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Viimeaikoina on taas tehty Suomen maa- 
taloutta koskevia päätöksiä EU tasolla ja 

Suomen esitysten onnistumisesta on annet-
tu eritasoisia ”kouluarvosanoja”. Lopputu-
loksesta emme voi kuitenkaan olla varmoja. 
Suomalaisen viljelijän taloudellinen epävar-
muus on lisääntynyt ja tulee lisääntymään. 
Epävarmuus ei ole kenellekään hyväksi, se 
kuormittaa niin viljelijää kuin ympäristöäkin. 
Kun käynnissä olevaan EU:n maataloutta kos-
kevaan ”terveystarkastukseen” lisätään öljyn-
hinta, pörssikriisi ja yrityskaupat, ei jäljellä ole 
kovinkaan paljoa varmoja tekijöitä. Joten pu-
hutaanpa säästä.

Leikkuupuimuri ja juurikkaannostokone  
kohtaavat harvoin toisiaan lokakuun puo-

lella pellolla, mutta tänä vuonna näky ei ollut 
harvinaisuus. Elokuun sateet varmistivat puin-
tien myöhästymisen ja syyskuun viileät päivät 
hidastivat viimeisten viljojen ja palkokasvien 
tuleentumista. Juurikkaannostoja päästiin 
aloittelemaan hyvässä kelissä syyskuun puo-
lella, mutta lokakuussa alkoivat melkeinpä 
tähän päivään asti kestäneet sateet. Marras-
kuun puolessa välissä märkyyden takia vielä 
maassa olleet juurikkaat saivat peitteekseen 
lunta ja taru niiden osalta päättyi siihen. 

Tehtaan sulkeuduttua kolmas päivä joulu- 
kuuta toteutunut satotaso laittoi miettimään 

mikä tässä vuodessa meni vikaan? Kasvu-
kauden kulkua pohditaan lehden sisäsivuilla 
yksityiskohtaisemmin. Kuten niin usein aiem-

Suomi niiaa ajallaan, EU 
päättää tavallaan

minkin on nytkin todettava, ilmastoa emme voi 
muuttaa, meidän on yritettävä toimia parhaal-
la mahdollisella tavalla sen asettamien rajojen 
puitteissa. Sen sijaan lajikevalintaan ja muihin 
viljelytoimenpiteisiin voimme vaikuttaa mer-
kittävästi. Lajikevalinnan merkitys nousi tänä 
vuonna ratkaisevasti esille. Valtalajike tuotti 
selvästi edellisvuosia alhaisemman sadon, 
niin ruutukokeissa kuin tiloillakin. Tulevan vuo-
den lajikevalintaa pohditaankin jo tässä leh-
dessä.

Vuonna 2009 Juurikassaran osalta tulee  
tapahtumaan joitakin muutoksia. Lehti on 

ilmestynyt nykyisessä muodossaan viimeiset 
20 vuotta. Se on kokenut muutamia muo-
donmuutoksia ja ulkoasun nostatuksia tänä 
aikana, mutta muuten se on ilmestynyt sekä 
”Juurikassarka” nimellä että ruotsienkielisenä 
”Betfältet” nimellä. Numeroita on vuodessa 
julkaistu neljä kappaletta. Asiasisällöltään 
lehti ei tule muuttumaan. Jatkossakin se tu-
lee käsittelemään ajankohtaisia viljelytoimia, 
tarkastelemaan kulunutta kasvukautta ja ker-
tomaan kulloinkin ajankohtaisia tutkimustulok-
sia. Vuoden 2009 ensimmäinen lehti  ilmestyy 
maaliskuun loppupuolella ja vain ”Juurikass-
arka” nimellä. Jutut tullaan jatkossa julkaise-
maan pääosin suomeksi, ajankohtaisuuden 
mukaan osa niistä käännetään myös ruotsiksi. 
Vuodesta 2009 alkaen lehden ilmestymisker-
rat vähenevät kolmeen kertaan vuodessa.

 8.12.2008 Susanna Muurinen

Toivotan jokaiselle lukijalle 
Rauhallista Joulua ja Onnellista 
ja Satoisaa Uutta Vuotta 2009!
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Viljelijät
Pekka Leikkonen viljelee 
Perniön Kestrikin kylässä 
Kullahuhta-nimistä tilaa. Ti-
lalla on peltoa viljelyksessä 
yhteensä 81 ha. Tänä vuon-
na oli juurikasta 28 ha, 9 ha 
pinaattia ja loput alasta viljan 
siemenviljelyä. Sokerijuuri-
kas on tullut tutuksi jo vuo-
desta 1973 lähtien, jolloin 
Leikkosen neljä sisarusta 
sai hehtaarin kokoisen 4H-
kerho -sopimuksen. Pekan 
isä, Jukka Leikkonen kasvatti  
juurikaspinta-alaa vuosittain, 
ja kaikki viljelytoimenpiteet, 
harvennuksineen, tulivat per-
heenjäsenille tutuiksi jo nuo-
rena. 

Oma viljely laajemmassa 
mitassa alkoi vuonna 1983, 
ensin kotitilan sokerijuuri-
kasalan vuokraviljelijänä ja 
vuonna 1988 tehdyn suku-
polvenvaihdoksen jälkeen 
omistajana. Juurikasta kasvoi 
viime kesänä kuudessa eri 
lohkossa. Juurikas kylvettiin 
7-rivisellä koneella ja korjat-
tiin Kleine-korjuukoneella.

Uuden puhdistuskuormaa-jan 
hankintapäätöksen jälkeen 
piti miettiä varastointipaikat 

uudelleen. Yksi aumapai-
koista sijoitettiin Perniönjoen 
varteen, jonne tehtiin autoille 
kääntöpaikka. Alue pohjus-
tettiin sepelillä.  Tämän lohkon 
auma, kuten tilan kaikki muut-
kin aumat, tehtiin suoraan pel-
lon pinnalle. Kaikki juurikkaat 
tuotiin peräkärryillä aumoihin 
hyvien teiden varsiin. Tänä 
vuonna viljelykierto mahdol-
listi maanteiden varsien käy-
tön varastopaikkoina. Uudet 
aumapaikat eivät lisänneet 
paljoakaan aumaustraktorin 
ajomatkaa, mutta totutusta 
ajattelutavasta piti jossain 
määrin luopua. ”Yritin välttää 
myös pieniä aumoja, ja sain 
yhdistettyä juurikkaat viiteen 
aumaan”, Leikkonen toteaa. 

Kuljetukset ovat vielä kesken, 
mutta ainakin tähän saak-
ka ajot ovat sujuneet hyvin. 
Ajokertojen määrän vähe-
neminen kolmeen helpottaa 
suunnittelua ja toimenpiteitä 
aumojen hoidossa.
 
Ropan puhdistustehosta 
on tässä vaiheessa vaikea 
sanoa mitään tarkempaa. 
Juurikkaat nostettiin kuivalla 
säällä ja olivat noston jälkeen 
melko puhtaita. Multaa irto-
aa kuitenkin kuormauksessa 
puhtaammastakin tavarasta. 
Leikkosen mielestä puhdis-
tuskuormaimen hankinta oli 
pitkästä aikaa myönteinen 
signaali sokerintuotannossa. 
Se tulee ehdottomasti paran-

Kokemuksia Ropa-
puhdistuskuormaimesta

Pentti Suominen, Sucros Oy

Edellisessä Juurikassarkalehdessä oli artikkeli Suomen ensimmäisestä itse-
kulkevasta ROPA EuroMaus puhdistuskuormaimesta ja sen hankintavaiheista. 
Juurikkaiden vastaanotto Säkylässä alkoi 1.10. ja se on jatkunut tätä kirjoitet-
taessa vajaan kahden kuukauden ajan. Seuraavassa kokemuksia kuormaimen 

toimivuudesta ja kuljetusten sujumisesta alkukauden ajalta.

Juurikkaiden lastausta Pekka Leikkosen aumapaikalla. Taus-
talla näkyy sepelillä pohjustettu autojen kääntöpaikka.
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tamaan viljelyn kannattavuut-
ta.

Mika Örri on viljellyt juurikas-
ta vuodesta -87 lähtien, ensin 
yhtymänä ja vuodesta -97 
omissa nimissä. Mikan tila 
Hannuntalo sijaitsee Perniön 
Lapparlan kylässä. Tilalla on 
viljelyksessä omaa peltoa 
100 ha ja 94 ha vuokramaa-
ta. Tänä vuonna oli kylvössä 
32 ha juurikasta. Lisäksi oli 
siemensopimuksia ohrasta, 
vehnästä ja rypsistä. Viljely-
kierrossa on vuosittain ollut 
20–40 ha syysvehnää. Herne 
on myös kuulunut viljeltäviin 
kasveihin, mutta tänä vuonna 
sitä ei ollut kylvössä. Juurik-
kaat kylvettiin 8-rivisellä ko-
neella. Rivivälinä käytettiin 45 
cm ja siemenetäisyys oli 23 
cm. Korjuussa käytettiin 2-ri-
vistä Edenhall-konetta, joka 
hankittiin Ruotsista muutama 
vuosi sitten. 

Juurikasalasta viljeltiin puolet 
kotona Lapparlan kylässä ja 
toinen puoli Metsäkylässä 
joka sijaitsee 9 km päästä 
kotoa. Aumapaikat tulivat uu-
delleen mietittäviksi, koska 
vanhat paikat kävivät liian ah-
taiksi. Mitään kovin erikoisia 
paikkoja ei tarvinnut raken-
taa. Kotilohkoilta juurikkaat 
kipattiin kantavalle paikalle 
kylätien varteen. Samasta 
paikasta kuljetettiin kahteen 
eri otteeseen. Välillä poistet-
tiin perälevyllä kuormaukses-
sa karissut multa auman poh-
jalta. Multa jäi näin suoraan 
pellolle eikä piha-alueille ku-
ten aiemmin. Metsäkylässä 
juurikkaat kuljetettiin pellolta 
erilliselle aumapaikalle.
 
Mikan mielestä puhdistus-

kuormaus on ollut positiivi-
nen asia ja kannattava toi-
menpide. Tarkat kustannuk-
set selviävät vasta, kun kaikki 
juurikkaat ovat tehtaalla. Puh-
distuskuormaa-jan hankinta 
ja kuljetusten organisointi on 
ollut yhteistä toimintaa Perni-
ön ja Särkisalon juurikkaan-
viljelijöiden kesken. Kaikki on 
sujunut hyvässä yhteishen-
gessä. 

Ropa-kuormaajan kuljettaji-
en nokkamiehenä toimii Kari 
Saaristo. Hän viljelee myös 
itse juurikasta Kirakan kyläs-
sä. Kuormaajan kuljettajia 
on yhteensä neljä henkilöä. 
Lastausvuoro on joka toinen 
päivä ja vuoroviikoin aamu/
iltatuuri. Tavoitteena on, että 
kaikille tulee kauden aika-
na saman verran ajotunteja. 
Lastaus alkaa aamuisin noin 
viiden aikaan ja päättyy siinä 
puolen yön tietämissä. Illalla 
lastataan valmiiksi yleensä 
4–6 autoa. Tämä rytmittää so-
pivasti autojen takaisintuloa 
aumalle. Kuormaajan kuljet-
tajat pitävät kirjaa päivän ta-
pahtumista. Lomakkeeseen 
kirjataan muistiin lastaaja, vil-
jelijän nimi, autoilija/kuljettaja, 
päivämäärä ja kellonaika. Lo-
make kirjoitetaan puhtaaksi 

päivittäin ja toimitetaan Juha 
Wikströmille. Tarkka kirjan-
pito helpottaa kuormaajan 
kuljettajan toimintaa. Silloin 
hän tietää suurin piirtein mil-
loin autot saapuvat aumalle. 
Näin on helpompi suunnitella 
tauot ja mahdolliset koneen 
huollot. Tauno Kanervan te-
kemän tarkan ajovuorolis-
tan mukaan on ollut helppo 
toimia. Ryhmän vetäjän ja 
kuormaajakuskien välillä on 
pidetty tiiviisti yhteyttä. Kaikki 
mahdolliset muutokset on so-
vittu suoraan Taunon kanssa.

Aumojen pohjat ovat olleet 
kohtuullisen hyviä. Pellolle 
tehdyt aumat ovat parhaita. 
Pienet uratkaan eivät ole tuot-
taneet ongelmia, vaan kaikki 
multa on karissut kuljettimilta 
peltoon. Jos pohjana on ka-
rikko, siitä saattaa ajautua 
kiviä kuormaan. Aumojen 
suuruuksissa ja sijoittelussa 
teiden varsille on toivomisen 
varaa. 7,5–8 m auman leve-
ytenä on optimikoko. Pohjan 
pitää olla mahdollisimman ta-
sainen. Sivukaltevalta pohjal-
ta on hankala kuormata.
 
Karin kokemukset kuormaa-
jan toiminnasta ja puhdis-
tustehosta ovat myönteisiä. 

Aumakuva Heikkiläntien varrelta. Oikean kokoisesta ja hy-
välle alustalle tehdystä aumasta on helppo kuormata tiellä 
seisovaan autoon.
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Multaa irtoaa juurikkaista 
huomattavat määrät. Mitään 
tarkkoja prosentteja ei osata 
vielä sanoa. 

Autoilija
Autoilija Tauno Kanerva on 
ajanut juurikkaita Perniöstä 
vuodesta -72 lähtien. Jo tätä 
aiemmin juurikas tuli tutuksi, 
kun hän oli veljensä Jorman 
apuna kuljetustöissä. Juu-
rikkaat ajettiin vuoteen 2006 
saakka Salon tehtaalle, jonka 
jälkeen auton nokka käännet-
tiin kohti Säkylää. Ajomatkaa 
tuli kertaheitolla yli 100 kilo-
metriä lisää.

Tänä syksynä kuljetukset hoi-
detaan kuljetusryhminä. Per-
niön ja Särkisalon juurikkaat 
ajetaan yhtenä ryhmänä, jon-
ka vetäjänä Tauno toimii. Ryh-
mässä on 10 ajoneuvoyhdis-
telmää, jotka kuljettavat noin 
25 kuormaa vuorokaudes-
sa tehtaalle, eli noin 1000 t.  
Tauno laatii viikoittain tarkat 
ajolistat, ”lukujärjestykset”, 
kuten kuljettajat vitsailevat. 
Nämä listat hän toimittaa 
kuormaajan- ja ajoneuvojen 
kuljettajille. Listoista ilmenee 
miltä tilalta kunakin päivänä 
ajetaan ja kuinka paljon. Yh-
teistyö ryhmän vetäjän ja kul-
jettajien välillä on sujunut kit-
kattomasti. Hyvin on hoitunut 
myös asiointi tehtaan kuljetus-
toimiston kanssa. Kuormaus 
ja kuljetukset ovat edenneet 
suunnitelmien mukaan. 

Aumojen koon ja etäisyyksi-
en osalta ohjeistus oli alussa 

vähän puutteellista. Kaikki 
aumat eivät olleet sopivan le-
vyisiä, myös etäisyys ajoneu-
voon saattoi olla liian pitkä tai 
joskus jopa liian lyhyt. Aumo-
jen sijoittelussa tulisi huomi-
oida myös korkeusero, mikä 
vähentää koneen ulottumaa. 
Liian pienet aumat hidastavat 
lastausta. Siirtyminen aumalta 
toiselle vie aina oman osansa 
tehokkaasta lastausajasta. 
Sopiva aumakoko on 350–
400 t, 200–250 t on minimi. 
Syksyn runsaiden sateiden 
vuoksi teiden kunto on ollut 
kovalla koetuksella, lyhyellä 
aikavälillä ajettu suuri kuor-
mamäärä rasittaa tilus- ja ky-
läteitä. Kiertotiet nopeuttavat 
huomattavasti kuormausta. 
Ellei ole läpiajomahdollisuut-
ta autot joutuvat kääntymään 
aumapaikalla tai jopa perutta-
maan sinne. Se vaatii tarkkaa 
aikataulutusta ja turhaa puhe-
limen käyttöä.

Taunon mielestä koko kulje-
tusryhmä on varsin tyytyväi-
nen nykyiseen ajosysteemiin. 

Jatkossa pitää tehdä pieniä 
tarkennuksia nykyisiin toi-
mintoihin. Myös viljelijöiden 
suhtautuminen on ollut myön-
teistä ja se luo uskoa tulevai-
suuteen. Erityisesti täytyy 
mainita, että Juha Wikström 
ja hänen tietotaitonsa on luo-
nut hyvän pohjan työllemme. 
”Lukujärjestys” on ollut help-
po luoda, Tauno toteaa.

Kuljetuskauden päättymisen 
jälkeen, kun kaikki analyy-
situlokset ovat selvillä, on 
mahdollisuus arvioida tila-
kohtaisesti, mikä vaikutus 
puhdistuksella on ollut mul-
taprosentteihin verrattuna 
aikaisempiin vastaaviin vuo-
siin. Vertailuja voidaan teh-
dä myös eri alueiden välillä. 
Tämän haastattelukierroksen 
perusteella ja tämänhetkisen 
käsityksen mukaan voidaan 
todeta, että Perniön ja Sär-
kisalon viljelijöiden päätös 
lähteä kokeilemaan uutta tek-
niikkaa on ollut kannattava 
toimenpide.n

Kuva Pohjankartanon kuormausnäytöksestä. 
Ropalla kuormattiin tänä syksynä n. 13 % val-
takunnan koko juurikasmäärästä.
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Maa, kylvö, 
taimettuminen
Keskimääräinen kylvöaika oli 
lähes viikkoa aikaisempi pit-
kän ajan keskiarvoon verrat-
tuna. Vähäinen routa ja aikai-
nen lämmin jakso nopeuttivat 
kylvöille pääsyä. Paikka pai-
koin maa kuivui nopeasti ja 
muokkaantui huonosti. Maa 
vaati erityistä tarkkuutta kyl-
vösyvyydessä ja vantaiden 
kunnossa. Joillain alueilla 
maat tulivat kylvökuntoon 
hyvin epätasaisesti ja sa-
mallakin lohkolla kasvustot 
kehittyivät eri aikoina. Osa 
kasvustosta saattoi jäädä 
harvaksi. Halla vei osan 
kasvustoista Satakunnassa 
ja Vakka-suomen alueella. 
Kylvöjä jouduttiin uusimaan 
noin 500 hehtaarilla, ja tämä 
viivästytti kasvustojen kehi-
tystä. Lajikkeissa itsessään 
ei ollut varsinaisia ongelmia 
itämisen suhteen.

Kesän kasvinsuojelu ja 
ravinteet
Ensimmäiset ruiskutukset 
tehtiin toukokuun alkupuolel-
la, nämä tuntuivat onnistu-
neen hyvin. Tämän jälkeen 
kelit muuttuivat kuiviksi ja 
seurasi pidempi poutajak-
so, joka rajoitti myös uusien 
rikkasukupolvien kehitystä. 
Useat tekivätkin toisen ruis-

kutuksen tähän aikaan ja 
tulos oli onnistunut, kunnes 
sateiden tullessa rikat saivat 
uutta puhtia, jolloin rupesi 
myös ilmenemään ongelmia. 
Kuivuudesta johtuen, paikka 
paikoin myös lannoitteesta 
riippuen, ravinteiden saan-
ti juurikkaiden käyttöön oli 
vähäistä touko- ja kesäkuun 
aikana.

Kesä- ja heinäkuussa saa-
dut sateet paransivat juurik-
kaan kasvua, mutta samalla 
nostivat ilman suhteellista 
kosteutta. Heinäkuun ko-
honneet lämpötilat, varsinkin 
heinäkuun viimeisillä viikoilla, 
nostivat sekä kertynyttä läm-
pötilasummaa että tekivät 
juurikaskasvustoihin otolliset 
olosuhteet lehtitaudeille. Elo-

kuun alussa olivatkin ensim-
mäiset oireet nähtävissä ja 
lopulta vuodesta kehkeytyi 
runsas Ramulariavuosi. 

Sato ja laatu
Kasvukauden aikana aurin-
koisten päivien lukumäärä 
oli poikkeuksellisen alhainen, 
tämän olisi olettanut laske-
van sokeripitoisuutta. Näin 
ei kuitenkaan käynyt, sillä 
nostojen alkaessa lokakuus-
sa sokeripitoisuus oli korkea. 
Tämän kasvukauden sokeri-
pitoisuutta nostavia tekijöitä 
voidaan olettaa olleen loppu 
kasvukauden “riittävä” vesi-
määrä. Viileä elo – syyskuu 
ohjasivat varmasti muodos-
tuneita sokereita nopeasti 
juureen. Kirkkaat ja aurinkoi-
set päivät syyskuun lopussa 

Kasvukausi 2008 ja lajikkeet
Susanna Muurinen, SjT

Tuorlan lajikekokeissa ei ollut Ramulariaa.
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edesauttoivat lyhyen viileän 
jakson esiintymistä, tämä oli-
kin omiaan lisäämään sokeri-
pitoisuutta.

Korjuu, multa
Nostot päästiin aloittamaan 
monilla paikoin hyvissä olo-
suhteissa. Näillä tiloilla juuri-
kassato saatiin ylös pellosta 
ennen lokakuussa alkaneita 
sateita. Kun sateet jälleen 
alkoivat, niitä on riittänyt ta-
saisesti aina marraskuun 
lumentuloon asti. Juurikas-
maat kuitenkin pysyivät koh-
tuullisessa korjuukunnossa 
runsaan kasvillisuutensa an-
siosta lokakuun alkupuolella, 
mutta marraskuun puolelle 
jääneet nostot kärsivät maan 
liiallisesta märkyydestä ja ai-
heuttivat ongelmia niin sadon 
multapitoisuuteen kuin maa-
perän rakenteeseenkin. Han-
kalat olosuhteet ovat jälleen 
muistuttaneet ongelmista 
maan tiivistymisen ja raken-
teen osalta.

Lajikkeet
Kasvukauden juurisato jäi 
selvästi toivottua ja ennustet-
tua alhaisemmaksi. Kasvu-
kaudella valtalajikkeena oli 
Jesper, jonka osuus oli 39 % 
kaikista myydyistä siemenis-
tä, toisena valtalajikkeena 
viljelyksessä oli Festival 17 %. 
Kolmen vuoden kokeissa 
(2006–2007) Jesper oli sel-
västi osoittautunut vakaaksi 
ja satotasoltaan kohtuulliseksi 
lajikkeeksi. Tänä vuonna Jes-
perin sato jäi niin käytännön 
viljelyksessä kuin kokeissakin 
yllättävän alhaiseksi. Festi-
val oli puolestaan satoisampi 
mutta alttiimpi ramularialle. 
Kolmanneksi suosituimpia la-
jikkeita olivat Lincoln (11 %) 

ja Nordika (10 %). Lincoln oli 
sadoltaan hyvä ja aiemmin 
sitä vaivannut kukkavarsi-
ongelma tuntui pysyvän pa-
remmin kurissa tänä vuonna. 
Nordika puolusti paikkaansa 
hivenen Lincolnia alhaisem-
malla sadolla mutta pärjäsi 
Ramularialohkoilla hyvin. 
Kasvukauden 2008 uusista 
lajikkeista Gunilla saavutti 
siemen myynnistä jopa 6 %, 
se tuotti kuitenkin osalle vil-
jelijöistä pettymyksen. Sen 
suoritus korkeassa Ramula-
riapaineessa oli huono.

Festival (SESVanderHave 
2005):. Juurisato ja sokeri-
sato olleet korkeita mittarien 
keskisatoon verrattuna vuo-
sina 2005–2008 kokeissa. 
Kohtalainen Ramularian kes-
tävyys, vähän kukkavarsia.

Lincoln (Hilleshög 2007): So-
kerisato ja juurisato mittareita 
parempi vuosina 2006–2008. 
Sokeripitoisuus mittareiden ta-
soa vuosina 2006–2008. Kuk-
kavarsien määrä vaihteleva. 
Ramularian kestävä.

Nordika (KWS 2006): Juurisa-
doltaan vuosina 2005–2007 
mittareita korkeampi. Sokeri-
sadoltaan vuosina 2005–2007 
mittareita korkeampi. Sokeri-
pitoisuus vuosina 2005–2007 
hieman mittareita korkeampi. 
Kukkavarsia vähän. Hyvä Ra-
mularian kestävyys.

Gunilla (KWS 2008): Juuri-
sadoltaan ja sokerisadoltaan 
vuonna 2007 mittarilajikkeita 
parempi. Sokeripitoisuus alle 
mittarin tason. Altis Ramulari-
alle pitkään viljelyssä olleilla 
juurikasmailla.

Zanzibar (SESVanderHave 
2006): Juurisadoltaan ja so-
kerisadoltaan mittareita pa-
rempi vuosina 2005–2007. 
Sokeripitoisuus mittarin ta-
soa. Kukkavarsia vaihtele-
vasti. Melko arka Ramulari-
alle.

Annalisa (KWS 2007): Anke-
roislajike, jonka juurisato ja 
sokerisato ovat olleet vuosina 
2006–2007 mittareita alem-
mat. Myös sokeripitoisuus on 
mittarilajikkeita alhaisempi. 
Jonkin verran kukkavarsia. 
Melko hyvä Ramularian kes-
tävyys.

Winston (Danisco Seed 
2008): Juurisadoltaan ja so-
kerisadoltaan mittareiden 
luokkaa vuonna 2007. Soke-
ripitoisuus hieman mittaria 
parempi. Kukkavarsia vähän, 
hyvä Ramularian kestävyys.

Sophia (KWS 2008): Juuri-
sato ja sokerisato ovat olleet 
vuonna 2007 selvästi mitta-
reita paremmat mutta soke-
ripitoisuus on mittareita hei-
kompi. Kukkavarsia melko 
paljon, Ramularian kestävyys 
hyvä.

Uudet
Hamilton (Danisco Seed): 
Juurisadon osalta lajike on 
ollut kokeissa 2006–2008 
selvästi mittareita satoisam-
pi lajike. Sokeripitoisuus on 
mittarilajikkeita alhaisempi, 
myös laatuominaisuudet (si-
niluku, kali ja natrium) ovat 
Hamiltonilla muita alhaisem-
mat. Kukkavarsia lajikkeessa 
on ollut vähän, Ramularia-
vuonna 2008 lajikkeen alttius 
oli alhaisemmasta päästä.
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Gustav (Hilleshög): Juurisa-
doltaan Gustav on ollut ko-
keissa 2006–2008 mittareita 
selvästi satoisampi. Sokeripi-
toisuudeltaan lajike on mitta-
reiden luokkaa. Laadullisilta 
ominaisuuksiltaan lajike on 
ollut mittareiden tasoa tai pa-

rempi. Kukkavarsia lajikkees-
sa on ollut vähän. Ramularian 
kestoltaan lajike on ollut vuo-
den 2008 kokeissa Jesperiä 
parempi.

Theresa (KWS): Ankeroislaji-
ke, joka on altis Ramularialle, 

mutta on muuten Anna-lisan 
veroinen. n
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Erinomainen ramularian 
vastustuskyky!

Hyvin korkea sokerisato - 104%

Todella hyvä ramularian vastustuskyky
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EU:ssa aloitettiin vuonna 
1992–1993 erittäin suuri ope-
raatio, jossa arvioidaan kaik-
ki torjunta-aineissa käytetyt 
tehoaineet. Tarkastus perus-
tuu EU:n direktiiviin 91/414/
EEC ja oli alun perin tarkoi-
tus viedä läpi 10 vuodessa, 
mutta se jatkuu edelleen. Jos 
tehoaine täyttää tietyt ympä-
ristö- ja terveyskriteerit, se 
hyväksytään ns. positiivilis-
talle eli EU:ssa hyväksyttyjen 
tehoaineiden listalle. Lähtö-
kohdaksi otettiin 25.7.1993 
markkinoilla olevat tuotteet, 
joissa tehoaineita oli yli 800. 
Positiivilistalle oli vuoteen 
2008 mennessä vanhoista 
tehoaineista päässyt vajaat 
300. Lista löytyy EVIRAn net-
tisivulta (Annex I).

Yksivuotisten siemenrikka-
kasvien torjuntaan käytetyis-
tä valmisteista positiivilistalla 
ovat fenmedifaami, desmedi-
faami ja etofumesaatti. Listal-
le on myös tulossa metamit-
roni eli Goltixien ja Metafolin 
tehoaine. Tarkastuksen yhte-
ydessä käytölle voidaan aset-
taa tiettyjä rajoituksia myös 
kansallisesti, jos tehoaineella 

on todettu olevan haitallisia 
tai vahingollisia vaikutuksia 
eliöille ja/tai ympäristölle. 

Tehoaine on torjunta-aineen 
vaikuttava osa ja torjunta-ai-
neessa voi olla yksi tai use-
ampia tehoaineita. Esimer-
kiksi Betanal SE:ssä on vain 
yksi tehoaine fenmedifaami, 
mutta Betanal Progress SE:
ssä niitä on kolme fenmedi-
faami, desmedifaami ja eto-
fumesaatti.  

Rajojen vaikutus käyttö-
määriin
Fenmedifaamin kohdalla 
suurin sallittu käyttömää-
rä on 960 g/ha/vuosi, mikä 
vastaa esim. 6 litraa Betanal 
SE:tä tai Betasana 2000:
tta. Savikka-, saunio- ja pel-
to-orvokkivoittoisilla pelloilla 
kyseinen määrä ei aina riitä, 
joten tankkiseoksissa osa 
fenmedifaamista voidaan 
joutua korvaamaan metamit-
ronilla (Goltixi/Metafoli). Me-
tamitronimäärän lisäys sopii 
ehkä parhaiten ensimmäi-
seen ruiskutukseen. Tällöin 
fenmedifaamia säästyy myö-
hempiin ruiskutuksiin, jolloin 

Rikkakasvien torjunta ja     
EU-rajat

Liisa Eronen, SjT

EU on asettanut tietyt enimmäismäärät etofumesaatin ja fenmedifaamin 
käytölle vuotta kohden. Metamitroni on viimeinen kolmesta tärkeimmäs-

tä juurikkaan rikkakasvihävitteestä, joka on ollut EU:ssa arvioitavana. 
Se hyväksyttiin EU:n positiivilistalle lokakuussa 2008.

kuivuus voi heikentää meta-
mitronin maavaikutusta. 

Etofumesaatin kohdalla suu-
rin sallittu käyttömäärä on 1 
kg/ha/3 vuotta. Jos juurikas-
ta viljellään lohkolla vain joka 
kolmas vuosi, Tramat 500 SC:
tä saa käyttää viljelyvuotena 
kaikkiaan 2,0 l/ha, Betanal 
Progress SE:tä 8,69 l/ha ja 
Powertwiniä 5,0 l/ha. Tässä 
tapauksessa etofumesaatti-
rajasta ei tule ongelmaa. 

Jos juurikasta viljellään loh-
kolla kahtena vuotena kol-
mesta, Tramat 500 SC:tä saa 
hehtaaria ja vuotta kohti käyt-
tää korkeintaan 1,0 litra, Be-
tanal Progress SE:tä 4,35 lit-
raa ja Powertwiniä 2,5 litraa. 
Hyvä rikkakasvien torjunta 
välikasvivaiheessa on edel-
lytys näiden etofumesaatti-
määrien käytölle. 

Jatkuvassa juurikkaan vilje-
lyssä etofumesaatin käyttöra-
jasta (333 g/ha/v) tulee ilmei-
sesti ongelma matara- ja ta-
tarpelloilla. Tramat 500 SC:n  
määräksi muutettuna se 
vastaa 0,67 l/ha/v, Betanal 
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Progress SE:n määränä 2,90 
l/ha/v ja Powertwinin määrä-
nä 1,67 l/ha/v. Edellä mainitut 
määrät ovat kokonaismääriä 
vuotta kohden. 

Kenttäkokeet kesällä 
2008
EU-rajojen vaikutusta rikka-
kasvien torjuntatehoon tut-
kittiin kesällä 2008 kokeissa, 
joissa lohko oli ollut vähin-
tään 10 vuotta juurikkaan vil-
jelyssä. Kyseisenä kautena 
vilja sai katkaista juurikkaan 
viljelyn 1–2 vuodeksi. Kokeet 
sijaitsivat Paimiossa. Koe-
paikkojen maalajiksi viljavuu-
sanalyysissä saatiin hietasavi 
(HtS), mutta molemmat maat 
olivat runsasmultaisia. Koe 
02 oli multavammalla maalla 
kuin koe 01.

Betanal Progress SE:stä ja 
Betanal SE:stä sekä Tra-
mat 500 SC:stä ja Betasana 
2000:sta laadittiin ohjelmat, 
jotka täyttävät etofumesaatin 
ja fenmedifaamin EU-vaati-
mukset viljeltäessä juurikasta 
kahtena vuotena kolmesta 
(taulukko 1). Taulukossa 2 

ovat vastaavat ohjelmat vil-
jeltäessä juurikasta jatkuvasti 
samalla lohkolla. Tankkiseok-
sissa käytettiin samat määrät 
mineraaliöljyä lisäaineena.

Jatkuvan juurikkaan viljelyn 
ohjelmissa Metafolin määrää 
oli suurennettu 0,5 l/ha en-
simmäisessä ruiskutukses-
sa. Tällä pyrittiin korvaamaan 
ohjelmien pienempi etofume-
saattimäärä. 

Vesimäärä oli 150 l/ha ja 
ruiskutusolosuhteet hyvät 
kaikissa ruiskutuksissa.
 
Ruiskutusten aloittamisessa 
oli vaikeuksia yöpakkasten 
vuoksi. Molemmat kokeet ruis-
kutettiin ensimmäisen kerran 
21.5.2008 klo 10 ja 12 välillä, 
kun suurin osa rikkakasveista 
oli vielä (myöhäisellä) sirkka-
lehtiasteella. Ruiskutushetkeä 
jouduttiin odottamaan, jotta 
juurikas ehtisi toipua edelli-
sen yön pienestä pakkasesta. 
Toinen ja kolmas ruiskutus 
saatiin tehtyä hyvissä olosuh-
teissa torjunnan kannalta. 

Ensimmäistä ruiskutusta 
edelsi suhteellisen kuiva tou-
kokuu, mikä näkyi myös ruis-
kutustehoissa, hiukan isom-
mat rikat jäivät torjunnasta. 
Toista ruiskutusta seurasi 
sateisempi jakso. Kiertotat-
taret, joissa ensimmäinen 
kasvulehti oli jo avautunut, al-
koivat kuolla. Koeruudut puh-
distuivat rikoista lähes täy-
dellisesti. Myös kolmannen 
ruiskutuksen jälkeen saatiin 
sopivasti sateita, mikä takasi 
tavallista paremmat torjunta-
tulokset. Metamitronin (Meta-
fol) maavaikutus oli hyvä.

Savikat, pelto-orvokki ja peip-
pi ovat rikkakasveja, joita tai-
mettuu pitkin kesä. Näitä rik-
koja taimettui vielä viimeisen 
ruiskutuksen jälkeen, juhan-
nuksen jälkeisen sadekau-
den vuoksi.

Juurikasta kahtena 
vuotena kolmesta
Jos ruiskutuksia ei tehty ol-
leenkaan, yksivuotisia, le-
veälehtisiä rikkakasveja oli 
neliömetrillä yli 400 kappa-
letta kummassakin kokees-
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sa (kuva 1). Kaikki käytetyt 
ohjelmat (taulukko 1) torjui-
vat rikkakasvit hyvin molem-
missa kokeissa (teho 96–98 
%). Kokeessa 01 tehot olivat 
hiukan paremmat. Parhaat 

tulokset saatiin ohjelmilla 3 ja 
4 (kuva 1a). 

Matara sekä piha-, kierto- ja 
ukontattaret ovat tyypillisiä 
etofumesaatti-rikkoja. Näitä 

rikkoja kokeissa oli aika vä-
hän. Ohjelma 3 torjui tatta-
reita parhaiten molemmilla 
koepaikoilla. Myös mataran 
määrä oli pienin ohjelmassa 
3. 

Kuva 1. Rikkakasvien määrä (kpl/m²) heinäkuun alkupuolella eri ohjelmissa: a) juurikasta 
kahtena vuotena kolmesta, b) jatkuva juurikkaan viljely. Pylväiden päissä olevat numerot 
ovat ohjelmien rikkakasvitehoja.
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Kun rikkakasvisuus arvos-
teltiin syksyllä, ohjelma 3 oli 
kokeessa 01 täysin puhdas 
rikoista (kuva 2a).  Kokeessa 
02 rikkoja oli selvästi enem-
män, mutta myös siinä ohjel-
ma 3 oli puhtain. Kokeen 02 
tyyppisellä maalla harausta 
olisi tarvittu ruiskutusten täy-
dentämiseksi etenkin ohjel-
mia 2 ja 4 käytettäessä.

Jatkuvan juurikkaan 
viljelyn ohjelmat
Jatkuvaan juurikkaan vilje-
lyyn suunnitellut ohjelmat toi-
mivat molemmissa kokeissa 
verrattain hyvin (teho 94–99 
%), ohjelmat 6 ja 7 jopa hiu-

kan paremmin kuin ohjelmat 
2–4 kokeessa 02 (kuva 1a ja 
1b). Syynä tähän oli ilmeises-
ti ensimmäisen ruiskutuksen 
suurempi Metafol-määrä, 
joka sopi hyvin kokeen 01 
savikkavoittoiselle rikkakas-
vistolle. Kokeessa 02 paras 
teho saatiin Safaria sisältävil-
lä ohjelmilla 6 ja 7, jotka so-
pivat paremmin mm. linnun-
kaalipelloille.
 
Syksyn silmävaraisessa ar-
vostelussa kaikki ohjelmat 
kokeessa 01 tekivät riittävän 
puhdasta jälkeä eikä hara-
usta olisi tarvittu ruiskutusten 
täydentämiseksi (kuva 2b). 

Kokeessa 02 rikkakasveja oli 
juurikaskasvuston päällä aika 
runsaasti ohjelmissa 5 ja 7. 

Ero kokeiden välillä johtui 
osittain juurikaskasvustosta. 
Kokeessa 01 juurikas kehit-
tyi hyvin ja kasvusto peitti lä-
hes 100 prosenttisesti maan, 
mutta kokeessa 02 kasvusto 
jäi aukkoiseksi. Molemmissa 
kokeissa pääasiassa savikat 
olivat kasvuston päälle nou-
sevia rikkoja. Kokeessa 02 oli 
lisäksi linnunkaalia, peippiä 
ja pelto-orvokkia, ne täyttivät 
aukkopaikat. Viimeksi maini-
tut rikat ovat heikkoja kilpaili-
joita juurikkaalle. Haraus olisi 

Kuva 2. Rikkakasvien määrä syksyllä silmävaraisesti arvosteltuna. Asteikko: 0–10 (0 = ei 
rikkakasveja juurikaskasvuston päällä, 10 = juurikaskasvusto täysin rikkakasvien peitossa. 
a) juurikasta kahtena vuotena kolmesta, b) jatkuva juurikkaan viljely. Vihreä viiva = ruisku-
tukset riittäviä ilman harausta (arvo 1), punainen viiva = haraus välttämätön ruiskutusten 
täydentämiseksi (arvo 2).
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kuitenkin poistanut suurim-
man osan näistä rikoista.  

Mitä eri ohjelmat mak-
savat?
Ohjelmille laskettiin hinnat 
Sucroksen kesän 2008 hin-
nastosta. Betasana 2000 hin-
nan tilalla käytettiin ohjelmis-
sa 4 ja 7 Betanal SE:n hintaa 
ja Metafol 700 SC:n hinnan 
tilalla Goltix 700 SC:n hintaa. 
Hintavertailun tulos on esitet-
ty kuvassa 3. Kaikki hinnat 
ovat alvittomia.

Jos peltosaunioita olisi loh-
kolla runsaasti, toinen ruis-
kutus tarvitsisi Matrigon-lisän 
(0,3 l/ha). Se nostaisi aine-
kustannuksia noin 16 €/ha. 

Yhteenveto
Fenmedifaamin EU-rajoituk-
set ovat olleet voimassa jo 
pitemmän aikaa ja ne näky-
vät Betanal SE:n ja Betasana 

2000:n myyntipäällysteissä. 
Medifam 320 SC:tä koskee 
sama rajoitus, mutta jostain 
syystä sitä ei ole otettu val-
misteen etikettiin. 

Etofumesaatin käyttömää-
ristä on laadittu uusi etiketti 
Tramat 500 SC:lle, mutta se 
oli vielä marraskuussa 2008 
viranomaisten hyväksyttä-
vänä. Todennäköisesti uusi 
etiketti ei ehdi vuonna 2009 
myytäviin valmisteisiin. Silloin 
Tramat 500 SC:n osalta seu-
rataan vanhan etiketin ohjei-
ta. Muiden etofumesaattia si-
sältävien valmisteiden etiketit 
ovat vielä päivittämättä. 

Kesän 2008 kenttäkokeet on-
nistuttiin tekemään hyvissä 
olosuhteissa ja etofumesaa-
tin määrän pienentäminen 
ei suurestikaan vaikuttanut 
rikkakasvien torjuntatehoon. 
Jatkuvaan juurikkaan vil-

Kuva 3. Eri torjuntaohjelmien hinnat (alv 0%) Sucroksen kesän 2008 hintojen mukaan.

jelyyn tarkoitetut ohjelmat 
5–7 toimivat yllättävän hyvin. 
Hyvä torjuntatulos edellyttää 
kuitenkin erittäin hyvin ajoitet-
tuja ruiskutuksia, hyviä ruis-
kutusolosuhteita ja suhteel-
lisen tasaista rikkakasvien 
taimettumista. Rikat, joissa 
ensimmäinen kasvulehti oli 
kehittynyt ja toinen tulossa, 
jäivät ruiskutuksista jäljelle. 

Jos metamitronille tulee käyt-
tökatto esim. 2100 g/ha/v, 
mikä vastaa kolmea litraa 
Goltixia tai Metafolia, joudu-
taan jatkuvan juurikkaan vil-
jelyn torjunnassa käyttämään 
Safari-ohjelmien 6 ja 7 tyyp-
pisiä tankkiseoksia.n



Kolmen tehoaineen 
voimaa sokerijuurikkaan 
rikkatorjuntaan

www.bayercropscience.�  

Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä. 

olennaisena osana juurikkaan
 rikkatorjuntaa
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ympäristön kannalta olen-
naisten maan kemiallisten 
tekijöiden (pH, ravinteet) li-
säksi maan rakenteen merki-
tykseen. Runsaasti lieriömäi-
siä juurten tai lierojen muo-
dostamia huokosia sisältävä 
maa kykenee kuljettamaan 
ylimääräisen veden tehok-
kaasti salaojiin. Hyvin kuiva-
tetun maan rakenne säilyy 
ja paranee, kun rakennetta 

sekä ravinteiden kiertokulkua 
ylläpitävä eliöstö (lierot, mik-
robit, ym.) pysyy aktiivisena. 
Raskas koneistus ja myöhäi-
nen korjuuajankohta asetta-
vat kuitenkin erityisen suuret 
vaatimukset maan vesitalou-
den ja ojituksen toimivuudel-
le. Hyvärakenteinenkin maa 
kärsii märällä pellolla ajosta. 
Haasteena on, miten sovittaa 
yhteen viljelytoimet sateisena 

Sokerijuurikkaan viljelyyn 
täsmennettyjä vesiensuojelu-

toimenpiteitä?
Kimmo Rasa, Sami Talola,
Airi Kulmala. TEHO-hanke

Kuva: Airi Kulmala

Maan rakenne - kasvu-
kunnon perusta
Sokerijuurikkaan tutkimuk-
sessa ja viljelyohjeissa (www.
sjt.fi) on kiinnitetty huomiota 

MTK-Varsinais-Suomen, 
MTK-Satakunnan ja Lou-
nais-Suomen ympäristö-
keskuksen toteuttaman 
TEHO-hankeen (v. 2008–
2010) toiminta keskit-
tyy Lounais-Suomessa 
neljälle kohdealueelle 
(Aurajoen ja Eurajoen 
valuma-alueet, Vakka-
Suomi ja Kaakkois-Sata-
kunta), joilla kaikilla vil-
jellään runsaasti myös 
sokerijuurikasta. Tämä 
on herättänyt pohdintaa 
sokerijuurikastuotannon 
ympäristökysymysten 
erikoisluonteesta ja mi-
ten tämä voidaan ottaa 
huomioon hankkeen toi-
minnassa. Hankkeen yh-
tenä tavoitteena on löy-
tää juuri kyseisellä tilalla 
parhaiten toimivia, ym-
päristön ja kustannus-
tehokkuuden kannalta 
järkeviä vesiensuojelu-
toimenpiteitä.
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syksynä ja samalla saavuttaa 
tavoitteet maan rakenteen yl-
läpidossa.
  
TEHO-hankkeessa hyödyn-
netään Pro Agrian ja MTT:n 
kehittämää Peltomaan laatu-
testiä (www.agronet.fi), jonka 
avulla arvioidaan maan kemi-
allisten, fysikaalisten ja biolo-
gisten tekijöiden toimivuutta. 
Tarkastelun kohteena ovat 
mm. maan tiivistyneet ker-
rokset, mururakenne, lierojen 
esiintyminen sekä lierojen ja 
juuriston aiheuttama maan 
reikäisyys. Nämä kaikki vai-
kuttavat maan veden liikkei-
siin. Pääasiassa viljatiloilta 
kertyneen kokemuksen mu-
kaan testin toteuttaminen yh-
dessä hankkeeseen osallis-
tuvien viljelijöiden kanssa on 
herättänyt runsaasti keskus-
telua ja ajatuksia. Tavoitteena 
on, että testiin tutustuminen 
ja siitä saadut tulokset lisää-
vät viljelijän mahdollisuuksia 
tunnistaa maan rakenteen 
kannalta ongelmalliset alueet 
ja viljelytoimet.

Sokerijuurikkaan viljelyn yh-
teydessä maan kasvukunnon 
tarkastelun ja sen ylläpitoon 
tähtäävien toimenpiteiden 
kehittämisen merkitys ko-
rostuu. Kasvin vaatimukset 
fosforin ja pH:n suhteen 
edellyttävät, että maassa on 
runsaasti kasville käyttökel-
poista fosforia saatavilla. Hy-
vin kasvava kasvusto pystyy 
myös käyttämään runsaasti 
ravinteita, mutta sadon epä-

onnistuessa mahdollisuus 
ravinteiden päätymiselle 
vesistöihin lisääntyy. Toimi-
va maan rakenne parantaa 
edellytyksiä hyvälle sadolle 
ja siten edistää myös vesi-
ensuojelua. Toisaalta heikko-
rakenteisessa maassa vesi 
kertyy maan pinnalle, jolloin 
pintamaasta liukenee ravin-
teita veteen ja eroosion mah-
dollisuus lisääntyy.

Ravinnetaseesta 
kustannus ja ympäristö-
hyötyä
Ravinteiden käytön tehok-
kuuteen liittyen TEHO-hanke 
laskee tilan lohkokohtaiset 
ravinnetaseet kolmelta vuo-
delta. Mikäli tase näyttää 
jatkuvasti positiiviselta, on 
lannoituksen tarkentami-
sella saavutettavissa sekä 
taloudellista että vesiensuo-
jelullista hyötyä. Esimerkiksi 
ProAgrian lohkotietopankki 
näyttää mukula- ja juurikas-
veille fosforin osalta reilun 
kymmenen kilon ja typen 
osalta 15–54 kilon positiivista 
tasetta vuosille 2002–2007. 
Yksi mahdollisuus lannoit-
teiden tehokkaammalle hyö-
dyntämiselle on erityisesti 
typen levittäminen kasvukau-
den aikana sato-odotusten 

mukaan. Juurikkaan kohdal-
la tällä saatetaan saavuttaa 
huomattavaa etua pelkkään 
kevätlannoitukseen verrat-
tuna, sillä kasvi käyttää run-
saasti ravinteita pitkälle syk-
syyn asti. TEHO-hankkeessa 
olisi mahdollista kokeilla lan-
noituksen jakamista kasvu-
kaudelle käytännössä.

Puheista käytäntöön
Tieto maan rakenteen tär-key-
destä tai ongelma-alueiden 
tunnistaminen eivät vielä lisää 
satoa tai edistä vesiensuoje-
lua. Yleisellä tasolla on saata-
villa ohjeita maan rakennetta 
edistävistä viljelykäytännöis-
tä, kuten pellon orgaanisen 
aineen määrän lisääminen, oi-
kein ajoitettu peltoliikenne tai 
syväjuuristen kasvien käyttö 
viljelykierrossa. TEHO-hank-
keessa mennään kuitenkin 
syvemmälle, tilakohtaiseen 
ratkaisuun. Yhteistyössä viljeli-
jän kanssa pyritään löytämään 
keinot, miten erilaisia toimen-
piteitä voidaan soveltaa tilalla 
tai mitkä asiat ovat toimenpi-
teiden toteuttamisen esteenä. 
Vesiensuojelun edistämisen 
edellytyksenä on toimiva yh-
teistyö ja tiedon kulku viljelijän, 
tutkimuksen ja koetoiminnan 
sekä viranomaisten välillä. n

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Airi Kulmala, puh. 040 507 8143
Suunnittelija Kimmo Rasa, puh. 0400 383 806
Suunnittelija Sami Talola, puh. 0400 341 332
TEHO-hanke, Lounais-Suomen ympäristökeskus, 
   PL 47, 20801 Turku. 
Sähköposti: etunimi.suku-nimi@ymparisto.fi
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Ramularia on sienen (Ramu-
laria beticola) aiheuttama leh-
tisairaus, joka pahimmillaan 
voi tuhota yli 90 % juurikkaan 
lehdistä (kuva 1). Sen tun-
nistaa ruskeareunaisista ja 
keskiosastaan harmahtavista 
laikuista (kuva 2). Tauti alkaa 
yleensä alimmista lehdistä 
ja etenee nuorempiin lehtiin. 
Jos infektio on erittäin raju, 
myös kasvupisteessä olevat 
nuoret lehdet vioittuvat. Juu-
rikas pyrkii korvaamaan vioit-
tuneet lehdet uusilla, mistä 
seuraa, että juurikkaan yh-
teyttämästä energiasta huo-
mattava osa käytetään uusi-
en lehtien muodostukseen ja 
kasvuun. 

Tärkeimpänä taudin lähteenä 
pidetään kasvijätteissä (sai-
raat lehdet) säilynyttä ja tal-
vehtinutta sienen rihmastoa 
sekä itiötä. Sateisissa oloissa 
ne saastuttavat seuraavana 
vuonna juurikkaan alimmat 
lehdet. Saastuneissa lehdis-
sä sieni muodostaa uusia 
itiöitä, jotka leviävät sadeve-
den ja tuulen välityksellä ter-
veisiin lehtiin ja viereisiin juu-
rikkaisiin. Sateiset ja kosteat 
olosuhteet, jolloin lämpötila 

pysyttelee 15–20°C:ssa, ovat 
erinomaiset taudin leviämi-
sen kannalta.

Miksi kesä 2008 oli 
ramularia-kesä?
Riskitekijöitä analysoitaessa 
on palattava viime talveen. 
Se oli poikkeuksellisen leu-
to, routaa oli maassa vähän, 
jos ollenkaan, ja sateita saa-
tiin talven aikana sopivasti 
maassa säilyvien tautien kan-
nalta. Olosuhteet muistuttivat 
tietyssä määrin Etelä-Ruotsin 
tilannetta, jossa ramularia on 
yksi tärkeimmistä kasvitau-
deista. 

Kulunut kesä oli alkukau-
desta kohtalaisen lämmin 
ja vähäsateinen. Heinäkuun 
puolivälin jälkeen sää muut-
tui ja sateita saatiin monin 
paikoin useampana päivä-
nä viikossa. Päivälämpö-
tilat pysyttelivät 20 °C:een 
tuntumassa ja hellepäivät 
olivat harvassa. Heinäkuun 
lopussa kasvustot olivat vielä 

Ramularia yllätti jälleen
Liisa Eronen, SjT

Viime vuosina juurikaspellot ovat syksyisin olleet suhteellisen vihreitä ja 
terveitä, minkä vuoksi Ramularia-lehtilaikkutaudin etenemistä ei seurattu 
riittävästi viime kesänä. Elokuun alussa alkoi näkyä ensimmäisiä oireita 
alkavasta taudista. Kuun puoliväliin mennessä oli ilmeistä, että vuodesta 
2008 on tulossa oikea Ramularia-vuosi. Kasvustojen ruiskutuskehotus 

annettiin sekä Maaseudun Tulevaisuudessa että SjT:n nettisivulla, mutta se 
jäi ilmeisesti monelta viljelijältä huomioimatta.

Kuva 1. Ramularian pahasti 
vioittamaa juurikasta. 
Kuva: Staffan Eliasson

Kuva 2. Ramularia laikkuja 
juurikkaanlehdellä.
Kuva: Liisa Eronen/SjT
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Kolme huippusatoisaa
lajiketta Hilleshögiltä!

Edustajamme Suomessa, Henrik Svärd,
vastaa mielellään lajikkeistamme koskeviin kysymyksiin.

Puh/fax 09-2586 4414 tai 0400-465 009.

Sähköposti: henrik.svard@sci.fi
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Syngenta Seeds AB
Box 302, 261 23 Landskrona, Sverige

www.hilleshog.fi
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■  Markkinalajikkeiden
    satoisin vuonna 2008

■  Hyvä Ramularian ja
     taimipoltteen kestävyys

■  Varma yleislajike
    useimpiin olosuhteisiin

■  Gustav ja Nexus antavat
    erittäin hyvän
    taloudellisen tuloksen

■  Erinomainen sokerisato

■  Juuren muoto samaa
     tasoa Jesperin kanssa

■  Huipputuloksia Suomen ja
   Ruotsin 3 vuoden kokeissa

■  Ei kukkavarsia kokeissa

■  Korkea sokeripitoisuus
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suhteellisen terveitä, mutta 
elokuun alussa ensimmäiset 
ramularia-laikut olivat jo nä-
kyvissä juurikaspelloilla. Elo-
kuun lämpötilat pysyttelivät 
edelleen 15–20°C:een välillä 
ja viikoittaiset sateet pitivät 
kasvustot kosteina. Olosuh-
teet ramularian kehittymiselle 
olivat erinomaiset.  

Vaihtelu suurta  
Ramularian vioitusaste vaih-
teli erittäin paljon eri alueilla. 
Tähän vaikuttivat ensisijai-
sesti viljelykierto, käytetty 
lajike sekä osittain maalaji. 
Jos juurikasta oli viljelty sa-
malla lohkolla jo pitempään 
ja ramulariaa oli esiintynyt jo 
aikaisempina vuosina, lohko 
hyvin todennäköisesti kär-
si ramulariasta. Jos maalaji 
oli lisäksi kevyttä ja hikevää, 
riski lisääntyi. Poikkeuksen 
muodostivat lajikkeet, joiden 
välillä oli huomattavia eroja 
ramularian kestävyydessä; 
se voitiin todeta Sokerijuu-
rikkaan Tutkimuskeskuksen 
(SjT) kenttäkokeissa. 

Kuinka paljon ramularia vai-
kuttaa juurikkaan satoon 
riippuu a) taudin alkamisen 
ajankohdasta, b) kesän olo-
suhteista taudin etenemisvai-
heessa ja c) taudin voimak-
kuudesta, johon olennaisesti 
vaikuttavat lajikkeen taudin-
sietokyky ja pellon ramularia-
paine. Jos elokuu on kuiva 
ja lämmin, heinäkuun lopulla 
alkanut ramularia voi vaiku-
tuksiltaan jäädä vähäiseksi. 
Jos syksy on pitkä, lämmin 
ja sateinen ja juurikas noste-
taan myöhään, elokuun lop-
pupuolella alkanut ramularia 
voi vielä alentaa satoa mer-
kittävästi.

Ramularia ja juurikkaan 
sato
Ramularian vaikutus satoon 
alkaa näkyä, jos 10–15 % 
täysikasvuisista lehdistä on 
pahasti vioittuneita (ruskeita). 
Jos vioitusaste nousee 30 %:
iin, sato alenee jo merkittä-
västi.  Ramularia pienentää 
juurisatoa, alentaa sokeripi-
toisuutta ja korottaa amino-
typen määrää (siniluku) hei-
kentäen siten saantoa.  

Kesällä 2008 Piikkiön Tuor-
lassa oli SjT:n korjuuaikakoe, 
jossa ramulariaa ei ollut juuri 
lainkaan. Ensimmäinen näyte 
otettiin 14.8.2008, jolloin juu-
risadoksi saatiin 38 t/ha.  Seu-
raavien kolmen viikon aikana 
juurisato kasvoi 4–5 tonnia 
viikossa. Tänä aikana ramu-
larian vioitus alkoi näkyä sel-
västi lohkoilla, joilla kasvustot 
olivat sairaita. Ramularia iski 

yhteen juuren parhaimmista 
kasvuvaiheista. 

Ramularian kenttäkokeita 
SjT:ssä on tehty vähän, koska 
aikaisemmin ritsomania–tau-
din kestävyys näytti tuoneen 
kohtalaisen hyvän suojan 
myös ramulariaa vastaan. Ti-
lanne on kuitenkin muuttunut. 
Vuonna 2004 Perniön Hallas-
sa oli kenttäkoe, jossa tutkit-
tiin mm. Tilt 250 EC:n (propi-
konatsoli 250 g/l) sopivuutta 
ramularian torjuntaan. Tiltistä 
testattiin kaksi eri käyttötapaa 
a) kertaruiskutus elokuun al-
kupuolella ja b) kaksoiskäsit-
tely, joista ensimmäinen ruis-
kutus tehtiin elokuun alussa 
ja toinen syyskuun alussa.   

Ramularian kehitys arvostel-
tiin ruiskutushetkillä ja syys-
kuun lopussa (kuva 3). Jos 
ruiskutuksia ei tehty ollenkaan 

Kuva 3. Ramularian kehitys Hallan kokeessa kesällä 2004. 
Asteikko 0–100 (0= täysin terve kasvusto; 100 = kasvusto 
täysin Ramularian tuhoama.
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(käsittelemätön), lehdistä lä-
hes puolet olivat ramularian 
vioittamia syyskuun lopulla 
(30.9.2004). Kertaruiskutus 
Tiltillä alensi vioitusastetta 44 
prosenttiyksikköä, jos ruisku-
tuksia oli kaksi, alenema oli 
59 prosenttiyksikköä. 

Kertakäsittely Tiltillä paransi 

juurisatoa 3,0 t/ha ja kaksi 
ruiskutusta 3,8 t/ha. Polsoke-
ria kertaruiskutus lisäsi 723 
kg/ha ja kaksi ruiskutusta 875 
kg/ha (kuva 4). Sokeripitoi-
suus parani 0,5 pol-yksikköä 
ja saanto 0,7–0,8 prosenttiyk-
sikköä. 

Ramularian vioitusaste ko-

keessa vastasi verrattain 
normaalia tilannetta syksyn 
juurikaspelloilla.

Viljelykierto ja ramularia
Viljelykierron vaikutukses-
ta ramulariaan saatiin hyvä 
kuva kesällä 2008 erään vil-
jelijän tilalla Uudellamaalla. 
Lohkosta osa oli ollut juurik-
kaan viljelyssä vuosina 2004, 
2005, 2007 ja 2008, viljaa 
kyseisessä lohkon osassa 
oli vuonna 2006. Toinen puoli 
lohkoa oli viljalla viimeiset vii-
si vuotta. Kesällä 2008 käy-
tetty juurikaslajike osoittautui 
erittäin herkäksi ramularialle. 
Lohkon molemmista osista 
arvosteltiin ramularian vioitus 
asteikolla 0–100 (0 = ei vioi-
tusta, 100 = lehdet täysin ra-
mularian vioittamat). Vilja-alu-
een vioitusasteeksi arvioitiin 
30–40 ja juurikasalueen lähes 
100 (kuva 5). Molemmilta loh-
koilta otettiin juurikasnäytteet 
11.10.2008, joiden tulokset 
ovat taulukossa 1.

Juurisadon ero viljalohkon 
hyväksi oli lähes 14 tonnia 
ja polsokerin 2,8 tonnia. Ki-
teytyvää sokeria saatiin vilja-
lohkolta 2,5 tonnia enemmän 
kuin juurikaslohkolta.

Kuva 4. Juuri- ja sokerisato Hallan Ramularia-kokeessa 
2004.

Kuva 5. Ramulariaa juurikaspellolla kesällä 2008, a) esikasvina vilja (5 vuotta), b) esikasvina 
juurikas (4 vuotta viimeisen viiden vuoden aikana). 

Bild: Staffan Eliasson
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Paljonko Ramularian 
torjunta maksaa – 
kannattaako ruiskutus?
Ramulariaa ei yleensä ole 
torjuttu ruiskutuksella, mutta 
kulunut kesä osoitti sen kui-
tenkin olevan tarpeellista tie-
tyissä oloissa. 

Jos ramularian torjuntaan 
käytettäisiin Tilt 250 EC:tä ja 
valmistetta ruiskutettaisiin 
kerran 0,5 l/ha, valmistekus-
tannus tällä hetkellä olisi noin 
21 €/ha (alv 0 %) ja ruisku-
tustyön 14 €/ha. Yksi ruisku-
tus maksaisi 35 €/ha ja kaksi 
ruiskutusta 70 €/ha. 

Kesä 2004 vastasi keski-
vertotilannetta ramularian 
suhteen. Jos ruiskutuksia ei 
tehty ollenkaan, juurisadon 
arvo olisi 1418 €/ha tämän 
hetkisillä sokerin hinnoilla. 
Kertaruiskutus Tiltillä lisäisi 
sadon arvoa noin 153 €/ha 
ja kaksoisruiskutus 177 €/ha. 
Kun ruiskutuskustannukset 
otetaan huomioon, kertaruis-
kutuksen nettotulos hehtaaria 
kohti olisi 118 € ja kaksois-
ruiskutuksen 107 €.

Jos vertailun kohteeksi ote-
taan taulukon 1 tilanne, jos-

sa ramularia–riski oli suuri, 
torjuntaan hyvin todennäköi-
sesti olisi tarvittu kaksi ruisku-
tusta. Jos esikasvina olisi juu-
rikas, sadon hehtaariarvoksi 
saataisiin 1291 €/ha (pol-% 
16,01). Viljan ollessa esikasvi 
sadon arvoksi tulisi 1842 €/
ha (pol-% 17,1). Ero vilja- ja 
juurikaskaistojen välillä olisi 
550 €/ha. Jos oletetaan, että 
kahdella Tilt-ruiskutuksella 
saataisiin sama teho ramu-
lariaan kuin viljaesikasvilla, 
nettotulos hehtaaria kohti 
olisi noin 480 € ruiskutus-
kustannusten vähentämisen 
jälkeen. 

Viljelijäkokeessa 2008 ramu-
lariaa oli myös viljakaistalla, 

joten tarkka tuloslaskelma 
vaatisi hyvät kenttäkokeet. 

Lähivuosien viljelysuunni-
telmia laadittaessa on hyvä 
muistaa, millainen ramularia–
tilanne lohkolla on ollut kesäl-
lä 2008 ja sitä aikaisemmin. 
Pahoilla ramularia-lohkoilla 
on syytä valmistautua ruisku-
tuksiin, jos olosuhteet muis-
tuttavat talvea 2007/2008 
ja kesää 2008. Ongelmana 
on loppukesän sää ja sen 
ennustettavuus, koska ruis-
kutuspäätös joudutaan te-
kemään viimeistään elokuun 
puolivälissä.n

Taulukko 1. Juurikas- ja viljalohkojen juurikassadot sekä 
sato- ja laatuerot tilakokeessa kesällä 2008.
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Juurikkaan viljely
Juurikasta on vuoden Juuri-
kasisäntä viljellyt koko ikän-
sä. Vuonna 1975 hän viljeli 
ensimmäistä kertaa juurikas-
ta omissa nimissään, juurika-
sala oli tuolloin 15 ha. Vuonna 
1983 oli viljelyala jo 52 ha ja 
ala pysyi noin 50 ha:ssa 80- 
ja 90-luvuilla. Kun tilalla aloi-
tettiin nurmen viljely, saatiin 
aikaan parempi viljelykierto 
ja juurikasalaa voitiin lisätä 
2000-luvulla, viime vuodet on 
juurikasta viljelty noin 55–90 
hehtaaria.

Huonoin muisto juurikkaan 
viljelystä?
– ”Syksyt -81 ja -87, jolloin 
sadot olivat huonoja ja nos-
to-olosuhteet olivat erittäin 
huonot, vielä viime syksyäkin 
huonommat.”

Paras muísto juurikkaan vilje-
lystä?
– ”Hm, on aina hienoa katsoa 
tasaisia taimirivejä keväisin. 
Ehkä kevät 2004, kun taimet 
vielä kovan pakkasyön jäl-
keenkin seisoivat kauniisti 
rivissä. Poltimme 200 tonnia 

vanhoja olkia, jotta saimme 
aikaan suojaavan savuker-
roksen, taimet selvisivät pak-
kasesta”, muistelee Bengt.

Juurikaskuljetukset
Bengtin erillisenä yhtiönä 
toimiva Siuntion koneasema 
(katso tietoruutu), tarjoaa mo-
nenlaisia maatalouteen liitty-
viä palveluja mm. juurikkaan 
kuljetuksia. Syksystä 2008 
lähtien on Siuntion konease-
ma kuljetusyhtymä A-Beta:n  
pääurakoitsija. Yhdessä kah-
den muun autoilijan kanssa 

Bengt Sohlberg – Vuoden 
2008 Juurikasisäntä

Usko tulevaisuuteen ja tekemäänsä työhön on oleellista onnistumisen 
kannalta, tuumii Siuntiossa sijaitsevan Malm Gårdin isäntä Bengt Sohlberg, 
joka valittiin vuoden 2008 Juurikasisännäksi. Uskon ja kaukokatseisuuden 
puutteesta ei vuoden juurikasisäntää voi ainakaan syyttää. Viime talvena, 
kun Suomen juurikkaanviljellyn tulevaisuutta pohdittiin, hän puhui viljelyn 

puolesta. Itse hän jatkaa viljelyä ja on lisännyt tilan juurikasalaa 130 hehtaariin.

Staffan Eliasson, Sucros Oy
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he hoitavat kaikki Kirkko-
nummen, Siuntion, Inkoon, 
Karjaan ja Pohjan sekä osan 
Tammisaaren juurikkaan kul-
jetuksista. Yhteensä 23 viljeli-
jää, joiden tiloilta on 145–220 
km Säkylään, ajotunteja ker-
tyy melko paljon käyntikau-
den aikana. A-Betan viljeli-
jöillä on mahdollisuus käyttää 
koneaseman puhdistajaa. 
Kun kuljetusmatkat pitene-
vät, on entistä tärkeämpää, 
että juurikkaat ovat puhtaita 
ja kuljetuskustannukset voi-
daan minimoida. Märkinä 
syksyinä, kuten viime syksy-
kin oli, kannattaa varsinkin 
savimaan juurikkaat, joissa 
multapitoisuus voi olla kor-
kea, puhdistaa.

Juurikkaanviljelijän 
tulevaisuus
Viime aikoina ovat lannoittei-
den hinnat nousseet paljon ja 
se vaikuttaa negatiivisesti vil-
jelyn kannattavuuteen. Kor-
keista lannoitteiden hinnoista 
kärsii koko maatalous ja tä-
hän pitäisi saada parannus. 
Tulevaisuudessa meillä ei ole 

varaa tuhlata ravinteita, ravin-
teiden kiertokulkua on paran-
nettava. Nykyään arvokkaita 
ravinteita viedään kaatopai-
kalle ja se ei ole oikein. Jättei-
den pitäisi olla niin puhtaita, 
että yhdyskuntajätteet voitai-
siin palauttaa pelloille, jolloin 
saataisiin sekä ekologisesti 
että taloudellisesti toimiva 
järjestelmä. Juurikkaista on 
saatava parempi hinta, jotta 
viljelyä voidaan jatkaa vilje-
lysopimuksen 2008–2009 jäl-
keenkin. Sokerin maailman-
markkinahinnan nousua hou-

kuttelevalle tasolle Bengt ei 
epäile hetkeäkään, kysymys 
on vain siitä, että jaksamme-
ko taistella huonojen vuosien 
läpi, jotta voimme nauttia tu-
levaisuuden hinnannoususta. 
Nykytilanteessa harva viljelijä 
uskaltaa investoida koneisiin, 
talous ei salli suuria inves-
tointeja.

Viljely, urakointi ja 
luottamustehtävät
Käydessäni lokakuun puoles-
sa välissä haastattelemassa 
Bengtiä Malm Gårdissa, vas-
taani tuli vuoden juurikasisän-
tää ja hänen tilaansa hyvin 
kuvaava tilanne. Juurikkaita 
nostetaan täydellä teholla, 
niitä kuormataan ja kuljete-
taan, pieni salaojitusprojekti 
on tekeillä ja isäntä itse tulee 
juuri kotiin jonkin yhdistyk-
sen hallituksen kokouksesta. 
Toisin sanoin tila ja viljelijä, 
joilla on monta rautaa tules-
sa. Erilaiset luottamusteh-
tävät useissa maatalouden 
neuvontajärjestöjen hallituk-
sissa ovat vuoden juurikasi-
sännälle tyypillisiä tehtäviä. 
Hän on kiinnostunut kaikesta 
maaseutuun liittyvästä toi-
minnasta, jopa paikallinen 

Juurikkaan kuljetusta, sekä omien että muiden viljelijöiden 
kuljetukset hoitaa A-Beta.

Juurikkaannostoa tilan kolmerivisellä Edenhall-nostoko-
neella.



28  -  Juurikassarka 4/2008

urheiluseura vie oman ai-
kansa. Kysyessäni isännän 
vapaa-ajan harrastuksista on 
hän hetken hiljaa ja vastaa 
sitten; hiihtäminen Lapissa 
ennen juurikkaan kylvöä, ve-
neily heinänkorjuun jälkeen 
ja hirvestäminen juurikkaan 
noston jälkeen. Juurikkaiden 
kuljetukset ja hirvestäminen 
on kyllä osittain samanaikais-
ta! n

Tietoruutu:

Malm Gårdin maatalous 
– Kaksi palkattua työntekijää ja omistajaperhe 
– 335 ha peltoa 
– Sokerijuurikas, heinä, kevätvehnä, ruis, syysvehnä, 
   kevätrypsi, pinaatti (siemenviljely)
Lisätietoja osoitteesta: www.malmgard.com

Siuntion Koneasema
– Neljä palkattua työntekijää
– Kuorma-autokuljetuksia 
– Koneurakointia 
– Maatalouskalkkia ja levitystä 
– Puutarhamultaa, teiden suolausta kesäisin, kuoriketta, 
   polttopuita, olkia
Lisätietoja osoitteesta: www.siuntionkoneasema.com

Vuoden 2007 sadon perusteella jaettiin laatupalkinnot seuraaville viljelijöille:

Satakunta   Ilpo Kalli, Kiukainen
Naantali-Uusikaupunki  Ossi Anttalainen, Askainen
Salo  Harri Seppälä, Inkere
Häme–Itä-Suomi  Kaarina Heikkilä, Hauho
Etelärannikko–Ahvenanmaa  Åsa af Heurlin, Parainen

Vuoden 2008 Juurikasisäntä   Bengt Sohlberg, Siuntio

Laatupalkinnon saajan juurikasmäärän täytyy olla yli 150 tonnia, keskisadon 
yli koko maan keskiarvon ja multapitoisuuden alle alueen keskiarvon. Tärkein 
kriteeri on alueen korkein sokeripitoisuus.

Melasniemen rahaston laatupalkinnot 2008



Hyödynnä koko 
satopotentiaali!

  Korkeat sokerisadot viimeiset 
kolme vuotta  - 104%

Hyvin vähän kukkavarsia

Vakaat satotasot vuodesta toiseen

www.kws.com
KWS SCANDINAVIA A/S, Puh.: 050 599 2714, Sähköpostil: j.perttu@kws.com

Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

Juurisato 

106 % GUNILLA
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Käsityötä 1950-luvulla
Lukuisat sattumat ohjaavat elä-
män kulun ja niiden joukosta 
voidaan löytää punainen lan-
ka, joka on ohjannut valintoja. 
Kotitilallani Tenholassa, nykyi-
sin Tammisaaressa, ruvettiin 
juurikasta viljelemään sota-
vuosien jälkeen. Koululaisena 
piti kontata pitkin juurikasriviä 
harventamassa tiheää taimis-
toa lyhytvarsikuokalla. Hevo-
sen taluttaminen harauksessa 
kuului myös maatilan lasten 
hommiin. Työtehtävät olivat 
yksitoikkoisia ja manuaalisia, 
mutta ne opettivat ymmärtä-
mään, ettei mitään saavuteta 
ilman raakaa työtä.

Ehkä nämä kokemukset johti-
vat opiskelusuunnan valintaan 
1960-luvulla. Agronomiopin-
tojen ohessa olin vastuussa 
kotitilan hoidosta ja soke-
rijuurikas oli koko ajan mu-
kana viljelysuunnitelmassa. 
Juurikkaan viljely koki silloin 
dynaamisen vaiheen. Koneel-
listuminen, monosiemen ja 

torjunta-aineet rationalisoivat 
viljelytekniikan ja tarvittavan 
työmäärän.

Tuleva työura oli silloin täysin 
hämärän peitossa. Olin aktii-
visesti mukana ylioppilaiden 
järjestötyössä ja opin tunte-
maan paljon mielenkiintoisia 
ihmisiä. Nämä kontaktit osoit-
tautuivat varsin hyödyllisiksi 
myöhemmässä elämänvai-
heessa. 

Globalisaatio-sana ei ollut 
silloin käytössä, vaikka kan-
sainvälisyysajattelu levisi 
ylioppilaiden parissa. Oma 
professorimme, Nils Wes-
termarck, hoiti merkittäviä 
kansainvälisiä luottamusteh-
täviä. Hän innosti oppilaitaan 
syventymään kehitysmaiden 

ongelmiin ja paneutumaan 
vuorovaikutuksiin muiden 
maiden kanssa. Hyvä kielitai-
to oli välttämätön.

Työura alkaa
Valmistuttuani agronomiksi 
vuonna 1971 minuun otettiin 
yhteyttä Maatalouden tutki-
muskeskuksesta Tikkurilas-
ta, jossa oli vapaana tutkijan 
sijaisuus kasvinviljelylaitok-
sella. Aloitin kenttäkoetoimin-
nalla, jossa testattiin uusia 
herbisidejä. Sijaisuus johti 
vakinaiseen tutkijan virkaan 
painopisteenä lajikekoetoi-
minta.

Ensimmäiset työvuodet opet-
tivat, että yliopisto antaa tie-
topohjan, mutta vasta työssä 
oppii tarvittavat valmiudet. 

Kuusi vuosikymmentä 
sokerijuurikkaan parissa

Nils Lindroos

Oma työsarkani päättyi viime kesänä 
ja sen tiimoilta viljelijälehden toimitus 
pyysi tekemään yhteenvedon. Lopetta-

minen tapahtui vähitellen, seuraajani otti 
vastuualueet haltuunsa asteittain. Tässä 

iässä tuntuu rentouttavalta, kun pitkät 
työmatkat ja sitovat työajat ovat jääneet 
taakse. Aika ei käy pitkäksi, mielekkäitä 
työtehtäviä riittää yksityistaloudessa ja 

maatilan hoidossa.
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Piti aloittaa nollapisteestä, 
vanhemmat kollegat opetti-
vat tutkimustekniikat ja riip-
pumattoman tutkijan kriittisen 
suhtautumistavan. MTTK oli 
erinomainen koulu tulevaa 
työelämää varten.

Ollessani eri työryhmien jä-
senenä mm. valmistelemas-
sa maataloustutkimuksen 
muuttoa Jokioisiin, tutustuin 
MTTK:n hallinnon henkilöihin, 
joiden toimipaikka tuolloin oli 
Helsingin keskustassa. He 
ehdottivat minua projektiteh-
tävään, kun ulkoministeriö 
haki ehdokkaita Tansaniassa 
tapahtuvaan kehitysmaateh-
tävään. 

Menin Afrikkaan UM:n rahoit-
tamaan kehitysprojektiin. Se 
kesti vuoden, sijoituspaik-
kana oli Mtwaran kaupunki 
maan eteläosassa lähellä 
Mosambikin rajaa. Siinä sai 
käytännössä tutustua Afrikan 
ongelmiin ja mahdollisuuk-
siin. Työkielenä oli englanti ja 
kielitaito vahvistui huomatta-
vasti vuoden aikana. Lisäk-
si tehtävä opetti käytännön 
tiimityötä paikallisten asian-
tuntijoiden kanssa ja omassa 
kuuden henkilön suomalais-
ryhmässä. Asuttiin ja tehtiin 
työtä yhdessä koko projektin 
ajan.

Oy Juurikassokeri
Tultuani takaisin Suomeen 
talvella 1975 sain kutsun 
Naantaliin keskustelemaan 
tutkimusagronomin virasta 
Oy Juurikassokerin sokeri-
tehtaalle. Kotitilan juurikkaan-
viljelyä olin jatkanut ilman 
keskeytyksiä ja palkkatyö 
sokerialalla tuntui mielenkiin-
toiselta. Otin tarjouksen vas-

taan eikä päätöstä ole tarvin-
nut katua. 

1970- luvun puolivälissä juu-
rikassokeriteollisuus kasvoi 
nopeasti, maamme sokerio-
mavaraisuutta nostettiin ja 
leikkaustehoa lisättiin kaikissa 
neljässä sokeritehtaassa. Pa-
nostettiin voimakkaasti vilje-
lytekniikan kehittämiseen ja 
sopimusalan kasvuun.

Esimieheni, agronomi Olof 
Ramberg, nimitettiin yhtiön 
toimitusjohtajaksi ja siirryin 
hänen entiseen virkaansa 
maatalousjohtajaksi. Siihen 
aikaan valmisteltiin fuusiota 
Naantalin, Salon ja Turengin 
juurikassokeriyhtiöiden ja 
Suomen Sokeri Oy:n välillä. 
Pidimme lukuisia tiedotus-
kokouksia asiasta yhdessä 
MTK:n virkailijoiden kanssa. 
Aluksi viljelijät olivat epäröi-
viä, mutta tuottajien omistus-
järjestelyt ja hallintoedustus 
fuusioyhtiössä olivat sen ver-
ran houkuttelevia, että hanke 
hyväksyttiin.

Uusi työtehtävä
Suomen Sokerin johto kierrät-
ti uuden yhtiön työtehtäviä. 
Sain nimityksen maatalous-
koneosaston johtajaksi ja 
Tume Oy:n toimitusjohtajaksi. 
Turengin lisäksi oli myös Sa-
lon sokeritehtaalla koneval-
mistusta. Tumen toiminta oli 
raskaasti tappiollinen. Yhtiö 
oli nopeasti saneerattava 
poistamalla kannattamatto-
mia tuotteita tuotannosta ja 
löytämällä uusia yhteistyö-
malleja alan muiden toimijoi-
den kanssa.

Työ oli mielenkiintoista, mutta 
hyvin rasittavaa ja sen yhdis-

täminen oman tilan hoitoon 
osoittautui vaikeaksi. Päätin 
sanoa itseni irti ja muutin ko-
tiin Tenholaan.   

Uudestaan Naantaliin ja 
Pohjankartanoon
Toimin pari vuotta käytännön 
juurikkaanviljelijänä, kunnes 
Naantalin sokeritehdas tarvit-
si osa-aikaisen tutkimusag-
ronomin ja SjT osa-aikaisen 
koneagronomin. Tehtävät 
yhdistettiin ja aloitin kesällä 
1983.

Seuraavana vuonna Suo-
men Sokeri solmi yhteistyö-
sopimuksen Weibulls Ab:n 
kanssa. Weibulls oli kuuluisa 
kasvinjalostusyhtiö, jonka 
asemapaikka oli Landskro-
nassa, Ruotsissa. Jalostus 
suuntautui pääasiassa vilja-, 
öljy- ja puutarhakasveihin. 
Suomen Sokeri oli ostanut 
Turun Munan ja Vaasanmyl-
lyn ja entinen sokeriyhtiö oli 
kasvanut merkittäväksi viljan 
jalostajaksi. Tytäryhtiö Suo-
men Vilja vastasi viljaraaka-
aineen hankinnasta.

Suomen Vilja ja SjT sopivat 
koetoiminnan aloittamisesta, 
jossa testattaisiin Weibullsin 
jalostusaineistoa Suomen 
olosuhteissa. Sain nimityk-
sen viljakoetoiminnan tutki-
muspäälliköksi.
 
Organisaatio oli hyvin kevyt, 
agrologi Leena Ora-Broman 
toimi apulaisenani ja Pohja-
kartanon resurssit olivat käy-
tettävissä, kun muissa töissä 
ei ollut kiirettä. Hankimme 
tarvittavat kenttäkoetoimin-
nan koneet ja sadonkäsittely-
laitteet. Laatuanalyysit tehtiin 
viljateollisuuden laboratoriois-
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sa. Olimme läheisessä yhteis-
työssä teollisuuden kanssa 
tavoitteena löytää prosessei-
hin sopivia lajikkeita. 

Koetoiminnassa teimme tii-
vistä yhteistyötä MTT:n tutki-
musasemien kanssa, eritoten 
Jaakko Köylijärven kanssa 
Mietoisissa. Myös Länsi-
Hahkialan koetilan kanssa oli 
yhteisiä kokeita molempien 
tahojen hyödyksi, vaikka tilan 
omistaja Kesko edusti kilpai-
lijaamme Svalöfia. 

Melko nopeasti saimme esille 
muutamia lajikkeita lisättävik-
si ja markkinoitaviksi. Kasvu-
kauden aikana olin mukana 
koekentillä. Muina aikoina työ 
oli kaupallisluonteista ja si-
joituspaikka oli Cultorin pää-
konttorissa Länsi-Pasilassa. 
Yhteydet keskusliikkeiden, 
suurimpien myllyjen ja re-
hunvalmistajien kanssa olivat 
tiiviit.

Siirtyminen sokeripuolelta vil-
jasektorin asiantuntijaksi oli 
suuri muutos, mutta tehtävä 
oli varsin mielenkiintoinen. 
Uusien lajikkeiden menestys 
oli hyvä; Tjalve kevätvehnä, 
Trygve syysvehnä, Salo kau-
ra, Mette ohra ja Emma ryp-
si.

Sitten Svalöf ja Weibulls yh-
distyivät ja Kesko edusti uut-
ta yhtiötä Suomessa. Lopetin 
lajiketutkijana vuonna 1992, 
jolloin saatoin käyttää enem-
män aikaa kotitilan rakennus-
töihin. 

Sucros Oy
Kilpailu sokerimarkkinoista 
Cultorin ja Lännen Tehtaiden 
välillä oli raivoisa 1980-lu-

vun lopussa. Eurooppalai-
nen integraatio oli kuitenkin 
näköpiirissä ja ymmärrettiin, 
ettei keskinäinen kamppailu 
Suomessa ollut hedelmällis-
tä. Yhtiöt päättivät yhdistää 
sokeriliiketoimintojaan ja pe-
rustettiin yhteisesti omistettu 
Sucros Oy. Naantalin soke-
ritehdas lopetettiin samassa 
yhteydessä. Suomi liittyi EU:
n jäseneksi vuonna 1995.

Seuraavana vuonna minua 
pyydettiin Sucroksen maata-
lousjohtajaksi. Vaikka soke-
ritoimiala ja sen henkilöstö 
oli ennestään tuttu, oli EU:n 
jäsenyys tuonut mukanaan 
niin valtavan määrän byro-
kratiaa, että paneutuminen 
uuteen tehtävään oli tuskal-
lista. Onneksi olin tutustunut 
toimialasopimukseen jo edel-
lisenä vuonna, kun käänsin 
sen suomesta ruotsin kielelle 
ja silloin olin myös tutkinut 
Tanskan ja Saksan vastaavia 
sopimuksia. 

Teollisuudessa oli jatkuva 
kustannusjahti. Toiminta-
budjettia leikattiin voimak-
kaasti, oman organisaation 
tuottavuutta piti vastaavasti 
nostaa. Konsulentit saivat 
isomman tehtäväkentän ja 
virtaviivaisella, kevyemmällä 
organisaatiolla saatoimme 
edelleen hoitaa maatalous-
osaston töitä.

Turengin sokeritehdas sul-
jettiin käynnin 1998 jälkeen. 
Jälkikäteen on pääteltävissä, 
että tämä rakennemuutos liit-
tyi tulevaan yrityskauppaan, 
jolla tanskalainen elintarvi-
keyhtiö Danisco osti Culto-
rin. Tapahtuma julkistettiin 
talvella 1999. Danisco omisti 

Tanskan ja Ruotsin sokeri-
valmistuksen. Lisäksi heillä 
oli sokeritehtaita Saksassa, 
Liettuassa ja Puolassa. Seu-
rasi vilkas integraatioproses-
si ja lukematon määrä koko-
uksia. Välillä oli lennettävä eri 
Danisco-maihin useita kerto-
ja viikossa.

Sokerijuurikkaan 
Tutkimuskeskus
Professori Kyösti Raininko 
jäi eläkkeelle kesällä 2000 
oltuaan 24 vuotta Sokerijuu-
rikkaan Tutkimuskeskuksen 
johtajana. Minua pyydettiin 
hänen jatkajakseen ja oli 
helppoa tehdä myönteinen 
päätös. Tehtävä ja henkilöstö 
olivat tuttuja, koska olin aikai-
semmin ollut seitsemän vuot-
ta töissä Pohjankartanossa.

Kokeita tehtiin Perniössä ja 
Salossa, mutta myös Rave-
assa Mietoisissa ja Laurilan 
koetilalla Janakkalassa, jossa 
oli oma henkilöstö. Toiminnot 
keskitettiin Pohjankartanoon 
ja sivupisteet lopetettiin. Län-
nen Tehtaiden Räpin koetilal-
la tehtiin edelleen SjT:n tilaa-
mia kokeita. 

Myös maatalous rationalisoi-
tiin. Tuottavuus nousi, kun 
maatalous kokonaisuutena 
voitiin hoitaa samalla hen-
kilöstöllä ja yhteisellä kone-
kannalla. Viljelyala oli enim-
millään vajaat 300 ha, josta 
juurikasala oli 130 ha. SjT oli 
silloin maamme suurin juurik-
kaanviljelijä.

Sokerisektorin uudistus
EU:n maataloudessa oli tehty 
CAP -uudistus 1990-luvulla, 
mutta sokerijuurikas ei ollut 
siinä mukana. Paineet sokeri-
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markkinoilla pakottivat myös 
sokerisektorin uudistukseen.  
Vapaakauppasopimus EU:n 
ja köyhimpien kehitysmaiden 
kanssa, ns. EBA -sopimus, 
lisäisi sokerin tuontia yhtei-
sille markkinoille. Tiukentuvat 
WTO -säännöt rajoittaisivat 
sokerin vientiä. EU:n sokerin-
tuotantoa oli siis supistettava 
ja juurikkaan hinta laskisi.

Vuonna 2002 Maa- ja met-
sätalousministeriö asetti so-
keristrategisen työryhmän, 
jonka tehtävänä oli Suomen 
sokeripoliittisten kannanot-
tojen valmistelu. Sain kutsun 
työryhmän vakituiseksi jä-
seneksi. Tehtävä oli mielen-
kiintoinen ja tärkeä, se tarjosi 
ainutlaatuisen mahdollisuu-
den osallistua toimialan tule-
vaisuuden suuntaamiseen. 
Työryhmä antoi yksimielisen 
raportin syksyllä 2004, jos-
sa kaikki osapuolet (viljelijät, 
teollisuus, valtiovalta ja kulut-
tajat) kannattivat kotimaista 
sokerintuotantoa.

EU:n komissio julkisti ehdo-
tuksensa sokeriuudistuksek-
si kesällä 2005. Karut ehdot 
tulivat kylmänä suihkuna. 

Komission viestinä oli juurik-
kaanviljelyn keskittäminen 
Keski-Eurooppaan eli sokeri-
tuotannon lopettaminen EU:n  
pohjois- ja etelävaltioissa. 
Juurikkaan hinta puolitettai-
siin, vähennys kompensoitai-
siin osaksi pinta-alasidonnai-
silla tuilla. 

Ministerineuvoston tiiviissä 
neuvotteluissa syksyllä 2005 
maa- ja metsätalousminis-
teri Juha Korkeaoja saavutti 
kompromissin, joka mahdol-
listi kotimaisen sokerintuo-
tannon jatkamisen. Suomen 
valtiolle annettiin oikeus 
maksaa ylimääräinen pin-
ta-alatuki juurikkaalle, mutta 
vastavuoroisesti sokerikiintiö 
leikattaisiin 146 000 tonnista 
90 000 tonniin ja toinen so-
keritehdas suljettaisiin. Salon 
tehdas joutui lopettamaan.

Uudistus ei johtanut suunni-
teltuun sokerimäärän vähen-
nykseen EU:ssa ja syksyllä 
2007 tuli uusia säädöksiä 
sokerikiintiöiden vähentämi-
seksi. Viljelijät saivat entistä 
tiukemman toimialasopimus-
ehdotuksen ja viljelyn tulevai-
suus oli taas kerran vaaka-

laudalla. Lopputuloksena oli 
kuitenkin seitsemän vuoden 
sopimus, mutta maakiintiö 
väheni jälleen 10 prosentilla.

Sokerijuurikkaan Tutki-
muskeskuksen rakenne-
järjestelyt
Juurikkaan viljelyala oli puo-
littunut, viljelijäluku oli enää 
kolmasosa edellisen vuosi-
kymmenen tasosta ja koko 
toimialan kannattavuus oli 
ratkaisevasti heikentynyt. 
Tutkimus- ja kehitystyön 
perusteet olivat niin paljon 
muuttuneet, ettei enää ollut 
mahdollista jatkaa entisellä 
tavalla. Tutkimussäätiön hal-
litus päätti toteuttaa rakenne-
suunnitelman, joka edellytti 
Pohjankartanon myyntiä ja 
toiminnan jatkamista huomat-
tavasti supistuneella organi-
saatiolla, jonka piti keskittyä 
yksinomaan sokerijuurikkaan 
tutkimukseen ilman entisiä si-
vutoimintoja.

Neuvottelut ja toimenpiteet 
päätetyn muutoksen läpivie-
miseksi tapahtuivat nopeaan 
tahtiin vuoden 2007 aikana. 
Koetila ja laboratorio myy-
tiin ja yhteistyösopimukset 

Takaisin Pohjankartanoon vuonna 2000.
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solmittiin uusien yhteistyö-
tahojen kanssa Piikkiössä. 
SjT:n koko henkilökunta teki 
kiitettävän työpanoksen, kun 
järjestettiin 30 vuoden aika-
na Pohjankartanoon kertynyt 
aineisto ja siirrettiin kuorma-
kaupalla koneita, laitteita ja 
konttorimateriaalia Piikkiöön.

MMT Susanna Muurinen oli 
palkattu SjT:n apulaisjohta-
jaksi syksyllä 2007 ja hän 
kantoi suuren osan muutto-

järjestelyn vastuusta. Kun 
jäin eläkkeelle 1.8.2008, Su-
sanna siirtyi SjT:n johtajaksi.   

Tämä katsaus on toivottavas-
ti palauttanut lukijan mieleen, 
kuinka voimakkaasti muutos-
ten tuulet ovat puhaltaneet 
menneiden vuosikymmenten 
aikana. Minulla on ollut etuoi-
keus olla omalla panoksellani 
mukana. Työrupeama on ollut 
mielenkiintoinen, joskus han-
kala, mutta voittopuolisesti 

positiivinen ja antoisa. Eri-
tyisesti arvostan läheisiä yh-
teyksiä viljelijöihin ja kaikkiin 
kollegoihin, sekä runsaisiin 
ulkomaisiin kontakteihin. 

Lopuksi toivon, että maata-
louden edustajat jatkossakin 
pystyvät puolustamaan toi-
mialan jatkuvuutta siten, että 
Suomi pärjää omillaan, kun 
siihen on tarvetta.n

Puhtaasti tuotettu, hyvä sato Biovakan edullisilla 
kierrätysravinteilla
Biovakan kestävän kehityksen mukaisesti tuotetut ympäristöystävälliset kierrätysravin-
teet sopivat erinomaisesti peltoviljelyyn. MTT:n viljelykokeissa ne on todettu sadontuot-
tokyvyltään yhtä hyviksi tai jopa paremmiksi kuin keinolannoitteet.

Kysy lisää Biovakka Oy, Markus Isotalo, p. 050 340 3104        www.biovakka.fi

Ren och bra skörd med Biovakkas förmånliga 
återvinningsnäringsämnen
Biovakkas miljövänliga återvinningsnäringsämnen, som är tillverkade i enlighet med 
principerna för hållbar utveckling, passar utmärkt till växtodling. I MTT:s odlingsförsök 
har de gett lika bra eller till och med bättre skörd än handelsgödsel.

Fråga mera Biovakka Oy, Markus Isotalo, tel. 050 340 3140        www.biovakka.fi
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Ulf Gyllenspetz ihailee juuren hienoa 
muotoa.

Kun Ulf aloitti Hilleshögillä 
1970-luvun alussa, viljelijät 
olivat juuri siirtyneet moni-itui-
sista lajikkeista käyttämään 
yksi-ituisia lajikkeita. Moni-
ituisesta siemenestä saattoi 
kasvaa kolme tai neljäkin tain-
ta ja ylimääräiset piti poistaa 
käsityönä. Tämän vähän vart-
tuneemmat juurikkaanviljelijät 
muistavat hyvin.  Vuonna 1966 
(Suomeen 1967) Hilleshög toi 
markkinoille Monohillin, joka 
oli ensimmäinen geneettisesti 
yksi-ituinen juurikaslajike. Sen 
ansiosta voitiin luopua sokeri-
juurikkaan harventamisesta ja 
viljelyä voitiin koneellistaa. Ulf 
onkin monta kertaa todennut, 
että juurikkaanviljely olisi to-
dennäköisesti loppunut Suo-
mesta, Ruotsista ja ehkä koko 
Euroopasta, ellei tätä yksi-itui-
suuden geeniä olisi löydetty. 
Monohillin ansiosta Hilleshög 
hallitsi pitkään Suomen mark-
kinoita. 
     
Vuonna 1959 Hilleshög sai 
käyttöönsä Salon sokeriteh-
taan jalostusaineiston ja jatkoi 

Ulf Gyllenspetz muistelee 35 
vuoden jalostustyötään 

Henrik Svärd, Hilleshögin edustaja Suomessa

menestyksekkäästi 
heidän kehitystyö-
tään. Suomessa 
oli suuri erilaisten 
lajikelinjojen viljel-
mäaineisto, josta 
valittiin jatkoon 
parhaat juurikkaat. 
Nämä pakattiin 
puulaatikoihin ja 
kuljetettiin Ruotsiin. 
Siellä ne istutettiin 
uudestaan peltoon, 
ja niiden kukintojen 
pölyttäjiksi kasva-
tettiin erityisesti tä-
hän tarkoitukseen 

kiksi 80-luvun loppupuolella 
kun VanderHave toi markki-
noille Universin, joka antoi 
10 % paremman sadon kuin 
silloiset Hilleshögin lajikkeet. 
Suomen juurikkaanviljelijöil-
lä oli kuitenkin vankka usko 
Hilleshögiin, niinpä he tila-
sivat silloinkin myös meidän 
lajikkeitamme. Jalostustyötä 
jatkettiin entistä suuremmalla 
panostuksella, jotta voitaisiin 
kuroa Universin etumatka 

Ulf Gyllenspetz, Hilleshögin 
sokerijuurikkaanjalostaja, on vastannut 

Hilleshögin juurikkaanjalostuksesta 
Suomessa yli 25 vuoden ajan. Hän on 

käynyt Suomessa useita kertoja näiden 
vuosien aikana ja hänestä on tullut erittäin 

hyvä Suomen ystävä. 35 mielenkiintoisen ja 
kiihkeän kehityksen vuoden jälkeen hän on 

päättänyt jäädä eläkkeelle ensi keväänä.

valikoituja taimia. Näistä ris-
teytyksistä kehitettiin uusia 
lajikkeita, mm Salohill. Tämä 
Suomessa erittäin tunnettu 
lajike syntyi Ulfin työn tulok-
sena hänen uransa alkuai-
koina.

Kilpailu on aina ollut kova 
juurikkaanjalostajien kes-
ken ja vaikka Hilleshög oli 
ylivoimainen 70-luvulla, on 
vuosien varrella ollut myös 
vaikeita hetkiä. Näin esimer-
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Kokeita tarkastetaan kelillä kuin kelillä, Leppäkoskella 
Ingvar Christensonin kanssa.

kiinni. Hilleshögillä oli 90-lu-
vulla jo monta lajiketta, joiden 
sato oli kilpailijoiden tasoa, 
esim. Hilton, Rally ja Ritva 
muutamia mainitaksemme. 
Olimme Hilleshögillä kuiten-
kin erittäin iloisia, kun vuonna 
1999 pystyimme tuomaan 
markkinoille Helmi lajikkeen, 
jonka sato oli 10 % korkeam-
pi kuin Universin.
 
Ulf oli mukana myös testaa-
massa Roundupia kestäviä 
GM-juurikkaita Suomessa 
90-luvun lopussa. Elimme sil-
loin siinä uskossa, että nämä 
tulisivat markkinoille jo 2000-
luvun alussa, mutta nykyään 
niitä viljellään laajemmassa 
mittakaavassa vain USA:ssa.

Taudinkestävyysjalostus on 
ollut eritäin tärkeää koko ajan. 
Rhitsomaniaa kestävien lajik-
keiden kehittäminen 90-luvul-
la on, kuten Ulf sanoo, ollut 
toinen mullistava edistys juu-
rikkaanjalostuksessa, jonka 
avulla juurikkaanviljely Euroo-
passa on voinut jatkua. Rhitso-
mania on erittäin aggressiivi-
nen virustauti, joka on levinnyt 
koko Eurooppaan. Suomi on 
ainoa maa Euroopassa jossa 
tätä tautia ei vielä ole todettu. 
Suomen olosuhteita varten 
Ulf on lähinnä keskittynyt tai-
mipoltetta (Aphanomyces) ja 
Ramulariaa kestävien lajikkei-
den kehittämiseen. Nyt Hilles-
högillä tehdään paljon töitä 
juurikasankeroista kestävien 
lajikkeiden kehittämisessä.

Jalostustyössä kiinnitettiin 
90-luvun loppupuolella yhä 
enemmän huomiota juuren 
muotoon. Nykyisillä lajikkeilla 

on aikaisempaa matalampi 
juuriura, jolloin niihin tarttuu 
vähemmän multaa. Juurik-
kaiden sisäisessä laadussa 
on myös tapahtunut suuri 
muutos, seurauksena on pa-
rempi sokeripitoisuus ja so-
kerisaanto.

Myös siemenen laatu on 
parantunut huomattavasti. 
Sekä siemenviljelyä että sie-
menen käsittelyä on kehitetty 
jatkuvasti ja lisäksi on saatu 
entistä parempi tauti- ja tu-
hoeläinpeittaus. Hilleshög on 
kehittänyt kokonaan uuden 
siemenen käsittelyjärjestel-
män nimeltään Energ´Hill. 
Siemenviljelmiltä pakkauk-
seen asti on käytössä uusi 
toimintamalli ja tekniikka ja 
tuloksena meillä on nyt sie-
men, joka itää nopeammin ja 
jonka taimettuminen on entis-
tä varmempi. 
 
Sokerijuurikkaiden kehitys-
työ on viime vuosien aikana 
ollut yleensä hyvin tulokse-

kasta, minkä ansiosta on ol-
lut erityisen antoisaa tehdä 
työtä nimenomaan juurikkai-
den kanssa. Ulf on suurella 
sympatialla myös seurannut 
Suomen vaikeita aikoja 2000-
luvun alussa, jolloin Suomen 
juurikkaanviljelyn tulevaisuus 
oli vaakalaudalla. Tilantees-
sa, jossa juurikkaanviljelyn tu-
levaisuus tuntuu olevan taattu 
joitakin vuosia eteenpäin, hän 
luovuttaa mielellään kaikki 
keskeneräiset jalostustyönsä 
seuraavan sukupolven jalos-
tajille. Ulfin pitkän jalostaja-
uran kruunaavat tulossa ole-
vat Hilleshögin monet uudet 
mielenkiintoiset lajikkeet. 

Toivotamme Ulfille monia hie-
noja eläkepäiviä. Tunnemme 
hänet hyvänä Suomen ystä-
vänä, ja saamme varmasti 
silloin tällöin jatkossakin näh-
dä hänet täällä. Katse ehkä 
silloin suuntautuu ylemmäksikin 
eikä vain maassa kasviin juurik-
kaisiin.n 
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Taateli-kookoskakku
25–30 palaa

Taateli-kookoskakku on mehevä, kosteahko kakku, joka maistuu sellaisenaan kahvin kanssa 
tai jälkiruokana esimerkiksi Siro sokerilla (ja madeiralla) maustetun kermavaahdon tai 

vaniljakastikkeen kanssa.

Ainekset

1 pkt (250 g) kivettömiä, 
prässättyjä taateleita

1 1/2 dl vettä
175 g margariinia tai voita
175 g Dansukker Tummaa 

muscovadosokeria tai 
Dansukker Fariinisokeria

3 kananmunaa
4 dl vehnäjauhoja

1 dl kookoshiutaleita
1 rkl Dansukker Vaniljasokeria

2 tl jauhettua kanelia
1 1/2 tl leivinjauhetta

150 g turkkilaista tai kreikkalaista 
jogurttia

Pinnalle Dansukker Ruokotomu-
sokeria tai Tomusokeria  

Voitele 1 1/2–2 litran kakkuvuoka ja leivitä se kookoshiutaleilla. Pilko taatelit. Pane palat ja vesi 
kattilaan. Kuumenna kiehuvaksi ja anna kiehua hiljaa poreillen 2–3 minuuttia. Jäähdytä. 

Vatkaa huoneenlämpöinen rasva ja muscovado vaaleaksi vaahdoksi. Lisää huoneenlämpöiset 
kananmunat yksitellen koko ajan voimakkaasti vatkaten. Sekoita kuivat aineet ja lisää puolet 

jauhoista taikinaan ja vatkaa hyvin 2 minuuttia. Lisää loput jauhot, taatelihillo ja jogurtti ja 
sekoita tasaiseksi. 

Kaada taikina vuokaan. Paista 150 asteessa* 60–70 minuuttia. Kokeile kakun kypsyys 
puutikulla. Anna kakun jäähtyä 15 minuuttia ennen tarjoiluvadille kumoamista. Siivilöi ohut 
kerros Dansukker Tomusokeria tai Ruokotomusokeria kakun pinnalle ennen tarjoamista. 

*HUOM! Taateli-kookoskakun alhainen paistolämpötila pitää kakun mehevänä ja
estää vuoan leivityskookoshiutaleiden palamisen. Paistolämpötilaan vaikuttaa myös uunin 

tehokkuus, nosta tarvittaessa lämpötilaa 160–170 asteeseen tai paista kakkua hiukan 
pidempään.
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Syksy 2008 runsassateinen
Piikkiössä oli tämän vuoden syyskuu hieman normaalia kylmempi ja lokakuu selvästi normaalia 
lämpimämpi. Kasvukausi päättyi lopullisesti 15.11. Siihen mennessä oli MTT:n mittauspisteessä 
kertynyt vähän yli 1400 astetta tehoisaa lämpötilasummaa. Tämä on vajaa 100 astetta normaa-
lia vuosikertymää enemmän.

Myös kuiva kausi mahtui joukkoon
Syyskuun normaalista sademäärästä saatiin yli 100 % yhdeksän ensimmäisen päivän aikana. 
Tämä aiheutti jo tulvia alavilla mailla. Viljojen korjuu oli tuolloin vielä pahasti kesken. Tämän jäl-
keen sää kuitenkin poutaantui ja seuraava 2,5 mm ylittänyt päiväsade saatiin vasta 1.10. Loka-
kuu olikin sitten hyvin sateinen. MTT:n Piikkiön mittauspisteessä kuukauden sademäärä oli 160 
mm, joka on toiseksi sateisin lokakuu mittausaseman 80-vuotisen historian ajalta, ennätys on 
vuodelta 2006. Tuorlassa, jossa sijaitsevat pääosa MTT:n peltokokeista ja SjT:n juurikaskokeet, 
satoi paikallisen mittausaseman mukaan lokakuussa vielä noin 25 mm enemmän kuin MTT:n 
mittauspisteessä. Haihtumisen käytyä lokakuussa vähiin peltojen kantavuus heikkeni, pohjave-
sivarastot täyttyivät ja lisäksi esiintyi jälleen paikallisia tulvia.n

Käyntikausikuulumisia
Tätä kirjoitettaessa käyntikautta on vielä noin viikko jäljellä. Käyntikausi on tehtaalla sujunut 
hyvin aivan käyntiinlähtöä lukuun ottamatta. Käynnin aivan ensimmäisinä päivinä juurikkaan 
vastaanotto jouduttiin keskeyttämään tehtaalla sattuneen häiriön vuoksi. Kaiken kaikkiaan leik-
kaus on sujunut erittäin hyvin ja juurikasvirta on ollut tehtaalle tasainen.

Kuluvaa käyntikautta ovat värittäneet haastavat korjuukelit. Sokerijuurikkaat on nostettu suu-
relta osin märissä olosuhteissa. Kosteat nostokelit ovat aiheuttaneet myös sen, että multaa 
on tullut tehtaalle huomattavia määriä. Tehtaan keskimääräinen multaprosentti tulee olemaan 
hieman yli 15.

Juurikkaan tekninen laatu on ollut hyvä. Käynnin alussa polarisaatio oli noin 17,2 % ja on siitä 
laskenut jonkin verran. Juurikkaat ovat säästyneet kovilta pakkasilta, joten ne eivät ole päässeet 
jäätymään ja siten pilaantuneita juurikkaita ei ole tullut tehtaalle kuin muutamissa kuormissa.

Uusi kuljetusjärjestelmä, joka on käytössä ensimmäistä vuotta kuljetusalueella, on saanut kii-
tosta osakseen joustavuudestaan, mikä ei ole ollut mahdollista samassa määrin aikaisempina 
vuosina. Kaiken kaikkiaan syksyn kokemukset kuljetuksista tullaan kasaamaan käynnin päätyt-
tyä.n

Lyhyet Lyhyet 
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Lyhyet 
Yhteystiedot 

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

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

Maatalousjohtaja Matti Kukkola  010 431 5703
   0400 407 916

Viljelypäällikkö Tero Tanner  010 431 4825
   040 543 6876

Viljelytoimisto Soili Saarinen  010 431 4810

Konsulentit Matti Hento  010 431 4811
   0400 222 546

 Heimo Holma  010 431 4812
   050 521 4623
  
 Pentti Suominen  010 431 4813 
   0400 223 396
 
 Heikki Väisänen  010 431 4814
    0400 416 992  
    
Mantere, Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 040 533 6497
ruotsinkieliset  10300 KARIS s-posti:
   staffan.eliasson@	
	 	 	 nsl.fi

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
   Toivonlinnantie 518  010 431 062  
  21500 PIIKKIÖ faksi (02) 737 6409

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

Johtaja Susanna Muurinen  050 438 6191

Lajikkeet Marte Römer-Lindroos 040 773 9343 
   
Kasvinsuojelu Liisa Eronen   040 773 4323

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n n sokerijuurikas- Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
valiokunnan puheenjohtaja  23140 HIETAMÄKI 0400 828 375

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
sihteeri  00100 HELSINKI 040 558 0512

Sokerijuurikkaan viljelijöiden  Marja-Liisa  Rantalantie 26 050 569 5627
neuvottelukunnan puheenjohtaja Mikola-Luoto 27800 SÄKYLÄ



FESTIVAL
Voit tuntea sokerin tuoksun ...

ZANZIBAR
Esteetön tulevaisuus !

esteetön 
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esteetön 
tulevaisuus!
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