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Lehden ilmestymisaikataulu vuonna 2012
Tidningens utgivningstider år 2012
nro
2
3

aineistopäivä
7.8.
6.11.

ilmestyy
syyskuussa
joulukuussa

3
3
4
5
6
12
15
17
20
22
26
28
29
30
31
35
37
39

Maaliskuun
mietteitä
M

aaliskuinen aurinko on jo korkealla. Se
häikäisee peltoaukeaa ylittävän hiihtäjän
silmiä. Suksi näyttää kulkevan hyvin ja hankikanto on mitä parhain. Lumen karppa raapii
suksen pohjaa tasaista rahinaa pitäen. Toivottavasti hiihtäjän ajatukset lepäävät tässä hienossa
kelissä.

P

elloille siirtyvät myös viljelijöiden ajatukset.
Mitä kaunis lumipeite kätkee alleen? Onko
talven pakkanen/routa ollut tarpeeksi armollinen viime syksyn kynnökselle? Miten kävi talven kalkitussuunnitelmille? Joutuukohan viljelysuunnitelmiin tekemään paljonkin muutoksia
maanpinnan paljastuessa?

J

uurikas on vaativimpia viljelykasvejamme ja
sen satotasolla on erittäin ratkaiseva merkitys juurikkaanviljelijän talouteen. Monet asiat
vaikuttavat juurikassatojen nousuun ja uusia
innovaatioita haetaan kuumeisesti hyvän satokehityksen ylläpitämiseen. Tulevaisuudessa on
ilman muuta aktiivisesti keskityttävä satotasoa
nostaviin toimenpiteisiin niin tutkimuksessa,
neuvonnassa ja viljelyssä. Mutta missään nimessä ei saa unohtaa tärkeää ennakoivaa viljelytaitoa.

S

äätilan ohella peltomaan kunnolla on keskeinen osa juurikkaanviljelyssä, se on perusedellytys huippusadolle. Onkin oleellista kytkeä
juurikkaan viljely koko tilan hoitoon parhaalla
mahdollisella tavalla. On huomioitava kaikkien
viljelymaiden ylläpitävä peruskunnostus, kalkitus, ojitus, kasvinvuorottelu ja tilan muut tuotantosuunnat. Lehden tästä numerosta löytyy
lisävinkkejä ja neuvoja kyseisistä asioista.

K

unnossa olevien perustekijöiden kanssa on
hyvä lähteä kohti viljelyvuotta 2012 ja rikkomaan uutta satoennätystä.

Tankar i
mars
M

arssolen står högt på himlen och bländar
skidaren som tar sig över fältet. Skidorna
ser ut att löpa bra och skarföret är det bästa möjliga. Snön hörs skrapa under skidorna, hoppas
skidarens tankar vilar i det fina vädret.

T

ill åkern förflyttas också odlarens tankar.
Vad gömmer sig under det vackra snötäcket? Har vinterns kyla bearbetat förra höstens
plogtiltor? Hur var det med kalkningen? Måste
man ändra på odlingsplanerna när marken kommer fram?

S

ockerbetan är en av våra mest krävande odlingsväxter och skördenivån har en nyckelroll i sockerbetodlingens lönsamhet. Många saker påverkar skördenivån och man söker febrilt
nya innovationer för att bibehålla den goda skördeutvecklingen. I framtiden måste man aktivt
koncentrera sig, inom både forskning, rådgivning och odling, på åtgärder som höjer skördenivån. Man får ändå inte glömma vikten av den
förberedande odlingskunskapen.

I

samverkan med väderförhållandena har
åkerns tillstånd en central roll i betodlingen,
det är en grundförutsättning för en toppskörd.
Det är ytterst viktigt att på bästa möjliga sätt
koppla betodlingen till skötseln av hela gården.
Man måste ta hänsyn till alla odlingsmarkers
underhållande grundförbättring, kalkning, dikning, växtföljd och andra produktionsinriktningar. I det här numret av tidningen finns ytterligare tips och råd om dessa saker.

N

är grundfaktorerna är i skick är det lätt att
sikta på nya utmaningar, och kanske skörderekord, för det nya odlingsåret.
Susanna Muurinen

Susanna Muurinen
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Sokerijuurikkaan kannattavuus
Tammikuun 2012 alussa käytyjen välitarkasteluneuvottelujen tuloksena
sokerijuurikkaan hinta nousee 25 % vuoden 2011 tasoon verrattuna.
Hinnankorotuksen myötä juurikas on entistä kilpailukykyisempi
kasvi verrattuna esimerkiksi viljaan myös pitkillä sokerijuurikkaan
kuljetusmatkoilla.

T

alvella 2012 teki Satakunnan ProAgria sokerijuurikkaan kannattavuuslaskelman
nykyisten toimialasopimusehtojen perusteella. Laskelma on kokonaisuudessaan lähetetty vuoden 2012 sopimusviljelijöille maaliskuussa 2012 ja se löytyy myös Sucroksen nettisivuilta
osoitteesta www.sucros.fi.
Välitarkasteluneuvottelujen tuloksena sokerijuurikkaan maksuperusteet yksinkertaistuvat
siten, että pääosa juurikkaan hinnasta muodostuu juurikkaan vähimmäishinnasta ja sopimuksen täyttymispalkkiosta. Näistä tulee yhteensä
noin 35 €/tonni puhdasta juurikasta. Näiden
lisäksi maksetaan edelleen kuljetuskorvaus,
sokeripitoisuuslisä/-vähennys, puhtauslisä/vähennys sekä leikekorvaus.
Kannattavuuslaskelma on tehty vertailemalla
sokerijuurikkaan kate A:ta ja nettotulosta sokerijuurikaan eri satotasoilla (30, 40 ja 50 t/ha) ja
eri kuljetusmatkoilla viljan vastaavaan katetuottoon 3, 4 ja 5 tonnin viljasadoilla. Laskelmassa on
otettu huomioon myös eri työmuodot (omatyö/
rahtityö). Kate A muodostuu, kun kaikki tulot
lasketaan yhteen ja näistä vähennetään välittömät kustannukset eli mm. lannoitus-, kalkitus-,
siemen-, kasvinsuojelu-, rahtikustannus sekä
myös yleisiä kustannuksia. Laskelmassa on
huomioitu myös sokerijuurikkaan kansallinen
Juurikas
Kate A €/ha			
Sato, tonnia /ha
Matka, km
30
40
50
30
1 158
1 497
1 836
50
1 144
1 479
1 814
80
1 123
1 450
1 778
130
1 097
1 415
1 734
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pinta-alaperusteinen tuki, valtion maksama
kuljetuskorvaus. Laskelma sisältää myös muut
pinta-alaperusteiset tuet (tilatuki, LFA ja ympäristötuki), jotka ovat yhtä suuria sekä viljalle että
juurikkaalle.
Alla olevista taulukoista selviää juurikkaan ja
viljan kate A eri satotasoilla. Juurikas on kate
A:lla mitattuna selvästi kannattavampi kuin vilja eri vaihtoehdoissa. Juurikkaan kate A 130 kilometrin etäisyydellä tehtaasta 30 tonnin sadolla
on samaa tasoa kuin viljan kate A 5 tonnin sadolla 200 euron tonnihinnalla.
Kone- ja työkustannusten laskeminen on hyvin
haastavaa, koska tilojen konekannassa on suuria
eroja. Osa tiloista käyttää pelkästään urakointityötä esim. juurikkaan kylvöön ja nostoon, kun
taas toiset tekevät nämä työt itse. Tämän vuoksi
konekustannuksia laskettaessa on käytetty oletusta, jossa viljelijä ostaa kylvökoneen ja nostokoneen (yht. 30 000 €) ja koneita käytetään omalla 20 hehtaarin juurikasalalla ja laskennallisella
15 €/h oman työn palkkavaatimuksella. Näillä
oletuksilla kone- ja työkustannusten välillä ei
ole merkittävää eroa, kun verrataan omien koneiden käyttöä suhteessa rahtityöhön. Ratkaisevaa tässä tilanteessa onkin, miten viljelijä pystyy
käyttämään omaa aikaansa esimerkiksi sokerijuurikkaan nostotyöhön.
Vilja
Kate A €/ha			
Sato, tonnia /ha
Hinta, €
3
4
140
556
676
160
616
756
180
676
836
200
736
916

5
806
906
1 006
1 106

Juurikas
Nettotulos				
		 Sato, tonnia
Matka, km
30
40
50
30
198
537
876
50
184
519
854
80
163
490
818
130
137
455
774
Juurikkaan ja viljan nettotulokset myötäilevät
kate A:n tuloksia. Nettotulokseen on huomioitu
kone-, rakennus-, yleis-, ja työkustannukset sekä
pellon kustannus. Sokerijuurikas on selvästi
plussan puolella kaikilla vaihtoehdoilla tuloksen vaihdellessa 137 ja 876 euron välillä. Viljan

Vilja
Nettotulos			
			Sato, tonnia
Hinta, €/tn
3
4
5
140
-340
-232
-114
160
-280
-152
-14
180
-220
-72
86
200
-160
8
16
osalta taas esimerkkilaskelman monissa vaihtoehdoissa nettotulos valahtaa negatiiviseksi.
Laskelman yksityiskohdista voi kysyä omalta
viljelykonsulentilta, joka neuvoo tilakohtaisen
laskelman teossa.

Tero Tanner, Sucros Oy

Uusi viljelykonsulentti
Olen Markus Anttila ja aloitin Sucros Oy:ssä
sokerijuurikaskonsulenttina 5.3.2012. Nyt on
tarkoitus perehtyä sokerijuurikkaan viljelyyn
ja sokerin tekemiseen, muutenkin kuin vain
sokerijuurikkaan viljelijän näkökulmasta.

O

len koulutukseltani Agrologi AMK
Mustialasta, vuosikurssia 1999. Viimeiset melkein kahdeksan vuotta työskentelin Suomen Rehulla ja yrityskaupan myötä
Hankkija-Maataloudessa, maatalousmyyjänä ja
ruokintakonsulttina kanatiloille.
Sokerijuurikaan viljelystä minulla on jonkin
verran kokemusta. Kotitilallani on viljelty sokerijuurikasta yli 40 vuotta. Itse kylvän tänä
keväänä omia juurikkaita neljättä kertaa. Oma
sokerijuurikasalani kasvaa taas tänäkin vuonna.
Sokerijuurikas pinta-alaa on kasvatettu maltillisesti vuodesta 2000, jolloin se oli noin 15 ha.
Tänä keväänä on tarkoitus kylvää juurikasta 26
hehtaarille.
Aikaisemmin olen myös työskennellyt Räpin
koetilalla ja Lännen tehtaat Oy:n viljelyosastolla
viiden satokauden ajan. Räpillä käytännön töistä
näki erilaisen mallin viljellä sokerijuurikasta kuin
kotona. Työhistoriaan kuulu myös noin vuoden

mittainen jakso Pro Agria Satakunnassa projektitöissä.
Koen, että minulla on kokemuksestani johtuen
erinomaiset mahdollisuudet kehittää sokerijuurikkaan viljelyä, yhdessä teidän sokerijuurikkaan
tuottajien kanssa. Parasta oppia asioissa saa vertailemalla erilaisia kokemuksia. Minulla on vaativa tehtävä täytettävänä, kun Matti jää eläkkeelle.
Yhdessä pystymme kuitenkin viemään juurikkaan viljelyä eteenpäin.

Yhteistyöterveisin, Markus Anttila
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Ohjeet kesän 2012
juurikkaan kasvinsuojeluun
Juurikkaalle ei ole tulossa uusia valmisteita tänä kesänä. Matrigon neste
poistui markkinoilta ja sen tilalle tuli vesiliukoinen rae, Matrigon 72 WG.
Uutta Matrigonia saa käyttää pohjavesialueilla.

S

okerijuurikkaan viljelyssä viljelykierto on
onnistuneen sadon perusedellytys. Kaikkien välikasvien kasvinsuojelulla on myös
ratkaiseva merkitys juurikkaan kasvinsuojelulle, esim. viljalla kannattaa valita valmisteet, joilla on hyvä teho mataraan ja tattareihin sekä monivuotisiin ongelmarikkakasveihin. Viljelykierto
vähentää ramularian esiintymisriskiä ja on ainoa
juurikasankeroisen vähentämiskeino.
Viljelykierrossa, ja jos viljelyyn otetaan uusia
juurikaspeltoja, pitää selvittää mitä rikkakasviaineita lohkolla on käytetty edeltävinä vuosina.
Tiettyjen torjunta-aineiden jäämät maassa vioittavat juurikasta. Tällaisia ovat mm. Ally 50 ST,
Ally Class 50 WG, Logran 20 WG, Logran Plus
oxitril, Titus WSB ja Monitor. Mustang Forte -käsittelyn jälkeen varoaika on 14 kk. Jos lohkolla
on käytetty Clamox-valmistetta, voidaan juurikasta viljellä 2 vuoden kuluttua.

Siemenpeittaus
Taimipoltetta torjutaan Tirama- ja Tachigarensiemenpeittauksella. Tuhoeläinten torjuntaan
käytetään Cruiser-, Gaucho- tai Poncho Beta
-peittausta. Poncho Beta -peitattua siementä
on suositeltavaa käyttää, jos esikasvina on orgaanista ainesta maahan jättävä kasvi (nurmi
tai vilja) tai on käytetty karjanlantaa. Tällöin
maassa eläviä tuholaisia (hyppyhäntäiset, sokkojuoksiaiset, tuhatjalkaiset) esiintyy yleensä
enemmän.
Pohjavesialueilla saa käyttää vain Gaucholla
peitattua siementä, jonka käyttöaikarajoitukseen
on tullut muutos tänä vuonna. Maaperäeliöiden
suojelemiseksi Gaucholla peitattua sokerijuurik-
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Ruiskutusten myöhästyessä, jolloin rikkakasvit ovat jo ohittaneet sirkkalehtiasteen, täytyy käytää suurempia torjunta-ainemääriä.
kaan siementä saa kylvää joka toinen vuosi samalle kasvulohkolle tai vaihtoehtoisesti sokerijuurikkaan siementä saa kylvää kahtena vuonna
peräkkäin samalle kasvulohkolle, minkä jälkeen
on pidettävä kahden vuoden tauko. Vaihtoehdosta toiseen siirryttäessä on huolehdittava, että
rajoituksen vähimmäisvaade toteutuu.
Muilla kuin pohjavesialueilla saa käyttää Cruiserpeitattua siementä joka vuosi. Maaperäeliöiden
suojelemiseksi Poncho Betalla peitattua sokerijuurikkaan siementä saa kylvää joka toinen vuosi
samalle kasvulohkolle tai vaihtoehtoisesti sokerijuurikkaan siementä saa kylvää kahtena vuonna
peräkkäin samalle kasvulohkolle, minkä jälkeen
on pidettävä kahden vuoden tauko. Vaihtoehdosta toiseen siirryttäessä on huolehdittava, että
rajoituksen vähimmäisvaade toteutuu. Gaucholla
peitatulla siemenellä on voimassa samat käyttöaikarajoitukset kuin pohjavesialueilla.

Taulukko 1. Tramatin ja Progressin max. käyttömäärät/ha/vuosi sekä etofumesaatin (EFU) max.
käyttömäärä, kun juurikasta viljellään samalla lohkolla joka vuosi, kahtena vuotena tai kerran
kolmen vuoden aikana.
Tramat 500 SC
Betanal
Max.
		
Progress SE etofumesaatin
			käyttömäärä
Viljely joka vuosi samalla lohkolla
0,67 l/ha
2,9 l/ha
333 g/ha
Viljely kahtena vuotena kolmesta samalla lohkolla
1,0 l/ha
4,3 l/ha
500 g/ha
Viljely kerran kolmen vuoden aikana
2,0 l/ha
8,6 l/ha
1000 g/ha

Cruiser-, Gaucho-, ja Poncho Beta -siemenpeittauksella on tavallisesti riittävä torjuntateho
kirppoihin ja luteisiin juurikkaan taimivaiheessa. Tarkkaile juurikaskasvuostoja taimistumisvaiheessa. Jos luteita esiintyy lohkolla runsaasti,
tuhohyönteisruikutus tehdään heti juurikkaan
tultua taimelle, sillä luteet lähtevät aikaisin keväällä liikkeelle talvehtimispaikoistaan. Luteiden
torjunnan kannalta ensimmäisen rikkakasviruiskutuksen ajankohta on liian myöhään. Pohjavesialueilla saa kirppojen, luteiden ja juurikaskärpäsen torjuntaan käyttää vain pyretroidi-valmisteita (Decis Mega EW 50, Karate Zeon-tekniikka,
Karate 2.5 WG, Fastac 50 ja SumiAlfa 5FW). Sitä
vastoin pohjavesialueilla niiden torjuntaan ei saa
käyttää dimetoaatti-valmisteita (Danadim Progress, Perfekthion 400 ja Roxion).

Etofumesaatin käyttörajat
EU-säädösten mukaisesti etofumesaattia on sallittu käyttää enintään 1000 g/ha kolmen vuoden
aikana. Taulukossa 1 on esitetty Tramat 500 SC:n
ja Betanal Progress SE:n suurimmat sallitut vuosittaiset käyttömäärät hehtaaria kohti sekä vastaavat etofumesaatin käyttörajat, kun juurikasta
viljellään samalla lohkolla joka vuosi, kahtena
vuotena kolmesta tai kerran kolmen vuoden aikana.

Fenmedifaamin käyttörajoitus
Fenmedifaamin sallittu käyttömäärä on vuosittain 960 g/ha. Rajoitus koskee Betanal SE- ja
Betasana 2000 valmistetta, joita saa käyttää enintään 6,0 l/ha vuosittain samalla lohkolla. Medifam 320 SC sallittu käyttömäärä on 3 l/ha vuoden aikana.

Pohjavesirajoitus
Pohjavesialueilla on voimassa edelleen fenmedifaamin, desmedifaamin ja etofumesaatin

rajoitettu käyttö. Ruiskutuksissa on noudatettava seuraavia ohjeita. Jos lohkon pohjamaa on
läpäisevää maalajia (hienoa hietaa tai sitä karkeampaa) ja juurikasta viljellään lohkolla joka
vuosi, on ruiskutuksissa käytettävä riviruiskua.
Ruiskutukset voi tehdä näillä alueilla koko alalle pienimmällä mahdollisella annostuksella, jos
juurikasta viljellään lohkolla joka toinen vuosi.
Jos pohjamaa on savea, juurikasta voi lohkolla
viljellä joka vuosi pienimmällä mahdollisella
annostuksella. Peltojen tulee olla salaojitettuja.
Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen
ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–
100 m levyinen ruiskuttamaton suojavyöhyke.

Rikkakasvien torjunta
Yksivuotisten siemenrikkakasvien onnistuneen
torjunnan kannalta ensimmäinen ruiskutus on
tehtävä ajoissa eli kun rikkakasvit ovat suurelta osin sirkkalehtiasteella. Jos ruiskutuksissa
myöhästytään ja rikkakasvit ovat isoja (kasvulehtiä 2–5), tarvitaan suurempia torjunta-aine- ja
öljymääriä. Normaalioloissa toinen ruiskutus
tehdään 7–12 vrk kuluttua ensimmäisestä ruiskutuksesta. Jos sää on ollut kylmää/kuivaa, uusia rikkakasveja taimettuu hitaammin ja toista
ruiskutusta voi joutua siirtämään muutamalla
päivällä eteenpäin. Kolmas ruiskutus on ajankohtainen, kun uudet rikkakasvit ovat taimettuneet ja ovat sirkkalehtiasteella. Haraus on
suositeltavaa tehdä 2. ja 3. ruiskutuksen välissä,
jos aikaisempien ruiskutusten jälkeen on jäänyt
runsaasti rikkakasveja.
Rikkakasviruiskutukset tulee ajoittaa mahdollisimman suotuisiin olosuhteisiin, korkea ilman
suhteellinen kosteus, lämpötila 15–20 °C, tyyntä,
maa kostea ja rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella.
Suotuisissa oloissa voidaan käyttää pienempiä
ainemääriä ja öljystä voi käyttää pienintä määrää.
Juurikassarka • Betfältet 1/2012 –
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aulukko 2.
Joka vuosi
1. ruiskutus
MET
Safari
Tramat
FEN 9)
Öljy
2. ruiskutus
MET
Safari
Tramat
FEN 9)
Öljy
3. ruiskutus
MET
Safari
Tramat
FEN 9)
Öljy

Kahtena vuotena kolmesta

Yhtenä vuotena kolmesta

l/ha tai kg/ha

l/ha tai kg/ha

l/ha tai kg/ha

(0,5*)–1,0–1,5–(2,0)
(20–30 g/ha)
0.15
1,0–2,0
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–1,5–(2,0)
(20–30 g/ha)
0,1–0,3
1,0–2,0
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–1,5–(2,0)
(20–30 g/ha)
0,2–0,5
1,0–2,0
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
0.2
1,0–2,0
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
0,2–0,3
1,0–2,0
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
0,2–0,75
1,0–2,0
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
0,2–0,3
1,0–2,0
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
0,2–0,4
1,0–2,0
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
0,2–0,75
1,0–2,0
0,3–1,0–(1,5)

Taulukko 2. Yhden tehoaineen valmisteista laaditut tankkiseokset, kun juurikasta viljellään joka
vuosi, kahdesti kolmen vuoden aikana tai kerran kolmen vuoden aikana.

Taulukko	
  3.
poltteen, juurikasankeroisen, hiekkamyrskyn tai
Kuivissa, samoin kuin viileissä ja kylmissä oloissa
Joka
vuosi
Kahtena
vuotena
kolmesta
Yhtenä
vuotena
kolmesta
pakkasen
aiheuttamaa
vioitusta,
ota
yhteys juutarvitaan suurempia ainemääriä ja öljyä tarvitaan
1.
ruiskutus
l/ha
tai
kg/ha
l/ha
tai
kg/ha
l/ha
tai
kg/ha
rikaskonsulenttiin ennen rikkakasviruiskutusta.
suurimmat määrät (sulkeissa).
Poikkeustapauksissa tarvitaan
jaettuja torjun(0,5*)–1,0–1,5–(2,0)
(0,5*)–1,0–1,5–(2,0)
(0,5*)–1,0–1,5–(2,0)
MET
Yhden
– (20–30
takäsittelyitä
ja pienempiä (20–30
torjunta-ainemääriä
(Safari) tehoaineen ruiskutusohjelma
(20–30 g/ha)
g/ha)
g/ha)
yksivuotiset
tilanteesta
Betanal Progressrikkakasvit
0,6–0,8
0,8–1,3 riippuen.
0,8–1,5–2,6
Taulukossa
2 on yhden tehoaineen
ruiskutusFEN
1,0–1,6
1,0–1,4
1,5–1,4–0,7
Yksivuotiset ongelmarikat
ohjelman
tankkiseokset ja
valmisteiden käyttö- 0,3–1,0–(1,5)
Öljy
0,3–1,0–(1,5)
0,3–1,0–(1,5)
Mataran ja tattarien (kierto-, piha- ja ukontatar)
määrät
kolmelle ruiskutuskerralle, kun juurikas2. ruiskutus
torjuntaan tarvitaan riittävästi
etofumesaattia (Trata
viljellään
samalla
lohkolla
joka
vuosi,
kahtena
(0,5*)–1,0–(1,5)
(0,5*)–1,0–(1,5)
(0,5*)–1,0–(1,5)
MET
mat
ja
Betanal
Progress)
ja
hyvää
metamitronin
vuotena
kolmesta
tai
kerran
kolmen
vuoden
ai20–30 g/ha
20–30 g/ha
20–30 g/ha
Safari
(Goltixit
ja
Metafol)
maavaikutusta
(maa kostea).
kana,
siten
että
Tramat
500
SC
ja
Betanal
SE
ja
Be0,6–1,0
0,8–1,5
1,0–1,5–3,0
Betanal Progress
Jatkuvan
juurikkaan
viljelyn
lohkoilla
ja kokoalatasana
2000
käyttömäärät
pysyvät
EU-säädösten
1,0–1,5
1,0–1,3
1,5–1,2–0,65
FEN
ruiskutuksissa
pienillä
etofumesaattimäärillä
(333
rajoissa.
Öljy
0,3–1,0–(1,5)
0,3–1,0–(1,5)
0,3–1,0–(1,5)
g/ha)
mataraja
tatarpellot
voivat
jäädä
huonosti
3. ruiskutus
Progress-ruiskutusohjelma
–
torjutuiksi. Näillä pelloilla (0,5*)–1,0–(1,5)
ja varsinkin kuivissa
(0,5*)–1,0–(1,5)
(0,5*)–1,0–(1,5)
MET
yksivuotiset
rikkakasvit
oloissa
suositellaan
harausta
toiseng/ha
ja kolmannen
20–30 g/ha
20–30 g/ha
20–30
Safari
Taulukossa 3 on esitetty Progress-ohjelman
ruiskutuksen
välissä.
Safarin
lisääminen
1,0–1,1
1,0–1,5
1,0–1,5–3,0 tankkiBetanal Progress
tankkiseokset kolmelle ruiskutuskerralle, kun
seokseen parantaa mataran ja tattarien torjunta1,0–1,5
1,0–1,2
1,5–1,2–0,6
FEN
juurikasta viljellään samalla lohkolla joka vuotehoa. Ukontatar on herkkä Safarille, kun sen enÖljy
0,3–1,0–(1,5)
0,3–1,0–(1,5)
0,3–1,0–(1,5)
si, kahdesti tai kerran kolmen vuoden aikana,
simmäinen kasvulehti on avautunut. Safari tehoaa
ja käyttömäärät ovat EU-säädösten asettamissa
mataraan parhaiten, kun ensimmäinen kasvulehrajoissa.
tikiehkura on avautunut. Koska Safari vain hidastaa rikkakasvien kasvua, sitä tarvitaan vähintään
Jos juurikaskasvusto vioittunut
kahdessa peräkkäisessä ruiskutuksessa. Yhdestä
Jos juurikkaan taimissa on havaittavissa taimiSafari-käsittelystä rikkakasvit toipuvat. Kun juuri-
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Taulukko	
  3.
Joka vuosi
1. ruiskutus
MET
(Safari)
Betanal Progress
FEN
Öljy
2. ruiskutus
MET
Safari
Betanal Progress
FEN
Öljy
3. ruiskutus
MET
Safari
Betanal Progress
FEN
Öljy

Kahtena vuotena kolmesta

Yhtenä vuotena kolmesta

l/ha tai kg/ha
(0,5*)–1,0–1,5–(2,0)
(20–30 g/ha)
0,6–0,8
1,0–1,6
0,3–1,0–(1,5)

l/ha tai kg/ha
(0,5*)–1,0–1,5–(2,0)
(20–30 g/ha)
0,8–1,3
1,0–1,4
0,3–1,0–(1,5)

l/ha tai kg/ha
(0,5*)–1,0–1,5–(2,0)
(20–30 g/ha)
0,8–1,5–2,6
1,5–1,4–0,7
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
0,6–1,0
1,0–1,5
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
0,8–1,5
1,0–1,3
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
1,0–1,5–3,0
1,5–1,2–0,65
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
1,0–1,1
1,0–1,5
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
1,0–1,5
1,0–1,2
0,3–1,0–(1,5)

(0,5*)–1,0–(1,5)
20–30 g/ha
1,0–1,5–3,0
1,5–1,2–0,6
0,3–1,0–(1,5)

Taulukko 3. Betanal Progress ja FEN ruiskutusmäärät (l/ha) on laskettu kolmelle eri ruiskutuskerralle hehtaaria kohti, riippuen juurikkaan viljelykertojen määrästä kolmen vuoden aikana.
Käytetyt lyhenteet:
MET (metamitronivalmiste) = Goltix 700 SC, Metafol 700 SC
FEN (perinteinen fenmedifaamivalmiste) = Betanal SE, Betasana 2000
Öljy (parafiiniöljy) = esim. Sunoco 11E/3
Ruiskutuksissa huomioitavaa:
1. Vesimäärä 150–200 l/ha
2. * MET käyttömäärä Safari-ohjelmassa on 0,5 l/ha/ruiskutuskerta. MET-valmisteilla on käyttökielto pohjavesialueilla. Tämän vuoksi pohjavesialueilla voidaan käyttää ainoastaan Safari-ohjelmaa. Safaria käytetään jo 1. ruiskutuksessa.
3. Safaria ei suositella savimaille, jos on hyvin kuivaa, koska silloin sokerijuurikas on herkkä vioituksille.
4. Safari-ohjelmaa suositellaan, jos lohkolla on peltosaunioita, rusokkia, tattareita, ristikukkaisia
rikkakasveja, kylänurmikkaa, linnunkaalia ja rautanokkosta.
5. Multamailla MET käytetään 2,0 l/ha 1. ruiskutuksessa (sulkeissa) ja 1,5 l/ha 2. ja 3. ruiskutuksessa (sulkeissa) .
6. Jos peltosaunioita jäänyt 1. ruiskutuksesta, lisätään 2. ruiskutukseen Matrigon 72 WG 45 g/ha.
7. Jos olosuhteet ovat erittäin hyvät 1. ruiskutuksessa, Betanal Progress SE:tä voi käyttää 0,8 l/ha ja
öljyä 0,3 l/ha. Betanal SE/Betasana 2000:tta tarvitaan vähintään 1,0 l/ha.
8. Progressia käytettäessä huomiotava FEN:n kokonaiskäyttömäärä
9. Matrigonia ei saa ruiskuttaa yhdessä Safarin kanssa samassa tankkiseoksessa. Se on ruiskutettava 4 päivää ennen ja 14 päivää Safari-käsittelyn jälkeen.
10. Medifam 320 SC käyttömäärä 1.–3. ruiskutuksessa on 0,8–1,0 l/ha + Power-Oil 0,5–1,5–(2,0) l/ha
maalajista ja ruiskutusoloista riippuen.
9. Kevyillä mailla ja hyvissä olosuhteissa käytetään alhaisempia mahdollisia aine- ja öljymääriä.
Savi- ja multamailla ja kuivissa oloissa käytetään suurempia aine- ja öljymääriä. Jos sää on kuuma, suuri öljymäärä vioittaa juurikasta.
Juurikassarka • Betfältet 1/2012 –
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kasta viljellään lohkolla kahdesti kolmen vuoden
aikana, etofumesaatin käyttömäärä on vielä kohtalainen (500 g/ha) ja mataran ja tattareiden torjuntateho on suhteellisen hyvä. Pihatatarta torjuttaessa ensimmäisessä ruiskutuksessa on käytettävä
riittävästi etofumesaattia ja fenmedifaamia. Pahat
tatarpellot on laitettava viljelykiertoon. Peltosauniopelloilla kannattaa käyttää ensimmäisessä
ruiskutuksessa Safaria, sillä sen torjuntateho ei
vain 2. ruiskutuksessa ole enää riittävä suuriin
peltosaunioihin. Riviruiskua käytettäessä voidaan ensimmäinen ruiskutus tehdä kokoalalle
ja seuraavat riviruiskua käyttäen. Riviruiskua
käytettäessä haraus on välttämätön toimenpide
ruiskutusten jälkeen.

Monivuotiset ongelmarikat
Pelto-ohdake, -valvatti ja juolavehnä on helpointa torjua viljakasvustosta viljelykierron aikana. Niiden tehokas torjunta vaatii useamman
välivuoden. Juurikaspelloilta ohdake ja valvatti
torjutaan yleensä pesäkekäsittelynä, Matrigon
72 WG:lla, käyttömäärä 165 g/ha tai 2 x 80 g/
ha. Ohdakekasvuston torjunta vaatii kaksi ruiskutusta kahden viikon välein. Pelto-ohdake
ruiskutetaan sen ollessa 15–20 cm korkeata ja
valvatissa on vähintään 6 lehteä. Ruiskutushet-

Kertakäsittely
Elokuun alkupuolella
		
Tilt 250 EC
1,0 l/ha
varoaika 35 vrk		
		
Armure
0,6-0,8 l/ha
varoaika 21 vrk		
		
Amistar
1,0 l/ha
varoaika 30 vrk		
		
Comet Pro
0,6–1,2 l/ha
varoaika 30 vrk		
		

kellä sään tulee olla riittävän lämmin, + 12 °C.
Ruiskutusta tulee välttää, jos on liian kuivaa,
kuumaa tai kylmää.
Juolavehnän ensimmäinen käsittely kannattaa
tehdä, kun kasvissa on 3–4 kasvulehteä. Uusintakäsittely tulee ajankohtaiseksi noin 3 viikon
kuluttua. Juolavehnän torjuntaan on hyväksytty
Agil 100 EC ja Targa Super 5 SC. Niitä voi käyttää myös pohjavesialueilla. Sitä vastoin Focus
Ultra ja Fusilade Max -valmisteiden käyttö pohjavesialueilla on kielletty.

Villijuurikas
Jos villijuurikkaita samoin kuin kukkavarsia ei
poisteta pellosta, ne kukkivat ja tuottavat runsaasti itämiskykyisiä siemeniä. Tällöin villijuurikkaasta muodostuu vaikea rikkakasviongelma
juurikaslohkoille. Ainoa ratkaisu ongelmaan on,
että villijuurikaspellot laitetaan säännölliseen viljelykiertoon. Useimmat viljan rikkakasvivalmisteet tuhoavat villijuurikkaat.

Lehtitautien torjunta
Jos sää on ollut melko lämmin ja sateinen heinäkuun lopulla ja elokuun alussa, ensimmäiset
Ramularia beticola -sienen aiheuttamat lehtilai-

Jaettu käsittely
1. ruiskutus elokuun alussa
2. ruiskutus 2,5–3 viikon kuluttua
2 x Tilt 0,5 l/ha
2 x Tilt 0,5 l/ha + Amistar 0,5 l/ha
2 x Tilt 0,5 l/ha + Comet Pro 0,6 l/ha
2 x Armure 0,4 l/ha
2 x Armure 0,4 l/ha + Amistar 0,5 l/ha
2 x Armure 0,4 l/ha + Comet Pro 0,6 l/ha
2 x Amistar 0,5 l/ha
2 x Amistar 0,5 l/ha + Tilt 0,5 l/ha
2 x Amistar 0,5 l/ha + Armure 0,4 l/ha
2 x Comet Pro 0,6 l/ha
2 x Comet Pro 0,6 l/ha + Tilt 0,5 l/ha
2 x Comet Pro 0,6 l/ha + Armure 0,4 l/ha

Taulukko 4. Eri tautiaineiden käyttömäärät ja tankkiseokset, kun kasvusto ruiskutetaan kerran
tai kahdesti (jaettu käsittely). Tankkiseoksissa käytetään samoja määriä kuin jaetussa käsittelyssä
esitetyt.
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Betanal
Progress
SE l/ha
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

Tramat
500SC
l/ha
0.12
0.14
0.16
0.18
0.21
0.23
0.25
0.28
0.30
0.32
0.35
0.37
0.39
0.41
0.44
0.46
0.48
0.51
0.53
0.55
0.58
0.60
0.62
0.64
0.67
0.69

Betanal SE/
Betasana 2000
l/ha
0.28
0.34
0.39
0.45
0.65
0.56
0.62
0.68
0.73
0.79
0.84
0.90
0.96
1.01
1.07
1.13
1.18
1.24
1.29
1.35
1.41
1.46
1.52
1.58
1.63
1.69

Taulukko 5. Betanal Progress SE:tä vastaavat
Tramat 500 SC:n sekä Betanal SE:n ja Betasana
2000:n määrät (l/ha).
kut ilmestyvät juurikkaan lehtiin. Kasvusto on
ruiskutettava ensimmäisten laikkujen ilmesty-

essä lehtiin ja viimeistään elokuun puolivälissä.
Jos sää pysyy sateisena ja tautipaine korkeana,
tarvitaan todennäköisesti toinen ruiskutuskerta
2–3 viikon kuluttua (elokuun viimeisellä viikolla). Myöhäisissä ruiskutuksissa kannattaa ottaa
huomioon valmisteen varoaika. Juurikkaan lehtisairauksien torjuntaan on hyväksytty Tilt 250
EC, Amistar, Comet Pro ja Armure. Armurea
saa käyttää vain joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla. Muita valmisteita saa käyttää joka
vuosi. Taulukossa 4 on esitetty eri valmisteiden
käyttömäärät, kun tautitorjuntaruiskutus tehdään kerran tai käsittelykertoja on kaksi. Kaikkia valmisteita saa käyttää pohjavesialueilla.
Torjunta-ainekestävyyden ehkäisemiseksi ja tehon laajentamiseksi suositellaan tankkiseoksissa
vaikutustavaltaan eri ryhmiin kuuluvien kasvitautien torjunta-aineiden käyttämistä. Triatsoli
-ryhmään kuuluvat Tilt ja Armure, strobuliini
-ryhmään Amistar ja Comet Pro.

Reglone
Reglonea saa käyttää tällä hetkellä ainoastaan
kasvuston tuhoamiseen juurikaan uusintakylvöissä. Valmisteen käyttö on sallittu samalla lohkolla korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena. Varsinaiseen rikkakasvitorjuntaan Reglonea
ei juurikkaalla saa käyttää.

Touchdown Premium
Touchdown Premiumia saa käyttää ennen juurikkaan taimettumista (1,0–1,5 l/ha + kiinnite
0,5 l/ha). Valmistetta voidaan käyttää myös
juurikaskasvuston tuhoamiseen ennen uusintakylvöä (2,0 l/ha + kiinnite 0,5 l/ha). Touchdown
Premium ruiskutuksissa käytetään 200 l vettä/
ha. Valmistetta ei saa sekoittaa muihin torjuntaaineisiin.

Marja Turakainen, SjT
Juurikassarka • Betfältet 1/2012 –
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Ramularian torjunta
sokerijuurikkaalla erittäin
tärkeää
Ramularia (harmaarengaslaikku) on Ramularia beticola -sienen aiheuttama
lehtisairaus. Ensimmäiset Ramularian oireet havaitaan juurikaskasvustossa
tavallisesti elokuun alussa, jos sääolot ovat olleet sienelle suotuisat, kosteutta
riittävästi ja lämpötila 17–20 °C. Edellisen vuoden leuto ja sateinen talvi lisää
ramulariariskiä.

R

amularia-sieni elää maassa ja saastuneessa kasvijätteessä joko rihmastona tai
itiöinä, itiöt infektoivat ensin juurikkaan
alalehtiä. Lehdissä sieni muodostaa uusia itiöitä,
jotka leviävät tuulen ja sadeveden mukana edelleen terveisiin lehtiin. Itiöt leviävät myös pellolta toiselle.
Lehden pinnalla itiöt kasvattavat rihmastoa, joka
tunkeutuu kasvusolukkoon, jota se hajottaa ravinnokseen. Aluksi lehtiin ilmestyy ruskeareunaisia, keskeltä vaaleita pieniä laikkuja (4–7
mm), jotka laajenevat taudin edetessä lehden solukossa ja yhteyttävä lehtiala pienenee. Kovassa
tautipaineessa ramularia voi tuhota juurikkaan
lehdet jopa kokonaan. Sairaat lehdet eivät pysty
tehokkaasti yhteyttämään ja tuottamaan sokeria.
Sen sijaan juuren sokeripitoisuus laskee, kun juurikas pyrkii korjaamaan lehtien menetystä kasvattamalla uusia lehtiä tuhoutuneiden tilalle ja
käyttää tähän juuren sokerivarastoja.

13 800 kg/ha ja sokerisato 2 841 kg/ha suurempi
monokulttuurilohkoon verrattuna.

Ramularian kemiallinen torjunta
Ramularian torjunnassa on tärkeää, että kasvusto ruiskutetaan ajoissa. Ajoissa tehdyllä ruiskutuksella lehdet saadaan pysymään terveinä ja
vihreinä. Jos ruiskutusta ei tehdä ajoissa, taudin
tuhoamia lehtiä ei voida enää ”parantaa” ruiskutuksella. Tämä tarkoittaa, että ruiskutus tehdään heti, kun ensimmäiset ramularia-laikut
havaitaan juurikkaan lehdillä (kuva 1).
Tällä hetkellä ramularian torjuntaan on sokerijuurikkaalle hyväksytty neljä valmistetta: Tilt,

Ramularian ennaltaehkäisevä viljelytekninen torjunta
Ramularian esiintymisessä on suurta vuosittaista vaihtelua eri viljelyalueiden ja lohkojen välillä.
Koska ramularian suurin tartuntalähde on maahan jäänyt saastunut kasvimassa, juurikkaan
viljely samalla lohkolla lisää tautipainetta. Sen
vuoksi viljelykierrolla voidaan ennaltaehkäistä
laajojen tautiesiintymien muodostuminen ramularia-vuosina. Tästä on hyvänä esimerkkinä
jo aiemmin lehden numerossa 4/2008 kerrottu
tilasta, jolla erittäin pahana ramularia-vuotena
juurisato oli lohkolla, jolla on hyvä viljelykierto,
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Kuva 1. Ruiskutus tehtävä heti, kun ensimmäiset ramularia -laikut ilmestyneet lehtiin
(tarkista alalehdet)

Kolmen tehoaineen
voimaa sokerijuurikkaan
rikkatorjuntaan
• Laaja-alainen teho
• Luotettava - pitkän ajan hyvät
kokemukset
• Turvallinen juurikkaalle
• Uusitut käyttöohjeet, tuote hyvin
testattu

Muista myös Betanal SE-valmiste
olennaisena osana juurikkaan
rikkatorjuntaa

Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä.
www.bayercropscience.fi, www.bcsmobil.se
Bayer Oy, Bayer CropScience • Keilaranta 12 • 02150 Espoo
Puh. 020 78521 • Fax 020 785 82 13

Taulukko 1. Ramularian torjuntaan hyväksytyt valmisteet ja niiden tehoaineet
Triatsolit
Propikonatsoli 250 g/l
Propikonatsoli 150 g/l
Difenokonatsoli 150 g/l
Amistar		
Comet Pro		

Strobuliinit

Tilt 250 EC
Armure

Taulukko 2. Ramularia-valmisteiden varoajat
(vrk) ja ainekustannus (€/ha)
Varoaika Ainekust.
vrk
€/ha alv 0 %
Tilt 250 EC (0,5 l/ha)
35
14		
Armure (0,6-0,8 l/ha)
21
23–30
Comet Pro (0,6-1,2 l/ha) 30
37–49
Amistar (0,5-1,0 l/ha)
30
21–42
Armure, Amistar ja Comet Pro. Valmisteet kuuluvat kahteen eri tehoaineluokkaan: triatsolit:
Tilt 50 SC ja Armure sekä strobiluriinit: Amistar
ja Comet Pro (Taulukko 1). Tankkiseoksiin valitaan eri tehoaineluokkaan kuuluvat valmisteet,
esim. Armure 0,4 l/ha + Comet Pro 0,6 l/ha.

Atsoksistrobiini 250 g/l
Pyraklostrobiini 200 g/l

Ramulariatorjunnalle voidaan laskea vioituksen
TALOUDELLINEN kynnysarvo (=TVK), joka
voidaan laskea kaavasta:
TVK=A/B*100%,
jossa
A= torjuntakustannus (esim. Armure 22 €/ha +
ruiskutustyö 15 €/ha = 37 €/ha)
B = satoennuste = sadonarvo (40 000 kg/ha á
0,035 €/kg = 1 400 €/ha)
TVK=A/B*100% = 1400 €/ha : 37 €/ha * 100 %
= 2,64 %
Ramularia -torjunta kannattaa tehdä ilman
muuta, kun arvioitu sadon alentuma on 2,64 %
(=1 056 kg/ha) tai tätä suurempi.

MUISTILISTA
Tarkkaile juurikaskasvustoja
Seuraa ramularia-ennusteita ja ruiskutusinfoa
Älä anna ramularian yllättää
Ruiskuta kasvusto heti, kun ensimmäiset tautilaikut ilmestyneet
Kun ramularia riski on suuri
– ruiskuta, jos sää sateinen ja lämmin
– ruiskuta, jos lajike altis
– ruiskuta, jos ramulariaa lohkolla edellisinä vuosina
– ruiskuta, jos maalaji hieta/hiesu

•
•
•
•
•

Marja Turakainen, SjT
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Viljelykiertoon kannattaa
siirtyä
Viljelykierrolla tarkoitetaan tietylle kasvulohkolle tehtyä, etukäteen tarkoin
suunniteltua eri peltokasvilajien viljelyjärjestystä. Esimerkiksi viljelykierrossa
riviviljelykasvia, kuten juurikasta, voi seurata viljakasvi ja viljakasveista
esimerkiksi vehnää voi seurata ohra. Viljelykierto voidaan suunnitella joko
kaksi tai kolmivuotiseksi tai sitä pidemmäksi.

V

aikka muiden viljelykasvien kohdalla
yhden kasvilajin monokulttuuri on harvinaista, sokerijuurikkaan tuotannossa
viljelykierto on usein jäänyt pois. Syitä tähän
löytyy mm. siitä, että viljelykierron toteuttaminen vaatii tarkkaa etukäteissuunnittelua,
monipuolista tilan tuotantorakennetta ja hyvää hallinnointia. Lisäksi juurikkaanviljelyyn
soveltuvia lohkoja on tilalla vain tietty määrä.
Viljelykierron muodostamiseksi ei ole uskallettu
pienentää juurikaskiintiötä, koska osaksi historiallisistakin syistä on pelätty kiintiönmenetystä. Myös EU-aikana maataloudessa tapahtunut
rakennemuutos on edesauttanut viljelykierron
unohtumista entisestään.

Viljelykierron yleiset hyödyt
Eri peltokasvien viljely tasaa kasvukauden aikaisia työhuippuja sekä vähentää sään aiheuttamaa satotappioriskiä. Viljelykierron välitön
taloudellinen hyöty muodostuu satotasojen kasvusta. Lyhytkin kasvivuorottelu nostaa satotasoja, kunhan valitut kasvit ovat selvästi eri lajia.
Monokulttuurilohkoilla tautipaine on suurin.
Monet taudit säilyvät maassa ja edellisten vuosien kasvijätteessä. Monipuolinen viljelykierto
hillitsee merkittävästi tautipaineen muodostumista. Viljelykierto yhdessä viljelyteknisten menetelmien ja kemiallisen torjunnan kanssa torjuu
tehokkaasti kasvitauteja.
Viljelykierrolla voidaan vähentää rikkakasvipainetta. Viljelykierrossa rikkakasvien elinympäristö muuttuu perinpohjaisesti. Ne joutuvat
kilpailemaan nopeammin kehittyvien välikas-

Viljelykierto parantaa ja ylläpitää maaperän
viljavuutta ja rakennetta sekä vähentää ravinteiden huuhtoutumista ja maan eroosiota

vien kanssa valosta, jolloin ne eivät pääse muodostamaan voimakasta yksipuolista kasvustoa.
Monia ongelmarikkakasveja kuten peltopähkämöä, minttua, ketohanhikkia ja villijuurikasta
voidaan torjua tehokkaasti ainoastaan viljelykierrossa viljan torjunta-aineilla. Lisäksi eri
kasvinsuojeluaineiden kierrättäminen ehkäisee
torjunta-aineresistenssien muodostumista ja
kasvattaa viljelijän taloudellista tulosta.
Juurikassarka • Betfältet 1/2012 –
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Jos lohkoilla on todettu juurikasankeroista, on
viljelykierto ehdoton. Korkeat ankeroistasot,
1 500–2 500 tai enemmän munaa ja toukkaa/100
g maata alentavat juurikkaan satotasoa merkittävästi. Ankeroislohkoilla vain riittävän pitkä
ja suunnitelmallinen viljelykierto alentaa ankeroisten määrän tasolle, jolla juurikkaanviljelyä
voidaan jatkaa. Viljelykierrossa ei saa viljellä
ankeroisen isäntäkasveja kuten rypsiä ja rapsia.
Niin sanotut saneerauskasvit, ankeroisenkestävät sinappi- ja öljyretikkalajikkeet, vähentävät
tehokkaasti ankeroispopulaation määrä maassa. Ne on myös hyväksytty viherlannoituskasveiksi keväästä 2012 alkaen. Kun alkukesästä
kylvetyt kasvustot murskataan kahdesti kasvukauden aikana, jää maahan melko runsaasti
vihermassaa.
Viljelykierrolla voidaan parantaa kasvien vesitaloutta. Sokerijuurikkaan juuristo voi ottaa vettä
syvemmältä kuin viljojen juuristo, joten viljan
jälkeen sokerijuurikas hyötyy viljakasvien jättämästä vesireservistä ja samalla maan mahdollisista typpivarannoista.
Viljelykierto parantaa ja ylläpitää maaperän viljavuutta ja rakennetta sekä vähentää ravinteiden
huuhtoutumista ja maan eroosiota. Maan rakenteeseen viljelykierrolla voidaan vaikuttaa valitsemalla kiertoon kasveja, joilla on erilainen juuristo, ja jotka jättävät maahan orgaanista ainesta
ja typpeä. Syväjuuriset kasvit kuohkeuttavat ja
ilmastavat maata, jolloin ylimääräinen vesi pois-

tuu pellolta nopeammin. Hyvärakenteinen maa
kuivuu keväällä nopeammin ja nosto onnistuu
sateisinakin syksyinä.

SjT:n viljelykiertokokeen tuloksia
SjT:n 80-luvulla toteutetussa viljelykiertokokeessa juurikkaan satotaso oli viljan jälkeen
2 000–4 000 kg/ha suurempi kuin juurikkaan
monokulttuurilohkolla. Lyhytikäisen apilanurmen jälkeen sadonlisäys oli 4 000–8 000 kg/ha.
Vuonna 2009 perustetussa tilakokeessa apilatimotei -viherlannoituksen esikasvivaikutus oli
erittäin hyvä ja paransi juurikkaan sadontuottokykyä. Kun juurikasta viljeltiin 3-vuotisen
viherlannoitusnurmen jälkeen kaksi vuotta peräkkäin, juurisato oli 12 000 kg/ha korkeampi ja
sokerisato 1 613 kg/ha korkeampi kuin verrannelohkolla (kolme vuotta peräkkäin juurikasta).
Kun juurikasta viljeltiin kolme vuotta 2-vuotisen
viherlannoituksen jälkeen, juurisato oli 7 000
kg/ha suurempi ja sokerisato 1 600 kg/ha kuin
verrannelohkolla Lisäksi viherlannoitus vähensi
merkittävästi ramularian tautipainetta (Juurikassarka 3/2011). Kokeen tuloksia on esitetty
lisää Juurikassarka-lehden numeroissa 1/2010
ja 2/2011.
Vuonna 2012 SjT:llä aloitetaan laaja, monivuotinen viljelykiertokoe, jonka tavoitteena on selvittää eri viljelykiertojen ja eri viljelykasvien esikasviarvoja sekä näiden vaikutusta kasvinsuojeluun ja maan rakenteeseen.

Marja Turakainen, SjT
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Saneerauskasvien tilakokeet
savimaalla kesällä 2011
Tilakokeissa saatiin uutta ja mielenkiintoista tietoa siitä, mitä eri kylvö-,
kasvuston hoito- ja lopetusmenetelmiä sekä kylvöaikoja saneerauskasveilla
voidaan käyttää. Tulosten perusteella kesäkuun loppupuolella kylvetyn retikan
ja sinapin saneerausteho oli 58,1 %. Samana vuonna kylvetyn viljelykasvin
(herne, kevätvehnä) jälkeen saneerausteho oli alhaisimmillaan 32,5 % ja
korkeimmillaan 90,1 %.

V

uonna 2011 Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus aloitti yhteistyöprojektin kuuden
juurikkaan viljelijän ja S. G Niemisen
kanssa. Sen tarkoituksena oli selvittää, miten eri
aikaan ja eri menetelmillä kylvetyt saneerauskasvit ehtivät vaikuttamaan juurikasankeroisen
määrään maassa. Koelohkot sijaitsivat Salon ja
Perniön seudulla. Kylvöalat vaihtelivat 2–4,5 ha
välillä. Saneerauskasveja ei lannoitettu yhdelläkään tilalla eikä kasvinsuojeluaineita käytetty.
Kasvustossa ei esiintynyt kasvitauteja eikä tuholaisia, sen vuoksi kasvinsuojelu-aineita ei tarvinnut käyttää.

Koejärjestelyt
Elokuussa kylvetyt:
Tilalla 1 saneerauskasvina viljeltiin Rivona -sinappia. Sinappi kylvettiin kevätvehnän puinnin
jälkeen 19.8. kaksimetrisellä heinänkylvökoneella, pelto muokattiin kevyesti ennen kylvöä. Kylvömäärä oli 15 kg/ha. Sinappikasvusto lopetettiin 21.9. kyntämällä, jolloin sen saneerausaika
oli 4,5 viikkoa.
Tilalla 2 saneerauskasvina viljeltiin Saloon -sinappia, joka kylvettiin heti vehnän puinnin
jälkeen laahavannas kylvökoneella muokkaamattomaan maahan. Kylvömäärä oli 25 kg/ha.
Sinappikasvusto lopetettiin 16.10. kyntämällä ja
tällöin sen saneerausaika oli noin 8 viikkoa.
Tilalla 3 saneerauskasvina viljeltiin Rivona -sinappia, joka kylvettiin heti kevätvehnän puinnin jälkeen laahavannas kylvökoneella muokkaamattomaan maahan. Kylvömäärä oli 25 kg/
ha. Kasvusto lopetettiin kyntämällä 16.10., joten
saneerausaika oli noin 8 viikkoa.

Tila 3, Rivona-sinappi.
Tilalla 4 saneerauskasviksi valittiin Commando mix, jossa oli 50 % retikkaa ja 50 % sinappia.
Saneerauskasviseos kylvettiin kevätvehnäkasvustoon pintalevityksenä 15.8., viikko ennen
vehnän puintia. Kylvö tehtiin piensiemenlevittäjällä. Kylvömäärä oli 10–13 kg/ha. Kasvusto
lopetettiin 30.10. kyntämällä, jolloin saneerausaika oli lähes 11 viikkoa.
Tilalla 5 saneerauskasviksi valittiin myös Commando mix. Lohko kylvettiin herneen sänkeen
suorakylvönä 4.8. Kasvusto lopetettiin 30.10.
kyntämällä, jolloin saneerausaika oli noin 11
viikkoa. Kylvömäärä oli 25 kg/ha

Kesäkuun lopulla kylvetty:
Tilalla 6 saneerauskasvina käytettiin Arenaöljyretikkaa, joka kylvettiin 20.6. suorakylvönä
Juurikassarka • Betfältet 1/2012 –
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kesantoon. Kasvusto murskattiin kasvukauden
aikana
kahdesti, 1.8. ja 25.9.
Kasvusto muokattiin
maahan 28.9. lautasäkeellä, jolloin saneerausaika oli noin
12 viikkoa. Kylvömäärä oli 16 kg/ha.

Tulokset
Kaikilla tiloilla käytetyt kylvömenetelmät ja ajankohdat
osoittautuivat käyttökelpoisiksi saneerauskasvikasvuston
perustamisessa. Si- Tila 4, Commando mix kylvetty Tila 5, Herneen sänkeen kylvetty Comennen viljan puintia.
mando mix.
napin kylvömäärä
Kun kesän sääolot ovat suotuisat, voidaan saoli 15–25 kg/ha, retikan 16 kg/ha ja Commando
neerauskasvit kylvää vielä elokuun puolessa
mixin 10–25 kg/ha. Käytetyillä kylvömäärillä
välissä. Vuonna 2011 keskikesällä sadetta saakasvustosta tuli riittävän tiheä, joka on edellytys
tiin riittävästi ja sää jatkui lämpimänä pitkälle
hyvän saneeraustehon saamiseksi. Kylvökoneelsyksyyn. Jos kylvön jälkeen kesällä on kuivaa
la kylvettäessä on kylvettävä matalaan. Pintaleja sää helteinen, kasvit jäävät liian pieniksi ja ne
vityksessä maan pitää olla kostea, kuivassa pinalkavat kukkia aikaisemmin, jolloin niiden satamaassa siementen itäminen on huonoa. Viljan
neerausteho on heikompi. Kasvuston voi tässä
alla maanpinta pysyy kosteampana ja itäminen
vaiheessa murskata pitkään sänkeen, jolloin sen
pintaan levitettäessä on varmempaa.
jälkikasvu voi olla hyvä.
Kuvassa 1 on esitetty ankeroismäärät eri tiloilla ennen saneerauskasvin viljelyä ja sen jälkeen
sekä saneeraustehokkuus-prosentti. Tilat 1, 5 ja 6,
koepellon ankeroismäärän perusteella, sijoittuivat luokkaan 1 (1–250 kpl munia ja toukkia/100 g
maata), tilat 2 ja 3 luokkaan 2 (251–500 kpl munia

Tila 6, kesäkuussa kylvetty Arena
retikka...

18

– Juurikassarka • Betfältet 1/2012

...ja Arena toisen niiton jälkeen.
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Kuva 1. Tilojen ankeroismäärät koelohkolla ennen saneerauskasvin viljelyä (lähtötilanne) ja
viljelyn jälkeen (lopputilanne) sekä saneerausteho-%.
ja toukkia/100 g maata). Tilan 4 koelohkolla ankeroismäärä oli huomattavan korkea ja se sijoittui
luokkaan 5 (yli 2 500 kpl munia ja toukkia/100 g
maata).

muodostui puinnin jälkeen tiheä ja se ehti kasvaa reheväksi 11 viikon aikana (Kuva 3). Silti
ankeroismäärä maassa jäi saneerauksesta huolimatta luokkaan 2.

Saneerausaika näyttää vaikuttavan saneeraustehokkuuteen. Tilalla 1 sinapin saneerausaika oli
4,5 viikkoa, kun muilla tiloilla saneerauskasvit
kasvoivat 8–12 viikkoa. Saneerausajan lyhyys
tilalla 1 on mahdollisesti vaikuttanut siihen, että
ankeroismäärän aleneminen maassa jäi muita tiloja alhaisemmaksi eli 50,2 %:iin. Saneerausteho
tilalla 2 oli 76,5 %, tilalla 3 79,7 % ja tilalla 4 jopa
90,8 % (Kuva 1). Poikkeuksena olivat tilat 5 ja 6,
joissa lohkon saneeraustehokkuus jäi muita alhaisemmaksi siitä huolimatta, että saneerauskasvien
kasvuaika oli pitkä. Tulosta voi selittää se, että
syksyllä otetut lopputilannenäytteet oli ilmeisesti
otettu lohkon eri alueelta kuin kevään näytteet.

Kokeen tulosten perusteella voidaan todeta, että
retikka ja sinappi voidaan kylvää kesäkuun tai
elokuun loppupuolella. Kasvuston murskaamisella 12–15 cm korkeuteen ennen kukintaa
ylläpidetään kasvien saneerausteho ja estetään
siementen muodostuminen, samalla saadaan vihermassaa maahan. Tulosten perusteella ei voi
varmasti sanoa, miten paljon niitto lopullisesti
vaikuttaa saneerauksen lopputulokseen.

Tilalla 4 Commando mix kylvettiin aluskasviksi
viikko ennen vehnän puintia 15.8. Kasvustosta

Lämpimät kiitokset kaikille projektiin osallistuneille viljelijöille ja S. G. Niemiselle yhteistyöstä.

Saneerauskasvikokeet jatkuvat edelleen tänä
vuonna, jolloin testataan sinapin ja retikan saneeraustehokkuutta savimailla ja kevyillä mailla.

Hanne Riski, Marja Turakainen, SjT
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Ravinnesarja

Kupari (Cu) ja sinkki (Zn)
kasvinravinteena
Kupari ja sinkki ovat kasvin hivenravinteita.

K

uparia tarvitaan kasveissa proteiinien
ja entsyymien komponenttina ja soluseinien muodostumisessa. Huomattava
osa kasvin kuparista on lehtien viherhiukkasissa. Kupari on osana useissa entsyymeissä, joita
tarvitaan yhteyttämisessä. Kuparin puutos näkyy nuorissa lehdissä, joiden keskusta alussa
kellastuu ja myöhemmin kuolee. Lehtisuonet
ovat selvästi korostuneet. Kuparin puutosoireet esiintyvät kasveissa herkemmin kuivina
kesinä. Kupari liikkuu jonkin verran vanhoista
lehdistä nuorempiin, mutta suurin osa kertyy
juureen.

Kuparinpuutos on juurikkaalla harvinainen,
koska kuparia on tavallisesti maavaroissa kasveille riittävä määrä. Kasvien kuparinsaanti
heikkenee, jos maan pH on yli 6. Kuparin liukoisuus heikkenee vähemmän kuin sinkin, kun
maa kalkitaan.

Sinkkiä tarvitaan kasveissa entsyymien aktivaattorina, ts. niitä tarvitaan rakennettaessa yksinkertaisista yhteyttämistuotteista mm. valkuaisaineita ja hiilihydraatteja. Kasvit tarvitsevat
sinkkiä myös auksiini-kasvuhormonin valmistuksessa. Sinkki liikkuu kasvissa huonosti ja kertyy juureen, jos sitä on runsaasti tarjolla. Runsas
fosforilannoitus saattaa vaikeuttaa sinkin kulkeutumista kasvissa. Sinkin puutteessa kasvien
lehtien ja kasvien kasvu hidastuu. Sinkin puute
näkyy nuorissa lehdissä suonten välien vaalenemisena.

Kasveille käyttökelpoinen sinkin muoto on Zn2+ioni. Sinkki sitoutuu maassa savihiukkasiin ja
alumiini- ja rauta-hydroksideihin. Sinkkiä on
useimmiten niukemmin turvemailla ja kevyillä hiekkamailla. Kalkitus vähentää maan sinkkivarojen käyttökelpoisuutta kasveille. Myös
lannoitteessa lisätyn sinkin teho alenee. Jos
maan pH on yli 7, suurin osa sinkistä pidättyy
maahan. Tämän vuoksi Suomen viljelymaissa
on yleensä riittävästi sinkkiä kasvin tarpeeseen
nähden. Kasveille käyttökelpoinen sinkki sijaitsee muokkauskerroksessa. Savimailla SjT:n koelohkoilta Piikkiössä mitatut sinkkipitoisuudet
olivat 1,9–2,9 mg/l maata, joka vastaa viljavuusluokaltaan välttävä-tyydyttävää. Vastaavasti kuparipitoisuudet olivat 6,8–10,8 mg/l maata ollen
viljavuusluokassa hyvä-korkea. Kevyillä mailla
Köyliössä kuparipitoisuus oli 5,3 mg/l maata ja
sinkkipitoisuus 1,3 mg/l maata.

Maassa

Lannoitus

Kasvit ottavat kuparia maasta Cu2+–kationina.
Se sitoutuu erittäin voimakkaasti orgaaniseen
ainekseen. Rauta- ja mangaani-oksidit sitovat
lisäksi Cu2+-muodossa olevan kuparin. Kuparin
puutetta esiintyy yleisemmin kivennäismailla.

Jos pellossa on viljavuustutkimuksen perusteella kuparinpuutosta, voidaan juurikaslohkolle
lisätä kupariravinnetta (2 % kuparia, 10 % typpeä). Käyttömääräsuositus on viljavuusluokassa
huono 300 kg/ha, huononlaisessa 200 kg/ha ja

Taulukko 1. Maan kuparipitoisuuksien tulkinta
Huono Huononlainen Välttävä Tyydyttävä Hyvä Korkea Arv. korkea
Kupari, Cu			
mg/l maata			
Kivennäismaat
– 1,0 –
1,5
–
2,7
–
5,0 – 10,0 – 20,0
yli 20
1,5
–
2,7
–
5,0 – 10,0 – 20,0
yli 20
Eloperäiset maat 2) – 1,0 –
Kun maan pH ylittää 5,2, vähennetään kuparin lukuarvosta 1,0 mg/l. Kun maan pH on yli 5,7, alennetaan kuparin viljavuusluokkaa yhdellä luokalla.
2)
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Ravinnesarja
Taulukko 2. Maan sinkkipitoisuuksien tulkinta
Huono Huononlainen Välttävä Tyydyttävä Hyvä Korkea
Sinkki, Zn			
mg/l maata			
Kaikki maalajit – 1,0 –
1,5
–
2,0
–
6,0
– 20,0 – 50,0

välttävässä 100 kg/ha. kupariravinteen vaikutusaika maassa on 2-4 vuotta. Sian lietelanta sisältää ohjearvon mukaan 9,1 g kuparia/tn tuorelantaa. Sen perusteella voidaan laskea, että levitettäessä 50 m3:a sian lietelantaa, peltoon tulee
kuparia 0,4 kg/ha.
Sokerijuurikkaalla ei ole määritetty sinkkilannoitustarvetta. Sinkkiä on lisätty vain tiettyihin
hivenravinteita sisältäviin NPK- tai NK -lannoitteisiin. YaraMila Hiven Y2:een on lisätty 0,05 %
sinkkiä, jolloin 700 kg/ha lannoitemäärällä
sinkkiä tulee maahan 0,21 kg/ha. Sian lietelan-

Arv. korkea
yli 50,0

ta sisältää ohjearvon mukaan 32 g sinkkiä/tuore tn. Voidaan laskea, että levitettäessä 50 m3:a
sianlietelantaa, peltoon tulee sinkkiä n. 1,6 kg/
ha. Toistuva lannan levitys voi lisätä maan sinkkipitoisuutta tarpeettoman korkealle. Jos viljavuustutkimustulosten perusteella sinkinpuutetta ilmenee, juurikaslohkolle voidaan levittää
sinkkiravinnetta (2 % sinkkiä, 10 % typpeä), joka
mullataan maahan muokkaamalla tai sijoituslannoituksella. Käyttömääräsuositus on viljavuusluokassa huono 300 kg/ha, huononlaisessa
200 kg/ha ja välttävässä 100 kg/ha. Lannoitusvaikutus kestää 2-4 vuotta.

Taulukko 3. Kuparilannoitustarve eri viljavuusluokissa
Kupari
kg/ha

Huono
12

Huononlainen
10

Välttävä
7

Tyydyttävä
4

Hyvä
–

Korkea
–

Arv.korkea
–

Lähteet:
Draycott, P. A. & Christenson, D. R. Nutrient for sugar beet production. Soil-plant relationship. Micronutrients of trace elements. 80-106.
Viljavuustutkimuksen tulkinta peltoviljelyssä. http://www.viljavuuspalvelu.fi/viljavuuspalvelu/user_files/
files/oppaat/Viljavuustutkimuksen%20tulkinta%20peltoviljelyssa.pdf

Marja Turakainen, SjT

Tervetuloa Pelto Tuottamaan Päiville
Tuorlaan,
tiistaina 26.6.2012, klo 10–14.
Paikka: Ammattiopisto Livia
Osoite: Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö.
Järjestäjät: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, MTT ja
Ammattiopisto Livia.
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Salaojien toimivuus
Toimiva salaojitus on erityisen tärkeää juurikkaan viljelyssä. Pellon
pitää kantaa raskaat koneet mahdollisimman aikaisin keväällä ja
myöhään syksyllä. Pitkä kasvukausi, hyvä sadon laatu ja määrä
edellyttävät, että pellon kuivatus toimii hyvin.

H

yvin tehty peltosalaojitus toimii vuosikymmeniä. Ojituksen toimivuutta pyritään ylläpitämään ennaltaehkäisevillä
toimenpiteillä, mutta joskus kuitenkin esiintyy
toimintahäiriöitä. Kuivatustarpeen kasvaessa
kuivatustehokkuutta voidaan lisätä täydennysojittamalla, mutta joskus paras vaihtoehto voi kuitenkin olla uusintaojitus, esimerkiksi kun alkuperäisen ojituksen ojaväli on hyvin harva, kokoojaojat ovat pieniä tai jos maa on painunutta.
Sokerijuurikaspellot ojitetaan tiheämmin kuin
viljanviljelyssä olevat pellot, koska pellolla liikkuva koneisto on raskasta. Sopiva ojaväli tiiviillä savimailla on noin 8 metriä ja urpasavimailla
noin 10 metriä. Sorasilmäkkeitä pitää tehdä runsaasti ja notkopaikoissa salaojakaivanto kannat-

Salaojakartta.
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taa täyttää soralla pintaan asti, jotta tehokas kuivatus saadaan varmistettua.

Salaojituksen toimivuuden tarkkailu ja
hoito
Salaojakartta helpottaa salaojajärjestelmän kunnon tarkkailua. Mikäli kartta on kateissa, sitä voi
tiedustella lähimmältä salaojasuunnittelijalta tai
suoraan Salaojayhdistykseltä. Salaojituksen toimivuutta voi selvittää esimerkiksi mittaamalla laskuaukosta tulevaa vesimäärää tietyllä aikavälillä
ja näin saada viitteitä siitä, miten hyvin salaojitus
toimii. Mikäli märkyyshaittoja esiintyy, voidaan
alueelle asentaa pohjavesiputkia ja seurata pohjavedenpinnan korkeuden vaihtelua niissä ja näin
saada selville, miksi kuivatus ei toimi. Putkien
mahdollisia tukoksia voidaan selvittää kuvaamal-

A. Normaalisti toimiva salaojitus ja veden
virtaus salaojaan

B. Maan painuminen aiheuttaa ojasyvyyden
madaltumista

C. Maan tiivistyminen estää veden suotautumisen maahan. Tiivistyminen voi tapahtua
joko pintakerroksen tai jankon tiivistymisenä
(II).

D. Putken ympärysaine voi tukkeutua (I) tai
putken sisälle voi syntyä tukos (II). Myös
veden virtaus laskuaukolla voi olla estynyt.
la niitä putkistoon työnnettävällä videokameralaitteistolla ja asennustarkkuusmittarilla voidaan
mitata, onko putkistossa notkokohtia.
Salaojituksen toimivuuden turvaamiseksi on
hyvä tehdä muutamia hoitotoimia. Laskuaukkojen paikat sekä huuhteluhaarat tai imuojien
latvat kannattaa merkitä maastoon niin, että ne
löytyvät helposti. Laskuaukkojen läheisyydestä
kannattaa poistaa kasvit, joiden juuret saattavat
tukkia kokoojaojan. Tällaisia kasveja ovat erityisesti pajukasvit. Niskakaivon kunto on myös
hyvä tarkistaa säännöllisesti.

Toimintahäiriöiden syitä ja
ratkaisukeinoja
Puutteellinen peruskuivatus
Salaojien laskuaukkojen tulisi pääsääntöisesti
olla purkuojan keskimääräisen vedenpinnan
yläpuolella. Tosin monesti joudutaan jättämään
salaojat joko osittain tai kokonaan vedenalaisiksi, jolloin se tulee huomioida ojatiheydessä ja salaojasoran määrässä.
Mikäli keskimääräinen vedenkorkeus lasku
aukolla ei riitä salaojien toimimiselle, oja pitää

perata riittävään syvyyteen. Jos on kyse valtaojasta, perkaus kuuluu useimmiten peruskuivatuksen piiriin, joka edellyttää tilojen välistä
yhteistyötä. Mikäli valtaojan kaivun yhteydessä
yhteistoiminta on jo järjestäytynyt ojitusyhtiön
muotoon, perkaus kannattaa hoitaa sen puitteissa. Tällöin kannattaa myös tarkistaa mahdollinen valtion tuki hankkeelle. Tietoa saa ELY-keskuksilta ja salaojasuunnittelijoilta.
Tilakohtaisissa hankkeissa perkaus tehdään tilan omana työnä tai se teetetään urakoitsijalla.
Tarvittava perkaussyvyys kannattaa varmistaa
salaojasuunnittelijoilta. Pääsääntönä on, että
keskimääräinen vesipinta on laskuaukon alapuolella ja ojaan perataan liettymisvaraa 10–30
cm.

Maan tiivistymien
Peltokuivatuksen vaikeimpia ongelmia on pitkän ajan kuluessa tapahtuva maan tiivistyminen. Maassa olevat makrohuokoset (halkaisija
suurempi kuin 0,03 mm), kuten halkeamat ja juuri- ja lierokanavat, johtavat hyvin vettä salaojiin.
Savimaassa muodostuu monesti mururakennetta, joka lisää maan vedenjohtavuutta. Maan
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tua työnaikaisista virheistä tai liian märissä olosuhteissa tehdystä ojituksesta. Kookoskuidulla
tai tekstiilillä esipäällystettyjen putkien käyttö
olosuhteissa, joihin ne eivät sovellu, voi aiheuttaa ympärysaineen suodatuskyvyn heikkenemisen. Rautapitoisilla mailla rautasaostumat voivat aiheuttaa ympärysaineen tukkeutumisen.

Kuva 2. Rautasaostumat voivat tietyillä alueilla tukkia salaojaputken. Kuva: Rainer Rosendahl

rakenne saattaa huonontua, jos pellolla ajetaan
raskailla koneilla erityisesti maan ollessa märkä.
Tiivistyminen voi syntyä eri kohdissa maaprofiilia eikä tiivistyneen kerroksen tarvitse olla kovin
paksu estääkseen tehokkaasti veden pääsyn salaojiin.
Tiivistyneen maan riittävä kuivatus vaatii yleensä täydennysojituksen tai kokonaan uuden ojituksen. Täydennysojitus tehdään monesti lisäämällä uusia imuojia vanhojen imuojien väliin.
Samalla tehdään myös sorasilmäkkeitä. Maan
pinnalle voi kertyä vettä painanteisiin, jos pellon
pintamaa tai jankko on tiivistynyt. Tämä haitta
voidaan korjata lisäämällä painanteisiin imuojia,
pintavesikaivoja tai pellon pinnan muotoilulla.
Maan vedenjohtavuutta voidaan pyrkiä parantamaan mm. syvälle ulottuvalla kuohkeutuksella eli jankkuroinnilla tai syväjuurisilla kasveilla.
Hyvillä viljelykäytännöillä ja viljelykierrolla
voidaan ylläpitää ja parantaa maan hyvää rakennetta.

Jos ongelma on paikallinen, se voidaan korjata uusimalla salaojaputki ja ympärysaine tukkeuman kohdalta. Muussa tapauksessa alue joudutaan kokonaan uusintaojittamaan.

Putkissa olevat tukokset ja
rautasaostumat
Mikäli putken asennuksessa on ojaan jäänyt notkokohta, kertyy siihen helposti lietettä. Tällaiset
kohdat voivat synnyttää verkostoon ilmalukkoja, jotka hidastavat veden kulkua putkistossa.
Myös putkirikko voi aiheuttaa maa-aineksen
pääsyn putkeen ja putken tukkeutumisen. Putki
voi mennä tukkoon myös, jos puiden ja pensaiden juuret tunkeutuvat putkeen tai keväällä voi
syntyä tilanteita, joissa putkessa oleva vesi jäätyy ja putki on tukossa kunnes jää on sulanut.
Salaojaputken tukkeuman syynä voi tietyillä
alueilla olla putkeen kertynyt rautasaostuma.
Maaperässä on rautayhdisteitä, jotka saattavat
liueta maassa olevaan veteen. Liukoiset rautayhdisteet saostuvat, kun vesi pääsee kosketuksiin ilman hapen kanssa. Näin voi käydä,
kun kuivatusta tehostetaan ja pohjaveden pintaa
alennetaan. Rautasaostumien muodostumista
voidaankin vähentää vedenalaisella ojituksella.
Tilanteesta riippuen salaojat huuhdellaan, korjataan ongelmakohdat tai uusintaojitetaan.

Maan painuminen

Säätösalaojitus

Maan painuminen on merkittävintä heti kuivatuksen ja viljelykseen oton jälkeen. Erityisesti
turvemailla painuminen voi olla suurta, minkä
seurauksena salaojien syvyys jää suunniteltua pienemmäksi. Tämän vuoksi kuivatustehokkuus ei ole enää riittävän suuri ja tarvitaan
yleensä uusintaojitus.

Jos maa on hyvin vettäläpäisevää ja pellon kaltevuus on pieni (1–2 %), voidaan harkita säätösalaojitusta tai altakastelua. Säätösalaojituksessa
salaojituksen kuivatussyvyyttä voidaan säätää
säätökaivoilla ja altakastelussa säätökaivojen
kautta pumpataan lisää vettä salaojaverkostoon.
Säätösalaojituksen avulla vettä voidaan varastoida peltoon kasvien käytettäväksi kuivina aikoina.
Säätösalaojituksen vaikutuksesta kokonaisvalunta pellolta pienenee ja ravinnehuuhtoutumat
vähenevät.

Tukokset ympärysaineessa
Ympärysaineena käytetään Suomessa pääasiassa soraa. Tukokset ympärysaineessa voivat joh-
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Salaojituksen kustannukset ja
valtion tuki
Uuden salaojituksen hinta riippuu paikallisista olosuhteista kuten maalajista, kaltevuudesta
ja viljelykasvista. Salaojasoran hinta vaihtelee
paikkakunnittain saatavuuden mukaan. Kokonaiskustannukset juurikaspellolla ovat noin
3 000–3 500 euroa/ha (alv 0). Täydennysojituksen hinta on tilanteesta riippuen 2 000–2 500 euroa/ha (alv 0).
Valtio voi myöntää salaojituksen investointitukea avustuksena enintään 20 % ja korkotukilai-

nana enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista. Enimmäiskustannus on laatuvaatimukset
täyttävillä ympärysaineilla 3,20 euroa salaojametriä kohden ja 3 200 euroa/ha. Happamilla
sulfaattimailla tukikelpoiseksi kustannukseksi
hyväksytään erillinen tuki säätökaivoille. Niiden osalta tukikelpoiseksi hyväksyttävä enimmäiskustannus on 800 euroa hehtaaria kohden.
Lisätietoa salaojituksesta ja oman alueesi suunnittelijoiden yhteystiedot saat Salaojayhdistyksen kotisivuilta www.salaojayhdistys.

Helena Äijö, Salaojayhdistys

EDENHALL

Uudet koneet:
• Edenhall 753-754 2012 6kpl - Pyydä tarjous
Käytetyt koneet (Tilanne 19.3.2012):
• Edenhall 744 2004 hinta: 670 000 sek *
• Edenhall 733 2001 hinta: 396 000 sek *
• Edenhall 733 1999 hinta: 310 000 sek *
• Edenhall 733 2000 hinta: 220 000 sek
• Edenhall 733 1999 hinta: 180 000 sek
• Edenhall 723 1998 hinta: 120 000 sek
• Edenhall 722 1996 hinta: 100 000 sek
* Tehdaskunnostettuja

Osallistumme seuraaviin tapahtumiin:
• 26.6: klo.10-14 SJT:n Peltopäivä, Tuorla
Edenhall 733 1999 hinta: 310 000 sek. Kone sijaitsee Ruskossa!
• 27.6-28.6: Borgebyn peltopäivät, Ruotsi
• 5.7-6.7: Aamukahvi klo.8-10 Erkki Suvitien maatilalla, Virttaa (Okra näyttelypäivillä)
• Lokakuu: Nostonäytös Timo Järvisen maatilalla, Mietonen
Laita päivämäärät kalenteriin jo nyt!

Kone ja varaosamyynti: Torbjörn Nyberg Puh. 0500234002 info@edenhall.fi

www.edenhall.fi
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Miten sokeri saadaan irti
sokerijuurikkaasta?
Sokeriprosessi voidaan karkeasti jakaa kuuteen vaiheeseen, jotka käydään tekstissä läpi lyhyesti.

1. Juurikkaiden vastaanotto ja pesu
Juurikaskuormia vastaanotetaan kahdessa vuorossa päivittäin yhteensä noin 8 000 tonnia. Juurikaskuorman saapuessa tehtaalle se punnitaan,
jonka jälkeen kuormasta otetaan puhtaus- ja laatunäyte sattumanvaraisesta kohdasta.
Kun näyte on otettu, kuorma puretaan joko kuivapurussa, josta juurikkaat kulkeutuvat välivarastoon tai märkäpurussa, jossa kuorma puretaan vesitykeillä suoraan pesuun.
Pesussa tavoitteena on saada juurikkaasta puhdas eli erottaa niistä pois multa, kivet ja ruohot
sekä vierasesineet, joita ovat esimerkiksi puupalat, muovi- ja metalliesineet. Kivet uppoavat
vesivirrassa pohjalle ja ruoho haravoidaan pois
juurikas/vesivirrasta. Vaikeinta on saada juurikasmassan joukosta pois niin sanotut uppotukkityyppiset puut ja muovit sekä kevyet metallit
(esim. tölkit), jotka kulkeutuvat helposti juurikkaiden mukana tehtaalle.
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2. Juurikkaan leikkaus ja uutto
(+leikkeen puristus ja kuivaus)
Puhdas juurikas kuljetetaan tehtaaseen, jossa
se leikataan (ei siis raasteta) juurikasleikkeeksi.
Leike muistuttaa ulkonäöltään ranskalaisia perunoita. Leikkaamisessa on tärkeintä, että leikkuuterät ovat terävät, jotta juurikkaan solurakenne
pysyy ehjänä. Juurikkaan tulisi olla laadultaan
muun muassa puhdas, iso, sileä pintainen, hyvin
listitty sekä sokeripitoisuuden tulisi olla korkea.
Tiivistettynä, sitä mikä ei sisällä sokeria ei haluta
prosessiin. Esimerkiksi juurikkaan vihreä massa
tekee mehusta epäpuhtaampaa. Ravinnetasapainon ollessa kunnossa, esimerkiksi juurikkaiden aminotyppipitoisuus pysyy alhaisena, sokeria saadaan enemmän talteen kiteinä eikä sitä jää
niin paljon melassiin.
Juurikasleike kuljetetaan uuttolaitteeseen. Vastavirtauutossa leike kuljetetaan kierukalla eteenpäin ja sitä vastaan tulee lämmintä vettä (n. 70 oC).
Lämmin vesi tekee juurikasleikkeen soluseinästä läpäisevän, jolloin sokeri liukenee leikkeestä
veteen, syntyvää seosta sanotaan raakamehuksi.

Uutolla saadaan 97,5 % juurikkaan sisältämästä
sokerista raakamehuun.
Leike siirtyy lopuksi puristimelle, josta siitä puristetaan loppu sokeripitoinen neste talteen. Puristuksesta saatu puristevesi siirtyy takaisin uuttoon. Leike kuljetetaan ulos tehtaasta ja se menee
kuivauksen jälkeen rehuksi.

3. Mehunpuhdistus ja kalkki
Uutosta raakamehu siirtyy mehunpuhdistukseen, jonka tarkoituksena on poistaa mehusta
kalkin avulla epäpuhtaudet. Kalkkikivi syötetään kuilu-uunin yläpäähän, josta se valuu alas
ja palaa uunin keskellä olevassa tulivyöhykkeessä. Palanut kivi otetaan ulos uunin alapäästä ja
sammutetaan sokerimehulla kalkkimaidoksi.
Polttoprosessissa syntyvä pakokaasu ja kalkkikivestä irtoava hiilidioksidi otetaan talteen ja
käytetään mehuun lisätyn kalkkimaidon saostamiseen.

5. Kiteytys ja linkous
Paksumehua haihdutetaan edelleen, alipaineen
alaisessa kattilassa, kunnes mehussa on niin
vähän vettä jäljellä, että alkaa muodostua kiteitä, eli tapahtuu sokerin kiteytyminen. Kiteiden
kooksi halutaan 0,5 mm, joten niiden kasvua
tarkkaillaan. Kun haluttu koko saavutetaan, kidemassa siirtyy lingottavaksi.
Linkouksella erotellaan kiteet ja loppu neste
toisistaan. Mehu jatkaa matkaa vielä kahteen kiteytysvaiheeseen, mutta ensimmäisestä linkouksesta saatu sokeri on lopputuote eli valkosokeri.
Valkosokeri kuivataan ennen varastointia, sillä
kiteiden pinta on vielä kostea linkouksen jälkeen.
Seuraavista kahdesta linkouksesta syntyy ruskeaa sokeria, joka liuotetaan uudestaan paksumehun joukkoon ja se palaa näin takaisin ensimmäiseen kiteytysvaiheeseen.

Raakamehuun (mehun sokeripitoisuus noin
17 %) sekoitetaan kolmessa eri vaiheessa kalkkimaitoa ja samalla mehu lämmitetään 85 asteiseksi ja sen pH nostetaan kalkin avulla 6:sta
yli 13:een. Korkealla pH:lla ja lämpötilalla saostetaan epäpuhtauksia mehusta. Kahdessa vaiheessa seokseen lisätään myös hiilidioksidia,
jotta kalkki alkaa saostua ja mehun epäpuhtaudet tarttuvat kalkkiin. Samalla lasketaan mehun
pH haluttuun arvoon eli noin 9,2:een. Saostunut
kalkki suodatetaan pois ja jäljelle jää puhdistettu
ohutmehu.

Kolmannesta linkouksesta erotettu neste on melassiksi kutsuttu lopputuote, joka menee rehuksi. Melassiin jää noin 10 % sokeria ja epäsokereita, jotka ovat peräisin juurikkaasta.

Suodatettu kalkki pestään ja puristetaan, jotta
sen mukana ei poistu sokeripitoista mehua. Puristettu kalkki kuljetetaan ulos tehtaasta ja myydään pellon parannusaineeksi.

Koska juurikkaan sisältämä vesi (noin 75 % juurikkaan painosta) haihdutetaan/keitetään pois,
tarvitaan paljon energiaa. Voimalaitos huolehtii
sokerituotannon lämmön, prosessihöyryn, paineilman, sähkön ja raakaveden toimituksista.
Ne tuotetaan polttamalla hiiltä ja öljyä. Häiriöttömän ja tasalaatuisen energian tuotanto sokeriprosessiin on välttämätöntä. Käyntikauden aikana tuotetaan energiaa lähes 85 % koko vuoden
energiamäärästä. Voimalaitos tuottaa energiaa
myös muille tehdasalueen yrityksille.

4. Haihdutus
Mehunpuhdistuksesta saadusta ohutmehusta
(mehun sokeripitoisuus noin 17 %) poistetaan
vesi haihduttamalla monivaiheisessa haihdutusprosessissa. Haihdutuksen lopputuloksena
on siirappimainen paksumehu (mehun sokeripitoisuus noin 70 %).

6. Sokerin varastointi/kuljetus/pakkaus
Sokeri lähtee suursäkeissä (noin 900 kg) ja säiliöautoissa tehtaalta asiakkaille. Osa sokerista varastoidaan tehtaan sokerisiiloon, jonka tilavuus
on 22 000 tonnia.

Sokeriprosessin voimantuotanto/
voimalaitos

Marika Muntola haastatteli Markku Haikosta ja Hans Nurmea, Sucros Oy
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Juurikasseminaari-risteily
Sucros Oy järjesti yhteistyökumppaniensa kanssa juurikasaiheisen
risteilyn Silja Galaxylla tammikuun 12. päivä 2012. Päivän aikana
käytiin läpi vuoteen 2012 vaikuttavia ajankohtaisia asioita. Risteilylle
kutsuttiin kaikki sopimusviljelijät ja matkaan lähdettiin lopulta noin
kahdensadan henkilön porukalla.

P

äivä lähti mukavasti käyntiin aamupalalla, jonka jälkeen siirryimme kokoustiloihin. Kaikille jaettiin alkuun tietovisalomake, jossa oli jokaisesta
päivän esityksestä yksi kysymys.
Vastaukset kuultiin kyseisen esityksen aikana. Päivän virallisen
osuuden aloitti Tero Tanner kertomalla menneestä vuodesta ja toimialasopimuksen välitarkastelun
tuloksista. Myös Antti Lavonen,
joka toi tullessaan MTK:n terveiset, otti kantaa
neuvottelutuloksiin ja hauskuutti meitä osuvilla vitseillä. Saimme myös kuulla säkyläläisen
viljelijän Erkki Suvitien mietteitä toista vuotta juurikasta viljelleen näkökulmasta. Kolmen
ensimmäisen esityksen jälkeen olikin sopivaa
nauttia pientä huikopalaa ja sammuttaa jano. Oli
melkoinen sattuma, että kokoustilan vieressä oli
myös baari!
Tauon jälkeen jatkoimme vuonna 2012 myynnissä olevien siemenlajikkeiden parissa. Risteilylle
osallistuivat kaikki siemenjalostajat, Syngentalta Henrik Svärd, KWS:ltä Jaakko Perttu ja Erik
Lindroos, Maribolta Kustaa Knaapi, Strubelta
Viggo Jean Steffensen sekä SESVanderHavelta
Xavier Sauvenier. Heiltä saimme tietoa yrityksistä sekä kattavan kuvan tarjolla olevista lajikkeista, osa viljelijöistä löysikin oman suosikkinsa esitysten aikana. Sitten pääsimme taas pienelle hengähdystauolle.
Päivän viimeisenä aiheena olivat kasvinsuojeluaineet. Paikalla olivat Berneriltä Lasse Matikainen, Bayerilta Juha Peltola ja Syngentalta Henrik

Svärd, jotka kertoivat yritysten uutuus tuotteista ja yleisesti markkinoilla olevista aineista.
Oli hauskaa huomata, miten hyvin porukka oli
hereillä kaikkien esitysten aikana sillä heti, kun
esityksessä tuli vastaus tietovisakysymykseen,
kynät alkoivat sauhuta. Viimeistään siinä vaiheessa vieressä istuvakin havahtui.
Seminaariosuuden päätyttyä tietovisalomakkeet
kerättiin talteen ja päästiin maistamaan buffetin
antimia. Osa ehti myös saunomaan ennen kuin
palasimme illalla kokoustiloihin maistamaan
boolia ja palkitsemaan tietovisassa oikein vastanneita ja onnettaren valitsemia voittajia. Jaossa
oli yhteensä toistakymmentä risteilyyn osallistuneiden firmojen sponsoroimaa palkintoa, ainakin osa vastanneista saatiin hyvälle mielelle.
Ilta jatkui laivan uumenissa seurustellen, tanssien ja jopa karaokea laulaen, eikä osa näyttänyt
päässeen nukkumaan ollenkaan…
Kiitos kaikille osallistujille mukavasta risteilystä! Toivotaan, että jatkossakin pääsemme nauttimaan toistemme hyvästä seurasta.

Marika Muntola, Sucros Oy
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Vuoden 2011 juurikasisäntä
Mietoislainen Kalle
Puotunen on kolmannen
polven juurikkaan
viljelijä. Hänen tilallaan
on juurikasta viljelty jo
30-luvulta lähtien. Hän
on lapsesta asti ollut
mukana sokerijuurikkaan
viljelyssä, aluksi tietysti
harvennuksessa ja
perkauksessa, kuten kaikki
muutkin siihen aikaan
olivat.
Vuoden Juurikasisäntä ja isännälle tunnustuksena annettava
Leena Sarparannan juurikasaiheinen grafiikka.

E

nsimmäiset omat juurikkaansa Kalle viljeli vuonna 1987, joka oli katovuosi. Se
ei kuitenkaan nuorta miestä lannistanut
vaan viljely on jatkunut ja jatkuu edelleen. Juurikasala on ollut jatkuvasti yli 20 ha. Viime aikoina
huomattavasti enemmän eli noin 55 ha. Kallella
on vähän kevyttä hietamaata ja runsaammin eri
sorttista savea. Niinpä hän kyntää juurikasmaat
syksyllä ja keväällä vain tasaa ne ja sitten jyrsinkylvö perään. Samanlainen käytäntö hänellä on
myös viljoilla. Karjanlantaa ei tilalla ole käytettävissä.

Yhteistyötä naapureiden kanssa
Sokerijuurikas kylvetään 9-rivisellä koneella,
joka on jyrsimen perässä. Sama kone on käytössä
myös naapurilla, joka kylvää sillä omat juurikkaansa. Omien juurikkaiden lisäksi Kalle ruiskuttaa myös naapureiden juurikkaat itsenäisesti. Se
tarkoittaa, että hän tarkkailee omien peltojensa
lisäksi myös naapurin peltoja ja valitsee itse ruiskutusajankohdan sekä kulloinkin käytettävän
seoksen. Juurikkaalle on suunniteltu kolmen
ruiskutuksen ohjelma, mutta joskus pärjätään
kahdellakin. Ruiskutus on tullut väkisinkin tutuksi, sillä Kalle ruiskuttaa omien viljelystensä
lisäksi myös naapurin juurikkaat, viljat ja heinät.

Ruiskutettavaa pinta-alaa tulee vuosittain noin
700–800 ha.
Juurikkaan viljelyssä ei pärjää pelkillä ruiskutuksilla ja siksipä pellot perataan vähintään kertaalleen ja useimmiten kahteen tai paikoin kolmeen kertaan. Tärkeimpänä perkuun kohteena
on villijuurikas, joka on saatu hyvin pysymään
hallinnassa. Samalla tulee poistetuksi myös muita rikkakasveja.
Kalle on muiden töidensä lisäksi tehnyt myös
kirvesmiehen töitä. Siksipä ei ole ihme, että hän
on rakentanut vanhaan piharakennukseensa
mallikelpoisen torjunta-ainevaraston. Se on asetusten mukainen ja siistissä kunnossa. Sieltä löytyvät eri kasveille kaikki tarvittavat aineet.
Puotusen pellot ovat suurelta osin maantien
varressa ja siten kaikkien nähtävillä. Tasainen ja
puhdas kasvusto on kaunis katseltava ja ilo silmälle.
Sokerijuurikkaan korjuu tehdään kolmerivisellä Edenhall koneella. Se on ollut käytössä neljä
vuotta. Myös naapuri korjaa omat juurikkaansa
tällä samalla koneella. Vuotuinen korjuuala on
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noin 90 ha ja se on pystytty hyvin hoitamaan.
Aumansa Kalle tekee pihapiiriin, jossa ne on
helpompi hoitaa ja ovat kantavan tien varressa.
Hän kuljettaa kaikki juurikkaansa aumausvaunulla pellolta aumaan. Sillä saa tehdyksi sopivan
kokoista aumaa. Reunoihin hän käyttää suurkanttipaaleja, joiden väli on mitoitettu peitteen
leveyden mukaan sopivaksi. Näin peittäminen
on helppoa ja se tulee myös ajoissa tehdyksi ja
juurikkaiden säilyvyys on varmempaa. Peittämiseen voidaan käyttää myös olkisilppua, jota
saadaan omalta tilalta ja joka voidaan koneella
puhaltaa auman päälle.

Vaikka tilalla käytetään paljon samoja koneita
naapurin kanssa, eivät taudit ole aiheuttaneet
ongelmia. Tilalla ei ole ankeroista eikä rhitzoctoniaa. Ramulariaa on sen verran kuin sitä normaalisti kunakin vuonna esiintyy.
Kalle Puotunen on mukana hankkimassa puhdistuskuormainta alueelleen. Hanke on vielä
kesken mutta se näyttäisi toteutuvan. Tämä on
erinomainen asia koko alueen juurikkaan viljelylle. Siitä kannattaa muidenkin ottaa mallia.
Yhteistyöllä on mahdollisuus toteuttaa suuriakin hankkeita.

Matti Hento, Sucros Oy

Melasniemen rahaston
laatupalkinnot
Laatupalkinnot ja Vuoden juurikasisäntä tunnustus jaettiin tammikuussa pidettyjen viljelijäpäivien
yhteydessä.
		
		
		
		
		
		

Vuoden 2010 sadon perusteella laatupalkinnot jaettiin seuraaville viljelijöille:
Tuomo Peltola
Salo/Pertteli
Dan Lindroth
Kemiönsaari
Kalle Heikkilä
Nousiainen
Simo Hakanpää Pori
Mikko Heikkilä Pälkäne

		
		

Vuoden 2011 Juurikasisäntä:
Kalle Puotunen
Mynämäki

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

M

aatalouden työt ovat minulle tuttuja
lapsuudesta saakka. Olen kasvanut
uudistilalla, jonne muutimme vuonna 1953 täyttäessäni kuusi vuotta. Tilalla ei ollut mitään, sinne ei ollut edes tietä. Kaikki rakennettiin nopeassa tahdissa ja se, jos mikä on
paras mahdollinen ympäristö pojalle, joka imee
vaikutteita kuin pesusieni. Koko ajan näki uusia
työvaiheita, mikä parasta aina silloin tällöin tuli
uusi kone tekemään jotain. Lapsille ei juurikaan
ostettu leluja, mutta sitä enemmän teimme niitä
itse. Aina, kun nähtiin jokin uusi kone, niin varmasti sellainen parin päivän perästä oli meidän
hiekkakasallamme.
Siihen aikaan ei lapsia kielletty tarttumasta
mihinkään työkaluun, vaikka se olisi ollut hyvinkin terävä. Päinvastoin, heti kun kynnelle
kykeni sai oikeasti käyttää kirvestä ja muita työkaluja ihan tosimielessä. Siitä lienee peräisin taipumukseni aina jonkin laitteen nähdessäni ottaa
selvää miten se on rakennettu ja miten se toimii.

Koneellistumisen aika
Tulin konsulentiksi vuonna 1976, kun juurikkaan
viljely oli juuri koneellistettu. Useimmilla tiloilla
oli käytössään ensimmäinen korjuukone ja monet
vielä hankkivat sitä ensimmäistään. Oli myös sellaisia, jotka uuden koneen saadessaan jättivät samalla seuraavan koneen tilauksen konsulentille.
Aina tuntui olevan hyvä aika hankkia uusi kone,
koneita piti odottaa.
Ensimmäiset vuodet olivat voimakkaan kasvun
aikaa, vaikkei sopimuksia aina tullut sellaista
määrää kuin olisi haluttu. Järjestimme pieniä
tilaisuuksia uusien viljelijöiden hankkimiseksi.
Tehdas välitti kaikkia juurikkaan viljelyssä tarvittavia koneita ja myös rahoitti niiden hankinnan.
Viljelyä tuettiin myös muuten rahallisesti antamalla takauksia viljelyluottoon ja kalkitusluottoon.
Tarvikkeet saatiin tehtaalta syksyn tiliä vastaan.
Viljelijäksi oli siis helppo ryhtyä.
Tehtaalla mietittiin kaikenlaisia sivubisneksiä,
joilla yritettiin tukea päätoimintoja. Oli mittavaa

Mies kauan sitten.
heinän sopimustuotantoa viherrehun raaka-aineeksi, valmistettiin kopsia naudoille ja helmua
hevosille. Myös silakasta tehtiin kalapopsia ja
AIV-liuoksia pakattiin erikokoisiin astioihin ja
myytiin maatalouskaupoille.
Konsulentit tekivät tilakäyntejä ja itse olin erityisen kiinnostunut viljelijöiden omiin koneisiinsa
tekemistä parannuksista. Kun Lauttia rakensi
Huhkiin automaattisen ohjauksen ja syvyyden
säädön, koin olevani varsin tarpeellinen säätäessäni niitä. Myös Tume MS-ykkösen kehittely oli
lähellä sydäntäni. Tume oli hieno oivallus. Valitettavasti se jäi Matti Sammolta kesken. Siinä oli
riippuva puhdistusrullasto, joka ei kerännyt multaa alleen. Voimansiirto oli toteutettu ¾ tuuman
ketjuilla ja isoilla hammasrattailla. Näin se puoli
kesti ja pelasi varmasti. Kuljettimesta sai pienillä
parannuksilla toimivan. Itse rakensin Jukooni vedettävän listinpään pari vuotta ennen kuin se tuli
vakiovarusteeksi uuteen koneeseen.
Kopen kiinteistöstä tehtiin kurssikeskus, jossa
viljelijöitä koulutettiin. Sen alakerrassa oli korjaamo, jossa korjattiin tehtaan omien koneiden
lisäksi myös viljelijöiden koneita. Koneita myös
välitettiin viljelijöille. Varsinaiset myyntiin tehdyt tuotteet kuten äkeet, puhdistusrullastot ja
levikepyörät teetettiin alihankintana. Se oli kasJuurikassarka • Betfältet 1/2012 –
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vun aikaa ja siksi mielenkiintoista ja antoisaa.
Silloin oli voimassa niin sanottu sokerikalkyyli,
jolla valtio tuki toiminnan kannattavaksi.

Suomen Sokeri järjesteli omistustaan
juurikassokeritehtaissa
Vuoden 1981 toukokuussa juurikassokeritehtaat
fuusioitiin Suomen Sokeriin, joka antoi osan osakepääomastaan viljelijöille. Viljelijöiden kanssa
tehtiin 5-vuotiset viljelysopimukset, joista Suomen Sokeri maksoi sopimuslisää. Sillä lisällä viljelijä pystyi maksamaan pinta-alaansa vastaavat
Suomen Sokerin osakkeet viiden vuoden aikana.
Viisivuotissopimukset tehtiin vain kerran siirtymävaiheessa. Sen jälkeen viljelysopimus tehtiin
vain osakkeenomistajien kanssa. Konsulentit
hoitivat käytännössä koko tämän osakekaupan
sekä myös vastaisuudessa osakekaupat luopujien ja lisääjien/uusien viljelijöiden välillä. Tätä
osakerumbaa kesti kunnes joku hämäläinen
valitti oikeuteen ja koko osakesidonnaisuus jouduttiin laittomana purkamaan. Osakeomistusta
pidettiin silti toivottavana.
80-luvun loppupuolella alkoi kova säästökampanja. Budjettia leikattiin ja toimintoja supistettiin. Konsulenttikuntaakin karsittiin raskaalla
kädellä. Samalla monesta konsulentista tuli osaaikainen. Yhtiötä laitettiin myyntikuntoon. Se löi
leimansa yleiseen ilmapiiriin ja työviihtyvyys
laski. Vuonna 1989 yhtiö päätti sulkea Salon sokeritehtaan. Naantalin viljelijät olivat solidaarisia ja menivät lähetystönä (salolaisten mukana)
Helsinkiin vaatimaan päätöksen purkamista.
Asiaa tarkemmin mietittyään yhtiön hallitus
totesi viljelijöiden olevan oikeassa ja Naantalin
tehtaan todettiin olevan arvokkaammalla tontilla ja niinpä se suljettiin.

Perkaajat.

Yhtiö myytiin Daniscolle ja taas piti alkaa säästämään ostajille pääomia. Toimintoja supistettiin
ja muun muassa kilometrikorvauksille tuli katto. Kaukana tehtaasta asuvilta kului suuri osa
sallituista kilometrikorvauksista kodin ja tehtaan välisiin matkoihin.
Liittyminen Euroopan Unioniin oli suuri muutos sokerialalle. Monta vuotta ennen liittymistä
sopeutettiin juurikkaan hintaa EU-tasolle. Kun
sitten liityimme unioniin, saimme sieltä toki hyvääkin. Tukien tulo osaksi hinnoittelua tasoitti
satovaihtelujen vaikutusta tuloon. Jopa täydellisen kadon sattuessa tuet korvaavat suuren osan
kuluista. Tappio jää pienemmäksi, vaikkei varsinaista tuloa syntyisikään.

Yhteiskoneet
Naantalin alueen viljely siirtyi Salon tehtaalle.
Samassa yhteydessä tehtiin taas raju henkilöstön vähennys. Konsulentit katsottiin kokonaan
tarpeettomiksi. Viljelijät kyllä viljelisivät juurikasta, koska heillä ei ollut järkevää vaihtoehtoa.
Olin itse yhtenä puolustamassa konsulenttien
tarpeellisuutta ja lopputuloksena Salon ja Turengin tehtaille jäi yhteensä 10 konsulenttia. Kaksi
oli entisiä Naantalin konsulentteja ja yksi Turengin tutkimusagronomi. Muut olivat Salon ja
Turengin konsulentteja. Meistä tehtiin toimistotyöntekijöitä ja tilakäyntien merkitys laski.
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Yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella minut määrättiin sihteeriksi viljelijäryhmään, joka
tutki mahdollisuutta hankkia isompia korjuukoneita. Perehdyimme kolme- ja nelirivisiin hinattaviin sekä kuusirivisiin itsekulkeviin koneisiin.
Kävimme ruotsissa korjuunäytöksessä katsomassa koneita työssä sekä saksassa Holmereita
käytännön työssä. Samalla reissulla kävimme
myös Hannoverissa Agritechnica-näyttelyssä.
Se on maailman paras maatalousnäyttely, jossa on sisätiloissa nähtävillä kaikki Euroopassa
myytävät konemerkit ja jopa mallitkin.

Vuoden -97 lopulla ryhmä teki valintansa. Valinnan perusteella osa ryhmästä jatkoi entisillä koneillaan, osa hankki kolmerivisen yhteiskoneen
ja osa Holmerin. Holmerin osakkaaksi pääsin
myös itse, koska läheltä ei löytynyt riittävästi
uskaliaita. Sain Vehmaalta mukaani yhden ison
viljelijän ja niin meistä tuli Nousten Juurikaskone Oy:n osakkaita.
Ensimmäisenä syksynä kiinnostus itsekulkevaan koneeseen oli valtavaa. Ihmiset, muutkin
kuin juurikkaan viljelijät, kävivät pelloilla katsomassa konetta. Lokakuussa järjestetty korjuunäytös veti sateisesta säästä huolimatta liki 800
henkeä Köönikkälän pellolle, osan Hämeestä
saakka.
Koska olin ollut mukana perustamassa koneyhtiötä, sain kutsuja moniin eri tilaisuuksiin kertomaan yhteistyöstä. Kaikille ei ollut lainkaan
selvää, että viljelijät voisivat odottaa nostovuoroaan eikä myöskään se, että kaikilta osakkailta
peritään sama hinta. Olin vetäjänä mukana perustamassa myös seuraavaa koneyhtiötä alueelleni. Se oli Kone-Vakka, jonka toimialue ulottui
Maskusta Uuteenkaupunkiin. Siihen tuli noin
100 osakasta. Kone-Vakka hankki kaksi Holmeria ja yhden Kleinen. Myöhemmin hankittiin
vielä toinen Kleine. Koneyhteistyö on sujunut
hyvin, vaikka sokerireformi vei meiltä, kuten
kaikilta muiltakin, kiintiöitä. Nyt Kone-Vakalla
on kaksi Holmeria, jotka on kerran vaihdettu
uusiin. Toinen Kleine jäi alueelle ja toinen meni
Holmerin vaihdossa.

Suomen kiintiöstä leikattiin 50 % vuonna 2006.
Kiintiöleikkaus sulki Salon tehtaan ja se määrättiin purettavaksi. Seuraavana vuonna leikattiin
vielä 10 000 tonnia, koska muut maat eivät olleet
leikanneet tarpeeksi. Jälkiviisaana tekisi mieli
sanoa, että tämä oli viimeinen naula arkkuun.

Säkylään toimistoon
Vuonna 2007 tammikuussa sain elämäni ensimmäisen kerran oman työhuoneen ja työpöydän
Säkylän tehtaan toimistossa. Siihen saakka oli
toimipisteeni ollut kotona, ollessani Pfizerin
edustaja kuin myös viljelykonsulentti. Alkoi
Säkylän aika. Tehtaalla oli kolme konsulenttia
ja kolme maakunnassa. Yhden konsulentin toimikausi loppui 2007 lopussa. Me kolme tehtaalla hoidimme yhteydet viljelijöihin. Postitimme
kirjeitä ja tallensimme tietoja saapuneista vastauksista. Konsulentista tuli toimistotyöntekijä.
Kaikilla oli omat viljelijät, joiden ensisijainen
konsulentti kukin oli. Lisäksi jokaisella oli eritystehtäviä. Itselläni se on ollut juurikaskuljetusten järjestäminen. Olin kuljetustoimistossa jo
Naantalin ja Salon tehtailla, mutta nyt suunnittelin vastaanoton ja porukalla sitten vuoroviikoin
toteutimme kyseistä suunnitelmaa.
Vuonna 2007 Danisco halusi sulkea koko tehtaan
ja nostaa lopettamisesta saatavat korvausrahat.
Auran kokouksessa viljelijät ilmaisivat halunsa
jatkaa viljelyä. Silloin tehtiin 7-vuotinen toimialasopimus, josta nyt on kulunut neljä vuotta.
Sopimuksen ehtona oli kuljetusten keskittäminen suurempiin alueisiin. Tämä muutti vastaanoton kokonaan. Muodostettiin kuljetusryhmiä,
joilla oli 30 000 tn tai enemmän
ajettavaa. Ajot sai se autoilijaryhmä, joka tarjosi niitä edullisimmalla hinnalla. Näin useimmat
viljelijät menettivät oman autoilijansa ja siitä aiheutui vastustusta.
Tämä ryhmien muodostaminen
helpotti kuljetusten järjestämistä ja nyt 83 % juurikkaista tulee
näistä ryhmistä. Niiden hallinta
on nykyisillä atk-ohjelmilla helppoa.

Holmerin osto Kone-Vakalle. Myyjän edustaja Antti Peikola, Tälle vuodelle saatiin tuntuva
ostajan edustaja Matti Hento ja koneen tuleva isäntä eli ko- hinnan korotus, muttei viljelyintoa silti ole liiemmälti. Syitä lienevastaava Seppo Bogel.
Juurikassarka • Betfältet 1/2012 –

33

voidaan käyttää olkisilppua tai turvetta. Uskon
näiden hankkeiden olevan osoitus halusta jatkaa
viljelyä Suomessa. Näin turvataan kotimaisen
sokerin tuotanto.

Oloneuvokseksi

Joskus onnistuu.
nee monia ja yksi niistä on viljelijöiden ikärakenne. Toinen on juurikkaalle sopivan vaihtomaan
puute. Myös villijuurikas on paikoin vallannut
pellot siinä määrin, ettei niihin voi kylvää juurikasta. Viime syksyn märät korjuukelit tärvelivät
osan pelloista niin, että ne pitää jättää nyt lepäämään.
Erittäin positiivisena asiana näen nyt viljelijöiden hankkeen puhdistuskuormaajan saamiseksi alueelleni. Tämä on hieno ja kannatettava
asia. Myös toinen vastaava hanke on vireillä.
Puhdistuskuormaimia tarvittaisiin ainakin Satakuntaan ja Vakka-Suomeen. Niillä suuri osa
mullasta jää tilalle ja aumaukseen voidaan käyttää pellon päistettä. Myös auman peittämiseen
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Kiitän kaikkia viljelijöitä, joita olen 36 vuoden
aikana tavannut ja palvellut ja toivotan makeaa
tulevaisuutta juurikkaan parissa. Autoilijoista
olen saanut monia kavereita, joita toivon tapaavani tulevalla taipaleella. Minulla on ollut vain
mukavia työkavereita, joiden kanssa olen jakanut ilot ja osan suruistakin. Kiitos toveruudesta
ja ystävyydestä. Teidän kanssanne on ollut ilo
työskennellä ja välillä on ollut jopa reilusti hauskaakin. Pitäkää lippu korkealla ja suu makeana.
Kiitokset tuesta myös kotijoukoille, vaimolle ja
lapsilleni, jotka tämän urani alkuaikoina hoitivat puhelinpäivystystä iltakaudet. Kännyköiden yleistyminen muutti tilanteen täysin. Reilun
36-vuoden rupeama päättyy ja siirryn 65-vuotiaana oloneuvosten joukkoon. Uskon sen ansainneeni.

Matti

Lajikekoetoiminta SjT:llä
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on ainoa laitos Suomessa, joka tekee
sokerijuurikkaaseen liittyviä kokeita ja tutkimuksia. Tutkimuskeskuksen
koeruuduista on vuosittain noin 75 prosenttia lajikekoeruutuja. Muutaman
”heikomman” vuoden jälkeen ovat jalostajat jälleen ilmoittaneet kokeisiin
runsaasti uusia tulokkaita.

V

iljelijöille tarjotaan viljelyyn vain sellaisia lajikkeita, jotka ovat menestyneet hyvin lajikekokeissa. Jotta lajike voidaan hyväksyä Suomen lajikelistalle, on sen pitänyt olla mukana SjT:n
kokeissa vähintään kolme vuotta. Koetulosten perusteella lajiketoimikunta, jossa on mukana teollisuuden, MTT:n ja tuottajien edustajia, hyväksyy vuosittain lajikelistalle kokeissa parhaiten
menestyneitä lajikkeita. Valintaan vaikuttavat juurikkaiden laatu sekä sato- ja viljelyominaisuudet.
Jalostajat toimittavat lajikekokeiden siemenet peitattuina ja pilleröityinä SjT:lle maaliskuun loppuun
mennessä. Joissakin jalostajien omissa kokeissa käytetään vielä paljaita siemeniä. Siemenistä punnitaan 1000-siemen paino, jonka perusteella tiedetään kuinka paljon kutakin siementä tarvitaan kylvöriville. Jokaisessa koeruudussa on neljä riviä ja siemenet pussitetaan kylvöä varten riveittäin.

Kaikkien markkinoilla olevien käyttösiemenien ja
mahdollisten uusien lajikkeiden itävyys testataan
lämpökaapissa. 500 siementä per lajike idätetään
+25 asteisessa kaappissa 10 vrk.

Idätyksen ohella yksi tärkeimmistä lajikkeiden
testauksista on kylvöpenkki-testaus. Kylvöyksiköllä ajetaan 30 vetoa/käyttösiemen. Tämän
tarkoituksena on testata, miten siemenet toimivat
yksiköissä ja havainnoida mahdolliset ongelmat,
esim. rikkoutuneisuus, aukot ja parit.
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Pussituksen jälkeen siemenet niputetaan riveittäin kylvöjärjestykseen koepaikoittain,
jonka jälkeen ne ovat valmiita kylvöä varten.

Koekylvökone on 8-rivinen, joten yhdellä
vedolla saadaan kylvettyä kaksi ruutua.
Koeruudun nettopituus on 8 metriä mutta
kylvöpituus on 12 metriä. Kylvökone pysäytetään 12 metrin välein, kylvöyksiköt
tyhjennetään ja niihin vaihdetaan uudet
siemenet.
Kasvukauden aikana lajikekokeita seurataan tarkasti ja niistä tehdään useita
eri havaintoja. Ruuduista havainnoidaan
taimistuminen, peittävyys, kasvitaudit ja
lasketaan kukkavarret.

Uutta kylvötekniikkaa SjT:lle
Lähes vuoden etsinnän jälkeen olemme vihdoin
löytäneet sopivan kylvökoneen SjT:lle. Uusi kone
on ranskalaisvalmisteinen Monosem, ja se on
ensimmäinen laatuaan Suomessa. Siementen ja
lannoitteen syöttö toimii pneumaattisesti, lannoitesäilöksi on hankittu Tume Beetmaster -kylvölannoittimen lannoitesäiliö.
Koetoiminnassa uusi kone helpottaa kylvöä, koska sillä voidaan kylvää sekä pilleröityjä että paljaita siemeniä kolopyöriä vaihtamatta. Myös siemenetäisyyden säätö on huomattavasti aikaisempaa
helpompaa. Koneeseen voi tutustua tarkemmin
26.6. Tuorlassa järjestettävän Pelto Tuottamaan
-päivän aikana.

Marte Römer-Lindroos, Hanne Riski, Markus SjöholmSjT
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Koppar (Cu) och zink (Zn)
som växtnäringsämnen
Koppar och zink är spårämnen hos växterna.

K

oppar behövs som komponenter i proteiner och enzymer och när cellväggarna
bildas. En betydande del av kopparn i
växterna finns i bladens klorofyll. Koppar är en
del i de flera enzymer, som behövs för fotosyntesen. Bristen på koppar syns i de unga bladen
vars centrum först blir gult och senare dör. Bladnerverna syns tydligt. Kopparbrist syns lättare
under torra somrar. Kopparn rör sig i viss mån
från gamla blad till yngre men största delen samlas i roten.
Zink behövs i växten för att aktivera enzymer,
med andra ord behövs de för att av enkla fotosyntesprodukter bygga upp bl.a. proteiner och
kolhydrater. Växterna behöver zink även vid tillverkningen av tillväxthormonen auxin. Zink rör
sig dåligt i växterna och samlas i roten ifall det
finns riklig tillgång på den. Brist på zink gör att
bladens och växtens tillväxt försämras. Zinkbrist
syns i de unga bladen som ljusare partier mellan
nerverna.

I marken
Växterna upptar koppar från marken som Cu+2katjoner. Den binds mycket kraftigt i det organiska materialet. Järn- och manganoxiderna binder dessutom den koppar som uppträder som
Cu+2-jon. Kopparbrist är vanligast på mineraljordar. Kopparbrist är sällsynt hos sockerbetor eftersom det vanligtvis finns tillräckligt med koppar i

markens förråd. Tillgängligheten försämras för
koppar ifall markens pH går över 6. Kopparns
löslighet försämras mindre än zinkens ifall marken kalkas.
Den för växterna tillgängliga formen för zink är
som Zn+2-jon. Zink binds i marken i lerpartiklarna och aluminium- och järnhydroxider. Brist på
zink är vanligast på torvjordar och lätta sandjordar. Kalkning minskar på markens förråd av
växttillgänglig zink. Också effekten av den zink
som finns i gödseln minskar. Ifall markens pH
överstiger 7, så binds största delen av zinken i
marken. Därför finns det i allmänhet tillräckligt
med zink för växternas behov i de finländska
jordbruksjordarna. Den för växterna tillgängliga
zinken finns i matjordslagret. På lerjordarna på
CfS:s marker i Pikis är zinkhalterna 1,9–2,9 mg/l
jord och det motsvarar bördigheten nöjaktigttillfredsställande i bördighetsklassificeringen.
Kopparhalterna i motsvarande förhållanden var
6,8–10,8 mg/l jord och motsvarar bördighetsklassen god-hög. På de lätta jordarna i Kjulo var
kopparhalten 5,3 mg/l jord och zinkhalten 1,3
mg/l jord.

Gödsling
Om det enligt markkarteringen förekommer
kopparbrist i marken kan man tillföra sockerbetsfältet kopparnäring (2 % koppar, 10 % kväve). Rekommenderad mängd är 300 kg/ha om

Tabell 1. Tolkning av markens kopparhalter
Dålig
Rätt dålig
Nöjaktig TillfredsGod
Hög
				ställande
Koppar, Cu			
mg/l jord		
Mineraljordar
– 1,0 –
1,5
–
2,7
–
5,0 – 10,0 – 20,0
1,5
–
2,7
–
5,0 – 10,0 – 20,0
Organogena jordar 2) – 1,0 –

Betänk. hög

yli 20
yli 20

När markens pH överstiger 5,2, minskar man 1,0 mg/l jord från kopparvärdet. När markens pH går
över pH 5,7 sänker man kopparns bördighetsklass med en.
2)
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Tabell 2. Tolkning av markens zinkhalter
Dålig
Rätt dålig Nöjaktig Tillfreds- God
Hög
				 ställande		
Zink, Zn			
mg/l jord			
Alla jordarter
– 1,0 –
1,5
–
2,0
–
6,0
– 20,0 – 50,0

bördighetsklassen är dålig, vid rätt dålig 200
kg/ha och nöjaktig 100 kg/ha. Koppargödseln
verkar 2–4 år i marken. Svinflytgödsel innehåller
enligt normvärdena 9,1 g koppar per ton färsk
gödsel. På basen av det kan man räkna ut att 50
ton svingödsel tillför marken 0,4 kg koppar per
hektar.
			
För sockerbetor har man inte fastställt behovet av zinkgödsel. Zink har man tillfört vissa
spårämnes-NPK- och NK-gödselmedel. YaraMila Hiven Y2 innehåller 0,05 % zink varmed
det med 700 kg/ha tillförs marken 0,21 kg zink

Betänk. hög

yli 50,0

per hektar. Enligt normvärdena innehåller svinflytgödsel 32 g zink per ton gödsel. Då kan man
räkna ut att 50 ton svinflytgödsel per hektar
tillför marken ungefär 1,6 kg zink. Upprepade
gödslingar kan höja markens zinkhalt onödigt
högt. Ifall det enligt markkarteringsresultaten
förekommer zinkbrist kan man sprida ut zinkgödsel (2 % zink, 10 % kväve), som myllas in
i marken eller placeringsgödslas. Rekommenderad bruksmängd är om bördighetsklassen är
dålig 300 kg, rätt dålig 200 kg och nöjaktig 100
kg/ha. Gödslingsverkan är 2–4 år.

Tabell 3. Behovet av koppargödsling i olika bördighetsklasser
Dålig
Rätt dålig
Nöjaktig
Tillfreds				
ställande
Koppar
12
10
7
4
kg/ha

God
–

Hög
–		

Betänk.hög
–

Källor:
Draycott, P. A. & Christenson, D. R. Nutrient for sugar beet production. Soil-plant relationship. Micronutrients of trace elements. 80-106.
Tolkning av markarteringen i åkerodling http://www.viljavuuspalvelu.fi/swe/user_files/files/oppaat/tulkintaopas_ruotsi.pdf

Marja Turakainen, SjT
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Yhteystiedot
SUCROS OY

Pääkonttori ja Säkylän tehdas		
		
Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet:

Maakunnantie 4
27820 SÄKYLÄ

010 431 060 		
faksi 010 431 4855

etunimi.sukunimi@nordicsugar.com

Maatalousjohtaja
Matti Kukkola		
			

010 431 5703
0400 407 916

Viljelypäällikkö
Tero Tanner		
			
		
Viljelytoimisto
Soili Saarinen		

010 431 4825
040 543 6873
010 431 4810

Konsulentit

Markus Anttila		

040 678 5757

Matti Hento		
			

010 431 4811
0400 222 546

Heimo Holma		
			
		
Marika Muntola		
			

010 431 4812
050 521 4623
010 431 4876
040 146 9330

Ruotsinkieliset
Markus Sjöholm		
			
			
			

040 160 8811
s-posti:
markus.sjoholm@
sjt.fi

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS

		
		

Toivonlinnantie 518 			
21500 PIIKKIÖ
faksi (02) 737 6409

SjT:n sähköpostiyhteydet:

etunimi.sukunimi@sjt.fi

Johtaja

Susanna Muurinen, 		

050 438 6191

Tutkija

Marja Turakainen 		

050 382 5552

Tutkimusagrologi

Marte Römer-Lindroos

040 773 9343

Tutkimusagrologi

Hanne Riski		

040 773 9353

Tutkimusagrologi

Markus Sjöholm		

040 160 8811

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikasPekka Myllymäki
valiokunnan puheenjohtaja		

Raveantie 81
23140 HIETAMÄKI

(02) 431 0300
0400 828 375

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
Antti Lavonen
sihteeri		

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 413 2462
040 558 0512

Sokerijuurikkaan viljelijöiden
Ari Tyykilä
Porintie 534
neuvottelukunnan puheenjohtaja		
27110 IRJANNE
		

0400 536 863

Juurikassarka • Betfältet 1/2012 –

39

Kaura-banaanimuffinit
20–24 kpl

Taikina
4 isoa kananmunaa
250 g Dansukker Fariinisokeria
2 ½ dl vehnäjauhoja
2 dl kaurahiutaleita
2 tl Dansukker Vaniljasokeria
1 tl leivinjauhetta
½ tl kutakin: muskottipähkinä,
inkivääri, kardemumma
1 ½ dl juoksevaa margariinia
3 kypsää banaania

Kuorrutus
300 g maustamatonta tuorejuustoa (esim. Philadelphia)
2–3 rkl Dansukker Tomusokeria
2–3 rkl Dansukker Kaakao-
tomusokeria
2–3 rkl Dansukker Mansikanmakuista tomusokeria

värikkäitä,
keskikokoisia
muffinivuokia

Pinnalle
Dansukker Fariinisokeria, Rapeaa raesokeria ja Väriraesokeria
Vaahdota huoneenlämpöiset kananmunat ja fariinisokeri. Sekoita jauhot, hiutaleet, leivinjauhe ja
mausteet ja lisää seos kevyesti sekoittaen muna-sokerivaahtoon. Sekoita juokseva margariini ja haarukalla karkeaksi murskatut banaanit taikinaan. Aseta paperiset muffinivuoat muffinipellin syvennyksiin (12 kpl), jaa taikina vuokiin, täytä vuoat hieman yli puoleenväliin. Paista uunissa 200 asteessa
noin 20 minuuttia. Toimi lopun taikinan kanssa samoin.
Jaa tuorejuusto kolmeen kulhoon ja annostele tomusokerit päälle. Sekoita kunnes kuorrutus on tasaväristä ja notkeaa. Kuorruta ja koristele jäähtyneet muffinit juuri ennen tarjoamista.

