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Tässä numerossa raportoidaan totuttuun  
tapaan sokeritehtaiden käyntikaudesta 

ja juurikkaiden kuljetuksista. Kun käyntikausi 
alkoi syyskuun lopulla, sokeripoliittinen tule-
vaisuus oli täysin auki. Onneksi epävarmuus 
ei mitenkään heijastunut käyntikauden toimin-
taan. Korjuukausi oli edullinen ja työt sujuivat 
pelloilla vauhdikkaasti, kuljetukset hoidettiin 
mallikkaasti ja tehtailla tehtiin tuotantoennä-
tyksiä useaan kertaan. Prosessihäiriöitä oli 
varsin vähän. 

Käynnin loppuvaiheessa ilmeni kuitenkin  
vaikeuksia, koska  juurikkaan laatu oli 

voimakkaasti heikentynyt aumauksen aikana. 
Pääasiallinen syy tähän oli lämmin sää, joka 
hyvin peitetyissä aumoissa johti liian korkeaan 
lämpötilaan, jolloin homeet lisääntyivät ja osa 
juurikkaista pilaantui. Vilkas hengitystoiminta 
kulutti sokeria, sokeripitoisuus laski nopeas-
ti. Sokeritehtaissa saatiin tilanne hallintaan 
prosessia trimmaamalla, mutta lopputuot-
teen tekninen laatu heikkeni. Juurikkaan va-
rastointiin pitää jatkossa kiinnittää enemmän 
huomiota. Viime syksynä aumoja olisi pitänyt 
tuulettaa tehokkaammin.

Viime vuoden juurisato oli toiseksi paras  
vuoden 1997 jälkeen. Sokerisato heh-

taarilta oli kaikkien aikojen paras korkeahkon 
sokeripitoisuuden ansiosta. Valitettavasti EU 
leikkasi sokerikiintiötämme, mikä kasvatti C-
juurikkaiden osuutta ja pudotti sadon keski-
hintaa. Siitä huolimatta taloudellinen tulos oli 
keskimääräistä parempi.

Uutta viljelykautta kohti mennään epä- 
varmoin tuntein. EU:n parlamentti kä-

sitteli tammikuun lopulla ministerineuvoston 
pari kuukautta aiemmin tehtyä sokerirefor-
mipäätöstä. Nyt viimeistellään lakitekstejä ja 
valmistellaan siirtoa uuteen markkinajärjes-
telmään. Suomen osalta keskeisimmät toimi-
alaa koskevat päätökset ovat vielä tekemättä. 
Teollisuuden ja viljelijöiden välinen toimialaso-
pimus,  juurikkaan tukiratkaisut ja teollisuuden 
rakennepäätökset ovat vielä kesken. Syksyllä 
oli jo ennakoitavissa, että aikataulu menee ää-
rimmäisen kireäksi, koska EU:n päätökset tu-
livat niin myöhään. Kevät lähestyy ja asiat on 
saatava kuntoon ennen kylvöjä. Poikkeuksel-
linen tilanne voi tänä vuonna edellyttää oma-
peräisiä ratkaisuja. Viljelijöiltä ja teollisuudelta 
tarvitaan joustavuutta ja malttia.  

   
31.1.2006 Nils Lindroos

Kevättä kohti epävarmassa 
tilanteessa
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Salossa leikkurit käynnistet-
tiin syyskuun 22. päivänä 
klo 8.15 ja leikkaus päättyi 
joulukuun 14. päivänä klo 
00.20. Tämä tehtaan 87. 
käyntikausi onnistui erin-
omaisesti. Sekä leikkauksen 
että sokerintuotannon päi-
väkeskiarvoissa saavutettiin 
uudet ennätykset. Keskileik-
kaukseksi muodostui 6 971 
t/d ja leikkauspäivää kohti 
kiteytettiin sokeria keskimää-
rin 1 086 tonnia. Suurimmak-
si päivätuotannoksi kirjattiin 
1 293 t ja viikkotuotannoksi 
8 598 t. Vaikka käsitelty juu-
rikasmäärä, 576 316 t, ei 
ollutkaan kaikkien aikojen 
suurin (suurin on vuodelta 

Salon tehtaan käyntikausi 
2005

Jorma Paldanius, Sucros Oy

1999, 614 821 t), tuotettu so-
kerimäärä 89 700 t sitä kui-
tenkin oli. Lisäksi valmistettiin 
melassileikettä 24 600 t ja 
tuoreleikettä 26 900 t sekä 
tuotettiin melassia 20 300 t ja 
puristekalkkia 22 300 t.

Kuten oheinen päivittäin kä-
siteltyjä juurikasmääriä esit-
tävä pylväikkö osoittaa myös 
tällä käyntikaudella vältyttiin 
pahoilta laitevaurioilta ja nii-
den aiheuttamilta seisokeilta. 
Totaalisia leikkauskatkoja oli 
koko käynnin aikana vain 3 
kpl. Leikemaissin invertterin 
viasta käynnin alkupuolella 
selvittiin ripeän ja neuvok-
kaan toiminnan ansiosta tun-

nin katkolla. Tämän lisäksi 
yhden uuttoleikkeen ruuvikul-
jettimen viallinen ohjauskortti 
aiheutti 50 minuutin leikkaus-
katkon ja viimeisellä käyntivii-
kolla pahoin tukkeutunut esi-
pesurin multavesiputki johti 3 
tunnin seisokkiin. Lokakuun 
lopussa leikkausta jouduttiin 
alentamaan viikon ajaksi tuo-
releiketoimituksissa tapahtu-
neen tilapäisen pudotuksen 
takia. Lisäksi muutamana 
yönä käynnin aikana joudut-
tiin leikkausta pudottamaan 
juurikkaiden puutteen takia.

Juurikkaan laatu
Juurikas oli käynnin alussa 
laadultaan erinomaista. Eten-
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kin edelliskäyntiin verrattuna 
selvästi puhtaampi juurikas 
helpotti suuresti prosessointia. 
Sokeripitoisuus nousi loka-
kuun puolivälissä lähes 18:aan 
prosenttiin, jolloin saanto oli 
korkea ja valmistetun sokerin 
laatu erinomainen. Loka-mar-
raskuun vaihteessa juurikkaan 
laadussa tapahtui kuitenkin 
selkeä muutos huonompaan, 
mikä näkyi mehujen väritason 
huomattavana nousuna, pak-
sumehun puhtauden laskuna 
sekä jatkuvina, käynnin lop-
pua kohden pahenevina suo-
datusvaikeuksina. Kokeneen 
henkilöstön ponnistuksin ja 
prosessin ajoa optimoimalla 
pystyttiin tehdasta kuitenkin 

ajamaan täydellä kapasiteetil-
la ja tuotteiden laatu pidettyä 
vaatimusten mukaisena käyn-
nin loppuun asti. Apuaineiden 
käyttöä jouduttiin tosin selvästi 
lisäämään.

Leikkurihäiriöt
Olemme Salossa käyntikau-
desta 2002 lähtien kirjanneet 
juurikkaiden joukossa olevan 
vieraan materiaalin aiheutta-
mat leikkurihäiriöt. On ilah-
duttavaa todeta tässä tapah-
tunut myönteinen kehitys. 
Kun syksyllä 2002 leikkurit 
pyörivät ilman vierasesineen 
aiheuttamaa pysähdystä 
keskimäärin vain 1,8 tuntia, 
päästiin viime käyntikaudella 

jo kolmen tunnin keskiarvoon. 
On kuitenkin selvää, että täs-
täkin tulisi vielä reilusti paran-
taa. Kolme neljäsosaa leikku-
reille asti päätyvästä vieraas-
ta materiaalista on puuta eri 
muodoissaan. Seuraavaksi 
suurimmat ryhmät muodos-
tavat muovi- ja kumikappa-
leet sekä metalli, kuten pellin 
palat, kettinkien pätkät jne. 
Tiedostamalla ja huomioi-
malla tämä entistä paremmin 
juurikkaan käsittelyssä voi-
daan varmasti aikaansaada 
parannusta ja näin vähentää 
näistä häiriöistä aiheutuvia 
ylimääräisiä kustannuksia.n

Ennätysten  käynti
Vuosi oli vain pienten muu-
tosten toteuttamista ja toimin-
tojen hiomista. Juurikkaan 
vastaanottoon tehtiin muu-
toksia niin kuljetussuunnitte-
luun kuin kuljettajan toimiin 
näytteenottoon tultaessa. 
Tehdyt muutokset olivat pie-
niä mutta vaikutukset erittäin 
merkittäviä. Säkylässä ei ollut 
minkään näköistä vastaan-
oton ruuhkautumista kulu-
neena käyntinä. Parannetta-
vaa voisi olla vielä siinä, että 
juurikasvirta olisi tasainen 
koko vastaanottoajan aa-

Säkylän tehtaan käyntikausi 
2005

Markku Haikonen, Sucros Oy

musta ilta myöhäiselle. Käyn-
ti oli tasainen ja olosuhteiden 
osalta hyvä, mikä näkyi myös 
alhaisena juurikkaan multa-
pitoisuutena. Säkylässä teh-
tiin Suomen ennätyksiä niin 
käynnin sokerimäärän kuin 
vuorokautisen keskileikkauk-
sen osalta, leikkaus oli reilusti 
yli seitsemän tuhatta tonnia 
vuorokaudessa. 

Säkylän tehtaan 53. käynti 
kesti 84 vuorokautta. Leikka-
us loppui 15.12. ja käynnin 
keskileikkaus oli 7 226 ton-
nia vuorokaudessa, viimeiset 

sokerit kiteytettiin 18.12. Ku-
luneen käyntikauden haas-
teisiin pystyttiin vastaamaan 
hyvin ja näin ollen käynnin 
tulos oli hyvä. 

Raaka-aineen laadun 
vaikutus näkyy
Juurikkaan laadun pitää säi-
lyä hyvänä koko käynnin, 
näin ei ollut kuluneen käynnin 
osalta. Juurikasvirrassa esiin-
tyi pilaantuneita yksilöitä jo 
aikaisessa vaiheessa. Tämä 
vaikeutti prosessia ja aiheutti 
merkittävää apuainekustan-
nuksen nousua, sama tilanne 
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jatkui käynnin loppuun asti. 
Lopputuotteessa esiintynyt 
samentuma osoittaa juurik-
kaan laadun heikentyneen ja 
sokeri jouduttiin luokittamaan 
alempaan luokkaan. Haitta 
oli merkittävä käyntituloksia 
tarkasteltaessa.

Prosessi toimi hyvin
Prosessin toimivuudessa on 
saavutettu viimevuosina mer-
kittävää kehitystä ja se näkyi 
kuluneessa käynnissä. Käyn-
tihäiriöitä oli vain 1,4 tuntia, 
vaikka käyntikausi oli pitkä. 
Tasaisen ja korkean leikkauk-
sen vaikutusta oli myös alhai-

sempi energiankulutus aikai-
sempiin vuosiin nähden.

Tulevia haasteita
Vaikka käynti oli hyvä, kehi-
tettävää löytyy edelleen. Juu-
rikkaan mukana tulee edel-
leen paljon vierasesineitä, 
mitkä vaikeuttavat leikkausta 
ja vaarantavat tuotteen laa-
dun. Juurikkaan parempaa 
puhdistamista pellolla on ke-
hitettävä. Säkylän tehtaalla 
on parannettu vastaanottoa 
ja pesua mutta ratkaisematta 
on vielä miten saamme vas-
taanotettavan juurikasvirran 
tasaiseksi koko vastaanot-

toajalle. Muutos on tarpeen 
kaikkien kannalta. Energian 
käytön tehostaminen on tar-
peellinen niin energian hin-
nan kuin ympäristönkin kan-
nalta.

Tuotantolukuja
Juurikasta 604 973 t
Leikkaus 7 226 t/d
Sokeria 1 076 t/d
Puristinleikettä    326 t/d
Melassia    263 t/d
Puristekalkki    274 t/d

Luottavaisin mielin tuleviin 
haasteisiin.
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Ajosuunnitelma
Ajojen suunnittelussa käytet-
tiin entiseen tapaan viljelijöi-
den viiden viimeisen vuoden 
juurikassatojen keskiarvo-
tilastoa ja syksyn kasvutut-
kimuksia. Ajosuunnitelman 
perustana käytetään koko 
maan juurikasmäärää. Viime 
syksynä sadon arvioitiin ole-
van noin 1 170 000 tonnia. 
Lopullinen toteutunut koko-
naismäärä oli noin 1 181 000 
tonnia. Hämeen ja Itä-Suo-
men juurikkaista osa, suun-
nitelmassa noin 55 000 ton-
nia, rahdattiin junakuljetuksin 
Säkylään. Vakka-Suomen 
juurikkaat ohjattiin Säkylän 
tehtaalle. Näin saatiin ennalta 
arvioitu juurikasmäärä jaettua 
järkevästi tehtaiden käynnin 
pituuden ja autokuljetusmat-
kojen suhteen.

Ajojen aloitus
Juurikkaan vastaanotto aloi-
tettiin torstaina 22. päivänä 
syyskuuta ja tehtaan käyn-
nistys samana päivänä. Nos-
to-olosuhteet olivat suoras-
taan loistavat, juurikas nousi 
puhtaana ja aumaus voitiin  
tehdä hyvissä oloissa. Min-
käänlaista ”ennakkoajoa” ei 
ollut, vaan heti alkuun aloi-
tettiin ajovuorojen mukainen 
ohjelma.

Maa- ja merikuljetukset
Saloon tuli Ahvenanmaalta 
noin 50 500 tonnia juurikas-
ta, mikä oli vajaa 9 % Salon 

Juurikkaan ajot Saloon 2005
Antero Sorrola, Sucros Oy

tehtaan tämän kauden käsit-
telemästä juurikasmäärästä. 
Arkipäivisin laivat purettiin 
maantieajoajan ulkopuolel-
la öisin, sunnuntaisin myös 
päivällä. Suorilla maantiekul-
jetuksilla Saloon rahdattiin 
yhteensä noin  525 500 ton-
nia, kun koko vastaanotettu 
määrä oli noin 576 000 tonnia 
juurikasta. Niin sanotut ”ajo-
ringit” toimittivat juurikasta 
yhteensä reilut 100 000 ton-
nia, lähes viidesosan maan-
tiekuljetusten määrästä.

Vastaanotto tehtaalla
Salossa juurikkaan vastaan-
ottoaika oli joka päivä klo 
4.00–21.30. Ajot sujuivat ko-
konaisuudessaan joustavas-
ti. Ajojen sujumisen perusta-
na oli tehtaan lähes häiriötön 
ja ennalta suunnitellun tasai-
nen juurikkaan kulutus.

Kuitenkin lähinnä viikonlopun 
juurikasajojen toteutuminen 
ajolupiin nähden vaihteli 
hieman liikaa. Väistämättä 
tällöin käy mielessä ajatus, 
että käytetäänkö ajojen jär-
keistämiseksi luotua jousta-
vaa tuontilupaa tässä kohdin 
hieman itsekkäästi. Kahteen 
otteeseen oli, ehkä edellä-
mainitusta syystä johtuen, 
pientä juurikasvajetta teh-
taan tarpeeseen nähden. Toi-
saalta oli vain yksi ajoruuh-
kan aiheuttanut katkos, joka 
kesti noin kolme tuntia, aivan 
vastaanoton lopulla. Autoi-

lijoilla kuorman purkuaika 
eli keskimääräinen viipymä 
tehdasalueella, tulopunni-
tuksesta lähtöpunnitukseen, 
asettui 20 ja 30 minuutin haa-
rukkaan, klo 16.00 ja 21.30 
välillä tuoduilla kuormilla alle 
20 minuutin.

Juurikkaan laatu
Juurikkaan sokeripitoisuus oli 
aikaisesta noston aloitukses-
ta huolimatta lähes 17 %:n  
tasolla ja se nousi vastaan-
otossa parhaimmillaan noin 
18 %:n päiväkeskiarvoon. 
Viimeiset vastaanottopäivät 
olivat taas alkupäivien luke-
missa. Keskiarvolukemiksi 
Salon tehtaalla tuli soke-
rin osalta 17,35 prosenttia 
(2004, 15,95 % ) ja saanto-% 
oli 85,79 (2004, 84,09 %). So-
kerijuurikkaiden keskimulta 
oli Salossa 9,04 %. Edellise-
nä vuonna tuo prosentti oli 
lähes kaksinkertainen (16,93 
%). Valtaosa vastaanotetuista 
juurikkaista oli vähämultaisia, 
hyvälaatuisia ja virheettömiä. 
Valitettavasti korkeitakin mul-
tapitoisuuksia oli, mikä johtui 
suurelta osin pilaantuneista 
juurikkaista.

Juurikkaan laadun heikkene-
mistä aiheutti mm. elokuun 
runsaiden sateiden aiheut-
tamat tulvat, varsinkin Salon 
seudulla. Näissä tapauksissa 
osa juurikkaista jätettiin koko-
naan nostamatta ja ”terveem-
mät juurikkaat” ajettiin ensim-
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mäisten ajoerien yhteydessä 
tehtaalle. Pakkanenkin pääsi 
hieman nipistämään joiden-
kin viljelijöiden juurikkaita 
mutta Salon tehtaalle tästä ei 
suurta haittaa ollut.

Suurin haitta niin viljelijälle 
kuin sokeritehtaillekin aiheu-
tui kuitenkin liiallisesta läm-
mönnoususta aumoissa. Sää 
oli aumauskaudella pitkään 
varsin lämmin. Öisinkin mi-
tattiin noin kymmenen asteen 
tuntumassa olevia lukemia. 
Kun aumat oli huolella peitet-

ty, lämpö ja kosteus nousivat 
peitteiden alla. Tällaisissa 
oloissa juurikkaaseen tuli 
melko nopeasti hometta ja ne 
alkoivat pilaantua. Aumojen 
riittävä tuuletus, joko peittei-
tä avaamalla tai poistamalla 
välillä kokonaan, olisi ollut 
tarpeen.

Pilaantuneiden juurikkaiden 
vuoksi useilla viljelijöillä nousi 
multaprosentti huomattavan 
paljon alkukauden ajoihin 
verrattuna. Samalla tämä 
pilaantunut juurikas häiritsi 

tehtaan prosessia, työllisti li-
sää suotimien tukkiutuessa ja 
aiheutti lisäkustannuksia.

Leikkauskatkot/
leikkurihäiriöt
Varsinaiset leikkauskatkot jäi-
vät siis vähäisiksi, yhteensä 
koko kaudella alle viiteen tun-
tiin. Mutta kiusallisia ”vierai-
den esineiden” aiheuttamia 
leikkurien käyttökatkoksia oli 
edelleen runsaasti. Yhteensä 
käynnin aikana jouduttiin leik-
kurista poistamaan ylimää-
räistä ”roinaa” 660 kertaa. 
Puuaines oli yleisin syy häi-
riöön, erilaiset metalli-, luu- 
ja muoviesineet seuraavia. 
Huolellisuus auman teossa 
ja juurikkaan kuormauksessa 
vähentää tätäkin ongelmaa.n 
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Käyntikauden alussa juu-
rikasta kuljetettiin tehtaalle 
vain maanteitse. Kuljetus-
suunnitelmat oli laadittu soke-
ritehtaan vajaan 7 000 tonnin 
vuorokautisen leikkausarvion 
mukaan. Juurikaskuljetukset 
rautateitse (Häme, Itä-Suomi 
ja Pohjanmaa) alkoivat syys-
lokakuun vaihteessa. Nor-
maalisti yön aikana purettiin 
kahden junan tuomat juurik-
kaat. Junaa kohden puret-
tavaa oli vajaa 1 000 tonnia. 
Syksyn viimeinen juurikasju-
na saapui Säkylään  22. mar-
raskuuta.

Maantiepuolen kuljetussuun-
nitelmaa päästiin tiivistämään 
pian tehtaan käynnistymisen 
jälkeen. Laadukkaista juurik-
kaista sokeri irtosi hyvin, jo-
ten leikkausta nostettiin aina 
7 500 tonniin vuorokaudessa, 
ja sillä tasolla se pysyi koko 
käynnin ajan. Eri syistä johtu-
vat tehtaan käyntihäiriöt jäivät 
niin vähäisiksi, että ne eivät 
suuresti haitanneet kuljetuk-
sia. Niinpä hyvin sujuneen 
käynnin ansiosta ajokieltoihin 

Juurikaskuljetukset Säkylään 
2005

ei tarvinnut turvautua maan-
tievastaanotossa koko vas-
taanottokauden aikana. 

Joustavuutta ja turvalli-
suutta vastaanotto-
pihalle
Vastaanoton joustavuuden 
ja piha-alueen turvallisuuden 
parantamista oli mietitty eri-
laisissa työryhmissä ja pala-
vereissa talven aikana. Konk-

reettisemmin vastaanottoa 
nopeutti näytteenottoon tehty 
muutos. Muutoksen jälkeen 
juurikasajoneuvo ajetaan 
suoraan näytteenottokoh-
dan edellyttämään paikkaan 
ilman erillistä pysähtymistä 
lukijalaitteella. Näin jokaista 
punnitusta kohti saatu ajan-
säästö kertautui, kun päiväs-
sä punnittiin jopa yli 250 juu-
rikasajoneuvoa.

Timo Mäki, Lännen Tehtaat Oyj

Kasvukausi 2005 suosi sokerijuurikkaan kasvua. Niinpä juurikkaan 
satonäkymät olivat hyvät syksyn ja sadonkorjuun lähestyessä. 
Sucroksen molemmilla tehtailla oli valmistauduttu varhaiseen 

käyntikauden aloitukseen. Juurikkaan maantiekuljetukset Säkylään 
alkoivat 22. syyskuuta eli vähän tavanomaista aikaisemmin, samoin 

kuin juurikkaiden leikkaus tehtaalla. Kuljetussuunnitelman osoittama 
viljelijäkohtainen vuorottelu oli voimassa kuljetuskauden alusta ja 

perustui tuttuun aakkosryhmä- ja kuljetusluokkakiertoon. 

Suojaliivin käyttöönoton myötä turvallisuus parani Säkylän 
vastaanottopihalla liikuttaessa. Kuvassa mannekiinina 
Räpin tilanhoitaja Hannu Uusi-Laurila. 
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Vastaanottopihan turvalli-
suutta haluttiin edelleen pa-
rantaa siellä työskentelevien 
ja liikkuvien parhaaksi. Kai-
kille juurikkaan tuojille jaettiin 
kirjallinen ”Tuvallisuusohje”, 
jossa määriteltiin yhteiset 
pelisäännöt. Näkyvin muu-
tos oli heijastavan suojaliivin 
(-asun) ilmestyminen pihalla 
liikkuvien päälle. Näin heidän 
näkymisensä ja turvallisuu-
tensa koheni tuntuvasti syk-
syn pimeydessä.

Tehtyjen muutosten jälkeen 
tuntui myös, että ymmärrys 
eri osapuolien välillä lisään-
tyi. Parannettavaakin toki jäi. 
Ehkä eniten tarvitaan ym-
märrystä vielä koukkulavojen 
kanssa toimivia kohtaan. Hei-
dänkin pitää päästä omalla 
vuorollaan purkaukseen. 
Tätä eivät aivan kaikki juurik-
kaantuojat vielä tiedostaneet 
ja antaneet heille jonossa ti-
laa.

Kuljetusmuutokset 
oikeansuuntaiset
Kuljetussuunnittelussa teh-
dyt muutokset tähtäsivät 
siihen, että päivää kohden 
ajossa oleva ajoneuvomäärä 
pienenisi. Näin ajoneuvojen 
tulo tehtaalle jakautuisi tasai-
semmin koko päivittäiselle 
vastaanottoajalle ja samalla 

ehkäistäisiin ruuhkien syn-
tymistä. Muutos toteutettiin 
niin, että ennen kuljetusky-
selyn lähettämistä arvioitiin 
autoilijoiden ja omakuljetta-
jien kapasiteetit niin ajoneu-
vojen määrän kuin päivittäi-
sen kuormamäärän suhteen. 
Kapasiteettien määrittelyssä 
toki huomioitiin sekä ajettava 
kokonaisjuurikasmäärä että 
matka tehtaalle. Jälkeenpäin 
voimme todeta, että muutok-
set olivat oikean suuntaisia. 
Turha jonottaminen tehtaan 
pihalla jäi lähes kokonaan 
pois, kun tulevat kuormat ja-
kaantuivat tasaisemmin vas-
taanottopäivälle. 

Ajorytmin tiivistymisestä seu-
rasi, että vapaapäivät juuri-
kasajosta lisääntyivät. Viikoit-
tain kiertävää vapaapäivää 
kokeiltiin niillä autoilijoilla, 
joilla ajettavaa oli tasaisesti 
koko kaudelle. Vapaapäivistä 
saatu palaute oli positiivista, 
sillä se helpotti kuljettajien 
vapaapäivien sekä muiden 
töiden suunnittelua ja toteu-
tusta. 

Puristekalkkia arviota 
pienempi määrä
Tehdasprosessissa käyte-
tään sammutettua kalkkia 
juurikasmehun puhdistami-
seen. Syntyvää sivutuotet-

ta kutsutaan puristekalkik-
si. Sen vuosittainen määrä 
riippuu prosessoitavasta 
juurikasmäärästä ja juurik-
kaan laadusta. Puristekalkin 
vuosittainen kysyntä on ollut 
jopa kaksin- tai kolminkertai-
nen tulevaan kalkkimäärän 
nähden. Niinpä tilaukset on 
karsittu vastaamaan arvioi-
tua kalkkimäärää. Näin teh-
tiin menneenä syksynäkin. 
Lähinnä juurikkaan hyvästä 
laadusta johtuen arvioitu kal-
kin käyttömäärä ei nyt osunut 
kohdalleen vaan puristekalk-
kimäärä jäi neljäsosan arviota 
pienemmäksi. Näin usealta 
viljelijältä jäi saamatta hänelle 
luvattu kalkki. Jaossa nouda-
tettu tasapuolisuuden periaa-
te on kuitenkin aina taannut 
sen, että jos tänä vuonna on 
jäänyt ilman puristekalkkia, 
on taas seuraavana syksynä 
ollut niiden viljelijöiden jou-
kossa, jotka saavat puriste-
kalkkia.n
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Bayer Oy CropScience • Suomalaistentie 7 • 02270 Espoo 
Puh. 09 887 887 • Fax 09 887 8703 • www.cropscience.bayer.fi

Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä.

Edelleenkin sokerijuurikas 
tarvitsee vahvimmat 

puolustajansa.

Betanal Progress SE
• kolmen tehoaineen 
 monipuolinen seos
• ystävällinen juurikkaalle  
 ja käyttäjälle
Pakkaus 10 l

Kolmen tehoaineen voimalla - 
Betanal Progress

Laajatehoinen kolmen tehoaineen yhdistelmä 
Betanal Progress on juurikkaan rikkakasvitorjun-
nan avaintuote. Se on testatuin ja ytimeltään 
koetelluin, kasvinsuojeluaineiden johtavan exper-
tin Bayerin, kehittämä ja valmistama tuote.
Lisäksi kannattaa muistaa myös muut Bayerin 
tutut ja luotettavat tuotteet, fenmedifaami-val-
miste Betanal SC ja etofumesaatti Tramat 500 SC.

puolustajansa.puolustajansa.
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Sokerijuurikkaan 
viljely- ja satotietoja 2005
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Sokerijuurikkaan Tutkimus-
keskuksessa on jo parin vuo-
den ajan tutkittu neljässä eri 
kenttäkokeessa prof. Erkki 
Auran (MTT/Jokioinen) geeli-
kylvöideaa, jolla pyritään var-
mistamaan ja nopeuttamaan 
sokerijuurikkaan taimettumis-
ta sekä parantamaan taimen 
kasvuedellytyksiä alkukesän 
aikana. Koesarjan tavoittee-
na oli saavuttaa pienemmillä 
siemenkustannuksilla suu-
rempi sato. Koesarjan tähän-
astiset tulokset ovat olleet 
niin lupaavia, että päätimme 
kertoa väliaikatietoja, vaikka 
koesarja jatkuu vielä aina-
kin tulevana kasvukautena 
(2006).

Kokeissa geelin tekoon 
käytettiin polyakryyliamidia 
(PON200-PA20N, Kemira), 
jota liuotettiin veteen 0,5 pro-
senttiseksi geeliksi. Kokeissa 
oli kolme geeliporrasta 0 l/ha, 

Geelikylvöstäkö osaratkaisu 
juurikkaanviljelyn 

kannattavuusongelmiin?
Matti Erjala, SjT          

Nils Lindroos, SjT

Tähänastiset koetulokset (1 koe v. 2004 ja 3 koetta v. 2005) osoittavat, että 
hyvän sadontuottokyvyn omaavilla savimailla voidaan sokerijuurikkaan 
geelikylvöllä saada suurempi sato pienemmillä siemenkustannuksilla. 

Tämä oli myös kokeiden alkuperäinen tavoitekin. 

Geelikylvöön liittyy vielä niin paljon ratkaisemattomia kysymyksiä, että 
sen laajamittainen taloudellinen hyödyntäminen tullee kysymykseen vasta 

vuosien päästä. 

50 l/ha ja 100 l/ha. Siemen-
etäisyyksiä koesarjassa oli 
kaksi, 15 cm (tiheä) ja 21 cm 
(harva). Koekylvöjen aikana 
geeliä pumpattiin säiliöstä 
Jussi-nestepeittauslaitteen 
letkupumpulla jakolaittee-
seen, joka ohjasi geelin ko-
vamuovisiin (sisähalkaisija 
2,5 mm) paineletkuihin, joita 
pitkin geeli ohjattiin Tume-
kylvövantaiden kärkipalo-
jen taakse. Kovamuovisten 
paineletkujen päässä oli 
muutaman senttimetrin pi-
tuinen pehmeä silikoniletkun 
palanen, joka esti putken 
tukkeutumisen, jos kylvöko-
ne laskettiin liian nopeasti 
maahan. Kylvettäessä geeli 
laskeutuu kylvövaon pohjalle 
ja siemenet tippuvat geelin 
päälle, jonka jälkeen kylvöko-
ne peittää siemenet 3 cm:n  
paksuisella maakerroksella 
normaaliin tapaan. 

Geelinauhan tarkoituksena 
on:
1. Luovuttaa nopeasti siemenel-

le itämiseen tarvittava vesi.
2. Estää kevätkosteuden huk-

kaantuminen. Geeli toimii 
ikään kuin kosteussulkuna, 
joka säästää vettä sieme-
nen käyttöön.
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3. Stabiloida maan rakennet-
ta siemenen alapuolella. 
Tutkitulla geelillä on saman-
laisia ominaisuuksia kuin 
luonnon omilla limamaisilla 
orgaanisilla polymeereillä, 
joita mm. kastemadot tuot-
tavat.

Kenttäkokeet
Kaikki tähänastiset (4 kpl) 
kenttäkokeet on tehty hyvän 
sadontuottokyvyn omaavilla 
savimailla Perniössä.

Kaikki kokeet on tehty saman 
kaavan mukaan. Ruudut si-
joitettiin kerranteisiin sattu-
manvaraisesti (arpomalla). 
Koeruudut olivat 12 m pitkiä 
ja 2,5 m leveitä. Kussakin ruu-
dussa oli neljä riviä. Kokeet 
kylvettiin 4-rivisellä kylvölan-
noittimella, johon oli asennet-
tu geelin annostelulaite. Syk-
syllä jokaisesta koeruudusta 
korjattiin kaksi keskimmäis-
tä riviä. Sokerijuurikkaiden 
pesu, punnitus ja raaste-
näytteen teko tapahtui Salon 
sokeritehtaan koepesulassa. 
Pakastetut raastenäytteet 
analysoitiin Sokerijuurikkaan 
Tutkimuskeskuksen juurikas-
laboratoriossa.Kokeet py-
rittiin kylvämään sellaisena 
ajankohtana, jolloin maan 

(halkaisija > 4 cm) määrään 
syksyllä. Tulokset osoittavat, 
että itämis- ja taimettumiso-
losuhteet olivat kaikilla koe-
paikoilla niin suotuisat, ettei 
geeliä tarvittu itämisen ja tai-
mettumisen varmentajaksi.

Vaikutus juurisatoon
Geelin merkitys tulee selvästi 
esille, kun tarkastellaan sen 
vaikutusta juurisatoon. Koe-
sarjan keskiarvotulokset on 
esitetty piirroksessa 1. Pu-
naiset ja siniset ”pallot” osoit-
tavat kunkin käsittelyn kes-
kiarvotuloksen. Punainen ja 
sininen viiva ovat matemaat-
tisen mallinnuksen tuloksia. 
Ne osoittavat, miten juurisato 
riippuu tutkituista tekijöistä. 

Ensimmäinen tärkeä havainto 
on, että jos geeliä ei käytetä, 
15 cm:n kylvö antaa hieman 
paremman juurisadon kuin 
21 cm:n kylvö. Se on vanha 
tuttu tieto. Piirroksesta voi-

kosteusolot olivat kylvöjä aja-
tellen kuivahkot. Tämä sen 
vuoksi, että geelin vaikutus 
siemenen itämisen varmista-
jana olisi tullut paremmin esil-
le. Korjuupäivän valinnassa 
ei ollut mitään ennalta sovit-
tua suunnitelmaa.

Tulosten analysointi 
Kaikki koetulokset analysoi-
tiin tilastomatemaattisesti ko-
varianssianalyysillä (SURVO 
MM/S. Mustonen/M. Korho-
nen). Kovarianssianalyysillä 
kyetään tehokkaasti löytä-
mään koemateriaalista ne 
syyt, jotka ovat oleellisesti 
vaikuttaneet lopputulokseen.
 
Itämis- ja taimettumisolosuh-
teet olivat kaikilla koepaikoil-
la niin suotuisat, ettei geelillä 
ollut tilastomatemaattisen 
analyysin mukaan sanotta-
vaa vaikutusta taimien mää-
rään keväällä eikä myöskään 
korjuukelpoisten juurikkaiden 

Koepaikka     Halla   Risa   Pikkuniitty  Pyyntalo
Koevuosi   2004   2005   2005   2005
Esikasvi    Vilja   Sj.  Vilja   Vilja
Multavuus   m  m  m m
Maalaji     HeS  HtS   HtS  HtS
pH          6,7   6,6   6,9  7,3
P mg/l maata   26   33    9    14
K mg/l       ”     171   181   197   201
Na mg/l     ”    42   33    45 57
Mg mg/l    ”    352   275   426    527
Ca mg/l     ”   3 760  3 440   4 940    6 100

Koepaikka Kylvöpäivä   Korjuupäivä
Halla    27.5.2004   1.11.2004
Risa     11.5.2005   27.9.2005
Pikkuniitty  11.5.2005   26.9.2005
Pyyntalo   28.4.2005   13.10.2005
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daan edelleen lukea, että 
tiheässä (15 cm) kylvössä 
geelillä ei ole ollut tilastollisen 
analyysin mukaan mitään 
vaikutusta juurisadon mää-
rään, punainen viiva kulkee 
vaakatasossa. Miksi näin on 
käynyt voi johtua yksinkertai-
sesti siitä, että tilanpuutteen 
vuoksi kasvustossa on jokin 
tekijä tai joitakin tekijöitä, jot-
ka estävät paremman sadon-
muodostuksen jonkun muun 
tekijän ansiosta, tässä tapa-
uksessa geelin ansiosta. Tu-
los osoittaa, ettei tiheään (15 
cm) kylvöön kannata tuhlata 
”lisäpaukkuja”. Sen sijaan 
harvassa kylvössä (21 cm) 
lisäpanostaminen kannattaa. 
Geeli on merkittävästi paran-
tanut juurisadon määrää. Ti-
lastollisen analyysin mukaan 
riippuvuus on totta 4,6 %:n 
riskillä. Tilastomatematiikas-
sa puhutaan merkittävästä 
riippuvuudesta, jos riski-% 
on 0,99 %:n ja 5 %:n välillä. 

Piirrokseen on valittu suora-
viivaisen riippuvuuden sijasta 
käyräviivainen riippuvuus tut-

Piirros 1. Geelin ja siemenetäisyyden vaikutus juurisatoon

kijan oman harkinnan mukaan, 
vaikka suoraviivaisen riski-% 
olisi ollut pienempi (3,5 %) 
kuin käyräviivaisen (4,6 %). 
Käyräviivaista mallia puoltaa 
se, että kaikilla neljällä koepai-
kalla suurin juurisadon lisäys 
on saatu 50 litralla geeliä. 
Geelin lisääminen 100 litraan ei 
ole enää merkittävästi lisännyt 
juurisatoa. Tuloksen taustalla 
saattaa olla yleisesti tunnettu 
tieto siitä, että siemenen liian 
nopea kostuminen heti kyl-
vön jälkeen voi olla hyvinkin 
haitallista, ts. 100 litraa geeliä 
on ollut jo lievästi haitallista. 
Sinisen käyrän lakipiste on 
se kohta, jossa juurisato saa-
vuttaa maksiminsa 21 cm:n  
kylvössä. Maksimi juurisato 
saavutetaan silloin, kun geeliä 
on käytetty 70,8 l/ha. Kun las-
ketaan maksimipisteen kohti-
suora etäisyys punaisesta vii-
vasta, saadaan juurisadon li-
säys sellaiselle viljelijälle, joka 
on siirtynyt 15 cm:n kylvöstä 
ilman geeliä 21 cm:n kylvöön 
geelin kanssa. Tulos on erittäin 
merkittävä. Olosuhteisiimme 
nähden suhteellisen korkeaa 

juurisatotasoa (41 408 kg/ha) 
on voitu edelleen kohottaa 
5,2 % (+2 148 kg/ha) geelillä 
ja harvemmalla kylvöllä. Ko-
keen tavoite, ”suurempi sato 
pienemmin kustannuksin”, on 
ilmeisesti saavutettu.

Vaikutus kiteytyvään 
sokerisatoon
Siemenetäisyydellä ja geelillä 
on merkittävä vaikutus myös 
kiteytyvään sokerisatoon. 
Neljän kokeen keskiarvotulok-
set on esitetty piirroksessa 2. 
Tiheä (15 cm) kylvö parantaa 
asemiaan harvaan kylvöön 
verrattuna, kun tarkastellaan 
kiteytyvää sokerisatoa. Tihe-
ässä kasvustossa juurikkai-
den epäpuhtauskomponent-
tien määrä tunnetusti laskee, 
jolloin saanto-% vastaavasti 
nousee. Tässä koesarjassa 
tiheä (15 cm) kylvö tuotti noin 
0,8 %-yksikköä korkeamman 
saannon kuin harva kylvö (21 
cm). Tämä aiheuttaa sen, että 
geelin vaikutus kiteytyvään 
sokerisatoon on suhteellises-
ti ja absoluuttisesti pienempi 
kuin juurisatoon. Piirroksen 
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käyräviivaisen mallin riski-% 
on 6,7 % ja suoraviivaisen oli-
si ollut 3,9 %. 

Käyräviivaisen mallin riskipro-
sentti on jo liian suuri, jotta 
kiteytyvän sokerisadon gee-
liriippuvuutta voitaisiin pitää 
tilastollisesti merkittävänä. 
Käyräviivainen malli valittiin 
tässä tapauksessa tutkijan 
omalla riskillä, kokemuksen 
ja päättelyn mukaan riski ei 
ole kovin suuri. Kun laske-
taan sinisen viivan maksimi-
pisteen kohtisuora etäisyys 
punaisesta viivasta, saadaan 
kiteytyvän sokerisadon lisäys 
sellaiselle viljelijälle, joka on 
siirtynyt 15 cm:n kylvöstä il-
man geeliä  21 cm:n kylvöön 
geelin kanssa. Tulos on täs-
säkin tapauksessa käytäntöä 
ajatellen erittäin merkittävä. 
Suhteellisen korkeaa kiteyty-
vää sokerisatotasoa (6 135 
kg/ha) on voitu edelleen ko-
hottaa 3,4 % (+206 kg/ha) 
geelillä ja harvalla kylvöllä. 

Pohdittaessa syitä miksi geeli 
parantaa harvoissa kasvus-

toissa sekä juurisadon että 
kiteytyvän sokerisadon mää-
rää, voidaan palata geelin 
vaikutusmekanismeihin, jotka 
esiteltiin jo kirjoituksen alku-
puolella. Niistä ensimmäinen 
ei toiminut näissä kokeissa, 
sillä kosteusolot olivat niin 
suotuisat itämisen ja taimet-
tumisen aikaan, ettei geelin 
”avustavaa roolia” tarvittu. 
Sen sijaan oleellisina tekijöi-
nä saattoivat olla geelin luo-
ma kosteussulku siemenen 
alapuolelle sekä sen muruja 
stabiloiva vaikutus. Molem-
pina kasvukausina (2004 ja 
2005) oli sekä kuivia jaksoja 
että rankkoja sadejaksoja, 
jolloin geelin viimeksi mainitut 
vaikutusmekanismit ilmeises-
ti edesauttoivat sokerijuurik-
kaan kasvua. Joskus voi tulla 
vielä olosuhteet, jolloin geelin 
sisältämä vesi on itämiselle 
elintärkeää, kokeissa pyrittiin 
löytämään näitä olosuhteita 
huonolla menestyksellä.

Sadon arvo
Geelin ja harvan kylvön vai-
kutus sokerijuurikassadon 

Piirros 2. Geelin ja siemenetäisyyden vaikutus sokerisatoon

arvoon on esitetty piirrokses-
sa 3. Se on piirretty samojen 
periaatteiden mukaan kuin 
esitettiin koetekijöiden vaiku-
tus juurisatoon ja kiteytyvään 
sokerisatoon. Piirroksessa 
sadon arvosta on vähennet-
ty siemenen, geelin ja geelin 
levityslaitteen kustannus. So-
kerijuurikkaan osalta on käy-
tetty kolmenlaisia hintoja me-
nossa olevan sokerireformin 
vuoksi. Hinnat ovat oletettuja 
hintoja. Suuruusluokaltaan 
ne ovat oikeita ja käyvät hy-
vin alustavan taloudellisen 
tarkastelun pohjaksi.

Piirroksista voidaan nähdä, 
että geelillä ja harvalla kyl-
völlä on voitu merkittävästi 
parantaa sokerijuurikassa-
don arvoa kaikkina kolmena 
vuotena. Sadon arvon euro-
määräiset parannukset ovat 
sitä parempia mitä suurempi 
on sokerijuurikkaan hinta. 
Prosentuaalinen parannus 
on taas sitä suurempi mitä 
pienempi on sokerijuurik-
kaan hinta. Prosentuaalisella 
sadon arvonnousulla on ai-
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Piirros 3. Geelikylvön vaikutus sadon arvoon nykyisen ja reformin jälkeisen hintatason 
mukaan.
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van sama vaikutus kuin olisi 
tuotteen hinnankorotuksella. 
Piirroksista voidaan edelleen 
päättelemällä laskea harvan 
geelikylvön vaikutus sadon 
arvoon hyvän sadontuotto-

Sokerijuurikkaan hinta
v. 2005  51 €/t juurikkaita + sokeripitoisuuslisä
v. 2006  34 €/t juurikkaita + sokeripitoisuuslisä
v. 2009  27 €/t juurikkaita + sokeripitoisuuslisä

Tuotantopanosten hinnat 
(hintojen oletettiin pysyvän muuttumattomina):

Siemenen hinta 180,08 €/yksikkö
Siemenmenekki 15 cm kylvössä 1,404 yksikköä/ha
Siemenmenekki 21 cm kylvössä 1,003 yksikköä/ha

Polyakrylamidin hinta 3,2 €/kg
Polyakrylamidin menekki 250 g/50 l vettä
Polyakrylamidin menekki 500 g/100 l vettä

Geelin levityslaitteen oletettu hinta 1000 €
Poistoaika 10 vuotta
Korkovaatimus (puolelle pääomasta) 5 %
Kylvöala 40 ha

kyvyn (> 35 t/ha) omaavilla 
savimailla.

Taulukko on lupaava. Tässä 
yhteydessä on kuitenkin syy-
tä muistaa, ettei tähän men-

nessä ole saatu todisteita 
siitä, että savimailla kuivissa 
oloissa voitaisiin geelikylvön 
avulla riskittä siirtyä tiheästä 
kylvöstä harvakylvöön. Sii-
hen saanemme vastauksen 
tulevina vuosina, kun kuivis-
sa olosuhteissa siemen itääk-
seen kenties tarvitsee geelin 
sisältämää vettä. Menetel-
män laajamittainen taloudel-
linen hyödyntäminen tulee 
kysymykseen silloin, kun 
saadaan vastaukset avoinna 
oleviin kysymyksiin.n

Vuosi   2005 2006 2009
Siemenetäisyyden muutos €/ha  %       €/ha  % €/ha  %
15 cm:stä —> 21 cm:iin  +169 +8,1 +135 +10,3 +121 +12,1
18 cm:stä —> 21 cm:iin +149 +6,9 +110 +8,3 +94 +9,2
21 cm pysyy 21 cm:ssä +128 +5,7 +84 +6,2 +66 +6,2
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Juurikasankeroisen kehitystä 
voidaan arvioida lämpösum-
man avulla, jonka laskentaan 
voidaan käyttää vuorokauden 
ylimmän ja alimman lämpöti-
lan keskiarvoa miinus 8°C:tta. 

Tiedonmurusia 
juurikasankeroisesta ja 

viljelykierrosta
Liisa Eronen, SjT

Viljelykierto on 1980- ja 1990-luvun eurooppalaisissa tutkimuksissa 
todettu tehokkaaksi juurikasankeroisen hallintakeinoksi. Suomessa 
tehdyt viljelykiertotutkimukset ovat vähäisiä, mutta suuntaa antavia 
tuloksia on sentään saatu joistakin kokeista. Tarvitaanko ankeroisen 

hallintaan viljelykierto myös tulevaisuudessa vai löytyykö uusia 
ankeroista kestäviä lajikkeita, jotka antavat saman satotason kuin 

perinteiset lajikkeet? Tähän toivottavasti saadaan vastaus lähivuosina. 

Kuvassa 1 on esitetty vuosien 
2002–2005 ankeroisen läm-
pösummat 1.1. ja 30.9. väli-
seltä ajalta. Kyseinen seuran-
tajakso kattaa kasvukauden 
kylvöistä juurikkaan noston 

alkuun sekä juurikasankeroi-
sen kehityksen kannalta kes-
keisimmät kuukaudet. 

Tutkimusten mukaan yksi täy-
dellinen ankeroisen elinkierto 

Kuva 1. Juurikasankeroisen  lämpösummat  kesällä 2002–2005 touko–syyskuun ajalta 
Salon Kärkässä.
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vaatii 465°C:tta. Kaksi suku-
polvea ehtii kehittyä lämpö-
summan ylittäessä 930°C:tta. 
Edelliset rajapyykit on merkit-
ty kuvaan 1 katkoviivoilla. 

Juurikasankeroisen kehityk-
sen kannalta kesä 2002 oli 
erittäin suotuisa. Seuranta-
jakson kuluessa ehti teoreet-
tisesti ottaen muodostua 2,6 
sukupolvea. Vuoden 2002 
hyvää ankeroissatoa korjat-
tiin ilmeisesti kesällä 2004, 
etenkin uusintakylvöjen huo-
non kasvun muodossa. 

Myös kesä 2003 oli kohta-
laisen paha ankeroisvuosi. 
Seurantajakson aikana ehti 
muodostua 2,2 sukupolvea, 
sen sijaan kesä 2004 oli edel-
lisiä vuosia hiukan viileämpi, 
mutta lämpösumma riitti kah-
den sukupolven muodostu-
miseen syyskuun loppuun 
mennessä. Viime kesä oli 
ankeroisen kannalta edellisiä 
vuosia epäsuotuisampi, sillä 
toisen sukupolven kehitys 
jäi lämpösumman mukaan 
osittain vaillinaiseksi (suku-
polvia 1,8). Tämä osaltaan 
selittänee ankeroisvioitus-
ten ”näkyvän vähäisyyden” 
kasvustoissa, vain pahasti 
saastuneet alueet oireilivat 
selvästi.

Jos ankeroisriskiä halutaan 
arvioida edellisten vuosien 
perusteella, kesän 2004 ti-
lanne voisi heijastua kesään 
2006. Lämpösummien mu-
kaan ankeroisen lähtötilanne 
olisi lähes vastaava kuin ke-
sällä 2005. Kuinka aggressii-
visesti ankeroinen käyttäytyy, 
riippuu kuitenkin kesän läm-
pö- ja kosteusolosuhteista 
sekä maalajista. Riskipelto-

jen ankeroistilanne kannattai-
si kuitenkin tarkistaa ankerois-
analyyseillä. 

Viljelykierto ja juurikas-
ankeroinen
Professori Kari Tiilikkala tut-
ki 1980-luvulla viljelykierron 
vaikutusta juurikasankeroi-
sen tasoon ja totesi, että yksi 
viljavuosi alensi keskimäärin 
noin 40 % ankeroiskantaa 
Suomessa. Muita tutkimuk-
sessa käytettyjä viljelykasve-
ja olivat papu ja sinimailanen. 
Tiilikkalan tutkimusten jälkeen 
seurasi lähes 20 vuoden tau-
ko juurikasankeroistutkimuk-
sessa Suomessa.

Euroopassa sen sijaan an-
keroistutkimus jatkui erittäin 
tehokkaasti 1980- ja 1990-
luvuilla. Tutkimuksissa selvi-
tettiin ankeroisen elinkiertoa, 
eri tekijöiden vaikutusta an-
keroistasoon, viljelytekniik-
kaa sekä testattiin juurikas-
ankeroista kestäviä/sietäviä 
lajikkeita. Keski-Euroopassa 
juurikasankeroinen on erittäin 
yleinen ja viljelykierto todet-
tiin yhdeksi tehokkaimmista 
ankeroisen hallintamene-
telmistä sekä tutkimuksissa 
että käytännössä. Keski-Eu-
roopan ympäristöolosuhteet 
ovat kuitenkin erilaiset kuin 
Suomen. Miten lyhyempi kas-
vukausi ja maan jäätyminen 
talvella muuttavat ankeroisen 
käyttäytymistä, on yksi SjT:n 
ankeroistutkimuksen nykyi-
sistä kohteista. 

Keski-Euroopassa käytettiin 
jo 1900-luvulla ankeroista 
kestäviä/sietäviä lajikkeita. 
Tosin lajikkeiden kyky tuot-
taa sokeria ei ollut perinteis-
ten lajikkeiden tasoilla. Viime 

vuosina markkinoille on tullut 
lajikkeita, joiden satotaso on 
huomattavasti edellisiä pa-
rempi. Miten nämä lajikkeet 
vaikuttavat ankeroistasoon, 
on tällä hetkellä yksi tutkimus-
ten kohde useissa Euroopan 
maissa. Lajiketutkimus sisäl-
tyy myös pohjoismaiseen an-
keroisprojektiin, jossa Suomi 
on mukana.

Vaatiiko juurikasankeroinen 
tulevaisuudessa ehdottomas-
ti viljelykierron vai pystyvätkö 
ankeroista kestävät/sietävät 
lajikkeet samaan sokerintuo-
tantoon ankeroisen saastut-
tamilla alueilla kuin perintei-
set lajikkeet ankeroisista va-
pailla alueilla, on seuraavien 
vuosien yksi keskeisimmistä 
tutkimuksen kohteista. Tällä 
hetkellä viljelykierto näyttäisi 
kuitenkin olevan varmin tapa 
hoitaa ankeroisongelmaa. 
SjT:ssä on analysoitu sekä 
viljelijöiden maanäytteitä että 
koekenttien maita. Näissä 
analyyseissä on ilmennyt, 
että viljavuoden jälkeen juuri-
kasankeroisen muna/toukka-
suhde on painottunut enem-
män munien puolelle, mikä 
merkitsee pienempää anke-
roisriskiä. Kuinka pian taso 
palautuu entiselleen Suomen 
olosuhteissa, selviää toivot-
tavasti seuraavien vuosien 
aikana. 

Viljelykierron merkitys tuli ilmi 
myös kesän 2004 eräässä 
kenttäkokeessa Kärkässä. 
Näitä koetuloksia voidaan 
pitää vain suuntaa-antavina, 
sillä koeaineisto on erittäin 
pieni. Kyseinen ankeroiskoe 
sijoittui osittain jatkuvan juu-
rikkaan viljelyn alueelle ja 
osittain alueelle, jossa kolme-
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na viimeisenä vuotena oli ol-
lut viljaa. Kasvustossa selvin 
ero oli todettavissa elokuun 
alussa, jolloin ankeroisen 
vaikutus näkyi sekä perin-
teisessä Avance-lajikkeessa 
että ankeroista sietävässä 
Julietta-lajikkeessa jatkuvan 
juurikkaan viljelyn alueella. 
Viljelykiertoalueella molem-
mat lajikkeet kasvoivat hy-
vin ja näyttivät normaaleilta. 
Syyskuuhun mennessä naa-
tistossa havaitut erot olivat 
huomattavasti tasoittuneet. 
Koe korjattiin ja kuvassa 2 on 
esitetty Avance- ja Julietta-la-
jikkeiden kiteytyvä sokerisato 
jatkuvan juurikkaan viljelyn 
eli monokulttuurin alueella 
(mono) sekä viljelykiertoalu-
eella (vk). 

Viljelykiertoalueella (vk) 
Avance-lajike antoi 160 kiloa 

enemmän kiteytyvää sokeria 
hehtaaria kohti kuin Julietta. 
Kun molempia lajikkeita vil-
jeltiin pahasti juurikasanke-
roisen saastuttamalla maalla 
(mono), oli ero Juliettan hy-
väksi 1 200 kiloa per hehtaa-
ri. 

Verrattaessa Avance lajiketta 
viljelykierto- ja monokulttuu-
rialueilla kiteytyvän sokerisa-
don ero oli 3 800 kg/ha viljely-
kierron eduksi. Viljelykierron 
etu näkyi myös Julietta-la-
jikkeen kohdalla, mutta sa-
totappio jäi Avance-lajiketta 
pienemmäksi (ero 2 500 kg/
ha). Koealueen ankeroistaso 
voitiin arvioida vain jatkuvan 
juurikkaan viljelyn alueelta, 
jossa kevään Fenwick-ana-
lyysin mukaan oli noin 80 
munaa ja toukkaa maagram-
massa.

Edellä esitetyt tulokset viittaa-
vat vahvasti ankeroistasoon, 
joka määrää tarvitaanko on-
gelman ratkaisemiseksi vil-
jelykierto vai riittääkö pelkkä 
ankeroista kestävä lajike. Jos 
ankeroistaso on erittäin kor-
kea ja kasvustossa on näky-
nyt huonokuntoisuutta, myös 
ankeroista sietävä Julietta-la-
jike näyttää kärsivän ankeroi-
sesta. Tällöin viljelykierto on 
suositeltavaa.

Millä ankeroistasolla anke-
roista kestävä lajike voi kor-
vata viljelykierron, sitä selvi-
tetään pohjoismaisessa anke-
roisprojektissa sekä SjT:n  
Houkutus- eli syöttikasviko-
keessa.n

Kuva 2. Julietta ja Avance-
lajikkeen kiteytyvä sokerisa-
to (kg/ha) Kärkän kenttäko-
keessa 2004. Lyhenteet: vk = 
viljelykierto, mono = jatkuva 
juurikkaan viljely.
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Ankeroisia kestävä vai 
sietävä lajike?
Ankeroislajike voi olla anke-
roiskestävä, jolloin toukka 
kuolee tunkeuduttuaan juuri-
solukkoon  ja ankeroiskanta 
pienenee. Nemakill (Hilles-
hög) luetaan siihen ryhmään. 
Tai sitten se on ankeroisia 
sietävä eli tolerantti,  jolloin 
ankeroisen vaikutus sadon-
muodostukseen on pieni, 
mutta ankeroiskanta ei vä-
hene merkittävästi.  KWS:n 
uudet lajikkeet Julietta ja An-
nalisa edustavat jälkimmäistä 
tyyppiä.

Uudet ankeroislajikkeet 
ovat satoisia, laadussa 
toivomisen varaa
Nemakill on ollut markkinoilla 
jo monta vuotta. Joissakin ta-
pauksissa, jolloin ankeroisia 
on hyvin runsaasti, sen käyttö 
on ollut tarkoituksenmukais-
ta.  Ankeroisvapaassa maas-
sa satotaso jää kuitenkin 
10–20 % normaalilajikkeista.  
Nemakill on varsin altis Ramu-
larialle. Juurikkaissa esiintyy 
syövän kaltaisia kasvaimia. 
Näistä epäkohdista johtuen 
Nemakillin viljely on jäänyt 
vähäiseksi. 

KWS:n uudet ankeroislajik-
keet  eivät ole vielä ehtineet 
lajikelistalle. Ne ovat olleet 
vasta kaksi vuotta testatta-

vina lajikekokeissa. Julietan 
siementä oli jo viime talvena 
riittävästi saatavissa myös 
käytännön viljelyä varten. 
Haluttiin nopeasti laajat ko-
kemukset eri olosuhteista ja 
päätettiin, että Juliettaa voi-
daan koeluontoisesti myydä 
viljelijöille, joilla on anke-
roisongelmia. Kasvukauden 
aikana lajike oli hyvännä-
köinen, naatti oli rehevää ja 
tervettä, väri tummanvihreä. 
Myös satotuloksista on voit-
topuolisesti kuulunut hyviä 
kommentteja. Kokeiden tu-
lokset ovat samansuuntai-
set. Juurisato oli hyvä, mutta 
sokeripitoisuus ja etenkin 
saantoon vaikuttavat tekijät 
(aminotyppi, kalium, natrium) 
olivat heikohkot.

Voidaanko ankeroisongelmat 
ratkaista lajikevalinnalla?

Nils Lindroos, SjT

Kuva 1.

Juurikasankeroisesta on 
tullut pysyvä ongelma 
monella juurikastilalla, 
missä juurikasta on vil-
jelty pitkään. Ankeroinen 
aiheuttaa sadon määrän 
ja laadun laskua, pahim-
missa tilanteissa tulee 
täydellinen kato. Kasvin-
jalostajat ovat pyrkineet 
löytämään lajikkeita, jot-
ka menestyvät myös an-
keroisen saastuttamilla 
pelloilla. Uusimmat an-
keroislajikkeet antavat 
lupaavia tuloksia.
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Koetuloksia
Kuvassa 1 nähdään uusien 
ankeroislajikkeiden satotu-
lokset kahden vuoden ajalta. 
Koelohkoilla ei ollut ankeroi-
sia. Mittarina oli Helmi, joka 
toki ei enää edusta lajikkei-
den huippua. Sekä Julietta 
että Annalisa antoivat suu-
remman juurisadon kuin Hel-
mi. Annalisan sokeripitoisuus 
oli Helmen kanssa tasoissa, 
Julietan huomattavasti hei-
kompi. Ankeroislajikkeilla oli 
huonompi saantoprosentti 
kuin mittarilla, mikä näkyy 
sokerisadon ja kiteytyvän 
sokerisadon suhdeluvuista. 
Ramularian kestävyys oli mo-
lemmilla  varsin hyvä. Kukka-
varsia ei ole ollut Julietassa 
juuri ollenkaan, sen sijaan 
Annalisassa oli keskimäärin 
yli 100 kukkavartta.

Ankeroislajikkeiden 
käyttö 2006 
Ankeroislajikkeiden koemark-
kinointi jatkuu tulevana kas-
vukautena. Lajikkeet eivät 
ole virallisesti tarjolla, mutta 
tilaukset voidaan jättää suo-
raan omalle konsulentille. 
Tarkoitus on, että ankeroisla-
jikkeita viljellään ainoastaan 
sellaisilla lohkoilla, joilla on 
todettu ankeroisia. SjT lähet-
tää ankeroislajikkeiden vil-
jelijöille seurantalomakkeet, 
joiden avulla kerätään kentän 
kokemukset.

Ankeroislajikkeiden 
jälkivaikutus
Joskus saamme koetoimin-
nassa sellaisia kokemuksia, 

joita emme ole osanneet 
odottaa. Niin kävi viime ke-
sänä Räpin koetilalla. Eräällä 
lohkolla oli ankeroislajikkei-
den koe vuonna 2004. Tie-
dettiin, että siellä oli ankeroi-
sia. Viime keväänä kylvettiin 
Juliettaa samalle lohkolle. Tuli 
hyvä, tasainen taimisto, mutta 
jo ennen juhannusta huomat-
tiin epätasaisuutta sillä alu-
eella,  jossa koe oli sijainnut 
edellisenä vuonna. Vanhan 
kokeen eräät  ruudut erottui-
vat silmävaraisesti, kasvusto 
oli selvästi huonompaa kuin 
ympäristössä. Koska kokeen 
koordinaatit oli tiedossa, voi-
tiin alue ruuduttaa jälkikäteen 
(kuva 2). Osoittautui, että 
huonot kohdat sijaitsivat sys-
temaattisesti siellä, missä oli 
kasvanut tavanomaisia lajik-
keita. Satotulokset kertoivat, 
että kiteytyvä sokerisato oli 
20–30 % parempi niillä ruu-

duilla, joilla esikasvina oli 
ankeroiskestävä lajike. Tämä 
on yksittäinen tapaus,  josta 
ei saa vetää liian pitkälle me-
neviä johtopäätöksiä. Näyt-
tää kuitenkin siltä, että myös 
uudentyyppiset lajikkeet voi-
sivat vähentää ankeroismää-
rän sellaiselle tasolle, että an-
keroislajike kasvaa häiriöittä 
seuraavana vuonna. Toisaal-
ta voidaan myös päätellä, 
että ankeroisia sietävä lajike 
reagoi ankeroisten lukumää-
rään ja satotappiot voivat olla 
huomattavat, kun määrä ylit-
tää tietyn kynnyksen.n

Kuva 2. Räpin koetilalla vuonna 2004 olleen ankeroislaji-
kekokeen alue. Punaisella rajatuilla alueilla kasvoi tavan-
omaisia lajikkeita.
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Lehtolan tila on vuonna 1941 
perustettu asutustila, jonka 
Pekka Leskisen isoisä sai 
Karjalaan jääneen saman 
nimisen tilansa tilalle. Tila oli 
niin sanottu kylmä tila eli siinä 
ei ollut lainkaan rakennuksia 
ja pelloksi raivattavaa niit-
tyäkin oli vain 7 ha. Metsää 
oli asutustilojen tapaan vain 
vähän.
 
Tilaa viljelee nykyään Pekka 
Leskinen, jolla on viljelystä 
liki 200 ha, maasta on kol-
mannes omaa  ja loput vuok-
rattua.

Sokerijuurikas on kuulunut 
tilan kasveihin siitä lähtien, 
kun Naantaliin perustettiin 
sokeritehdas. Maat ovat pää-
osin urpasavea, joka  kuivuu 
keväisin herkästi. Siksi soke-
rijuurikas on jo kauan kylvetty 
yhdistelmäkylvönä, joka on 
kosteutta säästävä menetel-
mä. Yhdistelmäkylvöä käytet-
täessä  voidaan pellolle men-
nä aikaisemmin kuin erikseen 
muokkaamalla. Riviväli on 45 
cm ja siemenetäisyys on ollut 
18 cm ja sen suurentamista 

harkitaan. Juurikasalaa on 
pikkuhiljaa kasvatettu sa-
moin kuin koko tilaakin. Viime 
vuonna sokerijuurikasta oli 38 
hehtaaria. Keskisato on aina 
ollut yli tehtaan keskisadon. 
Muu tuotanto on pääosin 
mallasohraa, jota oli noin 70 
hehtaaria, pakollista kesan-
toa on 20 hehtaaria ja loput 
vehnää. Kotieläimiä ei ole. 

Työt hoituvat pääosin isän-
nän voimin. Suurena apuna 
ovat myös Pekan 75 vuotias 
Teuvo-isä sekä kiireapuna 
myös siskon mies. Puoliso 
Marianne on vakituisessa 
toimessa Raisioyhtymässä, 
jossa Pekkakin oli 13 vuotta, 
kunnes ryhtyi päätoimisek-
si viljelijäksi. Raisioyhtymän 
aikaa hän pitää antoisana 
ja avartavana. Silloin hän 
kartutti myös kielitaitoaan ja 
opetteli muun muassa venä-
jän kielen. Koska hän on yli-
oppilas, olivat ruotsi ja eng-
lanti sekä osittain saksa jo 
ennestään hallinnassa. Kie-
litaidosta on suuri apu mm. 
jokavuotisilla kansainvälisillä 
maatalousnäyttelymatkoilla, 

joista löytää aina jotain uutta 
ideaa kotiin tuotavaksi. Sa-
moin netistä löytää englan-
niksi monenlaista alaan kuu-
luvaa tietoa.

Pellot on pääosin kynnetty ja 
auroissa on pakkeri, jolla kyl-
vöpohjasta tulee tiiviimpi ja 
vesitalous paranee. Pelkkää 
kultivointiakin on kokeiltu. 
Se säästää työtä ja maan ra-
kennetta. Maalajista johtuen 
kylvöille pyritään menemään 

Pekka Leskinen, Lehtolan 
isäntä Lemusta

Matti Hento, Sucros Oy

Lehtolan tila Lemussa sijaitsee Lounais-Suomen tammialueella. 
Tilan alueella kasvaa luonnonvaraisena vuosisatoja vanhoja tammia 

samoin kuin koko lähiympäristössäkin. Se osoittaa ilmaston  
olevan kasveille suotuisa. Siksi sokerijuurikaskin menestyy täällä 

erinomaisesti.

Korjauslista pestyn korjuu-
koneen kyljessä kuvastaa 
Pekan huolellisuutta ja täs-
mällisyyttä.
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mahdollisimman aikaisin, jot-
ta taimettuminen varmistuisi. 
Viime aikoina ei taimettumi-
sessa ole ollut ongelmia. 

Juurikkaat on ruiskutettu 
yleensä kolmeen kertaan ja 
sen lisäksi on tarpeen mu-
kaan tehty juolavehnän ja 
valvatin torjuntaruiskutukset. 
Vesimäärä on ruiskutuksissa 
ollut 120 litraa hehtaarille. 
Peltopähkämöä on esiinty-
nyt hiukan ja ne on hoidettu 
reppuruiskulla ja MCPA:lla. 
Mangaaniruiskutus kuuluu 
säännönmukaisesti ohjel-
maan. Kasvusto on yleensä 
harattu etuharalla toisen ja 
kolmannen ruiskutuksen vä-
lissä. Perkaus on rajoittunut 
kukkavarsien ja ylivuotisten 
juurikkaiden poistamiseen.

Vaikka viljelypinta-alaa on 
käytettävissä melko runsaas-
ti ei varsinaisia juurikkaalle 
soveltuvia lohkoja ole kovin 
montaa. Siksi viljelykierto ei 
ole toteutunut toivotulla taval-
la vaan juurikasta on viljelty 
pitkään samoilla lohkoilla. 

Juurikkaat nostetaan ”van-
halla” 2-rivisellä Jukolla, jota 
on vuosien varrella vähän pa-
ranneltu asentamalla siihen 
esimerkiksi Edenhallin van-
taat sekä tehty muita pieniä 
parannuksia. Aumat tehdään 
pellon päisteeseen aina, kun 
se on mahdollista. Sellaisilta 
lohkoilta, joille ei ole kunnol-
lista autotietä juurikkaat aje-
taan kuitenkin kotiin.

Pekka hoitaa kaikki tilan pa-

Pekka maatalouskirjanpitoa 
tekemässä.

perityöt itse. Lohkokortit sekä 
kirjanpito verotusta varten 
tehdään tietokoneella. Se oli-
kin tätä haastattelua tehtäes-
sä juuri ajankohtaista. Tieto-
koneelta löytyvät myös SjT:n  
neuvontasivut, joita isäntä 
kiittelee hyödyllisiksi.

Muille harrastuksille kuin sau-
vakävelylle ei juuri jää aikaa. 
Luottamustoimista, SjT:n neu-
vottelukunnan lisäksi, voisi 
mainita V-S agrologien joh-
tokunnan jäsenyyden, maa-
seutulautakunnan puheen-
johtajuuden ja maamiesseu-
ran sihteerin toimen.n
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Bayer CropScience 
mukana kasvin-
suojelussa
Suomen kasvinsuojeluaine-
markkinoilla on myös alka-
neen myyntikauden osalta 
tapahtunut muutoksia. Vii-
meisen parin vuoden aikana 
useat valmisteet ovat vaihta-
neet edustajaa. Bayer Crop-
Science aloitti kaudella 2005 
toiminnan oman organisaati-
onsa kautta Suomessa. Täl-
löin keskeiset maatalouden 
kasvinsuojeluaineet siirtyivät 
Berneriltä Bayer CropScien-
cille. Tämän vuoden alusta 
muutos käsittää myös Baye-
rin sokerijuurikkaan rikkakas-
vien torjunta-aineet, Betanal 
SC:n, Betanal Progressin 
sekä Tramatin. Myös viljojen 
kasvunsääde Cerone kuuluu 
tähän ryhmään. Sokerijuurik-
kaan tuholaisten torjuntaan 
kasvustoruiskutuksena so-
veltuu erinomaisesti perintei-
nen, vahva pyretroidi Decis.

Bayer CropSciencin jakelu-
järjestelmä perustuu jatkos-
sa yhteistyöhön Sucroksen 
kanssa. Tällä toiminnalla on 
jo pitkät ja menestyksekkäät 
perinteet Kemira GrowHown 
toimiessa aiemmin aineiden 
maahantuojana. Sokeriteh-
taiden lisäksi myös alan mer-
kittävät vähittäisliikkeet ovat 
osa tätä järjestelmää. Valmis-

teiden soveltuvuutta Suomen 
oloihin testataan Sokerijuurik-
kaan Tutkimuskeskuksessa. 
Sen toteuttamat pitkäaikaiset 
koesarjat ovat tuottaneet tär-
keää perustietoa tuotteiden 
käytön ohjeistuksista usein 
vaihtelevissa suomalaisissa 
kevään ja alkukesän olois-
sa. Juurikaskonsulentit ovat 
lisäksi asiantuntemuksellaan 
opastaneet viljelijöitä saavut-
tamaan tuotteilla tavoitellun 
lopputuloksen.

Bayer CropSciencilla on yli 
30 vuoden kokemus sokeri-
juurikkaan rikkakasvien tor-
junnasta. Kaikki alkoi jo 60-
luvulla, jolloin Betanal-ryhmä 
kehitettiin. Tämän hetken kär-
kituote, kolmen tehoaineen 
seos, Betanal Progress, on 
tulos pitkästä kehitystyöstä. 
Tähän valmisteeseen perus-
tuvalla ohjelmalla voidaan tor-

jua juurikaspellon rikkakasvit 
helposti ja luotettavasti. 

Betanal Progress pähkinän-
kuoressa:
– Helppo käsitellä
– Perusteellisesti testattu ja 

Suomen oloissa koeteltu 
tuote

– 30 vuoden kehitystyön tu-
los

Laadukas formulaatti takaa 
parhaan imeytymisen kas-
viin. 

Betanal Progress edustaa 
kehittyneintä formulointitek-
niikka. Täten saavutetaan 
erinomainen tehoaineiden 
imeytyminen rikkakasviin. 

Oikea-aikainen ruiskutus 
takaa tuloksen 
Rikkakasvien torjunta perus-
tuu lähtökohtaisesti 2–3 ruis-

Sokerijuurikkaan viljely 
muutostilassa 

Kari Puukko,  Bayer CropScience
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kutuksen ohjelmaan. Ensim-
mäinen annos ruiskutetaan 
rikkakasvien sirkkalehtias-
teella ja toinen kasvulehtias-
teella. Tässä vaiheessa rikat 
ovat helpoimmin torjuttavis-
sa pienelläkin annoksella. 
Seuraava ruiskutus tehdään 
6–8 vuorokauden kuluttua, 
kun uusia rikkoja on taimet-
tunut. 8–10 päivän kuluttua 
tehdään, tilanteen mukaan, 
kolmas ruiskutus. Tämän jäl-
keenkin on peltoa tarkkailta-
va ja arvioitava täydentävän 
ruiskutuksen tarve.

Sekoitukset ovat osa 
strategiaa 
Betanal Progressia käyte-
tään aina osana sekoituksia. 
Näistä keskeisimmät ovat 
Goltix/Meta ja Safari. Joissain 
tapauksissa käytetään lisänä 
hieman Betanal SC:tä. Goltix 
tuo mukanaan maavaikutusta 
sekä pitkävaikutteista tehoa, 
mikä hidastaa uusien rikkojen 
taimettumista. Safari on hyvä 
valinta seoksiin tilanteissa, 
joissa rikat ovat kasvaneet 
hieman suuremmiksi. Lisäksi 
Safari tuo lisätehoa ristikuk-
kaisten ja mataran torjuntaan 
ja se on seospartnerivalinta 
pohjavesialueilla.

Puhdas juurikaspelto
Rikkakasveista vapaa pelto 
on hyvän juurikassadon edel-
lytys. Suomen oloihin testatun 
Betanal Progress -strategian 
valinta takaa jatkossakin ta-
loudellisesti varman lopputu-
loksen.n

Lännen Tehtaat Oyj ja Sucros Oy ovat sopineet, että Län-
nen Tehtaat lopettaa Dansukker-kuluttajatuotteiden myynnin 
1.1.2006 lukien. Lännen Tehtaat on toiminut Dansukker-tuot-
teiden edustajana Suomessa ja vastannut Dansukker vähit-
täiskauppatuotteiden myynnistä.

Sokeriliiketoiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia 
viime vuosien aikana, mikä edellyttää sokerituotteiden myyn-
titoiminnoilta entistä paremmin asiakkaita palvelevia selkeitä 
prosesseja. Järjestelyllä parannetaan asiakaspalvelua ja suo-
malaisen sokeriteollisuuden kilpailukykyä, toteaa Lännen So-
kerin johtaja Ilkka Jaskari.

Järjestelyllä ei ole vaikutuksia Suomen sokeriteollisuuden 
omistukseen. Sucros Oy on edelleen Danisco A/S:n ja Län-
nen Tehtaiden osakkuusyhtiö. Danisco omistaa yhtiöstä 80 % 
ja Lännen Tehtaat 20 %. Lännen Tehtaiden sokerin myynnistä 
vastanneen yksikön Lännen Sokerin toiminta päättyy. Järjeste-
ly ei vaikuta Lännen Tehtaiden muihin liiketoimintoihin.

Suomen Sokerin markkinointijohtaja Lauri Peraston mukaan 
syynä muutokseen on lisääntynyt tarve yhdistää markkinointi ja 
myynti Dansukker-brandin ja tuotevalikoiman vahvistamiseksi. 
Siihen vaikuttaa myös yleispohjoismainen markkinakehitys. 

Dansukker 
kuluttajatuotteiden 

myynti siirtyi 
Suomen Sokerille
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Keveämmästä elämästä 
haaveilevien on laihdutusin-
nostuksessaan syytä muis-
taa kelju tosiasia: painonhal-
linnassa eivät poppakonstit 
auta. Ihmedieettien ja pika-
kuurien avulla voi ehkä laih-
tua muutaman kilon, mutta 
paino palaa pian lähtöluke-
miin, jos kuurin jälkeen jatkaa 
entisiä elämäntapoja. Jotta 
karistetut kilot myös pysyisi-
vät poissa, ruoka- ja liikun-
tatottumuksia on muutettava 
pysyvästi.

Muutokset vaativat 
aikaa ja harjoittelua
Muutokset vaativat aikaa, 
kärsivällisyyttä ja harjoittelua. 
40-vuotiaalla on takanaan 
40 000 ateriaa, joiden aikana 
hän on omaksunut ruokai-
lutapansa, joten on selvää, 
ettei totuttuja tapoja muuteta 
kädenkäänteessä. 

Painonhallinta ei myöskään 
merkitse sitä, että koko ruo-
kavalion on mentävä uusiksi, 
vaan lähtökohtana ovat omat 
ruokatottumukset. Kun tekee 
muutokset omien mieltymys-
ten mukaan, uusiin tottumuk-
siin on helpompi sitoutua lo-
puksi elämää. 

Ruokavalion rasvat 
kuriin
Perustan painonhallitsijankin 
ruokatottumuksille antaa ta-
vallinen, suositeltava ruoka-
valio, johon kuuluu runsaasti 
kasviksia, hedelmiä ja mar-
joja, täysjyväviljavalmisteita, 
kohtuullisesti vähärasvaisia 
tai rasvattomia maitovalmis-
teita, vähärasvaista lihaa 
sekä kalaa ja kananmunia. 
Vaikka näkyvä rasva on mo-
nelle laihduttajalle kauhistus, 
suositeltavaan ruokavalioon 
kuuluu myös kasviöljyjä ja nii-
tä sisältäviä levitteitä.

Näkyvän rasvan sijaan pai-
nonhallitsijankin ruokava-
liossa enemmän ongelmia 
aiheuttaa salakavala piiloras-
va. Koska rasva sisältää run-
saasti energiaa, rasvamää-
rän vähentäminen ruokava-
liossa on painonhallinnassa 
keskeistä. Vähärasvaisia tai 
rasvattomia vaihtoehtoja löy-
tyy lähestulkoon kaikista elin-
tarvikeryhmistä. Vaihda ke-
vytmaito rasvattomaan mai-
toon, meetwursti keittokink-
kuun ja viineri pikkupullaan. 
Yksittäiset muutokset voivat 
tuntua vähäisiltä ja vaatimat-
tomilta, mutta yhdessä niiden 

vaikutus ruokavalion koko-
naisrasvamäärään on jo huo-
mattava.

Sokeria säästeliäästi
Sokeri ei ole täysin pannassa 
painonhallitsijaltakaan. Soke-
ri sisältää alle puolet rasvan 
energiamäärästä ja siksi se 
ei ole samanlainen salaka-
vala kaloripommi kuin rasva. 
Runsaasti sokeria sisältä-
viä elintarvikkeita tulisi silti 
käyttää säästeliäästi. Sokeri 
sisältää pelkästään veren 
sokeripitoisuutta nopeasti 
kohottavaa hiilihydraattia ja 
energiaa eikä juuri muita ra-
vintoaineita. Lisäksi on syytä 
muistaa, että monet runsaasti 
sokeria sisältävät elintarvik-
keet, kuten suklaa ja makeat 
leivonnaiset, sisältävät myös 
runsaasti rasvaa. 

Säännöllinen ruokailu-
rytmi edistää painon-
hallintaa
Aterioiden jättäminen väliin 
saattaa tuntua houkuttele-
valta painonhallintakeinolta, 
mutta käytännössä vaikutus 
on usein päinvastainen kuin 
olisi toivottu. Väliin jätetyn 
lounaan jälkeen on niin näl-
kä, että illalla tulee syötyä 

Painonhallinnassa eivät 
poppakonstit auta 

Alkuvuosi on painonpudotuksen sesonkiaikaa. Kaupan lehtihyllyt 
täyttyvät aikakauslehtien laihdutusnumeroista, ja erilaisiin 

painonhallintaryhmiin on tunkua. 
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aiottua enemmän. Aterioiden 
panttaaminen saattaa myös 
johtaa hallitsemattomaan ah-
mintaan.

Syömisen hallinta paranee, 
jos ateriavälit eivät ole liian 
pitkät. Painonhallitsijankin 
päivään kuuluu kolme nor-
maalia ateriaa: aamiainen, 
lounas ja päivällinen sekä 
tarvittaessa pari kevyttä väli-
palaa. 

Liikunta osaksi 
päivittäisiä tottumuksia
Laihtuminen on mahdollista 
pelkästään ruokailumuutok-
silla ilman liikunnan lisäämis-
tä. Säännöllisellä liikunnalla 
on kuitenkin monia myöntei-
siä terveysvaikutuksia ja sik-
si sen sisällyttäminen osaksi 

päivittäisiä tottumuksia on 
suositeltavaa kaikille. 

Säännöllisellä liikunnalla on 
tärkeä merkitys painon pit-
käaikaisessa säätelyssä. 
Liikunta on tärkeää myös yli-
painoisille henkilöille, vaikka 
paino ei alenisikaan. Tutki-
musten mukaan lihavuuden 
aiheuttamat terveysriskit ovat 
pienempiä henkilöillä, joiden 
fyysinen kunto on ylipainosta 
huolimatta hyvä.

Viime syksynä ilmestyneet 
ravitsemussuositukset neu-
vovat aikuisia liikkumaan päi-
vittäin vähintään puoli tuntia. 
Painon nousun ehkäisemi-
seksi kohtuullisesti kuormit-
tavaa liikuntaa tarvitaan vielä 
puoli tuntia lisää eli yhteensä 

tunnin verran. Päivittäinen lii-
kunta voidaan jakaa pienem-
miksi, esimerkiksi kymmenen 
minuutin jaksoiksi päivän mit-
taan. (Finfood)

Lähteinä käytetty:
Mustajoki P. & Leino U. Laih-
du pysyvästi – hallitse paino-
asi
Valtion ravitsemusneuvotte-
lukunta. Suomalaiset ravitse-
mussuositukset.

Toimittaja: 
Krista Korpela-Kosonen

Artikkeli on julkaistu Finfoo-
din uutisissa 3.1.2006

SjT:n henkilökuntakin on innolla mukana Miljoonan kilon keikassa, elämäntaparemon-
tissa. 
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 Yhteystiedot 
SUCROS OY  

Pääkonttori ja Salon tehdas     24100 Salo 010 431 060 
   faksi 010 431 6288

Säkylän tehdas  27800 Säkylä 010 431 061

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

Maatalousjohtaja Matti Kukkola Salon tehdas  010 431 5703
   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 5 010 431 6327 
  24100 Salo 0400 223 395

Salonseutu Pentti Suominen Maununtie 13 010 431 6221 
  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 Kakslatostentie 201  (019) 739 560 
  12350 Turkhauta 0400 637 510 
     

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 010 402 4422

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 
   

 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 4024 432
   

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS  Korvenkyläntie 201  010 431 062 
  25170 Kotalato faksi (02) 737 6409

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

Johtaja Nils Lindroos   010 431 8201
    

Lajikkeet Marte Römer-Lindroos  010 431 8215 
   

Laatu ja lannoitus Matti Erjala     010 431 8202
        

Kasvinsuojelu Liisa Eronen   010 431 8210
   

Koneasiat Pentti Hoikkala   010 431 8203
   

Laboratorio:       
Asiakaspalvelu Niina Mettala-Virta  010 431 8236

Analyysipalvelu Päivi Lamminen  010 431 8235
    

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




