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Lehden ilmestymisaikatulu vuonna 2010
Tidningens utgivningstider år 2010
aineistopäivä
ilmestyy
2.2.
maaliskuussa
4.8.
syyskuussa
3.11.
joulukuussa

Hyvää rauhallista joulua ja onnellista ja
satoisaa uutta vuotta 2010!
God jul och gott skörderikt år 2010!
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Kulunut vuosi, tulevat
suunnitelmat

V

ietämme tämän vuoden viimeisiä viikkoja
ja voimme katsoa kulunutta vuotta taaksepäin, mutta samalla ja ennen kaikkea nyt meidän on myös katsottava tulevaa vuotta. Kulunut
kasvukausi oli vuoteen 2008 verrattuna suopea
juurikkaanviljelijöille, mutta miten teemme
ensivuodesta vielä paremman? Miettiessämme tulevaisuutta nousee esille kaksi suuntaa ja
kumpaan niistä haluamme panostaa riippuu
hyvin paljon itsestämme. Suomessa juurikkaanviljelyssä on kovasti viimeisten vuosien aikana
haettu säästöjä ja kululeikkauksia kilpailukyvyn
parantamiseksi. Siinä on moni onnistunutkin.
Sen sijaan muualla Euroopassa panostetaan voimakkaasti satotason kasvattamiseen ja sitä kautta voiton maksimoimiseen. Ovatko nämä kaksi
suuntausta ristiriidassa keskenään vai puhummeko samasta asiasta eri kielillä?

Det gångna året,
framtidsplaner

U

nder årets sista veckor kan vi blicka tillbaka
på det gångna året, men samtidigt måste vi
se framåt på det kommande året. Jämfört med
växtperioden 2008 var det här året gynnsammare för betodlarna, men hur kan vi göra nästa år
ännu bättre? Då vi funderar på framtiden kommer vi på att det finns två olika riktningar, och
den riktning vi väljer beror långt på oss själva.
I Finland har man under de senaste åren inom
sockerbetsodlingen sökt olika möjligheter för att
spara och minska på kostnaderna för att kunna
förbättra odlingens konkurrenskraft. Och många
har lyckats med det. Annanstans i Europa strävar man till att maximera vinsten med att höja
skördenivån. Finns det en konflikt mellan dessa
två riktningar, eller pratar man om samma sak
på olika språk?

A

atotason nostaminen vaatii kovaa työtä ja
tarkkuutta. Perusedellytys sille on pellon peruskunnosta huolehtiminen. Se luo lähtökohdan
kaikelle viljelylle ja sitä kautta se hyödyttää muidenkin kasvien tuottavuutta, ei pelkästään juurikkaan. Sen sijaan juurikkaanviljelyn muiden
työvaiheiden ja ulkoisten panosten optimointi
on hienosäätöä, johon voidaan upottaa runsaasti
aikaa ja rahaa tai tehdä huolella ja säästeliäästi.
Tässä hyvä ennakoiva suunnittelu auttaa asiaa.

tt höja skördenivån är strävsamt och kräver
noggrannhet. Den viktigaste förutsättningen är grundförbättring av åkern. Att marken är
i skick är grunden för all odling, och det är till
nytta för alla växter, inte bara för sockerbetor.
Optimering av de olika arbetsskedena och de
yttre insatserna är enbart finjusteringar, till vilka
man kan använda mycket tid och pengar, eller
så kan man göra det omsorgsfullt och sparsamt.
I det här skedet hjälper en noggrann förhandsplanering.

L

V

S

uulen kahden eri näkemyksen poikenneen
toisistaan siinä, mitä pidetään missäkin
maassa satotason parantamisena. Onko parantunut satotaso pelkästään lajikkeista riippuvaista tonnien kasvattamista vai mielletäänkö satotason parantaminen pelloilla tapahtuvana kokonaisvaltaisena työketjuna, jossa yksikään lenkki
ei saa pettää? Ensi kasvukauden suunnitelmia
tehdessä jokaisen viljelijän olisikin hyvä istua alas
ja käydä lävitse oma juurikkaanviljelyketjunsa
aina maaperästä lähtien ja samalla pohtia mihin
asioihin työketjussa olisi vielä panostettava.

ad anser man som förbättring av skördenivån i olika länder? Är det endast ökning
av skörden med hjälp av de olika sorternas skördeförmåga eller räknar man med alla de olika
arbetsskedena, där varje skede är lika viktigt?

V

id planering av nästa växtperiod borde
varje odlare sätta sig ner och ögna igenom
de olika arbetsskedena på den egna gården och
samtidigt begrunda vilka skeden man borde
satsa ännu mera på.
Susanna Muurinen
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Käyntikausi 2009
Sokerijuurikkaan nostot alkoivat koko viljelyalueella syyskuun 15. päivän
jälkeen. Nostokausi oli pitkään hyvin kuiva mikä näkyi Säkylän tehtaalle
tuodun juurikkaan erittäin korkeana puhtautena. Ensimmäisten käyntipäivien
sokerijuurikkaan puhtaus nousi yli 93 prosentin. Kaiken kaikkiaan puhtaus on
pysynyt hyvällä tasolla ja koko käyntikauden ennuste on noin 89 prosenttia,
mikä riippuu loppukauden juurikkaan laadusta. Tätä kirjoitettaessa
käyntikautta on jäljellä vielä kymmenisen päivää.

A

urinkoisen ja kuivan elo-syyskuun sään ansiosta juurikkaiden sokeripitoisuus nousee
yli viiden edellisen vuoden keskiarvon. Lopullinen sokeriprosentti tulee mitä todennäköisimmin olemaan yli 17.
Tarkemmin vuoden 2009 satotietoja tullaan käsittelemään kevään 2010 viljelijätilaisuuksissa ja
Juurikassarka-lehden seuraavassa numerossa.

Vuoden 2010 viljelysopimukset
Voimassa olevan seitsemänvuotisen toimialasopimuksen toinen sopimusvuosi lähestyy loppuaan. Alkuvuodesta 2010 tehdään toimialasopimuksen mukaisesti kahden seuraavan vuoden
viljelijäsopimukset, jotka kattavat viljelyvuodet
2010 ja 2011.
Vuosien 2008 ja 2009 sokerijuurikkaan viljely on
jälleen osoittanut miten vakaa ja varmatuottoinen viljelykasvi sokerijuurikas on. Kun hinnoista on sovittu vuosiksi eteenpäin, tietää viljelijä jo
ennalta sokerijuurikkaasta saatavan tuoton.
Vuoden 2009 viljelypinta-ala oli noin 15 000 hehtaaria ja satotaso noussee jonkin verran viiden
vuoden keskisatoa suuremmaksi. Näillä luvuilla
maakiintiömme täyttyy ja lisäksi syntyy 7 000–8
000 tonnia carry over -sokeria tasaamaan mahdollisia tulevien vuosien satovaihteluja. Vuoden
2010 kylvöalatavoite tulee olemaan jotakuinkin
kuluneen vuoden tasoa, eli n. 15 000 hehtaaria.
Ensisijaisena tavoitteena on, että jokainen viljelijä tuottaa oman sopimusmääränsä täyteen.
Tämä on tärkeää jo pelkästään siksi, että osa toi-
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mialasopimuksen mukaisista lisähinnoista maksetaan vain, jos toimitusprosentti ylittää 85 prosenttia. Mikäli viljelijällä on hallussaan käytettävissä olevaan peltoalaan suhteutettuna liikaa
kiintiötä, siitä kannattaa luopua, eli joko myydä
ylimääräinen osa kiintiöstä toiselle viljelijälle tai
luovuttaa takaisin Sucrokselle. Eli viljelyala tulee aina mitoittaa niin, että oma viljelysopimus
täyttyy, mahdollinen carry over huomioiden.
Lähetämme kaikille vuonna 2009 viljelleille viljelijöille seuraavat kaksi vuotta kattavat sopimuspaperit tammikuun 2010 alussa. Samassa
yhteydessä toimitamme siementen ja kasvinsuojeluaineiden tilauslomakkeen.

Viljelysopimuksilla käytävä kauppa
Lähtökohta uusissa viljelysopimuksissa on, että
kunkin viljelijän sopimusmäärä on sama kuin
edellisessä viljelysopimuksessa.
Toimialasopimuksen mukaisesti viljelysopimuksilla voi käydä kauppaa, pelin säännöt
löytyvät toimialasopimuksen kohdasta 3.2. Viljelijät voivat siis keskenään ostaa ja myydä viljelysopimuksia. Takaraja sopimusten siirrolle on
kunkin viljelyvuoden osalta helmikuun 1. päivä.
Sovituista siirroista pitää ilmoittaa Sucrokselle ja
konsulentti vahvistaa sopimuksen siirron. Mikäli viljelijä lopettaa viljelyn eikä luovuta viljelysopimustaan toiselle viljelijälle, palautuu kiintiö
Sucrokselle, joka jakaa sen lisää haluaville nykyisille tai kokonaan uusille viljelijöille.

jatkuu sivulla 8...

Sokerialan väliaikainen
monipuolistamistuki laajeni
maatilainvestointeihin
Euroopan unionin maatalousministerit päättivät sokerialan
markkinajärjestelmän uudistuksesta vuonna 2005. Väliaikaisen
rakenneuudistusjärjestelmän toimenpiteillä pyritään vähentämään
sokerin tuotantoa. Suomessa sokerin tuotantokiintiö on myönnetty
Sucros Oy:lle, joka on osallistunut rakenneuudistusjärjestelmän
mukaiseen menettelyyn luopumalla Salon tehtaan tuotannosta
markkinointivuodesta 2007/2008 ja sen jälkeen vähentämällä Säkylän
sokeritehtaan tuotantokiintiötä markkinointivuodesta 2008/2009.

S

okerijuurikkaan viljelijöiden perustoimitusoikeuksia on leikattu suhteessa Sucros Oy:n
luopumaan kiintiöön. Muutostilanteessa viljelijöitä kannustetaan sokerijuurikkaan viljelyn ja
tuotannon vaihtoehtojen kehittämiseen sokerialan monipuolistamistuella alueilla, joita rakenneuudistus koskee. Tuki maksetaan Euroopan
unionin varoista ja sitä on käytettävissä MannerSuomessa noin 6,73 miljoonaa euroa. Tukitoimenpiteille ei voida myöntää kansallista tukea.

Monipuolistamistuki kannustimena
vaihtoehtojen kehittämiseen
Manner-Suomessa tuettavat toimenpiteet on
kuvattu Suomen sokerialan rakenneuudistuksen mukaisessa monipuolistamistukiohjelmassa
(ks. www.mmm.fi/Maatalous/Maatalouspolitiikka/Markkinajärjestelyt ja niiden tehtävät/
Sokeri/Suomen sokerialan rakenneuudistuksen
mukainen monipuolistamistukiohjelma). Ohjelmasta on tähän mennessä kohdennettu tukea
ainoastaan maataloustuotannon ulkopuoliseen
yritystoimintaan. Tukea on myönnetty yritysten
perustamis-, kehittämis- ja investointihankkeisiin yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Yritystoimintaan myönnettävän tuen haku jatkuu toistaiseksi entisin ehdoin.

Loppuvuoden aikana maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä sidosryhmiensä kanssa tarkastellut monipuolistamistuen laajentamismahdollisuuksia. Sokerin monipuolistamistukiohjelmaa
muutettiin marraskuussa 2009 ja valtioneuvosto
antoi asetuksen sokerialan väliaikaisen monipuolistamistuen kohdentamisesta maatalousinvestointeihin (868/2009). Jatkossa tukea suunnataan tiettyihin maatiloja nykyaikaistaviin sekä
niiden kokonaistehokkuutta ja taloudellista suorituskykyä parantaviin investointeihin. Muutoin
maatilainvestointeja tuetaan pääsääntöisesti
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 ja kansallisin tukivaroin.

Viljelijöiden investointien tukikohteet
ja -ehdot
Maatilainvestoinneissa tukikohteita ovat maataloustuotteiden tuotevarastojen rakentaminen,
tiettyjen sokerijuurikkaan sadonkorjuussa tarvittavien koneiden hankinta, tiettyjen erikoiskasvien viljelyssä tarvittavien koneiden hankinta, maatilan lämpökeskusten rakentaminen sekä
sokerijuurikkaan viljelyyn käytettyä peltoalaa
vastaavan peltopinta-alan salaojittaminen. Tuotevarastolla tarkoitetaan kiinteästi perustettua
rakennusta tai rakennelmaa, joka ominaisuukJuurikassarka • Betfältet 3/2009 –

5

siltaan täyttää kyseisen tuotteen varastointivaatimukset (esim. varastointilämpötilan ja suhteellisen kosteuden osalta). Tuettaviin kohteisiin ei
sisälly piha-alueita tai vastaavia. Rakentamisinvestointien ja pellon salaojittamisen hyväksyttävien kustannusten tulee perustua kustannuksista annettuihin asetuksiin. Muussa tapauksessa
kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi on
pyydettävä tarkoituksenmukaisella tavalla riittävä määrä asianmukaisia tarjouksia.

Investointien ja muiden toimenpiteiden toteutusaika

Maatalouden investointituen saajien kohderyhmä ja tukitaso ovat monipuolistamistukiohjelman
mukaisia. Ohjelman mukaisen tuen kohderyhmä
koostuu niistä sokerijuurikkaan viljelijöistä, joilla
on ollut sokerijuurikkaan perustoimitusoikeus
Sucros Oy:n kanssa sokerialan markkinointivuonna 2006/2007 ja/tai 2007/2008. Tukea voidaan myöntää avustuksena kaikilla tukialueilla
korkeintaan 35 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Euroopan unionin säädösten mukaan tuettavien investointien ja muiden toimenpiteiden
on oltava valmiita 30.9.2010. Tuki pitää maksaa
tuen saajille viimeistään 30.9.2011. Nämä määräajat ovat haasteelliset niin Suomelle kuin useille
muille Euroopan unionin jäsenmaille ja hankkeiden toteuttajille. Euroopan komissio on tehnyt lokakuussa esityksen, jonka mukaan sokerin
rakenneuudistuksen toimeenpanon määräaikoja
jatkettaisiin yhdellä vuodella. Asiasta odotetaan
päätöstä vuoden 2009 loppuun mennessä.

Tuen suuntaamisessa otetaan huomioon sokerijuurikkaan viljelystä luopuminen. Varoja monipuolistamistukeen on käytettävissä rajallisesti ja
siksi tuen myöntämisessä voidaan tarvittaessa
soveltaa valintamenettelyä. Tukikohteet on asetettu etusijajärjestykseen. Samaa tukikohdetta
koskevien hakemusten kesken tuki myönnetään
ensin hakijoille, joiden sokerijuurikkaan perustoimitusoikeus on vähentynyt suhteellisesti eniten. Jos perustoimitusoikeus on muuttunut yhtä
paljon, tukea myönnetään näille hakijoille heidän
hakemustensa saapumisjärjestyksessä. Lisätietoja tukikohteista ja niiden etusijajärjestyksestä on
saatavissa Maaseutuviraston verkkosivuilla.

Tukihakemusten käsittely keskitetty
Varsinais-Suomeen
Monipuolistamistukiohjelman mukaisten maatilainvestointien haku avautui 18.11.2009 ja hakuaika päättyy 15.3.2010. Hakemukset käsitellään
keskitetysti Varsinais-Suomen työ ja elinkeinokeskuksessa (1.1.2010 lukien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). Tuki- ja maksamishakemukset tulevat vireille, kun ne ovat saapuneet
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinokeskukseen.
Tukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla
lomakkeella. Hakemukseen liitetään tuen myöntämisen tai maksamisen edellytysten arvioinnin
kannalta välttämättömät asiakirjat, selvitykset
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ja suunnitelmat. Hakulomakkeet ja hakuohjeet
löytyvät Maaseutuviraston sivuilta, www.mavi.
fi/Maaseudun rahoitus/Sokerialan monipuolistamistuki. Tuki maksetaan kahdesti vuodessa
maalis- ja syyskuussa. Maatilainvestointien hakuajan päätyttyä tarkastellaan erikseen yritystuen hakuaikaa.

Ohjelman toteuttaminen Ahvenanmaalla ja eräissä muissa jäsenmaissa
Ahvenanmaan maakunta on laatinut oman erillisen ohjelmansa, jonka mukaan sokerin monipuolistamistukea myönnetään. Myös Ahvenanmaan ohjelma käsittää yritystukien lisäksi
maatilainvestoinnit. Tukea Ahvenanmaalla on
käytettävissä vajaat 250 000 euroa.
Naapurimaassamme Ruotsissa monipuolistamistukea on haettu eniten juuri maatilainvestointien toteuttamiseen. Ruotsin monipuolistamistukitoimenpiteet ovat samantyyppisiä kuin
Suomen ohjelmassa. Ruotsissa tukea on käytettävissä noin 9,36 miljoonaa euroa.
Tanskan monipuolistamistukiohjelman tavoitteena on edistää pitkän aikavälin ja kestävää
kehitystä alueilla, joihin sokerialan väliaikainen
rakenneuudistusjärjestelmä vaikuttaa. Myös
Tanskassa tukea kohdennetaan maatilojen nykyaikaistamiseen. Tukea on myönnetty maatalousyritysten hankkeille, joissa käytetään uutta teknologiaa ja pyritään vähentämään ammoniakkipäästöjä ja hajuhaittoja sekä tähdätään energian
säästämiseen ja parannetaan työympäristöä.
Belgiassa monipuolistamistukea maksetaan sekä
Wallonian että Flanderin alueilla. Tukea on käy-
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tettävissä noin 19,3 miljoonaa euroa. Flanderissa
tukea kohdennetaan niille sokerijuurikkaan viljelijöille, jotka ovat menettäneet toimitusoikeutensa. Tukea myönnetään viljelijäosuuskuntien

toteuttamiin koneinvestointeihin sekä tällaisten osuuskuntien perustamisesta aiheutuviin
kustannuksiin. Lisäksi tukea myönnetään mm.
maatalous- ja elintarvikealan investointeihin.

Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, Maa- ja metsätalousministeriö
Maatalousosasto, maaseudun kehittämisyksikkö

... sivulta 4
Kuljetussopimukset
Kaikki kuljetusalueen kuljetussopimukset päättyvät vuoden 2009 jälkeen. Välittömästi sen jälkeen, kun uudet viljelysopimukset on solmittu,
lähetämme autoilijoille tarjouspyynnöt kuljetusalueen sokerijuurikkaan kuljetuksista vuosille
2010 ja 2011.

Kuljetusalueen ulkopuolella toimitaan aikaisempien vuosien tapaan eli viljelijät sopivat itse
sokerijuurikkaan kuljetuksista.

Tero Tanner, Sucros Oy

EDENHALL
Uudet sekä käytetyt
tehdaskunnostetut
nostokoneet.
Kone ja varaosamyynti
Torbjörn Nyberg
puh. 0500234002

Katso tämän hetken vaihtokonetilanne:

www.tnyberg.fi
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Koeruutujen kasvukausi
vuonna 2009
ja lajikekuvaukset
Koeruudut kylvettiin SjT:llä huhti-toukokuun vaihteessa ja Räpin
koetilalla toukokuun puolivälissä. Kasvustojen taimettuminen
koeruuduilla ei tapahtunut täysin ongelmitta, koska joidenkin lajikkeiden
taimettuminen oli selvästi muita hitaampaa. Totaalista taimien
puuttumista ei onneksi koeruuduilla havaittu. Maankosteus pysyi
kevään aikana hyvänä, vaikka keskimääräinen sademäärä oli Paimion ja
Kaarinan seudulla alle pitkäaikaisen keskiarvon.

K

esäkuussa oli yllättävän viileää ja se viivytti
kasvua koeruuduilla. Alkukasvuun vaikuttaneet stressitekijät (viileys, kosteus ja maan tiiviys) aiheuttivat paikoittain punaisuutta eri lajikkeissa. Stressitekijöiden lievetessä myös terve
vihreys palasi kasveihin. Kasvinsuojelutoimet
koeruuduilla onnistuivat pääosin hyvin, mutta
joillain lohkoilla jouduttiin turvautumaan mekaaniseen rikkojen hävittämiseen heinäkuun aikana juurikkaan tasaisen kasvun takaamiseksi.
Kesän aikana saatiin tasaisesti vettä muutamaa

SL

kuivempaa viikkoa lukuun ottamatta, jolloin
osa kasvustosta ehti kärsiä kuivuusstressin oireista. Kasvukauden loppu oli lämmin ja kasvuolot olivat suotuisat. Muutamalla koealueella
kasvien tarvitsema typpi uhkasi loppua maasta
ja kasvustot alkoivat kellastua heinä-elokuun
vaihteesta eteenpäin. Lehtisairauksien osalta
tämä vuosi oli viimevuotta maltillisempi. Yhdelläkään lajikekoealueella ei tehty Ramulariaruiskutuksia.

Sokerijuurikaslajikkeet 2007–2009
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Lajikkeiden valinnassa on verrattu lajikkeita kulloisenkin vuoden mittariin. “Mittari” muodostuu vuosittain kolmen lajikkeen keskiarvosta.
Yleensä nämä kolme lajiketta valitaan seuraavin
perustein: pisimpään markkinoilla ollut lajike,
eniten sinä vuonna viljelyalaa saanut lajike ja
lajike, jonka satoon ja laatuun vaikuttavat ominaisuudet (taudinkestävyys) on todettu muita
huomattavasti paremmaksi. Lajikevalinnassa
pyritään siihen, että valitut lajikkeet ovat joltain
ominaisuudeltaan mittaria parempia tai mittarin
luokkaa.

Zanzibar: (SES VanderHave 2006) Juurisadoltaan ja sokerisadoltaan mittarin tasoa 2006–2009.
Vuonna 2009 sokeripitoisuus mittarin tasoa.
Kukkavarsia vaihtelevasti. Vaihteleva Ramularian kestävyys.
Winston: (Maribo Seed 2008) Sokerisadoltaan
mittarin luokkaa vuosina 2007–2009. Sokeripitoisuus hieman mittaria parempi. Kukkavarsia
vähän, hyvä Ramularian kestävyys.
Hamilton (Maribo Seed 2009) Juurisadoltaan lajike on ollut kokeissa 2006–2009 selvästi mittaria
satoisampi lajike. Sokeripitoisuus on mittaria alhaisempi. Kukkavarsia lajikkeessa on ollut vaihtelevasti. Melko hyvä Ramularian sieto.

Festival: (SESVanderHave 2005). Juurisato ja
sokerisato olleet korkeita mittarin keskisatoon
verrattuna vuosina 2005–2008. Vuoden 2009
kokeissa sokeripitoisuus on mittarin luokkaa.
Vaihteleva Ramularian kestävyys. Kukkavarsien määrä lisääntynyt.

Annalisa (KWS 2007) Ankeroislajike, jonka juurisato ja sokerisato ovat olleet vuosina 2006–2007
alle mittarin tason. Myös sokeripitoisuus on mittaria alhaisempi. Jonkin verran kukkavarsia.
Melko hyvä Ramularian kestävyys.

Gunilla: (KWS 2008) Juurisadoltaan ja sokerisadoltaan vuosina 2006–2009 mittaria korkeampi.
Kukkavarsien määrä vaihteleva. Altis Ramularialle pitkään viljelyssä olleilla juurikasmailla.

--*
(+)

Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa
Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa
Ei ankeroisen kestoa mutta sietää lievää ankeroissaastuntaa

+

Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen

++

Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi

+++

Lajike tässä ominaisuudessa hyvä
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Theresa (KWS 2009) Ankeroislajike, joka on altis
Ramularialle, mutta on muuten Annalisan veroinen.

toisuus mittarin luokkaa. Kukkavarsia vaihtelevasti, altis Ramularialle tautipaineessa.

Nexus (Hilleshög 2009) Sokeri- ja juurisadoltaan mittaria parempi. Sokeripitoisuus mittarin
tasoa. Vähän kukkavarsia. Tautipaineessa altis
Ramularialle.

Gustav (Hilleshög ) Sokeri- ja juurisato mittaria
parempi vuosina 2007–2009. Sokeripitoisuus
mittarin luokkaa. Vähän kukkavarsia kolmen
vuoden kokeissa, mutta Ramularian herkkyys
vaihteleva.

Lucilla (KWS 2009) Sokeri- ja juurisadoltaan
mittaria parempi. Sokeripitoisuus mittarin tasoa. Hyvin vähän kukkavarsia, hyvä Ramularian kestävyys.

Mixer (Hilleshög ) Sokeri- ja juurisato mittaria
parempi 2007–2009. Sokeripitoisuus mittarin
luokkaa. Kukkavarsia vaihtelevasti, altis Ramularialle tautipaineessa.

Rosalinda (KWS) Sokeri- ja juurisadossa selvästi
mittaria parempi vuosina 2007–2009. Sokeripi-

Susanna Muurinen, SjT

Siementen varastointi
Jalostajat takaavat parhaan kylvötuloksen, jos siemenet käytetään
toimitusvuoden aikana. Ylivuotiset siemenet on säilytettävä
huolellisesti, jotta itävyys pysyy mahdollisimman hyvänä. Kylvöstä
jääneiden siementen “talvivarastointi” alkaa heti kylvöjen jälkeen.

•
•
•
•

Siemeniä pitää ehdottomasti säilyttää viileässä ja kuivassa tilassa. Lämpötilan pitää olla alle 15oC ja kosteuden alle 40 %. Lämpötila ei saa vaihdella.
Säilytä siemeniä aina suljetussa alkuperäispakkauksessa tai suljetussa muovipussissa (SESVanderHave
ei suosittele alkuperäispakkausta).
Varastoi vain kuivia ja puhtaita siemeniä talven yli.
Sekoita vanhat siemenet uusien siementen joukkoon.

Voit lähettää siemenet SjT:lle idätystestausta varten. Testiä varten tarvitaan noin 500 siementä ja testin hinta on
30 euroa.
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Ravinnesarja

Fosfori (P) kasvinravinteena
Fosforin merkitys kasville
Fosforilla on keskeinen tehtävä solun energiataloudessa, sillä se toimii energian välittäjänä. Kasvi
käyttää energiaa yhteyttämiseen ja aktiiviseen ravinteiden ottoon. Fosfori varmistaa ripeän energian saannin pienelle taimelle. Lannoitefosforin sijoittaminen kehittyvän juuriston lähelle parantaa
fosforin ottoa ja hyväksikäyttöä erityisesti viileinä keväinä. Kylmästä maasta fosforia vapautuu
hitaasti. Sijoituslannoituksella turvataan kasvin
hyvä fosforinsaanti heti alkuvaiheessa.
Fosforin puutos voi aiheuttaa lehtiin ja lehtien
reunoihin punertavaa väritystä. Lehdet voivat
juurikkaalla olla myös syvän tumman vihreitä.
Kasvin ja sen juurten kasvu hidastuu ja heikkenee.
Fosforin puutosoireet ovat kuitenkin vaikeasti tunnistettavissa. Erilaiset stressitekijät lisäävät lehtien
sokeripitoisuutta ja samalla punertavaa väritystä
tai lehtivihreän muodostumista lehtiin. Sokerijuurikkaan fosforinpuutosriskiä lisäävät tekijät ovat
maan alhainen pH, viileä sää keväällä ja heikentynyt juurten kasvu. Juurten heikentynyt kasvu
voi johtua maan tiivistymisestä, maan liiallisesta
kuivuudesta tai liiallisesta märkyydestä tai pelkästä typpilannoituksesta. Fosforin puutosoireiden
kaltaista lehtien punertumista voi myös aiheuttaa
rikkakasviruiskutus.
Kasvin sisältämä fosforimäärä lasketaan kuivaainesadon ja fosforipitoisuuden perusteella. SjT:n
tutkimusten mukaan hehtaarin juurikassato (40
tn/ha) + naattisato (39 tn/ha) sisältää yhteensä 42
kg fosforia, josta juuren osuus on 14 kg ja naatin
28 kg fosforia. Juuri- ja naattisatojen vaihteluun
vaikuttavat monet tekijät, kuten erilaiset kasvuolot, peltolohkojen viljavuus ja annettu fosforilannoituksen määrä.

Fosfori maassa
Kasvit ottavat fosforin fosfaattimuodossa maanesteestä ja maan hiukkaspinnoilta. Savimailla
ja pH:n ollessa alhainen rauta- ja alumiiniyhdisteet pidättävät fosfaatti-ioneja tehokkaasti.
Fosforia on maassa sekä epäorgaanisessa että
orgaanisessa muodossa. Lannoitteiden epäor-
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Lehtien punertava väri voi johtua erilaisista
stressitekijöistä.
gaaninen fosfori on peräisin apatiittimineraalista
eli fosforikivestä ja se on suoraan kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Orgaaninen fosfori on
peräisin kasvitähteistä ja karjanlannasta. Niiden
sisältämä fosfori muuttuu kasveille käyttökelpoiseksi fosfaatiksi mikrobiologisissa reaktioissa. Kivennäismailla orgaanisen fosforin osuus voi olla
lähes puolet muokkauskerroksen kokonaisfosforista. Maahan kynnetyn sokerijuurikkaan naatin
merkitys orgaanisen fosforin lähteenä on suuri.
Lietelannan sisältämästä fosforista noin 75 prosenttia oletetaan olevan kasveille käyttökelpoista
liukoista fosforia. Suomessa juurikasmaiden fosforipitoisuus on tällä hetkellä keskimäärin 27 mg
fosforia/l maata.

Fosforilannoituksen rajoitteet ja
suunnittelu
Fosforilannoituksessa on huomioitava ympäristötuen fosforirajaus. Jos pellon yhdessä viljavuusnäytteessä on arveluttavan korkea fosforiarvo, koko lohkoa on viljeltävä ilman fosforilisäystä tai ne lohkon osat, jotka sisältävät paljon
fosforia on rajattava erilleen ja niille on käytettävä fosforitonta lannoitetta. Fosforilannoituksessa voidaan käyttää enintään viiden vuoden
fosforintasausta. Fosforitasaus tarkoittaa vuosittaisen yli- tai alijäämän tasoittamista tasausjakson
aikana. Tänä aikana tila voi painottaa eri kasvien
fosforilannoitusmäärää siten, että kasvulohkolle
annettu fosforimäärä ei ylitä vastaavana aikana
viljellyille kasveille sallittua fosforilannoitusta.

Ravinnesarja
Tasaus täytyy aloittaa lohkolla silloin, kun sallittu
fosforimäärä ensimmäisen kerran ylitetään.
Väkilannoitteiden fosfori lasketaan tuoteselosteen mukaan. Kotieläinten tuottaman lannan
fosfori on laskettava lannoitusmääriin lantaanalyysitulosten tai taulukkoarvojen perusteella. Karjanlannan kokonaisfosforista otetaan laskettaessa huomioon 85 prosenttia. Orgaanisista
eloperäisistä lannoitteista ja lannoitevalmisteista
otetaan huomioon vesiliukoinen fosfori kokonaan. Jos lohkon ainoana lannoitteena käytetään
karjanlantaa, voidaan poiketa fosforin peruslannoitustasosta. Tällöin on sallittua käyttää fosforia 15 kg/ha kaikissa viljavuusluokissa paitsi
arveluttavan korkeassa.
Sokerijuurikkaan lannoitustarve pohjautuu kasvin tarpeeseen. Ympäristötuen ehtojen mukainen fosforilannoituksen enimmäismäärä määräytyy maan viljavuusluokan perusteella. Viljavuusluokka määritetään viljavuustutkimuksen
tuloksesta maan fosforiluokan perusteella.
Ympäristötukiehtojen mukaan sokerijuurikkaan
fosforilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/
vuosi) viljavuusluokan perusteella ovat seuraavat:
Huono ja huononlainen
Välttävä
Tyydyttävä
Hyvä
Korkea
Arveluttavan korkea

63
60
43
26
14
0

Sokerijuurikkaan lannoitusta suunniteltaessa
huomioidaan kasvin lähtötarve, maan ravinnereservit, esikasvi, karjanlannanmäärä, maan
kasvukunnosta johtuva korjaus sekä ympäristötuen ehdot ravinteen käyttömäärissä. Sokerijuurikkaan fosforin lähtötarve on Suomen kasvuoloissa 180 kg/ha/vuosi. Maasta sokerijuurikkaan käyttöön kasvukauden aikana vapautuvan fosforin määrä voidaan laskea kaavalla: 208
– 2500/(P mg/l + 12). Alla olevassa Esimerkissä
1 maan fosforipitoisuus on 20 mg/l maata, jolloin sijoittamalla kaavaan ko. arvo maasta vapautuvan fosforin määräksi saadaan 129 kg/ha.
Esimerkissä 2 vastaavasti 35 mg/l => 154 kg/

ha. Fosforilannoitustarvetta laskettaessa otetaan
huomioon myös esikasvien vaikutus fosforilannoitustarpeeseen.
Esikasvin vaikutus sokerijuurikkaan fosfori
lannoitustarpeeseen (kg/ha):
Naatit kynnetty
Naatit korjattu
Vilja, oljet kynnetty
Vilja, oljet korjattu
Nurmi, ei apilaa
Apilapitoinen nurmi
Viherlannoitus, nurmi
Peruna
Öljykasvit

-10
0
-3
0
0
0
0
-10
-3

Fosforilannoitukseen voi tehdä vielä tarkennusta
satotason ja maan yleisen kasvukunnon perusteella. Mikäli satotaso on selvästi alle 38 t/ha, ei fosforilannoitusta tule pienentää. Mikäli satotaso on
lähempänä 45 t/ha ja lohkon pH riittävän korkea
(pH 7) voidaan fosforilannoitukseen harkita 5–10
prosentin vähennystä. Kalkitus edistää fosforin saatavuutta ja hyväksikäyttöä, koska pH:n noustessa
fosforin sitoutuminen rauta- ja alumiiniyhdisteisiin heikkenee. Siksi juurikasmaiden kalkituksesta
kannattaa huolehtia. Niukasti fosforia sisältävillä
lohkoilla sokerijuurikkaan fosforilannoituksesta
ei kannata tinkiä, sillä maan fosforivarat eivät riitä
takaamaan tasaista ja nopeaa alkukasvua. Riittävä
fosforilannoitus nopeuttaa optimilehtipinta-alan
kehittymistä, jolloin kasvin yhteyttämistehokkuus
lisääntyy ja se tuottaa runsaasti sokereita. Fosforilannoituksen pienentäminen vaikuttaa myös kasvustojen typenottoa heikentävästi. Fosforilannoitus
kannattaa pitää vilja- vuusanalyysin osoittamalla
tasolla ja levittää fosforia ympäristötukiehtojen sallima enimmäismäärä.
Edellä mainitut asiat huomioiden ohessa kaksi
esimerkkiä fosforilannoitussuosituksen laskemisesta juurikkaalle. Taulukon kahdelta alimmalta riviltä nähdään juurikkaan laskennallinen
fosforin tarve ja ympäristötuen ehdoissa sallittu
enimmäismäärä. Jos laskennallinen lannoitustarve ylittää ympäristötuen salliman käyttömäärän,
tulee noudattaa ympäristötuen ehtojen mukaista
fosforimäärää. Lohkolla voi soveltaa myös fosforitasausta.
Juurikassarka • Betfältet 3/2009 –
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Kolme huippuhyvää lajiketta
Tre toppnoterade sorter från
Hilleshögin lajikkeet antavat korkeimmat sokerisadot vuoden 2010 markkinalajikkeista.
Myös muut ominaisuudet ovat erinomaisia: korkea sokeripitoisuus, vähän kukkavarsia,
hyvä Ramularian sietokyky, sileä juurenmuoto ja hyvä naattien peittävyys.
Suosittelemme, että valitsisit tunnettuna lajikkeena Nexusta osalle viljelyksestäsi ja
loppualallesi Gustavia ja Mixeriä.
Hilleshögs sorter ger högsta sockerskörden av alla marknadssorter inför 2010.
Även sorternas övriga egenskaper är ypperliga: hög sockerhalt, få stocklöpare, bra
tolerans mot Ramularia, jämn betform och bra bladtäckning.
Vi rekommenderar Nexus som en beprövad sort till en del av din odling och Gustav och
Mixer till resten av arealen.

106

Virallisten lajikekokeiden tuloksia 2007-2009.
Sokerisato. Mittarilajikkeet= 100
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) Ankeroisen sietävä lajike

Edustajamme Suomessa, Henrik Svärd, vastaa mielellään lajikkeitamme koskeviin
kysymyksiin. Tel 09-25864414 tai 0400-465009. Sähköposti: henrik.svard©sci.fi
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Ravinnesarja
Esimerkki 1. Sokerijuurikaan fosforilannoitustarpeen laskeminen, kun esikasvina on ollut vilja.
Lohkon viljavuustiedot:
- runsasmultainen (rm)
- maalaji hietasavi (HtS)
- pH 7.0
- fosfori (P)
20 mg/l
- kalium (K)
250 mg/l
- natrium (Na) 70 mg/l
- esikasvi vilja, oljet kynnetty maahan

Esimerkki 2. Sokerijuurikkaan fosforilannoitustarpeen laskeminen, kun esikasvina on ollut
juurikas.
Lohkon viljavuustiedot:
- multava (m)
- maalaji hiuesavi (HeS)
- pH 6,5
- fosfori (P)
35 mg/l
- kalium (K)
250 mg/l
- natrium (Na) 70 mg/l
- esikasvi juurikas, naatit kynnetty maahan

			
kg fosforia/ha
Kasvin lähtötarve
180
Maasta vapautuva
-130
Esikasvista
-3
Karjanlannasta
0
Lannoitustarve
47
Maan kasvukuntokorjaus (-10 %)
-5
Lopullinen lannoitustarve
42
Ympäristötukiehtojen sallima
enimmäiskäyttömäärä
26

			
kg fosfori/ha
Kasvin lähtötarve
180
Maasta vapautuva
-154
Esikasvista
-10
Karjanlannasta
0
Lannoitustarve
16
Maan kasvukuntokorjaus (-10 %)
-2
Lopullinen lannoitustarve
14
Ympäristötukiehtojen sallima
enimmäiskäyttömäärä
14

Lähteet: Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Phosphorus and Sulphur. Teoksessa: Nutrients for Sugar Beet
Production.
Maan fosforivarat ja niiden käyttökelpoisuus 2006. Maaperän prosessit-pellon kunnon ja ympäristönhoidon
perusta. Maa- ja elintarviketalous 82.
Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007–2013. Maaseutuvirasto.
Juurikassarka 1999/2. Sokerijuurikkaan viljelyopas.

Marja Turakainen, SjT

Pitkään odotettu Sokerijuurikkaan
viljelykisa 2010!!!
Ilmoittaudu vuoden 2010 juurikkaan viljelykisaan! Kisan järjestää SjT
yhteistyössä Sucroksen ja V-S maaseutuoppilaitoksen kanssa.
Kyseessä on joukkuekisa, johon osallistuu 5 joukkuetta. Kisasta kiinnostuneet viljelijät voivat ilmoittautua joukkueiksi konsulenttipiireittäin. Kisassa onnistumiseen vaikuttavat joukkueen yhteistyö- ja
viljelysuunnittelutaidot. Tulosta kisassa mitataan joukkueiden iloisuudella, sadon määrällä ja taloudellisella lopputuloksella.
Viljelykisan toteutus tapahtuu V-S maaseutuoppilaitoksen pellolla SjT:n toimesta, joukkueiden tekemien suunnitelmien mukaisesti. Mukaan pääsee ilmoittautumalla oman alueen konsulentille mahdollisimman pikaisesti, viimeistään tammikuun aikana. Vaikka kisa on periaatteeltaan rento, osallistumalla voit vaikuttaa hyödyllisen tiedon välittämiseen muille viljelijöille ja samalla saada itse uusia
ajatuksia ja vinkkejä kokeiltavaksi.
Ilmoittautua voit ja lisätietoa saat oman alueesi konsulentilta. Voitto kotiin!
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Sokerijuurikkaan taimipolte
Jos alkukesästä juurikaspelloilla lentelee irtonaisia lehtinippuja tuulisten
päivien jälkeen, on pelloilla taimipoltetta. Myös juurissa esiintyvät kuroumat
ja epämuodostumat ovat seurausta taimipoltteesta. Taimipolte on useamman
sienen aiheuttama taimivaiheen sairaus, joka harventaa kasvustoja
alkukesästä. Lajikkeisiin on yritetty jalostaa taimipoltekestävyyttä, mutta
tulokset ovat toistaiseksi olleet aika laihoja. Nykyään antaa kemiallinen
torjunta parhaimman suojan taimipoltetta vastaan.

T

aimipolte on ollut merkittävä satoa ja laatua
alentava tekijä Suomen sokerijuurikkaan viljelyssä. 1970-luvun alkupuolella se uhkasi lopettaa juurikkaan viljelyn kokonaan Suomesta. Professori Risto Tahvonen ja tohtori Mauritz Vestberg
paneutuivat juurikkaan taimipolteproblematiikkaan ja kartoittivat sokerijuurikaspeltojen sienilajistoa 1970-luvulla. Kenttäkokeissa tutkittiin eri
fungisidien (sienitautien torjunta-aineita) ja niiden yhdistelmien vaikutusta taimipoltteeseen.
Näissä kokeissa tehokkaimmaksi osoittautui
tiraamin ja hymeksatsolin (TMTD-Tachigaren)
yhdistelmä, joka hiukan muunneltuna on vieläkin käytössä. Myöhemmissä kenttäkokeissa on
testattu useita uusia valmisteita ja niiden yhdistelmiä, mutta tiraami-hymeksatsoli -yhdistelmää
tehokkaampaa ei toistaiseksi ole löydetty.

Aphanomyces on lämpimien olosuhteiden sieni.
Nämä molemmat sienet ovat herkkiä hymeksatsolille eli Tachigarenin tehoaineelle. Fusarium–
lajeista osa on samoja, jotka aiheuttavat viljojen
lehtisairauksia. Fusarium–sienien merkittävyyttä sokerijuurikkaan taimipoltteessa selvitetään
parhaillaan sekä USA:ssa että Euroopassa.

Taimipoltesienet ja niiden
esiintyminen
Taimipoltetta aiheuttavat sokerijuurikkaalla
Aphanomyces cochlioides, joukko Pythium– ja Fusarium– suvun sieniä sekä vähäisemmässä määrin Alternaria tenuis ja Rhizoctonia solani –sienet.
Edellä mainitut sienet elävät maassa. Siemenen
kautta leviävä Pleospora betae (entinen Phoma
betae) aiheuttaa suhteellisen vähän taimipoltetta, mutta sen tuhot voivat esiintyä jo siemenen
itämisvaiheessa. Aikaisemmin Pythium–suvun
sienten oletettiin olevan tyypillisiä suomalaisille
juurikasmaille, mutta viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet Aphanomycesin sijoittuvan
kolmen yleisimmän taimipoltesienen joukkoon.
Lajien välillä on tiettyjä eroja, Pythium–sienet suosivat viileitä keväitä ja kesiä, kun taas

Taimipoltteen vioittama ja terve juurikkaan
taimi.
Taimipoltetta esiintyy kaikissa juurikasmaissa,
mutta se vioittaa juurikasta merkittävämmin
kevyillä ja hikevillä mailla. Myös tietyt multavat
maat ovat tyypillisiä taimipoltemaita. Sen sijaan
savimailla taimipoltevioituksia juurikkaissa
esiintyy yleensä vähemmän. Lämpimät keväät
ja alkukesät sekä nopeat lämpötilan vaihtelut
riittävien sateiden ohella ovat otollisinta aikaa
taimipoltteelle.
Viljelykierrolla on yritetty vähentää taimipoltetta mutta sen vaikutus näyttää olevan vähäinen.
Juurikassarka • Betfältet 3/2009 –
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Ruotsalaisten tutkimusten mukaan maan korkea
kalsiumpitoisuus (Ca) vähentäisi Aphanomycesin
itiöiden muodostusta, mutta tätä ei ole tutkittu
Suomessa.

Taimipoltesuoja ja siementen
varastointi
Kemiallinen taimipoltesuoja kestää noin kolme
viikkoa kylvöstä. Tänä aikana hymeksatsoli hajoaa lähes kokonaan, jonka jälkeen sirkkalehtiasteella olevat taimet voivat sairastua, jos maassa
on taimipoltetta aiheuttavia sieniä ja olosuhteet
ovat sienille sopivat. Jos juurikas on kylvetty aikaisin, taimet ehtivät kehittyä isommiksi, jolloin
taimipoltevioitukset jäävät vähäisemmiksi. Taimipolte vioittaa myös suurempia taimia, mutta
suurin osa niistä toipuu. Taimipoltteesta kärsivät
taimet ovat kuitenkin kevyempiä ja ne kehittyvät
alkuvaiheessa hitaammin kuin terveet taimet.
Siemeniä varastoitaessa osa hymeksatsolista hajoaa ja taimipoltesuoja heikkenee. Pahoilla taimipoltealueilla on syytä käyttää uutta siementä ja lajikkeita, joilla on todettu olevan ainakin
jonkin asteinen taimipoltteen sietokyky. Varastoitua siementä voi hyvin käyttää alueilla, joilla
taimipoltetta ei ole. Näitä alueita löytyy yleensä
savimailta.

vuston aikaansaaminen voi olla vaikeaa. Juurikasankeroisen määrä nimittäin näyttää olevan
yhteydessä taimipoltteen voimakkuuteen. Vuosina 2006–2008 SjT:llä oli Ruotsin kanssa yhteistyöprojekti, jossa tutkittiin Fusarium-lajien ja juurikasankeroisen välistä yhteyttä. Tutkimuksessa
ilmeni, että mitä enemmän juurikasankeroista
oli maassa, sitä suurempi oli taimipolteriskiä
kuvaava indeksi (DSI) suomalaisissa juurikasmaissa.
Taimipoltesieniä ei saada poistettua maasta mutta ongelman toista osapuolta, juurikasankeroista, voidaan säädellä. Juurikasankeroisen määrää
voidaan alentaa viljelykierrolla, mikä välillisesti
voi vähentää taimipolteriskiä. Kun ankeroistaso
on saatu riittävän alhaiseksi, taimipoltealueilla
voidaan käyttää perinteistä lajiketta, jolla on ainakin osittainen taimipoltteen sietokyky. Myös
näissä tapauksissa on aina hyvä muistaa käyttää
uutta siementä.

Syksyn juurivioitukset

Taimipolte ja juurikasankeroinen

Jos taimipoltetta on erittäin runsaasti ja sen aiheuttajia ovat Aphanomyces- ja Rhizoctonia–sienet,
vioitukset näkyvät myös syksyllä juurten epämuodostumina. Aphanomyces aiheuttaa eriasteisia kuroumia juurikkaan juuriosaan. Pahimmissa vioituksissa juuri menee poikki alkeisvarren
ja juuren yhtymäkohdasta.

Juurikasankeroinen viihtyy samantyyppisillä
mailla kuin taimipolte. Jos pellolla on sekä taimipoltetta että juurikasankeroista, terveen kas-

Rhizoctonia solani –sieni suosii yleensä kosteita
alueita ja sen juurivioitukset alkavat heinä-elo-

Aphanomyces-kuroumia juurikkaan juurissa.

Kuroutuneiden juurikkaiden sisärakenne.
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mAriBon pilleri on uuden tyyppinen monikerroksinen pilleri, joka
itää paremmin sekä kosteissa, että
kuivissa olosuhteissa.Pilleri imee
vettä erittäin nopeasti ja pitää
kosteuden sisällään, samalla se
luovuttaa siemenen käyttöön vain
sen tarvitseman määrän vettä.

Rhizoctonia solani-sienen vioittama juurikas.

Rhizoctonia solani -juurikkaat halkaistuna,
oikean puoleinen juurikas jalostuskelvoton.

kuussa. Tämä sieni esiintyy monesti laikkuina.
Sieni lahottaa juuriosaa ja alentaa merkittävästi
juurikkaan laatua. Tästä syystä pahasti Rhizoctonian vioittamat alueet kannattaa jättää nostamatta.

Rhizoctonia–vioitusta
voi
esiintyä
myös
Aphanomyces-vioitusten yhteydessä. Jos juurikas
on sisäosaltaan valkoista ja tervettä, ovat juurikkaat jalostuskelpoisia.

Liisa Eronen, SjT

Pohjavesialueet ja
siementen torjunta-aineet
EU:ssa on menossa torjunta-aineiden uudelleen arviointi. Sen yhteydessä
tarkastetaan mm. torjunta-aineiden jäämät ja hajoamistuotteet luonnossa.
Jos viimeksi mainitut tiedot puuttuvat, torjunta-aineelle asetetaan tiettyjä
rajoituksia. Näiden rajoitusten uhriksi ovat joutuneet mm. juurikkaan
siemenessä käytettävät tuhoeläinten torjunta-aineet.
Pohjavesien suojelu ja juurikkaan viljely pohjavesialueilla on yhdistelmä, joka vaatii viljelijöiltä suurta joustavuutta. Rikkakasvien torjuntaaineilla on jo tietyt erikoisrajoitukset, sillä metamitroni-valmisteiden käyttö pohjavesialueilla
on täysin kielletty.
Siemenkäsittelyssä käytetty Poncho Beta sai jo
rekisteröinnin yhteydessä käyttökiellon pohjavesialueilla. Viimeisin kielto koskee Cruiseria.

kautena vain Gaucholla käsiteltyä juurikkaan
siementä. Gaucho-siemenen kohdalla on kuitenkin vanha aikarajoitus; sitä saa käyttää kolmena
vuotena peräkkäin, mutta sen jälkeen on pidettävä neljän (4) vuoden tauko.
SjT, MTK:n juurikasvaliokunta ja Sucros ovat laatineet asiasta vetoomuksen viranomaisille käytännön muuttamiseksi, mutta toistaiseksi vallitsevaan käytäntöön ei ole saatu muutosta.

Jos lähikuukaudet eivät tuo lisää muutoksia,
pohjavesialueilla saa käyttää tulevana kasvu-

Liisa Eronen, SjT
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Koetuloksia lietelannan
levityksestä sokerijuurikkaalle
kasvukaudella
Lietelannan levitystä juurikkaalle kasvukaudella kokeiltiin TEHO-hankkeen ja
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen toteuttamassa kokeilussa kasvukaudella
2009. Kokeilussa yhdistyvät sekä käytännön viljelytyön haasteet että
vesiensuojelun näkökulma. Kokemusten perusteella sijoittavan kaluston käyttö
kasvustossa vaatii teknistä kehitystä, mutta letkulevityksen mahdollisuudet
innostavat jatkamaan kokeiluja.

L

annan levitys sokerijuurikasmaille on ongelmallista aikaisen kylvön ja myöhäisen
sadonkorjuun takia. Levitysajankohtina maa
on usein märkää ja helposti tiivistyvää. Lannan
levitysalasta puolestaan voi olla jopa pulaa tietyillä Lounais-Suomen alueilla. Ympäristönäkökulmasta tiivistymisongelmien minimointi
ja lannan levityksen siirtäminen kasvukaudelle
ovat suotuisia, sillä hyvärakenteisessa maassa kasvit hyödyntävät ravinteita tehokkaasti.
Maan mahdollisen tiivistymisen lisäksi syyslevityksen haittapuolina on ravinteiden huuhtoutuminen ennen kasvukautta ja siten mm. typen
lannoitusvaikutuksen häviäminen. Lisäämällä
lannan hyödyntämistä voidaan vähentää väkilannoitteiden käyttöä ja niiden ostosta aiheutuvia kustannuksia. Sokerijuurikkaalla on hyvät
edellytykset hyödyntää kasvustoon levitettävän
karjanlannan ravinteita, koska sen kasvukausi
jatkuu myöhään syksyyn.

Lietteen sijoitus vioitti kasvustoa. Voiko levitystekniikkaa kehittää vähemmän kasvustoa
tuhoavaksi?

Kokeilun tavoitteena oli testata käytännössä lietelannan levitystekniikkaa sekä kasvukaudella toteutetun levityksen vaikutusta sokerijuurikkaan
sadon määrään ja laatuun. Kokeilu toteutettiin
varsinaissuomalaisella juurikaslohkolla kasvukaudella 2009. Sadontuottokyvyltään hyvä
lohko kynnettiin syksyllä 2008 ja keväällä 2009
lohko tasausäestettiin ja kylvettiin jyrsinkylvöllä
2.5. (riviväli 45 cm, taimiväli 15 cm). Kokeilussa
käytettiin Festival-siementä. Kasvinsuojelu tehtiin tilan normaaliohjelman mukaisesti. Koejärjestely koostui kahdesta 300 m pitkästä kaistasta,
jotka lannoitettiin pelkällä väkilannoitteella tai
sian lietelantaa hyödyntäen. Kaistoihin sijoitettiin koeruudut (4 kpl/käsittely). Ruudut olivat
10 m pitkiä ja niissä oli 4 riviä. Kahden keskimmäisen rivin juurikkaat (halkaisija > 5 cm)
nostettiin syksyllä (22.9.). Taimilaskenta ja lehtivihreämittaukset (SPAD-mittari) typen riittävyyden seuraamiseksi tehtiin samoista riveistä.
Lietelannan levitys tehtiin ennen rivivälien sulkeutumista, 22.6. Lanta-analyysiä varten lietelannasta otettiin näyte ennen levitystä. Koeruuduista arvioitiin kasvuston peittävyys elokuun
lopussa. Lanta oli tarkoitus alun perin levittää
riviväleihin sijoittavalla lannanlevityskalustolla,
mutta levittimen vannasvälit eivät soveltuneet
juurikkaan riviväleihin ja aiheuttivat huomattavaa vioitusta. Levitys tehtiin lopulta “pintalevityksenä” vantaat ilmassa, joka vastaa lähinnä
letkulevitystä. 16,5 kuution lantavaunun (työleveys 8 m) aiheuttamaa maan tiivistymistä mitattiin penetrometrillä sekä renkaan jäljestä että sen
vierestä.
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Korkeita ja tasaisia sokerisatoja
vuodesta toiseen 104 %*
Erinomainen ramularian vastustuskyky
Nopea taimettuminen
* Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus
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ROSALINDA KWS
Erittäin korkea satopotentiaali, sokerisato 104 %*
Huippulajike suomalaisiin
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Hyvänmuotoinen ja sileä juuri,
pieni multaprosentti
* Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus
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Uusi

Päivämäärä
Väkilannoite
Lietelanta
22.6
35
34
Väkilannoitekaista
lannoitettiin
kylvön
yhteyVäkilannoitekaistalla
juurikkaiden kappale30.6
45
43
dessä
ammoniumnitraatilla
ja
kaliumsulfaatilla
määrä
koenostetulla
ruudulla
oli suurempi ja
20.8
36
33
(120 kg typpeä/ha ja 30 kg kaliumia/ha), lietelantakaistalle annettiin
keväällä vain ammoHAJONNAT
niumnitraattia (40 kg typpeä/ha). Lietelannan
1
levitysmääräksi mitoitettiin 20 m3/ha, 2mutta
toteutunut levitysmäärä jäi hieman alhaisem2
maksi, noin 17 m3/ha (26 kg typpeä/ha, 13 kg
fosfori/ha, 22 kg kalium/ha). Lietelantalohkon
ravinnemäärät olivat siten yhteensä 66 kg N/ha,
12 kg P/ha ja 22 kg K/ha). Alkuperäisesti lannoitus oli suunniteltu samansuuruiseksi molemmille käsittelyille, mutta käytännön olosuhteista
johtuen lannoituserot olivat huomattavat.

juurisato oli lähes 17 % korkeampi kuin lietelantakaistalla (taulukko 1). Lietelantakaistan alhaisempi typen lannoitusmäärä
näkyi juurikkaiden
1
aminotyppipitoisuudessa,
joka
oli lietelanta1
kaistalla alhaisempi
kuin väkilannoitekaistalla.
2
Koekaistojen juurikkaiden laatuominaisuudet,
sokeriprosentti, kalium- ja natriumpitoisuus eivät eronneet eri käsittelyjen välillä. Laadulle asetettujen tavoitteiden mukaan juurikkaiden sokeriprosentti oli molemmissa käsittelyissä hyvä ja
saantoprosentti, kalium- ja natriumpitoisuudet
erinomaiset.

Koetulokset

Taulukko 1. Juurisato ja sadon laatu
Väkilannoite Lietelanta
Juurisato tn/ha
48,0
39,6
Sokeri-%
16,3
16,7
Saanto-%
86,0
86,3
Aminotyppi mg/100 g 11,9
8,0
Kalium me/100 g
4,0
4,1
Natrium me/100 g
0,44
0,37
Kpl/ruutu
105
94
Keskipaino kg/ruutu
0,41
0,39
me=milliekvivalentti

Päivämäärä

Väkilannoite ±

Lietelanta ± keskihajonta

SPAD‐mittarin lukema
ma

Juurikkaan taimettumisnopeudessa ei ollut erokeskihajonta
ja käsittelyjen välillä neljän viikon kuluttua kyl22.jun 35 ± 1
34 ± 1
vöstä. Taimitiheydet olivat lietelantakaistalla 5,3
30.jun
45
±
2
43
±1
tainta/rivimetri ja väkilannoitekaistalla 5,7 tain30.aug
36
±
2
33
±
ta/rivimetri. Kasvuston peittävyys oli elokuun 2
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20.8
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Lietelantalohkolla tarkasteltiin lietevaunun vaikutusta maan lujuuteen penetrometrin avulla
(kuva 2). Penetrometri mittaa tarvittavaa voimaa, kun painetaan maahan metallista kartiota.
Tuloksista havaitaan maan olevan tiiviimpää
ajouralla kuin muulla pellon osalla koko mittaussyvyydellä (35 cm). Lietevaunun leveät renkaat tallasivat kaksi juurikasriviä, mutta kasvus-

Kuva 1. SPAD- mittauksen tuloksia ennen lietteen levitystä 22.6., lietteen levityksen jälkeen
30.6. sekä syksyllä 30.8. Virhepalkit kuvaavat
keskihajontaa.
lopulla väkilannoitekaistalla 100 % ja lietelantakaistalla 85 %. Lehdistä mitatussa lehtivihreän
määrässä (SPAD-arvot) ei ollut merkitseviä eroja
väkilannoite- ja lietelantakaistojen välillä kasvukauden aikana. SPAD-arvot olivat hieman alhaisemmat lietelantakaistan kasvustossa (kuva
1). Sekä väkilannoite- että lietelantakaistoilla
kasvustojen lehtivihreän määrä oli korkein 30.6.
mittausajankohtana. Yleisen kasvukunnon kannalta suositeltavat SPAD-arvot ovat 37–1 (7–8
lehteä) ja 42–46 (9 tai useampi lehti auki).
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Kuva 3. Kasvusto toipui kohtalaisen hyvin
lietevaunun tallauksesta jo viikko levityksen
jälkeen.
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tu levityksessä. Kokeilun perusteella lehtien
likaantuminen oli vähäistä, vaikka varsinainen
levitys tehtiinkin vantaat ilmassa letkulevitystä
mukaillen. Levitetty lietelanta imeytyi nopeasti
maahan ja maan pinnalle jäi vain hieman orgaanista ainesta.
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Kuva 2. Penetrometrin vastuslukema eri
syvyyksissä lietevaunun ajouralla ja tallaamattomalla pellolla 20. 8.
to toipui melko hyvin kasvukauden loppuun
mennessä.

Tulosten yhteenveto
Kokeilun tavoitteena oli testata sijoittavan lannanlevityskaluston soveltuvuutta kasvukauden
aikaiseen lannanlevitykseen juurikkaan viljelyssä. Lietelannan sijoituksella ajateltiin voitavan vähentää typen haihtumista pintalevitykseen verrattuna. Lisäksi sijoittamalla lietelanta
saadaan lähemmäksi juuristoa ja vähennetään
rankkasateiden sattuessa pintavalunnan synnyn mahdollisuutta. Sijoittava kalusto kuitenkin
vioitti juurikaskasvustoa huomattavasti, kun kaluston vannasväli oli 17 cm ja juurikkaan riviväli
45 cm. Levityskalustoa kehittämällä ja ajouria
käyttämällä vioitusta voitaisiin mahdollisesti
vähentää.
Kasvuston kehitysvaiheen osalta kesäkuun loppupuoli on sopiva levitysajankohta, sillä silloin
rivivälit ovat vielä avoimet ja lehdet eivät vioi-

Maan kosteustilaan tulee kiinnittää huomiota
myös kasvukauden aikana tapahtuvan levityksen yhteydessä. Kokeilussa lietelanta jouduttiin
levittämään liian märissä olosuhteissa aikataulullisista syistä johtuen. Oletettavasti juuri maan
märkyydestä johtuen lantavaunun aiheuttama
tiivistyminen havaitaan selkeästi aina 35 cm
syvyydelle asti. Lietteen levityksen siirtäminen
kasvukaudelle ei siten automaattisesti poista
tiivistymisriskiä. Hyvä keino tiivistymisriskin
pienentämiseksi on suosia mahdollisimman kevyttä levityskalustoa.
Kokeilun lannoitusvaikutus on melko hankala
vertailla alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavan toteutuneen lannoituksen takia. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta sadon
määrän ja laadun kehittyvän hyväksi myös
ilman fosforilannoitusta maan kasvukunnon
ollessa riittävän hyvä. Runsaasti fosforia sisältävillä lohkoilla tulisi kiinnittää huomiota typpi-,
kalium- ja hivenlannoitukseen ja lannan käyttöä
pitäisi kohdentaa lohkoille, joissa fosforitila on
alhainen.
Kokeiluja lietteenlevityksen tiimoilta jatketaan
ensi vuonna TEHO-hankkeen ja SjT:n toimesta.
Tulevalla kasvukaudella tullaan kiinnittämään
huomiota lietelannan levitystekniikkaan ja pyritään kehittämään käytäntöjä sokerijuurikkaan
lannoitukseen sopivaksi.

Kimmo Rasa, TEHO-hanke ja Marja Turakainen, SjT
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Sokerijuurikasta
suorakylvökoneella
Keski-Euroopassa sokerijuurikasta ei tautivaaran vuoksi saa kylvää samalle
lohkolle kahtena vuotena peräkkäin. Eräissä maissa juurikasta saa olla
samalla lohkolla vain joka neljäs vuosi. Siellä juurikasta kylvetään suoraan
viljan sänkeen varta vasten valmistetuilla juurikkaankylvöyksiköillä.
Niissä on edessä suuri pyörivä leikkuri, kuten meillä kyntöauroissa.
Joissakin on myös piikki, joka kuohkeuttaa maata noin 20 cm:n syvyyteen.
Piikin jälkeen tulee pyörä, joka painaa vaon kiinni noin 5–7 cm syvyydestä
ja siihen kylvetään juurikas. Näin ollen juurikkaalla on pehmeä kasvualusta
kuten kevätkynnetyssä pellossa.
Kylvötekniikka
Oripääläinen Timo Rouhiainen kylvi sokerijuurikasta viljan suorakylvökoneella, osan suoraan
viljan sänkeen. Kyseisessä koneessa on rihlasyöttö, jonka nopeutta voidaan säätää vaihteistolla. Hän sääti syöttörihlan niin, että sitä oli
näkyvissä vain juurikkaan siemenen paksuuden
verran. Vaihteistosta hän valitsi nopeuden, jolla siemenetäisyydeksi tuli suunnilleen 15 cm.
Käytännössä etäisyys näytti olevan keskimäärin
vähän tiheämpi. Ensi vuodeksi hän suunnittelee tekevänsä sulkuläppään pyöreällä viilalla
siemenen kokoisen kolon, jolloin vain yksi sie-

men kerrallaan mahtuu menemään ulos säiliöstä. Muuten kone oli ihan viljan kylvösäädöissä.
Luonnollisesti tarpeettomat syöttölaitteet oli
suljettu. Riviväliksi tuli näin 50 cm.

Rehevä kasvusto
Kävimme elokuussa tutustumassa kyseisiin kasvustoihin. Suoraan viljan sänkeen kylvetty juurikas oli rehevää ja tervettä. Kasvustossa oli pieniä
tyhjiä aukkoja, joista osa ainakin johtui pellolla
olleesta lantapatterista. Osa saattoi johtua oljesta
tai jostakin muusta seikasta. Käytännössä kyseisillä aukoilla ei ole merkitystä satoon, mutta rikkakasveille niissä
on tilaa kasvaa. Rouhiainen käytti
pientä glyfosaattiannosta kylvön
jälkeen, mikä varmasti on edesauttanut kasvuston puhtaana pysymistä myös aukkopaikoissa.

Korjuu
Korjuuvaiheessa olimme myös
katsomassa miten korjuukone
selviää olkimassasta. Olki oli
suurimmaksi osaksi lahonnut.
Silloin oli pieni pakkanen ja juurikkaan naatti oli kohmeessa,
samoin myös rikkakasvit sekä olKasvusto oli rehevää. Osa aukoista johtui oljesta ja osa pel- jet. Oljista ei ollut minkäänlaista
haittaa. Käytössä oli ratasvannas
lolla olleesta lantapatterista.
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Juko. Ratasvannas ei tunnetusti
ole herkkä epäpuhtauksille, kuten
kuolleelle naatille ja rikkakasveille.
Samoin se selvittää helposti myös
oljet. Aloitukset oli tehty levyvannaskoneella ja se oli toiminut yhtä
hyvin. Myöskään listinveitseen
ei kertynyt mitään roskaa. Juurikaskasassa oli muutamia oljen
pätkiä, mutta ei häiritsevästi. Rikkaruohoisesta maasta tulee enemmän epäpuhtauksia kuten tässä
tapauksessa oljesta tuli. Sänkeen
kylvetty juurikas oli hyvin maassa kiinni, mikä sekin parantaa
koneen työn laatua. Juurikkaita
tarkastellessa huomasi joidenkin
Ratasvannas Juko toimi hyvin ,vaikka kasvustossa oli olkia
juurien taipuneen sivulle tai useija rikkakasveja.
den juurien taipuneen “suppuun”
juurikkaan alle. Ilmeisesti maa oli näissä kohdisaivan maan pinnalle mikroilmaston, jossa lämsa ollut syvemmältä niin kovaa, ettei juurikas
pötila pysyy korkeampana kuin muutaman senollut siihen pystynyt tunkeutumaan. Tämä olisi
tin ylempänä maan pinnasta tai aivan paljaalla
ilmeisesti vältettävissä rivinpaikan kuohkeuttapinnalla.
misella keskieurooppalaiseen tapaan.
Suorakylvö viljan kylvökoneella antaa viljatilalle mahdollisuuden lähteä mukaan sokerijuurikAikaisemmin kylvämään
kaan viljelyyn ilman koneinvestointeja ainakin,
Suorakylvöllä voidaan mennä pellolle hiukan
jos jättää korjuun urakoitsijan huoleksi. Toisaalta
aikaisemmin kuin muokattaessa, koska maata
aika monelta tilalta löytyy vielä käyttökelpoinen
käsitellään minimaalisen vähän. Toisaalta olki
korjuukone. Ruiskutukset voi tehdä normaalilla
ja sänki muodostavat pellolle suojaavan kerrokruiskulla ja harauksia ei suorakylvössä tarvinne
sen sateita vastaan ja estävät liettymisen. Sama
tehdä. Jäykkäpiikkisellä haralla se ei edes onniskerros estää myös hiukan maan lämpenemistä
tuisi, joustopiikeillä kylläkin.
ja kuivumista. Taimivaiheessa sänki muodostaa

Matti Hento, Sucros Oy

Suunnitelmia suorakylvöön liittyvästä
tutkimustoiminnasta

T

ulevalle kasvukaudelle 2010 on suunnitteilla koeyhteistyötä viljelijöiden ja SjT:n välillä suorakylvön osalta. Kokeissa tullaan testaamaan eri suorakylvötapoja. Näissä kokeissa on tarkoituksena
selvittää maalajien välinen soveltuvuus juurikkaan suorakylvöön ja eri muokkausmenetelmien vaikutus kylvön onnistumiseen. Tämän lisäksi kokeissa vertaillaan kylvöaikoja ja mahdollisia lannoitevaihtoehtoja.
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Juurikasisäntä 2009
Vuoden 2009 Juurikasisännäksi valittiin Juha Wikström. Juha viljelee
Taamarlan tilaa Särkisalon Domarbyn kylässä. Taamarla on vanha sukutila,
josta ensimmäiset merkinnät historiankirjoissa löytyvät jo 1540-luvulta.
1600-luvulta asti tila on ollut samalla suvulla. Tilan viljelypinta-ala on 104
ha ja metsäala 61 ha. Tilalla on viljelty juurikasta -60–70-luvun vaihteesta
asti. Juhalla on ollut juurikassopimus omissa nimissä vuodesta -94 lähtien.
Sopimus oli aluksi kerhosopimus ja viljelyala oli 2–5 ha.
Isännäksi 2003
Vuonna 2003 tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos ja Juhasta tuli Taamarlan tilan isäntä. Peltoviljelyn
lisäksi tilalla on 850 paikkainen
lihasikala. Viime vuosina tilan peltoalasta on ollut juurikkaalla noin
25 %, siemenheinällä 20–25 %, herneellä 10 % ja loput viljalla. Tilan
juurikassadot ovat olleet korkealla
tasolla ja laatu hyvä. Viiden viimeisen vuoden keskisato on 50,2
t/ha ja keskisokeri 17,0 %.

Viljelytekniikka
Tilan pellot ovat osittain savipohjaisia, joten riittävästä viljelykierrosta pitää huolehtia. Samalla
lohkolla viljellään juurikasta maalajista riippuen vain 1–3 vuotta peräkkäin. Pelto kynnetään
syksyllä noin 20 cm syvyyteen. Liejusavilla tehdään keväällä ennen kylvöä tasausäestys, jolloin
muokkauskerros tiivistyy sopivasti. Savimaat
kylvetään suoraan kynnökselle jyrsinkylvönä.
Kylvökoneena on 9-rivinen Tumen pneuma
kone. Kaikissa peltotöissä pyritään ajokertojen
vähentämiseen ja maan tiivistämisen välttämiseen. Suorakylvö kynnöksellä olevaan savimaahan saattaa tuntua hurjalta, mutta lopputulos on
usein parempi kuin moneen kertaan äestettyyn
“optimaaliseen kylvöpohjaan tehty kylvö”.
Siemenrikkakasviruiskutuksia tehdään tilanteen
mukaan 2–3 kertaa. Kasvinsuojelussa on tavoitteena kaksi ruiskutusta, joiden jälkeen “kolmas
ruiskutus” korvataan haraamalla pelto ennen
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kasvuston umpeutumista. Juuririkkakasvit ovat
ongelma, kun heinä on mukana viljelykierrossa.
Juuririkkakasvien torjunta tehdään erityisen
huolellisesti, kun lohko on viljalla. Ennakkotorjunnasta huolimatta ruiskutuksia joudutaan
tekemään myös juurikaskasvustosta. Juolavehnää torjutaan vuosittain osalla alasta kokoalan
ruiskutuksena. Valvatit ja ohdakkeet ruiskutetaan traktoriruiskulla pesäkekäsittelynä. Myös
peltopähkämöä esiintyy ja sen torjunta onnistuu
vain viljelykierron avulla. Ramulariaa esiintyy
joinakin vuosina, sitä pidetään kurissa lajikevalinnalla ja viljelykierron avulla. Kukkavarret katkotaan elokuun alussa ja varret jätetään peltoon.
Juurikasmaita kastellaan kuivina kesinä. Kasteluvetenä käytetään merivettä sekä jokisuistosta
saatavaa murtovettä.

näihin päiviin saakka. Kokeina on
ollut mm. ESA-, kastelu- ja biotiittikokeita.

Kosteikkoprojekti
Taamarlan tilan vesijättömaalle
Laukan lahden rannalle perustettiin syksyllä 2008 WWF:n (maailman luonnonsäätiö) toimesta kosteikkoallas. Allas kaivettiin vesijättöalueelle, joka on kooltaan 0,6 ha.
Siirrettyä maata oli 6000–7000 m3
ja se läjitettiin Juhan pellolle. Alueella on 4 pohjavesipatoa, joiden
avulla ojassa virtaavaa vettä jarrutetaan ja kiintoainesta pyritään
Juurikkaat kylvetään suoraan kynnökselle jyrsinkylvönä.
pidättämään jo ennen varsinaista
kosteikkoa. Turun Ammattikorkeakoulu mittaa
Juurikkaat nostetaan naapurin kanssa yhteisellä
WWF:lle ja Ympäristökeskukselle reaaliaikaises3-rivisellä Edenhall-korjuukoneella. Tavoitteena
ti kosteikon vaikutusta veden laatuun.
on, että viimeistään 20.10. mennessä juurikkaat
on nostettu. Aumat tehdään pellolle suoraan
Ropa/Multapois
nostosta, mutta erillisiltä pieniltä lohkoilta juuViime syksynä Perniöön hankittiin Suomen enrikkaat siirretään isompiin aumoihin. Tilustiet
simmäinen itsekulkeva puhdistuskuormaaja.
on pyritty tekemään siten, ettei siirtoja tarvitsisi
Kuormaaja on Ropa-merkkinen ja se oli viime
tehdä.
kaudella vuokrattuna. Tänä vuonna Perniön ja
Särkisalon viljelijät päättivät ostaa koneen. HanAumojen suojaaminen on tärkeä asia, joka pikintaa varten perustettiin Multapois Oy niminen
tää hoitaa kiireistä huolimatta. Aumat peitetään
yhtiö. Juha on alusta lähtien ollut mukana hankhyvissä ajoin ennen pakkasten tuloa. Juurikakeen eri vaiheissa. Hän on tehnyt viljelijäkohtaisauman pitäminen kuivana on sitä tärkeämpi,
set ajosuunnitelmat, joiden avulla kuljetusyrittämitä multaisempia juurikkaat ovat. Kuiva multa
jä hoitaa käytännön kuljetukset käyntikaudella,
karisee tehokkaasti kuormauksen yhteydessä.
ennen kuljetuskautta. Kuormauksesta pidetään
Juurikkaat kuormataan Ropa-puhdistuskuorpäiväkirjaa, jonka avulla voidaan selvittää jälkimaajalla.
käteen epäselvyydet, jos niitä syntyy. Juha hoiSjT
taa myös yhteydet Saksaan (varaosat ym.) ja on
Juha oli ATK-harjoittelijana SjT:llä vuosina -94 ja
perustetun yhtiön hallituksen jäsen.
-95. Vuoden 1997 alussa hän meni SjT:n laboraLuottamustoimet
torioon osa-aikaiseksi työntekijäksi, hän aloitti
Juhalle on vuosien mittaan kertynyt lukuisia
maalajien tunnistustehtävissä. Myöhemmin hän
luottamustoimia. Hän kuuluu mm MTK Särsiirtyi tietojärjestelmien kehittelytehtäviin ja oli
kisalon ja Suomen Sikayrittäjät johtokuntiin.
mukana myös useiden kokeiden toteutuksessa.
1.1.2010 alusta lähtien hän aloittaa LSO osuusTyöaika oli 2–3 päivää viikossa. Vuonna 2003
kunnan hallintoneuvostossa.
tehdyn sukupolvenvaihdoksen jälkeen työskentely muuttui satunnaiseksi viljelykiireiden
Juhan ajatuksia tulevaisuudesta
vuoksi. Viimeinen varsinainen työtehtävä oli
Huono viljelykierto on varmasti yksi tärkeimvuodenvaihteessa 2007–2008, jolloin tietoyhteymistä satoa rajoittavista tekijöistä. Säännöllinen
det siirrettiin Perniöstä Piikkiöön.
ja monia kasveja sisältävä viljelykierto helpottaa
rikkakasvien- ja tautien torjuntaa, pienentää risJuhalla on ollut kotonaan Särkisalossa SjT:n tikiä ankeroisen aiheuttamalle sadon menetyksellakokeita 2000-luvun alkupuolelta lähtien aina
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le ja parantaa maan rakennetta. Juurikkaalla on
myös huomattava esikasviarvo muille kasveille,
jota hyödyntämällä voidaan saada säästöjä esimerkiksi viljan lannoituksessa ja tautien torjunnassa.
Pellon kasvukuntoon pitää panostaa jatkuvasti,
jotta satotasomme saadaan nousemaan ja viljelyn kannattavuus säilymään ja paranemaan.
Juurikaspellon kasvukunnon paras mittari on
juurikas, sanoo Juha oppineensa Matti Erjalalta SjT:n vuosien aikana. Ellei satotaso tyydytä
tai kehity positiivisesti on mietittävä kriittisesti
viljelytottumuksia ja pellon kasvukuntoa. Maata
on hoidettava huolellisesti, jotta sadontuottokyky paranee eikä heikkene.
Taamarlassa on varauduttu nykyisten koneiden
aiheuttamiin tiivistymisuhkiin ja mahdollisen
ilmastomuutoksen mukanaan tuomiin runsaisiin sateisiin parantamalla lähes koko tilan ojitusta. Peltojen ojituksen tulee toimia tasaisesti,
jotta voidaan kylvää aikaisin eikä aiheuteta satotappioita odottelemalla pientä lohkon osaa.
Salaojituksen toimivuuteen on hyvä suhtautua
ennakoivasti, koska aiheutettujen tiivistymien
palautuminen vie usein vuosia.
Kasvinsuojeluun on tulossa melkoisesti muutoksia nykyisille torjunta-aineille asetettujen
käyttörajoitusten muodossa. Ainemäärien ja
peräkkäiskäyttörajoitusten aikana on erityisen
tärkeää huolehtia rikkakasvien siemenpankin
pienentämisestä viljelykierrolla. Sokerijuurikkaan rikkakasvitorjuntaan saadaan toivottavasti
myös uusia aineita, jolloin käyttörajoitukset eivät estä tuloksellista viljelyä.

Juhaa huolestuttaa sokerijuurikkaan viljelyn tulevaisuudessa SjT:n kutistuneet resurssit ja tutkimustoiminta. Sokerijuurikkaan tutkimuksesta ei
saa tulla pelkkää tilaustutkimusta vaan resursseja ja mahdollisuuksia tulee suunnata hiukan
kokeilevaankin tutkimukseen. Tutkijoiden ajatusten lentoa ei pitäisi liikaa kahlita “ostotutkimukseen” eli pelkkään siementen tai kasvinsuojeluaineiden testaamiseen. Aina pitäisi olla
mahdollisuus tutkia asioita vähän laajemmin tai
eri näkökulmasta. Lisäksi nykyaikaisella tietojenkäsittelyllä ja asioita uudelleen penkomalla
voidaan jo vanhastakin aineistosta löytää uutta, esimerkiksi Esa-viljelymenetelmäkokeiden
aineistosta löytyi tieto taimimäärän mukaiseen
lannoitukseen. SjT:llä on ollut myös taito tuoda
tutkimustulokset nopeasti käytännön viljelyyn,
jolloin ala on hyötynyt uusista oivalluksista
nopeasti. Myös viljelijöiden kannattaa esittää
ajatuksiaan tutkijoille, koska innovatiivisilla
käytännön työstä syntyneillä oivalluksilla, tutkimuksella ja nopealla käytäntöön soveltamisella voidaan alaa kehittää tehokkaasti. Omaa olosuhteisiimme paneutuvaa tutkimusta tarvitaan
jatkossakin.
Kulunut syksy oli vähäsateinen, joten juurikkaiden korjuu ja muut peltotyöt tehtiin pääosin
kuivan kauden aikana hyvissä olosuhteissa.
Tämä antaa hyvän pohjan tulevan kauden suunnittelulle. Ensi vuoden juurikkaan kylvöala tulee Taamarlan tilalla olemaan ainakin tämän
vuoden tasolla. Viljan huono markkinatilanne
parantaa juurikkaan suhteellista kilpailukykyä,
joten juurikkaan viljelyyn kannattaa panostaa
ensi vuonna.

Pentti Suominen, Sucros Oy
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Veteraanin matkassa
Raimo Leppäaho tuli vuonna 1957 Naantalin sokeritehtaan palvelukseen
hoitamaan sokerijuurikkaan viljelykoneiden vuokrausta. Koneet olivat tehtaan
omistamia hevosvetoisia nosto- ja kylvökoneita sekä haroja. Koneita oli
enimmillään yli sata kappaletta ja niiden kuljettaminen viljelijöille, ja käytön
opastus teettivät töitä.

N

ostokoneet olivat alussa
hevosvetoisia AVA- Roslev
ja AVA-Tume koneita. Myöhemmin niitä alettiin vetää traktoreilla. Aika pian tulivat ensimmäiset nostolaitekoneet. Ne olivat
MERN 4 koneita. Seuraava vaihe
oli MERN 5 koneet, jotka olivat
hinattavia ja joiden takana seisoi
toinen mies ohjaamassa ja pitämässä konetta rivillä. Kehityksen
seuraava vaihe olivat Hilleshög
koneet, Minor ja Major. Niissä
puhdistuslaitteisto oli puikosta
tehty kierukka, joka oli 45 asteen
kulmassa yläviistoon. Näitä koneita ei Naantalin alueella ollut Raimo Leppäaho tutustumassa 6-riviseen Holmer-nostokoneeseen.
kovin montaa.

Tämän jälkeen alettiin Suomessa valmistaa JUKOkoneita, joissa oli rautainen puhdistusrullasto koneen pituussuunnassa. Aika pian se käännettiin
poikittain koneen taakse, jolloin konetta kallistamalla saatiin puhdistustehoa säädetyksi tarpeen
mukaan. Kesko toi 60-luvulla maahan hollantilaisia VICON koneita, joissa oli vasaravannas ja joiden säiliö oli traktorin päällä. Sen kippauksessa
käytettiin etukuormaajan sylintereitä. Vicon oli
tehty suuria juurikkaita varten ja pienet varisivat peltoon. Myös muita konevalmistajia löytyi
Suomesta. Lauttia teki Rengossa HUHKI-korjuukoneita. Niiden puhdistusrummun teho riitti
keveille maille. Myöhemmin tuli markkinoille
parannettuja versioita sekä myös iso Huhki.

Euroopassa monirivisiä itsekulkevia
koneita

Säkylässä valmistettiin pientä Mikko-mestari
-konetta jonkin aikaa. Samoin Merimaskussa
Mini-Jurnu -konetta, joka oli nimensä mukaan
pieni. Se oli tarkoitettu pienille aloille ja päisteiden nostoon, mutta aika ajoi siitä ohi.

90-luvun lopulla tulivat kuusiriviset HOLMER
ja KLEINE koneet. Ne muuttivat koko korjuuajattelun. Koneet ovat niin suuria ja tehokkaita,
ettei suomesta löydy yksittäistä tilaa, jonka kannattaisi hankkia tällainen iso kone. Siksi on pe-

Juko toi 70- ja 80-luvuilla markkinoille lukuisia
uusia malleja, joilla valtaosa Suomen juurikkaista on nostettu. Kehitys kuitenkin kulki muualla
nopeammin kuin meillä ja suomalaiset konevalmistajat jäivät kehityksessä jälkeen. Euroopassa
siirryttiin monirivisiin ja itsekulkeviin korjuukoneisiin. Ulkomaalaisia 2- ja 3-rivisiä hinattavia koneita tuli Suomeen hiljalleen koko 80-luvun ajan, eniten Etelä-Suomen ruotsinkieliselle
alueelle. Meille ensimmäinen itsekulkeva kone
tuli vuonna 1977. Se oli englantilainen 2-rivinen
Ransomes Hunter. Kone tuntui siihen aikaan
suurelta ja tehokkaalta, mitä se toki olikin.
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rustettu yhtiöitä, jotka viljelijät omistavat pintaalojensa suhteessa.

Vanhojen juurikaskoneiden
asiantuntija
Raimo Leppäaho on ollut eläkkeellä 20 vuotta.
Hän tuntee suomalaisen juurikkaanviljelyn historian ainakin koneiden osalta. Olin hänen kanssaan tutustumassa uusimpaan 6-riviseen korjuukoneeseen Lemussa pellolla, jossa merivesi
oli hyvin lähellä pellon pintaa. Kyllä veteraanin
silmät olivat todella suurina. Niin paljon yllätti koneen koko, tehokkuus, hiljaisuus ja vaivaton eteneminen edellä kuvatuissa olosuhteissa.
Myös se, ettei konetta tarvitse lainkaan puhdistaa oli hänelle suuri yllätys.
Hän kertoi muistavansa hyvin syksyn -77 jolloin taisteltiin erittäin vaikeissa olosuhteisssa ja

yritettiin saada huono sato talteen. Koneissa oli
pienet pyörät ja huono puhdistusteho ja niitä piti
puhdistaa usein. Vetotraktorit olivat takavetoisia.
Nelivetoja oli suunnilleen yksi joka kylässä. Myös
syksy -87 oli vaikea. Olosuhteet olivat samanlaiset
kuin 10 vuotta aikaisemminkin, mutta kalusto oli
jo huomattavasti parempaa. Jukoissa oli jo suuremmat pyörät ja traktoreihin oli tullut parempia
renkaita ja nelivetoja alkoi olla yleisesti.
Raimo keräsi viimeisinä työvuosinaan melko
täydellisen kokoelman Suomessa käytössä olleita juurikkaanviljelykoneita. Koneet sijoitettiin
SjT:n museoon Pohjankartanoon. Kun tila myytiin, museo meni tilakaupan yhteydessä, vaikka
tilalla ei hänen mukaansa ollut omistusoikeutta
museon koneisiin. Hän toivoo hartaasti, että koneet saataisiin Sarka-museon kokoelmiin kaikkien nähtäväksi.

Matti Hento, Sucros Oy

Melasniemen rahaston
laatupalkinnot 2009
V

uoden 2008 sadon perusteella jaettiin laatupalkinnot seuraaville viljelijöille:

Rakkolainen Petri, Peipohja
Pilppula Markku, Laitila
Suominen Jouni, Sauvo
Halinen Helena ja Rantanen Heikki, Turenki
Koski Sami, Petalax
Vuoden 2009 Juurikasisäntä:
Juha Wikström, Särkisalo

Laatupalkinnon saajan juurikasmäärän täytyy
olla yli 150 tonnia, keskisadon yli koko maan
keskiarvon ja multapitoisuuden alle alueen keskiarvon. Tärkein kriteeri on alueen korkein sokeripitoisuus.
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Palkintojenjakotilaisuudessa olivat mukana
Helena Halinen ja Heikki Rantanen sekä Vuoden Juurikasisäntä Juha Wikström.

Agritechnica
8.-14.11.2009 Hanover, Saksa
Joka toinen vuosi järjestettävä Agritechnica on maailmanlaajuisesti
maatalouskonealan tärkein ja suurin näyttely. 18 suurta näyttelyhallia
keräsi yleisöä yli 350 000 81 eri maasta. Näytteilleasettajia oli paikalla
2 300. Agritechnicaa voidaan todellakin kutsua yhdeksi maailman
suurimmaksi maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden näyttelyksi.
FRANZ KLEINE’s RL 350 V puhdistinkuormaaja kuormaa
ja puhdistaa juurikkaat uudella hellävaraisemmalla, mutta
entistä tehokkaammalla tavalla. Auman purku perustuu suurelta osalta sen omaan “sortumiseen”, jolloin juurikkaat eivät
kolhiinnu väkinäisessä auman hajotuksessa. Noukintapöydän
työleveys on 10 m, maksimiteho kuormauksessa on 31 t juurikkaita 4 minuutissa. Noukintapöytä nousee ajoasennossa
täysin sivuille, mikä takaa kuskille täyden näkyvyyden siirtoajossa.

ROPA EUROMAUS 4 puhdistinkuormaajassa
on 18 rullastoa täysin uudessa ja leveämmässä
noukintapöydässä. Noukintapöydän työleveys
on nykyisin 10 m, juurikkaita pystytään kuormaamaan 550 t/tunti.

Grimmen osastolla huomio kiinnittyi uuteen 6-riviseen nostokoneeseen REXOR
620:een, jonka kansainvälinen maatalousalan lehdistö on palkinnut “Vuoden
Koneeksi 2010”. Kone on ensimmäinen juurikkaannostokone, joka kulkee tieolosuhteissa 40 km/h. Nostokoneen on arvioitu vahingoittavan juurikkaita vähemmän kilpailijoihinsa verrattuna. Koneessa on itsessään vakiona kolme turbiininen puhdistusrullasto, jolla pystytään heti noston yhteydessä lajittelemaan
pois esim. kivet. BaSys (Balance System ) takaa nostossa optimaalisen tasapainon jyrkissä ja hankalissakin käännöksissä.
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HOLMER TERRA FELIS puhdistinkuormaajalla
saadaan hyvin yhdistettyä tehokkuus ja taloudellinen hyötysuhde samaan pakettiin. Noukintapöydän eturullastoon lisätyt “sormet” lisäävät
noukintatarkkuutta heikoissakin olosuhteissa ja
ne käsittelevät juurikasta entistä hellävaraisemmin.

ISOBUS on standardisoitu tiedonsiirtojärjestelmä traktorin ja työkoneen välillä. Järjestelmällä
voidaan välittää traktorin anturitietoja työkoneen tai jonkun muun Isobus-laitteen käyttöön
sekä ohjata työkoneen eri toimintoja. Isobus-järjestelmästä on paljon hyötyä myös täsmäviljelyssä, sillä tiedon syöttäminen traktoriin ja työkoneelle on sen avulla helppoa, kuin myös tiedon
siirtäminen traktorista takaisin tietokoneelle

BECKER AEROMAT “E-MOTION”, kaukoohjattu yksiköiden säätö. Vaadittava siemenetäisyys voidaan vaihtaa traktorin hytistä käsin
kylvön aikana. Yksiköitä ei tarvitse lainkaan säätää mekaanisesti. Yksiköt pystytään sulkemaan
yksitellen, jolloin myöskään ajourien muodostaminen ei vaadi yksiköiden erillistä liikuttelua.
Sähköinen kauko-ohjausjärjestelmä on yhtenevä
ISOBUS-järjestelmän kanssa.
HATZENBICHLER TERMINATOR kylvöyhdistelmällä pystyy suorittamaan viisi eri työvaihetta samaan aikaan; muokkaus, lannoitus, tasaus, kylvö ja jyrääminen. Yhdistelmä kootaan asiakkaan vaatimusten pohjalta omaksi “yksilölliseksi”
koneeksi, jonka muunneltavuus ja työosien vaihdeltavuus on
tehty mahdollisemman helpoksi viljelijälle.
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Lämmin syksy 2009
kääntyi kylmäksi
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Piikkiössä oli tämän vuoden syyskuu selvästi normaalia lämpimämpi ja lokakuu yhtä selvästi normaalia kylmempi, molempien sijoittuessa noin kymmenenneksi 80 vuoden tilastossa syyskuu lämpimimpien ja lokakuu kylmimpien kuukausien joukkoon. Syyskuu oli harvinainen kuukausi myös
siinä suhteessa, että 2 metrin korkeudella olevassa MTT:n Piikkiön mittauspisteessä ei ollut yhtään
hallayötä. Kasvukausi päättyi jo 8.10. Siihen mennessä oli tehoisan lämpötilan summaa kertynyt
Piikkiössä hieman alle 1400 astetta. Tämä on vähän yli 50 astetta normaalia enemmän.

Sateita sopivasti
Loppukesän ja syys–lokakuun aikana sademäärät olivat melko lähellä normaalia. Näin puinnit
saatiin pääosin tehtyä syyskuun loppuun mennessä eivätkä muutenkaan sateet liikaa häirinneet
korjuukautta. Myös syyskylvöille löytyi sopivia kylvökelejä. Kaiken kaikkiaan vuosi 2009 on ollut
marraskuun alkuun mennessä hieman normaalia kuivempi, mutta lämpöoloiltaan hyvin lähellä normaalia.

Martti Vuorinen, MTT

Tulevia tapahtumia 2010
• Juurikasmaan hyvä rakenne –seminaari, 3. helmikuuta,
V-S Maaseutuoppilaitos
• Betodlingensdag 2010, 8. maaliskuuta, Flyinge, Ruotsi
• Pelto Tuottamaan –päivä Tuorlassa 2. heinäkuuta
• Beet Europe kansainvälinen konenäyttely, 14. lokakuuta,
Lelystad, Alankomaaat
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Pienet joululimput
4 kpl

5 dl tummaa olutta
50 g hiivaa
2 tl suolaa
1 dl Dansukker Leipäsiirappia tai Tummaa siirappia
1/2 dl juoksevaa margariinia
2–3 dl kuivattuja taateleita tai omenoita silputtuna
4 dl kaljamaltaita
3 dl ruisjauhoja
1 l hiivaleipä- tai vehnäjauhoja
Voiteluun
2 rkl Dansukker Leipäsiirappia tai Tummaa siirappia
2 rkl kiehuvaa vettä
20 g voita tai margariinia

Kaada lämmitetty olut kulhoon. Lisää hiiva, suola, siirappi, margariini, hedelmäpalat,
maltaat ja ruisjauhot. Sekoita hyvin. Alusta hiivaleipä- tai vehnäjauhoilla kiinteäksi taikinaksi. Peitä ja kohota kaksinkertaiseksi.
Kaada taikina jauhotetulle työpöydälle ja leikkaa se neljään osaan. Pyöräytä taikinapaloista pienet limput ja siirrä ne leivinpaperoidulle pellille. Peitä ja kohota.
Voitele limput siirappi-vesi-rasvaseoksella. Pistele haarukalla ja paista 175-asteisessa uunissa noin 45 minuuttia. Valele limppuja paistumisen aikana seoksella. Peitä kypsät limput
keittiöpyyhkeellä, jäähdytä ja pakkaa.
Nauti limpusta joulupöydässä ja myöhemmin sillin ja savukalan kera vappu- ja juhannusjuhlissa. Pikkulimppu on myös herkullinen joululahja.
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Kampanjen 2009
S

ockerbetsupptagningen började på hela odlingsområdet efter 15 september. Vädret var
länge mycket torrt vilket syntes som mycket rena
betor vid bruket i Säkylä. Under kampanjens
första dagar var renheten över 93 %. Allt som allt
har renheten hållits på en mycket god nivå och
prognosen för hela kampanjen ligger på ungefär 89 procent, dock beroende på betkvaliteten
under kampanjens sista skede. När detta skrivs
återstår ännu ungefär 10 dagar av kampanjen.
Tack vare det torra och soliga vädret i augusti
och september steg sockerhalten över medeltalet
för de fem senaste åren. Det slutliga medeltalet
för sockerhalten kommer med största sannolikhet att ligga över 17 procent. Skörderesultatet för
2009 kommer att analyseras noggrannare under
odlartillfällena vintern 2010 och i följande nummer av tidningen Juurikassarka-Betfältet.

Odlingskontrakt 2010
Det ikraftvarande sjuåriga branschavtalets andra
år går mot sitt slut. I början av år 2010 görs, enligt branschavtalet, tvååriga odlingskontrakt som
omfattar växtolingssäsongerna 2010 och 2011.
Åren 2008 och 2009 har igen visat hur stabil och
säker sockerbetan är som odlingsväxt. När man
kommit överens om priserna för flere år framåt
vet odlaren redan på förhand vilken inkomst han
har att vänta från sockerbetsodlingen.
Odlingsarealen 2009 var ungefär 15 000 hektar
och skördenivån torde stiga en aning över femårsmedeltalet. Med dessa siffror fylls landskvoten och dessutom blir det 7 000 – 8 000 ton carry
over -socker, som utjämnar eventuella skördevariationer under kommande år. Målsättningen för
odlingsarealen 2010 kommer att vara densamma
som för det gånga året eller med andra ord ungefär 15 000 ha.

hållet. Detta är viktigt redan av den orsaken att
tilläggspriset enligt branschavtalet betalas bara
åt dem som producerat över 85 % av sin kvot.
Ifall odlaren har i sin besittning mera kvot än
han har lämplig åkerareal så lönar det sig att avstå från den, med andra ord sälja den överskjutande delen av kvoten till en annan odlare eller
ge den tillbaka till Sucros. Med andra ord skall
odlingsarealen dimensioneras så att det egna
kontraktet uppfylls, med beaktande av eventuell carry over.
Vi skickar åt alla 2009 års odlare i början av januari kontraktspapper för de två följande åren.
Samtidigt kommer beställningsblanketterna för
frö och växtskyddsmedel.

Handel med odlingskontrakt
Utgångspunkten för de nya kontrakten är att
kontraktsmängderna är desamma som under
den föregående kontraktsperioden.
Enligt branschavtalet kan man idka handel med
odlingskontrakten, spelreglerna finns i punkt 3.2
i branschavtalet. Odlarna kan alltså sinsemellan
köpa och sälja odlingskontrakt. Den bakre gränsen
för överföring av kontrakt är 1. februari. Överföringarna bör anmälas till Sucros och konsulenten
bekräftar överföringen. Ifall odlaren upphör med
odlingen och inte överlåter kontraktet till en annan
odlare återgår kvoten till Sucros, som delar ut den
åt gamla odlare, som vill utöka, eller åt helt nya odlare.

Transportavtal
Transportavtalen för alla transportområden tar
slut efter år 2009. Genast efter att odlingskontrakten skrivits börjar vi begära in anbud av bilisterna
för transporterna åren 2010 och 2011. Ytterom
transportområdena kommer man att fungera
på samma sätt som under tidigare år, med andra
ord underhandlar odlarna själva om frakterna.

En mycket viktig målsättning är att varje odlare producerar sin kontraktsmängd helt och

Tero Tanner, Sucros Ab
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Tillfälligt diversifieringsstöd
till sockerindustrin för
investeringar i gårdsbruket
Lantbruksministrarna i Europeiska unionen beslöt år 2005 att reformera
marknadssystemet för sockerbranschen. Med hjälp av en tillfällig
strukturreform försöker man att minska sockerproduktionen. I Finland har
sockerkvoten getts åt Sucros Ab, som deltagit i strukturomvandlingen genom
att avstå från Salo sockerbruk från och med sockeråret 2007/2008 och därefter
minska produktionskvoten vid Säkylä bruk från och med marknadsåret

S

ockerbetsodlarnas grundleveransrätter har
minskats i samma proportion som Sucros Ab
avstått från sin kvot. I detta skede av förändring
uppmuntras odlarna att utveckla alternativ till
sockerbetsodlingen med hjälp av diversifieringsstödet för sockerbranschen på de områden som
strukturreformen berör. Stödet betalas av EU
och det finns ungefär 6,73 miljoner att använda
i fasta Finland. Nationellt stöd kan inte beviljas
för stödåtgärderna.

Diversifieringsstödet skall sporra till
att utveckla alternativ
De åtgärder som stöds i fasta Finland finns beskrivna i programmet för att diversifiera den finländska sockerbranschen (se www.mmm.fi/sv/
index/framsida/jordbruk/medlemsstaternas_
gemensamma_jordbrukspolitik/marknadsorganisationenochdessuppgifter/Socker.html).
Hittills har stödet riktats mot företagsverksamhet utanför lantbruksproduktionen. Man har
beviljat stöd 1,3 milj. euro för att grunda företag
och för företagens utvecklings- och investeringsprojekt. Man kommer att fortsätta att ge stöd för
företagsverksamhet med oförändrade villkor.
Under slutet av året har jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med intressentgrupper
börjat fundera på vilka möjligheter det finns att
bredda stödvillkoren. Diversifieringsprogrammet för socker ändrades i november 2009 och
statsrådet gav en förordning om hur det tillfälliga diversifieringsstödet för sockerbranschen
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fördelas (868/2009). I fortsättningen skall stödet
riktas mot vissa åtgärder som moderniserar och
effektiverar gårdsdriften och förbättrar ekonomin. I övrigt stöds lantbruksinvesteringarna i
huvud-sak utgående från lantbrukets utvecklingsprogram för fasta Finland 2007–2013 och
med nationella stödmedel.

Stödobjekt och villkor för
jordbrukarna
Med lantbruksinvesteringarna kan man stöda
byggandet av produktlager, anskaffning av vissa
maskiner i sockerbetsodlingen, vissa maskiner
för specialodlingar, byggande av värmecentraler samt dränering av åkrar som motsvarar den
areal som används för sockerbetsodling. Med
produktlager menar man permanenta byggnader eller konstruktioner som fyller kraven för
ifrågavarande produkts lagring (exempelvis
temperatur och relativ fukthalt). Stöd ges inte
för gårdsplaner o.dyl. Byggnadsinvesteringarnas och dräneringsprojektens godkända kostnader måste basera sig på förordningen om byggnadskostnader. I annat fall måste kostnadsnivån
granskas genom ett tillräckligt antal seriösa offertanbud.
Stödtagarna och stödnivån för lantbrukets investeringsstöd är desamma som i diversifieringsstödets allmänna villkor. Enligt det är stödtagarna
de sockerbetsodlare som haft grundleveransrätt
med Sucros Ab under sockerbranschens marknadsår 2006/2007 och/eller 2007/2008. Stöd kan

beviljas som bidrag på alla stödområden med
högst 35 % av de godkända kostnaderna.
När man riktar stödet beaktas att man upphört
med sockerbetsodlingen. När det bara finns en
viss mängd pengar att fördela kan man vid behov tillämpa ett urvalsförfarande. Stödobjekten
kan sättas i prioritetsordning. Bland samma
stödobjekt beviljas i första hand stöd åt dem vars
grundleveransrätt minskat mest. Ifall grundleveransrätten minskat lika mycket beviljas ansökningarna i den ordning, som de lämnats in.
Mera information om stödobjekten och deras
prioritering finns på Landsbygdsverkets (Mavi)
hemsida.

Behandlingen av stödansökningarna
koncentreras till Egentliga Finland
Ansökningstiden för diversifieringsprogrammets lantbruksinvesteringar öppnades 18.11.
2009 och ansökningstiden tar slut 15.3.2010. Alla
ansökningarna behandlas av Egentliga Finlands
TE-central (1.1.2010 närings- trafik- och miljöcentral). Stöd- och utbetalningsansökningarna är
anhängiggjorda när de anlänt till Egentliga Finlands TE-central. Stödet ansöks på en av Landsbygdsverkets godkänd blankett. Till ansökan
bifogas alla nödvändiga dokument, utredningar
och planer som behövs för beviljande av stöd eller utbetalning av stöd. Ansökningsblanketterna
finns på Landsbygdsverkets hemsidor, www.
mavi.fi/sv/landsbygdsfinansiering/socker
sektornsdiversifieringsstod/investeringarijordbruket.html. Stödet utbetalas två gånger per år
i mars och september. När ansökningstiden för
lantbruksinvesteringarna gått ut bestäms särskilt om ansökningstiden för företagsstöden.

Tidsramarna för verkställande av
investeringar och övriga åtgärder
Enligt förordningen från Europeiska unionen
måste investeringarna och övriga åtgärder vara

klara 30.9.2010. Stödet skall betalas ut senast
30.9.2011. Dessa tidsramar är utmanande för såväl Finland som ett flertal medlemsländer i Europeiska unionen och också för dem som skall ta
emot stöden. EU har i oktober gjort en framställan enligt vilken tidsramarna för verkställande
av strukturreformens åtgärder skulle förlängas
med ett år. Man väntar på beslutet inom år 2009.

Programmet på Åland och några andra
medlemsländer
Landskapet Åland har gjort upp sitt eget program, enligt vilket diversifieringsstödet beviljas. Också det åländska programmet omfattar,
förutom företagsstöd, lantbruksinvesteringar.
Knappa 250 000 € kan användas på Åland.
I vårt grannland Sverige har man sökt mest stöd
för lantbruksinvesteringar. Diversifieringsstödet
i Sverige är av samma typ som i det finländska
programmet. I Sverige uppgår stödet till sammanlagt 9,36 milj. euro.
Målsättningen i Danmark med diversifieringsprogrammet är att på lång sikt befrämja hållbar
utveckling på områden där sockerreformen inverkar. Även i Danmark riktar man in sig på att
modernisera lantbruken. Stöd har beviljats lantbruksföretag där man använder ny teknologi
och eftersträvar minskade ammoniakutsläpp
och luktolägenheter samt siktar på att spara energi och förbättra arbetsmiljön.
I Belgien betalas diversifieringsstödet både i
Flandern och i Vallonien. Tillsammans betalas
ungefär 19,3 milj. euro. I Flandern riktas stödet
till de sockerbetsodlare, som förlorat sin leveransrätt. Stöd beviljas för maskininvesteringar
som maskinandelslag gör och för kostnader, som
uppstår när dylika andelsslag grundas. Därtill
beviljas stöd för bl.a. investeringar i lantbruk och
livsmedelsföretag.

Överinspektör Juuso Kalliokoski, Jord- och skogsbruksministeriet Lantbruksavdelningen,
landsbygdens utvecklingsavdelning
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Växtnäringsämnet
fosfor (P)
Fosforns betydelse för växten
Fosforn har en central roll i cellens energihushållning, för den fungerar som energiöverförare.
Växten använder energi i fotosyntesen och den
aktiva näringsupptagningen. Fosforn ser till att
den lilla plantan snabbt får energi. Placering av
gödselfosforn nära den växande roten förbättrar
fosforupptagningen och -användningen, speciellt under svala vårar. Fosforn frigörs långsamt
i kall jord. Genom placeringsgödsling försäkrar
man sig om tillgång till fosfor från första början.
Brist på fosfor kan förorsaka rödaktig färgning
av bladen och bladkanterna. Bladen på sockerbetorna kan även bli djupt mörkgröna. Tillväxten för både planta och rotsystem blir långsammare och försvagas. Det är dock svårt att känna
igen fosforns bristsymptom. Olika stressfaktorer
ökar sockerhalten i bladen och samtidigt den
rödaktiga färgen eller bildningen av klorofyll i
bladen. Faktorer som ökar risken för fosforbrist
är lågt pH i marken, svalt väder om våren och
försvagad rottillväxt. Störningar i rottillväxten
kan bero på markpackning, brist på vatten i marken eller för våta förhållanden eller enbart kvävegödslingen. En rödaktig färgning av bladen
kan också bero på ogräsbekämpning.
Mängden fosfor i växten beräknas utgående från
torrsubstansskörden. Enligt CfS:s undersökningar innehåller sockerbets- (40 ton/ha) och
blastskörden (39 ton/ha) från en hektar sammanlagt 42 kg fosfor, varav rotens andel är 14
kg och blastens 28 kg. Variationerna i rot- och
blastskörden påverkas av många faktorer, såsom
olika växtförhållanden, åkrarnas bördighet och
den givna fosformängden.

Fosfor i marken
Växterna upptar fosfor i fosfatform från markvätskan och markpartiklarnas yta. På lerjordar
och när pH är lågt håller järn- och aluminiumföreningarna fosfatjonerna hårt bundna. I marken
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Rödaktig färgning av bladen kan bero på olika
stressfaktorer.
finns fosfor både i organisk och oorganisk form.
I gödseln härstammar den oorganiska gödseln
från apatitmineral eller fosforsten och den är
direkt i användbar form för växterna. Den organiska fosforn härstammar från växtrester och
kreatursgödsel. Fosforn i dem blir växttillgänglig i mikrobiologiska processer. I mineraljordar
kan den organiska fosforns andel vara hälften av
totala fosformängden i bearbetningsskiktet. Den
inplöjda blastens betydelse som källa för den
organiska fosforn är stor. Man anser att 75 % av
fosforn i flytgödsel är växttillgänglig. I Finland
är för närvarande fosforhalten i sockerbetsjordarna i medeltal 27 mg fosfor per liter jord.

Begränsningar i fosforgödslingen och
odlingsplanering
Fosforbegränsningen i miljöstödsvillkoren måste beaktas i gödslingen. Ifall ett prov i bördighetsanalysen från en åker visar betänkligt höga
fosforvärden måste hela skiftet odlas utan fosforgiva eller så måste det område, som har hög
fosforhalt avgränsas till ett eget jordbruksskifte
och där måste man använda gödselmedel, som
inte innehåller fosfor. Man kan använda högst
fem år som utjämningsperiod i fosforgödslingen.
Med fosforutjämning menar man att över- eller
underskott i fosforgödslingen skall vara utjäm-

nat under perioden. Under den tiden kan gården
avväga fosforgödslingen för de olika grödorna
så att den fosformängd som ges åt de odlade
växterna inte under ifrågavarande tid överskrider högsta möjliga fosformängd. Utjämningen
måste påbörjas på skiftet när den tillåtna fosformängden för första gången överskrids.
Fosforn i handelsgödseln beräknas enligt varudeklarationen. Fosformängden i kreatursgödseln beräknas enligt spridningsmängden och
gödselanalysen eller tabellvärden. Man beaktar
85 % av totala fosformängden i kreatursgödseln.
Ifall man endast använder kreatursgödsel på
skiftet kan man avvika från grundgödselnivån
för fosfor. Då är det tillåtet att använda 15 kg/
ha fosfor i alla bördighetsklasser förutom ifall
nivån är betänkligt hög.
Sockerbetans gödslingsbehov grundar sig på
växtens behov. Den maximala mängden fosforgödsling enligt miljöstödsbestämmelserna
bestäms utgående från markens bördighet. Bördighetsklassen bestämms utgående från markanalysens resultat för fosfor.
De maximala fosforgivorna (kg/ha/år) enligt
miljöstödsvillkoren är följande:
Dålig och rätt dålig
Försvarlig
Tillfredsställande
God
Hög
Betänkligt hög

63
60
43
26
14
0

När man planerar sockerbetsgödslingen måste
man utgå från växtens utgångsbehov och korrigera enligt markens näringsreserver, förfrukt,
mängden kreatursgödsel, markens växtskick
och miljöstödsvillkoren ifråga om användning
av fosfor. Sockerbetan behöver i Finland 180 kg
fosfor per hektar. Den mängd fosfor som frigörs
från marken kan beräknas med följande formel:
208 - 2005/(P mg/l + 12). I nedanstående Exempel 1 är markens fosforhalt 20 mg/l jord och
genom att sätta värdena i formeln får man att
marken frigör 129 kg P per hektar. I exempel 2
är fosforvärdet 35 mg/l vilket ger 154 kg P/ha.
När fosforgödslingsbehovet beräknas beaktas

även förfruktens inverkan på fosforgödslingsbehovet.
Förfruktens inverkan på sockerbetans fosforgödslingsbehov (kg/ha):
Blasten plöjd
Blasten bärgad
Spannmål, halmen plöjd
Spannmål, halmen bärgad
Vall, ingen klöver
Klöverhaltig vall
Gröngödsling, vall
Potatis
Oljeväxter

-10
0
-3
0
0
0
0
-10
-3

Fosforgödslingen kan ännu preciseras utgående
från skördenivån och markens allmänna tillstånd. Ifall skördenivån ligger klart under 38 ton/
ha skall fosforgödslingen inte minskas. Ifall skördenivån är närmare 45 ton per hektar och skiftets
pH tillräckligt högt (pH 7) kan man överväga en
5–10 procentig minskning. Kalkning underlättar
fosforns tillgänglighet eftersom fosforns bindning till aluminium- och järnföreningar blir svagare när pH stiger. Därför lönar det sig att sköta
om kalkningen på sockerbetsskiftena. Det lönar
sig inte att spara på fosforgödslingen på skiften
med låga fosforvärden för markens förråd räcker
inte till att försörja växterna till-räckligt snabbt
och jämnt med fosfor i början av växtperioden. En
tillräcklig fosforgödsling påskyndar utvecklandet
av en optimal blad-yta varvid fotosyntesen blir
effektivare och producerar rikligt med socker. En
minskad fosforgödsling inverkar även negativt
på upptagningen av kväve. Det lönar sig att hålla
fosforgödslingen på den nivå som markanalysen
säger och sprida så mycket fosfor som miljöstödsvillkoren tillåter.
Med beaktande av ovannämnda fakta presenteras här två exempel hur man beräknar fosforgödslingen för sockerbetor. I tabellens två nedersta rader ser man det beräknade fosforbehovet för
sockerbetor och den maximala mängd fosfor som
miljöstödsvillkoren ger. Ifall det beräknade gödselbehovet är större än miljöstödsvillkoren medger skall man följa miljöstödsvillkorens mängder
för fosfor. Man kan även tillämpa fosforutjämning på skiftet.
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Exempel 1. Beräkning av sockerbetans fosforgödslingsbehov när förfrukten har varit spannmål.

Exempel 2. Beräkning av sockerbetans gödslingsbehov när förfrukten är sockerbetor.

Skiftets markanalysvärden:
- mullrik (mr)
- jordart molera (MoL)
- pH 7,0
- fosfor (P)
20 mg/l
- kalium (K) 250 mg/l
- natrium (Na) 70 mg/l
- förfrukt spannmål, halmen inplöjd

-

Växtens utgångsbehov
Från marken frigörs
Förfrukt
Kreatursgödsel
Gödslingsbehov
Markens bördighetskorrigering
(-10 %)
Slutligt gödslingsbehov
Högsta bruksmängd enligt
miljöstödsvillkoren

Skiftets markanalysvärden:
mullhaltig (mh)
jordart mellanlera (ML)
pH 6,5
fosfor (P)
35 mg/l
kalium (K)
250 mg/l
natrium (Na) 70 mg/l
förfrukt sockerbeta, halmen inplöjd

kg fosfor/ha
180
-130
-3
0
47
-5
42

		
kg fosfor/ha
Växtens utgångsbehov
180
Från marken frigörs
-154
Förfrukt
-10
Kreatursgödsel
0
Gödslingsbehov
16
Markens bördighetskorrigering
(-10 %)
-2
Slutligt gödslingsbehov
14
Högsta bruksmängd enligt
miljöstödsvillkoren
14

26

Källor:
Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Phosphorus and Sulphur. I verket: Nutrients for Sugar Beet Production.
Maan fosforivarat ja niiden käyttökelpoisuus 2006. Maaperän prosessit - pellon kunnon ja ympäristönhoidon
perusta. Maa- ja elintarviketalous 82.
Gödsling enligt villkoren för miljöstöd 2007–2013. Mavi landsbygdsverket.
Betfältet1999/2. Odlingsguide för Sockerbetor.

Marja Turakainen, CfS

Lagring av sockerbetsfrön
Förädlarna garanterar bästa resultat, om fröna används samma år som
de levererats. För att bibehålla grobarheten så bra som möjligt måste
överåriga frön förvaras omsorgsfullt. “Vinterförvaringen” av överblivna
frön börjar genast när sådden är utförd.

•
•
•
•

Fröna bör absolut förvaras i torra och svala utrymmen. Temperaturen bör vara under
15 oC och fuktigheten under 40 %. Det är viktigt att temperaturen hålls stabil.
Förvara alltid fröna i den tillslutna originalförpackningen eller i en tillsluten plastpåse
(SESVanderHave rekommenderar inte originalförpackningen).
Lagra bara torra och rena frön över vintern.
Blanda de gamla fröna med nya när du sår nästa vår.

Du kan skicka fröna till CfS för grobarhetstestning. För testning behövs ca 500 frön. Grobarhetstesten kostar 30 euro.
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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
Matti Kukkola		
			

010 431 5703
0400 407 916

Viljelypäällikkö
Tero Tanner		
			
		
Viljelytoimisto
Soili Saarinen		

010 431 4825
040 543 6873
010 431 4810

Konsulentit
Matti Hento		
			

010 431 4811
0400 222 546

Heimo Holma		
			
		
Pentti Suominen		
			

010 431 4812
050 521 4623
010 431 4813
0400 223 396

Heikki Väisänen		
			

010 431 4814
0400 416 992

Ruotsinkieliset
Staffan Eliasson
Löwenkatu 2
		
10300 KARJAA
			
			

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS

		
		

040 533 6497
s-posti:
staffan.eliasson@
nsl.fi

Toivonlinnantie 518 			
21500 PIIKKIÖ
faksi (02) 737 6409

SjT:n sähköpostiyhteydet:

etunimi.sukunimi@nordicsugar.com

Johtaja

Susanna Muurinen		

050 438 6191

Lajikkeet

Marte Römer-Lindroos

040 773 9343

Kasvinsuojelu

Liisa Eronen 		

040 773 4323

Ravitsemus

Marja Turakainen 		

050 382 5552

Kenttäkokeet

Hanne Riski		

040 773 9353

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
Marja-Liisa Mikola-Luoto
neuvottelukunnan puheenjohtaja		
Rantalantie 26
		
27800 SÄKYLÄ

050 569 5627
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FESTIVAL

Voit tuntea sokerin tuoksun ...

ZANZIBAR

Esteetön tulevaisuus !

