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Muutosten vuosi 2015

T

ätä kirjoittaessani satovuosi on
saatu päätökseen ja joulun läheisyys hirvittää. Koekentillä vuosi
oli kiireinen, siitä suoriuduttiin
hyvin, kiitos SjT:n henkilökunnalle. Töiden tuloksia esitellään tässä lehdessä ja lisää 2015 viljelypäivillä. Vuoden 2014 aikana päätökseen tuli
myös Energiaa sokerintuotantoon koulutushanke. Koulutuksiin osallistui runsaasti väkeä. Toivottavasti koulutuksista on saatu hyvää informaatiota kotiin vietäväksi ja sitä on voitu hyödyntää käytännössä. Kiitos kaikille osallistujille,
hankkeen vetäjälle ja hankkeen kouluttajille.
Tavoitteenamme on tarjota myös tulevaisuudessa viljelijöille ajankohtaista juurikkaanviljelyyn
liittyvää tietoa uudessa koulutushankkeessa.

V

uosi 2015 tuo tullessaan monenlaista jo odotettavissa olevaa ja kenties
odottamatontakin muutosta. Tässä
vaiheessa tiedot tulevista tukiuudistuksista ja niiden ehdoista ovat vielä vahvistamatta. Muutosta on tulossa niin tilakohtaisiin
toimenpidevalintoihin, tukitasoihin kuin lannoiterajoihinkin. Juurikkaaseen liittyen saneerauskasvien käyttö viljelykierrossa tulee helpottumaan tukien osalta ja mitä todennäköisimmin
starttifosforin käyttö juurikkaalla tullaan sallimaan mm. arveluttavan korkeassa viljavuusluokassa. Tulevan kauden juurikkaan hintaneuvottelut ovat käynnissä ja sopimusta odotetaan
intensiivisellä mielenkiinnolla. Juurikkaan hinta
on tärkeä osa työn mielekkyyttä ja työssä jaksa-

mista, tämä fakta on laajasti tunnustettu, mutta
toivottavasti yksimielisyys asiasta ei lopu tähän.

M

uita tulevan vuoden muutoskeskusteluja tulee olemaan SjT:n toimitilojen muuttuminen. Kasvukaudella 2015 SjT tulee kuitenkin
toimimaan viimeisten seitsemän vuoden tapaan
Ammatiopisto Livian tiloissa ja pelloilla Kaarinassa ja Paimiossa. Omassa toiminnassamme
olemme jatkuvasti viimevuosina törmänneet
tutkimustyön kipupisteisiin: kustannusten
karsimiseen, työvoiman saatavuuteen ja työn
sujuvuuteen. Olemme toki aiemmalla toiminnallamme jo osoittaneet, että muutos on myös
mahdollisuus ja tuo mukanaan uusia ajatusmalleja. Ratkaisu uudesta sijoituspaikasta tulee
alkuvuodesta 2015 ja siihen tarvittavia muuttovalmisteluita päästään käynnistämään vuoden
aikana. Toivomme tulevan ratkaisun antavan
parhaat mahdolliset saatavilla olevat puitteet
tutkimustyölle.

K

aikkien näiden muutosten lisäksi
jokainen vuosi ja kasvukausi on
aina tuonut mukanaan yllätystekijöitä ja niin varmasti tulevakin vuosi. Suhtautukaamme kuitenkin tuleviin muutoksiin ”intuitiollamme” eli innostuneesti ja nopeasti mukaan lähtemällä, uutta suunnittelemalla
ja unohtakaamme jyrkkä muutosvastarinta.
Hyvää Uutta Vuotta 2015

Susanna Muurinen
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Lähes täydellinen
juurikasvuosi 2014

J

uurikasvuotta 2014 on kehuttu jo moneen
otteeseen ja kehumista voi hyvällä syyllä
jatkaa varsinkin, kun pelloilla kasvaneet
juurikkaat alkavat olla pikkuhiljaa jo sokerina
täysissä laareissa.
Ennustaminen on vaikea laji. Se pitää paikkansa kaikilla toimialoilla, joilla jollain lailla pitää
suunnitella omaa tekemistään monen muuttujan suhteen, joiden kehitys ei ole tiedossa. Esimerkiksi, kun katsotaan kesäkuuta 2014, jolloin
paikka paikoin juhannuksena oli kylmempää
kuin edellisenä jouluna, niin oli vaikea uskoa
kuinka hyvä juurikasvuosi onkaan tulossa.
Toki monta hyvää satoa ennustavaa asiaa oli
kyllä nähtävissä. Kevät oli aikainen, taimettuminen tasaista, hallavauriot olivat kokonaisuuteen
verrattuna hyvin pienet ja kasvinsuojelutoimenpiteet olivat onnistuneet hyvin. Nämä ovat tietenkin hyvin tärkeitä eväitä kohti korkeaa satoa.
Syyskuussa viimeiset kasvustotutkimukset ennakoivat jo hyvää satoa, näkymä oli tällöin, että

yli 40 tonnin keskimääräiseen juurisatoon tullaan pääsemään. Toistaiseksi 40 tonnin juurisadot on ylitetty vuosina 2006, 2007, 2011 ja 2013.
Vuodesta 2014 tuli sokerisadolla per hehtaari
mitattuna historian paras sato. Juurisadoksi
muodostui 45,8 tn/ha, joka on viljelyhistorian
toiseksi korkein.
Sokeripitoisuuden ollessa noin viiden vuoden
keskiarvolukemissa (16,5%), tarkoittaa se, että
maakiintiö tulee täyteen ja carry over -sokeriakin syntyy noin 11 000 tonnia. Tämä on erinomainen asia.
Sokerijuurikkaan vastaanotto ja prosessointi on
pääsääntöisesti sujunut hyvin. Pieniä konerikkoja tehtaalla on toki ollut, mutta isommilta haasteilta on vältytty. Juurikasaumat on peitetty tänä
vuonna pääsääntöisesti hyvin ja siten juurikkaat
ovat pysyneet terveinä pakkasenkin vallitessa,
kiitos siitä teille hyvät viljelijät. Hyvälaatuisen ja
terveen juurikkaan toimittaminen tehtaallemme
on toimivan sokeriprosessin elinehto.

Tero Tanner
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columbus

columbus
Sokerikuningas!
columbus on Suomeen sopiva yleislajike, joka antaa korkean sadon
kasvukaudesta riippumatta. columbus on uuden sukupolven sokerijuurikas,
joka yhdistää korkean sadon ja puhtauden. Lajike on jalostettu suomalaisiin
viljelyolosuhteisiin ja sopii siksi ilmastoomme ja maalajeihimme täydellisesti.
columbuksen korkea puhtaus mahdollistaa hellän korjuun, joka varmistaa
juurikkaan sokeripitoisuuden säilymisen. Strube tunnetaan erinomaisesta
siemenlaadustaan, jonka lisäksi columbuksella on nopea ja tasainen itävyys
- teknologiamme ansiosta.
• Korkea sokeripitoisuus
• Erinomainen juurimuoto varmistaa onnistuneen korjuun
• Huippu sokerisato
• Täydellinen lajike sekä aumaamiseen että kuljetukseen

Innovaatioita ja perinteitä

Strube GmbH & Co. KG | Markus Sjöholm | M + 358 50 - 5412587 | m.sjoeholm@strube.net | www.strube-international.net

Koekausi 2014

S

jT:n mittauksissa routa käväisi helmikuussa 65 cm:ssä mutta jo maaliskuun puolivälissä routa oli sulanut kokonaan. Lunta oli
koko talven aikana enimmillään vain noin 5 cm.
Huhtikuun puolivälissä alkoi pari viikkoa kestänyt lämmin ja kuiva kausi, jolloin pellot kuivuivat nopeasti.

Kylvö
Tuorlan koelohkojen muokkaus aloitettiin Pietilän lajikekoelohkon tasauksella jo ennen pääsiäistä. Kylvömuokkaus aloitettiin heti pääsiäisen
jälkeisellä viikolla ja ensimmäiset kokeet kylvettiin 24.4., noin kaksi viikkoa keskimääräistä
kylvöaikaa aikaisemmin. Toukokuun alussa oli

melko kylmää ja muutamana päivänä räntäkuuro yllätti kylväjät. Toukokuun sademäärä oli 29
mm. Ennen kuin kaikki kokeet saatiin kylvettyä,
oli osa pelloista ehtinyt jo kuivua liikaa ja niille
oli vaikea saada hyvä kylvöpohja.
Juurikkaat taimettuivat tasaisesti. Kesäkuun
puolesta välistä kuun loppuun jatkunut kylmä
kausi hidasti selvästi juurikkaan kehitystä. Koealueilla ei tullut pakkasvioituksia.

Kasvinsuojelu
Koealueiden rikkakasvitorjunta aloitettiin toukokuun puolivälissä. Kesäkuun kylmä sää hidasti jonkin verran myös rikkakasvien kasvua.
Ruiskutusvälit olivat hieman pidemmät kuin normaalisti.
Elokuun puolessa välissä havaittiin
jonkin verran Ramulariaa yhdellä
koepellolla, joka osittain ruiskutettiin
ramulariaa vastaan.
Kokeet saatiin nostettua hyvissä olosuhteissa ja viimeiset ruudut nostettiin
lokakuun lopulla.

Vuoden 2015 lajikkeet

D

iana KWS (KWS 2011) on ollut vuosina 2012–2014 yksi lajikekokeiden mittarilajikkeista korkean satonsa vuoksi.
Viimeisen kolmen vuoden satotuloksissa se on
yhä edelleen sokeri- ja juurisadossa mittarisatoa
parempi. Sokeripitoisuus mittarin tasoa. Kukkavarsia on esiintynyt viimeisen kolmen vuoden
kokeissa kaikkina kolmena vuonna. Osoittanut
jalostajan ilmoittamaa Aphanomyces-sietoa lievässä taimipoltetilanteessa myös SjT:n kokeissa.
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Lisanna KWS (KWS 2015) on uusi ankeroista
sietävä lajike, jonka satotaso niin ankeroisista
vapaalla kuin ankeroisten saastuttamalla koelohkoilla ollut kolmena koevuotena mittarilajikkeita hivenen alhaisempi, mutta jonka sokeripitoisuus ja muut laadulliset ominaisuudet ovat
olleet kokeissa selvästi mittaria parempia.
Corvinia (KWS 2013) Juurisadoltaan mittarin
luokkaa. Lajikkeen sokerisato mittaria parempi.

Lucilla KWS (KWS 2009) Sokeri- ja juurisadoltaan mittarin tasoa. Vaihtelevasti kukkavarsia,
hyvä Ramularian kestävyys.
Liszt (Strube 2015) on uusi lajike, joka on juurisadoltaan mittaria heikompi. Sokeripitoisuudel-
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Ei kukkavarsia kokeissa 2010–214. Ramulariaherkkyys vaihteleva, altis tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan lehtisairauksien uhatessa

taan ja muilta laatuominaisuuksiltaan mittaria
parempi kokeissa vuosina 2012–2014.
Columbus (Strube 2013) Sokeri- ja juurisato
mittarin luokkaa 2012–2014. Ei kukkavarsia kokeissa 2010–2014. Lajikkeella muita tasaisempi
taimettuminen kokeissa.
Igloo (SES VanderHave 2015) Juurisadoltaan
mittaria alhaisempi. Sokeripitoisuus mittaria parempi. Aphanomyces sietoa lievässä taimipolte-
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Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa
Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa
Lajikkeella jonkin verran Aphanomyces sietoa keväällä
Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa
Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen
Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi
Lajike tässä ominaisuudessa hyvä
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tilanteessa. Jonkin verran kukkavarsia kolmena
koevuotena.
Tipi (SES VanderHave 2015) uusi ankeroista sietävä lajike. Juurisadoltaan ja sokeripitoisuudeltaan puhtaissa koeolosuhteissa mittarin tasoa.
Ankeroisen saastuttamalla koelohkolla hyvin
keskinkertainen juurisato muihin ankeroislajikkeisiin verrattuna.
SY Muse (Syngenta Seeds 2012) Sokeri- ja juurisato mittaria parempi vuosina 2010–2014. Sokeripitoisuus mittarin luokkaa. Jonkin verran kukkavarsia kolmen vuoden kokeissa. Ramulariaherkkyys vaihteleva, altis tautipaineessa, syytä
varautua ruiskutuksiin. Aphanomyces-sietoa
lievässä taimipoltetilanteessa.
SY Cata (Syngenta Seeds 2011) Sokeri- ja juurisato mittaria parempi 2010–2014. Sokeripitoisuus
mittarin luokkaa. Kukkavarsia vaihtelevasti
kolmena vuonna kokeissa. Ramularian sietoa
lievässä tautitilanteessa.

Tromb (Syngenta Seeds 2015) uusi ankeroista sietävä lajike. Sokerisadoltaan ankeroisesta
vapaalla koelohkolla mittaria heikompi mutta
ankeroisen vaivaamalla koelohkolla muita ankeroisenkestäviä lajikkeita satoisampi.
Smash (Syngenta Seeds 2014) Sokeri- ja juurisato mittaria parempi 2011–2014. Sokeripitoisuus
mittaria hieman alhaisempi. Jonkun verran kukkavarsia. Ramulariaa vaihtelevasti kokeissa.
Princeton (Maribo Seed 2014) Sokeri- ja juurisato mittaria parempi 2011–2014. Sokeripitoisuus
mittaria hieman alhaisempi. Vaihtelevasti kukkavarsia. Ramulariaa vaihtelevasti kokeissa, altis tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan
lehtisairauksien uhatessa.
Flexness (Maribo Seed 2015) Sokeri- ja juurisato
mittaria parempi 2012–2014. Myös sokeripitoisuus mittaria korkeampi. Jonkun verran kukkavarsia. Ramularia-sietoa lievissä tautitilanteissa.

Susanna Muurinen ja Marte Römer-Lindroos
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On nopeiten taimettuva juurikaslajike Suomessa 124 %
Hyvän satovuoden takaamiseksi juurikkaiden tulee taimettua nopeasti
ja tasaisesti. Tämän varmistaa 3D-teknologian avulla kehitetty Struben
Liszt-lajike.
•

Hyvin korkea sokeripitoisuus 104%*

•

Nopea ja tasainen taimettuminen 124%**

•

Sopii hyvin kaikille maalajeille

* Viralliset lajikekokeet, SjT 2012-2014
** Viralliset lajikekokeet, SjT 2014

Innovaatioita ja perinteitä

Strube GmbH & Co. KG
Markus Sjöholm
M + 358 50 - 5412587
m.sjoeholm@strube.net
www.strube-international.net

Mustat juurikkaat
– Rhizoctonia

Jos juurikkaiden pinta on musta ja halkaistun juurikkaan sisäosa on
osittain tai kokonaan ruskea, kyseessä on Rhizoctonia eli juurilaho (eng.
root rot). Sairaus etenee juurikkaissa ja pahoin saastuneet juurikkaat
mätänevät lopulta. Ensimmäinen merkki taudista on pellolla esiintyvät
laikut, joissa juurikkaan naatti on nuutunut tai kellastunut. Myöhemmin
lehdet kuolevat mutta jäävät kiinni kruunuosaan.

kruunuosaan esim. harauksessa, sieni pääsee
sitä kautta myös juurikkaaseen (eng. crown rot).
Juurikkaalla R. solani aiheuttaa taimivaiheessa
myös taimipoltetta yhdessä muiden taimipoltesienten kanssa, mutta sen merkitys on kuitenkin
vähäinen.

Rhizoctonia esiintyy pellossa laikkuina.
Rhizoctonia solani on Basidiomycete-heimoon
kuuluva kantasieni. Se elää maassa ja esiintyy
pelloilla luontaisesti maalajista riippumatta. Sieni leviää pellolta toiselle helposti maa-aineksen
mukana. Sienirihmasto säilyy maassa ja kasvijätteessä eikä häviä, vaikka pellolla ei viljeltäisi
sen isäntäkasveja. Loppukesällä voidaan havaita juurikkaan pinnassa tummanruskeita/mustia
alueita, jotka johtuvat siitä, että Rhizoctonia-sieni
tuhoaa juuren solukkoa. Jos maata siirtyy juuren
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Rhizoctonian vioitusta juurikkaassa.
Eri kasvilajeilla esiintyvät Rhizoctonia sienet
jaetaan 14 spesifiseen anastomoosi-ryhmään
(AG). Sen vuoksi Rhizoctonia solani -sienellä on

lukuisia eri isäntäkasveja. Juurikkaalla esiintyvä
sienikanta kuuluu AG 2-2 IIIB-ryhmään, joka infektoi myös maissin. Perunan Rhizoctonia sieni
kuuluu anastomoosiryhmään AG-3, joten se ei
aiheuta Rhizoctoniaa juurikkaalla.
Suomessa Rhizoctonian esiintymistä juurikkaalla on havaittu vain vähän, vuosittain havaintoja
ilmoitetaan vain muutamia. Tilannetta ja sen kehittymistä on kuitenkin tarkkailtava aktiivisesti,
ettei tauti pääse leviämään laajalti juurikaslohkoille Suomessa. Euroopassa ja USA:ssa Rhizoctoniaa esiintyy laajasti ja se aiheuttaa merkittäviä
satotappioita ja laadun menetystä juurikkaalla.
Ulkomailla suurin syy laajoihin esiintymiin on
maissin laaja viljely juurikaan kanssa samassa
kierrossa. Maissi on juurikkaan kanssa saman
Rhizoctonia sienen isäntäkasvi.

Viljelykierto/isäntäkasvit
Taudin torjunnassa ja hallinnassa on tärkeää
noudattaa riittävän pitkää viljelykiertoa ja välttää isäntäkasvien viljelyä. Huolellinen rikkakasvien torjunta on tehtävä myös muilla viljelykasveilla. Myös monet kukat ja puut ovat sen
isäntäkasveja. Mitä enemmän kasvijätettä jää
maahan, sitä suurempi tautiriski on seuraavina
vuosina. Tämän lisäksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa Rhizoctoniaa torjutaan lajikevalinnalla ja
kemiallisesti ruiskuttamalla kasvusto aikaisessa
vaiheessa Amistarilla. Markkinoille on tulossa
uusi Amistar (Proven Amistar), tosin aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Olosuhteet
Rhizoctonia solani -sieni viihtyy kosteassa ja lämpimässä maassa. Sienelle optimaaliset kasvuolosuhteet ovat, kun lämpötila on noin 20 C° ja
heinä-elokuussa sataa kohtalaisen paljon. Pellon
huono kasvukunto, huonosti toimiva ojitus ja

Juuren tuhoutuessa myös naatti kuolee.
varsinkin maan tiivistyminen lisäävät merkittävästi tautia juurikkaalla. Sadetus lisää maan
kosteutta ja taudin määrää maassa.

Laatu ja varastointi
Pahoin saastuneiden juurikkaiden sokeripitoisuus on alhainen, sitä vastoin amino-N-, Na- ja
K- pitoisuudet saattavat kohota. Alueet, joissa
on erittäin sairaita juurikkaita, jätetään kokonaan nostamatta. Sairaita juurikkaita ei kannata
myöskään aumata, koska ne eivät säily aumassa
ja tartuttavat terveet juurikkaat. Sairaat juurikkaat toimitetaan suoraan tehtaalle. Jos pellossa
on korkea tautipaine, kannattaa juurikkaat nostaa ajoissa, jolloin juurikkaissa on vielä tervettä
osaa jäljellä.
Rhizoctonian kontrollointi juurikkaalla
• Viljelykierto vähintään 4 vuotta
• Maan kasvukunnosta huolehtiminen
• Tiivistymisen ehkäiseminen
• Ojitus kunnossa

Marja Turakainen
Juurikassarka • Betfältet 3/2014 -
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EDENHALL

Kiitos kuluneesta vuodesta,
ja menestystä uuteen vuoteen!

Jo nyt kannattaa hankkia nostokone
valmiiksi syksyä varten!
Ilmoittakaa toivomuksenne, niin
räätälöimme nostokoneen juuri teidän
tarpeidenne mukaan.
Edenhall 754
Katso tämän hetken konetilanne
kotisivuiltamme edenhall.ﬁ

Vervaet 17T -01 nostokone
Kuva on otettu Porissa syksyllä -14

Schmotzer 12-rivinen rivihara.

Schmotzer 12-rivinen tarkkuuskylvökone.

Schmotzerin tarkkuuskylvökoneita meiltä!

Schmotzerin riviharoja meiltä!
Myös kameraohjattuja.
Schmotzer UD 3000

Kone ja varaosamyynti: Torbjörn Nyberg Puh. 0500234002 info@edenhall.ﬁ
Edenhall huolto ja Vervaet myynti: Sebastian Lindqvist Puh. 0400235648

www.edenhall.ﬁ
SILIKAATTIKALKKIA
www.silikaattikalkki.fi
Maan kalkitsemiseen edullinen vaihtoehto on Silikaattikalkki. Hienorakeisuutensa johdosta sen
pienet rakeet liukenevat helposti ja nopeasti. Silikaattikalkki on kotimainen kalkkiteollisuuden
sivutuote, joka soveltuu myös luomuviljelyyn ja sen uusiokäyttö säästää luontoa.
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Kiinniteainekoe

J

uurikkaalla rikkakasvien torjuntatehon
varmistamiseksi suositellaan, että tankkiseokseen lisätään kaikilla ruiskutuskerroilla
kiinniteöljyä. Kiinnitteet parantavat torjuntaaineen tunkeutumista rikkakasveihin ja niiden
kiinnittymistä lehtien pinnalle. SjT testasi vuosina 2013 ja 2014 eri kiinnitevalmisteita ja eri käyttömääriä. Kokeessa oli Sunoco (parafiiniöljy) ja
Maatilan Beet Ultra (rapsiöljy) sekä AminoFert,
joka on lehtilannoite (typpeä 8.5 % sekä aminohappoja ja peptidejä). Ruiskutusmäärät oli suunniteltu siten, että lohkolla viljellään juurikasta
kahdesti kolmen vuoden aikana. Koepaikkojen
maalaji oli hiuesavi tai hietasavi. Kevätvehnä oli
esikasvina molempina vuosina.

Ruiskutusvioitus
Kevät 2013 oli kuiva ja ruiskutukset vioittivat
juurikkaita kohtalaisesti. Tulosten perusteella
AminoFertin ruiskutusvioitus oli juurikkaissa
alhaisin (2.4), mikä antoi viitteitä siitä, että se vähensi ruiskutusten aiheuttamaa stressiä juurikkaalla (kuva 1).
Vuonna 2014 ruiskutusten aikaan oli viileää ja
kosteutta oli riittävästi. Sen vuoksi ruiskutusvioitukset jäivät alhaisiksi eikä eri kiinniteaineiden välillä ollut eroja, vioitusarvo oli kaikilla
ruiskutusten jälkeen 1.3 (kolmen ruiskutuskerran keskiarvo).

Kuva 1. Silmämääräinen ruiskutusvioitusarvostelu eri kiinniteaineita käytettäessä v. 2013
kokeessa. Tulos on kolmen ruiskutuksen keskiarvo. Arvosteluasteikko 0–10: 0=ei vioitusta,
10=kasvusto täysin tuhoutunut.

Torjuntateho
Kesän kuivuus vuonna 2013 lisäsi rikkakasvien
torjunta-ainekestävyyttä ja se näkyi torjuntatehoissa (kuva 2). Tankkiseokset torjuivat eri kiinniteaineita käytettäessä rikkakasveista kuitenkin
yli 80 % (kuva 2). Paras teho saatiin AminoFertin
(3 x 3.0 l/ha) ja Sunocon (3 x 1.5 l/ha) tankkiseoksille, joilla teho oli yhtä hyvä (88 %).
Kesä 2014 oli rikkakasvitorjunnan kannalta
suhteellisen hyvä. Tämä näkyi torjuntatehoissa,
jotka olivat edellisvuotta paremmat. Parhaiten
rikkakasveja torjui tankkiseos, johon oli lisätty
Sunocoa 3 x 0.5 l/ha (97 %). AminoFertin 3 x 1.0

		 Tankkiseos
Safari
BetanalSE
Tramat
Sunoco
Beet Ultra
			
500 SC
v. 2013
30 g/ha
1.5 l/ha
0.2 l/ha
3 x 0.5 l/ha
0.25 l/ha ja 2 x 0.35 l/ha
				
3 x 3.0 l/ha
				
3 x 1.5 l/ha
v. 2014
30 g/ha
1.5 l/ha
0.2 l/ha
3 x 0.5 l/ha
0.25 + 2 x 0.35 l/ha
						
						

AminoFert
3 x 1.0 l/ha
3 x 1.0 l/ha
3 x 2.0 l/ha
3 x 3.0 l/ha

Taulukko 1. Tankkiseos ja Sunocon, Beet Ultran ja AminoFertin käyttömäärät v. 2013 ja 2014.
Vuonna 2013 Sunocoa testattiin eri käyttömäärillä 0.5, 1.0 ja 1.5 l/ha. Vuonna 2014 AminoFertillä
tutkittiin kolmea käyttömäärää 1,0, 2,0 ja 3,0 l/ha. Ruiskutuskertoja oli kolme.
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Kuva 2. Torjuntateho (%) eri kiinniteaineita
käytettäessä v. 2013.
l/ha alhainen käyttömäärä näkyi myös hieman
alhaisempana tehona (kuva 3).

Sato

Kuva 3. Torjuntateho (%) eri kiinniteaineita
käytettäessä v. 2014.

Kuva 4. Sato ja sokeripitoisuus eri kiinniteaineita käytettäessä v. 2013.

Vuonna 2013 korkein sato oli käytettäessä AminoFertiä 3 x 3.0 l/ha (55,7 tn/ha) tankkiseoksessa, mutta sen sato ei eronnut merkitsevästi muista koejäsenistä (kuva 4). Sokeripitoisuuksissa ei
ollut merkitsevää eroa ruiskutettujen koejäsenten välillä.
Vuonna 2014 satotaso oli huomattavasti korkeampi kuin edellisenä vuotena. Eri kiinniteaineiden tankkiseoksilla ei ollut sadon eikä sokeripitoisuuden välillä merkitsevää eroa (kuva 5).
Tuloksista voidaan selvästi havaita miten ilman
rikkakasvien torjuntaa juurikkaan sato jäi hyvin
alhaiseksi (35 tn/ha). Koelohkolla oli korkea rikkakasvipaine, ruiskuttamattomissa ruuduissa
oli yksivuotisia rikkakasveja keskimäärin 221/
m2.

Yhteenveto
Kahden vuoden tulokset osoittivat, että tankkiseoksessa eri kiinniteaineita käytettäessä rikkakasvien torjuntatehoissa päästiin parhaaseen
tulokseen, jos kiinnitteen määrä on suositusten
mukainen olosuhteisiin nähden. Kiinniteaineiden käyttö ei vaikuttanut juurikkaan satoon tai
sokeripitoisuuteen.

Kuva 5. Juurisato (kg/ha) ja sokeripitoisuus
(% )eri kiinniteaineita käytettäessä v. 2014.
Marja Turakainen
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Neljän ruiskutuksen ohjelma
alhaisilla ainemäärillä

T

anskassa rikkakasvien torjunta-aineiden
määrät ovat alhaisia ja torjuntatehoa
parantaakseen juurikkaan viljelijät ruiskuttavat neljä kertaa viikon välein. SjT:n Neljän
ruiskutuksen ohjelman -kokeen havaintojen perusteella pellot olivat huomattavan puhtaat rikkakasveista. Koe toteutettiin vuosina 2012–14.
Käyttömäärät on esitetty taulukossa 1.
Koelohkojen maalaji oli savi (hiuesavi, hietasavi). Esikasvina oli joka vuosi kevätvehnä.

Torjuntateho
Tulosten perusteella vuosina 2012 ja 2014 molemmilla ohjelmilla rikkakasvien torjuntateho
oli erittäin hyvä (kuva 1). Neljän ruiskutuskerran
ohjelmalla (4 X) oli vain hieman heikompi teho
(kuva 1). Vuosi 2013 oli kuiva ja torjuntateho jäi
alhaisemmaksi kahteen muuhun vuoteen verrattuna. Kyseisenä vuotena torjuntateho oli neljällä
ruiskutusohjelmalla hieman parempi kuin kolmen kerran ruiskutuksella. Molemmat ohjelmat
torjuivat savikkaa, mataraa, peippiä, pelto-orvokkia ja pihatatarta lähes yhtä tehokkaasti.

Kuva 1. Eri ohjelmien torjuntateho vuosina
2012–14.

Taulukko 1.
Ainemäärät tankki
seoksissa v. 2012–14.

Kuva 2. Sato (kg/ha) ja sokeripitoisuus (%)
ruiskuttamattomassa ja Safari-ohjelmissa.
Tulokset ovat Safari-ohjelmissa kolmelta ja
ruiskuttamattoman koejäsen osalta kahdelta
vuodelta.

Sato ja laatu
Neljän ruiskutuskerran ohjelmassa juurisato
ja sokeripitoisuus eivät eronneet merkitsevästi
normaali ruiskutuksesta (kuva 2). Ruiskutusohjelmien välillä ei ollut eroa aminotyppi-, kaliumja natriumpitoisuudessa.

Yhteenveto
Kolmen vuoden koetulosten perusteella alhaisilla ainemäärillä viikon välein tehdyllä ruiskutuksella saatiin lähes yhtä hyvä torjuntateho kuin
normaaliruiskutuksella. Neljän kerran ruiskutus
ei vaikuttanut satoon eikä sokeripitoisuuteen.
Ruiskutuskertoja tulee yksi enemmän mutta
vastaavasti säästöä tulee pienempien ainemäärien kautta. Neljän ruiskutuksen ohjelma soveltuu
hyvin integroidun kasvinsuojelun periaatteisiin,
jossa pyritään vähentämään kasvinsuojeluaineiden käyttöä sadon määrästä tai laadusta tinkimättä.

Normaali, 3 ruiskutusta
v. 2012
v. 2013–14
Neljä ruiskutusta viikon välein
v. 2012–14

Safari

Betanal

Tramat

Sunoco

20 g/ha
30 g/ha

1.5 l/ha
1.5 l/ha

0.2
0.2

0.5
0.5-0.8

10 g/ha

1.0 l/ha

0.1 l/ha

0.5-0.8

Marja Turakainen
Juurikassarka • Betfältet 3/2014 -

15

1. luokan*
ankeroissaneeraaja
*Saksassa virallisesti testattu

MAXIMUS
-öljyretikka

Saneeraus-, maankuohkeutus- ja kerääjäkasvit

92400 Ruukki, Puh. (08) 270 7200, (02) 762 6200

www.naturcom.fi

PNEUMAATTINEN
JUURIKKAAN KYLVÖLANNOITIN
vielä kevään 2015 kylvöille
– soita ja kysy lisää!
Suunnitteletko uuden nostokoneen hankintaa? Pyydä tarjous!

Varaosat
juurikasnostokoneisiin
suoraan valmistajalta
15 % alennuksella
3.12.2014–31.1.2015.

Alennus koskee yli 500€ (alv0 %) tilauksia,
tilaus tehtävä tarjousaikana valmistajalle.
Ei jälleenmyyjille.
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Opintie 4
23100 Mynämäki
www.ratasjaruuvi.fi

Makea valinta:
Menestys on siemenessä
CORVINIA
Vähän kukkavarsia
Korkea sokeri %
Korkea sokeripitoisuus-hyvä kuljetustalous
* Lähde: Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

www.kws.com
KWS SCANDINAVIA A /S

///

Harolantie 444 B

27400 Kiukainen

Puh.: 050 599 2714

Sähköposti: jaakko.perttu@kws.com
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Nostotappiotutkimuksen
tuloksia
Nostotappiot ovat merkittävä, mutta usein vähälle huomiolle jäävä, kuluerä
viljelijälle. Sucros toisti edellisenä vuonna tekemänsä nostotappiotutkimuksen
kiinnittääkseen viljelijöiden huomion oikeiden säätöjen tekemiseen. On
kuitenkin syytä muistaa, että nostotappioon vaikuttavat monet muutkin asiat,
kuten vallitsevat sääolot ja maalaji.

V

uoden 2014 nostotappiotutkimuksessa
tutkittiin viime vuoden tapaan kahdeksan tilan tappiot. Edustettuina olivat
yleisimmät Suomessa käytetyt nostokoneet,
Holmer, Kleine, Thyregod, 2x Edenhall, 2x Juko
ja uusimpana tulokkaana itsekulkeva 6-rivinen
Grimme. Huhkin korjuutappioita ei tänä vuonna tutkittu, koska 2013 tutkimuksessa sen erinomainen nostotarkkuus tuli jo osoitetuksi. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus ei ole toimia konevertailuna, vaan keskittyä nosto-olosuhteiden,
koneen säätöjen yms. aiheuttamiin tappioihin.
Tutkimus toteutettiin samaan tapaan kuin vuonna 2013. Tutkimuslohkolle rajattiin neljä koeruu-

Etsii vaan ei löydä, tappioita n. 100 kg/ha.
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tua (20 m * 6 riviä), joista kerättiin pinnalle varisseet, rikkoutuneet ja nostamattomat juurikkaat.
Aumatuista juurikkaista kerättiin yhdeksästä
kohdasta 25 juurikkaan näyte, joista tutkittiin
katkenneet hännät ja listintätulos. Keskimääräiseksi kokonaistappioksi kaikkien tilojen osalta
tuli 4 877 kg/ha.

Nostokausi 2014
2014 oli olosuhteiltaan edellisvuoden kaltainen eli lähes optimaalinen juurikkaan nostoon.
Kuivuuden takia maa oli monin paikoin todella
kovaa, mikä aiheutti suuren määrän hännän katkeamisesta johtuvaa korjuutappiota kaikilla tutkimustiloilla (yli 50 % kokonaistappioista). Erit-

täin tasaisesti taimettuneet kasvustot sen sijaan
takasivat hyvän listintätuloksen lähes koneesta
riippumatta.
Lokakuun lopussa tuli totuttuun tapaan muutaman päivän kestänyt pakkasjakso. Nostoista oli
tuolloin vielä yli 10 % tekemättä. Yhden tutkimuksen teimme pakkasella nostetulla lohkolla,
jonka nostotappioista noin 2/3 koostui katkenneista hännistä. Hyvistä olosuhteista johtuen
kaikilla käytössä olevilla nostokoneilla ja vannastyypeillä oli mahdollisuudet päästä todella
alhaisiin tappioihin, mikäli säädöt olivat kunnossa.

Tulokset
Alla olevassa taulukossa on eriteltyinä kunkin
tutkimustilan nostotappiot. Koeruutujen osalta Jukojen, Edenhallien, Thyregodin ja Kleinen
tappiot ovat kaikki 1 000–2 200 kg/ha, mikä on
erinomainen tulos. Ylivoimaisesti paras nostotulos saavutettiin kuitenkin uudella tulokkaalla, Grimmellä. Erinomaisissa olosuhteissa tehty
JUKO  ratasv.
JUKO  laahav.
THYREGOD  täryv.
EDENHALL  täryv.
HOLMER  täryv.
EDENHALL  täryv.
GRIMME  ratasv.
KLEINE  täryv.
KESKIARVO
OSUUS

Tappiot  koeruuduilta  kg/ha
Pienet  pudonneet
Isot  pudonneet
Palaset
124
110
63
345
772
243
400
1040
315
217
613
759
58
322
702
399
818
399
68
0
76
200
680
273
227
544
354
4.6  %
11.2  %
7.3  %

4 000 kg/ha tappiot, vaikka muuten tulokset
ovat linjassa muiden koneiden kanssa.
Viime vuosina Sucroksen maatalousosasto on
kehottanut viljelijöitä listimään vähemmän.
Nostotappiotutkimuksen tulosten valossa tämä
viesti on mennyt hyvin perille. Merkittävää ylilistintää tässä tutkimuksessa tekivät ainoastaan
Jukot ja Thyregod. Syy tähän lienee suurelta osin
koneen listinlaitteessa, joka on itsekulkevissa ja
Edenhallissa oikein säädettynä Jukon ja Thyregodin vastaavia tarkempi; varsinkin epätasaisessa kasvustossa.
Tämän vuoden erikoisuutena on katkenneiden
häntien suuri osuus kokonaistappioista (52,6 %).
Osalla tutkimuslohkoista syynä tähän oli ehdottomasti kuivista olosuhteista/pakkasesta johtunut pellon pinnan kovuus. Muutamalla lohkolla
maalaji oli kuitenkin niin hiekkaista ja multavaa,
ettei edellä mainittu selitys päde niihin ollenkaan. Juurikas lieneekin ollut syystä tai toisesta viime vuotta hauraampaa. Lisäksi korkealla

Nostama1omat
734
312
63
626
4259
0
0
1093
886
18.2  %

nosto ja optimaaliset säädöt takasivat olemattoman pienet tappiot koeruuduilla (145 kg/ha)
ja kokonaistappiokin jäi alle tonniin hehtaaria
kohden.
Suurimmat tappiot johtuivat tänäkin vuonna
muista tekijöistä kuin käytetystä koneesta. Toisen Edenhallin kokonaistappioksi muodostui 7
039 kg/ha. Koeruuduilta kerätyistä juurikkaista
kertyi tappioita ainoastaan 2 214 kg/ha, mutta
jäätynyt maa aiheutti häntien katkeamista 4 705
kg/ha edestä. Toinen poikkeuksellinen iso hävikki löytyi Holmerilla nostetulta lohkolta (8 836
kg/ha). Lohko oli kylvetty 7-rivisellä koneella,
jolloin työleveyksien välinen saumakohta ei saisi poiketa muutamaa senttiä enempää 47,5 cm
rivivälistä. Niin tarkkaan kylvöön on käytännön
oloissa melko hankala päästä ja yli 5 cm heitto
näkyy auttamatta 6-rivisen nostokoneen työn
laadussa. Nostamattomista juurikkaista tuli yli

YHT
1032
1673
1818
2214
5341
1617
145
2247
2011
41.2  %

Tappiot  aumasta  kg/ha
Katkenneet  hännät
Ylilis7ntä
2001
611
992
583
2882
622
4705
120
3362
133
3163
122
612
171
2822
31
2567
299
52.6  %
6.1  %

YHT:
2612
1575
3504
4825
3495
3285
783
2853
2867
58.8  %

KOKONAISTAPPIO
3644
3248
5322
7039
8836
4902
928
5100
4877
100  %

puhtaudella on osuutensa asiaan, kun nostokoneeseen nouseva maa-aines ei vähyytensä takia
pehmennä juurikkaan kulkua koneessa samalla
tavalla kuin märissä olosuhteissa nostettaessa.
Hännän katkeamisten määrä on myös suoraan
verrannollinen saavutetun satotason kanssa. Siltä osin tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia

Erinomainen nostotulos Edenhallilla. Varisseita alle 1 000 kg/ha, nostamattomia 19 kg/ha.
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tutkimuslohkojen satotason vaihdellessa 30 ja 70
tonnin välillä. Osalta tutkimuslohkoista ei ole
vielä tämän jutun kirjoitushetkellä tiedossa toteutunutta satotasoa vaan on käytetty viljelijän
antamaa arviota. Hännänkatkeamisten ja ylilistinnän tappiot tulevat siitä johtuen vielä jonkin
verran muuttumaan kyseisillä tiloilla.

Taloudellinen merkitys
Nykyisellä vakiolaatuisen juurikkaan hinnalla
(40 €/tn) nostotappioiden rahallinen tappio on
37–353 €/ha (keskiarvo 195 €/ha). Alla olevassa
taulukossa tutkimustilojen keskimääräiset nostotappiot on muutettu rahaksi. Keskikokoisella
juurikastilalla (16,8 ha) nostotappioihin menetetty rahamäärä olisi keskimääräisillä tappioilla
hieman vajaa 3 300 €. Mikäli nostotappiot olisivat jatkuvasti 350 €/ha luokkaa, kertyisi 28 hehtaarin alalta jo lähes 10 000 € rahallinen menetys.
Vähiten tappioita tehneellä koneella pitäisi nostaa 270 ha, jotta saavutettaisiin vastaavanlainen
tulos. 0-tappioihin ei tietysti missään olosuhteissa voida päästä. Viljelijän/urakoitsijan tulisikin
itse määritellä korkein hyväksyttävissä oleva
nostotappioiden taso ja pyrkiä jo kylvöstä asti
tekemään tarvittavat toimet tavoitteen saavuttamiseksi.

Jukolla nostettua jurttia. Katkenneita häntiä
2 000 kg/ha ja ylilistintää 600 kg/ha.

Yhteenveto
Takana on kaksi olosuhteiltaan erinomaista
nostokautta. Hyvistä lähtökohdista huolimatta
nostotappioissa oli suurta vaihtelua ja viidellä
tilalla kahdeksasta nostotappiot ylittivät 4 tn/
ha. Perusteet tutkimukselle ja tulosten esiin tuomiselle ovat siis olemassa. Tutkimusta jatketaan
hyvin todennäköisesti myös 2015. Kyseisestä
nostokaudesta tulee toivottavasti yhtä otollinen
kuin kahdesta edellisestäkin. Tutkimuksen kannalta olisi kuitenkin suotavaa, että olosuhteiden
vaihtelu eri lohkoilla olisi suurempaa, jotta nostokelin vaikutusta tappioihin voisi analysoida
enemmän kuin 2013–2014 tutkimuksissa.

Nostotappiot	
  €/ha	
  
400
350
300
250
200
150
100
50
0
JUKO
ratasv.

JUKO
laahav.

THYREGOD EDENHALL HOLMER EDENHALL GRIMME
täryv.
täryv.
täryv.
täryv.
ratasv.

Petri Suvanto, Sucros Oy
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KLEINE
täryv.

Miten uudet kylvökoneet
ovat toimineet

P

ari viimeistä vuotta hyvässä
nosteessa ollut juurikasala on
innostanut viljelijöitä investoimaan uudempaan kalustoon. Vuodelle 2014 valmistettiin mm. useampi
uusi kylvölannoitin. Kyseisten koneiden valmistuksesta ja kokoonpanosta
vastasi pääasiassa Osuuskunta Ratas
& Ruuvi Mietoisista. Kevään kylvöille
valmistui peräti neljä 12-rivistä kylvölannoitinta. Lannoituspuoli oli kaikissa koneissa suurin piirtein samanlainen, mutta kylvöyksikköinä käytettiin
Tumen, Schmotzerin tai Kleinen yksik- Kylvöt vauhdissa Mietoisissa. Varustelultaan ainutlaaköjä riippuen viljelijän tilauksesta.
tuinen, mutta hyvin toimiva yhdistelmä.
Mietoislainen viljelijä Pasi Punta on
mukana neljän viljelijän porukassa, joka tilasi
Osuuskunnalta 12-rivisen kylvölannoittimen.
Koneessa on kylvöyksikköinä saksalaiset Schmotzerit, jotka tilattiin uusina Saksasta Edenhallin Suomen edustajan, Torbjörn Nybergin kautta. Lannoitusyksikkönä on Kongskilden säiliö
pneumaattisella lannoitteensyötöllä ja se on
asetettu Osuuskunnan valmistamaan vaunuun.
Lisäksi koneessa on Ahjocon valmistama starttifosforilaitteisto säiliöineen.
Punnan mukaan kone toimi pääasiassa hyvin.
Pikkuvikoja oli alkuun esim. lannoitesyvyyden
säädössä, kun sijoitussyvyys tahtoi matalimmillaankin olla liian syvä. Myös starttifosforin käyttö vaati tarkkaavaisuutta, sillä nestemäinen lan-

noite tukki välillä kylvöyksikön vantaan. Kylvötyö itsessään oli kuitenkin hyvin joutuisaa.
Kylvönopeus oli parhaimmillaan 9 km/h ja Schmotzerin yksikkö olisi Punnan arvion mukaan
toiminut hyvin suuremmallakin ajonopeudella
työn laadun siitä heikkenemättä.
Osuuskunta Ratas & Ruuvin toimitusjohtaja
Mikko Tuittu kertoo viljelijäpalautteen olleen
kaikkien kylvökoneiden osalta positiivista. Kylvötehon paraneminen on hänen mukaansa ollut
huomattavaa riippumatta käytetyistä kylvöyksiköistä. Pieniä vikoja korjailtiin jo kylvökaudella
ja tulevana talvena tullaan tekemään muutoksia
mm. rivivälin säätämiseen liittyen. Tarjouksia
uusista koneista vuodelle 2015 on myös tehty jo
muutamia.

Petri Suvanto, Sucros Oy
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Energiaa sokerintuotantoon
2013−2014

S

jT:n luotsaama Energiaa sokerintuotantoon -koulutushanke on toiminut Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla
2013–2014. Nyt Manner-Suomen maaseudunkehittämisrahaston rahoituskausi on loppunut
ja Energiaa sokerintuotantoon -hanke päättyy
vuoden vaihteessa. Hanke ajoittui juurikkaanviljelyn kannalta mielenkiintoiseen vaiheeseen,
hankkeen alkamisvuonna, 2013, viljelijöiden
määrä kääntyi nousuun ensimmäistä kertaa
sitten vuoden 2005. Yli viidennes Suomen juurikkaanviljelijöistä on vaihtunut näiden kahden
vuoden aikana. Osa on palannut juurikkaanviljelyn pariin, mutta suurin osa aloittaneista on
uusia viljelijöitä. Näin ollen koulutustapahtuman ajoitus ei olisi voinut olla parempi. Hankkeen koulutussisältö pyrittiin koostamaan siten,
että sekä uusille että kokeneemmille viljelijöille
olisi tarjolla hyödyllistä informaatiota.
Hankkeen aikana juurikkaanviljelijöille on järjestetty 13 koulutustapahtumaa, 4 pellonpien-

narpäivää, 2 tapahtumaa uusille viljelijöille
sekä 2 benchmarkkausmatkaa. Koulutuksissa
on käsitelty aumausta, viljelykiertoa, maaperää, nostotappioita, ravinteita ja ennen kaikkea
kasvinsuojelua. Peltopäivien aiheena ovat olleet
haraus, nostot, kylvö ja integroitu kasvinsuojelu.
Hankkeen benchmarkkausmatkat ovat suuntautuneet Saksaan ja Puolaan.
Tapahtumiin on osallistunut n. 450 viljelijää.
Osa viljelijöistä on ollut mukana hyvin aktiivisesti ja käynyt lähes jokaisessa koulutuksessa.
Suosituimmat tapahtumat ovat olleet 25.9.2013
Säkylässä järjestetty Nostotappiokoulutus sekä
samana päivänä koulutuksen jälkeen järjestetty
pellonpiennartilaisuus Räpin koetilalla Köyliössä. Koulutuksessa oli mukana 127 osallistujaa
ja Räpillä pidettyihin nostonäytöksiin osallistui
ainakin 150 ihmistä. Varsinais-Suomen tapahtumista eniten osallistujia keräsi syyskuussa järjestetty Kasvinsuojelu ja IPM -koulutus, johon osallistui 79 viljelijää. Tiukasti toiseksi tuli Tuorlassa
kesäkuussa 2013 järjestetty haraus pellonpiennarpäivä 77 osallistujallaan.
Uusi rahoituskausi alkaa ELY-keskuksissa ensi
vuoden aikana ja SjT:n tavoitteena on saada jatkaa hyvin alkanutta koulutustoimintaa. Näin lopuksi tahdon kiittää kaikkia mukana olleita kuluneesta kahdesta vuodesta ja toivottaa kaikille
mukavaa loppuvuotta ja onnellista vuotta 2015.

Pellonpiennartilaisuus Räpillä 2013.

Tiina From
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TIPI

uusi

TIPI vie ankeroista sietävien
lajikkeiden satotason uudelle
tasolle
• Korkea ja laadukas sato
• Nopea ja tasainen taimettuminen
• Sileä ja hyvä juuren muoto
• Matala multapitoisuus
• Helppo listiä ja nostaa

w w w . s e s v a n d e r h a v e . c o m
Edustajamme Suomessa Juhani Suomi | Puh. 0400 564268

K-maatalous panostaa
sokerijuurikkaan
kasvinsuojeluvalikoimaan

K

-maatalous aloitti yhteistyön UPL Limited kasvinsuojeluaineita valmistavan
yrityksen kanssa. Jatkossa K-maatalous
myy UPL:n sokerijuurikastuotteita kuten Metafolia ja Betasanaa. Tuotteita on käytetty yleisesti
muualla Euroopassa, ja esimerkiksi Tanskassa
Metafol on yleisemmin käytetty metamitronivalmiste juurikkaalla kuin Goltix. ”Haluamme
olla vahvemmin mukana kehittämässä sokerijuurikkaan kasvinsuojelua ja aloitimmekin yhteistyön Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen
ja Sucroksen kanssa tänä vuonna. Viljelijäkokeet
onnistuivat hyvin ja saimme arvokasta tietoa
tuotteista. Tavoite on tuoda uusia ratkaisuja
markkinoille lähivuosina niin, että tuotteita on
päästy testaamaan Suomen oloissa jo hyvissä
ajoin.” kasvinsuojeluaineiden tuotepäällikkö
Minni Tapola kertoo.
Kokeissa käytettiin UPL:n metamitronivalmistetta Metafolia ja fenmedifaamia sisältävää Betasanaa. Metafol sisältää metamitronia 700 g/l ja
se vaikuttaa siemenrikkakasveihin sekä lehtien
että maan kautta. Kosketusvaikutteinen Betasana sisältää puolestaan fenmedifaamia 160 g/l.
Kokeissa verrattiin käsittelyjä Metafol + Betasana sekä Goltix + Betanal. Lisäksi kumpaankin
tankkiseokseen lisättiin Tramatia ja Sunocoa.
Kokeet ruiskutettiin kolme kertaa. Kokeissa ei
havaittu silmämääräistä eroa Metafol ja Goltix
-käsittelyjen välillä, vaan kumpikin käsittely
torjui rikkakasvit erittäin hyvin. Ruiskutusvioituksia ei ilmennyt kummallakaan koejäsenellä.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen tutkijan
Marja Turakaisen mukaan tämän kesän koetulosten perusteella kumpikin valmiste toimi
hyvin ja laskentojen perusteella rikkakasveja
jäi molemmilla valmisteilla erittäin vähän. Tura-

UPL:n edustaja sekä K-maatalous -ketjun
kasvinsuojeluaineiden vastaavat tutustumassa SjT:n kokeisiin.
kainen näkee tulevaisuuden haasteena sen, että
käyttömääriin saattaa tulla muutoksia, kuten on
käynyt jo muissa Pohjoismaissa. Juurikas kilpailee heikosti rikkakasvien kanssa kasvun alkuvaiheessa, minkä vuoksi tehokas rikkakasvien
torjunta on juurikkaalla erityisen tärkeää.

Comet Pro:ta on helppo käyttää tautien
torjunnassa
Comet Pro on Suomessa tuttu valmiste viljoilla.
Sokerijuurikkaalla se on esim. Ruotsissa vakiotuote Ramularian torjunnassa. Sitä voi käyttää
peräkkäisinä vuosina (niin viljalla kuin sokerijuurikkaalla), valmiste antaa pitkän suojan
Ramulariaa vastaan ja edistää kasvin kasvua.
Suomessa sitä testattiin Ramularian torjunnassa
muutama vuosi sitten ja sokerisato kasvoi SjT:n
ja Ruotsin kokeiden perusteella keskimäärin
700 kg/ha. Comet Pro:ta kannattaa käyttää resistenssiriskin minimoimiseksi tankkiseoksessa
esim. Tiltin kanssa.

Anni Kymäläinen ja Minni Tapola
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Viljelijöiden testaama:
Menestys on siemenessä
DIANA KWS
Lajikesuosikki
Korkea sokerisato
Pärjää kaikissa olosuhteissa
* Lähde: Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

www.kws.com
KWS SCANDINAVIA A /S

///

Harolantie 444 B

27400 Kiukainen

Puh.: 050 599 2714

Sähköposti: jaakko.perttu@kws.com
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Valitse itsellesi

luotettavat lajikkeet
Syngentalla on täydellinen lajikevalikoima, joka kattaa kaikki lajike - ja peittaustarpeesi.
Yhteistä Syngentan lajikkeille on hyvä vastustuskyky taimipoltetta (Aph) vastaan.
Juuren malli on sileä ja lehtiruusuke hyvin keskittynyt, minkä ansiosta nosto käy
helposti. Vastustuskyky ramulariaa vastaan on hyvällä tasolla.

Luotettava ja varma juurikas

Täysosuma!

- Hyvää taimipoltteen kestävyys
- Sileä juuri
- Hyviä kokemuksia neljän vuoden ajalta

- Hyvin satoisa lajike
- Vahva peittävä naatti
- Ei herkkä muodostamaan kukkavarsia

Syngentan eniten myyty lajike
niin Suomessa kuin Ruotsissa

Uusi ankeroisen sietävä lajike

- Erinomainen taimipoltteen kestävyys
- Keskittynyt naatti, helppo listiä
- Tyytyväisiä käyttäjiä

Syngenta Nordics A/S
Puh. 02-436 7151
www.syngenta.fi

- Hyvä juurenmalli.
- Satoisin lajike ankeroisen saastuttamilla
mailla vuoden 2014 kokeissa
- Kilpailukykyinen sato myös ilman ankeroisia

Näin ajattelevat viljelijät …
Minun mielestäni on tärkeää, että juurikas
taimettuu ja peittää rivivälit nopeasti. Lajike ei saa olla
herkkä muodostamaan kukkavarsia. Korkea sokerisato saisi syntyä korkean sokeripitoisuuden kautta.

Tero Sainio,
Kirjolan kartano, Halikko
Jag vill ha en odlingssäker sort som ger en stor
sockerskörd år efter år. För mig är det dessutom viktigt
att sorten har en bra motståndskraft mot rotbrand
(Aph).

Jan Stjernberg,
Hummelsund, Borgå
Lajikkeella täytyy olla hyvä taimipoltteenkestävyys,
kukkavarsia saisi olla mahdollisimman vähän. Juuren
malli täytyy olla hyvä ja juurikas helppo listiä ja nostaa.
Tämän lisäksi lajike täytyy olla mahdollisimman satoisa.

Heikki Mäntylä,
Kärkölä

Saat lajikeoppaamme postissa myöhemmin, jossa kerromme
lajikkeistamme tarkemmin.
Kysy lisää: Henrik Svärd
puh 0400-465009, sähköposti: henrik.svard@sci.fi
www.syngenta.fi

TM

Starttifosfori käytössä

S

tarttifosforin käyttö on tehokas tapa lannoittaa juurikasta. Koska starttifosfori lisätään nesteenä suoraan siemenen päälle,
se on helposti kasvin saatavilla heti kasvun alettua. Fosfori liikkuu maassa diffuusion avulla,
tätä fosforin liikkumistapaa maassa heikentävät
maaperän alhainen lämpötila tai maaperän kuivuus. Sen sijaan fosforin liikettä maassa tehostavat maan lämpötilan kohoaminen ja fosforipitoisuuden kohoaminen. Starttifosforilla nostetaan
fosforipitoisuutta siemenen ympärillä, jolloin
taimen fosforin saanti tehostuu.

Kasvukausi 2014
Kasvukaudella 2014 testattiin taulukossa 1 olevia valmisteita. Koe toteutettiin kahdella kasvupaikalla, kummankin kasvupaikan maaperän
fosforiluku oli luokassa hyvä. Koepaikkojen
satotasot poikkesivat huomattavasti toisistaan,
mutta kokeessa olleiden valmisteiden vaikutus
satotasoon oli paikasta riippumatta samansuuntainen. Sokerisadossa (kuva1) Ferticare valmiste
kahdella eri käyttömäärällä ja PowerStart valmiste erosivat muista valmisteista. HiPhos valmiste ei tuonut suuremmallakaan käyttömäärällä merkitsevästi parempaa sokerisatoa kuin
normaali rakeinen peruslannoitus. Sokeripitoi-

Taulukko 1.
Kokeessa 2014 mukana oleet valmisteet.
Valmiste
NPK
Käyttömäärä
21-0-10
571 kg/ha
Hiven NK2
Vesi+ NK2
21-0-10
100 l/ha
10-23-14
20 kg/ha
Ferticare
Fosforiravinne
1-9-0
56 kg/ha
PowerStart
194 g P/l; K
26 l/ha
99 % P
5 kg/ha
Fosforihappo
HiPhos
192 g P/l; 61 g K/l
26 l/ha

P
0
0
5
5
5
5
5

suudessa oli myös merkittävä ero koepaikkojen
välillä. Tähän vaikutti varmasti voimakkaimmin
koepaikkojen kuivuusero kasvukauden aikana.
Kokeessa käytettävistä lannoitteista Ferticare,
PowerStart ja HiPhos sisältävät jonkin verran
K- ja Mg-lannoitetta. Ulkomailla juurikkaalla
tehdyissä tutkimuksissa on todettu, ettei runsas
kalium-lannoite välttämättä ole paras mahdollinen ravinne starttilannoitteena käytettäväksi,
koska kalium voi mahdollisesti jopa hidastaa
taimettumista. Ulkomaisissa kokeissa parhaaksi
mahdolliseksi valmisteeksi on todettu fosforin
ja ammoniumtypen yhdiste, jossa ammoniumtyppi pienenä määränä parantaa kasvin fosforin

Kuva 1. Vuoden 2014 starttifosforikokeen sokerisato (kg/ha) ja
sokeripitoisuus (%) eri valmisteilla. Kokeessa peruslannoitteena Hiven NK2. Starttifosforia
lisätty 5–10 kg/ha eri valmisteiden muodossa.
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ottoa ja hidastaa myös fosforin
nopeaa sitoutumista maaperään.
Ulkomailla starttilannoituksessa
yleisin valmiste on AP3-lannoite
(ammoniumpolyfosfaatti).

Kolmenvuoden yhteenveto
Laajempia
starttifosforikokeita on nyt tehty SjT:llä viimeiset
kolme vuotta. Koealueita on ollut yhteensä kuusi. Koealueiden
fosforiluvut ovat vaihdelleet luokissa hyvä–arveluttavan korkea.
Kasvukausien sääolosuhteet ja
kylvöajankohdat ovat myös vaihdelleet. Kuvassa 2 on esitettynä
starttifosforin vaikutus juurisatoon kolmenvuoden keskiarvoina
eri käyttötapoihin ryhmiteltynä.

Kuva 2. Kolmen vuoden koetulokset yhdistetty P-tason
mukaan.
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Tarkasteltaessa starttifosforin vaikutusta sokerisatoon maaperän
eri fosforiluokissa (kuva 3) voidaan havaita, että starttifosforin
käytön hyöty korostuu maaperän
fosforiluvun kasvaessa. Alemmissa fosforiluokissa (hyvä) juurikkaan fosforitarpeen voidaan
katsoa olevan niin suuri, ettei
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Kuva  3.
Kuva

3. Starttifosforin vaikutus sokerisatoon maan fosforiluvun muuttuessa.
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Koska kaikkina koevuosina kokeissa ei ole välttämättä ollut
mahdollista käyttää kaikkia samoja lannoitevalmisteita, on kolmenvuoden vertailussa käytetty
vain yhtä joka vuosi kokeissa
ollutta nestemäistä lannoitetta ja
raelannoitetta vertailuun. P0 on
normaali lannoitus + lisätty vesi;
P5 Ferticare 5 kg P/ha nesteenä
siemenen päälle, P10 Ferticare 10
kg P/ha nesteenä siemen päälle
ja P5 rae sisältää kaikkina koevuosina rakeisen fosforiravinteen
lannoiteriviin lisättynä. Starttifosfori nestemäisenä siemenriviin lisättynä on tuottanut noin
2 000 kg/ha sadonlisän rakeiseen
starttilannoitteeseen verrattuna ja
jopa 8 000 kg/ha kontrolliin verrattuna.
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Kuva 4.Kuva  
Starttifosforin
vaikutus sokerisatoon lämpötilasum4.
man muuttuessa kylvöajankohtana.
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pelkkä starttifosfori takaa optimaalista satoa.
Kun taas korkeissa fosforiluokissa starttifosforilla voidaan parantaa juurikkaan taimen nopeaa kasvua, ja sitä kautta parantaa koko kasvin
kasvukauden aikaista fosforin saantia ja päästä
lähemmäs optimaalista satotavoitetta. Kolmen
vuoden kokeissa ei ole kattavasti seurattu koealueiden maaperän lämpötilaa kylvövaiheessa,
jotta starttifosforin ja maanlämpötilan yhdysvaikutusta voitaisiin tarkastella. Mutta yhdistettäessä kylvöajankohdan kertynyt lämpötilasum-

ma ja starttifosforin vaikutus sokerisatoon, voidaan havaita nestemäisten starttilannoitteiden
ylläpitävän satotasoa alhaisessa lämpötilasummakertymässä kontrollia paremmin. Jos lämpötilasummaa ei ole ehtinyt kertyä kylvöajankohtana runsaasti, on hyvin todennäköistä, että
myös maaperän lämpötilat ovat alhaiset juuri
roudan sulamisen jälkeen, jolloin starttifosforilla
parannetaan kasvin juuriston kasvua kylmissä
olosuhteissa.

Susanna Muurinen

Starttifosforin käyttö
Yhdysvalloissa

Y

hdysvaltojen pohjoisosissa toimiva Amerikan Crystal Sugar Company
listaa asioita, jotka vaikuttavat uusien viljelymenetelmien käyttöönottoon seuraavasti: toimenpiteen sopivuus eri viljelysysteemeihin,
toimenpiteen toteutuskustannukset, toteuttamisen helppous ja toimenpiteen
hyöty/arvo viljelijälle. Heidän alueillaan yksi tällainen käyttöön otettu viljelymenetelmä on starttifosforin käyttö. Sen käyttö on viisinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Noin 50 prosenttia alueen viljelijöistä käytti
menetelmää jo vuonna 2004.
Paikallisten tutkimusten mukaan starttifosforin käytöllä on saavutettu merkittävää sadon nousua 40 prosentilla käyttökerroista, erityisesti aikaisissa kylvöissä ja kylminä keväinä. Kahdella kerralla kolmesta on kasvuston taimettuminen ollut nopeampaa ja kasvu runsaampaa. Myös lannoituskustannuksissa
on saavutettu huomattavaa taloudellista säästöä, mikäli starttilannoituksen
avulla on voitu vähentää hajalevityksenä annettavan fosforin määrää.
lähde: www.crystalsugar.com
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Palautetta viljelijöiltä

Y

selvää satovastetta. Tuloksena tätä voidaan pitää
kohtuullisena, sillä moni muu asia kasvukaudella, kuten heikko taimettuminen tai sääolot, voivat tietenkin nollata starttilannoituksen tehon.

Asteikko oli 1–4, jossa 4 tarkoitti ”täysin samaa
mieltä ja 1 ”täysin eri mieltä”

Lannoiteliuoksen valmistus koettiin sen sijaan
hankalaksi. Useat vastaajat raportoivat ongelmista saada lannoite liukenemaan kunnolla
veteen. Tämän tuleekin olla tuotekehityksessä
ja käyttöohjeita laadittaessa tärkein asia tästä
eteenpäin.

ara Suomi Oy ja Sucros tekivät yhteistyössä käyttäjäkyselyn Yaran starttilannoitteita viime vuonna ostaneille
viljelijöille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää,
miten hyvin viljelijät kokivat saavuttaneensa
satohyötyä ja miten starttilannoitteen käyttö ja
liuottaminen käytännössä onnistui. Otos oli 10
viljelijää.

Viljelijöistä kaikki olivat sitä mieltä, että tämän
vuoden kokemusten perusteella starttilannoitteen käyttö jatkuu. Myös laitteiden toimivuus ja
määrän säätö pellolla koettiin pääosin helpoksi.
Eli saatavilla oleva tekniikka on kyselyn mukaan
käyttötarkoitukseensa sopivaa.
Vastaajista noin puolet oli vähintään melko varma siitä, että starttilannoituksella saatiin myös

Jauheisen tuotteen toimivuus on keskeistä sillä
kaikki vastaajat ilmoittivat, ongelmista huolimatta, olevansa halukkaita jatkamaan jauheisen veteen sekoitettavan tuotteen käyttöä. Saatavilla on toki valmiita nestemäisiä tuotteitta
useilta valmistajilta, mutta niiden kustannus on
noin kaksinkertainen jauheiseen verrattuna. On
selvää, että edullisempi vaihtoehto kiinnostaa
enemmän.

Taimia kasvukauden aikana. Vasemmalta 0, 5, 10 kg P/ha.
Aleksi Simula, Yara Suomi Oy
Juurikassarka • Betfältet 3/2014 -
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Huomioitava
saneerauskasvien viljelyssä

S

aneerauskasveiksi kutsutaan öljyretikkaa ja valkosinappia, joita käytetään
ankeroisen torjunnassa. On erittäin
tärkeää, että saneeraukseen valittava öljyretikka- ja valkosinappi lajike on ankeroisenkestävä. Ostotilanteessa on vakuustodistuksesta aina varmistettava, että lajike kuuluu
saneerausluokkaan I. Lajikkeiden kestävyys
perustuu siihen, että niissä on kestävyysgeeni. Ne houkuttelevat ankeroisentoukat juureensa, mutta ankeroinen ei pysty lisääntymään siellä. Siksi saneerauskasvit vähentävät
ankeroisen määrää nopeammin kuin muut
ei-isäntäkasvit. Paras saneerausteho saadaan,
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kun saneerauskasvit kasvavat vähintään 8
viikkoa. Jos valitsee ympäristötuen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi saneerauskasvit,
on ne kylvettävä keväällä. Toki kasveja voi
käyttää muiden kasvien jälkeen ilman tukia.
Saneerauskasvit on niittomurskattava ennen
kukintaa, se ylläpitää saneeraustehoa ja estää
siementen muodostumisen.
Myynnissä on öljyretikka-lajikkeista Colonell (Sucros), Maximus (Naturcom), Contra (SGN) ja valkosinappilajikkeista Greco
(Sucros), Achilles (Naturcom).

www.metaform.se

Kokemusta
Janakkalasta
Markku Holstilalla on vankka kokemus juurikkaan
viljelystä. Tilalla on viljelty juurikasta jo vuodesta
1923 lähtien, yhteensä 90 vuoden ajan.Viime vuosina hän on viljellyt juurikasta n. 35 ha:n alalla. Hän
on itse ollut mukana harventamassa juurikaspeltoja jo siitä lähtien kun hän alkoi kontata. Omien
sanojensa mukaan hän on nyt jäämässä eläkkeelle, mutta antaa kuitenkin seuraavat vinkit hyville
lajikevalinnoille:
”Lajikkeen/siemenen alkukehitys tulee olla nopea,
jolloin saadaan nopeasti peittävä naatti. Ramularian kestävyys on tärkeä varsinkin hikevillä mailla.
Lajike ei saisi olla herkkä muodostamaan kukkavarsia. Kaikista tärkein ominaisuus on kuitenkin sokerisato ja mielellään niin että korkea sokerisato tulee
korkean sokeripitoisuuden kautta.”

PANTONE 646 U

PANTONE 646 U

Syngenta Nordics A/S
Puh. 02-436 7151
www.syngenta.fi
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Ankeroiset tapetilla
Suomenkin pelloilla harmittavan tuttu ilmestys, ankeroinen, oli tämän vuoden
teemana SESVanderHavenin järjestämässä tilaisuudessa, johon myös SjT
osallistui. Tilaisuus vahvisti entuudestaan tietämystämme, että ankeroiseen
on suhtauduttava vakavasti ja myös sen torjuntaan on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Tilaisuudessa oli myös esillä muiden maiden ankeroistilanne ja
uudet mahdollisuudet ankeroisen torjuntaan.

S

esVanderhaven Technical Days on siemenjalostajan yhteistyökumppaneilleen järjestämä tapahtuma, jossa tapahtumakohtaisesti pohditaan yhtä ajankohtaista juurikkaan
viljelyyn liittyvää haastetta. Asiaan perehdytään
kattavasti tieteellisestä, agronomisesta ja käytännönläheisestä näkökulmasta. Kaksipäiväinen
Technical Day -konferenssi pidettiin tänä vuonna Saksassa Wormsissa elokuun lopulla. Konferenssiin osallistui 220 vierasta yli 20 maasta.
Konferenssin aiheena oli ankeroinen. Ensimmäisenä päivänä kuultiin useiden maailman johtavien ankeroistutkijoiden esityksiä ankeroisen
taloudellisista, alueellisista ja agronomisista vaikutuksista sokerijuurikkaaseen. Toisena päivänä
tutustuttiin peltokokeisiin, joita oli perustettu
demonstroimaan päivän aihetta.

juisista tuhoista ja tarkensi esityksessään vielä
mitkä ankeroiset aiheuttavat tuhoja juurikkaalle. Juurikasta vioittavat neljän tyyppiset ankeroiset, kysta-ankeroiset, vapaasti elävät ankeroiset,
”korsi” ankeroiset, ”syylä tai pahka” ankeroiset.
Näistä tunnetuin ja eniten tutkittu ankeroistyyppi on kysta-ankeroinen, josta meillä Suomessakin esiintyvät valko- ja kelta-ankeroinen.
Tohtori Nicola Minerva Italiasta oli kartoittanut
kattavasti ankeroisen levinneisyyttä Euroopassa
ja selvittänyt eri alueiden saastuneisuustasoja.

Ankeroisen vaikutus juurikkaaseen
Euroopassa ja USAssa
Yleisesti ankeroinen aiheuttaa kaikille kasveille100 biljoonan dollarin satotappiot vuosittain.
Ankeroisten vioitukset tuhoavat noin 12 % kaikesta kasvintuotannosta vuositasolla. Oliver
Amand SeSVanderhaven organisaatiosta kertoi
näistä ankeroisten aiheuttamista maailmanlaaJuurikasankeroista löytyy Euroopassa kaikilta
juurikkaan viljelyalueilta. Ankeroisen vaivaamien peltojen osuus koko juurikkaan viljelyalasta
on 10–58 prosenttia, maasta riippuen (Suomi
30 %). Näistä alueista vakavasti ankeroisen saastuttamia on 1–50 prosenttia. Kysta-ankeroiset
aiheuttavat Euroopassa noin 10–40 prosentin sadonmenetyksen vuosittain, saastuntatasosta ja
ilmastosta riippuen. Erityisesti kuumat ja kuivat
olosuhteet lisäävät näitä satomenetyksiä.
Kysta-ankeroinen on laajalti levinnyt myös Yh-
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dysvalloissa eri juurikkaanviljelyalueilla. Tästä
kertoi esityksessään Jim Stewart Michiganista.
Suomen tapaan pahimmat saastunta-alueet löytyvät tehtaiden lähistöltä ja pitkään juurikkaanviljelyksessä olleilta pelloilta. Satotappiot voivat
olla jopa 50 prosentin luokkaa ja sokeripitoisuuden on havaittu laskevan 18:sta 15 prosenttiin.
Ongelmaan on puututtu lisäämällä viljelykiertoa (juurikasta vain 3 vuoden välein), lajike va-

linnalla, saneerauskasveilla, siemenkäsittelyillä
sekä muiden ankeroisen isäntäkasvien viljelyä
välttämällä. Erityisesti ankeroista kestävien juurikaslajikkeiden viljely on lisääntynyt viimeisen
kymmenen vuoden aikana.

Menetelmiä ankeroisen torjuntaan
Tärkein toimenpide juurikkaan viljelyssä ankeroisen valtaamilla pelloilla on lajikevalinta.
Ankeroismäärän lisääntymistä pelloilla voidaan
rajoittaa ankeroista kestävillä lajikkeilla ja satotasoja voidaan ylläpitää ankeroista sietävillä
lajikkeilla. Näiden kahden lajiketyypin jalos-

tuksellisista eroista kertoi tohtori Jan Sels SeSVanderhavelta. Lajikevalinnan merkityksestä
muihin ankeroisen vaivaamien juurikasmaiden
ongelmiin puolestaan kertoi Elma Raaijmakers.
Hän esitti miten ankeroiset lisäävät juurikasmaissa mm. magnesiumin puutosoireita ja lakastumistautia. Näitä oireita voidaan välillisesti
vähentää valitsemalla ankeroista sietävä tai kestävä lajike. Tohtori Matias Daub Julius Kühn Instituutista puolestaan korosti viljelykierron merkitystä. Hän toi esille sen tosiasian, että juurikas
ei yksistään ole juurikasankeroisen isäntäkasvi
vaan viljelykierrossa on oltava erityisen tarkka
sekä muiden viljeltävien kasvien että rikkakasvien vaikutuksesta ankeroisten lisääntymiseen.
Hän esitteli laajoja kokeita rapsin viljelyn jälkeen
esiintyvien ”jäämärapsien” torjunta-ajankohdasta. Peltokierroksen yhteydessä hän esitteli
myös laajaa koesarjaa saneerauskasvien vaikutuksesta ankeroisten lisääntymiseen ja niiden
torjuntaan.
Yhdysvaltain markkinoilla on jo tuotteita, joita voidaan käyttää peittausaineiden tapaan ja
ne suojaavat taimen juuria ankeroisia vastaan.
Näistä Bayerin edustaja oli esittelemässä Votivo
nimistä bakteerivalmistetta, joka tarvitsee toimiakseen juurikkaan juuriston, jonka pinnalle se
muodostaa suojaavan kalvon ja näin auttaa kasvia ankeroisten vioituksia vastaan. Toinen Amerikan markkinoilla oleva valmiste oli Syngentan
biologinen ankeroisen torjuntamenetelmä, joka
perustuu Pasteuria spp. maaperäbakteeriin. Sitä
odotetaan Euroopan markkinoille 2016.

Susanna Muurinen
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IIRB seminaari 2014,
Muokkauksen ja kylvön kehittäminen
– Sokerijuurikkaan viljelyn tehokkuuden
lisääminen

Järjestetyssä seminaarissa oli hyvin edustettuna eri maiden
tutkijoita, jotka ovat jo jonkin aikaa tutkineet kevennetyn
muokkauksen mahdollisuutta sokerijuurikkaalle. Osallistujia oli
tuttuun tapaan useasta eri maasta ja edustettuina oli myös monia
tutkimuskeskuksia, koneenvalmistajia ja kemianteollisuutta.
Ainekset onnistuneeseen seminaariin olivat siis kasassa.

T

änä vuonna IIRB:n (kansainvälinen sokerijuurikkaan tutkimusinstituutti) seminaari järjestettiin Puolassa ZakrzÓwan
kaupungissa 1.10.2014. Seminaari järjestettiin
päivää ennen Puolassa pidettyä Beet Europe tapahtumaa, jotta paikalle saataisiin mahdollisimman suuri osallistujamäärä mahdollisimman
monesta maasta. Ajankohtaa voidaan pitää onnistuneena valintana, sillä paikalle oli saapunut
yli sata henkeä ympäri maailmaa.

Kevennetty muokkaus
Esiintyjät suosivat pääsääntöisesti kevennettyä muokkausta juurikkaalle, sillä kevennetyn
muokkauksen sadot olivat keskimäärin vähintään yhtä hyvät kuin perinteisesti viljeltyjen
lohkojen sadot. Kevytmuokkauksella tarkoitettiin, että pellolla muokattiin vain siemenrivi ja
muu maa sai olla koskematta, kynnöstä oli siis
luovuttu kokonaan. Kevennetyn muokkauksen
katsottiin vähentävän maan tiivistymisriskiä ja
parantavan maan rakennetta, koska kynnön jäädessä pois ajokertojen määrä pellolla väheni ja
lierojen määrä lisääntyi.
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Suurimman edun kevennetty muokkaus toi
maan vesitalouteen. Maa pystyi pidättämään
paremmin vettä, joten kuivinakin aikoina juurikkaalle riitti vettä kasvuun. Maahan jäänyt
kasvustojäte estää myös haihduntaa tehokkaasti. Toinen mainittu asia oli rikkakasvipaine. Se
ei ollut merkittävästi suurempi kevytmuokatuilla lohkoilla ja tietyissä kokeissa se oli niillä
jopa pienempi kuin tavanomaisesti muokatuilla
pelloilla. Tässä kohtaa on hyvä mainita etenkin
USA:n tapaus, jossa tietyissä osavaltioissa juurikkaat ovat pääasiallisesti muuntogeenisiä. Ei
siis mikään ihme, ettei rikkakasveista ollut ihmeemmin ongelmia.
Amerikassa kevennetystä muokkauksesta kiinnostuttiin erityisesti 30-luvun hiekkamyrskyjen
vuoksi. Tavoitteena oli ehkäistä eroosiota, johon
kevennetty muokkaus on yksi ratkaisu. Muitakin etuja saavutettiin, kuten säästöjä polttoaineja työkustannuksissa. Amerikassa ajatuksena oli
muokata maata niin vähän kuin mahdollista.
Kynnöstä oli paikoittain luovuttu kokonaan.
Maa muokattiin usein GPS-avusteisten lait-

teiden avulla joko syksyllä tai keväällä. Maata
muokattiin vain kylvörivien kohdalta kasvustojätteen poistamiseksi ja hyvän kylvöalustan
saamiseksi. Muokkauksen jälkeen kylvettiin
erikseen GPS-laitteiden avulla.
Myös Euroopassa on kokemusta sokerijuurikasmaan kevytmuokkauksesta. Pohjois-Saksassa
kevytmuokkausala on kasvanut vuodesta 2007
vuoteen 2014 noin 500 hehtaarista noin 6000 hehtaariin. Saksassa oli verrattu kevennettyä muokkausta perinteiseen viljelytapaan, joka kynnön
sijasta perustuu kultivaattorimuokkaukseen.
Näissä kokeissa oli kevennetyllä muokkauksella saatu keskimäärin 5 prosentin sadonlisä.
Saksassa ei kuitenkaan suositella kevennettyä
muokkausta maille, joiden savespitoisuus on yli
7 prosenttia. Etelä-Saksassa tosin oli huomattu
sokerijuurikkaan sokeripitoisuuden
olevan hieman huonompi kevytmuokatulla maalla.

Kylvönopeus
Seminaarissa oli esityksiä myös kylvökoneista,
joilla voitiin kylvää jopa 18 km/h nopeudella.
Esimerkkinä oli mm. Horsch Maestro ja Väderstad Tempo. Näillä kahdella koneella tarkin
kylvötulos saatiin kuitenkin aikaiseksi 7 km/h
kylvönopeudella ja kylvötarkkuus heikkeni aina
kylvönopeuden noustessa. Testeissä huomattiin, että nämä kylvökoneet voittivat tarkkuudessa vanhat kylvökoneet, mutta mikäli niitä
verrattiin uusiin mekaanisiin tai pneumaattisiin
kylvökoneisiin, jäi niiden kylvötarkkuus vertailussa heikommaksi.
Lopussa todettiin, että paljon on vielä tutkimatta, mutta nykyisiä menetelmiä on mahdollista
kehittää. Maailma ei siis ole vieläkään valmis,
hyvä niin.

Seminaarissa oli myös esitys Isosta-Britanniasta. Siellä kevennettyä
muokkausta on kokeillut vain muutama viljelijä. Kokeissa oli huomattu
Saksan tapaan, että kevyillä mailla
tulokset ovat paremmat kuin raskailla mailla. Kevyillä mailla juurien
laatu ja satotasot olivat käytännössä
samat kuin perinteisellä viljelytavalla (käytetty kyntöä muokkauksessa). Esityksessä otettiin esille kylvön
ajoituksen ongelma. Kevennettyä
muokkausta käytettäessä sokerijuurikaan kylvöön tarvitaan erillinen
laite, joka muodostuu melko kalliiksi, jos sitä käytetään vain sokerijuurikkaalle. Koska sokerijuurikkaan
kylvön oikea ajoitus on tärkeää,
saattaa urakoitsijoille muodostua
ongelmaksi saada taloudellisesti
kannattavaa kylvöpinta-alaa vuodessa.

Kevennetyn muokkauksen jälkeä Pohjois-Saksassa.
Sakari Malmilehto
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Benchmarkkausmatka
Puolaan 1.–3.10.2014
Matka järjestettiin osana SjT:n hallinnoimaa Energiaa Sokerintuotantoon
-koulutushanketta. Matkaan lähti 29 hengen seurue, pääosin
varsinaissuomalaisia ja satakuntalaisia juurikkaanviljelijöitä.

Juurikkaanviljely Puolassa
Maataloustuotanto muodostaa 3,6 prosenttia
Puolan bruttokansantuotteesta. Juurikassato on
keskimäärin 58 t/ha ja sokeriprosentti n. 17,2.
Juurikkaanviljelijöitä on noin 36 000 ja viljelyala on maailman kahdeksanneksi suurin, lähes
200 000 ha. Maatalouden suurin haaste on tilakokojen pienuus, yli puolet tiloista on kooltaan
alle 5 ha ja keskitilakoko on 9,8 ha. Juurikastilojen keskimääräinen juurikasala on 5,6 ha. Puolaa raskaasti koetellut toinen maailmansota oli
tuhoisa myös Puolan sokerintuotannolle, joka
romahti lähes tyystin. Kommunismin kaudella tuotantoa yritettiin voimakkaasti elvyttää ja
1970-luvulta kommunismin romahtamiseen asti
valtio tuki juurikassokerin tuotantoa. Itäblokin
hajotessa 1989 Puolassa oli 78 sokeritehdasta.
Tällä hetkellä tehtaita on 18.

Beet Europen nostonäytösalue.

Beet Europe
Beet Europe on joka toinen vuosi Keski-Euroopassa järjestettävä tapahtuma, joka kerää yhteen
Euroopan juurikkaanviljelijät ja muut sektorin ammattilaiset. Tapahtuma järjestettiin nyt
kolmatta kertaa. Beet Europe 2014 järjestettiin
Konrad Pohlin 2000 hehtaarin tilalla Dobieszówissa, Lounais-Puolassa. Samalle alueelle perustettiin 1801 maailman ensimmäinen juurikkaasta sokeria tuottanut tehdas. Tapahtuman
pääpaino on työnäytöksissä. Nostonäytöksissä
olivat mukana Holmerin, Grimmen, Kleinen
ja Ropan nostokoneet ja puhdistuskuormaajat.
Lisäksi mukana oli puhdistuskuormaajia Brettmeisterilta. Nostotöissä oli yhtä aikaa useita koneita ja päivän mittaan pellon reunalle kertyi komeat kasat juurikkaita. Nostonäytösten jälkeen
vuorossa olivat maanmuokkausnäytökset, jossa
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mukana olivat muokkaimet mm. Horschilta,
Köckerlingiltä, Väderstadtilta ja Kvernelandilta. Esillä oli myös eri tavoin suojattuja aumoja ja
aumapeitteiden levitysvälineistöä. Messualueen
teltassa ja esittelypihalta löytyivät siemenedustajien, kasvisuojeluaineiden ja monien muiden
sokerisektorin toimijoiden esittelypisteet.

Tila Verner
Vierailimme 1957 perustetulla perhetilalla Stare
Kotkowicen kylässä. Tilaa hoitavat Zygfryd Verner ja hänen poikansa Dennis. Tilan koko on 120

Grimme Rexor 630, 6-, 8- tai 9-rivinen nostokone.

Kleine Cleanliner Mega puhdistinkuormaaja.

Ropa Tiger, 6-rivinen, 3-akselinen nostokone.
Säiliön tilavuus 40 m3.

Brettmeister puhdistinkuormaaja.

Holmer Terra Dos T4-40, 6-rivinen nostokone.
ha, josta 35 ha on vuokrapeltoa, juurikasta on 20
ha. Tilalla on myös n. 300 lihasikaa.
Sokerijuurikassato on yleensä 70–80 t/ha sokeripitoisuuden ollessa 17,0–17,5 prosenttia. Hyvänä vuonna juurisato voi olla jopa 90 t/ha. Juurikkaasta maksetaan 45 €/t (sisältää laatulisät).
Täyden hinnan saadakseen sokeripitoisuuden
on oltava vähintään 16 prosenttia. Jos laatukriteerit eivät täyty, menetetään juurikkaan laatulisät seuraavan kolmen vuoden ajaksi. Oman
kiintiön ylittävästä juurikkaasta maksetaan vähemmän.

Toptexillä peitetty auma, jonka helmat on
suojattu Jupettella. Jupette kiinnitetään tarranauhalla Toptexiin.
Juurikkaalle annetaan typpeä yhteensä 100 kg/
ha. Ennen kylvöä typpi levitetään rakeena, kasvuston sulkeutumisen aikoihin nestemäisenä.
Fosfori ja kalium annetaan rakeena, hivenlannoitteet nestemäisenä. Lisäksi pelloille ajetaan
sian kuivalantaa 50 t/ha. Puolassa ei ole määrärajoitusta fosforille. Tilan juurikasala on jakautunut peräti 150 lohkolle! Lohkojen koko vaihtelee 0,5 ja 7 hehtaarin välillä. Kaukaisin lohko on
20 km:n päässä tilakeskuksesta. Maalaji vaihtelee paljon lohkojen välillä, pH on 6–6,5. Vesi rajoittaa tuotantoa, mutta sirpaleiset pellot tekevät
kastelusta kannattamatonta.
Juurikassarka • Betfältet 3/2014 -
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hoidosta vastaavat Gerard Dembczak ja hänen
poikansa Dennis. Myös muu perhe osallistuu
tilan töihin. Kiireapuna käytetään ulkopuolista
työvoimaa.

Zygfryd ja Dennis Verner toivottamassa matkalaisia tervetulleeksi tilalleen.
Viljelykierto tilalla on rapsi–vehnä–valkosinappi–juurikas–vehnä–ruisvehnä/ohra. Syysvehnä
kylvetään vielä juurikkaannoston jälkeen. Koska
viljelykierto on jopa kuusivuotinen, eivät ankeroiset ole muodostuneet ongelmaksi. Ankeroislajikkeiden osuus Puolan markkinalajikkeista
onkin vain 1,5 %. Tehdas tarjoaa viljelijöille testaamiaan lajikkeita, viljelijällä on mahdollisuus
valita muutamasta lajikkeesta. Tänä vuonna kylvettiin KWS:n ja Maribon lajikkeita. Juurikkaan
taimivälinä on 20–22 cm ja riviväli on 45 cm.
Pahin juurikkaan rikkakasvi on rapsi, mutta
myös savikka ja saunakukka ovat yleisiä. Ensimmäinen ruiskutus tehdään heti kylvön jälkeen Betanalilla ja Goltixilla. Jos pellossa on
rapsia, toinen ruiskutus tehdään Safarilla ennen
kasvuston sulkeutumista. Sateisena vuonna juurikkaat ruiskutetaan kolmeen kertaan. Vehnä
ruiskutetaan useamminkin, mikäli lohkolla on
rapsia. Cercosporaa vastaan kasvustot ruiskutetaan olosuhteista riippuen 1–2 kertaa. Villijuurikas torjutaan käsin.

Tilan peltolohkojen koot vaihtelevat 1 ja 18 hehtaarin välillä. Kaukaisimmat peltolohkot sijaitsevat 2 km:n päässä tilakeskuksesta. Viime vuonna
juurikassato oli 85 t/ha ja sokeripitoisuus 16,5
prosenttia. Tuotantopanosten hintoja viljelijät
pitävät kohtuullisina, sillä maatalousalan liikkeiden välinen kilpailu on kovaa. Viljelijöiden
mukaan 10 km:n säteellä tilasta on peräti viiden
eri ketjun maatalouskauppaa.
Ruiskutuksiin käytetään Betanal Max Prota,
rapsia torjutaan Goltixilla. Lehtitauteja vastaan
kasvustot ruiskutetaan kahdesti. Viljelykiertona
on vehnä–juurikas–maissi–sinimailanen. Juurikkaiden noston hoitaa urakoitsija, nostokoneena
on Holmer. Urakointihinta on noin 188 €/ha.
Juurikkaita aumataan vain hyvin lyhyen aikaa,
näin ollen aumoja ei tarvitse peittää.
Juurikkaan lannoitteena käytetään 60 kg typpeä/ha. Ensimmäinen levitys tehdään ennen taimettumista, toinen levitys kasvukauden aikana.
Hivenravinteista käytetään ainakin boorilisää.
Lannoitukseen käytetään myös karjanlantaa 60
t/ha, jonka levitys on sallittu 1.3.–30.10. välisenä
aikana.

Juurikaslohkot kynnetään aina. Saksassa yleinen kevytmuokkaus ei ole toiminut tilalla, ongelmana ovat maissin siemenet, joiden torjunta
onnistuu vain kyntämällä. Juurikkaan nostossa
on käytetty tilan 2-rivistä nostokonetta, mutta
lähivuosina siirrytään käyttämään urakoitsijaa.

Tila Dembczak
Toinen tilakohteemme oli 1939 perustettu perhetila. Tilan koko on 50 ha, josta juurikasta on
5 ha. Pääosa tuloista tulee lypsykarjasta. Tilan

Dembczakin tilan juurikaslohkolla.

Tiina From
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SjT NJF-Seminaarissa ja
Agromekissä (24.–25.11.)

Maailman myllerryksessä myös maatalous yrittää etsiä uusia ja tehokkaampia
toimintatapoja. Useita kehityskelpoisia ideoita esiteltiin NJF:än järjestämässä
tilaisuudessa. Osa ideoista olikin jo valjastettu maatalouden käyttöön.
Myös Agromek-näyttely tarjosi useita uutuuksia aina energiasektorista
kotieläintuotantoon.

T

anskan Herningissä pidettiin tänä vuonna NJF:än
(Nordic Association of
Agricultural Scientists) järjestämä seminaari. Seminaarin nimi
oli Tulevaisuuden kasvinviljely
ja maataloustekniikka. Kuten
nimestä voi päätellä, oli myös
esiintyjiä laidasta laitaan, edustajia oli eri koneenvalmistajilta,
neuvontajärjestöistä, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Myös
teemat olivat hyvin kirjavia.
Esityksiä oli sensoreista robotiikkaan, maatalousneuvonnasta
työturvallisuuteen ja maan tiivistymisestä energiatehokkuuteen. Grimmen pienoismalli nykyaikaisesta maataloudesta.
Sanomattakin on selvää, että
man hyvä viljeltävälle kasville. Siirtyminen
tarjonnasta ei ollut pulaa vaan otti oman aikansa
tällaiseen viljelytapaan on harkittava aina tarselvittää mitä kaikkia esityksiä oli ajankäytöllikoin, sillä sen kannattavuuteen vaikuttavat mm.
sesti edes mahdollista seurata ja mitkä mahdolviljeltävä kasvi, lohkojen muoto ja koko sekä tilisista esityksistä olivat mielenkiintoisimmat ja
lalla tehtävät investoinnit koneiden raidevälien
palvelisivat tutkimustamme parhaiten.
muokkaamiseksi.
Alla esimerkkejä muutamasta mielenkiintoisesÄlykäs maanmuokkaus
ta esityksestä:
Tässä esityksessä pyrittiin esittelemään ideaa,
jossa muokkauskone säätyisi automaattisesti
CTF-Viljely kiinteillä ajourilla
muodostaen koko ajan optimaalisen kylvöalusCTF-viljelyssä tarkoituksena on kulkea samoilla
tan. Ongelmia tosin vielä oli, sillä sensoreiden
ajourilla vuodesta toiseen. Tällä pyritään pitäerottelukyky joutuu suurelle koetukselle pölyämään muu maa mahdollisimman koskemattovällä pellolla ja myös kokeessa käytettävä ajonomana, jolloin maan rakenne olisi mahdollisimJuurikassarka • Betfältet 3/2014 -
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kannattaa pohtia, onko niistä
joku käyttökelpoinen kuningaskasvi juurikkaalle.

Agromek 2014

Hara, jolla voidaan harata myös taimien
välistä.
peus ei täysin vastannut realistista muokkausnopeutta.

Seminaarin lisäksi SjT tarkasti
myös näyttelyn, jota mainostettiin Pohjois-Euroopan suurimmaksi
maatalousnäyttelyksi.
Näytteilleasettajia oli noin 600
useilta toimialoilta, kuten neuvonta, energia, kotieläin ja maatalouskone sektoreilta. Koneet
olivat tuttuun kansainväliseen tapaan kookkaita
ja tehokkaita. Esillä oli myös uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kenties kiinnostavinta antia juu-

Neuvonnan rooli
maatalousinnovaatioissa
Esityksessä pohdittiin miksi uusia
innovaatioita ei oteta maatiloilla
käyttöön niin tehokkaasti kuin
ehkä olisi mahdollista. Syyksi tarjottiin esimerkiksi maanviljelijän
äänen puuttumista tuotekehittelystä ja juuri tässä asiassa nähtiin
mahdollisuus neuvojalle, joka
voisi esimerkiksi toimia linkkinä
maanviljelijän ja valmistajan välillä.

Robocrop spot sprayer ruiskuttaa tunnistaessaan rikkakasvin pellossa.

Kaiken kaikkiaan seminaari oli mielenkiintoinen
ja ajatuksia herättävä. Mielenkiintoista on nähdä
mitkä ideoista jäävät elämään ja tietenkin aina

rikkaanviljelijälle olivat erityyppiset harat, joilla
pystyttiin poistamaan rikkakasveja rivivälien
lisäksi myös taimien välistä. Osaan haroista oli
mahdollista yhdistää myös riviruisku.
Tämän tyyppiset ratkaisut kiinnostavat
varmasti IPM-viljelyn tullessa pakolliseksi. Kaiken kaikkiaan messut tarjosivat runsaasti nähtävää useilta eri osaalueilta ja oli ilo huomata kuinka eri alojen osaajat ovat huomanneet myös maatalouden mahdollisuudet. Tästä hyvänä
esimerkkinä oli energia sektori, joka oli
messuilla suuressa roolissa.

Suomalaista osaamista näyttelyssä
edusti muun muassa Valtra.
Matkaterveisin Sakari Malmilehto ja muu SjT:n väki
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Vahva vastus ankeroisille:
Menestys on siemenessä
LISANNA KWS
Lajikeuutuus
Korkea sokeri %
Varmistaa sadon myös ankeroisen
saastuttamilla lohkoilla
* Lähde: Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

www.kws.com
KWS SCANDINAVIA A /S

///

Harolantie 444 B

27400 Kiukainen

Puh.: 050 599 2714

Sähköposti: jaakko.perttu@kws.com
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sokerijuurikas
pohjoisen haastaviin
olosuhteisiin

uusi
igloo
• Korkea ja laadukas sato
• Nopea ja tasainen taimettuminen
• Sileä ja hyvä juuren muoto
• Matala multapitoisuus
• Helppo listiä ja nostaa
• Hyvä säilyvyys aumattaessa

w w w . s e s v a n d e r h a v e . c o m
Edustajamme Suomessa Juhani Suomi | Puh. 0400 564268

Painavin juurikas 2014 löytyi
Alvettulasta
Suomen suurin juurikas palkittiin
Sucros järjesti myös tänä vuonna viljelijöille leikkimielisen Kasvata Suomen painavin juurikas
-kilpailun. Kilpailussa ei ollut sääntöjä, ainoastaan piti saada kasvatettua mahdollisimman
painava juurikas. Voittaja ratkaistiin 18.syyskuuta järjestetyssä punnituksessa ja kilpailuun
otti osaa yhteensä 20 viljelijää. Osallistujilta toivottiin tänä vuonna enemmän pohjatietoja, joita
olivat kasvupaikan maalaji, esikasvi ja siemenlajike. Muutamat olivat laittaneet myös kylvöpäivän.

Myös Sucroksen ja Suomen Sokerin väki innostui kisasta ja heille järjestettiin oma sarja. Tuossa
sarjassa voittajaksi selvisi H.A., jonka kasvattamalla juurikkaalla oli painoa reilu 4,80 kg.

Painavin juurikas painoi tänä vuonna 5,25 kiloa,
ja sen kasvattivat Salminen Jyrki ja Pietilä Minna
Alvettulasta. Juurikkaat oli kylvetty 25.4.2014,
maalajina hieno hieta, esikasvina juurikas ja lajikkeena Sy Cata.

Suuri kiitos kaikille kilpailuun osallistujille ja
onnittelut voittajille!

Tulokset:
		
1. 5,25 kg
2. 4,80 kg
3. 4,55 kg
4. 4,10 kg
5. 3,75 kg
6. 3,70 kg
7. 3,65 kg
8. 3,40 kg
9. 3,35 kg
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3,30 kg
2,80 kg
2,70 kg
2,55 kg
2,25 kg
2,20 kg
2,05 kg

17. 1,70 kg

Maalaji
Kylvöpv
Hieno Hieta
25.4.
Liejusavi, rm
21.4.
Hieno Hieta
Hiue, ram
Hiekkamulta
Hieta
3.5.
Hiuesavi, m
Hiuesavi
Hiesusavi
22.4.
Hiesusavi/Liejusavi, m
Hietamoreeni
Hieno Hieta/Hiue Liejusavi
Hiuesavi
Keskijäykkä savi -

Esikasvi
Juurikas
Juurikas
Juurikas
Kaura
Ohra
Syysvehnä
Kevätvehnä
Juurikas
Juurikas
Ruis
Vehnä
Ohra
-

Lajike
Sy Cata
Diana
Diana
Sy Cata
Sy Muse
Boogie
Columbus
Sy Muse
Sy Cata
Lucilla
Diana
Diana
Sy Muse
Diana Pb

Tulokset:
4,82 kg H.A.
4,52 kg P.M.
2,95 kg P.J.
1,99 kg H.T.
1,41 kg N.H.

Paikkakunta
Alvettula, S.J.&P.M.
Pusula, H.M.
Alvettula, I-S.M.
Paneelia, P.J. & P.
Iso-Evo, K.A.
Turenki, MTY V.
Kalakoski, U-P.J.
Mynämäki, O.R.
Iso-Evo, V.P.
Mietoinen L.J.
-, ”Fixus-jurtti”
Eura, H.O.
-, L.J.
Eurajoki, R.J.
Eura, V-P.A.
Laitila, K-P.J.
Marttila, K.M.
Alastaro, M.A.
Noormarkku, V.M.
Kiukainen, R.M.

Marika Muntola
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mariboseed.com

PRINCETON

– SuuRI ja TaSaINEN SOKERISaTO

S!

UU
T
U
U

Princetonin ominaisuudet:
• Suuri ja tasainen sokerisato
Vähän
kUkkaVarSia

• Nopea ja varma taimettuminen
• Erittäin hyvä vastustuskyky
aphanomyces –sientä vastaan
• Clean beet -juurikas

Maribo Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5446 0700 · Fax: +45 5446 0701
www.mariboseed.com · info@mariboseed.com

Viljelypäivät 2015
2.3. Vakka-Suomi
3.3. Satakunta
5.–6.3. Viking Grace
9.3. Salo
10.3. Hämeenlinna

Ruotsinkielisiä tilaisuuksia tullaan järjestämään
kaksi, yksi Pohjanmaalla
ja yksi Etelä-Suomessa.

Tilaisuuksien ajankohdista ilmoitetaan
tarkemmin kevään
aikana.

Sucros Oy:n entinen toimitusjohtaja
Juri Jolkkonen
kiittää viljelijöitä yhteistyöstä.
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Sockerbetssorterna 2015
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SY Cata (Syngenta Seeds 2011) Socker- och rotskörden bättre än mätarens 2010–2014. Sockerhalten i klass med mätaren. Varierande med stocklöpare. Rätt bra motståndskraft mot Ramularia.
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Liszt (Strube 2015) ny sort vars rotskörd lägre än
mätarens. Sockerhalt och andra kvalitetsegenskaper bättre än mätarens i försök 2012–2014.

SY Muse (Syngenta Seeds 2012) Socker- och
rotskörden tydligt bättre än mätarens 2010–
2014. Sockerhalten i klass med mätaren. Några
stocklöpare i tre års försök. Varierande med
Ramularia, känslig när mycket Ramularia förekommer. Skall sprutas vid risk för angrepp.
Aphanomyces-tolerans under lindrigt angrepp.

se

Lucilla KWS (KWS 2009) Rot- och sockerskörden som mätarens. Varierande med stocklöpare,
bra motståndskraft mot Ramularia.

Tipi (SESVanderHave 2015) Ny nematodtolerant sort. Rotskörd och sockerhalt på fält utan
nematoder samma som mätarens. På fält med
nematoder medelmåttlig rotskörd jämfört med
andra nematodsorter.

Mu

Corvinia (KWS 2013) Rotskörden i klass med
mätaren. Sockerskörd bättre än mätarens. Inga
stocklöpare i försök 2010–2014. Varierande med
Ramularia, känslig när mycket Ramularia förekommer. Skall sprutas vid risk för angrepp.

Igloo (SES VanderHave 2015) Rotskörd lägre
än mätarens. Sockerhalt bättre än mätarens.
Aphanomyces-tolerans under lindrigt angrepp.
Några stocklöpare i tre års försök.

SY

Lisanna KWS (KWS 2015) ny nematodtolerant
sort, vars skörd har under de tre senaste åren varit både på försöksfält med och utan nematoder
lite lägre än mätarens. Sockerhalt och andra kvalitetsegenskaper betydligt bättre än mätarens.

Columbus (Strube 2013) Rot- och sockerskörden i klass med mätaren 2010–2014. Under åren
2010–2014 inga stocklöpare. Jämnare uppkomst
än de andra sorterna.

Tip
i

Diana KWS (KWS 2011) tack vare den höga skörden har varit en av mätarsorterna 2012–2014. De
senaste tre åren har socker- och rotskörden varit
fortsättningsvis bättre än mätarens. Sockerhalt
som mätaren. Varierande med stocklöpare i tre
års försök. Har visat Aphanomyces-tolerans under lindrig angrepp.

nderHave
nderHave

Seed
Seed

2014
Smash ++
2012
SY Muse +
2011
SY Cata +
2015
+
Tromb
2015
+
Lisanna KWS
2009
Lucilla KWS+
2011
Diana KWS+
2013
Corvinia ++
2015
+
Tipi
2015
+
Igloo
2013
Columbus ++
2015
++
Liszt
2015
Flexness +
2014
Princeton ++

Krist.socker

Socker %

Rotskörd

Krist.socker

Stocklöpare

Socker %

Rotskörd

Stocklöpare

Uppkomst
2014

Bruksfrö

Förädlare

Sort
Uppkomst
2014

Bruksfrö

Förädlare

nta
nta
nta
nta

Rotskörd

Stocklöpa

Uppkomst
2014

Bruksfrö

Förädlare

Sort

Tolerans för sjukdom/skadedjur
Nematoder Ramularia
Smash
Syngenta
2014
++
+
SY Muse
Syngenta
2012
+
+*
+
SY Cata
Syngenta
2011
+
+
-Tolerans förTromb
sjukdom/skadedjur
Syngenta Tolerans för2015
+
+
+++
sjukdom/skadedjur
Aphanomyces Lisanna
Nematoder
Ramularia
KWS KWS
+
-Aphanomyces 2015
Nematoder+ Ramularia
+ 2009+++ + + - ++++ +
Lucilla
Syngenta
2014KWS ++KWS +++
+ ++++
- + +*++ Diana
Syngenta +*
2012KWS + KWS +
+* - 2011 ++ +
++
- -++ --- 2013 ++ ++ ++ +
++ -Corvinia
Syngenta
2011
+ KWS +
++
++ -+++++
+++ 2015 - + + ++ + +++
Tipi
+Syngenta
2015 +
+ SesVanderHave
++ -+ +
-- 2015 ++ + +++ - ++++ -Igloo
KWS
2015 +
+ SesVanderHave
+
++++++-+
+ +
Columbus
KWS
2009
+ Strube+ + 2013 + ++ ++ +
++ +
++++
+*
++ -Liszt
KWS
2011
+ Strube-+* -- 2015 ++ ++ + -++
+ -++ +
++ +++
Flexness
KWS
2013
++Maribo-- Seed +++ 2015 + + ++ -+
++ +
++ + 2014 ++ ++ ++ -- + + +
SesVanderHave Princeton
2015 +
+ Maribo-- Seed
+
++ + +
+
+
++ ++ -SesVanderHave
2015
+
+ -+
++
++
+
+++
+ --* ++Lajike
Strube
2013
++
+ hyvin++
+
++
++
altis+++
kovassa tautipaineessa
-+
+++ -++ +
Strube
2015
++
+++
++
heikompi tässä ominaisuudessa
+
++ - ++Lajike
Maribo Seed
2015
+
+ muita+++
++
++
+++
jonkin +verran Aphanomyces
sietoa
+
+++ +* +Lajikkeella
+++
Maribo Seed
2014
++
+ +
+++
+ keväällä
+++
(+) Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa
+
Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen
Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa
--*
Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa
++ Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi
Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa
Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa
+++ Lajike
ominaisuudessa hyvä
Lajikkeella jonkin verran Aphanomyces
keväällä
+* sietoa
Lajikkeella
jonkin verran Aphanomyces
sietoa tässä
keväällä

Uppskattingar om sorterna enligt
resultat från
Uppskattingar
om2012–2014
sorterna enligt resultat från 2012–2014
Aphanomyces

+++
++
++
+
+
++
+
+
+
+
++
+++

--*
+*
(+) Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa
(+) Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa
+
Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen
+
Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen
++ Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa
++ parempi
Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi
Tromb (Syngenta Seeds 2015) ny nematodtolePrinceton (Maribo
+++ Lajike tässä ominaisuudessa hyvä+++ Lajike tässä ominaisuudessa hyvä

rant sort. Sockerskörden på fält utan nematoder
sämre än mätarens, på fält med nematoder är
sockerskörden bättre jämfört med andra nematodtoleranta sorter.
Smash (Syngenta Seeds 2014) Socker- och rotskörden bättre än mätarens 2011–2014. Sockerhalten aningen lägre än mätarens. Några stocklöpare. Varierande med Ramularia.

Seed 2014) Socker- och rotskörden bättre än mätarens 2011–2014. Sockerhalten aningen lägre än mätarens. Varierande med
stocklöpare. Varierande med Ramularia, känslig
när mycket Ramularia förekommer. Skall sprutas vid risk för angrepp.
Flexness (Maribo Seed 2015) Socker- och rotskörden bättre än mätarens 2012–2014. Också
sockerhalten högre än mätarens. Några stocklöpare. Ramularia-tolerans under lindrig angrepp.
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Vähän
kukkaVarsia

FlexneSS

• Erittäin hyvä sokerisato; indeksin kolmen
vuoden keskiarvo 104
• Korkea sokeripitoisuus; indeksin kolmen
vuoden keskiarvo 102
• Hyvä ramularian kesto

Maribo Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5446 0700 · Fax: +45 5446 0701
www.mariboseed.com · info@mariboseed.com

Yhteystiedot
SUCROS OY

Pääkonttori ja Säkylän tehdas		
		
Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet:

Maakunnantie 4
27820 SÄKYLÄ

010 431 060 		
faksi 010 431 4855

etunimi.sukunimi@nordicsugar.com

Maatalousjohtaja
Tero Tanner		
			

010 431 4825
040 543 6873

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

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 sokerijuurikasPekka Myllymäki
valiokunnan puheenjohtaja		

Raveantie 81
23140 HIETAMÄKI

(02) 431 0300
0400 828 375

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
Antti Lavonen
sihteeri		

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 413 2462
040 558 0512

Sokerijuurikkaan viljelijöiden
Tero Sainio
Kirjolantie 125
neuvottelukunnan puheenjohtaja		
24800 HALIKKO
		

0400 829 499
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Mazarinkakku
10–12 annosta

200 g sulatettua voita tai margariinia
2 munaa
2 dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria
1 dl Dansukker Tomusokeria
½ dl Dansukker Vaaleaa siirappia
4 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
½ tl manteliaromia
1 ½ dl maitoa
50 g mantelimassaa
Kuorrute
3–4 dl Dansukker Tomusokeria tai Mansikanmakuista tomusokeria
2–4 rkl vettä
Vuoraa irtopohjavuoan (halk. 26 cm) pohja leivinpaperilla (tai
suorakaiteen muotoinen vuoka 30 x 23 cm).
Sekoita rasva, munat, sokerit ja siirappi keskenään puuhaarukalla. Sekoita
vehnäjauhojen joukkoon leivinjauhe ja lisää seos taikinaan. Mausta
taikina manteliaromilla. Sekoita vielä joukkoon maito ja murennettu
mantelimassa.
Kaada seos vuokaan ja paista 175 asteessa uunin alimmalla ritilätasolla
noin 15–20 minuuttia.
Irrota jäähtynyt kakku vuoasta ja valmista kuorrute. Sekoita tomusokerin
joukkoon vettä sen verran, että saat paksun, mutta levittyvän tahnan.
Levitä kuorrutus kakun pinnalle ja nosta hetkeksi jääkaappiin.
Leikkaa paloiksi ja tarjoa!

