
Juurikassarka 2/2005  -  1

Nr 2 2005 

JUURIKASSARKA



2  -  Juurikassarka 2/2005

JUURIKAS-
SARKA 2/2005
18. vuosikerta
Päätoimittaja
Nils Lindroos

Toimitussihteeri
Marte Römer-Lindroos

Taitto
Marte Römer-Lindroos

Julkaisija
Sokerijuurikkaan 
Tutkimus-keskus

Toimitusneuvosto
Ellen Huan-Niemi
Timo Kaila
Matti Kukkola
Antero Sorrola

Toimituksen osoite
Sokerijuurikkaan 
Tutkimus-keskus
Korvenkyläntie 201
25170 KOTALATO
Puh. (02) 770 8200
Faksi (02) 770 8282
S-posti 
etunimi.sukunimi@danisco.com
Kotisivu  www.sjt.fi

ISSN 0789-2667  

Tammisaaren kirjapaino Oy
Tammisaari

Osoitteenmuutokset:
Viljelijät viljelytoimistoon,
muut toimitukseen

Lehden ilmestymisaikatulu vuonna 2005
 nro aineistopäivä  ilmestymispäivä

 3 8.8. 14.9.
 4 7.11. 14.12. 

Kansikuva:
Terveitä juurikkaantaimia. SjT:ssä tutkitaan joka kevät käyttö-
siementen itävyyttä.

Sisältö:

Pääsiäisestä Vappuun  3
Eskon puumerkki        4
Kylvöjen kynnyksellä        5
Suuria ja pieniä sokerintuottajia        7
Antti Lavonen       9
Sokerijuurikkaan kylvöajankohta muuttumassa 
aikaisemmaksi        10
Kylvöön valmistautuminen        12
Mistä harvat kasvustot johtuvat ?        17
Juurikkaan kasvinsuojelu pohjavesialueilla I ja II      19
Kasvinsuojelu kesällä 2005        22
Ruiskutustehot ja  vaikutusajat        27
DanSukker – tuttu merkki suomalaisille        30
Markkinoilla olevat harat, tarkkuuskylvökoneet 
ja niiden varaosat        32
Yhteystiedot         34



Juurikassarka 2/2005  -  3

Tätä kirjoitettaessa on kiirastorstai. Tänä  
vuonna pääsiäinen on aikaisin ja Perniös-

sä pellot ovat vielä kokonaan lumen peitossa. 
Lumi on suojannut maata pakkaselta eikä 
maassa ole routaa kovinkaan paljoa. Vähälu-
misilla alueilla on routa syventynyt viime viik-
koina ja vie vielä aikansa ennen kuin maa on 
kylvökunnossa.

Naapurimaissamme, Ruotsissa ja Tans- 
kassa, joissa juurikkaita viljellään kaikkein 

eteläisimmillä alueilla, on pääsiäinen yleensä 
kylvöajankohdan mittana. Viime vuosina on 
Tanskan juurikkaat ehditty kylvää ennen pää-
siäistä ja Ruotsissakin heti pääsiäisen jälkeen. 
On siis ollut kyse aikaisesta kylvöstä. Yhtä ai-
kainen se tuskin on tänä keväänä, lopputalvi 
oli kylmä ja kylvöaika siirtyy myöhäisemmäksi 
sielläkin.

Kun naapurimaidemme kollegat potkivat  
kynnöstä pääsiäisen paikkeilla, me olem-

me samassa vaiheessa ehkä vapun tienoilla. 
Emme voi vaikuttaa maantieteelliseen sijain-
tiimme emmekä ilmastoon. Olemme kuitenkin 
tehneet melkoisesti töitä pidentääksemme 
kasvukautta, siis päästäksemme aikaisemmin 
pellolle – tehokkaampi ojitus, yhdistelmäkyl-

Pääsiäisestä Vappuun 

vö, kevätkyntö. Vieläkin meillä on parantami-
sen varaa. Aikaisen kylvön hyödyistä voimme 
lukea tässä lehdessä. Jos valmistautuu hyvin, 
kevättyöt sujuvat nopeammin ja kasvukausi 
pitenee. Myös tätä aihetta käsitellään tässä 
numerossa.

EU:n tukihakemukset pitää täyttää ennen  
huhtikuun loppua. Koska  täydentävät ym-

päristötuen ehdot lisäävät tarkastuksia tiloilla, 
täytyy viljelijöiden olla tarkkaavaisia sääntöjen 
suhteen ja varsinkin siitä, että viljelytoimenpi-
teet tehdään ohjeiden mukaisesti. Olemme 
viime aikoina kirjoittaneet tästä aiheesta kyl-
lästymiseen asti. Neuvontamateriaalissa käsi-
teltyjen ohjeiden lisäksi voi myös olla erillisiä 
kuntakohtaisia säännöksiä. Vaikeassa  byro-
kraattisessa viidakossa lopullinen vastuu on 
kuitenkin viljelijällä itsellään, koska hän allekir-
joittaa paperit. Yleisneuvonta ei voi ottaa juri-
dista vastuuta paikallisista yksityiskohdista. 

Kevät lähestyy ja haluan toivottaa kaikille  
juurikkaan viljelijöille onnistuneita touko-

töitä ja suotuisaa kasvukautta.

24.3.2005 Nils Lindroos
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Toimitus antoi minulle yllä olevan otsikon, jo-
ten osittain toimitus on myös vastuussa tämän 
jutun sisällöstä.

Melkein tasan parikymmentä vuotta sitten 
aloin seurata tarkemmin elintarvikesektorin 
kehitystä Suomessa, siirtymällä alkutuotan-
nosta lähemmäs kuluttajaa. Entiseen elä-
määni nimittäin kuului, toimen puolesta, Cul-
torin hallintoneuvoston varapuheenjohtajuus. 
Tämä yritys oli silloin muuntumassa kansal-
lisesta sokerin jalostajasta kansainväliseksi 
life-science -toimijaksi.

Vähän myöhemmin alkoi Suomen elintarvi-
kesektorin avautuminen ja kansainvälistymi-
nen. Koko 1990-luku, siirtyessäni yritykseen 
toimihenkilöksi, minulta vierähti suomalaisen 
elintarvikesektorin rakennemuutosta teh-
den. Cultor oli nimittäin Suomessa päätoimi-
ja koko elintarvikesektorilla kaikessa, paitsi 
liha ja maito, kun haettiin kilpailukykyä yllät-
tävän nopeasti avautuneilla EU-markkinoilla. 
Tästä toiminnasta syntyi pääosin myönteisiä 
tuloksia. Merkittävin syy positiivisiin tuloksiin 
oli yksinkertaisesti se, että yritys oli itse etu-
ajassa tekemässä muutoksia eikä muutosten 
kohteena.

EU-jäsenyysaikana Suomen elintarvikesek-
torin rakennemuutos on jatkunut. Painopis-
te  muutoksissa on ollut alkutuotannossa. 
Kaikilla mittareilla mitattuna; yrityksen koko, 
tehokkuus, työpanos jne., viljelijäväestön ja 
maaseudun muutoksen nopeus Suomessa 
on ollut EU-kärkeä. Kaikkein selvimmin tämän 
huomaa siitä, että samaan aikaan, kun maa-
taloustuotteiden koko tuotantovolyymi on py-
synyt melkein ennallaan, viljelmien lukumäärä 
on puolittunut ja kuluttaja saa tänään elintar-
vikkeet noin 10 % halvemmalla kuin ennen 

liittymistämme eurooppalaisiin markkinoihin. 
Sama kehitys on tapahtunut sokerin tuotan-
nossa. Viljelijämäärä on puolittunut, tuotanto 
tilaa kohti on kaksinkertaistunut. Teollisuudes-
sa tehtaiden lukumäärä on puolittunut, henki-
löstön määrä on enemmän kuin puolittunut. 
Tämä kaikki on loppupeleissä merkinnyt ku-
luttajille edullisempia tuotteita.

EU:n uusi komissio haluaa nyt lisää vauhtia 
sokerin tuotantoketjuun. Vaatimus on kovem-
pi EU:n reuna-alueilla kuin ytimessä. Suomi ei 
valitettavasti tällä kertaa ole maantieteellisesti 
EU:n ytimessä. Mielestäni olisi kohtuullista, 
uusia muutoksia tehtäessä, katsoa millainen 
suhteellinen kehitys on tapahtunut eri EU:n jä-
senmaissa lähimenneisyydessä. Suomen ra-
kennemuutokset elintarvikesektorilla (mukaan 
lukien sokeri) ovat nopeudessa ja tehokkuu-
dessa EU:n huippuluokkaa. Ainoat asiat, joita 
toistaiseksi emme ole pystyneet muuttamaan, 
ovat maantiede ja ilmasto ja ne tulisi aina ot-
taa huomioon, kun tehdään maiden välisiä 
suhteellisia vertailuja.

Olen ollut viisi käyntikautta tekemässä suoma-
laisten viljelijöiden kanssa raaka-ainetta soke-
riteollisuudelle. Myös aikaisemmat työtehtävät 
ovat usein olleet noin viiden vuoden mittaisia. 
Siinä ajassa ehtii tehdä sen verran omia jälkiä, 

Eskon puumerkki
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Uuden sokerijärjestelmän valmistelu 
jatkuu
Uuden sokerijärjestelmän valmistelusta ei 
pariin kuukauteen ole kuultu mitään mullis-
tavia uutisia. Erilaisia näkemyksiä edustavat 
osapuolet ovat pysyneet jotakuinkin entisissä 
asemissaan, eikä uusia keskustelunavauksia 
ole kuultu. Uusi maatalouskomissaari näyttäisi 
edustavan samanlaista linjaa kuin edeltäjän-
säkin, eikä jäsenvaltioidenkaan mielipiteissä 
ole ollut näkyvissä muutoksia. 

Varsinaiset lakitekstit kaiketi ovat työn alla, 
ja tällä hetkellä uskotaan lopullisen tekstieh-
dotuksen tulevan julkisuuteen alkukesästä, 
mahdollisesti vasta heinäkuussa. Joka tapa-
uksessa esityksen poliittinen käsittely jatkuu 
koko kesän ja syksyn, ja tästä ajanjaksosta ei 

Kylvöjen kynnyksellä
Matti Kukkola, Sucros Oy

Tätä maaliskuun alkupäivinä kirjoitettaessa on talven selkä jo taittumassa.  
Tämän talven varsinainen pakkaskausi näyttää jäävän kovin lyhyeksi ja  

osuvan vasta helmi–maaliskuun taitteeseen, jolloin kevään merkkejä on jo  
ilmassa. Eli yöt ovat kylmiä ja iltapäivällä aurinko lämmittää. Routaa on  

maassa keskimääräistä huomattavasti vähemmän, joten ainakin tällä hetkellä 
näyttäisi olevan hyvät edellytykset aikaiselle kevääntulolle. Toisaalta roudan 

puuttuminen on hankaloittanut varsinkin kalkituksia.

tule meille kenellekään helppoa. Asioita tul-
laan julkisuudessa riepottelemaan moneen 
suuntaan, mikä on tietysti varsinkin viljelijöi-
den kannalta rasittavaa. Eli kärsivällisyyttä 
tarvitaan. Joka tapauksessa esityksen käsit-
telyaikataulusta tulee kireä, pitäisihän uuden 
järjestelmän olla hyväksytty hyvissä ajoin en-
nen vuodenvaihdetta.
 
Ei muutoksia toimialasopimukseen
Vuosi sitten neuvoteltiin toimialasopimus kat-
tamaan kaksi vuotta, eli tulevan viljelykauden 
osalta ei ollut tarvetta muutoksiin. Ainoastaan 
multaveloituspykälän (multaa yli 30 %) tul-
kintaa tarkennettiin niin, että se koskee vain 
tapauksia, jolloin kuormassa on pilaantuneita 
juurikkaita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
etteikö edelleenkin pitäisi tehdä kaikki mah-

että niistä voi jäädä puumerkki. Näin ilmeises-
ti on käynyt tällä kertaa, kun viljelijäkurssilla 
Kiipulassa sokerintuottaja Sarviharju julkisesti 
esitti kiitoksen toiminnastani. Erityisesti tämä 
lämmitti minua, kun huomasin, että hän tällä 
kertaa oli vakavissaan. ”Kiipulan Juurikasaka-
temia” on ollut paikka, jossa toivottavasti puo-
lin ja toisin olemme oppineet uusia asioita, 
joilla sokerielinkeinoa on viety eteenpäin.

Lähden Daniscosta ja Sucroksesta mielen-
kiintoisten vuosien jälkeen. Työssäni paino-

piste vapun jälkeen on kuitenkin edelleen al-
kutuotannossa ja elintarvikesektorilla.

Esko Lindstedt

P.S. Vakiintuneen maatilan tavan mukaan käy-
tin omaa puumerkkiä merkitsemällä tavarani 
silloin, kun en vielä osannut lukea. Tämä oli 
1940-luvulla. Opittuani lukemaan en ole enää 
sitä puumerkkiä tarvinnut, ja kirjoituksistani 
tämä saattaa olla viimeisimpiä kirjainpuu-
merkkejäni Juurikassarassa.  
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dollinen, jotta multapitoisuudet saataisiin py-
symään kurissa. Multahan on pääomaa pel-
lolla mutta jätettä tehtaalla, eli väärässä pai-
kassa kustannus aina koko ketjulle. 

Viljelytavoitteena täydet kiintiöt
Loppusyksystä 2004 MTK/SLC:n Juurikas-
valiokunta ja Sucros asettivat yhteiseksi vil-
jelytavoitteeksi vuodelle 2005  täyden A- ja 
B-kiintiön tuottamisen. Tähän on EU-aikana 
tarvittu keskimäärin vajaan 32 000 hehtaarin 
viljelyala. Vaikka tällä hetkellä lopulliset kyl-
vettävät pinta-alat eivät vielä olekaan tiedos-
sa, näyttäísi talven viljelyhalukkuuskyselyn 
perusteella siltä, että tavoite tullaan saavut-
tamaan. Eli epävarmoista ajoista huolimatta 
kiinnostus juurikkaanviljelyä kohtaan on edel-
leen korkea. Viljelijöiden kiinnostuksesta ja 
päättäväisyydestä kertoo myös se, että tänä 

vuonna juurikkaan viljelyn kokonaan lopet-
tavien viljelijöiden määrä on pienempi kuin 
kertaakaan aiemmin EU- aikana. Lopullista 
kylvöalaa suunniteltaessa kannattaa lisäksi 
muistaa, että Carry over -varasto on nyt täysin 
tyhjä, joten keskimääräistä paremmankaan 
sadon, jollaista kaikki odotamme, sattuessa ei 
C-sokeria kovin helposti synny. 

Pinta-alatavoite siis näyttäisi täyttyvän, siitä 
kiitos kaikille sopimusviljelijöillemme. Tois-
taiseksi myös kaikki edellytykset aikaiselle 
kevääntulolle ovat olemassa. Kesän säiden 
osalta emme tietysti voi muuta kuin toivoa 
parasta, mutta ainakaan todennäköisyyksien 
mukaan kahta viime kesän kaltaista ei peräk-
käin satu. Eli kaikki edellytykset hyvälle soke-
rivuodelle 2005 ovat olemassa.n  
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Sokeria tuotetaan lähes kaik-
kialla maailmassa. Sokeriti-
lastoja tekevän F.O. Lichtin 
tilastoissa on viime vuosina 
ollut 132 maata, joissa soke-
rijuurikasta tai    –ruokoa on 
kasvatettu sokerintuotantoa 
varten. Juurikasta on viljel-
ty 54:ssä ja ruokoa 85:ssä 
maassa. Luku ylittää koko-
naismäärän, koska eräissä 
maissa viljellään molempia 
sokerikasveja. Eri vuosien 
luvuissa on pientä vaihtelua, 
koska muutamien maiden 
tuotannossa on ollut katko-
ja. Sokerin tuotanto jakaan-
tuu siten hyvin monen maan 
kesken. Joukossa on joitakin 
suuria ja lukuisia pieniä tuot-
tajia. Kokoeroista huolimatta  
sokerintuotanto on monelle 
maalle merkittävä työllistäjä 
ja toimeentulon lähde. 

Maailman suurin sokerin-
tuottaja on Brasilia, jonka 

tuotanto on viime vuosina 
noussut yli 22 milj. tonnin eli 
lähes kaksinkertaistunut vii-
meksi kuluneen kymmenvuo-
tiskauden aikana. Brasilian 5 
milj. ruokohehtaaria tuottavat 
myös huomattavan määrän 
autojen polttoaineeksi tar-
koitettua alkoholia. Etanolin-
tuotantoa tukemalla Brasilian 
valtio on tukenut epäsuorasti  
sokeriteollisuutta. Brasilian 
ruokopellot ovat lähes ko-
konaan sokeriteollisuuden 
hallussa. Viljelmän koko on 
tavallisesti 2 000–3 000 ha. 
Suurin osa viljelmistä hoi-
detaan täysin koneellisesti. 
Noin neljännes ruokoalasta 
istutetaan ja korjataan vielä 
paljon työvoimaa vaativana 
käsityönä. Tuotannon lisäyk-
sen myötä on sokerin vienti 
Brasiliasta kasvanut 1990-
luvun alun 2 milj. tonnista 12 

Suuria ja pieniä 
sokerintuottajia

Kyösti Raininko

Maailman juurikas- ja 
ruokosokerin tuotanto 
oli kaudella 2003/2004 
lähes 139 milj. tonnia 
raakasokeriksi laskettu-
na. Tästä noin 35 milj. 
tonnia eli neljännes saa-
tiin sokerijuurikkaasta. 
Sokerin kanssa kilpaile-
van tärkkelyspohjaisen 
isoglukoosin tuotanto 
oli lähes 12 milj. tonnia. 

milj. tonniin. Tämä lisäys on-
kin suurin syy sokerin maail-
manmarkkinahinnan pysymi-
seen matalana.
 
Intia on myös suuri soke-
rintuottaja. Sen tuotanto on 
parhaimmillaan yltänyt lähes 
Brasilian tasolle. Intian mil-
jardiin nouseva väestö syö 
kuitenkin kaiken maassa 
tuotetun sokerin. Vientimark-
kinoilla Intia on pieni tekijä, 
ja useimmiten se tuo sokeria 
selvästi enemmän kuin vie. 
Intian sokerintuotantoa ei ole 
mitenkään säännöstelty, ja 
niinpä sille onkin ominaista 
suuret vuosittaiset vaihtelut. 
Pienikin hinnan nousu lisää 
tuotantoa rajusti; hinnan las-
ku taas voi jopa lähes puolit-
taa tuotannon.
 
Kolmanneksi suurin sokeri-



8  -  Juurikassarka 2/2005

maa on Kiina. Sen oma tuo-
tanto,10–11 milj. tonnia, on 
noin puolet Brasilian ja Inti-
an luvuista. Kiinan sokerista 
pääosa saadaan ruo’osta; 
juurikassokeria tuotetaan 1,5 
milj. tonnia. Juurikkaanviljely 
on keskittynyt koilliseen, lä-
hinnä Mantšuriaan, kun taas 
ruokoa viljellään Etelä-Kii-
nassa. Tuotantoa on kovasti 
yritetty kasvattaa, mutta lisä-
ys ei ole pysynyt aivan kulu-
tuksen kasvun tahdissa, jo-
ten Kiina joutuu jonkin verran 
tuomaan sokeria.
 
Yhdysvallat kuuluu myös 
maailman suuriin sokerin-
tuottajiin. Sen 7–8 milj. ton-
nin tuotannosta yli puolet 
tulee juurikkaasta ja loppu 
ruo’osta. Juurikkaanviljely on 
keskittynyt kahdelle alueelle, 
pohjoiseen suurten järvien 
ympäristöön ja länteen Ka-
lifornian kuiviin laaksoihin. 
Ruokoa taas viljellään Loui-
sianasta Floridaan ulottuvalla 
alueella. USA on lisäksi maa-
ilman suurin tärkkelyspohjais-
ten makeuttajien valmistaja. 
Näiden tuotanto ylittää siellä 
juurikas- ja ruokosokerin tuo-
tantomäärät. Kulutus on kui-

tenkin niin suuri, että sokeria 
joudutaan tuomaan vuosittain 
pari miljoonaa tonnia.

Seuraavaksi sokerimaiden 
listalla nousee Thaimaa. 
Siellä sokerintuotantoon on 
panostettu kovasti. Viime 
vuonna saavutettiin uusi tuo-
tantoennätys 6,8 milj. tonnia.  
Muihin suuriin sokerintuotta-
jiin verrattuna Thaimaan asu-
kasluku on pienehkö, joten 
sokerista riittää valtaosa, 5 
milj. tonnia, vientiin. Maa on-
kin maailman toiseksi suurin 
sokerin viejä. Thaimaassa 
sokeriruoko tuotetaan muu-
taman hehtaarin pientiloilla. 
Niitä sokerin matala hinta 
rassaa kovasti. Valtio onkin 
joutunut monin tavoin tuke-
maan sokerin tuotantoa.  Siksi 
Thaimaa on ollut äänekkäästi 
vaatimassa EU:lta sokerin-
tuonnin vapauttamista.
 
Thaimaan jälkeen suurimmat 
sokerintuottajat ovat Meksi-
ko ja Australia. Meksikon 
5 milj. tonnin tuotanto ei riitä 
täysin edes oman maankaan 
kulutukseen. Australia sitä 
vastoin on suurimpia soke-
rin viejiä. Näiden jälkeen lis-

talle tulevatkin jo suurimmat 
EU-maat Ranska ja Saksa. 
EU- maiden yhteenlaskettu 
sokerintuotanto on saman 
suuruinen Brasilian kanssa. 
EU:n jäsenistä vain muutama 
pieni maa, Viro, Luxemburg, 
Kypros ja Malta, on vailla so-
kerikiintiötä. Vaikka EU kulut-
taa valtaosan tuottamastaan 
sokerista itse, se on myös 
merkittävä sokerin viejä. EU 
on sokerin viejänä kilpail-
lut kakkostilasta Thaimaan 
kanssa. EU:n vientitarpees-
ta suuri osa johtuu sokerin 
tuonnista. EU on mm. tukenut 
monia jäsenmaidensa enti-
siä siirtomaita, ns. AKT-maita 
antamalla näille omat sokeri-
kiintiöt, jotka ne ovat voineet 
tuoda tullitta EU:hun. Monet 
näistä maista kuten esim. 
Barbados, Belize, Fidzi, Mau-
ritius ja Jamaika ovat pieniä 
saarivaltioita, joille sokerin-
tuotanto ja vienti EU:hun on 
elinehto. Ryhmässä on myös 
useita köyhiä Afrikan maita. 
Pääosin ne tuottavat sokeria 
alkeellisin menetelmin eivät-
kä siten pysty kilpailemaan 
suurten sokerintuottajien 
kanssa. Kiintiöiden poistami-
nen ja sokerin hinnan lasku 
merkitsisivät niille sokerin-
viennin loppumista ja ainakin 
joidenkin maiden taloudelle 
vakavia vaikeuksia. Mauriti-
uksen saarivaltio Intian val-
tameressä on näistä suurin 
sokerin tuottaja, pienin taas 
on Pieniin Antilleihin kuuluva 
St. Kitts.  Mauritiuksen lähes 
700 000 tonniin nousevasta 
tuotannosta kolme neljäs-
osaa viedään EU:hun, St. 
Kittsin  20 000 tonnista EU 
ostaa puolet.
    
Tämän jutun alussa tuli jo 

Sokeriruokojuna
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Antti Lavonen on koulutuk-
seltaan agronomi ja hän asuu 
Klaukkalassa. Hän on toi-
minut peruna-asiamiehenä 
MTK:ssa ja PerunaSuomi ry:
ssä sekä toimitusjohtajana 
Kasvistieto Oy:ssä vuodesta 
2000 lähtien. Tätä ennen hän 
on työskennellyt  Perunan-
tutkimuslaitoksella Lammilla, 
Helsingin yliopistolla ja Työ-
tehoseurassa. Lähtöisin hän 
on valkealalaiselta maatilalta 
Kymenlaaksosta. Koulutuk-
sen ja työtehtävien kautta 
tutuksi ovat tulleet mm. maa-
talousteknologiset sekä kas-
vinsuojeluun liittyvät asiat.

Kasvinviljelyasiamiehen teh-
tävään kuuluu sokeri- ja juu-

Antti Lavonen MTK:n 
sokerijuurikasvaliokunnan 

uusi sihteeri

rikassektorin seuraaminen 
ja siihen vaikuttaminen niin 
Suomen kuin EU:n tasolla. 
Tärkein lähiajan asiakoko-
naisuus on EU:n sokerin uusi 
markkinajärjestelmä, josta 
odotetaan komission esitystä 
kesä–heinäkuussa. Kasvinvil-
jelyasiamies toimii sokerijuu-
rikasvaliokunnan sihteerinä. 
Hän osallistuu valiokunnan 
tehtäviin sisältyvien asioiden 
hoitoon, kuten toimialasopi-
musneuvotteluihin sekä Eu-
roopan juurikkaantuottajien 
yhdistyksen CIBE työryhmi-
en ja EU:n komission neuvoa 
antavan sokerikomitean työs-
kentelyyn. 

Lavonen jatkaa edelleen 

MTK:n uudeksi sokerijuurikassektorista vastaa-
vaksi kasvinviljelyasiamieheksi on valittu 10.1. 

alkaen MMM Antti Lavonen. Hän seuraa tehtävässä 
MMM Juha Peltolaa, joka siirtyi tammikuun puoli-

välissä Bayer CropSciencen palvelukseen ja  
kasvinsuojeluaineiden markkinoinnin pariin.  

myös asiamiehenä peruna-
asioissa, mutta on eronnut 
Kasvistieto Oy:n toimitusjoh-
tajuudesta tammikuun lopus-
sa. 

Vapaa aika kuluu vaimon ja 
neljän lapsen muodostaman 
perheen parissa. Liikuntahar-
rastusten osalta lähimpänä 
sydäntä ovat hiihto, lentopal-
lo ja pyöräily.n

esille, että Brasilian sokerin 
tuotanto ja vienti ovat kas-
vaneet nopeasti. Sen sijaan 
aikoinaan suurimman soke-
rinviejän, Kuuban, tuotanto ja 
vienti ovat Castron hallinnon 
aikana romahtaneet neljäs-
osaan kolmen vuosikym-
menen takaisista määristä. 
Sokeriruo’on viljelytekniikka 

on jälkeenjäänyttä ja soke-
ritehtaiden koneisto vanhaa 
ja kulunutta. Myös entiseen 
Neuvostoliittoon kuuluneissa 
maissa tuotanto on suuresti 
pienentynyt. Sokeritehtaita 
on paljon, mutta maatalou-
den ongelmat rajoittavat juu-
rikkaan tuotantoa. Suurim-
millaan 1980-luvulla Ukraina 

tuotti sokeria 5–6 milj. tonnia, 
nyt vain kolmasosan siitä. Ve-
näjänkin nykyinen 1,5–2 milj. 
tonnin tuotanto on vain puolet 
entisestä. Maa onkin nyt so-
kerin suurin ostaja maailmas-
sa.n

Kuva: Jaana Kankaanpää
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Kylvöajan merkitys sokerijuu-
rikkaan satoon vaikuttavana 
tekijänä on kiistaton. Kylvö-
aikakokeissa (yht. 7 koetta 
1983–85), jotka tehtiin yhdis-
telmäkylvötekniikalla todet-
tiin, että juurisato lähti lähes 
suoraviivaiseen laskuun heti 
ensimmäisestä erittäin aikai-
sesta kylvöstä lähtien. Juu-
risadon alennus oli kaikkien 
kokeiden keskiarvotuloksis-
sa melko tarkkaan 500 kg/
pv/ha. Kiteytyvän sokerisa-
don aleneminen oli vieläkin 
jyrkempää kuin juurisadon 
aleneminen, sillä sokeripitoi-
suus aleni ja epäpuhtaudet 
lisääntyivät kylvöjen myöhäs-
tyessä. Keskimäärin kiteyty-
vän sokerisadon aleneminen 
oli noin 80 kg/pv/ha.

Sokerijuurikkaan Tutkimus-
keskuksessa on seurattu kyl-
vöajankohdan kehittymistä eri 
viljelyalueilla (Salo, Turenki ja 
Säkylä) vuodesta 1980 lähti-
en. Ohessa olevien piirrosten 

Sokerijuurikkaan 
kylvöajankohta muuttumassa 

aikaisemmaksi
Matti Erjala, SjT

Viimeisten kahden ja puolen vuosikymmenen kuluessa keskimääräinen 
kylvöaika on muuttunut selvästi aikaisemmaksi. Kylvöt ovat aikaistuneet 

noin 10 vuorokautta 80-luvun alun tilanteeseen verrattuna. Kehitys ei 
varmasti pääty tähän, vaan ajankohta tulee vastedeskin aikaistumaan. Mikään 
mahdottomuus ei ole, että kaikki sokerijuurikkaat tulevaisuudessa kylvettäisiin 

ennen huhtikuun loppua.

mukaan kylvöajankohdat ovat 
muuttumassa varsin nopeas-
ti aikaisemmiksi. 1980-luvun 
alkupuolella keskimääräinen 
kylvöajankohta oli useimmi-
ten toukokuun puolessa vä-
lissä kaikilla kolmella viljely-
alueella. Salon viljelyalueella 
kylvöjen varhaistuminen on 
ollut nopeinta, kolme päivää 
aikaisemmaksi jokaista viittä 
vuotta kohti. Turengin ja Sä-
kylän alueella kylvöjen var-
haistuminen on ollut selvästi 
hitaampaa, kaksi päivää/viisi 
vuotta. Miksi näin on käy-
nyt on vaikeaa varmuudella 
arvioida. Todettakoon vain, 
että siihen on ollut vaikutta-
massa kolme eri tekijää: sää, 
ojitus ja viljelytekniikka. Salon 
alueen suotuisin kehitys voi 
selittyä suurimmalta osal-
taan sillä, että Salon alueella 
yhdistelmäkylvötekniikka on 
yleisimmin käytössä. 80-lu-
vulla tehdyt kokeet osoittivat, 
että yhdistelmäkylvötekniik-
ka mahdollisti savimailla jopa 

useita päiviä aikaisemman 
kylvön kuin ns. perinteinen 
kylvömenetelmä, jossa kaikki 
työvaiheet tehtiin erikseen.

Piirroksista voidaan havai-
ta, että Salon viljelyalueella 
“normaali kylvöaika” tänä 
vuonna on heti toukokuun 
alussa (2.5.), Turengissa noin 
4 päivää myöhemmin (6.5.) 
ja Säkylässä Saloon verrattu-
na noin 6 päivää myöhemmin 
(8.5.).
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Muokkausvälineet
Tiivistymisen ehkäisemiseksi 
pelto on saatava kylvökun-
toon mahdollisimman vähillä 
ajokerroilla. Pellon kannal-
ta ihanteellisin ratkaisu on 
yhdistelmäkylvö suoraan 
kynnökselle. Kynnöksen 
epätasaisuudesta johtuen ja 
kevätkosteuden karkaami-
sen estämiseksi kynnös voi-
daan joutua  esitasaamaan. 
Leveämpien kylvöyhdistel-
mien yleistyminen on johta-
nut siihen, että muokkaus ja 
kylvölannoitus tehdään erik-
seen. Tasaisen muokkaus-
kerroksen aikaansaamiseksi 
on tärkeää tarkistaa äkeiden 
terälappujen kunto ja tarvitta-
essa kääntää tai vaihtaa ne. 
Piikkien on oltava vääntymät-
tömiä ja niiden tulee sijaita 
alkuperäisessä paikassaan. 

Kylvöön valmistautuminen

Pentti Hoikkala, SjT

Vuoden 2005 viljelysuunnitelmat ja niihin liittyvät tarviketilaukset on jo tehty 
tämän lehden ilmestyessä. Kannattaa kuitenkin tarkastaa varastossa tai 

peitteiden alla olevien lannoitteiden sopivuus ja riittävyys. Kun siemenetäisyys 
ja riviväli on päätetty, varmistetaan myös riittääkö mahdollisesti varastoon 

jäänyt ylivuotinen siemen sekä tilattu siemen suunniteltuun kylvöalaan. 
Kannattaa harkita myös kylvölannoittimen kylvöyksiköitten määrä, koska 

sen tulisi olla jaollinen nostokoneen vannasluvulla nostotappioiden 
vähentämiseksi. Tarkistetaan koneiden kunto ja säädetään lannoitemäärä sekä 
palautetaan mieleen pellolla tehtävät mittaukset, kuten siemenen ja lannoitteen 

keskinäinen sijainti ja kylvösyvyys. Vuokrakoneita käyttävän viljelijän on 
sovittava riittävän aikaisessa vaiheessa tulevista kylvöaloista urakoitsijan 
kanssa. On myöskin varmistettava, että tulevat kasvinsuojelutoimenpiteet 

tehdään tarkastetulla kasvinsuojeluruiskulla. 

Tasojyrsimen vääntyneet ja 
liikaa kuluneet terät on uusit-
tava. Jos ainoastaan vään-
tynyt jyrsimen terä uusitaan, 
on se syytä lyhentää muiden 
terien mittaiseksi. 

Varpajyrien ja tasojyrsimen 
tiivistysjyrän laakereiden kun-
to tutkitaan ja ne vaihdetaan 
tarvittaessa. Säätöruuvit voi-
dellaan ja tarvittaessa puh-
distetaan, jotta työsyvyyden 
voi vaivattomasti säätää olo-
suhteiden vaatimusten mu-
kaiseksi. Jyrsimen alennus-
vaihteen ja roottoreiden ham-
maspyöräkotelon öljymäärät 
on tarkistettava. Mikäli öljyn 
tarvetta esiintyy tutkitaan 
esiintyykö ulkoista vuotoa. 
Jos havaitaan ulkoinen vuo-
to, on vuotokohdan laakerit 
ja tiivisteet vaihdettava. Öljy 

vaihdetaan suosituksen mu-
kaan esim. kerran vuodessa 
tai 400 tunnin välein, laittees-
ta riippuen. Harmaan värinen 
öljy ilmoittaa vettä olevan 
öljyn joukossa, jolloin öljyn 
vaihto on ajankohtaista. 

Hitsaamalla kiinnitetty kor-
jauspala  lannoitevantaas-
sa.
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Kylvölannoitin 
Koneen huolto kannattaa 
aloittaa koneen rakenteen 
tarkastamisella. Väsymismur-
tumia voi esiintyä esim. veto-
aisassa ja pyörien navoissa. 
Pyörien kallistuminen voi 
olla merkkinä pyörälaakerei-
den kulumisesta. Huollossa 
käydään läpi voitelukohteet, 
rengaspaineet, ketjujen ja 
kiilahihnojen kireys, lannoi-
tevantaiden kiinnitykset ja 
kulumisvarat. Lannoitevan-
taan paperinohueksi kulunut 
alapää korjataan hitsaamalla 
kiinnitettävällä korjauspalal-
la. Lannoitevantaan säädet-
tävän kulutuspalan tarkoi-
tuksena on suojata vannasta 
turhalta kulumiselta ja sen 
tulee sijaita muutama cm 
lannoitevantaan alapuolel-
la. Lannoitevantaan sisäiset 
kovettumat irtoavat vasaral-
la kevyesti naputellen. Jos 
lannoittimessa on esiintynyt 
lannoitteen pintakylvöä, on 
se osoituksena lannoitteen 
syöttökammion kuluneisuu-
desta, jolloin kuluneet osat 
on vaihdettava. Syöttötelojen 

puhtauteen on myös kiinnitet-
tävä huomiota. 

Kylvöyksiköt
Varastoinnin aikana voi takim-
maiseen kumiseen jyräpyö-
rään tulla painumia ja mur-
tumia, jolloin sen siemenen 
tiivistämiskyky heikkenee. 
Vioittuneet kumit on vaihdet-
tava. Urittunut kuminen vas-
tapyörä on myös vaihdetta-
va, koska se lisää siemenen 

rikkoutumista ja parisyöttöjen 
määrää. Tarkista, että van-
taassa on riittävästi kulumis-
varaa ja vaihda se tarvittaes-
sa uuteen. Rullaketjun tulee 
olla kunnossa ja sopivan ki-
reä, jotta kolopyörä pyörii ta-
saisesti. Ketjun voitelu ruos-
tesuojaöljyllä ja sen sopiva 
kireys auttaa yleensä takelte-
luun. Tumen yksiköissä voite-
lukohteet voidellaan 20 tunnin 
välein. Liiallista voitelua tulee 

Tume Mono m. 80 vantaan kärkiprofiili luonnollisessa koossa.

Kiertokoetta  tehtäessä kannatta jokaisen vantaan alle 
laittaa oma punnitusämpäri.
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kuitenkin välttää. Voiteluaine 
vastapyörän kumin päällä 
haittaa kylvöä. Kolopyörän 
akselin liiallisessa voitelussa 
voiteluaine voi muodostaa 
pölyn kanssa pyörimistä hait-
taavan seoksen ketjupyörän 
taakse. Muutaman vuoden 
välein olisi syytä puhdistaa 
yksiköt perusteellisesti. Van-
taassa on oltava riittävästi 
kulumisvaraa, jotta oikea kyl-
vösyvyys säilyy kovassakin 
maassa. Kuluneet vantaat ja 
heikentyneet painoitusjouset 
voivat aiheuttaa vetopyörän 
irtoamisen maan pinnasta, 
jolloin syöttö häiriintyy.

Säädöt
Koneen säädöt voidaan aloit-
taa kiertokokeella. Tarkis-
tetaan ohjekirjan mukainen 
pohjaläppien asento, ja että 
sulkuluukut ovat auki. Jo-
kaisen lannoitevantaan alle 
kannattaa asettaa oma pun-
nitusämpäri, jolloin on hel-
pompi havaita mikäli jossakin 
syöttölaitteessa on häiriöitä 
tai tukoksia. Kannattaa myös 
muistaa ympäristöohjelman 
määräämät typpi- ja fosfo-
rirajat. Kiertokoe toistetaan 
2–3 kertaa.
 
Muokkausajankohta on oi-
kea, kun maa muokkautuu 
riittävän hienojakoiseksi. Sil-
loin siemenen ympärille saa-
daan riittävästi hienojakoista 
maata, jossa itämiskosteus 
säilyy. Savimaan muokkaus-
ta liian märkänä tulee välttää, 
koska muokkauskerros jää 
liian kokkareiseksi, ja siitä 
haihtuu hyvin nopeasti sie-
menen itämiseen tarvittava 
kosteus. Kevätkynnön oikea 
ajankohta on silloin, kun vii-
lu murenee eikä kiiltele pin-

naltaan. Keväällä kynnetyt 
kevyet maat muokataan ja 
kylvetään välittömästi kynnön 
jälkeen. Jyrsinkylvössä tasai-
sen muokkauskerroksen saa-
miseksi on jyrsin säädettävä 
vaakatasoon. Mururakenne 
voidaan jättää hieman kar-
keammaksi mikäli sateita on 
odotettavissa heti kylvön jäl-
keen. Pintakerroksen karke-
ampi mururakenne vähentää 
liettymisvaaraa. Käytännössä 
muokkaussyvyys voi olla 3–7 
cm maalajista riippuen.

Kylvöyksiköitten keskinäi-
nen etäisyys on syytä tarkis-
taa sitä huolellisemmin, mitä 
suurempaa nostokonetta 
käytetään. Mittaus on paras-
ta tehdä pellolla kaivamalla 
siemenet näkyviin. Mittaus 
tehdään jonomittauksena. 
Jos käytetty riviväli on esim. 
47,5 cm, toisen yksikön ha-
luttu etäisyys on 95,0 cm, 
kolmannen 142,5 cm … jne. 
Mikäli mitattaisiin ainoastaan 
yksiköitten välinen etäisyys ja 

hyväksyttäisiin väliksi esim. 
48,5 cm, olisi virhe kuuden-
nen yksikön kohdalla jo 5 
cm. 

Kylvösyvyyteen vaikuttaa 
maalaji, muokkauksella saa-
tu mururakenne ja kylvön jäl-
keen seuraava säätila. Perus-
sääntönä pidetään edelleen 
sitä, että siemen on sijoitet-
tava aina kosteaan maahan. 
Kokeissa 3 cm:n kylvösyvyys 
on antanut 8 %-yksikköä suu-
remman kiteytyvän sokerisa-
don verrattuna 1 cm:n ja 5 
cm:n kylvösyvyyteen.
 
Lannoitteen oikea sijoi-
tussyvyys on noin 2–3 cm 
siemenen alapuolella. Sijoi-
tussyvyyttä säädettäessä 
tulee ottaa huomioon sen 
vaikutus kylvöyksikön toimin-
taan. Liian matalalle säädet-
ty sijoitussyvyys saattaa kan-
nattaa kylvöyksikköä, jolloin 
sen kylvösyvyys syvänteissä 
pienenee. Pahimmassa ta-
pauksessa siemen jää täysin 

Lannoitteen ja siemenen sijainti tarkistetaan jokaisesta 
kylvörivistä.
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pintaan tai siemenen syöttö 
katkeaa. Sivuttaissuunnassa 
lannoitenauhan on oltava 5–8 
cm:n päässä siemenestä. 
Sivuttaiskalteva maa, velt-
to lannoitevannas tai kevyt 
maalaji ovat tekijöitä, joiden 
takia lannoitteen etäisyyttä 
siemenestä joudutaan li-
säämään, koska liian lähelle 
joutunut lannoite aiheuttaa 
kasvuhäiriöitä. Lannoitteen ja 
siemenen sijainti tarkistetaan 
jokaisesta kylvörivistä.

Siemenetäisyys on myös 
syytä tarkistaa. Tällä varmis-
tetaan tuliko kolopyörä kään-
nettyä oikein päin tai onko 
vaihdelaatikossa oikea luke-
ma? Näyttää kuitenkin siltä, 
että hyvissä olosuhteissa 
siirtyminen 15 cm:n kylvöetäi-
syydestä 18 cm:n kylvöetäi-
syyteen voi tuoda pienoisen 
sadonlisän, ja kustannus-
säästöä saadaan alentunei-
den siemenkustannusten 
muodossa.

Kylvötyön tarkkailu
Kylvötyön päästessä vauh-
tiin on ensimmäisten kään-
nösten jälkeen mitattava 
saumakohtien rivivälit ja 
tehtävä tarpeelliset säädöt 
rivinmerkitsijöihin. Maaperän 
ja olosuhteiden muuttuessa 
voi kylvösyvyydessä tapah-
tua muutoksia. Siemenen ja 
lannoitteen paikka kannat-
taa tarkastaa usein. Samalla 
eliminoidaan mekaanisten 
vaurioiden aiheuttamat kyl-
vövirheet (väärän karkaisun 
aiheuttama kylvövantaan 
liiallinen kuluminen tai kiven 
aiheuttama lannoitevantaan 
vääntyminen tai siirtyminen). 
Tasojyrsimen terän väänty-
misestä seuraa muokkaussy-

vyyden pieneneminen, jolloin 
kylvökoneella ei päästäkään 
haluttuun kylvösyvyyteen. 
Tämän seurauksena kylvöyk-
sikön takimmainen pyörä 
irtoaa maasta, jolloin syöttö 
katkeaa ja tuloksena on auk-
koinen taimisto. Siemenen 
ja lannoitteen kulutusta on 
myös seurattava. Siemenen 
kulutusta seurataan yksiköi-
den kesken ja lannoitetta 
pitää kulua tasaisesti säiliös-
tä. Kokkareauroilla voidaan 
maan muokkauskerrosta 
hienosäätää poistamalla hie-
man karkeampaa muokkaus-
kerrosta kylvörivin kohdalta, 
jotta siemen saadaan koste-
aan maahan. Liiallista auraa-
mista tulee kuitenkin välttää. 
Ukkosmyrskyn jälkeen syvä 
auraus lisää liettymisriskiä ja 
pinnalle ehtineet taimet peit-
tyvät veden kuljettaman maa-
aineksen alle.

Urakointi
Mikäli kylvötöissä käytetään 
”rahtikylväjää” sovitaan käy-
tettävästä rivivälistä ja sieme-

netäisyydestä. On selvitettä-
vä urakkahintaan vaikuttavia 
tekijöitä, kuten lohkon koko 
ja kylvörivien pituus. Onko 
sovittu urakkahinta verollinen 
tai veroton? Sisältyykö urak-
kahintaan siirtyminen tilalle 
ja edellytetäänkö tilan omaa 
työpanosta esim. lannoitteen 
siirron tai lannoitesäiliön täy-
tön osalta. Haluttu kylvöjälki 
kuten muokkaus, kylvösy-
vyys… on sovittava kylvötyön 
alussa.

Kylvön jälkeiset hoito-
toimenpiteet 
Kun juurikkaan siemenet on 
saatu oikeaoppisesti kylvet-
tyä, on niitä tarkkailtava tai-
melle tuloon saakka. Kylvön 
jälkeinen rankkasade saat-
taa kuorettaa pellon pinnan, 
jolloin taimien pääsy pinnalle 
estyy. Kuorettuma on rikotta-
va siihen soveltuvilla laitteilla 
heti, kun pellon pinta kes-
tää traktorilla ajoa. Helposti 
kuorettuvilla mailla voi käyt-
tää esi-idätettyjä siemeniä, 
joiden pintaantulo on suo-

Kuorettuma  on rikottava  heti, kun pellon pinta kestää 
traktorilla ajoa.
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tuissa olosuhteissa hieman 
nopeampaa kuin tavallisen 
siemenen. Päätös uusintakyl-
vöstä kuorettuman tai muun 
luonnonmullistuksen takia 
on tehtävä mahdollisimman 
nopeasti, koska arvokasta 

Tarkastuslista
l Lannoite (laji, levitysmäärä ja riittävyys).
l Siemenet (lohkokohtainen lajikevalinta ja esi-idätetyn tarve, ylivuotisen sie- 
 menen idätys, siemenetäisyys, riviväli ja riittävyys).
l Kasvinsuojeluruiskun tarkastusajankohta (tarkastus viiden vuoden välein).
l Koneiden kunto ja huollot.
l Urakointisopimus.
l Kylvöyksiköitten määrä nostoa ajatellen.
l Kiertokoe (lannoitemäärän säätö kg/ha).
l Lannoitteen ja siemenen sijoitussyvyydet (useampia kertoja kylvökauden ai- 
 kana).
l Taimettumisen seuraaminen. Kuorettumanrikkojien  kunto tai mahdollisuus  
 lainata niitä.
l Pitäisikö kylvää uudelleen (yhteys viljelykonsulttiin).

kasvuaikaa on jo menetetty 
liikaa. Kylvetäänkö uudel-
leen muokattuun peltoon vai 
muokkaamatta entisen rivin 
paikalle on myös harkitsemi-
sen arvoinen asia.n

Korjaus:
Edellisessä lehdessä oli Esko Lindstedtin artikkelissa mainittu, että toimitusprosentin kahden 
vuoden keskiarvon on oltava 98 %, jotta toimitusoikeus ensi keväänä ei vähene. 
Oikea prosenttiluku on 92.

Kompostoitua 
KANANLANTAA

autokuormittain
kuljetuksen hinnalla.

Tiedustelut puh.

0400 320 077/Isotalo 
Nousiainen
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Liian syvä kylvö
l Varsinkin viileissä itämisolosuhteissa kaikki taimet eivät jaksa nousta päivänvaloon.

Kuorettuma
l Taimien pintaan tulo estyy maanpinnan liettymisen ja kovettumisen 
     vuoksi. 
l Tarvitaan oikea-aikaiset toimenpiteet kuorettuman rikkomiseksi. 

Mistä harvat kasvustot 
johtuvat?
Heikki Salovaara, Sucros Oy

Kylväjän haasteena on saada aikaan tasainen, täystiheä kasvusto viljeltäville 
lohkoille. Tämän tavoitteen saavuttaminen ei aina ole helppoa.  Seuraavassa 

on koottuna taimiston aukkoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Halla
l Taimettumisen aikaan osuvat hallat saattavat vikuuttaa myös 
     pinnan alla olevia sirkkataimia.

Lannoiteväkevöityminen
l Liian lähellä siemeniä oleva lannoitenauha väkevöittää kylvörivin alueen, jolloin itäminen 

estyy tai pintaan tulevat taimet nääntyvät (varsinkin hietamailla lämpiminä keväinä, jolloin 
kosteuden nousu pintaan on voimakasta).

l Tarkista lannoitevantaiden oikea paikka kylvöyksiköihin nähden aika-ajoin myös kylvötyön 
aikana.

Maatuholaiset
l Hyppyhäntäiset, maakiitäjät, juurikasankeroinen.
l Seppäkuoriaisen toukka, vaaksiaistoukat (harvinaisia, joskus esiintymiä pitkäaikaisen nur-

men jälkeen).

Kuva: Paavo Inkinen

Hiekkaan hautautunut juurikkaan taimi. Sirkkalehtien 
kärjissä hiekan vioitusta. Kuva: Liisa Eronen
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Ruiskutusvioitus
l Huomioi torjunta-aineiden annostus ja sovita tankkiseos olo-
suhteiden ja maalajin mukaiseksi.

Muut tuholaiset
l Kirpat ja luteet.
l Peittausaineet antavat perussuo-
jan taimille, vaikeina tuholaiskeväinä 
lisätorjunta on tarpeen.

Kuva: Liisa Eronen

Kuvat: Liisa Eronen

Kirppa ja kirpan vioitusta.

Lude ja erittäin pahaa luteen 
vioitusta.

Kuvat: Liisa Eronen

Taimipolte
l Itämisvaiheessa, jolloin sirkkajuuri näivettyy ja taimi kuolee.
l Myöhemmän kehitysvaiheen oireilu, josta taimet yleensä selviävät.

Kahta erityyppistä taimipoltetta.

Ruiskutuksessa vioittunut taimi.
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Juurikassarka-lehden nume-
rossa 1/2005 (sivut 13–15) 
käytiin yksityiskohtaisesti 
läpi juurikkaalla käytettyjen  
torjunta-aineiden rajoitukset. 
Betanal SC:llä, Betasana 
2000:lla, Tramat 500 SC:llä 
ja Betanal Progress SE:llä on 
rajoitettu käyttömahdollisuus 
pohjavesialueilla I ja II seu-
raavin edellytyksin. 

Jos pellon pohjamaa on hie-
noa hietaa hienojakoisempaa 
(hiesu, savi tai multamaa) 
ja pellot ovat salaojitettuja, 
edellä mainittuja valmisteita 
voidaan käyttää joka vuosi 
pienintä ainemäärää käyttä-
en. 

Jos pohjamaa on hienoa 
hietaa (HHt) tai sitä karke-
ampaa, edellä mainittuja 
valmisteita voi käyttää joka 
vuosi, jos ruiskutuksiin käy-
tetään riviruiskua ja pienintä 
mahdollista ainemäärää.  Jos 
ruiskutukset tehdään koko 
alalle, valmisteita saa käyt-
tää vain joka toinen vuosi ja 
jälleen pienimmällä mahdol-
lisella annostuksella. Näis-
säkin tapauksissa edellytyk-
senä on peltojen salaojitus. 
Käytännössä tämän asian voi 
ratkaista myös viljelykierrol-

Juurikkaan kasvinsuojelu 
pohjavesialueilla I ja II

Liisa Eronen, SjT

Ympäristötuen täydentävät ehdot tuovat tarkastuksen kohteiksi myös torjunta-
aineet ja niiden käytön tiloilla. Etenkin pohjavesialueilla I ja II on oltava erittäin 
tarkkana, sillä näitä alueita koskevat poikkeuksellisen tiukat rajoitukset. 

la. Tähän luokkaan kuuluvat 
maat ovat hietaa, hiekkaa tai 
moreenia.

Safarin käyttöä pohjavesialu-
eilla I ja II ei suositella, mutta 

sitä ei toistaiseksi ole kielletty. 
Juolavehnän torjunta-aineista 
Agil 100 EC:tä ja Targa Super 
5 SC:tä voi käyttää pohjave-
sialueilla, samoin tuhohyön-
teisruiskutteista Karatea, 

Taulukko 1.  Siemenrikkakasvien torjunta pohjavesi-
 alueilla I ja II.

Valmiste määrä
g tai l /ha

1. ruiskutus
Safari g 20 - 30
Tramat 500 SC l 0,1 - 0,2
FEN l 1,5 - (1,5)/2,0
Öljy l (0,5) - 0,7 - 1,0
2. ruiskutus
Safari g 20 - 30 
Tramat 500 SC l 0,2 - 0,3
FEN l 1,5 - 2,0
Öljy l (0,3) - 0,5 - 1,0
3. ruiskutus
Safari g 20 - 30
Tramat 500 SC l 0,2 - 0,3
FEN l 1,5 - 2,0
Öljy l (0,3) - 0,5 - 1,0

Huom 1: Pienemmät määrät pelloille, joiden pohjamaa on
              hienoa hietaa tai sitä karkeampaa, ja suuremmat
              savipohjaisille pelloille.

Huom 2: Safarin käyttömäärä suhteutetaan torjuttavien
              rikkakasvien lähinnä saunioiden kokoon.

Huom 3: FEN = Betanal SC, Betsana (2000)

Huom 4: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,8-

              1,2 l/ha
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Fastacia, Decistä ja Sumi 
Alfaa. Näiden valmisteiden 
käyttöön ei liity ehtoa pienintä 
ainemäärää käyttäen.

Sen sijaan pohjavesialueilla 
ei saa käyttää Goltixeja, KVK-
metaa, Matrigonia, Fusila-
de Maxia eikä Focus Ultraa. 
Myös dimetoaattien (R-di-
metoaatti, Danadim, Roxion) 
käyttö pohjavesialueilla on 
kielletty. 

Juurikkaan Cruiser- tai 
Gaucho-siemenellä ei ole 
käyttökieltoa tärkeillä tai muil-
la vedenhankintakäyttöön 

soveltuvilla pohjavesialueilla 
(pohjavesialueluokat I ja II) 
mutta niiden käyttöä ei suo-
sitella. Gaucho-siementä voi 
käyttää kolme vuotta, jonka 
jälkeen suositellaan pidettä-
väksi neljän vuoden tauko. 
Tauon aikana voi Gaucho-
siemenen korvata Cruiser-
siemenellä.   

Pohjamaan maalaji
Edellä mainituissa ehdoissa 
mainitaan pohjamaan maa-
laji. Tämä on syytä tarkistaa, 
sillä muokkauskerroksen 
maalaji voi olla toinen kuin 
pohjamaan. Jos peltojen 

pohjamaan maalaji on mää-
ritetty muissa yhteyksissä, 
näitä määrityksiä voi käyttää 
tositteena tarkastuksen yhte-
ydessä.

Jos et tiedä pohjamaan maa-
lajia, sen voi tarkistaa seuraa-
vasti muutamista paikoista 
peltoa. Poista lapiolla muok-
kauskerros 40–50 cm syvyy-
deltä ja ota maanäytekairalla 
kuopan pohjalta maata noin 
40–50 cm syvyyteen asti (80–
100 cm muokkauskerroksen 
pinnasta). Jos tämä maa on 
moreenia, hienoa hietaa tai 
sitä karkeampaa maalajia, 
kyseessä on läpäisevä poh-
jamaa ja joudut käyttämään 
taulukoiden 1 ja 2 pienempiä 
ainemääriä. Jos pohjamaa on 
hiesua, savea tai multamaa-
ta, voit käyttää taulukoiden 
suurempia määriä. Muok-
kauskerroksen maalajilla ei 
ole vaikutusta taulukon valin-
taan. Voit tietenkin aina käyt-
tää pienempiä ainemääriä, 
jos saat niillä riittävän tehon.  

Rikkakasvien torjunta
Taulukossa 1 on esitetty yh-
den tehoaineen valmisteista 
laaditut tankkiseokset ja tau-
lukossa 2 Betanal Progress 
SE:n tankkiseokset. Käytetyt 
ainemäärät ovat aika pieniä, 
joten tankkiseoksissa on 
öljystä syytä käyttää mah-
dollisimman suurta määrää 
olosuhteet huomioon ottaen. 
Hyvä torjuntatulos edellyttää 
normaalia tarkempaa ruis-
kutusten ajoitusta ja mekaa-
nista rikkakasvien torjuntaa 
(harausta). 

Ruiskutuksien lukumäärissä 
on syytä seurata myyntipääl-
lysteiden ohjeita. Yksivuotiset 

Taulukko 2.  Siemenrikkakasvien torjunta pohjavesi-
 alueilla I ja II

Valmiste määrä
g tai l /ha

1. ruiskutus
Safari g 20 - 30
Betanal Progress SE 0,8 - 1,0
FEN l 0,7 - 1,0
Öljy l (0,5) - 0,7 - 1,0
2. ruiskutus
Safari g 20 - 30
Betanal Progress SE 0,8/1,0 - 1,0/1,5
FEN l 0,5/0,7 - 0,5/1,0
Öljy l (0,3) - 0,5 - 0,7 -1,0
3. ruiskutus
Safari g 20 - 30
Betanal Progress SE 0,8/1,0 - 1,0/1,5
FEN l 0,5/0,7 - 0,5/1,0
Öljy l (0,3) - 0,5 - 0,7 -1,0

Huom 1:  Vihreällä merkityt määrät pohjamaaltaan hienoa 
               hietaa tai sitä karkeampaa maata oleville pelloille,
               sinisellä merkityt määrät savipohjaisille pelloille.

Huom 2: Safarin käyttömäärä suhteutetaan torjuttavien
              rikkakasvien lähinnä saunioiden kokoon.

Huom 3: FEN = Betanal SC, Betsana (2000)

Huom 4: Pienempi Progress määrä voidaan yhdistää suurem-

              aan FEN-määrään ja päinvastoin, mutta ei suurimpia
määriä keskenään. 

Huom 3: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,8-
              1,2 l/ha
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siemenrikkakasvit (ns. taval-
liset rikkakasvit) voidaan tor-
jua joko kahdella tai kolmella 
ruiskutuksella (esim. Betanal 
SC, Tramat 500 SC, Betanal 
Progress SE). Jos ruiskutuk-
sia on kolme, pistekuormitus 
on vähäisempi kahteen ruis-
kutukseen verrattuna, joten 
kolme ruiskutusta on suosi-
teltavampi vaihtoehto. Sen 
sijaan täydennysruiskutuksiin 
nykyiset vaatimukset eivät 
anna mahdollisuutta. 

On hyvin mahdollista, että 
alkukesän torjuntatoimen-
piteitä joudutaan täydentä-
mään keski- tai loppukesästä 
ylimääräisellä perkauksella 
etenkin rivien kohdalla. 

Haraukset 
Pienet ainemäärät johtavat 
hyvin todennäköisesti siihen, 
että harauksen merkitys rik-
kakasvitorjunnassa tulee ko-
rostumaan. Haraus on hyvin 
yleisesti tehty kolmannen ruis-
kutuksen jälkeen, jota on täy-
dennetty tarvittaessa keven-
netyllä neljännellä ruiskutuk-
sella lähinnä savikan vuoksi. 

Ympäristötuen täydentävät 
ehdot edellyttävät ruiskutuk-
sissa noudatettavan myyn-
tipäällysteen ohjeita, jolloin 
ruiskutuksia olisikin korkein-
taan kolme. Taulukoiden 1 
ja 2 ainemäärät voi teorias-
sa tietenkin jakaa niin, että 
ruiskutuksia olisi neljä, mut-
ta käytännössä tämä lienee 
mahdotonta nykyisillä val-
misteilla (ruiskutusten teho 
jää liian heikoksi). 

Haraus voidaan joutua teke-
mään eri tavalla ruiskutuksiin 
nähden kuin aikaisemmin. 
Tutkimuskeskuksessa juu-
rikaspellot on usein harattu 
toisen ja kolmannen ruisku-
tuksen välissä ja verrattain 
hyvin tuloksin. Tätä menetel-
mää voi käyttää kaikilla tiloilla 
riippumatta siitä onko lohkoja 
pohjavesialueilla vai ei.

Suojakaistat, -vyöhyk-
keet sekä etäisyydet 
vesistöstä
Suojakaistojen ja -vyöhykkei-
den rikkakasvitorjuntaan ei 
ole tullut muutoksia. Ne hoi-
detaan pohjavesialueilla I ja II  

muuten samoin kuin muillakin 
lohkoilla. Poikkeuksen muo-
dostavat suojavyöhykkeisiin 
pesiytyneet monivuotiset rik-
kakasvit kuten ohdakkeet ja 
valvatit. Jos niitä joudutaan 
torjumaan kemiallisesti, on 
valittava torjunta-aine, jota 
saa käyttää pohjavesialueilla 
I ja II. 

Suojakaistojen ja -vyöhykkei-
den riittävän usein ja ajoissa 
tehty niitto estää ohdakkei-
den ja valvattien kukinnan. 
Myöskään mahdollinen huk-
kakaura ei pääse muodosta-
maan röyhyä. Näillä alueilla 
tiheästä juolavehnäkasvus-
tosta voi olla hyötyä ohdak-
keen ja valvatin kasvun tu-
kahduttajana.

Pohjavesialueille (luokat I, II 
ja III) on mahdollista saada 
erityistukea, mutta tuen eh-
dot ovat siksi vaativat ja poik-
keukselliset, ettei juurikkaan 
viljely kyseisillä alueilla ole 
mahdollista. Alueelliset TE-
keskukset antavat tarkempia 
tietoja erityistuesta.n
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Liisa Eronen, SjT

Kasvintuotannon tarkastus-
keskus (KTTK) ja Suomen 
ympäristökeskus (SYKE) kä-
vivät läpi viime vuonna kaikki 
markkinoilla olevat torjunta-
aineet yhtenäistäen myynti-
päällysteiden tekstejä. Ym-
päristöhaittojen ehkäisy sai 
lähes saman muodon useim-
pien valmisteiden kohdalla. 
Metamitroni-valmisteiden 
(Goltix 700 SC ja KVK-meta/
META) välillä on kuitenkin 
tietty ero sekä käyttömääris-
sä että tankkiseosten koos-
tumuksessa. KVK-metan 
(META) myyntipäällysteestä 
puuttuu maininta käytöstä 
Safarin (triflusulfuroni-metyy-
li) kanssa, joka taas sisältyy 
Goltix 700 SC:n myyntipääl-
lysteeseen (käyttömäärä 0,5 
l/ha/ruiskutuskerta).

EU-tarkastajat käyvät läpi 
tietyn määrän juurikastiloja 
myös ensi kesänä. Viljelijöi-
den kannattaa tarkistaa, että 
Sokerijuurikkaan tasapainoi-
nen kasvinsuojelu -kirjanen 
(Kasvinsuojeluoppaat 9) löy-
tyy tarvittaessa ja lohkokortit 
on täytetty myös torjunta-ai-
neiden osalta. Tasapainoinen 
kasvinsuojeluopas on muissa 
suhteissa ajan tasalla, mutta 
tankkiseosten koostumusta 
on kehitetty edelleen oppaan 
julkaisemisen jälkeen. Nämä 
muutokset on otettu huomi-

Kasvinsuojelu kesällä 2005 
– tarkkuutta torjunta-aineiden 

käyttöön

Viime vuoden joulukuussa julkaistut täydentävät 
ympäristötuen ehdot kiinnittivät erityistä huomio-
ta Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin. 
Pohjavesialueilla I ja II torjunta-aineiden käytölle on 
asetettu erityisen tiukat rajoitukset. Jos tila nauttii 
ympäristötukea, myös muualla sijaitsevilla pelloilla 
on noudatettava valmisteiden myyntipäällysteissä 
esitettyjä rajoituksia ja käyttömääriä. Ympäristötuki 
edellyttää viljelyssä noudatettavan hyviä viljelyme-
netelmiä. Kasvinsuojelun osalta nämä periaatteet on 
koottu Sokerijuurikkaan tasapainoinen kasvinsuoje-
lu -oppaaseen.    

Taulukko 1. Siemenrikkakasvien torjunta hiekka-,
hieta-, hiesu- ja moreenimailla.

Valmistemäärä
l, kg tai g /ha

1. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)

(Safari g) (20 - 30)
Tramat 500 SC 0,1 - (0,2)
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,5 - 2,0
Öljy  (0,3) - 0,5 - 0,7- (1,0)
2. ja 3. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5)
Safari (g) 20 - 30 
Tramat 500 SC 0,2 - 0,3
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,5 - 2,0 
Öljy  (0,3) - 0,5 - 0,7

Huom 1: Safari-ohjelmaa suositellaan rikkakasvistolle,
              jossa on runsaasti saunioita, ristikukkaisia
              rikkakasveja, rusokkia, kylänurmikkaa, rauta-
              nokkosta, linnunkaalia ja tattareita.

Huom 2: Metamitronia (Goltix 700 SC) käytetään 
              Safarin kanssa 0,5 kg tai 0,5 l/ha.

Huom 3: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,8-

              1,2 l/ha
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oon taulukoissa 1–4. Taulu-
koihin on lisäksi yhdistetty 
metamitroni- ja Safari-ohjel-
mien käyttöohjeet. Tarkastus-
ta varten kannattaa säilyttää 
tämä Juurikassaran numero. 

Ruiskutusohjelmat
Rikkakasvien torjuntaan ei 
ole tullut uusia valmisteita, 
joten torjuntaperiaatteet ovat 
samat kuin viime vuonna. 

Taulukoiden 1 ja 2 tankki-
seoksiin on käytetty yhden 
tehoaineen valmisteita ja 
taulukoiden 3 ja 4 seoksissa 
pohjana on kolmen tehoai-
neen valmiste Betanal Prog-
ress SE. Safaria käytettäessä 
Goltix 700 SC:n määrä on 0,5 
litraa hehtaaria kohti. 

Kuten viime vuonna käyttö-
määrille annetaan vain ääri-
arvot metamitroni-valmistei-
ta ja öljyä lukuun ottamatta. 
Pienimpiä ainemääriä suo-
sitellaan erittäin hyviin tor-
juntaoloihin, normaalioloissa 
määrät löytyvät ”haarukan” 

a)

b)

c)

Safari-ohjelmien rikkakasveja: a) taskuruoho, b) rautanokkonen, c) rusokki, d)  linnunkaali, 
e) peltosaunio

d) e)

Taulukko 2. Siemenrikkakasvien torjunta savi- ja
multamailla

Valmistemäärä
l, kg tai g /ha

1. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)

(Safari g) (20 - 30)
Tramat 500 SC 0,2 - (0,3)
Betanal SC/Betasana 2000 SC 2,0 - 2,5
Öljy  0,5 - 1,0 - (1,5)
2. ja 3. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK - meta (0,5) - 1,0 - (1,5)
Safari (g) 20 - 30
Tramat 500 SC 0,3 - 0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC 2,0 - 2,5
Öljy  0,5 - 1,0

Huom 1: Safari-ohjelmaa suositellaan rikkakasvistolle,
              jossa on runsaasti saunioita, ristikukkaisia
              rikkakasveja, rusokkia, kylänurmikkaa, rauta-
              nokkosta, linnunkaalia ja tattareita.

Huom 2: Metamitronia (Goltix 700 SC) käytetään
Safarin kanssa 0,5 kg tai 0,5 l/ha.

Huom 3: Multamailla metamitronin määrä on 2,0 kg 

              tai l/ha.

Huom 4: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,8-

              1,2 l/ha



24 - Juurikassarka 2/2005

puolivälistä ja kuivissa olois-
sa tarvitaan suurimmat käyt-
tömäärät. Ainemäärät on 
aina sopeutettava myös rik-
kakasvien kokoon (suurem-
mat rikat – enemmän ainetta) 
ja kuivuuteen. 

Matarat, piha- ja kiertotatar 
ovat etofumesaatti-kasveja, 
jotka vaativat Tramat 500 SC:
stä tai Betanal Progress SE:
stä suurempia määriä jo en-
simmäisestä ruiskutuksesta 
lähtien. Runsasta savikka-
kasvustoa torjuttaessa on 
hyvä käyttää suurempaa Be-
tanal- tai Betasana-määrää. 

ruiskutuksessa 2,5 l/ha. 

Goltix ja KVK-meta (META) 
sisältävät tehoaineenaan me-
tamitronia, joka on pääasias-
sa maavaikutteinen ja toimii 
hyvin kosteissa oloissa. Jos 
ensimmäisessä ruiskutuk-
sessa ei käytetä Safaria, Gol-
tixeja tai KVK-metaa (META) 
suositellaan käytettäväksi 1,5 
l tai kg hehtaaria kohti. Tämä 
koskee erityisesti pitkään 
juurikkaan viljelyssä olleita 
lohkoja sekä pihatatarpelto-
ja. Multamailla Goltixeja tai 
KVK-metaa (META) tarvitaan 
(1,5)–2,0 l tai kg/ha.

Jos ruiskutukset aloitetaan 
metamitroni-ohjelmalla ilman 
Safaria, peltosaunio voi olla 
liian suurta toisessa ruisku-
tuksessa Safarin käyttömää-
rille. Näissä tapauksissa kan-
nattaa tankkiseokseen lisätä 
pieni määrä Matrigonia (0,3 
l/ha). 

Ruiskutusten lukumäärä
Valmisteiden myyntipäällys-
teissä on annettu käyttömää-
rät kahden ja kolmen ruis-
kutuksen ohjelmille. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että ruisku-
tusten määrä pitäisi rajoittaa 
myyntipäällysteen mukaan 
kolmeen. Sokerijuurikkaan 
tasapainoinen kasvinsuojelu 
-oppaassa mainitaan kuiten-
kin täydentävät ruiskutukset 
tai kaksi peräkkäistä ruisku-
tusta, jos ruiskutus on sel-
västi myöhässä esim. ympä-
ristöolosuhteista johtuen tai 
edellisessä ruiskutuksessa 
on epäonnistuttu.

Jos EU-tarkastajat kiinnittävät 
huomiota ruiskutusten mää-
rään ja ruiskutuksia on use-

Taulukoissa 3 ja 4 on annettu 
käyttömäärät sekä Betanal 
Progress SE:lle että fenmedi-
faamille (Betanal SC/Betasa-
na 2000). Jos Betanal Prog-
ress SE:tä ”laimennetaan” 
fenmedifaamilla, Betanal 
Progress SE:n ja fenmedifaa-
min yhteismäärä ei karkeilla 
kivennäismailla saa ylittää 
ensimmäisessä ruiskutuk-
sessa 1,5 l/ha eikä toises-
sa ja kolmannessa 2,0 l/ha. 
Savi- ja multamailla vastaavat 
Progressin ja fenmedifaamin 
yhteismäärä on ensimmäi-
sessä ruiskutuksessa 2,0 l/ha 
ja toisessa ja kolmannessa 

Taulukko 3. Siemenrikkakasvien torjunta hiekka-, Taulukko 4. Siemenrikkakasvien torjunta savi- ja
hieta-, hiesu- ja moreenimailla. multamailla

Valmistemäärä Valmistemäärä
l, kg tai g /ha l, kg tai g /ha

1. ruiskutus 1. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0) Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)

(Safari g) (20-30) (Safari g) (20-30)
Betanal Progress SE (0,8)-1,0-1,5 Betanal Progress SE 1,0 - 1,5 - (2,0)
Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 0,5 - 1,0 Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 0,5 - 1,0 
Öljy 0,3 - 0,7 - (1,0) Öljy 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. ja 3. ruiskutus 2. ja 3. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5) Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5)
Safari (g) 20 - 30 Safari (g) 20 - 30
Betanal Progress SE 1,0 - 2,0 Betanal Progress SE 1,0 - 2,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 1,0 - 1,5 Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 1,5 - 2,0
Öljy 0,3 - 0,7 Öljy 0,5 - 1,0

Huom 1: Safari-ohjelmaa suositellaan rikkakasvistolle, Huom 1: Safari-ohjelmaa suositellaan rikkakasvistolle,
              jossa on runsaasti saunioita, ristikukkaisia               jossa on runsaasti saunioita, ristikukkaisia
              rikkakasveja, rusokkia, kylänurmikkaa, rauta-               rikkakasveja, rusokkia, kylänurmikkaa, rauta-
              nokkosta, linnunkaalia ja tattareita.               nokkosta, linnunkaalia ja tattareita.

Huom 2: Metamitronia (Goltix 700 SC) käytetään Safarin Huom 2: Metamitronia (Goltix 700 SC) käytetään Safarin
              kanssa 0,5 l/ha.               kanssa 0,5 l/ha.

Huom 3: Jos olosuhteet 1. ruiskutuksessa ovat erittäin Huom 3: Multamailla metamitronin määrä on 2,0 kg 
              hyvät, Progressia voi käyttää 0,8 l/ha.               tai l/ha.

Huom 4: Jos rikkakasvistossa on runsaasti savikoita, osan Huom 4: Jos rikkakasvistossa on runsaasti savikoita, osan
              Progressia voi korvata fenmedifaamilla (FEN).               Progressia voi korvata fenmedifaamilla (FEN).

Huom 5: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,8- Huom 5: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,8-
              1,2 l/ha               1,2 l/ha
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ampi kuin kolme, kannattaa 
asia perustella tasapainoisen 
oppaan sivulla 14 esitetyllä 
kohdalla. 

Haraus
Jos ruiskutuksen määrä ra-
jataan kolmeen, se tarkoittaa 
harauksen ”uudelleen sijoit-
tamista” ruiskutuksiin näh-
den. Sokerijuurikkaan Tutki-
muskeskuksessa harauksia 
on tehty toisen ja kolmannen 
ruiskutuksen välissä ja ver-
rattain hyvin tuloksin. Haraus 
tuo aina maan pintaan uusia 
itämättömiä siemeniä, joiden 
kehittymiseen menee vähin-

tään viikko. Jos aikaisemmis-
ta ruiskutuksista on jäänyt rik-
kakasveja eivätkä ne kunnolla 
peity harauksen yhteydessä, 
kolmannessa ruiskutuksessa 
voi olla hyvin epätasainen 
rikkakasvisto torjuttavana. 
Toisena vaihtoehtona on ha-
rauksen siirtäminen lähelle 
rivivälien umpeutumista. 

Suojakaistat, -vyöhyk-
keet ja etäisyydet vesis-
töstä 
Suojakaistat ja – vyöhykkeet 
hoidetaan samoin kuin aikai-
semminkin. Jos ohdakkeita 
tai valvatteja joudutaan tor-
jumaan kemiallisesti, toimen-
piteestä on tehtävä ilmoitus 
kunnan ympäristösihteerille 
tai maatalouselinkeinoasia-
miehelle etukäteen.

Kaikilla juurikkaalla käytetyil-
lä ruiskutteilla on vesistörajoi-
tus, joka on valmisteesta riip-
puen 10–25 metriä. Rajoitus 
on mainittu valmisteen myyn-
tipäällystetekstin kohdassa 
Ympäristöhaittojen ehkäisy. 

Torjunta-aineiden vesistörajoitukset ovat 10–25 metriä. 

Taulukko 3. Siemenrikkakasvien torjunta hiekka-, Taulukko 4. Siemenrikkakasvien torjunta savi- ja
hieta-, hiesu- ja moreenimailla. multamailla

Valmistemäärä Valmistemäärä
l, kg tai g /ha l, kg tai g /ha

1. ruiskutus 1. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0) Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)

(Safari g) (20-30) (Safari g) (20-30)
Betanal Progress SE (0,8)-1,0-1,5 Betanal Progress SE 1,0 - 1,5 - (2,0)
Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 0,5 - 1,0 Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 0,5 - 1,0 
Öljy 0,3 - 0,7 - (1,0) Öljy 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. ja 3. ruiskutus 2. ja 3. ruiskutus
Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5) Goltix, Goltix 700 SC tai KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5)
Safari (g) 20 - 30 Safari (g) 20 - 30
Betanal Progress SE 1,0 - 2,0 Betanal Progress SE 1,0 - 2,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 1,0 - 1,5 Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 1,5 - 2,0
Öljy 0,3 - 0,7 Öljy 0,5 - 1,0

Huom 1: Safari-ohjelmaa suositellaan rikkakasvistolle, Huom 1: Safari-ohjelmaa suositellaan rikkakasvistolle,
              jossa on runsaasti saunioita, ristikukkaisia               jossa on runsaasti saunioita, ristikukkaisia
              rikkakasveja, rusokkia, kylänurmikkaa, rauta-               rikkakasveja, rusokkia, kylänurmikkaa, rauta-
              nokkosta, linnunkaalia ja tattareita.               nokkosta, linnunkaalia ja tattareita.

Huom 2: Metamitronia (Goltix 700 SC) käytetään Safarin Huom 2: Metamitronia (Goltix 700 SC) käytetään Safarin
              kanssa 0,5 l/ha.               kanssa 0,5 l/ha.

Huom 3: Jos olosuhteet 1. ruiskutuksessa ovat erittäin Huom 3: Multamailla metamitronin määrä on 2,0 kg 
              hyvät, Progressia voi käyttää 0,8 l/ha.               tai l/ha.

Huom 4: Jos rikkakasvistossa on runsaasti savikoita, osan Huom 4: Jos rikkakasvistossa on runsaasti savikoita, osan
              Progressia voi korvata fenmedifaamilla (FEN).               Progressia voi korvata fenmedifaamilla (FEN).

Huom 5: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,8- Huom 5: Jos öljynä on BioBeet, käyttömäärät ovat 0,8-
              1,2 l/ha               1,2 l/ha
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Tankkiseos muodostetaan 
yleensä useammasta val-
misteesta, joten etäisyys 
vesistöön määräytyy sen 
valmisteen mukaan, jolla on 
suurin etäisyys. Yksivuotisia 
siemenrikkakasveja torjutta-
essa etäisyydeksi tulee lähes 
aina 25 m. 

Suomen ympäristökeskuk-
sesta (SYKE) saadun tiedon 
mukaan vesiraja määritet-
täisiin ruiskutushetken vesi-
rajasta. Jos järven, lammen 
tai joen vesiraja vaihtelee 
huomattavasti kesän aikana 
sateisuudesta tai kuivuudes-
ta johtuen ja 25 m raja vesis-
töstä ulottuu pellon puolelle, 

viljelijän olisi ruiskutusten yh-
teydessä hyvä panna muis-
tiin tai merkitä pellolle, missä 
kyseinen raja sijaitsee ruisku-
tushetkellä. Tämä siltä varal-
ta, että tarkastajat kiinnittävät 
huomiota vesistöetäisyyksiin. 

Talousveden lähteet 
Kaivojen ja lähteiden ympä-
rille on nykyisten vaatimusten 
mukaan jätettävä 30–100 m 
levyinen torjunta-aineella kä-
sittelemätön suojavyöhyke. 
Vedenottamoita koskevat 
omat suojakaistarajoituksen-
sa. Näiden vyöhykkeiden 
leveydet on hyvä selvittää 
kunnallisilta ympäristöviran-
omaisilta.

Kaivojen ja lähteiden suo-
javyöhykerajoitus koskee 
lähes kaikkia rikkakasvihä-
vitteitä, vain Safari, Agil 100 
EC ja Targa Super 5 SC ovat 
rajoituksen ulkopuolella. Tu-
hohyönteisruiskutteista rajoi-
tusta ei mainita Fastac 50:n, 
Karate 2.4 WG:n, Sumi Alfa 5 
FW:n eikä Kestac 50:n myyn-
tipäällystetekstissä. Sen si-
jaan rajoitus koskee dimeto-
aatteja (esim. R-dimetoaatti 
BASF, Roxion, Danadim) ja 
Decis 25 EC:tä.

Gaucho- ja Cruiser-siemenen 
kohdalla suositellaan jätet-
täväksi kaivojen ja lähteiden 
ympärille edellä mainittu suo-
javyöhyke. 

Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että kaivoja ja lähteitä 
ympäröivällä suoja-alueella 
on mahdollista viljellä juu-
rikasta, mutta rikkakasvit 
joudutaan tällä alueella tor-
jumaan mekaanisesti (hara-
us ja perkaus), juolavehnää 
lukuun ottamatta. 

Internet-tiedotteet
Tulevan kesän aikana rikka-
kasvien torjuntaohjeet tarken-
netaan olosuhteita vastaavik-
si. Yhteydet (linkit) löytyvät 
SjT:n kotisivulta osoitteesta 
www.sjt.fi/ajankoht.htm. n

Onnistunut rikkakasvientorjunta.
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Rikkakasvihävitteet toimivat 
parhaiten noin 20°C:ssa. 
Lämpötilan suhteen alaraja 
on 10°C, sitä alhaisemmissa 
lämpötiloissa teho jää yleensä 
erittäin huonoksi. Erinomai-
nen teho edellyttää lisäksi 
korkeaa ilman suhteellista 
kosteutta ruiskutushetkellä. 
Tällöin rikkakasvien ilmara-
ot ovat auki ja torjunta-aine 
pääsee niiden kautta lehtien 
sisäosaan. Lievästi kostean 
kasvuston ja maan ruiskutta-
minen antaakin hyvän tulok-
sen.

Torjuntatehot määräytyvät 
myös tehoaineen vaikutusta-
van mukaan. Lehtivaikuttei-
set valmisteet, kuten Tramat 
500 SC, Betanal SC/Betasa-
na 2000 ja Betanal Progress 
SE, vaikuttavat nopeammin. 
Sen sijaan maavaikutteisten 
tehoaineiden (Goltixit, KVK-
meta/Meta, Pyramin) vaiku-
tus näkyy viiveellä. Jos kesä 
on kuiva, maavaikutteiset te-
hoaineet voivat jäädä maan-
pintaan, jolloin tankkiseok-

Ruiskutustehot ja 
vaikutusajat

Liisa Eronen, SjT

sen vaikutus jää pelkästään 
lehtivaikutteisten aineiden 
varaan. Tämä on eräänä syy-
nä heikkoihin tehoihin kuivina 
kesinä.

Maavaikutteisten aineiden 
teho näkyy rikkakasveissa 
noin viikon kuluttua satees-
ta. Tänä aikana tehoaine 
liukenee veteen, kulkeutuu 
maan vedessä rikkakasvin 
juuriin ja juurien kautta itse 
rikkakasviin. Mitä enemmän 
ruiskutuksen jälkeen sataa, 
sitä parempi on yleensä 
maavaikutteisten aineiden 
teho. Muutaman millin sade 
ei kovinkaan paljoa paranna 
maavaikutteisten aineiden 
torjuntatehoa. 

Metamitroneilla (Goltixit, 
KVK-meta ja META) on myös 
jonkin verran lehtivaikutusta, 
joten niitä ei kannata kuivis-
sa oloissakaan täysin jättää 
pois tankkiseoksesta. Sen 
sijaan maa- ja lehtivaikutteis-
ten aineiden välinen suhde 
on hyvä huomioida eri olo-

suhteissa; kuivissa oloissa 
enemmän lehtivaikutteisia ai-
neita ja kosteissa vuorostaan 
enemmän maavaikutteista 
torjunta-ainetta.

Rikkahävitteiden vaiku-
tus ja lämpötila
Torjunta-aineiden kulkeutumi-
nen kasviin ja kasvissa mää-
räytyy kasvin aineenvaihdun-
nan nopeuden mukaan. Jos 
ilman lämpötila on alhainen, 
torjunta-aineet kulkeutuvat ja 
vaikuttavat hitaasti. Lämpöti-
lan noustessa aineiden kul-
keutuminen ja vaikutus pa-
ranee, jolloin ruiskutustehot 
näkyvät nopeammin.

Jos päivälämpötilat ruisku-
tuksen aikoihin ja sen jälkeen 
lähentelevät 10°C:tta, lehti-
vaikutteisten aineiden tehot 
alkavat näkyä vasta reilun 
viikon kuluttua ruiskutukses-
ta. Täydellinen teho on vasta 
10–15 vuorokauden jälkeen. 
Lämpötilan ollessa lähem-
pänä 15°C:tta ensimmäiset 
viitteet lehtivaikutteiden te-

Rikkakasvien torjunta tuntuu onnistuvan jokainen vuosi vähän eri tavalla. 
Toisina vuosina varman tuntuinen tankkiseos ei osoita tehon merkkejä 

vielä viikkoon, kun sama seos vuotta aikaisemmin on tuhonnut jo puolet 
rikkakasveista. Ruiskutuksen jälkeen selvästi ”kuollut” rikkakasvi onkin 

muutaman viikon jälkeen kukoistava kasvi, jonka saaminen pois pellolta on 
työn ja kukkaron huomattavan kevenemisen takana. 
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hosta näkyvät noin 5–7 vuo-
rokautta ruiskutuksen jälkeen 
ja teho alkaa olla täydellinen 
noin 7–10 vuorokautta ruis-
kutuksesta. Lämpötilan ol-
lessa 20°C:tta tai hiukan sitä 
korkeampi lehtivaikutteisten 
aineiden teho alkaa näkyä jo 
2–3 vuorokauden kuluttua. 
Jos ilman suhteellinen koste-
us on korkea, öljyä riittävästi 
ja päivälämpötila yli 20 °C:tta 
ensimmäiset viitteet tehosta 
voivat näkyä jo 1–2 vuorokau-
den sisällä. Kuivuus hidastaa 
aina aineiden kulkeutumista 
kasviin ja pidentää vaikutus-
aikoja. 

Riittävä teho
Toinen keskeinen tekijä tor-
juntatulosta arvioitaessa on 
riittävä teho. Rikkakasvi, jon-
ka lehdet ovat kuolleet, ei 
välttämättä ole täysin kuollut. 
Jos lehtihangoissa olevat 
kasvupisteet ovat vihreät, 
rikkakasvissa on vielä ”hen-
ki jäljellä” ja se toipuu hyvin 
todennäköisesti. Tässä suh-
teessa pahimpia ovat mata-
rat, piha- ja kiertotatar sekä 
savikat.  

Kertaalleen ”palaneen” rikka-
kasvin torjunta on huomatta-
vasti vaikeampaa myöhem-
min. Rikkakasvissa on nimit-
täin oltava riittävästi elävää 
lehtipinta-alaa, jotta se saa 
riittävästi torjunta-ainetta 

Rikkakasvihävitteiden tie kasviin. a) punainen kaarinuoli 
hidas tie: lehden vaha- ja pintakerroksen läpi lehden si-
sään => johtosolukkoon => eri osiin kasvia (1–1,5 viikkoa), 
b) sininen kaarinuoli nopea tie: ilmarakojen kautta lehden 
sisään => johtosolukkoon => eri osiin kasvia (1–2 vuoro-
kautta); c) keltainen kaarinuoli maavaikutteisten aineiden 
kulkutie (hidas): liukeneminen maan veteen => juuriin => 
johtosolukkoon => eri osiin kasvia (1,5–2 viikkoa).

ruiskutuksessa. Tästä syystä 
epäonnistunut ruiskutus on 
pyrittävä korjaamaan mah-
dollisimman pian ennen kuin 
lehtikuolema on edennyt liian 
pitkälle.n
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Juuri,
kas juuri nyt!

Olethan jo tehnyt ensi kesää varten alkuvalmistelut, kuten kasvinsuojeluaine-
hankinnat? Kemira GrowHow’n Betanal-ohjelmalla varmistat puhtaan juurikaspellon.

Betanal® Progress SE
• rikkakasvien ykköstorjuja
• laajatehoinen
• ympäristö- ja

käyttäjäystävällinen

BioBeet-öljy
• rapsiöljypohjainen
• Pohjoismaiden

markkinajohtaja

Muista myös vanhat tutut Betanal® SC, Tramat® 500 SC ja Fastac® 50!
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Viimeisin branditutkimus teh-
tiin marraskuussa 2004. Suo-
messa siihen osallistui 1 039 
eri-ikäistä vastaajaa eri puolil-
la maata. Tulokset osoittavat, 
että DanSukker-tuotemerkin 
tunnettuus Suomessa on hy-
vällä tasolla. 86 % vastaajista 
tunnisti merkin joko spontaa-

DanSukker – tuttu merkki 
suomalaisille

Inari Kettula, Sucros Oy

DanSukker on Daniscon kuluttajatuotteiden tuotemerkki. DanSukker-merkin 
alla myydään sokereita ja siirappeja mm. Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, 

Norjassa ja Baltian maissa. Tuotemerkin tunnettuutta näissä maissa mitataan 
vuosittain ACNielsenin toteuttamalla branditutkimuksella1 . Tutkimuksesta 

saatavat tulokset ovat tärkeä markkinointisuunnittelun työkalu, ne näyttävät 
missä mennään ja mihin suuntaan DanSukker-markkinointia on kehitettävä. 

nisti tai autettuna (kuva 1). 
Suomen lisäksi ainoastaan 
Tanskassa saatiin yhtä hyvä 
tulos. Suomen tuloksen ar-
voa lisää se, että DanSukker-
tuotemerkki on ollut Tanskan 
markkinoilla jo yli parikym-
mentä vuotta ja Suomessa 
vasta vajaat neljä vuotta. 

Hyvä tunnettuus osoittaa, 
että Suomessa v. 2001 toteu-
tettu sokerien ja siirappien 
pakkaus- ja tuotemerkkiuu-
distus DanSukkeriksi on on-
nistuttu viemään hyvin perille 
suomalaisille kuluttajille. Itse 
asiassa DanSukker tunne-
taan jo lähes yhtä hyvin kuin 

Kuva 1.

2001 2002 2003 2004

DanSukker 21 34 41 42

Suomen Sokeri 47 37 37 33

Danisco Sugar 3 2 12 4

Fruisana 1

Muut merkit 30 21 17 17

En osaa sanoa 18 22 22 21

Dansukker-tunnettuus 2004

Spontaani tunnettuus Autettu tunnettuus

Liettua 20 42

Latvia 5 27

Viro 35 25

Norja 38 46

Tanska 55 31

Ruotsi 41 38

Suomi 42 44

Sokerimerkkien tunnettuus Suomessa
"Mitä sokerimerkkejä tunnette?" (Spontaani tunnettuus)
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1 Brandi (brändi) tulee englanninkielisestä sanasta brand, jolla tarkoitetaan tuotetta tai palvelua, jonka kuluttaja 
tuntee hyvin nimeltä ja johon hän on oppinut luottamaan. 

Suomen Sokeri–tuotemerkki 
aikoinaan (kuva 2). 

Tunnettuuden lisäksi vuosit-
taisessa branditutkimukses-
sa selvitetään myös, miten 
kuluttajat kokevat DanSuk-
ker-tuotemerkin viiden ta-
voiteltavan ominaisuuden 
osalta. Nämä ominaisuudet 
ovat luotettavuus, laatu, aito-
us/luonnollinen makeuttaja, 
nykyaikaisuus ja kansainvä-
lisyys. 

Yli kolme neljästä vastaajasta 
kertoo luottavansa DanSuk-
ker-merkkiin. Tätäkin useam-

malle DanSukker merkitsee 
laatua (78 %). 

Sekä luotettavuuden että 
laadun osalta tyytyväisten 
vastaajien osuus kasvoi viisi 
prosenttia vuoden 2003 tu-
loksista. Kaikkein vahvimmin 
DanSukker-mielikuvaan liite-
tään kysytyistä ominaisuuk-
sista kansainvälisyys (86 %). 
Ilahduttavaa on myös, että 
yhä useampi vastaaja kokee 
DanSukkerin aitona, luonnol-
lisena makeuttajana (2004: 
72 % vs. 2003: 66 %). Nyky-
aikaisena merkin kokee 67 % 
vastaajista.

DanSukker on siis onnistu-
nut neljässä vuodessa saa-
vuttamaan hyvän aseman 
suomalaisten kuluttajien 
mielissä. Mutta työ brandin 
rakentamiseksi ja vahvista-
miseksi jatkuu. Kuten viime 
vuonna alkanut kidesokerin 
tuonti Baltiasta osoittaa, kil-
pailu sokerihyllyssä kiristyy. 
Tavoitteenamme on vahva 
DanSukker, jonka kuluttaja 
haluaa ja valitsee jokaisessa 
ostotilanteessa. n

Kuva 2.

2001 2002 2003 2004

DanSukker 21 34 41 42

Suomen Sokeri 47 37 37 33

Danisco Sugar 3 2 12 4

Fruisana 1

Muut merkit 30 21 17 17

En osaa sanoa 18 22 22 21

Dansukker-tunnettuus 2004

Spontaani tunnettuus Autettu tunnettuus

Liettua 20 42

Latvia 5 27

Viro 35 25

Norja 38 46

Tanska 55 31

Ruotsi 41 38

Suomi 42 44

Sokerimerkkien tunnettuus Suomessa
"Mitä sokerimerkkejä tunnette?" (Spontaani tunnettuus)
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Kongskilde Vibro Crop -harat
Myynti:  Oy Kongskilde Juko Ltd, Mynämäki
  Olli Rauhala   puh. 02-439 3254 / 050-582 0054

  Agrimarket-myymälät

Varaosat: Oy Kongskilde Juko Ltd, Mynämäki
  puh. 02-439 3208
  Agrimarket-myymälät
  
  Maatilavarasto, Mynämäki   puh. 02-430 7326 / 0400-741 901

Tim-Thyregod kameraohjatut harat
Myynti:  Agrimarket - ketju
  Lisätietoja mm. Jyrki Lepistö   puh. 09-188 6084

Varaosat: Agrimarket/Oy Kongskilde Juko Ltd

Gaspardo – harat ja tarkkuuskylvökoneet
Myynti:  Turun Konekeskus Oy, Turku
  Pekka Heinonen   puh. 02-276 4800/040-825 8230

Salo - haran varaosat
  Orvo Leino, Perniö   puh. 02-735 0124/0440-742 009
  Maatilavarasto, Mynämäki   puh. 02-430 7326/0400-741 901

Kongskilde Demeter Centra – tarkkuuskylvökoneet
Myynti ja 
varaosat: Agrimarket/Oy Kongskilde Juko Ltd

Stanhay – tarkkuuskylvökoneet
Varaosat: K-maatalouskaupat

Tume – tarkkuuskylvökoneet
Myynti:  K-maatalouskaupat

Varaosat:  Nokka Tume Oy
  Puh.  (03) 685 5456
   (03) 685 5459
  K– maatalouskaupat
  Maatilavarasto, Mynämäki puh. 02-430 7326 / 0400-741 901

Markkinoilla olevat harat, 
tarkkuuskylvökoneet ja niiden varaosat
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Sokeripitoisuus
ennätystasoa

Tosi hyvä 
Ramularian kestävyys

Silmää
menestymisellesi

KWS SCANDINAVIA AB
Jörg Philipps
Tel.: +49-5561 311 628 
Fax: +49-5561 311 928
E-mail: j.philipps@kws.de

Me huolehdimme startista.

www.kws.com

Sopiva aikaiseen

sadon korjuuseen
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 Yhteystiedot 
SUCROS OY  
Salon konttori ja tehdas     24100 Salo (02) 77 421  
   faksi (02) 774 2287

Säkylän tehdas  27800 Säkylä (02) 8397 4100 

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@danisco.com 
Maatalousjohtaja Matti Kukkola Salon tehdas  (09) 297 4703
   0400 407 916
KONSULENTIT (Tavattavissa klo 8.00 jälkeen työpaikalla.) 
Ahvenanmaa Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
  22240 Hammarland 0400 224 143

Vakka-Suomi Matti Hento Arolantie 106 (02) 841 6961
  23500 Uusikaupunki 0400 222 546 
   faksi (02) 841 6959 

Salonseutu Antero Sorrola Kapteeninkatu 5 (02) 774 2327  
  24100 Salo 0400 223 395

Salonseutu Pentti Suominen Maununtie 13 (02) 774 2221  
  31500 Koski Tl 0400 223 396 

Eteläinen Uusimaa ja Turunmaa Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
  10300 Karis 040 533 6497
     s-posti:
     staffan.eliasson@ 
     nsl.fi
Häme ja Uusimaa  Heikki Salovaara Lavinto    (019) 739 560 
  12350 Turkhauta 0400 637 510 
     faksi (019) 739 561

Häme ja eteläinen Pirkanmaa Heikki Väisänen Torppikulma 74 (03) 671 3803
   13720 Parola 0400 416 992  
   faksi (03) 671 3802

Itä-Suomi  Jaakko Heinola Kettukivenkatu 15 0207 472 606 
   53810 Lappeenranta  0400 207 064 
    faksi (05) 453 0008 
    s-posti:  
    jaakko.heinola@ 
    proagria.fi

Itä-Suomi Mauri Ruuth Taipaleentie 10 (015) 412 266      
   51130 Vanhamäki 0400 214 684 
    faksi (015) 412 266 

LÄNNEN TEHTAAT OYJ Viljelyosasto   27800 Säkylä 010 402 4400  
   faksi (02) 8397 4622

Lännen Tehtaat Oyj:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@apetit.fi

Viljelyjohtaja Pekka Kurri   010 402 4401 
   

Viljelypäällikkö  Timo Kaila  010 402 4410
     

Kenttäpäällikkö  Timo Mäki  010 402 4420 
    

Tutkimusagrologi Heimo Holma  010 402 4423
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KONSULENTIT (Tavattavissa klo 8.00 jälkeen työpaikalla.) 
 Paavo Inkinen Plassinkulma 010 402 4427 
   27800 Säkylä koti (02) 867 1177
   

 Matti Perttu Harolantie 439 010 402 4425  
  27400 Kiukainen  

Pohjanmaa Matti Antila Könnintie 144 010 402 4424 
                                60800 Ilmajoki faksi (06) 424 6723

Österbotten Jan-Erik Back Österbottens Svenska  010 402 4428  
                                Lantbrukssällskap     
  Kauppapuistikko 16 D
                                65100 Vaasa 

Räpin koetila:                                 Huhdintie 32 B 
                                27710 Köyliö

Tilanhoitaja Hannu Uusi-Laurila                                         010 402 4431
    

Kenttämestari Aulis Hakala  010 402 4432  
   

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS  Korvenkyläntie 201  (02) 770 8200 
     25170 Kotalato faksi (02) 770 8282
SjT:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@danisco.com 

Johtaja Nils Lindroos   (02) 770 8201
   040 582 3202 

Lajikkeet Marte Römer-Lindroos (02) 770 8215 
   040 773 9343

Laatu ja lannoitus Matti Erjala     (02) 770 8202
   040 773 2363     

Kasvinsuojelu Liisa Eronen   (02) 770 8210
   040 773 4323

Koneasiat Pentti Hoikkala   (02) 770 8203
   040 773 5393

Laboratorio:       
Asiakaspalvelu Niina Mettala-Virta  (02) 770 8236

Analyysipalvelu Päivi Lamminen  (02) 770 8207
    040 773 2383 

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT

MTK:n ja SLC:n n sokerijuurikas-
valiokunnan puheenjohtaja Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
  23140 Hietamäki 0400 828 375
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
sihteeri Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
  00100 HELSINKI 040 558 0512
Sokerijuurikkaan viljelijöiden 
neuvottelukunnan puheenjohtaja          Petri Lauttia Lauttiantie 94 (03) 618 9630
   14300 Renko 050 520 4059
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3 rkl Culinary Punaviinisiirappia
3 rkl riistafondia 

3 dl vettä
8 rouhittua katajanmarjaa
½ tl kuivattua timjamia tai 
2 tuoretta timjaminoksaa

1 tl perunajauhoja

Mittaa kastikkeen aineet perunajauhoja lukuun ottamatta kattilaan. Keitä 5–10 
minuuttia. Sekoita perunajauhot vesitilkkaan ja kaada seos kattilaan ohuena 
nauhana koko ajan sekoittaen. Anna kiehahtaa. Siivilöi kastike lämmitettyyn 

kastikeastiaan. Tarjoa paistetun lihan, erityisesti riistan tai linnun kastikkeena.

Punaviini-
riistakastike

(4 annosta)


