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Tätä kirjoitettaessa vuoden 2014 ensimmäisen 
kasvustotutkimuksen tulokset ovat valmis-

tuneet. Kylmästä alkukasvukaudesta, kuivasta 
ja kuumasta heinäkuusta huolimatta juurikas-
kasvustot näyttävät jälleen hyviltä. Kasvustot 
näyttävät pääsääntöisesti tasaisilta, terveiltä 
ja melko puhtailta. Villijuurikkaan vaivaamia 
lohkoja on kuitenkin jokin verran löydettävissä. 
Voimakas villijuurikasesiintymä pienentää sato-
tasoja ja tällaiset lohkot tulee laittaa viljelykier-
toon, jotta villijuurikaspainetta saadaan pienen-
nettyä ja siten mm. parannettua tilan satotasoja. 
Tämän hetkisten kasvustojen perusteella odo-
tettavissa on noin 40 tonnin puhdas juurisato 
hehtaarilta. Tämä toteutuessaan olisi jo viides 
kerta kun Suomessa päästään yli 40 tonnin kes-
kisadon. Toki elo–syyskuun kasvuolosuhteet 
määrittelevät lopullisen sadon.

Mahdollinen 40 tonnin keskimääräisen juu-
risatoon yltäminen kertoo ilman muuta 

siitä, että juurikastiloilla on tehty oikeita toimia 
tuotannon kehittämiseksi. Tästä pitää antaa tun-
nustusta sinne minne se kuuluu eli teille hyvät 
viljelijämme. 

Hyvät satonäkymät jälleen

Kehitys on ollut hyvää ja sitä ei saa missään 
nimessä pysäyttää. Satotasojen noston 

tärkeyttä tulevaisuudelle ei voi aliarvioida. 
Ensiarvoisen tärkeää on, että pääsemme mm. 
tilanteeseen, jossa juurikasta ei kylvetä juurik-
kaan perään. SjTn viljelykiertotutkimus tukee 
voimakkaasti sokerijuurikkaan monokulttuu-
rista irtautumista. Viljelykiertoa parantamalla, 
satotasojen noustessa, samalla myös juurikkaan-
viljelyn kustannuksia pystytään laskemaan kun 
kasvinsuojelun paine pelloilla pienenee mm. 
monivuotisten rikkakasvien osalta. Näiden tor-
juminen viljakasvustosta tai sen jälkeen sängeltä 
glyfosaatilla, on huomattavasti valikoivia rikka-
kasviaineita edullisempaa.

Sokerijuurikkaan kylvöala nousi tänä vuonna 
noin 13.700 hehtaariin, mikä on jopa hieman 

yli odotusten. Vuoden 2014 pinta-alalla, arvioi-
dulla 40 tonnin juurisadolla ja 16,5% sokeripitoi-
suudella maakiintiö täyttyy. Juurikasvuosi 2014 
näyttää siis erittäin lupaavalta.

Tero Tanner
Sucros Oy
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Sucroksen investoinnit 
edenneet aikataulussa

Sucroksen Säkylän tehtaalla aloitettiin heti 
viime käyntikauden jälkeen mittava ener-
giatehokkuus- ja korvausinvestointi, jossa 

haihduttamo muutetaan 5-vaiheisesta 6-vai-
heiseksi. Samalla tehdään perusparannus koko 
haihduttamolle ja päivitetään vanha laitekanta 
uuteen. Investointi parantaa tehtaan toiminta-
varmuutta ja säästää energiakuluissa noin 10 
prosenttia. 

Haihduttamosta on purettu neljä haihdutinyk-
sikköä ja paljon putkistoa ja pumppuja pois, jot-
ta uusilla putkille saatiin tilaa. Myös itse kiinteis-
töä jouduttiin muokkaamaan rajusti. Kaksi van-
haa 1970-luvulta peräisin olevaa haihdutinyk-
sikköä korvattiin Salon lakkautetulta tehtaalta 
hankitulla yksiköllä. Lisäksi hankittiin Puolasta 
täysin uusi yksikkö, ja yksi yksikkö muutettiin 
sisältä 6-vaiheiseksi.

Mittava projekti on edennyt aikataulussa ja on 
nyt loppusuoralla. Kummankin haihdutinyksi-
kön putkitukset on saatu lähes valmiiksi, ja säh-
kö- ja automaatiotyöt sekä eristys- ja pellitystyöt 
on aloitettu. Elokuun loppuun mennessä työt 
ovat pääosin valmiit. 

Säkylän tehtaan kalkkiuunin sisäpinta on muu-
rattu uudelleen. Kalkkiuuni on yksi juurikasso-

Sucros valmistautuu vuoteen 2017 investoimalla molempien tehtaidensa 
tehokkuuden ja toimintavarmuuden parantamiseen. Investointien ja 

suurempien kunnossapitoprojektien arvo on yhteensä lähes kuusi miljoonaa 
euroa. Investointien on määrä olla valmiita ennen seuraavan käyntikauden 

alkua. Kaikki projektit ovat edenneet aikataulussa, joten näillä näkymin 
tavoite saavutetaan. 

Molemmat uudet haihdutinyksiköt seisovat 
jo paikoillaan.
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Sucros Oy on toteuttanut johtoryhmässään 
muutoksia, joiden tarkoituksena on vauh-
dittaa strategian toteutumista. Tero Tanner 

on nimitetty Sucros Oy:n uudeksi maatalous-
johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Nimitys tuli 
voimaan 1.5.2014. Maatalousjohtajana Tero vas-
taa juurikasraaka-aineen hankinnasta Säkylän 
tehtaalle ja toimii maatalousosaston esimiehenä. 
Ennen maatalousjohtajaksi siirtymistä Tero työs-
kenteli Sucros Oy:n maatalousosastolla viljely-
päällikkönä. 

– Olen iloinen uusista haasteista ja 
aioin työskennellä voimakkaasti 
kestävän juurikassokerituotannon 
eteen Suomessa. Lähitulevaisuu-
den tärkeimpiä tavoitteitamme 
ovat sekä juurikaspinta-alan että 
satotasojen kasvattaminen, Tero Tanner sanoo. 

Entinen maatalousjohtaja Matti 
Kukkola keskittyy nyt kokopäivä-
toimisesti myynti- ja markkinoin-
tijohtajan tehtäviin.

Sucros Oy:n strategia valmistaa yritystä vuoteen 
2017, jolloin sokerikiintiöt päättyvät. Strategia 
koostuu neljästä painopistealueesta:

1) Hehtaarisatojen parantaminen
2) Viljelyalan kasvattaminen
3) Tehokkuuden nosto koko yrityksessä
4) Asiakas- ja kuluttajatyytyväisyyden kehittä-

minen

Johtoryhmässä toteutetut muutokset auttavat 
osaltaan strategisten tavoitteiden toteutumises-
sa. 

Tehtävän
muutoksia 
 Sucros Oy:n 

johtoryhmässä

keritehtaan tärkeimmistä laitteista, sillä uunissa 
valmistetaan kalkkikivestä kalkkia, jota käyte-
tään juurikasmehun puhdistamiseen. Käynti-
kausi alkaa perinteisesti kalkkiuunin sytytyksel-
lä. Kalkkiuuni on ollut toiminnassa jo 70-luvulta 
lähtien, ja tähän mennessä sitä on kunnostettu 
vain tarvittavin osin. Nyt 26 metriä korkea kalk-
kiuuni kunnostettiin täysin, ja siihen muurattiin 
57 000 uutta kiveä. Uuni on jo täytetty ja se on 
kutakuinkin valmis uuteen käyntikauteen. 

Kirkkonummella sijaitsevan Porkkalan sokeri-
puhdistamon voimalaitoksen varakattila vaih-
detaan uuteen. Uusi kattila mahdollistaa kat-
kottoman sokerituotannon myös silloin, kun 
tuotannossa normaalisti käytettävää hiilikattilaa 
huolletaan. Kattila hankittiin käytettynä Ruot-
sissa suljetulta Köpingebron tehtaalta, ja se on 
tämänhetkisen aikataulun mukaan asennettu ja 
käytössä syyskuun puolessa välissä.

Uunin muurissa on eri tavalla kuumuutta kes-
täviä kiviä neljässä kerroksessa. Kivet ovat 
myös aivan eri painoisia: lähinnä ulkoseinää 
olevat kivet ovat lähes yhtä kevyitä kuin sty-
roksi, uloimmat kivet painavat monta kiloa.

Susanna Söderlund
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Esittely
Nimeni on Sakari Malmilehto ja aloitin työt So-
kerijuurikkaan Tutkimuskeskuksella tutkijana 
huhtikuussa. Samalla toimin Sucroksen ruot-
sinkielisten viljelijöiden konsulenttina. Tällä 
hetkellä alueeni on siis hyvin laaja, sillä siihen 
kuuluu viljelijöitä Pohjanmaalta, Uudeltamaal-
ta, Varsinais-Suomesta ja Ahvenanmaalta. 

Olen opiskellut Helsingin yliopistossa maata-
louden ympäristöteknologiaa ja tarkoitus olisi 
saada roikkumaan jäänyt lopputyö päätökseen 
vuoden loppuun mennessä.

Aikaisempaa työkokemusta löytyy ELY-kes-
kuksesta, jossa toimin valvojana. Olen myös 
työskennellyt mm. Rautakeskolla työkoneiden 
varaosien parissa, sekä Helsingin yliopistossa 
tutkimusavustajana.

Olen kotoisin Sauvolaiselta maatilalta ja tarkoi-
tus olisi tehdä sukupolvenvaihdos kuluvan vuo-
den aikana.

Hyvää syksyä!
Sakari

Edenhall, Schmotzer ja varaosamyynti:  Torbjörn Nyberg   Puh. 0500234002  info@edenhall.fi

www.edenhall.fi

Vervaet 17T -01 nostokone
Katso tämän hetken konetilanne  

kotisivuiltamme edenhall.fi

Nostonäytös 15.10.2014 klo.10-14 Ilkka Strömbergin maatilalla:
Tuulenkuja 40 28600 Pori.

Tule katsomaan kun Vervaet nostaa Syngentan juurikkaita.
Paikan päällä myös Vervaet tehtaan edustajia. 

Kahvi- ja makkaratarjoilu.

Upptagningsdemo 15.10.2014 kl. 10-14 hos Ilkka Strömberg:
Tuulenkuja 40 28600 Björneborg

Kom och se när Vervaet tar upp Syngentas betor.
På plats är även Vervaet fabrikens representanter.

Vi bjuder på kaffe och grillkorv.

Edenhall huolto ja Vervaet myynti:  Sebastian Lindqvist   Puh. 0400235648  

Schmotzerin riviharoja meiltä!
Myös kameraohjattuja.

Schmotzerin tarkkuus- 
kylvökoneita meiltä!

Tilaa tulevan kauden kylvökone nyt! 
Schmotzer UD 3000

Schmotzer 12-rivinen rivihara. Schmotzer 12-rivinen tarkkuuskylvökone.
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TERVETULOA NOSTOKONE- JA LAJIKE-ESITTELYTILAISUUTEEN

Grimme Skandinavien, Strube ja Syngenta kutsuvat sinut pellonlaitatilaisuuteen

Aika: 25 pv syyskuuta 2014 klo 10-14

Paikka: Marko Ilolan pellolla Harjavallassa (Torttila), Satakunnantien varrella

Esittelyssä mukana:
- Grimmen itsekulkeva juurikkaan nostokone MAXTRON 620
- Struben sokerijuurikaslajikkeet
- Syngentan sokerijuurikaslajikkeet

Paikalla myös Sucroksen ja Sjt:n edustajat.

Purtavaa ja juotavaa tarjolla. Nähdään!

Markus Sjöholm
+358 505 412587

Henrik Svärd
+358 400 465009

Markus Pratelli
+46 (0)728 582567
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Kasvukausi 2014

Kasvukausi 2014 lähti varhain liikkeelle. 
Terminen kasvukausi alkoi Länsi-Suo-
messa noin 13.4. Myös varhaisimmat 

juurikkaan kylvöt ajoittuivat siihen aikaan. Juu-
rikkaan kylvöt tehtiin pääosin pääsiäisen jälkeen 
huhtikuun viimeisellä viikolla, jolloin lämpötila-
summaa oli jo kertynyt alueesta riippuen 30°dd. 
Kertymä vastaa hyvin aiempien vuosien keski-
määräisen kylvöajankohdan lämpötilasummia. 
Koko juurikkaanviljelyalueen keskimääräiseksi 
kylvöpäiväksi muodostui 29.4, joka on lähes 
kaksi viikkoa aiemmin kuin edellisten vuosien 
keskimääräinen kylvöajankohta. 

Toukokuun aikana juurikaskasvustojen taimet-
tumista seurattiin tiiviisti. Kylmät yöt vioittivat 
paikoin taimelle tulevia kasvustoja, mutta laa-
joilta tuhoilta vältyttiin, osa kasvustoista saattoi 
kuitenkin jäädä aukkoisiksi tai kasvultaan ”ju-
roviksi”. Kylmyys aiheutti pelkoa mahdollises-
ta kukkavarsiriskistä. Nyt elokuussa voidaan 
onneksi todeta, ettei mitään laajaa kaikkia lajik-
keita käsittävää kukkavarsiongelmaa muodos-
tunut. Silti on hyvä muistaa kerätä kukkavarret 
pois pellolta ja näin välttää tulevien vuosien 
suuri villijuurikas ongelma. 

huh# touko kesä heinä elo  12. elo syys
2011 36.2 197.8 555.6 1035.9 1196.5 1425.7 1674
2012 32.2 217.3 465.8 856.1 998.5 1203.2 1414.5
2013 4.3 264.5 620.9 1015.8 1182.6 1396 1607.7
2014 45.3 217.1 481.8 962.5 1171.3

KUVA  Juurikassarkaan  2/2014
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Touko- ja kesäkuun viileä sää hidasti myös rik-
kakasvien kasvua. Pakkasen vioittamien juu-
rikkaiden rikkakasviruiskutuksia siirrettiin 
vioitusriskin vähentämiseksi. Viileässä säässä 
ruiskutusvioituksia ei juuri esiintynyt, vaikka ai-
nemääristä ja öljystä jouduttiin käyttämään suu-
rehkoja annoksia. Torjuntatehot tulivat hitaasti 
esille. Rikkakasvien torjunnassa valmisteiden 
tehot olivat suhteellisen hyvät, jos ruiskutukset 
tehtiin ajoissa eivätkä sääolosuhteet viivästyt-
täneet ruiskutuksia. Kirppoja ja luteita esiintyi 
tänä vuonna jollain alueilla. Aikaisissa kylvöissä 
hitaasti taimettuneilla lohkoilla kirppa- ja lude-
suojaa täydennettiin tuhoeläinvalmisteilla en-
simmäisen rikkakasviruiskutuksen yhteydessä. 

Kesäkuun alkuun tultaessa lämpötilakertymä 
oli hyvin aiempien vuosien tasoa. Kesäkuun ai-
kana lämpötilat kuitenkin viilenivät pidemmäk-
si aikaa. Kesäkuun viileällä jaksolla lämpötilat 
putosivat päivisin, jopa alle 10 °C. Sään viile-
neminen hidasti juurikkaan kasvua ja heikensi 
ravinteiden ottoa. Useilla lohkoilla kylmästä ja 
kosteasta säästä johtuen ilmeni selkeitä mangaa-
nin puutosoireita, keltaisia laikkuja lehtisuonten 
välissä. Myös yleistä kasvuston vaalenemista 

Lämpötilasumma-
kertymät vuosina 
2012–2014 Lounais-
Suomesta.
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esiintyi paikoittain, joka oli yhdysvaikutusta 
viileästä säästä ja ravinteiden hitaasta saannis-
ta. Sään lämpeneminen vaikutti heti juurikkaan 
kasvuun ja heinäkuun alussa kasvustojen väri 
oli normalisoitunut. Kesäkuun paikalliset rae-
sateet hakkasivat juurikkaan lehtiä ja rei’ittivät 
lehtiä tai vioittivat niiden pintasolukkoa, joka oli 
näin altis bakteerivioitukselle. Lehdissä havait-
tiinkin harvemmin Suomessa esiintyvää ”Bac-
terial leaf spot” Pseudomonas -bakteerin aiheutta-
maa tummumista. Lehtisuonten väleihin ja leh-
den reunoille kehittyy tummia (mustia) laikkuja. 
Bakteeri siirtyy kosteissa oloissa kasviin, joka on 
jo aiemmin mekaanisesti vioittunut esim. raesa-
teessa. Oireet katoavat lämpimässä ja kuivissa 
olosuhteissa. Aikaisessa kasvuvaiheessa oireet 
ovat voimakkaampia. Tauti on lähtöisin USA:sta 
ja se esiintyy nykyisin myös Euroopassa. Se ei ai-
heuta merkittävää taloudellista menetystä eikä 
torjuntatarvetta.

Heinäkuun aikana lämpötilasummakertymä 
saavutti aiempien vuosien tason ripeästi. Toki 
pitkä hellejakso rasitti myös juurikasta. Pelkäs-
tään jo yli 30°C lämpötila päivällä on kasville 
stressiä aiheuttava tekijä ja siihen yhdistyi mo-
nilla lohkoilla kuivuus, joka aiheutti juurikkai-
den ”lakastumista” päivisin. Nämä tekijät vai-
kuttivat osaltaan juurikaan kasvuun ja sitä kaut-
ta tulevaan satoon. Juurikaslohkot näyttävät 
”puhtailta”, mutta joillekin lohkoille on jäänyt 
savikkaa, saunakukkaa ja tattareita. Heinäkuus-

Pseudomonas baktee-
rin vioittama lehti.

Rakeiden hakkaamia 
lehtiä Vehmaalta. 

sa itänyttä isokokoista savikkaa näkyy lisäksi 
jonkin verran, varsinkin jos kasvusto on umpeu-
tunut hitaasti tai jäänyt aukkoiseksi.

Susanna Muurinen ja Marja Turakainen
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Okramaatalousnäyttely

Näyttely alkoi varsin koleissa ja sateisissa 
tunnelmissa keskiviikkona. Onneksi il-
mat paranivat loppuviikolla ja OKRAn 

jälkeen saatiinkin nauttia melkoisista helteistä. 
Okrassa vieraili tänä vuonna 82 000 näyttely-
vierasta, mikä on uusi kävijäennätys. Näytteil-
leasettajia oli myös enemmän kuin koskaan ai-
kaisemmin.

Olimme mukana OKRA-maatalousnäyttelyssä 
Oripään lentokentällä 2.–5.7.2014.

Sucroksen näyttelyosastolla esittelimme soke-
rijuurikkaan viljelyä uusille viljelijöille ja neu-
voimme nykyisiä viljelijöitä. Näyttelyvieraille 
oli myös makeaa tarjottavaa mansikkahillon 
maistatuksen muodossa.

Sucroksen osastolla oli esillä uusimpia soke-
rijuurikaan viljelykoneita, joista ehdottomasti 
eniten kiinnostusta herätti Ropa-puhdistuskuor-
main. Paljon huomiota saivat osakseen myös 
Edenhall-nostokone, Kongskilden hara sekä Ra-
tas ja Ruuvin rakentama kylvöyhdistelmä.

Osastollamme oli mukana myös siemenjalosta-
jien edustajia, jotka toivat paljon omaa osaamis-
taan esille.

Kiitos kaikille osastollamme vierailleille, teitä oli 
neljänpäivän aikana ilahduttavan paljon. Kiitos 
myös kaikille teille, jotka olitte mukana tekemäs-
sä onnistunutta Okraa.

Markus Anttila
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SjT järjesti Energiaa sokerintuotantoon 
-hankkeen neljännen pellonpiennarpäivän 
Varsinais-Suomessa Paimiossa 9.7.2014. 

Päivän aiheena oli integroitu kasvinsuojelu, 
IPM. Tapahtuma-alueella oli SjT:n koeruutuja, 
joilla testataan mm. erilaisia rikkakasviruisku-
tus- ja harauskäsittelyjä. Hankkeen aikaisemmat 
pellonpiennartapahtumat ovat olleet 2013 pidet-
ty tilaisuus harauksesta Tuorlassa Kaarinassa, 
juurikkaan nostoihin keskittynyt pellonpiennar-
päivä Räpin koetilalla Köyliössä sekä tänä vuon-
na aikaisemmin keväällä kylvöihin keskittynyt 
pellonpiennarpäivä viljelijän tilalla Hinnerjoella 
Eurassa. 

IPM pellonpiennarpäivässä oli SjT:n henkilö-
kunnan ja Sucroksen konsulenttien lisäksi pai-
kalla edustajat Bayerilta, Syngentalta, Berneriltä, 
Kongskildeltä, Schmötzeriltä ja N-xtiltä. Aurin-
koisen ja helteisen päivän aikana SjT:n tutkijat 
esittelivät rikkakasvi-, ravitsemus- ja lajikeko-

Paimion 
IPMpellonpiennarpäivät 

9.7.2014

Tiina From

keita. Lisäksi esillä oli useita kasvinsuojeluun 
liittyviä postereita (katsottavissa http://www.
sjt.fi/hankkeet/energiaa-sokerintuotantoon/
ipm-pellonpiennarpaivan-posterit), ankerois-

juurikkaita, rikkakasvinäytte-
ly sekä Kongskilden kamera-
ohjattava hara ja Schmötzerin 
hara- ja kylvöyksiköt. Tarjolla 
oli grillimakkaraa sekä korva-
puusteja. Sään kuumuudesta 
johtuen suosituin tarjottava 
saattoi kuitenkin olla mehu. 
Päivän päätteeksi siirryttiin lä-
heiselle juurikaslohkolle, jossa 
oli harausnäytös Kongskilden 
kameraohjattavalla haralla. 
Tapahtumaan osallistui reilut 
60 henkilöä. 
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Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus hankki 
keväällä Itävaltalaisen Wintersteiger koe-
kylvökoneen. Wintersteiger on erikoistu-

nut koelaitteiden valmistamiseen ja on toiminut 
alalla vuodesta 1953. Heiltä löytyy koneita mm. 
siementen lajitteluun ja kylvökoneista aina pui-
mureihin. Uuden koneen hankintaideana oli toi-
minnan tehostaminen rajallisen kylvöajan takia. 

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus kylvää vuo-
dessa noin 500 lannoitekoeruutua ja tänä vuon-
na ruutuja oli 542 kappaletta. Koeruutu on neljä 
riviä leveä ja kylvettäessä kaksitoista metriä 
pitkä. Ruudun pituus rajataan myöhemmin 
kahdeksaan metriin. Riviväli koeruuduissa on 
47,5cm. Jokaista ruutua kohden on yksi lannoi-

SjT:n lannoituskokeiden 
kylvökone

Kylvökoneeseen liitettävä starttifosforilait-
teisto.

Lannoitekokeen kylvöä 
keväällä 2014 Paimiossa.
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Harri Louramo

Wintersteigerin lannoitteen jakolaitteisto.

tepussi, joka on punnittu valmiiksi ennen pel-
lolle menoa. SjT:n kylvökoneen runkona toimii 
Plotseed XL, joka on tarkoitettu viljan kylvöön. 
Runkoon on lisätty neljä tavallista TuMe:n kyl-
vöyksikköä. Kone vastaa käytännössä tavallis-
ta kylvölannoitinta, sillä vain lannoitteen jako 
poikkeaa perinteisestä kylvökoneesta.

Kokeen kylvö alkaa kaatamalla lannoitepussi 
suppiloon. Ruudun alussa nostetaan suppiloa, 
joka tiputtaa lannoitteen tasaisesti messinkiseen 
pyöreään jakolaitteeseen. Jakolaite jakaa lannoit-
teen tasaisesti kahdelletoista metrille. Lannoite 
tippuu toiseen jakolaitteeseen, joka jakaa sen ta-
saisesti neljälle vantaalle. 

Mikäli lannoitekokeessa on sama ns. peruslan-
noite, löytyy kylvökoneesta tälle jatkuvasyöt-
töinen lannoitteen jakoyksikkö. Tällä pystytään 

syöttämään kokoajan saman määrän lannoitet-
ta halutulle alueelle. Tämän ansiosta pystytään 
vähentämään pussiin laitettavan lannoitteen 
määrää tai vaihtoehtoisesti lisäämään suppilon 
kautta vain ns. lisälannoitteet. 

Kylvökoneeseen on asennettu starttifosfori-
laitteisto, jolla pystytään ruiskuttamaan neste-
mäistä lannoitetta siemenriville. Nestelannoitus 
koneiston pohjana toimii Junkkarin hapotin. Ko-
keen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että 
ruudut ovat satunnaisesti koealueella, eivätkä 
yhteen kaistaan kylvettynä. Tässä on auttanut, 
että nestelannoitus pystytään vaihtamaan ri-
peästi ruutujen välillä. Sauli Holkkolalta hankit-
tu virtausmittari ja sähkömoottorin säätölaitteis-
to ovat liitettynä kalvopumppuun, josta neste 
pumpataan jakotukin kautta kylvöyksiköihin, 
joissa pistesuuttimet muodostavat paineen.
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Tilayritys KOMB-i GmbH & Co KG2
Ensimmäinen kohde, Uetze-Schwüblingsenin 
kylässä sijaitseva tila, jossa meidät otti vas-
taan yksi tilan isännistä sekä Anders Windt 
NordZückerilta. Kyseessä oleva vierailukohde 
oli neljän perheen tiloista koostuva tilayritys 
KOMB-i GmbH & Co KG2. Yhtiömuotoinen ti-
layritys oli perustettu vuonna 2012. Tilojen yh-
distymisen taustalla olivat taloudelliset syyt. 
Kaikki osakkaat ovat nuoria viljelijöitä. Tilalla 
työskentelee täysipäiväisesti 7 ihmistä ja seson-
kien ajaksi palkataan lisätyövoimaa. 

Tilalla viljellään sokerijuurikkaan lisäksi syys-
rapsia, -vehnää ja ohraa, mallasohraa, maissa, 
perunaa ja erilaisia sipulilajikkeita. Tilalla on 100 
ha juurikasta, tosin määrää tullaan todennäköi-
sesti kasvattamaan, sillä juurikasta on viljelty ti-
lalla vasta kaksi vuotta. Viljelykierto juurikkaalla 
on yleensä neljä vuotta, mutta voi olla myös viisi. 

Toisin kuin Suomessa, juurikkaan kastelu on 
olennainen osa juurikkaan viljelyä Saksassa. 
Tällä tilalla kasteluun käytetään 2–6 metrin sy-
vyydessä olevaa pohjavettä, joka toistaiseksi on 
riittänyt hyvin. Kuivina kesinä kastelu vie pal-
jon aikaa ja resursseja. Erityisesti vuosi 2013 oli 
hyvin kuiva, kuten Suomessakin. Lisäksi huhti-
kuussa ja elokuussa oli ollut poikkeuksellisesti 
pakkasia, joten kaiken kaikkiaan kasvukausi oli 
ollut haasteellinen. Isäntä valitteli, että sokerisa-
to on ollut huono, vain 78 t/ha. Tämä vuosi sen 
sijaan on alkanut hyvin: kevät on ollut varhainen 

Benchmarkkausmatka 
PohjoisSaksaan 7.−9.4.2014

Matka järjestettiin osana Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen hallinnoimaa 
Energiaa Sokerintuotantoon -koulutushanketta. Matkan tavoitteena oli 

vertailla suomalaisia ja saksalaisia käytäntöjä sokerijuurikkaan viljelyssä 
ja erityisesti kasvinsuojelussa. Lisäksi tavoitteena oli saada uusia ideoita 

ja toimintamalleja sovellettavaksi suomalaiseen juurikkaan viljelyyn. 
Matka oli suunnattu Satakunnan ja Varsinais-Suomen sokerijuurikkaan 

viljelijöille. Mukana matkalla oli 15 juurikkaan viljelijää, SjT:lta tutkija Marja 
Turakainen, saksankielen tulkki sekä hankkeen koordinaattori Tiina From.

ja kaikki viljelyskasvit oli vierailumme aikaa jo 
saatu kylvettyä.

Rikkakasviruiskutuksia tehdään 3-4 kertaa alku-
kesästä. Tilalla tyypillinen tankkiseos oli Goltix 
Titan 1.5 l/ha+Betanal Expert 1.2 l/ha tai Betanal 
MaxxPro 1.3 l/ha. Lisäksi he käyttivät etofume-
saattia ja Safaria (max. 90 g/ha) torjuntatarpeesta 
riippuen. Öljyä he käyttivät tankkiseoksessa vain 
joskus. Hirssiä he torjuivat Spectrum-valmisteel-
la 0.3 l/ha. Myöhemmin kesällä he tekivät 2 lehti-
tautiruiskutusta. Lannoitusmäärät perustuivat 4 
vuoden välein tehtävään viljavuustutkimukseen. 
Tilalla on käytössä kaksi juurikkaan nostokonet-
ta, jotka ovat useamman tilan yhteisomistukses-
sa. Tilalla on myös uusi 12-rivinen juurikkaan 
kylvökone.

NordZückerin Andreas Windt kertoi saksalai-
sesta juurikkaanviljelystä yleisesti. 100 % juurik-
kaasta puhdistetaan ennen kuin se kuljetetaan 
tehtaalle. 22.11. jälkeen kuljetusta tehtaalle odot-
tavat juurikkaat tulee peittää. Sadetusta tarvitaan 
lähinnä Pohjois-Saksassa, jossa maalajit kevyitä 
ja hiekkaisia ja pidättävät huonosti vettä. Ylei-
simmin käytettävä viljelykierto on 4-vuotinen.

Vuonna 2012 keskisato 66,40 t/ha, viljelyteknii-
kan parantuminen on nostanut satoja yli 10t/
ha vajaassa 10 vuodessa. Myös Saksassa on 
käynnissä satotasojen parantamiseen tähtäävä 
20-20-20-projekti, jonka tavoitteiden saavuttami-
sen keinoina ovat paremmat lajikkeet (genetiik-
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ka), nostotappioiden välttäminen, oikea säilytys, 
paras viljelytekniikka.

Ankeroisongelmaa on kartoitettu mittavalla 
kampanjalla, johon liittyen on otettu yli 12 000 
maanäytettä. Ongelma tiedostamisen jälkeen on 
keskitytty ankeroista vähentäviin viljelytoimen-
piteisiin ja ankeroisen sietäviin lajikkeisiin (erit-
täin saastuneilla alueilla 80 % lajikkeista). Näillä 
toimenpiteillä on saatu aikaan satotasojen nou-
sua ankeroisen vaivaamilla pelloilla. 

Kyntömenetelmistä yleisin (72 % juurikasmaista) 
on ”striptillage” eli kaistamuokkaus. Sen etuna 
on maan rakenteen säilyminen, kosteuden säily-
minen, eroosion ja huuhtoutumisen vähenemi-
nen. Saksassa maalajit ovat pääasiassa keveitä 
hiekkaisia maita, joille kaistamuokkaus soveltuu 
hyvin. 

Sadosta 95 % korjataan 6-rivisillä nostokoneilla. 
Yleisimpiä konemerkkejä ovat Ropa, Holmer, 
Grimme ja Kleine. Viimeiset kolme vuotta kaikki 
nostokoneen kuljettajat ovat koulutettu, mikä on 
vähentänyt nostotappioiden määrää. 

Esitysten jälkeen teimme kierroksen tilan kone-
hallissa, jonka jälkeen siirryimme bussilla tilan 
juurikaspellolle. Juurikas oli juuri taimettunut ja 
ensimmäiset kasvinsuojeluruiskutukset oli mää-
rä tehdä kahden päivän päästä. 

Struben koetila
Struben koetila sijaitsi entisen Itä-Saksan puolella 
Söllingenissä. Olimme Struben ensimmäiset vie-
raat Suomesta ja vastaanotto oli juhlallinen: mei-
tä oli pihalla vastassa kymmenisen ihmistä sekä 
lipputankoon vedetty Suomenlippu. Christian 
Strube, nykyisen toimitusjohtajan Stina Struben 
puoliso piti lyhyen esittelyn Strubesta. Struben 
liikevaihdosta 90 % koostuu sokerijuurikkaan-
siemenistä. Sokerijuurikkaan siemenet tuotetaan 
Italiassa. 1 500–3 000 kg/ha sadosta siemeneksi 
päätyy vain 20 %. Lisäksi Strube tuottaa aurin-
gonkukan, herneen ja vehnän siemeniä. Siemen-
valikoiman koostumus johtuu siitä, että moni 
Struben asiakas on entisen itäblokin alueella, jos-
sa juurikas-vehnä-auringokukka-herne on ylei-
sin viljelykierto. Strubella on 390 työntekijää ja 
heidän lajikkeitaan myydään 35 maassa. Struben 
jalostustoiminnasta meille kertoi Bettina Mül-

ler, jonka jälkeen vuorossa oli Struben tilanhoi-
taja, joka vastaa juurikkaan viljelystä koetilalla. 
Aikainen kevääntulo todettiin täälläkin; kylvöt 
oli saatua päätökseen viisi viikkoa aikaisemmin 
kuin viime vuonna. Tilanhoitaja kertoi, että suu-
rimmat ongelmat juurikkaan viljelyssä koetilalla 
ovat kuivuus ja ankeroiset, jonka vuoksi alueel-
la sokerisato jää muita alueita alhaisemmaksi 
(keskimäärin 11–12 t/ha sokeria). Tosin parhaat 
tilat tuottavat alueella 13–14 tn/ha sokeria. Vil-
jelykierrossa oli kaksi syysvehnä, ohraa ja rapsia. 
Keväällä pellot kultivoidaan 25–35 syvyyteen 
hyvissä olosuhteissa. Keväällä tehdään matala 
pintamuokkaus kevätkosteuden säästämiseksi. 
Lannoitus tehtiin viljavuustutkimuksen mukaan. 
Struben tilalla ensimmäiset kasvinsuojeluruisku-
tukset oli tehty edellisenä päivänä. Tankkiseos oli 
1.0 l/ha Goltix+20 g/ha Safari +1.0 l/ha Betanal 
Expert. He eivät myöskään käyttäneet öljyä, kos-
ka Expert sisälsi kiinnitteen. Ruiskutusten mää-
rä riippui olosuhteista, yleensä ruiskutetaan 3–4 
kertaa. Viimeiset ruiskutukset saadaan päätök-
seen kesäkuun puolenvälin jälkeen. Kesäkuun 
lopulla ruiskutetaan vielä 1–2 kertaa fungisideja 
lehtitautien torjumiseksi. Varsinaisia tuholaisen-
torjuntaan käytettäviä kasvinsuojeluaineita ei 
käytetä lainkaan, peittaus antoi riittävän suojan. 

Sadonkorjuu on yleensä lokakuussa, joskin viime 
vuonna sadonkorjuu saatiin tehtyä jo syyskuus-
sa. Korjuuajankohdassa on huomioitava fun-
gisidien varoajat. Sokeritehdas käynnistellään 
elokuussa, syyskuussa alkaa tulla juurikasta. 

Viljelijät tutustumassa juurikkaan taimiin 
saksalaisella perhetilalla.
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Tehtaan kampanja kestää toisinaan jopa helmi-
kuun loppuun, joten juurikkaita on säilytettävä 
aumassa toisinaan useitakin kuukausia. Pakka-
nen on suuri ongelma, aumat on peitettävä joulu-
kuun alusta alkaen. Peittämisestä huolimatta yli 
10 asteen pakkasessa auman ylimmät kerrokset 
jäätyvät ja säiden lauhduttua paleltuneet juurik-
kaan alkavat pilaantua. Nostokoneena tilalla on 
ROPA Tiger. Juurikkaiden puhdistamiseen käy-
tetään Holmerin puhdistuskuormaajaa. 

Agro Bördegrün
Agro Bördegrünin tila on ollut aikaisemmin 
kolhoosi entisen Itä-Saksan puolella. jolla oli 
300 työntekijää. Neuvostoliiton hajottua 60 tilan 
työntekijää halusivat ottaa vastuun tilasta ja pe-
rustivat Agro Bördegründin. Tilalla on yhteensä 
65 vakituista työntekijää ja 4000 ha viljelysmaata, 
josta 600 hehtaaria on tänä vuonna kylvetty juu-
rikkaalle. Pääosa maasta on vuokrattu. Viljely-
maan kysyntä on nostanut hintoja voimakkaasti 
viimeisten 5 vuoden aikana. Tila on tärkeä työllis-
täjä 4000 asukkaan kylässä. Taustansa vuoksi tila 
on hyvin suuri ja monipuolinen: tilalla on mm. 
oma ruokala, huoltoasema ja biokaasuvoimala.

Tilalla oli käytössä viljelykierto, jossa juurikasta 
viljeltiin joka 4. vuosi. Toisin kuin yleensä, tilalla 
käytetään juurikkaan viljelyyn myös huonolaa-
tuisempia lohkoja. Viljelykierrossaan pyritään 
ennakoimaan mahdollisimman hyvin taudit ja 
tuholaiset. Nostokoneina on kaksi ROPAn Tiger 
-konetta. Lannoitteiden levittämiseen käytetään 
Amazonen ruiskuja, joissa Yaran sensorit. 

Toisin kuin Pohjois-Saksan juurikastiloilla yleen-
sä, täällä juurikasta ei kastella. Vuosittainen sa-
demäärä on alueella 500–600 mm. Tilalla meitä 
opastanut Stephan Randel kertoi, että juurikas 
pärjää jos sademäärä on 300 mm. Peltojen maalaji 
oli kevyt ja kevytmuokkaus oli käytössä täälläkin.

Tilalla saatavat juurisadot eivät ole kovin kor-
keita, noin 55 t/ha, koska viljelykierrossa oleva 
maissi kuluttaa paljon ravinteita. Kuljetuskus-
tannusten takia eivät halua myöskään maksi-
moida juurisatoa vaan panostavat ennemmin so-
kerisatoon, joka erittäin korkea, sokeriprosentti 
oli 20 %. Kasvinsuojelumenetelminä juurikkaalla 
käytetään ruiskutuksia ja harausta. 

Amazone
Tutustuimme Amazonen tehtaaseen Osnab-
rückissä. Yritys perustettiin vuonna 1883 samai-
sella tontilla kuin millä tehdas nykyään sijaitsee. 
Ensimmäinen valmistettu laite oli Amazoneksi 
nimetty viljanlajittelija, jonka mukaan yritys 
myöhemmin sai nimensä. Nykyään yrityksen 
johdossa on jo 4. sukupolvi, Justus Dreyer ja 
Christian Dreyer. Osnabrückin tehtaan lisäksi 
Amazonella on 5 tehdasta Saksassa, 1 Ranskassa 
ja 1 Venäjällä. He valmistavat myös muita konei-
ta: Cayron 200 auraa, Cenius TX äestä, Cirrus 03 
kylvölannoitin sekä ruohonleikkureita ja hiekan-
levittimiä. Yritysesittelyn jälkeen meille esiteltiin 
tehtaan uusimpia koneita ja ruiskutustekniikkaa.

Esityksen jälkeen siirryimme testiradalle, jossa 
ruiskun osat ja toiminta käytiin läpi. Lopuksi seu-
rasimme ruiskun kierrosta testiradalla. Tehtaan 
museon kautta siirryimme tehdaskierrokselle. 
Ehkä yllättävintä oli se, kuinka alusta alkaen 
Amazone valmisti kaikki koneiden osat, alihan-
kintana osia tilattiin hyvin vähän. Tehdasta ei ol-
lut juurikaan automatisoitu, vaan moni työvaihe 
tehtiin pitkälti käsin. Tehdasalue koostui useista 
halleista. Etenimme komponenttituotannosta vä-
hitellen viimeiselle hallille, jossa valmiita koneita 
testattiin ennen kuin ne lähettiin asiakkaille.

Ulrich Bucher esittelemässä Amazonen uutta 
ruiskua.

Tiina From ja Marja Turakainen
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Kuluvalla kasvukaudella kokeita on noin 
40 ja ruutuja yhteensä noin 5500. Ko-
keet toteutetaan 12 koealueella. Pääosa 

koeruuduista on lajikekokeita, ruutumäärälli-
sesti toisen laajan kokonaisuuden muodostavat 
kasvinsuojelukokeet (rikat ja taudit). Ruutu-
määrällisesti pienempiä, mutta työteknillisesti 
suuria kokeita ovat kylvötekniikkaa, viljelykier-
toa ja varastointia tutkivat kokonaisuudet. Ko-
keiden kylvöt oli päästy aloittamaan Ruotsissa 
maaliskuun puolessavälissä (13.3 –) ja Tanskassa 
jopa aiemmin. Vieraillessamme kesäkuun lopus-
sa lähellä Borgebytä olevalla NBR:n Ädelholme-

NBR:n koetoimintaa 
Ruotsissa

NBR Nordic Beet Research on Tanskan ja Ruotsin yhteinen sokerijuurikkaan 
tutkimukseen keskittynyt organisaatio. Toimipisteitä NBR:llä on Tanskassa 

Holedyssä ja Ruotsissa Bjärredissä. Vakituista henkilökuntaa organisaatioon 
kuuluu 6 tutkijaa ja 2 projektiapulaista. Kokeiden käytännön toteutus ja hoito 
ostetaan paikalliselta Hushållningssällskapetilta. Kaikki kokeet (myös ruutu-

kokeet) toteutetaan paikallisten viljelijöiden pelloilla.

nin koekentällä pääsimme tutustumaan tarkem-
min meneillään oleviin kylvö- ja viljelyteknisiin 
kokeisiin, sekä laajoihin kasvinsuojelukokeisiin.

NBR testaa jo toista vuotta Väderstadin valmis-
tamaa Tempo kylvökonetta. Kone on alun perin 
suunniteltu maissin kylvöön, mutta se on osoit-
tautunut toimivaksi myös juurikkaankylvössä. 
Kylvö tapahtuu paineistamalla erillinen sie-
menyksikkö. Paine kiinnittää siemenen siemen-
kiekkoon ja irrotessa paine ”ampuu” siemenen 
maahan putkea pitkin. Temposta on saatavilla 3 
eri mallia (F, T ja R) ja mallista riippuen hevos-

Ådelholmin koepeltoa 2014
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voimia koneen käyttämiseen tarvitaan vähin-
tään 70 hp. Kokeessa testataan kylvösyvyyden 
(±1 poikkeama normaalisti käytössä olevasta sy-
vyydestä) ja kylvönopeuden (8 ja 14 km/h) vai-
kutusta kylvöjäljen laatuun ja taimettumiseen. 
Verranteena kokeessa käytetään yleisesti käy-
tössä olevaa juurikkaankylvökonetta, samoilla 
kylvösyvyyksillä ja 4,2 km/h kylvönopeudella. 
Kasvustosta oli laskettu taimettumista ja otettu 

kasvustonäytteitä touko-kesäkuun aikana. Alus-
tavat laskentatulokset ja havainnot koeruuduis-
sa osoittivat, ettei kylvösyvyydellä olisi ollut 
vaikutusta taimettumiseen, sen sijaan Tempon 
tekniikka ei näytä täysin toimivan suurilla no-
peuksilla. Tempon kylvöjälki oli perinteiseen 
verrattuna aukkoisempaa ja suurimmalla ajono-
peudella siemenet saattoivat lennellä kokonaan 
pois kylvörivistä.

Kasvinsuojeluainerajoitteet sokerijuurikkaalla 
ovat Ruotsissa ja Tanskassa huomattavasti tiu-
kemmat kuin Suomessa. Esim. Ruotsissa etofu-
mesaatin suurin sallittu käyttömäärä on 0.1 l/ha 
/vuosi. Tästä syystä juurikkaan kasvinsuojelu 
on näissä maissa ongelmissa ja testausta tehdään 
uusien valmisteiden tai sallitujen tehoaineiden 
uudelleen yhdistämisillä ja mekaanisen kasvin-
suojelun parissa runsaasti. 

Tutustuimme Ädelholmin koealueella kolmeen 
kasvinsuojeluun liittyvään tutkimukseen. En-
simmäisenä esittelyssä oli Goltixin (metamit-
roni) käyttörajoitusta demonstroiva koe, jossa 
pienempien Goltix-määrien (1.25 ja 0.75 l/ha) 
tehosteeksi oli haettu muita meille tuttuja ja tun-
temattomampia tehoaineita, kuten esim. lenacil 
ja klomazon. Silmämääräisesti voitiin todeta, 
että myös Ruotsissa savikan kasvu on voima-

Kesäinen Tanska 26.6.2014

Harausvioitusta kasvustossa.
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Susanna Muurinen, Sakari Malmilehto ja Harri Louramo

kasta ja pienemmillä Goltix-määrillä eri lisäyk-
sistä huolimatta torjuntatulos ei ollut toivottava. 
Toisena esitellyssä oli koe, jossa kemiallinen kä-
sittelymäärä oli pidetty joko normaalilla tasolla 
tai puolitettu. Tähän oli yhdistetty GPS ohja-
tun haran käyttö eri etäisyyksillä rivistä. Mitä 
lähemmäs kasvustoa hara oli säädetty ja mitä 
useammin harauksia tehtiin, sen selvempiä kas-
vusto vioituksia oli havaittavissa. Kokeita esitel-
lyt tutkija Joakim Ekelöf pitikin koetuloksiin ja 
henkilökohtaisiin havaintoihinsa pohjaten yhä 
edelleen tehokkaimpana kasvinsuojelumene-
telmänä maksimaalisen kemiallisen torjunnan 
käyttöä ja tarvittaessa mahdollisimman aikaista 
mekaanista torjuntaa. Kolmannessa kasvinsuo-
jeluun liittyvässä kokeessa oli myös yhdistetty 
mekaanista ja kemiallista torjuntaa. Tällä kertaa 
kyseessä oli haraukseen ja riviruiskutukseen pe-
rustuva kaistakoe. Normaalia hajaruiskutusta 
verrattiin kaistoihin, joissa oli käytetty yhtä tai 
kahta hajaruiskutus kertaa ja vastaavasti yhdis-
tettyä riviväliharausta ja riviruiskutusta. Yleisil-
me kaistoista ei kertonut eri menetelmien selviä 
eroja, tulosta häiritsi myös kaistojen ero rikka-
kasvipaineessa, joka johtui aiempien vuosien 
kasvinsuojelukoetoiminnasta kyseisen kaista-
kokeen alueella.

Ruotsissa ja Tanskassa on meneillään 5T-projekti 
(Tillsammans Till 20 Ton 2020), jonka tarkoituk-
sena on tuoda koetoimintaa lähemmäs käytän-
nön viljelyä ja lisätä yhteistyötä viljelijöiden ja 
tutkimuksen välillä suuriin satotasoihin tähdät-
täessä. Viidellä tilalla Ruotsin sekä Tanskan alu-
eella toteutetaan normaalissa peltoviljelymitta-
kaavassa kokeiluja, joilla pyritään parantamaan 
maaperän viljavuutta ja kasvattamaan sokeri-
juurikkaan satotasoja. Tarkoituksenamme oli 
vierailla tällaisen 5T tilan koelohkolla Tanskassa 
26.6. yhdessä Borgeby peltopäiville osallistunei-
den opintomatkalaisten kanssa, mutta voimakas 
sade ja rankka raekuuro estivät pellolle pääsyn. 
Kyseisellä tilalla kokeilussa olevat asiat liittyi-
vät lähinnä kasvinsuojelun IPM-käytäntöihin 
ja pääasiassa tilalla oli kokeiltu kasvinsuojelun 
vaikutusta eri juurikaslajikkeisiin. ”Mitään mer-
kittäviä eroja ei ole havaittu lajikkeiden välillä, 
lähinnä joidenkin ankeroista sietävien lajikkei-
den kohdalla kasvinsuojeluaine vioituksia on 
lievästi esiintynyt” kertoi alueen konsulenttina 
toimiva Claus Nørgaard. Koelohkolta oli kerätty 
satonäytteitä juuri ennen vierailuamme ja koe-
nostoissa sokeria oli kertynyt jo 2–3 t/ha.

Runsasta savikkakasvustoa pienillä torjunta-aine määrillä.
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Kansainvälisen sokerijuurikkaan tutki-
musalan, joka toinen vuosi pidettävään 
kesätapaamiseen oli kokoontunut osal-

listujia sokerijuurikasta viljelevistä maista ym-
päri maailmaa. Osallistujia kokouksessa oli yh-
teensä noin 330 henkeä. Seminaariohjelma sisäl-
si joukon hyvin yleisellä tasolla liikkuvia aiheita 
Saksan juurikkaanviljelystä, Saksan juurikastut-
kimuksesta ja tiedonkulun vaikutuksista tutki-
muksesta käytäntöön. Muut kokouksen aiheet 
painottuivat hyvin voimakkaasti juurikkaan 
maaperästä peräisin oleviin taudinaiheuttajiin ja 
lehtisairauksiin sekä rikkakasvitorjuntaan. Jouk-
koon mahtui myös muutama juurikkaan lannoi-
tusta käsittelevä esitys.

Katsaus muutamaan esitykseen
Rhizoctonia solani -sieni elää maassa ja on maale-
vintäinen. Sillä on monia yleisiinkin viljelykas-
veihin kuuluvia isäntäkasveja. Näiden lisäksi 
isäntäkasveja, joissa sieni pystyy elämään, löy-
tyy myös kukka-, puu- ja yleisistä rikkakasvi-
lajeista. Rhizoctonia -sienikantoja on maailman-
laajuisesti löydetty yli 100 ja näistä noin 14 on 
juurikasta vioittavia. Noin 60 % USA:n juurik-
kaan viljelyalasta ja noin 5–7 % Euroopan juurik-
kaan viljelyalasta on näiden Rhizoctonia – lajien 
saastuttamaa. Koska sieni tuhoaa juurikkaasta 
sen taloudellisesti tärkeimmän osan – juuren, 
on sienitaudin ehkäiseminen ja sen torjuminen 
juurikkaalla hyvin tärkeää. Tähän asti juurik-
kaan jalostus on pyrkinyt taistelemaan sienitau-
tia vastaan kestäviä tai sientä sietäviä lajikkeita 
jalostamalla, mutta tällä hetkellä se ei ole enää 
riittävä keino. Sebastien Chatre Syngentan so-
kerijuurikasyksiköstä esitteli Syngentalla ke-
hiteltyä yhdistelmämenetelmää Rhizoctonia so-
lani -sienen ehkäisemiseksi juurikkaanviljelyssä. 
Koko kasvukauden kestävää torjuntastrategiaa 

74. IIRB Kongressi, Dresden, 
Saksa 1.–3. heinäkuuta 2014

on lähdetty kehittelemään ensin jalostusmateri-
aalia seulomalla ja lopulta päätymällä jalostus-
materiaaliin, joka on yhdistelmä semi-kestäviä 
ja kestäviä hybridilajikkeita. Tämän jälkeen 
siemen tullaan käsittelemään Vibrance-valmis-
teella, joka suojaa siementä alkukasvukaudes-
ta. Vibrance tullaan rekisteröimään Euroopan 
markkinoille vuoden 2016 aikana, USA:n mark-
kinoille jo vuonna 2015. Pitkälle jalostetun ja kä-
sitellyn siemenen lisäksi kasvustojen ruiskutus 
jo varhaisessa kasvuvaiheessa Amistarilla tulee 
olemaan osana taudintorjuntaohjelmaa. Mikään 
näistä kehitteillä olevista keinoista ei takaa toi-
mivaa lopputulosta ellei juurikasmaan viljely-
kierto ole kunnossa ja tarkkaan suunniteltua.

Sokerijuurikkaan kysta-ankeroiset ovat huo-
mattava ongelma sokerijuurikkaan viljelyalu-
eilla koko Euroopassa. Ankeroiset aiheuttavat 
huomattavaa sadon alenemaa. Nea voivat säilyä 
maassa elinkykyisinä jopa 8–10 vuotta aiheutta-
en näin jatkuvaa uhkaa sokerijuurikassadoille 
pitkiksi ajoiksi viljelykierrosta huolimatta. Ny-
kyään sokerijuurikkaan viljelyä voidaan jatkaa 
yhä mailla, joihin ankeroinen on päässyt siirty-
mään ankeroista kestävien tai ankeroista sietä-
vien sokerijuurikaslajikkeiden ansiosta. Chris-
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tian Lang Verband der Hessisch-Pfälzischen 
Zuckerrubenanbauernista Lounais-Saksasta 
esitteli pitkäaikaisen ankeroisseurannan tulok-
sia. Tutkimusalueella oli vuosien 2009–2013 ai-
kana 24 koelohkoa, joilla seurattiin juurikaslajik-
keen ja ympäristön vaikutusta ankeroispopulaa-
tioiden kehitykseen. Tutkimuksessa oli käytetty 
verranne lajikkeena yhtä täysin ankeroiselle al-
tista lajiketta ja 8 ankeroista sietävää lajiketta ja 
2 ankeroista kestävää lajiketta. Tutkimusalueista 
oli otettu maanäytteitä keväisin (Pi) ja syksyisin 
(Pf), 0–30 cm ja 30–60 cm syvyydeltä vuosittain. 
Näytteistä oli määritetty maassa esiintyvä an-
keroislaji, sekä kystien ja toukkien lukumäärät. 
Ankeroispopulaatioiden kasvua tai pienene-
mistä kuvattiin Pf/Pi suhteella. Tutkimuksen 
tulokset osoittivat, että normaalilla lajikkeella 
ankeroispopulaatio kasvoi kummassakin näyt-
teenottosyvyydessä vuosittain. Ankeroista sietä-
villä lajikkeilla tapahtui huomattavaa ankerois-
populaation pienenemistä kaikilla koepaikoilla. 
Näillä lajikkeilla satopotentiaali oli alhaisempi 
ja maanpeittävyys vähäisempi. Korkeassa an-
keroistilanteessa kestävillä lajikkeilla havaittiin, 

etteivät ankeroispopulaatiot juurikaan päässeet 
kasvamaan. Kokeen kuluessa on alueen juuri-
kaslajike neuvontaa myös muutettu ja vuonna 
2013 alueella tilatuista lajikkeista 59 % oli an-
keroista sietäviä tai kestäviä lajikkeita. Vuoden 
2014 lajiketilauksissa luku oli jo 67 %.

Pitkän työuransa juurikkaan kasvinsuojelun pa-
rissa tehnyt englantilainen tutkija Mike May oli 
kasannut lyhyen yhteenvedon juurikkaan kas-
vinsuojelun ongelmista tällä hetkellä. Koko juu-
rikkaan viljelyalue on tilanteessa, jossa käytettä-
vien herbisidien määrä on pienentynyt, sallitut 
käyttömäärät ovat laskeneet ja yhdisteiden tehot 
ovat heikentyneet. Uusia ongelmia on alkanut 
esiintymään viljelykiertojen ja muokkausme-
netelmien muuttuessa. Joidenkin herbisidien 
liiallinen käyttö muilla viljelykiertokasveilla 
juurikkaan lisäksi on aiheuttanut rikkakasvien 
resistenssisyyttä torjunta-aineille tai vastaavasti 
myös viljakasvien pienentynyt torjunta-ainei-
den käyttö voi jättää juurikasmaille rikkoja, joita 
ei voida juurikasaineilla tuhota. Koska kemikaa-
lien käyttöön tulee yhä edelleen jatkossakin ra-
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joitteita, esitteli May tulevaisuuden ratkaisuina 
tietotekniikan valjastamista yhä laajemmassa 
määrin kasvinsuojeluun (rikka ID ja GPS/RTK). 
Hän puhui myös mekaanisen kasvinsuojelun 
merkityksestä, fysikaalisten ratkaisujen (katteet 
ja ansat) käytöstä ja huolellisesti suunniteltujen 
välikasvien valinnasta. Hän korosti, että kas-
vinsuojelu tulee tulevaisuudessa olemaan yhä 
enemmän ja enemmän jatkuvaa tarkkailua ja vil-
jelykiertojen muuttamista.

Valoa tunnelinpäässä ajatuksella Martin Wege-
ner Bayer Crop Sciencilta esitteli pitkään yh-
teistyössä KWS SAATin kanssa kehitteillä olleen 
innovatiivisen sokerijuurikaan rikkakasvitor-
juntamenetelmän ”ALSin”. Kehitystyö on aloi-
tettu jo 2001 ja se on edennyt siihen vaiheeseen, 
että systeemiin soveltuva juurikaslajike ja herbi-
sidi ovat testauksessa kolmatta vuotta. ALS on 
lyhenne sanasta asetolaktoosi syntetaasi. Se on 
entsyymi, jonka toiminnan torjunta-aine estää 
kasveissa. ALS-herbisidin torjunta perustuu sii-
hen, että juurikkaan geenistössä on tapahtunut 
muutos entsyymissä, joka osallistuu tärkeiden 
aminohappojen valmistukseen. Tällainen muu-
tos tapahtuu luonnossa normaalisti luonnollisen 
solunjakautumisen yhteydessä, mutta hyvin 
harvoin. Tapahtunut geenimuutos todettiin juu-
rikkaalla solukkoviljelyssä, jota käsiteltiin her-
bisideillä. 1.5 biljoonasta solusta yksi solu kesti 
käsittely. Tämä olisi sama suhde kuin peltomit-
takaavassa yksi juurikas 15 000 ha alalla olisi 

tälle herbisidille kestävä. Tästä alkoi kestävän 
juurikkaan jalostaminen. Kestävälle juurikkaal-
le käytettävä ALS-herbisidi koostuu kahdesta 
tehoaineesta, jotka ovat maisille hyväksytty-
jä tehoaineita. Foramsulfuron on pääasiassa 
lehtivaikutteinen ja thiencarbazone-methyl on 
lehti- ja maavaikutteinen tehoaine. Yhdisteistä 
on valmistettu öljypohjainen yhdistelmäherbi-
sidi. Käyttömääräksi juurikkaalla suositellaan 1 
l/ha kerran ruiskutettuna tai 2 x 0.5 l/ha 10–14 
päivän välein. Suositeltu ruiskutusajankohta 
juurikkaalla on 8-lehtivaiheessa ja rikkojen 
ollessa 1–3 lehtivaiheessa. Tämän herbisidin 
käyttö antaa huomattavaa joustoa torjunta-
ajankohtaan ja vähentää torjuntakertoja. Pienten 
annosten käyttö vähentää jäämien riskiä ja tekee 
menetelmästä ympäristöystävällisemmän. Tällä 
ALS-inhibiittorin yhdistelmällä saavutetaan laa-
ja teho yksivuotisia rikkoja vastaan ja torjutaan 
myös monia monivuotisia rikkoja. Juurikasmai-
hin jääneet edellisen kasvukauden kasvit kuten 
rapsi, villijuurikas, auringonkukka ja peruna 
voidaan torjua. Edellytyksenä tietysti on, ettei 
edellisen vuoden viljelykasvilla ole käytetty 
samaa kasvinsuojelu tekniikkaa. Viljelykierron 
merkitys tämän kasvinsuojelumenetelmän käy-
tössä tulee korostumaan entisestään. Menetel-
män tehokkuus kiinnostaa koko juurikassekto-
ria, mutta lajike- ja herbisiditestaukset ovat yhä 
edelleen käynnissä, joten markkinoille tuotteita 
voidaan odottaa vasta 2018–2020.

Karkaamaan päässeet kukkavarret muodosta-
vat pahan kestorikkakasviongelman.

Rhizoctonia solani-sienen vioittamaa kas-
vustoa.
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Ravinnetaseiden laskemisessa pyritään 
tuottamaan hyötyä sekä viljelijälle, että 
ympäristölle, vaikka ne yleisesti mielle-

tään rasitteeksi ja ympäristöhaihatteluksi. Ra-
vinnetaselaskentaa voidaan suorittaa yksittäi-
selle peltolohkolle, koko maatilalle tai jopa koko 
valtiolle. Suomen maatalouden ravinnetaseet 
ovat pienentyneet viime vuosikymmeninä, mis-
tä voidaan päätellä kotimaisen maatalouden pa-
rantaneen ravinnetalouttaan. Taseita laskettaes-
sa huomioidaan pellolle laitetut ravinnemäärät 
ja sieltä sadon mukana poistuvat ravinnemää-
rät. Ravinnetaseiden avulla jokainen viljelijä 
voisi tarkastella oman peltolohkonsa/tilansa 
ravinteidenkäytön tehokkuutta. Ravinnetaseet 
vaihtelevat kuitenkin eri kasvulohkojen, vuosi-
en ja erilaisten viljelykiertojen välillä, mikä han-
kaloittaa eri lohkojen ja tilojen välistä vertailua 
ja sitä kautta viljelytehokkuuden parantamista. 
Jotta taseiden käyttöä neuvonnallisena työka-
luna voitaisiin monipuolistaa ja hyödyntää en-
tistä enemmän, on Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus MTT aloittanut ”Hyötyä Taseis-
ta” -hankkeen, johon myös SYKE, PETLA ja SjT 
osallistuvat.

Ravinnetaseista tulkintaa 
viljelyn hyödyksi

Vuonna 2013 nitraattiasetuksen uudistamisen 
yhteydessä MTT kokosi yhdessä PETLA:n ja 
SjT:n kanssa aineistoa, josta tarkasteltiin lannoi-
tusvasteita ja typpitaseita. Aineistojen pohjalta 
pyrittiin tarkastelemaan biologisesti perustel-
tujen lannoitusrajojen asettamista yleisimmille 

KUVA  2.

Typpitase  käy2ösiemenkokeista  vuosilta  1999-‐2013.  Keskimääräiseksi  typpitaseeksi  
muodostuu  12  kg/ha.  Tämä  on  hyvin  alhainen  typpimäärä,  joka  juurikkaalta  jäisi  sadonkorjuun  
jälkeen  keskimäärin  peltoon.  Oheisen  yhtälön  perusteella  juurikkaalle  saisi  antaa  jopa  210  
kg/ha  typpeä,  jolloin  tase  olisi  yhä  Suomen  keskimääräisen  typpitaseen  luokkaa.  Tämä  ei  
kuitenkaan  ole  taloudellisesH  eikä  sadonlaadun  kannalta  järkevää.

Typpitase  juurikkaalla  laske2una    muutamien    lannoitekokeiden  aineistoista  
vuosilta  2009-‐2012.  
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Typpitase juurikkaalla laskettuna muutamien lannoitekokeiden aineistoista 
vuosilta 2009–2012.

Onko lannoitemääriä syytä tarkistaa?
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viljelykasveille. Aineistoista todettiin, että typ-
pilannoituksen ja typpitaseiden välillä oli selvä 
yhteys: lannoituksen lisääminen nosti satoa, 
mutta selvästi myös kohotti taseita. Aineistosta 
ei pyritty määrittelemään yksittäisten lohkojen 
tai kasvilajien typpihuuhtoumaa, vaan käytettä-
vällä menetelmällä arvioitiin jokaiselle kasville 
tietty N-lannoitustaso, jonka ajateltiin kuvasta-
van keskimäärin ympäristön kannalta riskitöntä 
maksimaalista tasoa. Aiemmissa tutkimuksissa 
on todettu Suomen keskimääräisen N-taseen 
olevan 50 kg/ha luokkaa, ja keskimäärin sen ei 
katsota olevan riski typpihuuhtouman kasvulle.

Sokerijuurikaan osalta määrityksessä käytettiin 
suppeaa, mutta mahdollisimman tuoretta ai-
neistoa viimeaikaisemmista lannoituskokeista 
vuosilta 2009–2012. Aineistosta lasketut taseet 
olivat hyvin matalia, 140 kg N/ha lannoitus-
tasolla taseet jäivät lähelle 20 kg/ha (Kuva1). 
Koska käytetty aineisto oli hyvin rajattua, tule-
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Typpitase käyttösiemenkokeista vuosilta 1999–2013. Keskimääräiseksi typ-
pitaseeksi muodostuu 12 kg/ha. Tämä on hyvin alhainen typpimäärä, joka 
juurikkaalta jäisi sadonkorjuun jälkeen keskimäärin peltoon. Oheisen yhtälön 
perusteella juurikkaalle saisi antaa jopa 210 kg/ha typpeä, jolloin tase olisi 
yhä Suomen keskimääräisen typpitaseen luokkaa. Tämä ei kuitenkaan ole 
taloudellisesti eikä sadonlaadun kannalta järkevää.

vaan ”Hyötyä Taseista” -hankkeeseen kasataan 
laajempi, pidemmän aikajakson aineisto, joka 
sisältää niin lannoite- kuin lajikekoemateriaa-
liakin. Kuvasta 2 näemme alustavan version 
lajikekoeaineistosta. Taseiden vaihtelu tietyllä 
typpilannoitustasolla voi olla hyvin suurta. Tä-
hän vaihteluun ja siihen vaikuttaviin tekijöihin 
koetetaan päästä kiinni aineiston tarkemmalla 
analysoimisella. Tavoitteena on löytää ja vah-
vistaa tietoutta niistä tekijöistä, joilla helpoiten 
voidaan parantaa lannoitteiden hyväksikäytön 
tehokkuutta.

Lähdemateriaali:
Salo, T., Lemola, R., Esala, M. (2007). National and 

regional net nitrogen balances in Finland in 1990–
2005. Agricultural and Food Science 16: 366–375.

Salo, T., Turtola, E., Virkajärvi, P., Saarijärvi, K., Kuis-
ma, P., Tuomisto, J., Muurinen, S., Turakainen, M., 
(2013) Nitrogen fertilizer rates, N balances, and 
related risk of N leaching in Finnish agriculture. 
MTT Report 102. 36p.
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Juurikkaan tärkeimpiä 
hivenravinteita

Ravinteiden saatavuus riippuu 
maan pH-arvosta.
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Mangaanin puutosoireita juurikkaan lehdissä. Kuva: Mikael Tång

Juurikkaalle ja muillekin kasveille tärkeitä 
pääravinteita on käsitelty monen juurikasar-
tikkelin yhteydessä. Juurikkaan täysipainoi- 

   seen kasvuun osallistuu myös monia ravinteita, 
joiden pitoisuus kasvissa on huomattavasti pää-
ravinteita pienempi. Nämä ravinteet luokitellaan 
hivenravinteiksi. Juurikas tarvitsee näitä ravin-
teita vain g/ha ja kasviin niitä kertyy yleensä alle 
100 mg/kg kuiva-ainetta kohden. Juurikkaan 
tarvitsemia hivenravinteita ovat boori (B), kloo-
ri (Cl), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), 
molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn). Näistä kaikkein 
tärkeimpiä juurikkaalle ovat boori ja mangaani. 

Monet maaperätekijät vaikuttavat yleisesti ra-
vinteiden käyttökelpoisuuteen. Maan pH:n 
nousu vähentää tiettyjen hivenravinteiden saa-
tavuutta. Erityisesti juurikkaalla mangaanin 
puutosoireita esiintyy yleisesti pH-pitoisuuden 
ollessa lähellä 7. Maaperän kosteusolot ja happi-
tilanne vaikuttavat myös voimakkaasti eräiden 
hivenravinteiden liikkuvuuteen ja liukoisuu-
teen. Joidenkin hivenravinteiden kohdalla riit-
tämätön pitoisuus maassa ei välttämättä aiheuta 
puutosoireita juurikkaalle. 

Suomen juurikasmaiden hivenravinnepitoi-
suuksia on karkeasti kartoitettu vuosien 2002–
2012 maanäytetuloksista ympäri juurikkaanvil-
jelyaluetta. Hivenravinteiden osalta kartoitus on 
suppeampaa kuin pääravinteiden suhteen, kos-
ka näytemäärät ovat huomattavasti pienempiä. 
Juurikkaan naattien sisältämiä hivenravinnepi-
toisuuksia on myös kartoitettu hyvin suppeas-
ti kuudelta etelänsuomalaiselta tilalta vuonna 

2013. Tämän aineiston avulla voidaan lyhyesti 
tarkastella eri hivenravinteiden merkitystä juu-
rikkaalle.

Suomalaisten juurikasmaiden booripitoisuus on 
keskimäärin viljavuusluokassa tyydyttävä, vaik-
kakin laskua on selvästi havaittavissa vuodesta 
2002 lähtien. Pääasiallinen boorin lähde Suomes-
sa ovat lannoitteet. Sokerijuurikkaan boorintarve 
on suuri muihin viljelykasveihin verrattuna. Juu-
rikas tarvitsee booria sokerien kuljetuksessa ja 
niiden varastoinnissa. Juurikkaan boorintarpees-
ta parhaimman kuvan saa lehtien booripitoisuu-
desta. Juuren booripitoisuus ei anna riittävää ku-
vaa kasvin tarpeesta. Boori liikkuu kasvissa huo-
nosti, joten puutosoireet näkyvät ensin nuorissa 
lehdissä; ne ovat epämuotoisia ja käpertyneitä. 
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Boorin puutos aiheuttaa juurikkaalla sydänmä-
tää ja laskee näin satoa ja laatua.

Kloori osallistuu fotosynteesireaktiossa hapen 
tuottamiseen ja on pienenä määränä tarpeelli-
nen ravinne. Tämä tarvittava määrä löytyy usein 
pellosta luontaisesti ja lisäksi sitä tulee ilmasta ja 
lannoitteiden mukana. Puutosoireet ovat juurik-
kaalla harvinaisia.

Kupari osallistuu kasvissa fotosynteesille tärke-
ään elektroninsiirtoketjuun. Kuparia on juurik-
kaassa kuitenkin hyvin pieniä määriä. Muut vil-
jelykasvit ovat alttiimpia kuparinpuutteelle kuin 
juurikas, viljoilla esiintyviä selviä puutosoireita 
nähdään juurikkaalla harvoin. Koska juurikkaan 
kuparintarve on pieni, se kykenee ottamaan suu-
rimman osan tarvitsemastaan kuparista maan 
reservivarastoista. Kuparia tulee peltoon myös 
joidenkin viljoille ja vihanneksille käytettyjen 
kasvinsuojeluaineiden mukana.

Rauta osallistuu fotosynteesireaktioissa elektro-
niensiirtoon jopa kuparia enemmän. Rautaa on 
maaperässä juurikkaalle riittävästi, mutta muilla 
ravinteilla voi olla haitallinen vaikutus sen saan-
tiin (Mn, Cu, Ca, Mg, K ja Zn). Myös korkea pH 
häiritsee raudanottoa.

Mangaani on maaperässä kiinnittyneenä maami-
neraaleihin ja orgaanisessa aineessa sitä on vähäi-
siä määriä. Sitä sitoutuu maahan vähäisiä määriä 
ilmasta, lannoitteista ja lannasta. Maaperässä Mn 
esiintyy monessa muodossa, mutta vain Mn2+ on 
kasville käyttökelpoinen muoto. Hapettomissa 
oloissa mangaania vapautuu kasville käyttökel-
poiseen muotoon enemmän, mutta kasvi kärsii 
hapettomista olosuhteista. Mangaaninotto ku-
luttaa kasvin energiavaroja. Mangaani liikkuu 
kasvissa melko huonosti, eikä sitä juuri siirry leh-
distä toisiin. Näin ollen pahoissa puutostiloissa 

puutosoireita voi esiintyä vielä lisäruiskutuksen 
jälkeenkin. Mangaani osallistuu fotosynteesire-
aktioissa veden muuttamiseen hapeksi ja tämän 
lisäksi se on monien kasvi soluissa olevien ent-
syymien osa. Muilla ravinteilla voi olla vaiku-
tusta lehtien Mn-pitoisuuden kohoamiseen (S, 
NO4

+, K, P, Na). Sen sijaan Fe, Cu tai Zn voivat 
kylmyyden, kosteuden ja vähäisen valomäärän 
tavoin alentaa kasvin mangaanin saantia.

Molybdeenia kasvit tarvitsevat typpisynteesiin. 
Molybdeeni esiintyy mineraaleissa ja molyb-
daatti-ionina, sitoutuneena rauta- ja alumiiniok-
sideihin tai orgaaniseen ainekseen. Molybdee-
nin liukoisuus lisääntyy maan pH:n noustessa. 
Kasvissa molybdeenin puutosoireet muistutta-
vat typen puutosoireita: lehtien väri vaalenee ja 
lehtien reunat saattavat kiertyä ylöspäin.

Sinkkiä esiintyy maaperässä vain Zn2+ -muodos-
sa. Juurikas tarvitsee sinkkiä pienen määrän op-
timaalisen sadon tuottamiseen. Juurikassadon 
sinkintarve voi tulla täytetyksi jo pelkästään il-
masta tulevalla sinkkilaskeumalla tai karjanlan-
nan käytöllä. Sinkki liittyy läheisesti kasvin typ-
piaineenvaihduntaan. Sinkinpuutos johtaa val-
kuaisaineiden muodostumisen häiriintymiseen. 
Juurikaskasvusto tarvitsee sinkkiä heti itämisen 
jälkeen. Pääasiassa puutosoireita esiintyy vain 
emäksisillä mailla. Runsas fosforinsaanti estää 

sinkin liikkumisen kasvissa ja sink-
ki jää juuriin, jolloin lehtiin ilmestyy 
puutosoireita Yleisesti sinkinpuutos-
oireet ovat juurikkaalla harvinaisia.

Lähdeluettelo:
Draycott A. P. & Christenson D. R. 2003. 
Nutrients for sugar beet production. p. 
80–106.

Juurikkaan  hivenravinteiden  tarve,  määrät  jolloin  puutosoireita  voi  ruveta  esiintymään  kirjallisuuden  mukaan.  2013  arvot  ko<maisista  kasvustonäy=eistä.

Ravinne  
Tarvi*ava  määrä  

mg/kg
Puutos5la  mg/kg

Vuoden  2013  
kasvinäy*eissä

Boori  (B) yli  30   alle  20   30-‐46  
Mangaani  (Mn) 40-‐100   10-‐30   27-‐550  
Rauta  (Fe) 60-‐150   20-‐50   150-‐640  
Sinkki  (Zn) 20 -‐ 39-‐100  
Kupari  (Cu) 7.0-‐20 alle  6 7.30-‐11.0

Juurikkaan hivenravinteiden tarve, määrät jolloin puutosoireita voi ruveta esiintymään 
kirjallisuuden mukaan. 2013 arvot kotimaisista kasvustonäytteistä.

Juurikasmaiden booripitoisuudet vuosien 2002-2012 välillä Varsinais-Suomessa, Satakunnassa 
ja Hämeessä. 

Tyydyttävä 

Juurikasmaiden booripitoisuudet vuosien 2002–2012 välillä Varsinais-
Suomessa, Satakunnassa ja Hämeessä.

Susanna Muurinen ja Marja Turakainen
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Miten nostamme yhdessä 
tilasi satotason huippuunsa?

Tästä hyvästä satotasojen noususta huoli-
matta Suomen sokerisadot eivät ole kui-
tenkaan nousseet samassa tahdissa kuin 

mitä jalostus on pystynyt uusia lajikkeita pa-
rantamaan. Potentiaalisen sadon ja toteutuneen 
sadon välille on alkanut muodostumaan eroa 
(kuva 1).

Viljelijälle on epäedullista jäädä satotasossa pal-
jon alle potentiaalisen, saavutettavissa olevan 

Kuva 1. Juurikkaan ”satovaje” Suomessa. Siniset merkit edustavat vuosittaista uusien lajikkei-
den satotasoa koekentiltä ja vastaavasti punaiset merkit edustavat viljelijöiden vuosittaista 
toteutunutta keskisatoa. 
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sadon. Tämän vuoksi on useissa Euroopan mais-
sa ryhdytty laajoihin tutkimushankkeisiin ja 
-projekteihin tilanteen parantamiseksi ja ennen 
kaikkea viljelijää palvelevien ratkaisujen löytä-
miseksi. 

Vuonna 2014 SjT:llä on meneillään koulutuspro-
jekti, jossa pyritään jakamaan ajankohtaista tie-
toa juurikkaanviljelystä usean koulutustilaisuu-
den välityksellä.

Euroopassa sokerijuurikkaan satotaso on kasvanut toistaiseksi 
tasaisella tahdilla. Tähän ovat vaikuttaneet monet tekijät 
mm. sokerijuurikkaan suhteellisen nuori jalostushistoria, 
viljelytekniikoiden kehittyminen ja ilmastollisten olojen 

muuttuminen.
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1.) Arvioi mikä rajoittaa tilallasi juurik-
kaan satotason nousua?

Valitse alla olevista vaihtoehdoista 5 mer-
kittävintä ja anna arvio niiden merkityksel-
lisyydestä (1 erittäin merkittävä – 5 vähem-
män merkittävä)

 1 pellon pH
 2 peltojen ojitus
 3 peltolohkojen muoto (esim. kalte-

vuus)
 4 maalaji
 5 maanrakenne
 6 ympäristötuenrajoitteet (esim. fosfo-

ri)
 7 maaperän hivenet
 8 viljelykierto
 9 ankeroinen
 10 villijuurikas
 11 kasvinsuojelurajoitteet (pohjavesi, 

käyttömäärät)
 12 puutteellinen kylvötekniikka
 13 puutteellinen nostotekniikka (kor-

juutappiot)
 14 viljelytiedon saanti
 15 henkilökohtainen neuvonta
 16 muuta, mitä

2.) Kuvaile satotason noston suurimpia es-
teitä tilallasi.

3.) Mitä suunnitelmia/toimenpiteitä tilal-
lasi on satotason noston osalta tulevaisuu-
dessa? Valitse alla olevista ja tarkenna. 
(Mitä toimenpiteitä?)

 1 Pellonkunto/maaperä
 2 Lannoitukseen liittyvää
 3 Kasvinsuojelutoimenpide
 4 Koneiden uusiminen
 5 Muuta, mitä

Koulutusprojektitoimintaa on tarkoitus jatkaa 
vuonna 2015. Jotta tästä projektista saataisiin  
paras mahdollinen hyöty viljelijöille, olemme 
toteuttaneet yhdessä Sucroksen kanssa oheisen 
kyselyn elokuun 2014 aikana. Kyselyn vasta-
uksia käytetään koulutustarpeiden kartoittami-
seen. Kysely lähetettiin sähköisesti 724 viljelijäl-
le. 

Ensimmäisen viikon aikana kyselyyn vas-
tasi noin 200 viljelijää. Oheinen lyhyt yh-
teenveto on kasattu näiden vastausten 

pohjalta. Se ei anna lopullista kokonaiskuvaa 
kyselyn tuloksista, mutta alustavan arvion siitä, 
mitkä asiat tiloilla koetaan tärkeiksi ja mistä on 
syytä lähteä liikkeelle satotasojen nostossa.

Kyselyn ensimmäisessä osiossa viljelijät kuvasi-
vat annettujen vaihtoehtojen kautta oman tilan-
sa merkittävintä juurikassatoa rajoittavaa teki-
jää. Ylivoimaisesti merkittävämmäksi tekijäksi 
jo tässä alustavassa otoksessa oli laitettu pellon 
pH-taso. Seuraavien neljän tärkeän tekijän jouk-
koon oli tasavertaisesti merkitty peltojen ojitus, 
maanrakenne ja maalaji. Hyvin tärkeäksi teki-
jäksi oli merkitty myös viljelykierto.

Kyselyn toisessa osiossa vastaajat kertoivat 
omin sanoin satotason noston suurimmista es-
teistä omalla tilallaan. Alustavan otoksen vilje-
lijöistä 35 % kertoi suurimmaksi esteeksi muo-
dostuvan viljelykierron vähyyden. Siihen olivat 
syynä mm. tilan lohkojen sopimattomuus juu-
rikkaalle, lohkojen hajanaisuus ja vuokramai-
den ongelmat. Toiseksi yleisemmin kuvattujen 
esteiden yhteinen nimittäjä oli peltomaan vesi-
talous. Satotason nostolle ongelmaksi kuvailtiin 
toki joukko muitakin tärkeitä asioita, mutta vil-
jelykierron puute ja pellon vesitalouden hallinta 
olivat otoksen kaksi suurinta huolenaihetta.

Kolmannessa osiossa vastaajilla oli mahdolli-
suus kertoa mitä toimenpiteitä he tulevat suorit-
tamaan tulevaisuudessa tilallaan parantaakseen 
satotasoaan. Kysymykseen oli listattu neljä laa-
jaa kokonaisuutta, joita vastaajat saivat halutes-
saan tarkentaa. Eniten suunnitelmia oli pelto-

Alustava 
katsaus 
kyselyn 

vastauksiin
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Analyysivalikoimiimme kuuluvat myös juurikasankeroismääri-
tykset sekä rehu- ja lanta-analyysit. Hinnasto ja tutkimusti-
lauslomakkeet kotisivuiltamme tai puhelimitse. SjT:n labora-
toriotoiminnan jatkaja Salossa yli 35 vuoden kokemuksella.

Muistathan että maanäytteet  tulee
ottaa vi iden vuoden välein,  puutarha-

kasveja vi l j e l täessä kolmen vuoden välein.

Viljavuustutkimukset
AgroAnalyysit – lähellä sokerijuurikkaan viljelijää

AgroAnalyysit Oy
Korvenkyläntie 201, 25170 Kotalato
Puh. (02) 737 6460, www.agroanalyysit.fi

AgroAnalyysit

maan kunnon parantamiseksi 
ja sitä haluttiin selvästi lähteä 
tekemään ojitusten ja kalki-
tuksen kautta. Toiseksi eniten 
suunnitelmia löytyi lannoi-
tuksen puolelta. Lannoituk-
sessa kiinnostusta löytyy 
hivenlannoitteiden käyttöön 
ja tarkentamiseen, orgaanis-
ten lannoitteiden käyttöön 
sekä lannoitusmenetelmien 
muuttamiseen. Kasvinsuoje-
lukokonaisuudessa tärkeäksi 
toimenpiteeksi koettiin ruis-
kutusten oikea-aikaisuus ja 
parempien torjuntatehojen 
saavuttaminen. Koneiden uu-
siminen oli myös vastaajien 
suunnitelmissa, mutta tässä oli myös rajoittavia 
tekijöitä. Uusittavia koneita olivat pääasiassa 
kylvökoneet ja nostokoneet.

Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Ky-
selyn lopullisista tuloksista agrologiopiskelija 

tulee tekemään lopputyönsä. Tuleva hanke pyri-
tään rakentamaan siten, että se tarjoaa parhaim-
pia mahdollisia käytettävissä olevia ”työkaluja” 
kyselyssä esille nousseiden ongelmatilanteiden 
ratkaisemiseen. 
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Keskimääräinen	  pH	  -lanne	  koko	  juurikkaanviljelyalueella	  vuosina	  
2002-‐2012.	  Vihreällä	  maalajista	  riippuen	  tavoiteltava	  taso.	  	  

Keskimääräinen pH tilanne koko juurikkaanviljelyalueella 
vuosina 2002–2012. Vihreällä maalajista riippuen tavoiteltava 
taso. 
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Juurikkaan uudelleen kasvua aumassa. Muo-
dostuvat lehdet kuluttavat sokeria.

Juurikas on sitkeä kasvi, joka pärjää monis-
sa vaativissa olosuhteissa, kuten kuivuu-
dessa ja suomalaisissa savimaissa. Se jatkaa  

  elintoimintojaan jopa noston jälkeen. Tämä ei 
kuitenkaan ole aina niin toivottavaa, sillä siitä 
aiheutuvat suurimmat noston jälkeiset sokerihä-
vikit. Hävikki muodostuu hengityksestä, lehti-
en uudelleen kasvusta, bakteerien ja homeiden 
vioituksista sekä inverttisokereiden muodostu-
misesta. Hävikin laatuun ja määrään vaikutta-
vat niin kasvukauden- kuin nostohetkenkin sää, 
juurikkaan kolhiintuminen, aumausolosuhteet 
ja aumauksen pituus.

Hengitys
Suurimmillaan hengityksen aiheuttama soke-
rihävikki nostetussa juurikkaassa on kahtena 

Juurikkaan laatuun 
vaikuttavat tekijät 

aumauksessa

KirjallisuusKatsaus

ensimmäisenä päivänä. Se pysyy korkeana 
useamman viikon ajan ja tasaantuu pidemmän 
ajan kuluessa. Hengitys käsittää noin 50 - 75% 
koko nostonjälkeisestä sokerihävikistä. Juurikas 
käyttää sokeria hiilidioksidin ja energian tuotta-
miseen ylläpitääkseen elintoimintoja (kuva 1.). 
Hengitys on melko vähäistä alle 10°C lämpöti-
loissa, mutta lämpötilan noustessa aumassa yli 
tämän, hengitys lisääntyy huomattavasti. Mitä 
lämpimämpää juurikas aumattaessa on, sitä 
runsaampaa hengitys on. Runsas maa-aines au-
massa vähentää auman ilman kiertoa ja nostaa 
auman lämpötilaa. Mikäli nostetussa juurik-
kaassa tapahtuu lehtien uudelleen kasvua, lisää 
se hengitystä ja näin ollen sokerihävikkiä enti-
sestään.

Ruhjeet
Kaikki fyysiset ruhjeet juurikkaassa aiheutta-
vat hengitystä. Juureen varastoitunut sokeri 
on yleisesti erillään entsyymeistä, jotka pilk-
kovat sitä pienemmiksi, mutta juureen tulleet 
vauriot sekoittavat tätä luonnollista tasapainoa 
ja sakkaroosi molekyyli hajoaa glukoosiksi ja 
fruktoosiksi eli inverttisokereiksi. Ne aiheutta-
vat tehdasprosessissa mehun värjääntymistä ja 
heikentävät ja vähentävät näin saadun sokerin 
määrää ja laatua. Ruhjeet myös lisäävät mahdol-
lista suoraa sokerihävikkiä avoimesta solukosta. 
Avoin solukko mahdollistaa myös hyvät kasvu-
olosuhteet homeille ja bakteereille.

Homeet ja bakteerit
Juurikkaan listitty tai katkennut pinta antaa ho-
meille ja bakteereille hyvän kasvunlähtöalustan. 
Homeiden ja bakteereiden kasvuun vaikuttavat 
voimakkaasti varastointilämpötila ja varastoin-
tiajan pituus. Juuren pinnalle muodostuneet ho-
meet ja mätänemistä edistävät bakteerit lisäävät 
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Sakkaroosihävikin kohteet 
varastoidussa juurikkaassa 

Sakkaroosi 

Glukoosi ja Fruktoosi  
= Inverttisokerit 

Hengitys 

Lämpöä	   Energiaa	  
CO2	  +	  H2O	  

Dextran ja Levan 

Raffinoosi 

•  Auman lämpötila 
•  Auman tuuletus 
•  Juurikkaan lämpötila 

•  Juurikkaan taudit 
•  Homeet/Bakteerit 
•  Vioitukset 
•  Jäätyminen 

Viileässä hyvin säilynyt listintäpinta (vaalea) 
ja liian lämpimässä hometta kasvava listin-
täpinta (tumma).

Susanna Muurinen

invetisokereiden muodostumista. Kasvuolosuh-
teilla on myös vaikutusta esiintyviin homeisiin 
ja tauteihin. Kasvuaikana kuivuudesta kärsineil-
lä juurikkailla on todettu enemmän varastomä-
tänemistä, kuin hyvissä kasvuolosuhteissa kas-
vaneilla juurikkailla. Mikäli juurikkaita on vioit-
tanut jokin kasvitauti (taimipolte, ramularia) jo 
kasvukauden aikana, juurikkaat ovat alttiimpia 
varastoinninaikaisille taudeille. Rhizoctonian 
vioittamia, jo maassa mätäneviä juurikkaita ei 
kannata missään nimessä aumata. Myös korjuu-
aika vaikuttaa varastointitautien määrään. Mitä 
myöhemmin juurikkaat nostetaan, sitä parempi 
on niiden kestävyys nostovioituksia ja varas-
tointitauteja vastaan.

Pakkasvioitukset
Juurikas jäätyy -2°C ja sitä alemmissa lämpöti-
loissa. Tuohon lämpötilaan asti juurikkaan omat 
suojamekanismit, kuten sokeripitoisuus ja ioni-
konsentraatio, suojaavat juurikasta jäätymiseltä. 
Jäätynyt juurikas voidaan prosessoida, mikäli 
se pysyy jäässä. Sulaneessa juurikkaassa muo-
dostuneet haitalliset ”kumimaiset yhdisteet” 
(dextran ja levan) tekevät juurikkaasta kuitenkin 
prosessointikelvotonta. Sulamaan päässyt juuri-
kas on myös altis homeille ja bakteereille,  jotka 
lopulta aiheuttavat juurikkaan mätänemisen.

Lähteet:
Armstrong, M.J. ja Houghton, B.J. (1996). Sugar Beet 

Storage Trials: the results. British Sugar Beet Re-
view 64(3), 4-7.

Houghton, B.J. (1995). Would Diagnostic Test Improve 
Beet Storage? British Sugar Beet Review 63(3),12-
14.

Hopkinson, I. ja Jaggard, K.W. (2001). Sugar Beet Stora-
ge- The Science. British Sugar Beet Review 69(3),7-
9.

Campbell, L.G. ja Klotz, K.L. (2006). Storage; in: Sugar 
Beet ed. Draycott, A.P.; Blackwell Publishing, Ox-
ford. 387-408.
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Aumaajan muistilista

AUMAN PAIKKA
• Kovapohjainen tasainen alue, esim. sepelis-

tä tehdyt aumapohjat päällystettävä hiekalla 
(sepeli tunkeutuu juurikkaisiin), paitsi puh-
distuskuormaajalla lastattaessa aumapaikan 
on oltava pellolla

• Kantava tie aumalle
• Riittävästi tilaa auman ympärille ja hyvä 

kääntöpaikka
• Ei sähkö- tai puhelinlankoja vaikeuttamassa 

kuormausta
• Suojainen paikka
• Pohjois-eteläsuunnassa, jos mahdollista

VARAA PeITeMATeRIAALIT AJOISSA
• Olkipaalit
• Kiinnikkeet/painot
• Peitevaihtoehdot (pressu, muovi, toptex), 

puhdistuskuormaajalla peitemahdollisuute-
na myös turve ja olki

AUMAA VAIN HyVäLAATUISIA 
JUURIKKAITA
• Ei pakkasvaurioita, eikä Ritzoktonia vioittu-

neita juurikkaita
• Hyvin listitty
• Kolhiintumaton
• Vähän maata

SUOJAA JUURIKKAAT eNNeN SATeITA 
JA PAKKASIA
• Tuuleta aumaa noston jälkeen muutama päi-

vä. Auma on kuitenkin peitettävä välittömäs-
to ennen runsaita sateita ja pakkasia. Peitä 
huppuun, tuuletus auman harjalle.

SeURAA JUURIKKAIdeN SäILyMISTä 
AUMASSA
• Seuraa auman lämpötilaa
• Tuuleta tarvittaessa
• Lisää peitettä, kun ilma kylmenee

PeITTeIdeN POISTO VILJeLIJäN 
VASTUULLA
• Poista peitteet niin, että ne ovat helposti käy-

tettävissä seuraavalla kerralla.
• Varo, ettei kiinnikkeitä tai painoja tule kuor-

massa tehtaalle.
• Juurikkaiden mukana ei saa tulla tehtaalle 

turvetta, olkea, muovia, sahanpurua ym.

TäRKeää HUOMIOIdA
• Älä lähetä pilaantunutta juurikasta tehtaalle.
• Älä aumaa jäätynyttä juurikasta, vaan lähetä 

ne heti ensimmäisessä kuljetusvuorossasi teh-
taalle. 

• Jos omaan kuljetusvuoroon on pitkä aika, ota 
heti yhteyttä konsulenttiisi tilanteen kartoitta-
miseksi.

• Jos auman pinnalla on pilaantuneita juurik-
kaita, poista ne ennen kuormausta (pilaantu-
nut juurikas poistetaan näytteestä ja näin se 
lisää koko kuorman multapitoisuutta).

• Aumauksen laiminlyönti aiheuttaa toimituk-
sen siirtymisen vastaanottokauden loppuun.

• Ennen vastaanottoa tarkastetaan, ovatko juu-
rikkaat jalostuskelpoisia.

• Aumauskorvauksen saanti edellyttää juurik-
kaiden huolellista aumausta.
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Energiaa 
sokerintuotantoon 

hanke
järjestää Kasvinsuojeluainekoulutuksen 

 • Tuorlassa ke 17.9.2014, ammattiopisto Livian koulurakennus, 
Auditorio (Tuorlantie 1, Piikkiö)

 • Säkylässä to 18.9.2014, ravintola Myllynkiven Vihreä Sali 
(Kivenhakkaajantie, Säkylä)

    Ohjelma
 • klo 9:00–9:30 Kahvi
 • klo 9:30–12:30 Koulutus
  Kasvinsuojeluaineiden asianmukainen, kestävä ja turvallinen 

käsittely ja käyttö
  Integroitu kasvinsuojelu juurikkaalla (IPM)
  Kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvät riskit ja niiden hallinta
  Levitysvälineiden käyttö ja huolto
 • Klo 12:30–13:30 Lounas koulutukseen osallistuneille
 • Klo 13:30–14:30 Tentti

Päivän lopuksi (klo 13:30–14:30) on mahdollista suorittaa uudenmuotoinen 
tutkinto kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille. Tutkinto suoritetaan ten-
tin muodossa, aiheena ovat aamupäivällä läpikäydyt kasvinsuojeluasiat. 2015 
alkaen tutkinnon tarvitsevat myös ne, jotka ostavat ammattikäyttöön tarkoi-
tetut kasvinsuojeluaineet tilalle ja/tai suunnittelevat ruiskutusohjelmia, vaik-
ka eivät tekisikään itse ruiskutustöitä. Tenttiin voi tulla myös ilman, että on 
osallistunut koulutukseen ja koulutukseen voi osallistua ilman että tekee tut-
kintoa. Sekä koulutus että tutkinto ovat juurikkaanviljelijöille maksuttomia.  

Ilmoittaudu mukaan viimeistään ke 10.9.2014, 
tiina.from@sjt.fi tai 040 581 4443. Ilmoita samalla, osallistutko sekä 

koulutukseen että tenttiin vai vain toiseen tilaisuuteen. 
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Sucros Oy järjestää viljelijöilleen
leikkimielisen juurikkaan kasvatus -kilpailun

Tuo painavin juurikkaasi syksyn hanketilaisuuteen joko
•  ke 17.9 Tuorlaan tai
•  to 18.9 Säkylään.
Tarkemmat tiedot tilaisuuksista löydät SjT:n ja Sucroksen kotisivuilta.

Punnitukseen osallistutaan tuomalla yksi juurikas muovikassissa 
yms., jonka mukana on tieto kasvupaikan maalajista, esikasvista, 

siemenlajikkeesta ja tietenkin oma nimesi.
Sijoitukset julkistetaan kun molemmat tilaisuudet on pidetty ja  

kaikki juurikkaat punnittu.

Kasvata Painavin
Juurikas vm 2014

Onnea kisaan!

Palkinnot:
1.sija: Matka Beet Europe  

2014 -tapahtumaan
Puolaan 1–3.10.14  

(järjestäjänä  
Energiaa sokerituotantoon -hanke)

2.sija: 200 kg sokeria
3.sija: 100 kg sokeria
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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 Markus Anttila  010 431 4813
   040 678 5757

 Marika Muntola  010 431 4876 
   040 146 9330

 Petri Suvanto  010 431 4878 
   045 805 6856

Ruotsinkieliset Sakari Malmilehto  040 518 9087
   s-posti:
   sakari.malmilehto@ 
	 	 	 sjt.fi

SOKeRIJUURIKKAAN TUTKIMUSKeSKUS 
   Toivonlinnantie 518        
  21500 PIIKKIÖ faksi (02) 737 6409

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

Johtaja Susanna Muurinen   050 438 6191

Tutkija Marja Turakainen   050 382 5552

Tutkija Sakari Malmilehto  040 518 9087

Tutkimusagrologi Marte Römer-Lindroos 040 773 9343

Tutkimusagrologi Hanne Riski, äitiyslomalla 040 773 9353

Kenttämestari Harri Louramo  040 773 0585

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  Tero Sainio Kirjolantie 125 0400 829 499
neuvottelukunnan puheenjohtaja  24800 HALIKKO 
  



100 g pehmeää voita tai margariinia
 2 ½ dl Dansukker Fariinisokeria

 2 kananmunaa
 1 ½ dl kermaviiliä

 1 dl puolukkahilloa
 3 dl vehnäjauhoja

 1 rkl kanelia
 1 tl neilikkaa
 1 tl inkivääriä

 1 maustemitta maustepippuria
 (tai 2 rkl piparkakkumaustetta)

 1 tl soodaa

Vaahdota rasva ja fariinisokeri. Lisää munat 
yksitellen. Sekoita joukkoon kermaviili ja hillo. 

Sekoita keskenään jauhot, mausteet ja sooda 
ja lisää ne taikinaan. Sekoita taikina tasaiseksi 

ja kaada voideltuun ja korppujauhotettuun 
vuokaan (noin 2 l). Kypsennä kakku uunin 

alaosassa 175 °C 45–55 minuuttia.  
Anna jäähtyä.

Vinkki!
Tarjoa kakkua kermavaahdon ja 

puolukkahillon kera.

Puolukkainen 
maustekakku


