivät käytettävissä olevasta 
viljelytekniikasta sekä mahdollisuudesta käyt-
tää kanan/broilerinlantaa. Kaikkien suomessa 
markkinoilla olevien lannoitteiden käyttö oli 
mahdollista, samoin yleinen juurikkaan vilje-
lytekniikkakin. Valittavina olivat myös ylei-
simmät juurikkaan torjunta-aineet. Lajikkeiden 
osalta jokainen joukkue sai kuitenkin valita vain 
yhden lajikkeen. 

Maaliskuun aikana joukkueet suunnittelivat 
lohkojensa tulevat toimenpiteet, esimerkiksi 
lajikkeen, kalkitustarpeen ennen kylvöä ja lan-

Sokerijuurikkaan 
viljelykilpailu Piikkiössä 

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) järjestää yhdessä Sucroksen kanssa 
ensimmäistä kertaa sokerijuurikkaan viljelykilpailun Piikkiössä Tuorlan 

pellolla. Kilpailu on joukkuekilpailu, johon osallistuu viisi joukkuetta, 
joissa jokaisessa on 4–6 osallistujaa.

Kilpailulohkojen viljavuusanalyysit
 K Na P Mg pH Ca  Maalaji Humus
Lohko 1 201 30 15,3 282 6,3 2550   HtS m
Lohko 2 213 35 14,1 288 6,2 2590    HtS m
Lohko 3 244 30 16,6 285 6,2 5210    HtS m
Lohko 4 224 35 15,5 320 6,5 2940    HtS m
Lohko 5 222 38 11,5 315 6,2 2280    HtS m

Kilpailulohkot heinäkuun alkupuolella ...
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noitevalinnan. Myös ensimmäinen rikkakasvien 
torjunta oli osittain suunniteltu. Kuun lopussa 
SjT:lle tuli viisi mielenkiintoista viljelysuunni-
telmaa. Osa joukkueista oli perinteisellä väki-
lannoitelinjalla ja osa oli valinnut sekä väki- että 
kananlannan. Myös muita mielenkiintoisia me-
netelmiä oli valittu, esimerkiksi natriumkarbo-
naatin levittäminen ennen kylvöä, tällä pyrittiin 
kohottamaan lohkon pH:ta nopeasti.

Käytännön toteutus
Jokaisella joukkueella on yhteyshenkilö, joka 
on yhteydessä tutkimuskeskukseen ja ilmoittaa 
tarvittavista toimenpiteistä. Tulosten vertailun 
helpottamiseksi tietyt toimenpiteet, kuten kylvö 
ja korjuu, tehdään kaikilla lohkoilla samanai-
kaisesti. Kasvukauden aikana yhteyshenkilöille 
lähetettiin tietoja ja kuvia, esimerkiksi rikkakas-
vitilanteesta, s-postin ja matkapuhelimen avulla. 
Joukkueet voivat lähetettyjen tietojen perusteel-
la antaa tarvittavat rikkakasvintorjunta-, haraus- 
tai kasteluohjeet. 

Joukkue 1
Satakunta:   Tero Peltonen, Mika Luoto, Vesa-Pekka Matomäki ja Arto Matarmaa
Lajike:  Rosalinda KWS, Cruiser
Kylvö:  Siemenetäisyys 21 cm
   Riviväli 47,5 cm
Lannoitus ja kalkitus:
  Broilerinlanta, ennen muokkausta 2 tn/ha
   YaraMila Nurmen NK 1 650 kg/ha
Kylvetty:  26.5.2010 
Ruiskutus: 10.6.2010:
  Safari 20g/ha, Betanal SE 0,8 l/ha, Betanal Progress SE 1,3 l/ha, 
  Goltix 700 SC  0,5 l/ha, Sunoco 11E/3 0,8 l/ha, Vesi 150 l/ha

   24.6.2010:
  Safari 25 g/ha, Betanal SE 0,5 l/ha, Betanal Progress SE 1,5 l/ha, 
  Goltix 700 SC 0,5 l/ha, Sunoco 11E/3 0,6 l/ha, vesi 150 l/ha

Joukkue 2
Vakka-Suomi: Tapani Nikula, Antti Keskitalo, Ismo Salo ja Janne Tättilä
Lajike:  Hamilton Poncho Beta, Maribo Seed 
Kylvö:  Siemenetäisyys 18 cm
   Riviväli 47,5 cm
Lannoitus ja kalkitus: 
  YaraMila  Juurikkaan Y (15-4-8) 933 kg/ha
Kylvetty: 26.5.2010
Haraus:  12.7.2010

Koelohkot kylvettiin 26.5. Kylvöä valmistel-
tiin jo viikkoa aikaisemmin, mutta 24 mm sade 
myöhästytti kylvöä. Kahdella lohkolla tehtiin 
ensimmäiset rikkakasviruiskutukset kahden 
viikon kuluttua kylvöstä ja yksi lohko harattiin 
taimiston ”ilmaamiseksi”. Joukkueiden torjunta-
ainevalinta sekä torjunta-ajankohdat vaihtelivat 
jonkin verran. 

Tulokset
Lohkoilta nostetaan 4 x 10 rivimetriä ja näytteistä 
lasketaan hehtaarisato ja tehdään normaalit ana-
lyysit. Kilpailun tuloksissa huomioidaan sato 
sekä käytettyjen panosten määrä. Innovatiiviset 
ehdotukset huomioidaan ja jokaiselle osanotta-
jalle on luvassa palkinto, voittajille tietysti paras 
palkinto. Myös joukkueiden innostus otetaan 
huomioon. 
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Ruiskutus: 10.6.2010:
  Betanal SE 2,0 l/ha, Goltix 700 SC 1,5 l/ha, Tramat 500 SC 0,25 l/ha, 
  Sunoco 11E/3R 0,75 l/ha, Dimetoaatti 0,25 l/ha, Vesi 150 l/ha
   4.6.20102:
  Betanal SE 2,0 l/ha, Tramat 500 SC 0,3 l/ha, Goltix 700 SC 1,0 l/ha, 
  R-Dimetoaatti 0,25 l/ha, Sunoco 11E/30,75 l/ha, vesi 150 l/ha

Joukkue 3
Kemiö:  Peter Fritzen, Dan Lindroth, Cay Blomberg, Jörgen Blomqvist ja Tom Lindroos
Lajike:  Mixer Cruiser, Syngenta Seeds
Kylvö:  Siemenetäisyys 21 cm
   Riviväli 47,5 cm
Lannoitus ja kalkitus: 
  Kalsiittikalkki, ennen muokkausta 2,5 tn/ha
   Kananlanta, ennen muokkausta 2 tn/ha
   Booriravinne (B 0,75), ennen muokkausta 80 kg/ha
   YaraMila Nurmen Y 1 (20-3-5) 580 kg/ha
Kylvetty: 26.5.2010 
Ruiskutus:  14.6.2010:
  Goltix 700 SC 1,5 l/ha, Betanal Progress SE 1,2 l/ha, Betanal SE 1,5 l/ha, 
  Sunoco 11E/3 1,0 l/ha, vesi 150 l/ha
  
  2.7.2010:
  Tramat 500 SC 0,25 l/ha, R-Dimetoaatti 1,5 l/ha, vesi 150 l/ha
  9.7.20101 tankkiseos 3:
  Betanal SE 1,5l/ha, Betanal Progress SE 1,0 l/ha, Goltix 700 SC 1,0 l/ha, 
  Sunoco 11E/3 0,5 l/ha, vesi 150 l/ha

... ja elokuun puolivälissä.



                                Juurikassarka • Betfältet 2/2010  -  17

Markus Sjöholm, SjT

Joukkue 4
Häme:  Petri Lauttia, Markku Holstila, Heikki Rantanen, Jouko Anttila, Hannu Sainio ja 
  Juha Saloranta
Lajike:  Rosalinda KWS, Cruiser
Kylvö:  Siemenetäisyys 24 cm
   Riviväli 47,5 cm
Lannoitus ja kalkitus: 
  Agro 23-4-8 (Cemagro) 609 kg/ha
   Kalisuola (K50) 100 kg/ha
Kylvetty: 26.5.2010
Haraus:  8.6.2010 
Ruiskutus: 16.6.2010:
  Safari 20 g/ha, Goltix 700 SC 0,5 l/ha, Betanal Progress SE 1,2 l/ha, 
  Betanal SE 1,0 l/ha, Sunoco 11E/3 0,8 l/ha, vesi 150 l/ha
  
  2.7.2010:
  Safari 20 g/ha, Goltix 700 SC 0,5 l/ha, Betanal SE 1,5 l/ha, 
  Betanal Progress SE 1,0 l/ha, Sunoco 11E/3 0,5 l/ha, vesi 150 l/ha

Joukkue 5
Perniö:  Juha Wikström, Pasi Järvinen, Mika Örri ja Markku Peltonen
Lajike:  Gustav Poncho Beta,  Syngenta Seeds
Kylvö:  Siemenetäisyys 21 cm
     Riviväli 47,5 cm
Lannoitus ja kalkitus:
  Natriumkarbonaatti, ennen muokkausta 200 kg/ha
   Raision ammoniumsulfaatti N21- S24, ennen muokkausta 200 kg/ha
   Cemagro Agro 16-7-13 597 kg/ha
Kylvetty: 26.5.2010
Haraus:  13.7.2010
Ruiskutus: 14.6.2010:
  Goltix 700 SC 1,5 l/ha, Tramat 500 SC 0,35 l/ha, Betanal SE 2,25 l/ha,
  Sunoco 11E/3 1,4 l/ha, vesi  150 l/ha
  
  30.60.2010: 
  Safari 15 g/ha, Tramat 500 SC 0,3 l/ha, Betanal SE 2,25 l/ha, 
  Sunoco 11E/3 1,0 l/ha, vesi 175 l/ha
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Aamupäivän ohjelmaan kuuluivat järjestäjien 
puheenvuorot ja MTT:n ja Raisio Oy:n tietois-
kut. Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen 
lehtori Pentti Härmä kertoi koulun kuulumisia 
ja esitteli koulutilaa uusien ilmakuvien avulla. 
MTT:n vanhempi tutkija Yrjö Salo esitteli kesän 
viljakokeita ja SjT:n johtaja Susanna Muurinen 
selvitti sokerijuurikaskokeiden kehitystä kasvu-
kaudella.

Tietoiskuissa MTT:n tutkija Marja Jalli kertoi 
ajankohtaista eri kasvien kasvitaudeista ja ke-
hityspäällikkö Jaakko Laurinen Raisio Oy:stä 
selvitti mitä laatuvaatimuksia teollisuus asettaa 
sadolle. 

Pelto tuottamaan -päivä
Neljättä kertaa Tuorlassa järjestetty Pelto tuottamaan – päivä keräsi ennätys-

määrän kiinnostuneita viljelijöitä. Aikaisemmin päivä on pidetty heinäkuun 
lopussa mutta tänä vuonna tilaisuus pidettiin jo torstaina heinäkuun 1. päivä-
nä. Aikaistamalla ajankohtaa toivottiin, että myös sokerijuurikkaan taimis-

toissa voisi nähdä eroja eri käsittelyjen ja lajikkeiden välillä.

lisäksi kävijät voivat tutustua sokerijuurikkaan 
viljelykilpailulohkoihin. 

Peltokierroksen lisäksi kävijöillä oli mahdolli-
suus käydä koneklinikalla, jossa oli esillä eri val-
mistajien kasvinsuojeluruiskuja ja lannoitteen 
levittimiä. Paikalla oli myös yritysten edustajia 
kertomassa omista tuotteistaan. SjT:n koetoi-

Peltokierros
Esittelyiden ja Biovakan tarjoaman kahvin jäl-
keen osallistujat jaettiin kahteen ryhmään ja oh-
jattiin koepelloille. Ryhmät tutustuivat vuoron 
perään, MTT:n ja SjT:n henkilökunnan ohjauk-
sella, so-
k e r i j u u -
rikas- ja 
viljakokei-
siin. Soke-
rijuurikas-
kokeiden 

Marte Römer-Lindroos, SjT

mintatiloissa voi tutustua rikkakasvinäyttelyyn, 
juurikkaan kasvintuhoojiin ja tauteihin. Lisäksi 
koetuvalla esiteltiin SjT:n tämänhetkisiä projek-
teja ja hankkeita.

Tilaisuuden päätteeksi tarjosivat Berner OY, Ba-
yer Oy, Ahjoco Oy, Agrimarket konekeskus sekä 
Konekesko hernekeittoa.
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Betodlingens dag
Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan ja se järjes-
tettiin Crafoordhallissa Flyingen Kungsgårdissa 
lähellä Lundia. Craafoordhall on suuri ratsas-
tusmaneesi. Maneesissa oli kolme suurta läm-
mitettyä telttaa, joissa pidettiin mielenkiintoisia 
esitelmiä. Kolmen esitelmäteltan lisäksi oli mu-
kana noin 30 sokerijuurikkaan viljelyyn liittyvää 
näytteilleasettajaa, nostokoneiden, siementen ja 
torjunta-aineiden edustajia. Seminaarien luen-
noitsijat edustivat kaikkia Nordic Sugarin edus-
tamia maita sekä Hollantia. Esitelmien aiheita 
olivat mm.:

1. Nordic Sugar tiedottaa
2. Viljelytekniikka – kylvö ja taimistuminen
3. Sadon ja säilytyksen optimointi
4. Ratkaisuja kasvun rajoitteisiin
5. Lisäarvoa ilmastolle ja tilalle
6. Ulkopuolinen inspiraatio – laajenna ajatus-
maailmaasi

Päivän viimeisen esitelmän, joka oli myös päi-
vän kohokohta, piti tunnettu meteorologi Ma-
deleine Westin. Esitelmän aiheena oli ”Tulevai-
suuden sää ja ilmasto”, siinä pohdittiin ilmasto-
muutoksen mahdollisia vaikutuksia viljelyyn ja 
ympäristöön.
  
Järjestäjien mukaan päivän tarkoitus oli ”uudes-
sa ympäristössä inspiroivalla, vaihtelevalla ja 
uudella tavalla luoda ainutlaatuinen mahdolli-
suus kaikille juurikkaanviljelijöille hakea tietoa 
ja ideoita juurikkaan viljelyn kannattavuuden 
parantamiseksi.”. Päivä vaikutti onnistuneelta, 
tilaisuudessa oli, ajankohtaan nähden kylmästä 
säästä huolimatta, 1550 kävijää!

Jalostus
Hienon päivällisen ja Malmössä yöpymisen 
jälkeen ohjelma jatkui Hilleshögin vierailulla 
Landskronassa. Siellä saimme kattavasti tutus-
tua siementen jalostukseen ja tuotantoon. Suo-

Viljelijämatka Skåneen
Aikaisin maanantaiaamuna 8. maaliskuuta, kokoontui 27 innostunutta 

juurikkaanviljelijää Skåneen tehtävää kaksipäiväistä opintomatkaa varten. 
Matkan kohteena oli ensimmäistä kertaa järjestettävä Betodlingens dag. 

Betodlingens dagin lisäksi tutustuimme myös Syngenta Seedsiin (Hilleshög) ja 
Edenhalliin. Yritysten suomen edustajat, Henrik Svärd (Hh) ja Torbjörn Nyberg 
(Edenhall) olivat mukana matkalla ja huolehtivat siitä, että osanottajilla oli 

erittäin mielenkiintoinen ja antoisa matka Etelä-Ruotsiin.

Crafoordhalli, jossa Betodlingens dag pidettiin. 
Sää oli vuodenaikaan nähden talvinen.

Nordic Sugarin toimitusjohtaja Thomas B 
Olsen luennoi.
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messa keväällä 2010 käyttöön otetusta uudesta 
siemenkoosta keskusteltiin yksityiskohtaisesti. 
Suomessahan on nyt käytössä sama siemenkoko 
kuin muissa EU-maissa. Me saimme myös seu-
rata miten ”uuden” kokoinen siemen käyttäytyi 
testipenkissä olleessa Tume-kylvöyksikössä. 
Viljelijät olivat erittäin kiinnostuneita GMO-
juurikkaista ja niiden tulevaisuudesta. USA:ssa 
on viime vuosien aikana siirrytty lähes koko-
naan viljelemään glyfosaattia kestäviä lajikkeita. 
Myös syysjuurikkaiden viljelystä keskusteltiin 
jalostajien kanssa. Syysjuurikkaiden viljelyssä 
on vielä ongelmana kukkavarret ja niiden muo-
dostumisen rajoittaminen. Jalostajat eivät osan-
neet sanoa milloin saadaan jalostettu taloudelli-
sesti kannattava ”talvijuurikas”.

Matkalaiset tutustuvat Edenhallin koneiden 
valmistukseen.

Hallin sisällä oli lämmitettäviä esitelmätelt-
toja.

Nostokone
Matkan viimeinen tutustumiskohde oli Vall-
åkrassa sijaitseva Edenhall. Meille esiteltiin 
yrityksen kehitys perustamisvuodesta 1926 ny-
kypäiviin. Alussa valmistettiin pääasiassa käsi-
työkaluja puutarhatöihin esimerkiksi taimistoi-
hin ja hautausmaille. Vuonna 1962 valmistettiin 
ensimmäinen 3-rivinen nostokone. Viimeiset 
vuodet ovat juurikkaan nostokonemarkkinoilla 
olleet melko rauhallisia mutta viime aikoina on 
jo tapahtunut pientä piristystä. Uusien koneiden 
tuotannon lisäksi tehtaalla tehdään myös paljon 
vanhojen koneiden tehdaskunnostusta. Nosto-
koneiden valmistuksen lisäksi Edenhall toimii 
myös metallialan alihankkijana, yksi asiakas on 
mm. Atlas Copco. Kaiken kaikkiaan on Edenhall 
valmistanut reilut 2000 juurikkaan nostokonet-
ta!

• Beert Europe kansainvälinen konenäyttely, 14. lokakuuta, Lelystad, Alankomaat
• Nostonäytös,  Perniössä Melkkilän kartanon pellolla keskiviikkona 20. lokakuuta klo 11–15

Tulevia tapahtumia
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Kesän kasvukausi alkoi Piikkiössä 30. huhtikuuta. Tämän jälkeen keskilämpötilat olivat alle 6 astetta 
aina toukokuun 10. päivään asti eikä kevät edistynyt mainittavasti. Tämän kylmän jakson jälkeen 
sateet häiritsivät kylvötöitä, jotka venyivät paikoin kesäkuun puolelle. Toukokuussa oli puolen välin 
jälkeen neljä hellepäivää.  Kesäkuun keskilämpötila oli hyvin lähellä normaalia. Heinäkuussa saavu-
tettiin kaikkien aikojen keskilämpötilaennätys. Entinen ennätys 20,3 astetta, joka oli vuodelta 1927, 
rikottiin 0,6 asteella. Heinäkuussa alkoivat helteet 5. päivänä ja niitä oli lopuksi kuukauden aikana 20 
päivänä. Korkein lämpötila 31,4 mitattiin 13.7. Tuona päivänä keskilämpötila oli 25,4 astetta. Tehoi-
san lämpötilan summa 1000 astetta ylittyi 3.8. kesän ollessa tällöin 15 päivää edellä normaalista.

Kevään pahin hallayö oli 6.5., silloin kun kasvukausi ei vielä kunnolla ollut lähtenyt käyntiin. Maan 
pinnalla mitattiin tällöin -7,2 astetta. Tämän jälkeen on mitattu pakkasta maan pinnalla vain kesä-
kuun 6. päivänä -1,2 astetta.    

Sadetta kevätpainotteisesti
Huhtikuun sademäärä 34 mm oli lähes normaali. Toukokuussa satoi noin kaksinkertaisesti normaa-
liin verrattuna eli 69 mm ja sadepäiviä oli 19 ja tämä haittasi muutenkin paikoitellen myöhässä olleita 
kylvötöitä. Myös kesäkuun sademäärä 53 mm oli hieman yli normaalin. Heinäkuussa satoi sen sijaan 
vain 16 mm. Tästäkin määrästä suurin osa satoi MTT:n Piikkiön mittauspisteen kohdalle sattuneesta 
kuurosta 24.7. Tätä ennen oli mainittavampi sade 19.6., joten käytännössä poutaa kesti yli kuukau-
den. Nyt elokuun alussa ovat viljankorjuut alkaneet ja viljojen sato ei enää lisäänny, vaikka sadetta 
saataisiinkin. Kevätviljatkin ovat tuleentumassa jo elokuun alussa osittain korkeiden lämpötilojen ja 
osittain kuivuuden johdosta. 

Heinäkuu 2010 ennätyslämmin

Lyhyet
Ly

hy
et

 

GMO Compass, August 17, 2010
GMO juurikkaiden kaupallinen viljely on kielletty USA:ssa vuodesta 2011 lähtien. Lupaprosessissa 
on todettu puutteellisuuksia, joita ruvetaan selvittämään. Oikeuden mukaan päätös ei tule vaikutta-
maan viljelyyn, koska viljelijöillä on mahdollisuus käyttää perinteisiä siemeniä ensi kasvukautena.

USA:n oikeusistuin kumoaa GMO- 
juurikkaiden viljelyluvan

Martti Vuorinen, MTT
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Ruiskun omistaja ja suunnittelija on Bengt Sohl-
berg.
Ruiskun pääosat, kuten esimerkiksi suuttimet ja 
säiliö, ovat Hardin osia.
Ruiskun ovat rakentaneet Hardin mekaanikot 
Tuusulassa vuonna 1998.
Kapasiteetti: 200 litran säiliö, 4 metrin puomissa 
8 suutinta, 20 metrin letku, jossa on suutin pesä-
kekäsittelyä varten.

Malmgårdin mönkijäruisku

Sebastian Sohlberg esittelee miten helppoa 
suuttimella varustetun letkun käyttöä on 
esim. pylväiden ympäriltä ruiskutettaessa.

Rikkakasvipesäkkeet näkyvät hyvin mön-
kijän satulasta. 50 cm riviväli sopii hyvin 
mönkijän raideleveyteen.

Veneen pilssipumppu antaa sopivan paineen 
ruiskulle. Pumppu käy ainoastaan, kun suut-
timet ovat auki.

Käyttö: Juolavehnän ja ohdakkeen pesäkekäsittely juurikasviljelmillä. Ongelma-alueet pylväiden 
ympärillä ja päisteissä.  Myös teiden ja pihojen glyfosaattiruiskutuksissa.
Ketterä ruisku pesäkekäsittelyihin, torjunta-ainekustannuksissa voidaan säästää, kun ainoastaan pe-
säkkeet käsitellään.

Jari Helminen Säkylästä on tehnyt mönkijään 
ruiskun, jolla voidaan tehdä juurikasmaalle pe-
säkekäsittelyjä. Ja työ sujuu kätevästi ja mikä 
parasta, niin nuoremmallakin väellä riittää hom-
maan mielenkiintoa. Säiliönä on 50 litran muo-
vikanisteri. Ruiskuun saadaan paine sähköpum-
pun avulla. Virtauksen katkaisu tehdään jalalla 
astinlaudalla olevasta katkaisijasta. Mönkijään 
on pitänyt laittaa isommat pyörät ja välityksiä 
on muutettu, kuitenkin niin, että maantielläkin 
sillä on laillista ajaa.

Jari Helmisen mönkijäruisku
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Aika monelle on vastenmielistä lähteä perkaa-
maan kukkavarsia ja villijuurikkaita juurikas-
maasta. Tällä samalla koneella käy sekin työ kä-
tevästi ja luultavasti kuskeja löytyy. 

Sama mies on kehitellyt haraansa hydraulisen 
lautastennostajan. Jos juurikasmaassa on naatti 
erikorkuista, voi lautasia nostaa helposti tarpeen 
mukaan.

Halikon maamiesseura vuokraa viljelijöille pel-
tomopoa, joka on tarkoitettu hukkakauran poi-
mimista varten. Mopon on kehittänyt muurlalai-
nen Esko Mänty. 

Uudessa mallissa 
mopon raideväliä 
voi muuttaa, jolloin 
siitä voisi helposti 
rakentaa juurikas-
pellolle sopivan 
ruiskun pesäkeruis-
kutuksia varten.

Peltomopo

Martin Klinkowströmin esittelemässä pelto-
mopossa on viisi vaihdetta ja pakki. 

Staffan Eliasson, Sucros Oy, Heimo Holma, Sucros Oy, Marja Turakainen, SjT 
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2000-luvun puolella useat viljelijät ovat ol- 
leet kiinnostuneita ottamaan jossain määrin 

kevennetyn muokkauksen käyttöön juurik-
kaanviljelyssä. Tällä on tavoiteltu kustannuste-
hokkuutta ja säästöjä. Kevennetyssä muokka-
uksessa sekä juurikas että viljamailla peltoa ei 
kynnetä sadonkorjuun jälkeen. Keväällä pelto 
äestetään pinnan kuohkeuttamiseksi ja mahdol-
lisen jäljellä olevan kasvijätteen multaamiseksi. 
Äestykseen käytetään joko äestä tai kultivaatto-
ria. 2000-luvun alun kuivat syksyt ja keväät ovat 
antaneet otollisia mahdollisuuksia kevennet-
tyyn muokkaukseen. Mikäli syksyn olosuhteet 
eivät ole kuitenkaan olleet suotuisat tai pellon 
rakenne osoittaa selviä huononemisen merkkejä 
on kevennetyn muokkauksen käyttöä harkitta-
va tarkoin. Hyvä juurikaslohkojen viljelykierto 
mahdollistaa myös esikasvin huomioimisen. 
Mikäli esikasvina käytetään maan rakennetta yl-
läpitäviä kasveja, on kevennetty muokkaus hel-
pompi toteuttaa myös savisimmilla mailla. 

Varsinaista juurikkaan suorakylvöä ei  
Suomessa vielä laajemmin käytetä, mutta 

tälläkin puolella esimerkkejä löytyy. Suorakyl-
vöön siirryttäessä tilalla on erityisesti kiinnitet-
tävä huomiota maan rakenteeseen ja toimivaan 
vesitalouden hallintaan sekä kasvinsuojeluun. 
Jos lohkolla on maan rakenteeseen liittyviä on-
gelmia, eivät ne korjaannu itsestään. Suorakyl-
vön onnistumiseen vaikuttaa myös ratkaisevasti 
maalaji ja kevään sää.

Ensimmäisenä esimerkkinä on Vesa Riihi- 
huhta Kaarinasta, joka kokeili juurikkaan 

suorakylvöä tänä keväänä. Juurikasmaata ei 
kynnetty syksyllä 2009. Tänä keväänä pellolle 
levitettiin naudan lietelanta ja pelto äestettiin 
levityksen jälkeen. Juurikkaan kylvö onnistui 
hyvin.

Toisena esimerkkinä on kevytmuokkausta  
ja tänä vuonna sänkipellon suorakylvöä 

käyttänyt tila, jolla myös koneistusta on han-

Juurikkaan 
suorakylvötekniikkaa

Seuraavassa esittelemme millaisia erilaisia kevennettyjä viljelytekniikoita 
ja jopa suorakylvökäytäntöjä on muodostunut Suomeen ja miten ne toimivat 

käytännön juurikkaanviljelyssä.

Itseparanneltu 
juurikkaan kyl-
vökone.

Suorakylvetty juurikaskasvusto elokuun 
alussa.

Erkki Pirilä suo-
rakylvi juurik-
kaat ensimmäis-
tä kertaa tänä 
keväänä.
Kuvat Matti Hento
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kittu suorakylvöön soveltuvaksi. Erkki Pirilä 
Kalannista sijoitti karjanlannan peltoon keväällä 
ja suorakylvi juurikkaan. Näin vältettiin maan 
pinnan rikkominen. 

Kolmantena esimerkkinä on uudempaa  
suorakylvötekniikkaa. Tilalla ei käytetä 

erikseen juurikkaankylvökonetta, vaan käyt-
töön on valjastettu Great Plains -viljankylvö-
kone. Timo Rouhiainen Säkylästä on kylvänyt 
juurikasta kahtena vuotena kyseisellä koneella. 
Lannoituksessa hän on käyttänyt sekä nestelan-
noitteita että rakeista lannoitetta. Nestelannoi-
te sijoitetaan erillisen putken kautta maahan ja 
raelannoite tulee siemenvakoon. Tänä vuonna 
myös SjT:n kokeessa kylvettiin juurikasta Great 
Plainsilla sekä sänkipellolle että kynnetylle pel-
lolle.

Marja Turakainen, Susanna Muurinen, SjT

SjT kokeessa nestelannoite sijoitettiin suutti-
mella kylvöriville.

Timo Rouhiaisen Great Plains.

EDENHALL
Uudet sekä käytetyt 
tehdaskunnostetut 
nostokoneet.
Kone ja varaosamyynti 
Torbjörn Nyberg 
puh. 0500234002
info@edenhall.fi

Huom! Työnäytös keskiviikkona 20.10 klo 11-15 
Melkkilän kartanolla  Heikkiläntie 89  25500 Perniö.
Lisätiedot löydät netistä:

www.edenhall.fi



26  -  Juurikassarka • Betfältet 2/2010

Den mycket varma veckan i mitten av maj gjor-
de att rotbranden igen efter många år stack upp.  
När marken i maj ännu var våt och luften mycket 
varm började svampen föröka sig kraftigt på fäl-
ten. Rotbrand förekom på hela odlingsområdet 
och den var som kraftigast på fält med en lång 
betodlingshistoria. Det verkade som om åkerns 
odlingshistoria skulle ha en klar inverkan på 
förekomsten av rotbrand. Genom att satsa på 
växtföljd får man en klart större sockerskörd och 
alterneringsgrödan drar också nytta av socker-
betans förfruktsvärde.

Den mycket heta perioden, som började efter 
midsommar har befrämjat sockerbetans tillväxt 
så tillvida det funnits tillräckligt med vatten för 
växternas behov. På grund av den långa såpe-
rioden är det stora skillnader mellan bestånden 
och större variationer i skördar än normalt är 
att vänta. I praktiken har hela sockerbetsod-
lingsområdet lidit i någon form av torka och det 
har begränsat tillväxten. I mitten av augusti är 
sockerbetorna mycket friska. Knappast upps-
tår det något stort tryck på växterna på grund 
av bladfläcksjukdomar, trots att luftens relativa 
fukthalt varit synnerligen hög i juli–augusti, vil-
ket ökar sannolikheten för att sjukdomen skall 
förekomma. När detta skrivs ser bestånden så 
ut att vi kan fylla sockerkvoten och få lite carry 
over -socker till nästa år.

Förhöjda transportersättningar
I förhandlingar mellan MTK och Sucros våren 
2010 kom man överens om att höja transpor-
tersättningen för år 2010 och 2011 från 30 €/ton 
vitsocker till 37 € eller med andra ord 23,3 %. För-

höjningen görs procentuellt lika stor för alla kilo-
metrar. I samma veva kom man överens om att 
snitselersättningen för åren 2010–2014 är 250 000 
euro per år för den mängd sockerbetor som 
motsvarar Finlands vitsockerkvot (80 999 ton).

När man kom överens om transportersättningar-
na beslöt man att använda enheten ton vitsocker. 
Odlarna betalas dock för det under kampanjen 
producerat kvotpolsockret. Eftersom man inte 
känner till den exakta mängden vitsocker under 
kampanjens gång betalar man en polsockerbase-
rad transportersättning till 90 procent i samband 
med höstens likvider. Den slutliga delen betalas 
i samband med slutavräkningen när man vet 
den totala mängden vitsocker.

Ju större sockerskörd man får per hektar desto 
större transportersättning är odlaren berättigad 
till, räknat per hektar. Den förhöjda transporter-
sättningen tillsammans med sockerhaltstillägget 
sporrar ytterligare till att producera högklassiga 
sockerbetor med hög sockerhalt.  Likaså sporrar 
förhöjningarna jordbrukaren att sköta om sina 
sockerbetsstukor så väl som möjligt så att be-
torna hålls väl och man kan ta tillvara sockret i 
betorna.

Nedanom presenteras en preliminär transpor-
tersättningsstabell per transportområde för år 
2010. Eftersom man inte känner till den exakta 
sockermängden i början av kampanjen såkan 
den polsockerbaserade tabellen förändras i båda 
riktningarna. Transportersättningen betalas 
odlarna enligt samma tabell oberoende av tran-
sportsätt och område.

Växtperioden 2010
Våren 2010 var en av de mest utmanande under 2000-talet. Efter den hårda 

vintern smälte snön mycket snabbt och man kunde vänta sig en tidig vår. En del 
odlare kom igång med sådden redan i april men det stora flertalet först i maj. 
Sådderna fördelade sig i praktiken över hela maj och delvis sådde man ännu i 

juni.  De sista omsådderna gjordes under andra och tredje veckan i juni. Allt som 
allt sådde man om cirka 200 hektar.  Omsådderna berodde främst på hårda regn, 
som förstörde de ursprungliga plantbestånden eller på andra problem i samband 

med regnen. I praktiken förekom inga egentliga frostskador.
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Euro per ton polsocker
 Km €/t Km €/t Km €/t Km €/t
 1 10,98 34 22,39 67 31,72 100 37,78
 2 11,30 35 22,75 68 31,94 101 38,04
 3 11,62 36 23,11 69 32,17 102 38,20
 4 11,94 37 23,46 70 32,40 103 38,38
 5 12,28 38 23,83 71 32,60 104 38,55
 6 12,60 39 24,20 72 32,80 105 38,72
 7 12,93 40 24,56 73 32,99 106 38,89
 8 13,27 41 24,85 74 33,20 107 39,05
 9 13,60 42 25,14 75 33,39 108 39,23
 10 13,95 43 25,44 76 33,60 109 39,41
 11 14,29 44 25,74 77 33,78 110 39,56
 12 14,64 45 26,03 78 33,98 111 39,74
 13 14,97 46 26,31 79 34,18 112 39,92
 14 15,33 47 26,61 80 34,39 113 40,08
 15 15,68 48 26,90 81 34,55 114 40,25
 16 16,02 49 27,19 82 34,72 115 40,42
 17 16,38 50 27,49 83 34,89 116 40,59
 18 16,73 51 27,75 84 35,07 117 40,76
 19 17,08 52 28,02 85 35,23 118 40,93
 20 17,43 53 28,28 86 35,40 119 41,11
 21 17,79 54 28,56 87 35,58 120 41,28
 22 18,14 55 28,80 88 35,74 121 41,43
 23 18,48 56 29,07 89 35,91 122 41,61
 24 18,84 57 29,34 90 36,09 123 41,79
 25 19,19 58 29,60 91 36,24 124 41,95
 26 19,54 59 29,87 92 36,42 125 42,12
 27 19,90 60 30,13 93 36,60 126 42,30
 28 20,25 61 30,37 94 36,76 127 42,46
 29 20,61 62 30,58 95 36,93 128 42,64
 30 20,98 63 30,82 96 37,10 129 42,81
 31 21,32 64 31,03 97 37,27 130 42,98
 32 21,68 65 31,27 98 37,45  
 33 22,03 66 31,49 99 37,61  

Sockerbetsfrakterna år 2010 och 2011
Våren 2010 när de gamla transportavtalen gått 
ut konkurrensutsatte Sucros betfrakterna på de 
olika transportområdena. Kostnadsindex för 
den tunga lastbilstrafiken steg med fem procent 
från maj 2009 (maj var jämförelsetidpunkt för de 
gamla avtalen) till april 2010. Tack vare det nya 
transportsystemet fick man ner frakttaxorna för 
odlarna med två procent i jämförelse med slu-
tet av kampanjen 2009, trots indexförhöjningen. 
Tack vare transportssystemet kunde man sän-
ka fraktkostnaderna trots att kostnadsindex för 
transporter på årsnivå stigit fem procent.

Från nivån i maj 2008 har fraktpriserna sjunkit 
ungefär 8 procent. Det kan komma förändringar 
i frakttaxorna under kampanjen ifall bränslekos-
tnaderna stiger eller sjunker.

Transportområdena har åren 2010 och 2011 
sammanlagt 15 transportgrupper. Sålunda finns 
det 15 transportavtal med 15 olika priser. Enligt 
branschavtalet debiteras odlarna samma summa 
euro per kilometer oberoende i vilket transport-
distrikt odlaren befinner sig.  Därför gör Sucros 
upp tabeller som anger medelpris för frakterna, 
som sedan debiteras odlarna i höstens utbetal-
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Euro per ton mullbetor
Km €/t Km €/t Km €/t Km €/t
 1 2,77 34 5,65 67 8,01 100 9,54
 1 2,77 34 5,65 67 8,01 100 9,54
 2 2,85 35 5,74 68 8,07 101 9,61
 3 2,94 36 5,84 69 8,12 102 9,64
 4 3,01 37 5,92 70 8,18 103 9,69
 5 3,10 38 6,02 71 8,23 104 9,73
 6 3,18 39 6,11 72 8,28 105 9,78
 7 3,27 40 6,20 73 8,33 106 9,82
 8 3,35 41 6,27 74 8,38 107 9,86
 9 3,44 42 6,35 75 8,43 108 9,90
 10 3,52 43 6,42 76 8,48 109 9,95
 11 3,61 44 6,50 77 8,53 110 9,99
 12 3,70 45 6,57 78 8,58 111 10,03
 13 3,78 46 6,64 79 8,63 112 10,08
 14 3,87 47 6,72 80 8,68 113 10,12
 15 3,96 48 6,79 81 8,72 114 10,16
 16 4,04 49 6,87 82 8,77 115 10,21
 17 4,14 50 6,94 83 8,81 116 10,25
 18 4,22 51 7,01 84 8,85 117 10,29
 19 4,31 52 7,07 85 8,90 118 10,34
 20 4,40 53 7,14 86 8,94 119 10,38
 21 4,49 54 7,21 87 8,98 120 10,42
 22 4,58 55 7,27 88 9,02 121 10,46
 23 4,67 56 7,34 89 9,07 122 10,51
 24 4,76 57 7,41 90 9,11 123 10,55
 25 4,85 58 7,47 91 9,15 124 10,59
 26 4,93 59 7,54 92 9,20 125 10,64
 27 5,03 60 7,61 93 9,24 126 10,68
 28 5,11 61 7,67 94 9,28 127 10,72
 29 5,21 62 7,72 95 9,33 128 10,77
 30 5,30 63 7,78 96 9,37 129 10,81
 31 5,38 64 7,84 97 9,41 130 10,85
 32 5,47 65 7,90 98 9,46    
 33 5,56 66 7,95 99 9,50    

Tero Tanner, Sucros Ab 

ningar. Eftersom tabellen bara är ett beräknat 
medelpris och man inte vet från vilket område 
sockerbetorna kommer så kommer man i slutlik-
viden för ifrågavarande år att återbetala odlarna 
för mycket inbetalda fraktkostnader eller indriva 

för litet betalda frakter. Sucros gör varken vinst 
eller förlust på frakterna utan fungerar endast 
som den som ingår frak
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Magnesiums betydelse för växterna
Magnesium har en viktig roll i fotosyntesen, för 
det utgör den centrala molekylen i klorofyllet. 
Klorofyllet binder solens ljusenergi och omvand-
lar den i kemisk form. Magnesium har en central 
uppgift även i den s.k. energiöverföringen och 
som aktivator av växternas allmänna enzymak-
tivitet. Magnesium reglerar, vid sidan av kalium 
och kalcium, växtens vattenhushållning. Den 
deltar i regleringen av cellernas osmotiska tryck. 
Dessutom befrämjar magnesium transporten av 
fotosyntesprodukter från blasten till roten.

Växtnäringsämnet magnesium flyttas lätt till 
unga växande blad och därför syns bristen på 
magnesium bäst i de gamla bladen. Bristsym-
tomen syns i bladen på sensommaren. Brist på 
magnesium bildar blekgula områden mellan 
bladnerverna. Om bristen är mycket stor förblir 
endast bladnerverna gröna. Senare mörknar bla-
dens kanter och dör. Sockerbetsbladens kanter 
kan även stiga upp.

Mängden magnesium i växten beräknas på ba-
sen av halten magnesium i torrsubstansskörden 
och växtmassan. Exempelvis kan en sockerbetss-
körd på 40 ton per hektar och en blastskörd på 39 
ton per hektar i finländska växtförhållanden in-
nehålla ungefär 30 kg magnesium, varav rotens 
andel är 12 kg och blastens 18 kg. Många yttre 
faktorer såsom olika växtförhållanden, åkerskif-
tenas bördighet och den givna gödseln inverkar 
betydligt på rot- och blastskördens storlek och 
sålunda på den mängd magnesium, som växter-
na innehåller.

Magnesium i marken
Växten upptar magnesium som tvåvärd Mg 
+2–katjon. Magnesium är i utbytbar form bundet 

till markens organiska material och i lerjordar 
till lerpartiklarna eller så förekommer de fritt i 
markvätskan. Eftersom magnesíum är bundet i 
marken är det inte så utsatt för utlakning. I ler-
jordar finns det rikligt med magnesium i väx-
ttillgänglig form. Brist förekommer mest i sand-, 
mo-, mull-, torvjordar och ibland även i gyttje-
lera och speciellt då alven består av sand. Den 
naturliga förekomsten av magnesium på dessa 
jordar är betydligt knappare än på lerjordar och 
från dem utlakas även ämnet lättare. Från åker-
marken utlakas årligen 15–20 kg Mg per hektar 
och år. Därför lönar det sig att kontrollera Mg-
nivån på dessa jordar. Förutom utlakningen 
brukar även en riklig gödsling med kalium och 
natrium försvåra växtens upptagning av mag-
nesium. Detta beror på att kalium, natrium och 
magnesium konkurrerar sinsemellan om växtens 
upptagning av näringsämnen. I denna situation 
kan växten lida av brist på magnesium, trots att 
det i marken finns tillräckligt med magnesium 
för växtens behov.

Magnesium (Mg) som 
växtnäringsämne

Växtnäringsämnet magnesiums viktigaste uppgift är att fungera som en del av 
fotosyntesen. Brist på magnesium stör fotosyntesen och bildandet av klorofyll. 

I brist på magnesium fördröjs växtens utveckling och sockerhalten i betan 
sjunker. Sockerbetan behöver mera magnesium än spannmål.

Mg-brist syns som blekgula områden mellan 
bladnerverna.
Bild, Robert Olsson, NBR.
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Tabell 1. Magnesiumhalterna i lerjordar, grova mineraljordar och organogena jordar (mg Mg/l 
jord) samt behovet av magnesium (kg/ha/år) i de olika bördighetsklasserna.

Bördighetsklass Lerjordar Grova mineraljordar Magnesiumbehov 
   organogena jordar  kg/ha/år
      Markens Mg-halt, mg/l jord 
Dålig under 100 under 50 60
Rätt dålig 101–150 51–80 50
Försvarlig 151–200 81–120 40
Tillfredsställande 201–400 121–200 20
God 401–600 201–400 -
Hög 601 och över 401 och över -

Källförteckning
Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Nutrients for Sugar Beet Production. Soil-plant relationships. 
Calsium and magnesium, 67-79.
Odlingsguide för sockerbetor 1999. Betfältet 2.

Gödsling
Gödslingen av sockerbetor grundar sig på 
växternas behov. När man planerar magne-
siumgödslingen beaktas främst markens egna 
magnesiumreserver och jordarten.  Man har inte 
färdigt beräknade gödslingsrekommendationer 
för magnesium, såsom man har för kväve, fos-
for, kalium och natrium.

Gödslingsbehov med magnesium förekommer 
hos sockerbetor speciellt då marken innehåller 
för lite magnesium i förhållande till sockerbetans 
behov. Sockerbetan tar 20–30 kg magnesium per 
år och hektar och dessutom utlakas lika mycket 
från marken.  Man måste tillföra magnesium år-
ligen ifall markens magnesiumnivå är under 100 
mg/l jord.

Markens magnesiumhalt kan förbättras med 
kalkning ifall man använder magnesiumhaltiga 
kalkningsmedel.  Ifall markens magnesiumtal är 
under 100 lönar det sig att använda magnesium-
haltiga kalkningsmedel, som innehåller 3–12 
procent långsamt lösligt magnesium. Ifall mag-
nesiumtalet i väl kalkad mark är lågt är det skäl 
att säkra magnesiumtillgången med hjälp av 
magnesiumgödsel, t.ex. genom att sprida ut på 
åkern, beroende på bördighetsklassen, 200–400 
kg/ha magnesiumgödsel (Mg 15 %). Det finns i 
viss mån likadant magnesium i en del av NPK-

gödselmedlen. I magnesiumgödselmedlen, och 
även i andra gödselmedel där det förekommer, 
är det i form av lättlöslig magnesiumsulfat, som 
växterna direkt kan använda.

Sockerbetan behöver magnesiumgödsling även 
på välkalkade åkrar också om åkerns magne-
siumtal är dåligt–försvarligt. Magnesiumgöd-
selbehovet är då 60–20 kg/ha/år (Tabell 1). 
Genom att analysera marken kan man dra slut-
satser om gödslingsbehovet för magnesium. På 
skiften med knappt om magnesium lönar det 
sig inte att pruta på magnesiumgödslingen, för 
markens egna magnesiumförråd räcker inte till 
att tillfredsställa sockerbetans stora behov av 
magnesium. Så är fallet speciellt på grova mine-
raljordar och organogena jordar. Det lönar sig 
att hålla magnesiumgödslingen på den nivån 
som markanalysen visar och sprida den mängd 
magnesium som växterna behöver. Miljövillko-
ren sätter inga direkta begränsningar på bruks-
mängderna.

I försök som CfS utförde åren 1986–88 undersök-
tes magnesiumgödsling på väl kalkade jordar 
med dåliga magnesiumvärden. Enligt resulta-
ten ökade magnesiumgödslingen rotskörden 
märkbart och höjde sockerhalten samt utbytet 
av socker.

Marja Turakainen, CfS
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 Yhteystiedot 
SUCROS OY  

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

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

Maatalousjohtaja Matti Kukkola  010 431 5703
   0400 407 916

Viljelypäällikkö Tero Tanner  010 431 4825
   040 543 6873
  
Viljelytoimisto Soili Saarinen  010 431 4810

Konsulentit Matti Hento  010 431 4811
   0400 222 546

 Heimo Holma  010 431 4812
   050 521 4623
  
 Pentti Suominen  010 431 4813 
   0400 223 396
 
 Heikki Väisänen  010 431 4814
    0400 416 992  
 
Ruotsinkieliset Staffan Eliasson  Löwenkatu 2 040 533 6497
  10300 KARJAA s-posti:
   staffan.eliasson@ 
	 	 	 nsl.fi

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

SjT:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@sjt.fi 

Johtaja Susanna Muurinen 050 438 6191

Lajikkeet Marte Römer-Lindroos 040 773 9343 

Kasvinsuojelu Liisa Eronen   040 773 4323 
 
Ravitsemus Marja Turakainen   050 382 5552 

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
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Vesi-sokerikakkupohja:
2 munaa

2 dl Dansukker Siro erikoishienoa 
sokeria

1 dl kiehuvaa vettä 
2 dl vehnäjauhoja

1 rkl perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta

0,5 tl neilikkaa
0,5 tl inkivääriä

Kostutus:
n. 0,5 dl omenamehua tai sokerilla ja 

sitruunalla maustettua vettä

Täyte:
1 dl puolukkahilloa

200 g kevyttuorejuustoa, maustamaton
3 rkl Dansukker Vaaleaa siirappia

0,5 tl tuoretta inkivääriä raastettuna
(1 tl Dansukker Vaniljasokeria)

2 dl kevytvispikermaa 

Koristelu:
3 dl puolukoita

2 dl vettä 
1,5 dl Dansukker Hyytelösokeria

Raikas puolukka-
inkiväärikakku 

Vatkaa huoneenlämpöiset kananmunat 
ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Lisää 
kiehuva vesi vähitellen koko ajan vat-
katen ja jatka vatkaamista muutamia 
minuutteja. Sekoita kuivat aineet kes-
kenään ja lisää ne kevyesti sekoittaen 
siivilän läpi muna-sokerivaahtoon. 
Kaada taikina voideltuun ja korppujau-
hotettuun kakkuvuokaan (halk. 23 cm). 
Paista uunin alaosassa 175 asteessa noin 
25 minuuttia. Kumoa kypsä kakku.

Anna kakun jäähtyä kunnolla ja leik-
kaa se kahdeksi levyksi. Nosta pohjale-
vy tarjoiluastialle ja kostuta se.  Levitä 
puolukkahillo päälle. Sekoita siirappi, 
inkivääri ja vaniljasokeri notkistettuun 
tuorejuustoon. Vaahdota kerma ja se-
koita se tuorejuuston joukkoon. Levitä 
2/3 tuorejuustoseoksesta puolukka-
hillon päälle. Nosta toinen kakkulevy 
päälle ja kostuta se. Peitä kakku lopulla 
tuorejuustoseoksella.  

Asettele puolukat kakun pinnalle. Kie-
hauta vesi. Sekoita hyytelösokeri jouk-
koon, kiehauta uudelleen, niin että so-
keri sulaa. Anna seoksen jäähtyä 2–4 
minuuttia ja lusikoi se puolukoiden 
päälle. Anna hyytyä kylmässä. 


