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2005 –
SOKERIJUURIKKAANVILJELYN
SUPERVUOSI

T

uottajapiireissä on tapana puhua supervuodesta silloin, kun edessä on elintärkeitä neuvotteluja jonkun toimialan tulevaisuudesta. Juurikkaan viljelyssä nykyisen sokerijärjestelmän viimeinen toimintavuosi on
alkamassa. Siten on saatava aikaan lainsäädäntö sokerisektorille tämän vuoden aikana,
ellei nykyisen voimassaoloaikaa jatketa, mikä
tuntuu hyvin epätodennäköiseltä. Komission
lakiesitys on luvattu alkukesästä ja lopullinen
lainsäädäntö muotoutunee vuoden loppuun
mennessä.

S

okerireformi on EU:n yleisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistamisen viimeisiä
vaiheita. Uusi politiikka tähtää siihen, että tuotanto on markkinaperusteista. Tuotantoon sitomattomat tuet tasaavat maantieteelliset erot,
ainakin teoriassa. Tähän mennessä sokerijuurikas ei ole saanut CAP-tukea. Kun CAP-tuki
jatkossa muuttuu tilatueksi, tulee myös juurikasala siihen mukaan. 10 EU-maata ottaa tilatuen käyttöön jo tänä vuonna. Suomessa sitä
sovelletaan vasta ensi vuonna.

U

udistuksessa korostetaan maatalouden eettisiä ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä, jotka kytketään tukijärjestelmien
ehdoiksi. Käytännössä viljelijät huomaavat
sen niin, että TE-keskusten tarkastajat tulevat
valvomaan myös kasvinsuojelun määräysten
noudattamista. Tästä kerrotaan lähemmin tämän lehden kirjoituksessa.

J

otkut juurikkaan viljelijät onnistuivat viime vuonna yli odotusten, vaikka toiset kokivat kadon. Sademäärien paikalliset vaihtelut
olivat normaalia suuremmat. Uuteen kasvukauteen voidaan tähdätä tavanomaisella optimismilla. Talvi on tähän asti ollut hyvin leuto
eikä maan routatilanne näillä näkymin viivästytä kevään tuloa. Hinnat ja muut sopimusehdot on vahvistettu entisellä tasolla. Siten on
odotettavissa, että juurikkaan viljelyn innostus
olisi tulevana kesänä vilkas. Sopimuskyselyn
tulokset tukevat tätä olettamusta.

K

aikille lukijoille toivotetaan mielenkiintoista uutta sokerivuotta!

26.1.2005 Nils Lindroos
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Salon tehtaan käyntikausi
2004
Jorma Paldanius, Sucros Oy
Aikainen kylvöajankohta ja
satoennusteet
ennakoivat
suurta juurikasmäärää, joten käyntikausi päätettiin
aloittaa poikkeuksellisen aikaisin, eli torstaina 23. päivänä syyskuuta. Alkuviikolla
kävi kuitenkin ilmeiseksi,
ettei sateiden pehmittämiltä pelloilta saatu nostettua
riittävästi juurikkaita tehtaan
käynnistämiseksi.
Leikkauksen aloitusta jouduttiin
siirtämään lauantaiksi 25.9.,
jolloin leikkurit käynnistettiin klo 15.00. Käynnistysviikonlopun jälkeinen viikko
tehdasta ajettiin vielä alennetulla kapasiteetilla, jonka
jälkeen juurikkaiden saanti
tehtaalle normalisoitui.

4 - Juurikassarka 1/2005

Salossa käsitelty juurikasmäärä oli yhteensä 500 710
tonnia, ja kun leikkaus päättyi
12. joulukuuta klo 5.30, muodostui
keskileikkaukseksi
6 452 t/pv ja käyntikauden pituudeksi 77,6 päivää. Juurikkaiden alhaisesta sokeripitoisuudesta (15,95 %) johtuen jäi
valmistettu sokerimäärä edellisvuotista pienemmäksi eli
71 000 tonniin (2003: 73 800
t). Melassia tuotettiin 18 000
t, melassileikettä 18 300 t ja
tuoreleikettä 27 100 t.
Kuten oheinen päivittäisiä
leikkauksia esittävä pylväikkö osoittaa oli tehtaan toiminta varsin tasaista. Muutaman
lyhyen leikkauskatkon yhtei-

nen kesto oli vain 4,5 tuntia.
Tehtaan pullonkaulan muodostaa toisaalta leikekuivaamo toisaalta sokerin kiteytys.
Leikekuivaamomme pystyy
kuivaamaan vain noin 4 800
tonnin vuorokausileikkausta vastaavan leikemäärän.
Mahdollisimman korkean ja
tasaisen leikkauksen ylläpito
edellyttää näin ollen, että ilman kuivausta toimitettavan
ns. tuoreleikkeen toimitukset
sujuvat tasaisesti ja häiriöittä. Kiteyttämön kapasiteetti
puolestaan on noin 1 000
t sokeria vuorokaudessa,
mikä vastaa juurikkaan sokeripitoisuudesta riippuen
6 600–7 100 tonnin vuorokausileikkausta.

Käyntikauden suurimmat ongelmat aiheutuivat vastaanotettujen juurikkaiden korkeasta multapitoisuudesta. Jo
näytepesulassa oli näytteiden pesu ja käsittely erittäin
työlästä ja vaikeaa. Itse prosessissa uittokanaalit tukkeutuivat ajoittain mullasta ja
kiertoveden selkeytyksessä
oli vaikeuksia. Multa-altaiden

tyhjennyskustannukset välikaudella tulevat lisäksi olemaan merkittävästi normaalia
suuremmat. Pesulaitteistomme ei myöskään pysty pesemään näin likaisia juurikkaita
riittävän puhtaaksi, jolloin
mehuihin ja leikkeeseen
joutuva jäännösmulta aiheuttaa ylimääräistä kulumista laitteistoissa sekä eräitä

laatuongelmia. Savi vaikeutti
kalkin suodatusta lähes koko
käyntikauden ajan ja puristekalkki jäi välillä liian märäksi.
Rehutuotteiden eli tuore- ja
melassileikkeen hiekkapitoisuudet olivat myös jatkuvasti
spesiﬁkaation ylärajan tuntumassa, ajoittain ylikin.n

Säkylän tehtaan käyntikausi
2004
Markku Haikonen, Sucros Oy

Erittäin hyvä käynti
kaikilla mittareilla
mitattuna

Vuosi oli vain pienten muutosten toteuttamista ja toimintojen hiomista. Käynti

oli tasainen ja olosuhteiden
osalta hyvä. Säkylän tehtaan
52. käynti kesti 81 vuorokautta. Leikkaus loppui 13.12.
käynnin
keskileikkauksen
ollessa 6 940 tonnia vuoro-

kaudessa. Viimeiset sokerit
kiteytettiin 17.12. Kuluneen
käyntikauden
haasteisiin
pystyttiin vastaamaan hyvin
ja näin ollen tulos käynnistä
on hyvä.
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Juurikkaasta pulaa

Tehtaan käynnistyessä syksyn sää oli märkä, vettä satoi
päivittäin. Tehtaan käyntiinlähtöpäiväksi sovittiin 23.9.,
vaikka näytti siltä, että juurikkaan nosto tulee olemaan
vaikeaa. Ennuste juurikaspulasta ensimmäisen viikon aikana toteutui osittain, ja tehdas rajoitti leikkausta viiden
vuorokauden ajan. Käynnin
edetessä
juurikasmäärän
ennustettiin kasvavan. Tämä
toteutui ja näin Säkylässä käsiteltiin ennätyksellinen määrä juurikasta, 562 840 tonnia.
Käynnin pituudeksi tuli yli 81
vuorokautta ja näin kävi selväksi, että aikainen aloitus oli
perusteltua. Juurikkaan laatu
oli hyvä koko syksyn, mikä

myös edesauttoi prosessoinnin onnistumista.

Prosessi toimi hyvin

Käynnissä ei ollut yhtään merkittävää leikkauskatkoa, joten
myös käytännössä on häiriötön käynti sittenkin mahdollista toteuttaa perättäisinäkin
vuosina. Samoin saavutettiin
merkittävä parannus kalkin
käytön vähentämisessä. Hyvänä säilynyt juurikas mahdollisti hyvän lopputuotteen,
ja näin saavutimme erittäin
hyvän sokerin.

Tulevia haasteita

Vaikka käynti oli hyvä, kehitettävää löytyy edelleenkin.
Juurikkaan mukana tulee
edelleen paljon multaa, juu-

Labra
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rikkaan puhdistamiseksi pellolla tehtävää työtä on jatkettava ja kehitettävä. Säkylässä
on viime vuosina parannettu
vastaanottoa ja pesua mutta
ratkaisematta on vielä miten
saamme vastaanotettavan
juurikasvirran tasaiseksi koko
vastaanottoajalle, muutos on
tarpeen kaikkien kannalta.
Tuotantolukuja:
Juurikasta
Leikkaus
Sokeria
Puristinleikettä
Melassia
Puristekalkki

562 840 t
6 940 t/d
950 t/d
295 t/d
270 t/d
290 t/d

Juurikkaan ajot Saloon 2004
Antero Sorrola, Sucros Oy

Suunnittelu

Kuljetussuunnitelmassa juurikkaat ohjataan ensisijaisesti
lähimmälle tehtaalle, tavoitteena on kuitenkin tasapitkät
käyntikaudet sekä Salon että
Säkylän tehtailla. Hämeestä
osa juurikkaasta rahdattiin
jälleen junakuljetuksin, yhden välivuoden jälkeen. Tämän ansiosta saatiin ennalta
arvioitu juurikasmäärä jaettua
lähes optimaalisesti autokuljetusmatkoja ajatellen.
Perustana ajojen suunnittelussa käytettiin entiseen
tapaan viljelijöiden viiden
viimeisen vuoden juurikassatojen
keskiarvotilastoa,
syksyn
kasvututkimuksia
ja Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen hermoverkkotekniikkaan
perustuvaa
ennustetta sadon määrästä
ja laadusta. Näin tehty valtakunnan koko juurikasarvio
osui kohdalleen, melko tarkastikin (arvioitu ajosuunnitelma oli 1 053 000 tonnia
ja toteutuma noin 1 062 700
tonnia). Tosin suunnitelmaan
verrattuna Hämeen, ja osin
myös Uudenmaan, satotaso jäi keskimäärin selkeästi
ennakkokaavailuja heikommaksi, mutta Vakka-Suomen
ja Satakunnan satotulokset
kasvoivat vastaavasti. Tämän
johdosta Säkylän tehtaan jalostama juurikasmäärä nousi
Salon määrää suuremmaksi.

Käynnit lopetettiin kuitenkin
vuorokauden erolla.

Ajojen aloitus

Juurikkaan vastaanotto aloitettiin torstaina 23. päivänä
syyskuuta. Rankkojen sateiden vuoksi juurikkaan nostoolosuhteet olivat erittäin vaikeat. Salossa ajo-ohjelman
mukaista juurikasmäärää ei
saatukaan tulemaan tehtaalle ensimmäisinä vastaanottopäivinä. Tämän takia katsottiin parhaaksi siirtää tehtaan
käynnin aloitusta parilla päivällä ja tehdas käynnistettiin
lauantaina 25. syyskuuta.

Maa-, meri- ja rautatie

Itä-Suomen juurikkaat ajettiin
valtaosin rautateitse ja vuoden tauon jälkeen VR:n kuljetuksina lastattiin juurikasta
myös Riihimäen, Janakkalan
ja Hämeenlinnan rautatieasemilta. Yhteensä junakuljetuksena siirrettiin Säkylän
tehtaalle 41 600 tonnia juurikasta Hämeen alueelta ja ItäSuomesta. Vakka-Suomesta
rahtimatkat Säkylään ovat
Salon suuntaa lyhyemmät,
joten kaikki nämä juurikkaat
ohjattiin Säkylän tehtaalle.
Saloon tuli juurikasta Ahvenanmaalta noin 44 500 tonnia, mikä oli noin 9 prosenttia
Salon tehtaan tämän kauden
käsittelemästä juurikasmäärästä. Arkipäivisin laivat pu-

rettiin maantieajoajan ulkopuolella öisin, sunnuntaisin
myös päivällä. Suorilla maantiekuljetuksilla Saloon rahdattiin yhteensä noin 456 200
tonnia, koko vastaanotetun
määrän ollessa noin 500 700
tonnia juurikasta.

Vastaanotto tehtaalla

Salossa juurikkaan vastaanottoaika oli joka päivä klo
4.00–21.30. Ajot sujuivat
kokonaisuudessaan joustavasti. Tehtaalla juurikkaan
leikkaushäiriöt jäivät kestoltaan varsin lyhyiksi eivätkä
sanottavasti häirinneet juurikkaan purkausta. Autoilijoilla kuorman purkuaika, eli
keskimääräinen viipymä tehdasalueella tulopunnituksesta lähtöpunnitukseen, asettui
20–30 minuutin haarukkaan.

Korkea multapitoisuus
ja vieraat esineet

Sokerijuurikkaiden keskimulta oli Salossa noin 17,0 %.
Puhtaitakin kuormia oli mutta
joukkoon mahtui varsin paljon kuormia, joissa multapitoisuus ylitti, reilustikin, 30 %.
Tämän kaltainen raaka-aine
haittaa jo koko jalostusprosessia mutta etenkin esipesurin ja kivenerottimien toimintaa.
Edelleen kuitenkin turhan
suuri osa juurikkaan leikkauskatkoista johtuu juuriJuurikassarka 1/2005 - 7

kaskuormissa olleesta ylimääräisestä materiaalista,
muovista, puusta, metallista
ynnä muusta. Nämä haitat on
valtaosin estettävissä lisäämällä huolellisuutta auman
hoidossa ja kuorman teossa.

Puhdistuskuormaimen
käyttö

Parin edellisen vuoden olosuhteissa puhdistuskuormaimet jäivät vaille käyttöä mutta
kulunut nostokausi osoitti jälleen kerran, että juurikkaiden
puhdistusta noston jäljiltä olisi laajemminkin tarvittu. Viime
syksynä Salon seudulla saatiin lisää kokemuksia ainakin
kahdesta koneesta aikaisempien lisäksi (molemmat
saksalaisvalmisteita, Gebomerkkisiä).
Käsitykseni on, että käyttäjät olivat varsin tyytyväisiä näiden mullanerotus- ja
kuormaustehoon.
Toinen
koneista, käytetty mutta tehdaskunnostettu, oli Hämeessä VR-kuljetusten juurikkaita
puhdistamassa. Sieltä va-

pauduttuaan,
marraskuun
puolivälissä, Sucros organisoi sille mahdollisimman tehokkaan koeluontoisen käytön Salon seudulle. Reilussa
parissa viikossa sen kautta
lastattiinkin lähes 10 milj. kg
multaista juurikasta. Puhdistus- ja kuormausteho yllättivät positiivisesti. Parhaina
päivinä puhdistimen kautta
kuormattiin 14–16 rekkalastia
(n. 600 t). Multaa irtosi melkoiset määrät, kuten oheinen
kuva kertoo. Keskimäärin aumassa oleva mullan määrä
puolittui puhdistimen avulla.
Koneen siirroista, kuormausjärjestelyistä, sen vaatimasta huollosta ja mahdollisista
tarvittavista lisävarusteista
hankittiin myös samalla arvokasta
käyttökokemusta.
Jo nyt saaduilla kokemuksilla
voidaan selvästi todeta, että
käytännön työssä juurikasrahtarin ja/tai juurikastilojen
tulee ottaa kokonaisvastuu
puhdistuskuormaimesta. Jotta puhdistin toimii tehokkaasti
ilman ylimääräisiä katkoja, se

Multaa on irronnut melkoiset karheet.
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edellyttää myös auman ympärille ennalta suunniteltua
työskentelytilaa puhdistimelle, lastaajalle ja yhdistelmäajoneuvolle.

Juurikas terveenä

Vaikka nostokausi surkeiden
olosuhteiden takia venyi lähes
koko käynnin mittaiseksi, saatiin aumattava juurikas käytännössä terveenä aumaan. Aumauskauden säätila oli melko
tasaista, joten aumoissakaan
ei laadun heikkenemistä suuremmin tapahtunut.
Juurikkaan sokeripitoisuus jäi
keskimääräistä alhaisemmaksi, Salon tehtaalla 15,95 %:iin,
koko maan 15,78 %:iin. Saanto toisaalta oli varsin hyvällä
tasolla, 84,09 %, maan keskiarvon ollessa 83,24 %.

Yhteenveto

Viime syksyn nosto-, aumaus- ja ajo-olosuhteita leimasivat sateet ja niiden aiheuttama peltojen, aumapaikkojen ja peltoteiden pehmeys,
jotka asettivat ylimääräistä
haastetta kaikkiin toimintavaiheisiin. Osin tästä syystä
tuli rahtarien taholta jonkin
verran kritiikkiä toimintavaikeuksista aumapaikoilla. Toimialasopimuksen aumausliitteen mukaan, pitäisi kaikissa
olosuhteissa
suuremmitta
ongelmitta pystyä kuormaamaan ja noutamaan juurikas
yhdistelmäajoneuvolla. Tämän vaatimuksen ”henki” ei
tainnut kaikissa tapauksissa
täyttyä.
Ajojärjestelyihin on viime vuosina sisällytetty huomattava
liikkumavara, jotta autoilija
pystyy toimimaan järkevän

reitinvalinnan
mukaisesti.
Tällaisena syksynä tämäkään
ei aina riittänyt, vaan tarvittaessa annettiin jonkin verran
lisää joustoja vuorotteluun.
Ajorinkejä muodostaneiden
ryhmittymien määrä pysyi
suunnilleen edellisen vuoden
tasolla. Rinkien kanssa tehdyt ja sovitut ajosuunnitelmat
toteutuivat suurimmalta osin
hyvin.n

Puhdistuskuormaajan työskentelytilaa tarvittaisiin auman
ja ajoneuvon välille kuvassa näkyvää tilannetta huomattavasti enemmän.

Säkylän juurikaskuljetukset
2004
Timo Mäki, Lännen Tehtaat Oyj

Kuljetussuunnittelun alkaessa satoennusteet lupailivat maahan keskimääräistä juurikassatoa. Toki tiedossa oli, että alueelliset satoerot voivat
nousta hyvin suuriksi kevään pakkasten ja heinäkuun runsaiden sateiden
sekä tulvien takia.
Säkylään oli vuoden tauon jälkeen odotettavissa junajuurikkaita myös
Hämeestä. Niinpä alueellinen kuljetusjako oli Säkylän ja Salon osalta
totutunlainen. Maanteitse juurikkaat suunniteltiin kuljetettaviksi Säkylään
Satakunnasta, Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta. Varsinais-Suomen
alue tarkoitti käytännössä Turun pohjoispuolisia alueita Vakka-Suomea
myöten. Junakuljetukset suunniteltiin Säkylään Itä-Suomesta, Pohjanmaalta ja Hämeestä. Osa Pohjanmaan ja Hämeen juurikkaista tuotaisiin
myös maanteitse.
Aloitus aikaistui

Kuljetukset oli päätetty aloittaa normaalin ajovuorottelun
mukaisesti ilman vapaaehtoisia ennakkotoimituksia. Tästähän oli hyvät kokemukset

jo edelliseltä syksyltä. Päätös käynnistää sokeritehtaat
23. syyskuuta tehtiin varsin
myöhään. Kun ensimmäiset
kuljetusluvat saatiin tiloille, oli
nostojen aloittamisella jo kii-

re. Nostot käynnistyivät tiloilla varsin ripeästi ja vaikeista
nosto-olosuhteista huolimatta kuljetusten vaatimissa aikatauluissa pysyttiin monella
tilalla.
Juurikassarka 1/2005 - 9

Riittääkö juurikas ?

Kysymys oli juurikaskäynnin
kynnyksellä varsin aiheellinen. Nostoja aloiteltaessa alkoivat runsaat syyssateet lähes koko juurikkaanviljelyalueella. Säkylässä kuljetukset
ja tehdas käynnistettiin kuitenkin suunnitellusti. Ensimmäinen viikko elettiin lähes
kädestä suuhun tahtia juurikkaiden kuitenkin riittäessä.
Tilannetta vaikeutti myös lähes 500 tonnilla päivää kohti
kasvanut multamäärä, mitä
ennakkosuunnitelmassa ei
osattu laskea. Juurikkaiden
oletettua alhaisempi sokeripitoisuus tiesi tehtaan leikkauskapasiteetin nostoa, joten ero
’tilatun’ ja leikkaukseen tarvittavan juurikasmäärän välillä
oli suuri.
Vaikea tilanne ymmärrettiin
myös sokeritehtaalla, niinpä
sieltä löytyi joustoa leikkauksen kapasiteetin suhteen.
Nostojen- ja kuljetusten etenemistä seurattiin päivittäin
ja leikkausta nostettiin sitä
mukaa, kun arvioitiin juurikasta saatavan. Kuljetusten
toteutuksessa haluttiin edetä suunnitelmien mukaisesti
myös kuljetusten hallinnan
kannalta. Kannattaa muistaa,
että tehtaan leikatessa maksimikapasiteetilla, yhdestä
rekkakuormasta riittää juurikkaita leikkureille seitsemäksi
minuutiksi.

Kapasiteetit koetuksella

Juurikkaiden sokeripitoisuus
jäi keskimääräistä alhaisemmaksi ja multapitoisuus
taas korkeammaksi. Näistä
molemmista syistä tehtaalle
kuljetettavan juurikasmäärän
tarve kasvoi. Kapasiteetin
10 - Juurikassarka 1/2005

nousu näkyi monella taholla
silloin, kun kaikki juurikas tuli
maantievaa’an kautta. Kuljettajat ja kuljetuskapasiteetti
olivat koetuksella päivittäisten ajomäärien lisääntyessä.
Lisääntynyt kuormitus kohdistui myös tehtaan vastaanottojärjestelmään ja sen henkilökuntaan. Junakuljetusten
päätyttyä joustavuutta haettiin päivittäistä vastaanottoaikaa pidentämällä.
Syksyn kuluessa virisi keskustelu maantiekuljetuksen
ruuhkahuipuista. Säkylässä
maantiepuolen kuormat puretaan ensisijaisesti vesipurkauksessa ja kuivapurkausta
käytetään ruuhkahuippujen
tasaamiseen.
Kuljetusten
ruuhkautumisesta johtunut
arvostelu kohdistui usein
näytteenoton
nopeuteen.
Tärkeä ruuhkia ehkäisevä
tekijä on juurikaskuljetusten
tasaisuus. Tämän hallintaan
pitääkin jatkossa löytää paremmat työvälineet sillä on
varsin ymmärrettävää, että
ruuhkia syntyy, jos huippuaikoina tuleva juurikasmäärä
kaksin, jopa kolminkertaistuu
purkaustehoon nähden.

Puhdistuskuormaus
yleistyy

Nostokauden vaikeat korjuukelit lisäsivät juurikkaiden
multapitoisuutta. Niinpä olemassa olevilla puhdistuskuormaajilla oli kysyntää.
Tehokkaimmassa käytössä
lienevät olleet rautatiejuurikkaiden liitäntäkuljetuksissa
olleet kuormaajat. Maantiepuolella saatiin hyviä kokemuksia kuljetuslogistiikan ja
kustannustehokkaan toiminnan
yhteensovittamisesta.

Parhaiten multa irtosi hyvin
peitetyistä ja tuuletetuista aumoista, jotka olivat ehtineet
kuivua riittävästi.

Kuljetusjärjestelmiä
kehitettävä

Sen lisäksi, että vastaanottojärjestelmien pitää toimia
tehokkaasti, pitää kuljetusten suunnittelua ja ohjausta
parantaa. Tehtaalle tuleva
kuormavirta pitää saada
jakautumaan mahdollisimman tasaisesti päivän koko
vastaanottoajalle. Jakautuman epätasaisuus oli viime
syksynäkin yksi niistä syistä,
miksi ruuhkia muodostui. On
selvää, että tehtaalla päiväsaikaan käyvät yhden tai
kahden kuorman tuojat ovat
edesauttamassa
ruuhkien
muodostumista.
Puhdistuskuormaajien käytössä korostuu etukäteissuunnittelun merkitys. Aiempaa suuremmat kuljetuserät
ja tilakohtaisen kuljetusjärjestyksen suunnittelu tilojen
sijainnin mukaan tuo selvää
kustannussäästöä. Alentuneesta multamäärästä taas
hyötyy koko sokeriketju.n

Satovuosi 2005 käynnistyy
Esko Lindstedt, Sucros Oy

Satovuosi 2004 oli sääoloiltaan poikkeuksellinen. Lounais- ja Länsi-Suomi
saavuttivat melkein ennätyssadon, Hämeessä oli laaja kato ja Salon alueella
multaongelma oli ennen näkemätön syksyn runsaiden sateiden johdosta.
Satovahinkoilmoituksia tehtiin yli 400 kpl, mikä
on 18 % viljelijöiden lukumäärästä. Häme–Uusimaa alueella 83 % viljelijöistä teki satovahinkoilmoituksen. Vakka-Suomen ja Satakunnan
alueilla ilmoituksia teki 3–6 % viljelijöistä.
Satovahinkoilmoitusvuoden toimitusprosentiksi tulee 86 % toimialasopimuksen mukaan.
Kahden vuoden keskiarvon on oltava 98 %,
jotta toimitusoikeus ensi keväänä ei vähene.
Tämän hetken tietojen mukaan yli 400 viljelijää menettää ensi keväänä toimitusoikeutta
keskimäärin vajaan hehtaarin viljelyalaa vastaavan määrän.
Tulevana keväänä satovahinkoilmoituksen
tehneen viljelijän tulee mitoittaa viljelyalansa
siten, että toimitusprosentiksi vuonna 2005
tulee 112 %. Tällöin viime vuosi mukaan lukien (86 %) kahden vuoden keskiarvoksi tulee
98 %, mikä tarvitaan kiintiön pitämiseksi samansuuruisena.
Vuosittain viljelijöiden toimitusoikeuksien ylityksistä on mahtunut ns. ”valtakunnalliseen
kuoppien täyttöön” 5–10 % koko maakiintiön
määrästä. Viime vuosina oman toimitusoikeutensa ylittänyt viljelijä on saanut täyden kiintiöhinnan kaikelle tuottamalleen juurikkaalle.
Tämä osoittaa sen että sääolojen vaikutukset
Suomen laajalla viljelyalueella vaihtelevat siinä määrin, että oman kiintiön suunnitelmallinen ylitys on tuottanut viljelijälle täyden hinnan
kaikista juurikkaista.

Viisi prosenttia lisää viljelyalaa

Ensi kesän pinta-alatavoitteeksi sovittiin MTK/
SLC:n kanssa 32 000 hehtaaria. Se on noin
5 % enemmän kuin viime vuonna. Säävaihtelut huomioiden tämä pinta-ala varmistaisi

Suomen maakiintiön täyttymisen, mutta ei
tuottaisi hyvänkään sadon sattuessa sellaista sokerimäärää, joka ei mahtuisi Carry Over
-varastoon. Tällä hetkellä on avoinna miten
uusi sokerijärjestelmä kohtelee tätä varastoa
vuonna 2006, mutta on oletettavaa, että CO
-varastossa oleva sokeri myös silloin sisällytetään viljelijän peruskiintiöön, jolle maksetaan
silloin voimassaoleva perushinta.
Kasvinjalostajat ovat tuoneet Suomen markkinoille vuosittain uusia sokeripitoisia lajikkeita.
Viljelijät ovat nopeasti vaihtaneet entiset lajikkeet näihin laadultaan parempiin lajikkeisiin.
Siementen ja kasvinsuojeluaineiden hinnat
ovat pysyneet melkein viimevuoden tasolla.
Muutamat kasvinsuojeluaineet ovat jopa halventuneet. Siemeniä on viime vuosina käytetty vähemmän hehtaaria kohti, tämä alentaa
kustannuksia ja tuottaa suurempia juurikkaita. Suuremmat juurikkaat tuovat vähemmän
multaa mukanaan tehtaalle ja ovat siten taloudellisempia sekä viljelijöille että Sucrokselle. Kokonaisuutena sokerijuurikkaan tuotantokustannukset ovat vain hieman nousseet,
mikä merkitsee toimialalle parempaa kilpailukykyä.

Vanhat sopimusehdot voimassa

Kulunut talvi on alkanut leutona ja routaa ei
ole maassa juuri lainkaan. Lisääntyvä lumipeite estää runsaan roudan syntymisen myös
myöhemmin. Leudon talven jatkumista kevääseen asti on ennustanut HY:n kansleri R.
Ihamuotila, joka on muutamalla onnistuneella
pitkän tähtäyksen sääennustuksella saanut
Ilmatieteilijöiltä arvonimen ”ammattimainen
harrastaja”. Hänen mukaansa tulee siis kokonaisuutena leuto talvi, mikä merkitsee aikaista
kevättä.
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Ensi kesän sato tuotetaan samoilla sopimusehdoilla kuin viime vuonna. EU:n uuden sokerijärjestelmän valmistelu ei siis vaikuta tulevan
kesän kiintiötuotantoon ja siitä maksettavaan
hintaan. Kesällä käytävä poliittinen keskustelu uudesta sokerijärjestelmästä tulee olemaan
viljelijöitä rasittava, kun päätökset tehdään
vasta vuoden lopulla ja epätietoisuus uusista,

vuoden 2006, viljelyehdoista jatkuu koko ensi
kasvukauden.
Sokeri on hyvin tärkeä elintarvike ja sitä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa yhtä paljon kuin tänään. Sen vuoksi myös EU:n uusi
sokerijärjestelmä takaa viljelyn jatkumisen
Suomessa.n

Sokerijuurikkaan viljely- ja
satotietoja 2004

12 - Juurikassarka 1/2005

Ympäristönsuojelu vahvistuu
Liisa Eronen, SjT

EU on uudistamassa maatalouspolitiikkaansa. CAP -uudistukseen liittyen
ympäristön lakisääteiset hoitotoimet tulevat suorien tukien ehdoiksi vuosina
2005–2007. EU:n vesipuitedirektiivi velvoitti jäsenmaiden viranomaiset tarkentamaan vesien suojeluohjelmaansa. Nämä muutokset/uudistukset heijastuvat myös maatalouteen. Uudistusten tiimoilta Maa- ja metsätalousministeriö
(MMM) lähetti viljelijöille viime joulukuussa täydentävät ehdot, jotka on esitetty
julkaisussa Viljelytapa ja ympäristöehdot.

Täydentävät ehdot perustuvat Hyvän maatalouden ja
ympäristön vaatimuksiin, joiden kehykset EU-neuvosto
on laatinut. Ehtojen tavoitteita
on mm. lisätä kuluttajien luottamusta maatalouteen. Uudistuksen myötä suurin osa
maataloustuista
irrotetaan
tuotannosta vuonna 2006.
Tuotannosta irrotettujen tukien saanti ei edellytä varsinaista sadon tuotantoa.
Täydentävien ehtojen tarkoituksena on varmistaa myös
tuotannon ulkopuolelle jäävien peltojen jatkuva hyvä
kunto, jotta ne tarvittaessa
voidaan palauttaa hyöty-/
viljelykäyttöön. Täydentävät
ehdot sisältävät hyvän maatalouden sekä ympäristön
vaatimukset sekä niihin liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset.

Pohjavedet

Pohjavedet ovat yhteiskun-

nan erityisessä suojeluksessa. Vesilaki kieltää pohjavesien pilaamisen (264/61 § 22).
Myös
ympäristönsuojelun
laissa käsitellään vastaavaa
asiaa (86/00 § 8). Pohjavesidirektiivin (80/68) pykälissä
4 ja 5 sekä valtioneuvoston
päätöksellä (364/1994) pohjavedet on suojeltava eräiden
ympäristölle tai terveydelle
vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta Tämä
direktiivi koskee kaikkia viljelijöitä, joilla on peltoja pohjavesialueilla.

hankintaa
järjestettäessä,
pohjavesiluokasta III siirtyy
alueita pohjavesiluokkaan I
tai II.

Suojelukohteina on mainittu
pohjavesialueet I ja II, joista asutuskeskukset saavat
talousvetensä. Myös muut
tärkeät
vedenhankintaan
soveltuvat pohjavesialueet
(pohjavesiluokka III) ovat
suojelun kohteina. Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE)
tekemien tutkimuksien edetessä, sekä yhdyskuntien ja
haja-asutusalueiden veden-

Tiedot pohjavesialueilla sijaitsevista peltolohkoista on
merkitty tilan ympäristön hoito-ohjelmaan, jos tila nauttii
ympäristötukea. Suojelukohteet on määritelty kohdassa
suositukset. Nämä tiedot
ovat ensimmäiseltä kaudelta
Suomen liityttyä EU:n. Ympäristön
hoito-ohjelmassa
voi olla kartta suojelun piiriin
kuuluvista alueista.

Nykyiset säädökset velvoittavat viljelijän selvittämään peltojensa mahdollisen sijainnin
pohjavesialueilla. Kun uusia
pohjavesialueita
otetaan
käyttöön tarpeen vaatiessa,
tilanne muuttuu. Pohjavesialueita on syytä seurata tilakohtaisesti myös tulevaisuudessa.

Tiedot pohjavesialueista

Juurikassarka 1/2005 - 13

Pohjavesialueet saa selville
esim. kunnasta maaseututai ympäristöviranomaiselta
(ympäristösihteeri tai maaseutuelinkeinoasiamies).
Pohjavesialueista on myös
tiedot alueiden vesi- ja ympäristöpiireissä sekä alueellisissa ympäristönsuojelukeskuksissa.
SYKE:llä on pohjavesitietojärjestelmä, josta tiedot tullaan
siirtämään peltolohkorekisteriin. Tästä rekisteristä saadaan esitäytetty peruslohkolomake (102A), josta ilmenee,
että tilalla on pohjavesialueilla
sijaitsevia lohkoja. Esitäytetty
lomake lähetetään viljelijöille
ympäristötukihakemuksen
yhteydessä.

Torjunta-aineet ja
pohjavesialueet

Torjunta-aineiden käyttömahdollisuus pohjavesialueilla
ilmenee myyntipäällystetekstistä kohdassa ympäristöhaittojen ehkäisy. Jos torjunta-aineen käyttö on kielletty,
kielto on ilmaistu myyntipäällysteessä seuraavanlaisesti:
”Torjunta-aine/torjunta-aineen hajoamistuote voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi
sitä ei saa käyttää tärkeillä tai
muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat
I ja II).”
Eräillä sokerijuurikkaan rikkakasvihävitteillä on edellisestä poikkeava käyttörajoitus.
Näiden valmisteiden myyntipäällysteessä on seuraava
teksti: ”Salaojitetuilla pelloilla,
joiden pohjamaa on läpäisevää maalajia (HHt tai sitä karkeampi), voidaan valmistetta
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käyttää enintään joka toinen
vuosi pienimmällä mahdollisella annostuksella.
Salaojitetuilla pelloilla, joiden
pohjamaan maalaji on HHt:a
hienojakoisempaa, tai jos
ruiskutuksessa käytetään riviruiskua, voidaan valmistetta
käyttää tarvittaessa joka vuosi pienimällä mahdollisella
annostuksella. Salaojittamattomilla pelloilla valmistetta ei
saa käyttää.”
Käytännössä tämä merkitsee
sitä, että salaojitetuilla pohjavesialueilla, joiden pohjamaa
on savea, kyseisiä torjuntaaineita voidaan käyttää joka
vuosi pienintä ainemäärää
käyttäen. Hiedoilla ja sitä karkeammilla pohjamailla valmistetta on luvallista käyttää
joka vuosi, jos ruiskutukset
tehdään riviruiskutuksina ja
käytetään pienintä ainemäärää. Jos käsittelyt tehdään
koko alalle, hiedoilla ja sitä
karkeammilla
pohjamailla
valmistetta saa käyttää vain
joka toinen vuosi ja jälleen
pienintä ainemäärää käyttäen.
Edellä mainittu rajoitettu
käyttö pohjavesialueilla I ja
II koskee Betanal SC:tä, Betasana 2000:ta, Tramat 500
SC:tä sekä Betanal Progress
SE:tä. Safarin käyttöä pohjavesialueilla I ja II ei suositella, mutta toistaiseksi sen
käyttöä ei ole kielletty. Juolavehnän torjunta-aineista Agil
100 EC:tä ja Targa Super 5
SC:tä voi käyttää pohjavesialueilla, mutta ei Fusilade
Maxia tai Focus Ultraa. Myös
dimetoaattien käyttö pohjavesialueilla on kielletty, sen

sijaan pyretroidien käytölle
ei ole rajoituksia.
Metamitronia (Goltixit, KVKmeta ja Meta) edellä mainittu
rajoitettu käyttö ei valitettavasti koske, vaan sen käyttö pohjavesialueilla I ja II on
kielletty.

Läpäisevät maat ja
uudet etiketit

Torjunta-aineisiin on liitetty
myös läpäiseviä maita koskeva suositus, joka kuuluu
seuraavasti: ”Torjunta-aineen
käyttöä karkeilla hietamailla
tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.”
Myyntipäällysteet on yhtenäistetty ja uusittu viime syksyn aikana, joten voimassa
olevat ympäristörajoitukset
tulevat viime syksynä valmistettuihin tai keväällä 2005 valmistettaviin tuotteisiin. Tavoitteena on, että vuonna 2006
viljelijöillä on käyttökauden
alkaessa ajan tasalla oleva
luettelo torjunta-aineista, joita ei saa käyttää pohjavesialueilla.

Talousveden lähteet

Suojelun piiriin kuuluvat
myös talousveden lähteet.
Nämä rajoitukset koskevat
aika monia torjunta-aineita.
Myyntipäällysteen tekstissä
on seuraava maininta: ”Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden
ympärille tulee jättää vähintään 30–100 metrin levyinen
torjunta-aineella käsittelemätön suojavyöhyke.” Tekstissä
oleva tulee on sama kuin pitää tai täytyy.
Edellä mainittu rajoitus kos-

kee juurikasaineista mm. Betanal SC:tä, Betasana 200:
aa, Betanal Progress SE:tä,
Focus Ultraa, Fusilade Maxia, Goltixeja, KVK-metaa,
Matrigonia, Metaa, Pyraminia, Tramat 500 SC sekä dimetoaatteja (esim. Danadim,
R-dimetoaatti, Roxion).
Decis 25 EC:n, Gaucho- ja
Cruiser-siemenen kohdalla
suositellaan edellä mainitun
suojakaistan jättämistä kaivojen ja lähteiden ympärille.
Sen sijaan ei rajoitusta eikä
rajoitussuositusta ole Fastac
50:n, Fastac T:n, Karate 2.5
WG:n, Kestac 50:n, Sumi Alfa
5 FW:n, Safarin, Targa Super
5 SC:n eikä Agil 100 EC:n
myyntipäällysteissä.
Suojakaistan leveyteen vaikuttaa mm. kaivon/lähteen
sijainti pellolla, maaston kaltevuus, salaojituksen viettosuunta sekä maan läpäisevyys. Läpäisevillä maalajeilla
suojakaistat ovat yleensä
suurempia. Tutkimuksissa on
ilmennyt, että peltojen keskellä sijaitsevat kaivot ovat
riski pohjavesille, niistä on
löydetty suurimpia torjuntaainemääriä. Riskikaivoja ovat
myös savimaalla sijaitsevat
kaivot, joihin vettä pääsee
pintavaluntana. SYKE suositteleekin ottamaan yhteyttä
kunnan ympäristöviranomaisiin, jolloin yhdessä voidaan
sopia parhaiten soveltuvista
rajoituksista paikalliset olosuhteet huomioiden.
On muistettava, että toiminnan harjoittaja on vastuussa
siitä, ettei kaivoa/lähdettä
(omaa tai vierasta) pilata.

Torjunta-aineet ja
vesistöt

Myyntipäällysteiden ympäristöhaittojen ehkäisy kohdassa
kerrotaan myös vähimmäisetäisyydet vesistöstä. Tämä
rajoitus perustuu valmisteen
vesieliömyrkyllisyyteen.
Myyntipäällysteen teksti on
seuraava: ’”Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa
käyttää eikä levitysvälineistöä
puhdistaa xx metriä lähempänä vesistöjä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa
käyttää ruiskun täyttölaitetta.”
Etäisyys vesistöstä vaihtelee
10:stä 25:een metriin valmisteesta riippuen. SYKE:stä
saadun tiedon mukaan etäisyys mitataan ruiskutushetken todellisesta vesirajasta,
joka voi vaihdella vuosittain
vedenpinnan
korkeuden
mukaan. SYKE on vähitellen
siirtymässä EU:n mukaiseen
riskiperusteiseen suojakaistaan, jolloin metrimäärä voi
vaihdella valmisteen mukaan
(ns. yksilölliset metrimäärät).
Riskiperusteiset suojakaistat
ovat yleensä pienempiä.
Vesistömääritelmänä SYKE
käyttää vesilain määritelmää
(Vesilaki 264/61, § 1, 2 ja 5),
joka tarkoittaa soutukelpoista
uomaa.
Myös vesistön määritelmään
odotetaan tulevan muutoksia.
Nykyisin esimerkiksi valtaojat
jäävät
vesistömääritelmän
ulkopuolelle. EU:n FOCUSpintavesiskenaarioissa vesistöllä tarkoitetaan kaikkia ojia,
puroja ja lammikoita, joissa
on vettä ympäri vuoden ja
joissa vesieliöitä voi elää. Riskiperusteiset suojakaistat tulisivat näin ollen koskemaan

huomattavasti
suurempia
alueita uuden vesistömääritelmän mukaan. Myös näissä
tapauksissa suojakaista laskettaisiin alkavaksi kulloisenkin vesirajan kohdalta. SYKE
on lausunnossaan maa- ja
metsätalousministeriölle ehdottanut edellä mainittujen
muutosten aikarajaksi vuotta
2007, johon mennessä nykyiset rajoitukset saataisiin
tarkastettua.
Nykyisissä
myyntipäällysteteksteissä otetaan kantaa myös tuulikantaumaan
seuraavalla
lausekkeella:
”Ruiskutettaessa on varmistauduttava, ettei torjunta-ainetta kulkeudu vesiin tuulen
mukana.”
Ylijäänyttä ruiskutusnestettä
ei myöskään saa päästää vesistöön.

Vastaavat viranomaiset

Edellä mainittujen yleisten
rajoitusten tai suositusten lisäksi kunnanvaltuustot voivat
antaa paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla.
Määräykset voivat koskea
mm. vyöhykkeitä ja alueita,
joilla lannan, lannoitteiden
sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä on
rajoitettu. Näitä määräyksiä
voidaan antaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi,

jatkuu sivulla 27 ...
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Sucros Oy:n
maatalousjohtaja vaihtuu
Sucros Oy:n maatalousjohtaja, agronomi
Esko Lindstedt, jää eläkkeelle nykyisestä
tehtävästään 1.5.2005. Suomen Sokeri
Oy:n logistiikkajohtaja, KTM Matti Kukkola on nimitetty 1.11.2004 alkaen uudeksi
maatalousjohtajaksi. Matti Kukkola on
työskennellyt sokeriteollisuuden palveluksessa eri tehtävissä vuodesta 1983
lähtien, eli yli 20 vuoden ajan.

Lähes koko elämä
sokerin parissa

Matti Kukkola on syntynyt
maatalon poikana Hauholla
1957. Hänen kotitilallaan viljeltiin sokerijuurikasta 70-luvun loppupuolelle asti, jonka
jälkeen tilalla keskityttiin maidontuotantoon. Harvennuskuokka, haraustraktori ja yksirivinen Huhkikin tulivat siten
nuorelle miehelle tutuiksi.
Opinnot veivät kuitenkin pois
Hauholta, ensin lukioon Hämeenlinnaan, ja sieltä armeijan jälkeen Turun Kauppakorkeakouluun, josta Kukkola
valmistui
kauppatieteiden
maisteriksi vuonna 1984.
Työt Suomen Sokerissa hän
aloitti jo opintojen loppuvaiheessa, marraskuussa 1983,
markkinointitehtävissä. Ensimmäiset vuodet kuluivat
hyvinkin perustavaa laatua
olevien asioiden parissa.
16 - Juurikassarka 1/2005

– Kerrottiin kuluttajille, että
sokeri on peräisin luonnosta,
sokerijuurikkaasta. Tuolloin
sokerin maine tuotteena oli
aika huono, eli ihan perusasioista piti lähteä liikkeelle.
Muistan tuolloin kirjoittaneeni
aiheesta jutun Juurikassarkaankin. Markkinointitehtävistä Kukkola siirtyi 80-luvun
loppupuolella myyntiosastolle, jossa hän vastasi ensin
kuluttajatuotteiden myynnistä
tukku- ja vähittäiskaupalle ja
myöhemmin suurkuluttajatuotteiden myynnistä.
Vuonna 2000 Matti Kukkola
nimitettiin Suomen Sokerin
logistiikkajohtajaksi. Tässä
tehtävässä hän vastasi mm.
ostotoiminnasta, materiaalivirtojen ohjauksesta ja ruokoraakasokerin hankinnasta.
– Varsinkin raakasokerin hankintaan liittyvissä asioissa
olen päässyt syventymään

niin EU-lainsäädäntöön kuin
ruokosokerin tuottajien maailmaankin. Tästä kokemuksesta ei uudessa tehtävässä
ole ainakaan haittaa.

Oppimista riittää

Sucroksen maatalousosasto vastaa kaikista juurikkaan
sopimusviljelyyn
liittyvistä
asioista ja kysymyksistä.
Noin lyhyesti sanottuna osaston tehtävänä on hankkia
tehtaille
mahdollisimman
hyvälaatuista juurikasraakaainetta kilpailukykyiseen hintaan. Jotta tässä tehtävässä
onnistutaan, tarvitaan sekä
viljelyosaamista että palvelukokonaisuus, josta olisi mahdollisimman suuri apu myös
viljelijöille.
– Uudessa tehtävässä on tietysti paljon oppimista, mutta
se pitää ottaa enemmänkin
haasteena kuin ongelma-

na. Sekä Sokerijuurikkaan
Tutkimuskeskuksessa
että
Sucroksessa on niin paljon
juurikkaan viljelyyn liittyvää
osaamista ja kokemusta, etten ole siitä puolesta lainkaan
huolissani. Lisäksi Sucros on
osa Danisco- konsernia, joten
mahdollisuutemme vaikuttaa ja saada tietoa vaikkapa
uuden sokerilainsäädännön
valmistelun vaiheista ovat aivan toisenlaiset kuin mitä ne
yksittäisenä yrityksenä olisivat.

EU:n uudessa markkinajärjestelmässä riittää
haastetta

– EU-komissio julkisti heinäkuussa tiedonannon, jossa
ehdotettiin hyvinkin merkittäviä muutoksia nykyiseen so-

kerin markkinajärjestelmään.
Meidän kaikkien on kuitenkin
syytä muistaa, että tiedonannossa oli kysymys pelkästään
keskustelun avauksesta, ei
lopullisesta lakiehdotuksesta.
– On varmaankin liian optimistista kuvitella, etteikö
jonkinlaisia muutoksia toimintaympäristöömme tulisi,
paineet järjestelmän muuttamiseksi ovat sen verran suuret. Mutta vielä mitään päätöksiä ei ole tehty eli mitään
ei ole vielä hävitty, jos ei voitettukaan. Kymmenen vuotta
sitten, EU-ajan kynnyksellä,
kaiketi elettiin vähän samanlaisissa tunnelmissa kuin nytkin. Oli epävarmuutta ja ehkä
pelkojakin siitä mitä tulevai-

suus tuo tullessaan. Vuodet
ovat kuitenkin osoittaneet,
että niin suomalainen viljelijä kuin teollisuuskin pystyvät
sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen. Ja varsinkin juuri
nyt, kun keskustelu ja ’lobbaus’ taas käyvät kuumimmillaan pitää näyttää, että meillä
osataan, pystytään ja halutaan tuottaa sokeria myös
tulevaisuudessa.
– Meillä suomalaisilla on laaja
kansallinen yksimielisyys siitä, että sokerielinkeino pitää
Suomessa säilyttää. Tästä
ovat yksimielisiä niin poliittiset päättäjät, tuottajat kuin
teollisuuskin. Tältä pohjalta
on hyvä jatkaa yhdessä työtä
elinkeinomme jatkuvuuden
turvaamiseksi.n

Sokerijuurikkan Tutkimuskeskuksen
neuvottelukunta
Jaakko Kesti, Pori
Pekka Leskinen, Lemu
Aki Lintumäki, Janakkala
Jouko Willberg, Kemiö
Asiantuntijajäsenenä MMT Laura Alakukku MTT:stä
Sokerijuurikkaan Tutkimussäätion hallituksen jäsenet
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SOKERIJUURIKASTILOJEN
PELLOT
HAPPAMOITUMASSA
Matti Erjala, SjT

Pelto, joka on sokerijuurikastilan tärkein tuotantoresurssi, näyttäisi olevan yhden tärkeimmän ominaisuutensa suhteen rappeutumassa. Sokerijuurikastilojen peltojen pH-tilanne on viimeisten
yhdeksän vuoden aikana huonontunut merkittävästi. Tilanteen
korjaamiseksi tarvittaisiin päätöksiä, jotka vahvistaisivat viljelijöiden tulevaisuudenuskoa.
Sokerijuurikkaanviljelyn koko historia Suomessa on ollut taistelua maan happamuutta ja
maan happamoitumista vastaan. Maaperän
happamuutta ei käytännössä pystytä poistamaan hetkessä. Se on pitkäjänteistä työtä, johon jokaisen viljelijän ja jokaisen sukupolven
on sitouduttava koko tarmollaan.
Kannattavan sokerijuurikkaanviljelyn yksi
peruspilareista on ollut ja tulee jatkossakin
olemaan hyvin kalkitut pellot. Sokerijuurikas
sietää maan happamuutta eri tavoin eri maalajeilla.
Tämän vuoksi maan tavoite-pH (happamuustaso) vaihtelee maalajiryhmittäin seuraavasti:

Ryhmä
Eloperäiset maat
Karkeat kivennäismaat
Keskijäykät maat
Jäykät maat

Maalajit
(Mm, Tm, Jm, Lj)
(HHk, KHt, HHt, He)
(HtS, HeS, LjS, Hs)
(HsS, As)

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa maan
pH on yksi tärkeimmistä maan kunnon mittareista. Sokerijuurikastilojen kaikkien peltojen
happamuustason kehitystä on seurattu vuo18 - Juurikassarka 1/2005

desta 1996 lähtien. Vuosittaiset tiedot olemme
saaneet Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen
maalaboratoriosta. Keskiarvot on laskettu
maalajiryhmittäin. Keskimäärin maanäytteitä
on sokerijuurikastiloilta analysoitu 7 589 kpl/
vuosi (vv. 1996–2004). Vaihteluväli on ollut
huomattava, 3 560–11 105 kpl/vuosi. Maan
happamuusanalyysien tulokset ovat nähtävissä piirroksissa 1, 2, 3 ja 4. Suunta on kaikissa maalajiryhmissä laskeva. Syyt laskevaan
trendiin voivat olla moninaiset. Suurin syy lienee kuitenkin viljelijöiden toimintaympäristön
muutos, joka tapahtui vuonna 1995. Silloin
siirryttiin epävarmuuden aikaan, joka ei ole
innostanut viljelijöitä investoimaan riittävästi
peltoon – tilan tärkeimpään tuotantoresurs-

pH-tavoite
6,3–6,7
6,6–7,0
6,8–7,2
7,0–7,4

Osuus
3%
33 %
61 %
3%

siin. Optimistina jaksan kuitenkin uskoa, että
peltojen kalkitustila paranee tulevaisuudessa,
jos viljelijöille vain annettaisiin riittävästi tulevaisuudenuskoa.

Piirros 1. Eloperäiset maat
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Piirros 2. Karkeat kivennäismaat

pH

7.4

7.2

7.2

7

7

6.8

6.8

6.6

6.4

6.2

6.2

6

6

5.8

5.8

5.6

5.6

5.4

5.4

5.2

5.2

5

1996

1998

2000

Tavoite: 6.6 - 7.0

6.6

Tavoite: 6.3 - 6.7

6.4

pH

2002

2004

5

1996

1998

2000

Vuosi

7.2

7

Piirros 4. Jäykät maat
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Piirros 3. Keskijäykät maat
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Kokemuksia
ankeroislajikkeista
Nils Lindroos, SjT

Juurikasankeroisen esiintyminen on yleisempää ja sen aiheuttamat sadonmenetykset ovat todennäköisesti selvästi suuremmat, kuin tähän mennessä olemme
osanneet olettaa. SjT on aloittanut maa-analyysipalvelun, jonka avulla viljelijä
voi tutkituttaa juurikaslohkojen ankeroismäärät.
Jos ankeroisia on runsaasti,
tehokas kasvinvuorottelu on
ainoa kestävä ratkaisu ongelmaan. Aluksi ankeroiset
kuitenkin esiintyvät laikkuina
ja matalalla intensiteetillä,
jolloin kestävien lajikkeiden
käyttö voi olla paikallaan.

Kahdentyyppisiä ankeroislajikkeita

Nemakill (Hilleshög) on
vanha, tunnettu lajike. Resistenssigeeni on peräisin
luonnossa esiintyvästä Beta
procumbens -lajista. Ankeroiskestävyyttä sisältävässä
kromosomipätkässä on myös
epätoivottavia ominaisuuksia, kuten syöpää muistuttava kasvainmuodostus juurikkaan ulkopinnalla. Ramulariakestävyys on varsin huono.
Viime vuosina meillä on myyty joitakin kymmeniä yksiköitä
Nemakilliä kokeilumielessä.
Nemakill ei ole käyttölajikelistalla. Kokemukset ovat olleet
vaihtelevia, eivät aina kovin
rohkaisevia. Käyttämällä Nemakilliä voidaan Ruotsin koetulosten mukaan vähentää
ankeroisen munien määrää
noin puoleen. Kaikki juuri20 - Juurikassarka 1/2005

kasyksilöt eivät ole kestäviä,
frekvenssi on noin 95 %.
Julietta (3K09) on saksalaisen KWS:n jalostama, uudentyyppinen ankeroislajike. Se
on jo ehtinyt EU-listalle. Viime
kesänä se oli ensimmäisen
kerran mukana virallisissa lajikekokeissa. Ankeroiskokeissa, jotka on tehty saastuneilla lohkoilla, se on ollut kaksi
vuotta. Julietan perimä on
erilainen kuin Nemakillin. Se
sietää ankeroisia ilman huomattavaa sadonalennusta,
mutta ei vähennä ankeroisten
määrää. Todennäköisesti ankeroiskanta kasvaa samassa
tahdissa kuin normaalilajiketta viljeltäessä. Ramularikestävyys on hyvä, lajike vaikuttaa
muutenkin tarmokkaalta.

Koetuloksia

Koetuloksemme ovat todella
alustavia, koska kokeita on
tähän mennessä ollut niin vähän, ettei tulosten tilastollista käsittelyä ole voitu tehdä.
Suuntaa-antavat tulokset ovat
linjassa Ruotsin kokemusten
kanssa. Siten niistä uskaltaa
vetää joitakin johtopäätöksiä.
Kokeissa ilman ankeroisia

Nemakillin sokerisato oli parikymmentä prosenttia mittaria
huonompi. Merkittävä satoa
alentava tekijä oli laikkutautien runsaus. Julietan juurisato oli mittarin luokkaa, mutta
sokerisato jäi heikommaksi.
Sitä pudottivat alhainen sokeripitoisuus ja korkea aminotyppitaso.
Ankeroisten saastuttamilla
lohkoilla erikoislajikkeet pärjäsivät suhteellisesti paremmin, kuten oli odotettavissakin. Nemakill antoi paremman
sokerisadon kuin mittarilajike
ja Julietta oli huomattavasti
mittaria tuottoisampi.

Yhteenveto

Ankeroiskestävät lajikkeet eivät ole pysyvä ratkaisu niillä
lohkoilla, joilla satotaso on romahtanut ankeroisten takia.
Viljelykierto on silloin oikea
lääke. Lievemmissä tapauksissa voidaan koeluontoisesti ja rajatussa mitassa testata
näiden lajikkeiden käyttöä.
Näin tullaan meillä tekemään
tulevan kasvukauden aikana.
n

Yhteenveto viime kevään
pakkaskokemuksista
Miten eri toimenpiteet ovat vaikuttaneet?
Paavo Inkinen, Lännen Tehtaat Oyj

Poikkeuksellisen lämmin huhtikuun loppu ja
toukokuun alku keväällä
2004 mahdollistivat aikaisen sokerijuurikkaan
kylvön. Keskimääräinen
kylvöpäivä, jolloin puolet kylvöistä oli tehty,
osui vapun tienoille. Sää
jatkui erittäin lämpimänä
toukokuun 10. päivään
asti. Sitten, kuin veitsellä leikaten, vuorokauden
päivä- ja yölämpötilat
laskivat jopa yli 10 astetta.
Korkean lämpötilan ja hyvän
kevätkosteuden ansiosta sokerijuurikas taimistui nopeasti. Sitä seurannut lämpötilan
nopea aleneminen pakkaslukemille aiheutti pahaa tuhoa
sokerijuurikastaimistoille laajoilla alueilla Etelä-Suomessa. Hallasta johtuen uusintatai paikkauskylvöjä jouduttiin
tekemään Hämeessä 890 ha,
Varsinais-Suomessa 550 ha,
Satakunnassa ja Vakka-Suomessa 740 ha ja Etelä-Suomen rannikkoalueellakin noin
100 ha.

mittauspiste on noin kahden
metrin korkeudessa maan
pinnasta. Koetilan juurikkaista tuhoutui ainoastaan
kahden hehtaarin ala Peratun lohkosta, joka on alavaa
multamaata.
Ankarimmat
hallalukemat
olivat -10 oC:een paikkeilla
eri puolilla Etelä-Suomea.
On selvää, että näin kovaa
pakkasta juurikas ei kestä,
varsinkin kun hallaa esiintyi
useana peräkkäisenä yönä.

Hallatyypit

Hallatyyppejä on kolmea erilaista:
1. Säteilyhallaa, voi esiintyä
koko kasvukauden ajan. Halla johtuu runsaasta ulossäteilystä. Halla voi olla useita
asteita kylmempää maan ra-

jassa, kuin parin metrin korkeudessa.
2. Tuulihalla tulee tuulen mukana. Sitä esiintyy keväällä ja
syksyllä.
3. Laaksohallaa muodostuu,
kun kylmää ilmaa valuu notkopaikkoihin.
Viime kevään erittäin lämpimän sääjakson jälkeen, toukokuun 10. päivän aikaan,
tuuli kääntyi puhaltamaan
pohjoisesta ja jäähdytti nopeasti ilmaa. Yöt olivat tyyniä
ja taivas oli monin paikoin pilvetön. Ulossäteily oli voimakasta. Syntyi ankaraa hallaa.
Sokerijuurikkaan taimet olivat
kehittyneet nopeasti hyvissä
olosuhteissa. Ne eivät olleet
karaistuneita, vahakerros oli
ohut ja soluseinät olivat vielä
heikkoja. Siksi pakkasvauriot

Helle/halla taulukossa on
lämpötilamittaus tehty Räpin
koetilan laitteistolla, jonka
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olivat pahoja. Arimpia olivat
nuorimmat taimet, jotka olivat
juuri tulleet pinnalle. Solujen
sisällä oleva vesi jäätyi ja
rikkoi soluseinän. Koukkuvaiheessa olevien taimien
sirkkavarren yläosa saattoi
jäätyä jo maan pinnan alla.
Pienien taimien sirkkalehdet
ja kasvupiste vaurioituivat
ja taimet kuolivat. Parhaiten
kestivät kookkaimmat taimet,
mutta niistäkin saattoivat sirkkalehdet paleltua.

suuria. Oli vierekkäisiä lohkoja, joista jotkut vioittuvat niin
pahoin, että ne kylvettiin uudelleen ja toisten vauriot olivat sen verran vähäisiä, että
ne voitiin jättää kasvamaan.
Yleensä säästyivät ne lohkot,
joilla aikaisesta kylvöstä johtuen taimet olivat suurempia.
Säästetyissäkin
lohkoissa
taimia kuoli ja sirkkalehdissä
oli vioitusta mutta henkiin jäi
riittävästi taimia, joissa kasvupiste oli säästynyt.

Hallanarat pellot

Rikkakasviruiskutus rasittaa
myös juurikasta. Äskettäin
tehty ruiskutus on voinut heikentää taimia niin, etteivät
ne enää kestä hallaa. Mikä
sitten selittää eron, että samalla lohkolla jotkut rivit ovat
tuhoutuneet ja toiset säästyneet, vaikka maalaji on kutakuinkin sama? Taimet ovat
voineet säästyä paremmin
niissä riveissä, joiden kohdalla traktorin pyörä on kulkenut muokkausvaiheessa.
Tiiviimmässä rivissä kosteus
on noussut paremmin pintaan asti, ja sen mukanaan
tuoma lämpö on suojannut
taimia. Hallaa edeltävä sade
on usein säästänyt kasvuston
ainakin pahoilta tuhoilta. Haraus altistaa hallalle sillä se
katkaisee kosteuden ja lämmön nousun pintaan.

Halla aiheuttaa pahimmat
vauriot yleensä multamailla
ja karkeilla kivennäismailla.
Mitä enemmän maa sisältää
savesta sen paremmin kasvit säästyvät hallan tuhoilta.
Tämä johtuu siitä, että eri
maalajit pystyvät sitomaan
lämpöä päivällä ja luovuttamaan sitä yöllä ympäristöön
eri lailla. Savimaa sitoo lämpöä hyvin ja multamaa huonosti. Vaikka karkea hieta
lämpenee auringossa nopeasti, se myös luovuttaa lämmön pois nopeasti, niinpä
kertynyt lämpö ei aina riitä
suojaamaan taimia pakkaselta koko yön ajaksi. Lisäksi maan hyvät kosteusolot,
varsinkin pintakerroksessa,
estävät hallan tuhoja.

Mistä johtui, että pelto
tuhoutui ja viereinen
säästyi?

Viime kevään halla vioitti juurikastaimistoja poikkeuksellisen ankarasti myös urpasavimailla. Juurikas saattoi
paleltua lohkoilla, jotka eivät
miesmuistiin olleet kärsineet
hallasta.
Lohkokohtaiset

erot
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olivat

Konsulentti Matti Hento valokuvasi omalta juurikaspellolta minimi-maksimi mittarin
pakkaslukeman
13.5.2004.
Kahtena yönä pakkanen kävi
hänen pellollaan -8 oC:ssa.
Halla tuhosi 75 % kylvetystä
juurikasalasta. Häneltä säästyi kuitenkin tänä vuonna
kaikkein alavimmalla paikalla kasvanut juurikas. Lohko

oli tuorein ja se oli jyrätty ennen kylvöä. Toisesta lohkosta
säästyi yläpää, missä maalaji
vaihtui raskaammaksi. Kaikkiaan Henton piirissä kylvettiin juurikasta uudelleen 550
ha.

Milloin
uudelleenkylvöön?

Arviointi
uudelleenkylvön
tarpeesta tehdään taimilaskennan perusteella. Vanha
tuttu sääntö riittävästä taimimäärästä on 40 000 kpl/ha.
Käytännössä tämä tarkoittaa
47,5–50 cm rivivälillä sitä,
että taimia on keskimäärin 20
kpl/10 rivimetriä. Taimimäärä
lasketaan esimerkiksi lohkon
kulmasta kulmaan, vaikka
20–40 rivin välein lohkon
koosta riippuen. Keskimäärin
20 tainta on riittävä taimimäärä, koska aina on myös hieman jälki-idäntää.

Uusinta- tai
paikkauskylvö

Jos lohkon taimet ovat paleltuneet vain paikoittain, voidaan paleltuneet kohdat kylvää paikkauskylvönä vanhan
rivin päälle. Joillakin on ollut
käytössä vanha haranrunko,
jossa olevalla ohjauslaitteis-

Vasemman puoleisessa kuvassa on maasta kaivettu kuollut taimi, jossa sirkkalehdet ja
kasvupiste ovat kuolleet ja maan alla sirkkavarressa on kuroutumaa. Keskimmäisessä
kuvassa on elävä taimi, sirkkalehdet ovat paleltuneet, mutta kasvupiste on terve. Oikealla
oleva taimi on kuvattu heti hallayön jälkeen. Taimen elinmahdollisuus selviää parin päivän
sisällä.
tolla voidaan ohjata kylvö
tarkasti vanhaan riviin. Myös
etuharan runkoon kiinnitetyillä kylvöyksiköillä saadaan
kylvettyä tarkasti vanhaan riviin. Jotkut tähtäsivät kylvön
noin viisi senttimetriä vanhan
rivin viereen säästääkseen
hallalta selviytyneitä taimia.
Tällöin saattaa kuitenkin nostossa tulla hankaluuksia.
Kun lohko joudutaan kokonaan kylvämään uudelleen,
tulee harkittavaksi muokataanko pelto ennen kylvöä,
vai kylvetäänkö pelto muokkaamatta uudelleen mahdollisimman tarkasti vanhoihin
riveihin. Tällöin edellisen kylvön rivilannoituksen hyöty olisi
mahdollisimman hyvä. Hikevillä hiedoilla on oltava tarkkana,
ettei kylvörivi osu lannoiterivin
kohdalle, koska lannoiterivin
kohdalla mullan suolaväkevyys voi häiritä itämistä.
Jos pelto päätetään muokata ennen uudelleenkylvöä tai
pelto kylvetään yhdistelmä-

kylvönä uudelleen, saadaan
jo itäneet rikkakasvit samalla
tuhottua. Rivilannoitinta käytettäessä voidaan lisätä pieni
määrä typpilannoitetta nopeuttamaan taimien ravinteiden saantia alkuvaiheessa.

Rikkakasvintorjunta

Kun paikkaus- tai uudelleenkylvöön on jouduttu, on rikkakasvien torjunta myös suunniteltava uudelleen. Paikkauskylvetyillä lohkoilla ovat
juurikastaimistot eri-ikäisiä ja
ne kestävät erilailla torjuntaaineita. Mikäli mahdollista,
olisi paikkauskylvetyn lohkon rikkakasvintorjunta hyvä
tehdä juuri ennen kuin uudet
taimet tulevat pintaan. Silloin
voidaan käyttää normaalia
annostusta ja uusi kylvö ei
aiheuta ongelmia.
Täysin uudelleen kylvetyillä lohkoilla käytettiin myös
”kaiken vihreän hävittävää”
valmistetta, Reglonea, 2–3
päivää ennen taimistumista.
Tässä ruiskutuksessa ei saa

myöhästyä, koska silloin menetetään myös jo itäneet juurikkaan taimet.

Millä hallatuhoja voisi
ehkäistä?

Hallaa voidaan torjua pienillä
aloilla, mutta isoilla juurikasmailla ankaraa hallaa voi olla
hankala torjua.
Sadetus on varma keino.
Jotta sadetuksesta saataisiin
riittävä hyöty, sen on katettava koko lohko niin kauan kuin
pakkasta kestää.
Savuverho. Aiheesta on erillinen artikkeli tässä lehdessä.
Multa- ja hietamaan jyräys
ennen kylvöä helpottaa kosteuden nousua. Kosteus voi
antaa tarvittavan suojan hallaa vastaan kriittisessä tapauksessa.
Multamaan saveus. Saviaines pystyy sitomaan paremmin lämpöä ja siten se voi
suojata taimia.
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Kun tarkastellaan satotuloksia pitkällä aikavälillä, voidaan kuitenkin nähdä viljelyn
kehittyneen ja satotulosten
parantuneen. Kiteytyvä sokerisato on noussut kahdessa
vuosikymmenessä runsaat
1 000 kg/ha.

Hallavaurioita tarkastelevat isäntä Lasse Veli-Matti Rantanen ja Lännen viljelyjohtaja Pekka Kurri Kalannissa toukokuun loppupuolella. Tässä tapauksessa uusintakylvö
ei ollut tarpeen, vaikka juurikkaan taimisto jäikin monin
paikoin harvaksi.
Valtaojien perkaus. Tämä
on tuttu asia jo Saarijärven
Paavon ajalta ”Kahta suuremmat loi ojat Paavo”. Ohjaa
laaksohalla pois lohkolta.

etu kannattaa käyttää hyväksi.

Riittävästä kalilannoituksesta huolehtiminen. Kaliumlannoituksen puutteessa kasvit
ovat alttiita kylmän aiheuttamille vaurioille.

Tänä vuonna uudelleen kylvöt ajoittuivat toukokuun puolivälistä toukokuun loppuun.
Kylvöt onnistuivat hyvin ja
kasvustoista saatiin tasaisia.
Sato näistä lohkoista oli kohtalainen, mutta sokeripitoisuus
jäi alhaiseksi.

Pelto on kylvettävä, kun se
on kylvökunnossa. Hallariski
aikaisessa kylvössä voi olla
suurempi kuin myöhäisessä.
Jos pellot kuitenkin valmistuvat kylvökuntoon aikaisin, se

Kesän rankkasateet ja tulvat
pilasivat osan uudelleen kylvetyistä ja osan myös hallalta säästyneistä juurikkaista.
Luonto voi kohdella viljelyä
ankarasti.

Ote Runebergin runosta Saarijärven Paavo:
”Saapui kevät, nietos suli
mailta,
Mutt’ ei vesi orahia vienyt;
Suvi saapui, raekuuro kulki,
Mutt’ ei kaatunutkaan kaunis
olki;
saapui syksy, halla kultaviljan
Koskematta
korjaajalleen
säästi.”
Toivotaan, että alkaneen vuoden säät antavat meille mahdollisuuden hyvään sokerisatoon!

Stanhay
•
•

Tarkkuuskylvökoneet
Varaosat

Pajulan tila
Linnanmaantie 29
32260 KOJONPERÄ
p. 040 563 9496
f. 02-767 6509

pajula.farm@reppu.net
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Olkien polttaminen
Suur-Sarvilahden kartanossa
Staffan Eliasson, Sucros Oy

Sokerijuurikkaan kylvöt aloitettiin Suur-Sarvilahdessa keväällä 2004 hyvissä
olosuhteissa vapun aikoihin. Toukokuun ensimmäisellä viikolla sää oli erittäin
lämmin ja ensimmäiset taimet tulivat nopeasti pintaan. Kaikki näytti hyvältä,
kunnes talvi teki uudelleen tuloaan.

Suur-Sarvilahden kartanossa
Pernajassa viljellään 60 hehtaaria juurikasta alueella, joka
on vanhaa meren pohjaa.
Pellot ovat alavimmassa kohdassa vain metrin normaalin
vedenpinnan yläpuolella, maalaji on suurimmaksi osaksi
liejusavea.
– Kun muutaman melko kylmän yön jälkeen luvattiin
kovia yöpakkasia, aloimme
todella huolestua, sanoo
Suur-Sarvilahden tilanhoitaja Anders Hollmerús. Juuri
sirkkalehtiasteella olevat tai
pintaan tulleet juurikkaan taimet, alavat pellot, kirkas sää
ja tyynet yöt, kaikki oli kuin
pedattu ongelmia varten.
Anders oli yhteydessä muutamaan muuhun juurikkaan
viljelijään ja keskusteli mahdollisista keinoista uhkaavan
hallan torjumiseksi. Tiedettiin,
että aikoinaan oli sytytetty tulia viljelysten suojaamiseksi.
Tulen sytyttämisen ideana
on, että savu muodostaa suojaavan kerroksen, joka estää
maan lämmön vapaan sätei-

lyn ilmaan. Keskustelujen ja
harkinnan jälkeen päätettiin
kokeilla vanhaa ”tulen käyttöä” Suur- Sarvilahdessa.

Olkien polttaminen

Koska aikaisemmin oli ollut
lämmintä ja kuivaa oli voimassa palovaroitus eikä palomestari ensin antanut lupaa
olkien polttamiseen. Keskustelun jälkeen lupa kuitenkin
saatiin, jos paikalla olisi palomies ja –auto. Tulet piti sammuttaa heti aamulla, kun hallan vaara oli ohi. Paikallinen

VPK oli valmis tulemaan mukaan, joten kaikki oli valmista
olkien polttamista varten.
Pellolle johtavan tien varrella on aumapaikkoja, joilla
oli valmiiksi varastoituina
vanhoja aumapaaleja. Paalit siirrettiin metsäkoneella.
Koneen kuormaajalla paalit
laitettiin kasoihin, joissa kussakin oli kuusi paalia, kasoja
oli kaikkiaan 13 eri puolilla
juurikasaluetta. Paalit sytytettiin illalla noin kello 23,
ensin ne paloivat erittäin hy-

Vanhat pyöröpaalit kuljetetaan kasoihin.
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vin, jopa niin hyvin, että tulta
jouduttiin rauhoittamaan vedellä. Myöhemmin oli vaikeuksia saada mädät olkipaalit
palamaan kunnolla. – Kasat
sytytettiin kaasupolttimella,
puhaltimella puhallettiin tuleen lisää happea ja talikolla
ja kaivinkoneella kasoja ”sekoitettiin”, jotta kasat saatiin
palamaan toivotulla tavalla, Anders toteaa. – Aamun
valjetessa näimme miten
savu oli laskeutunut kanneksi koko laakson yläpuolelle.
Silloin uskoimme, että olkien
polttamisesta oli todellakin
hyötyä, Anders muistelee.
– Tulien sammuttaminen
aamulla oli työlästä. Kasoja
”sekoitettiin” kaivinkoneella,
jotta vesi saatiin ohjattua oikeaan kohtaan.
Ensimmäisen yön kokemusten pohjalta päättivät viisi
”polttajaa” tavata uudelleen
seuraavana iltana, jos ilma
näyttäisi kylmenevän ja juurikkaat olisivat vielä elossa!
Näin tehtiin viitenä peräkkäisenä iltana, olkea poltettiin öisin ja päivisin nukuttiin, paitsi
kolmantena yönä, jolloin
myöhään illalla tuli suojaava
pilvipeite, sinä yönä grillattiin
enimmäkseen makkaraa. Ensimmäisen yön jälkeen tulien
määrää vähennettiin.
Piirroksesta 1. nähdään tilan
Hardi-sääasemalla mitatut
toukokuun 12.–18. päivän
lämpötilat. Sääasema sijaitsee 12 metriä merenpinnan
yläpuolella eli huomattavasti
sokerijuurikaspeltoja
korkeammalla paikalla. Vaikka
sääasema on huomattavasti
juurikaspeltoja lämpimämmällä paikalla se näytti 20 cm
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Piirros 1. ”Polttamisviikon” lämpötila.
maan pinnan yläpuolella kylmimmillään -8,2 oC.

Kokemuksia polttamisesta

Noin 160 vanhaa pyöröpaalia
poltettiin neljän yön aikana.
Palavien olkien muodostaman ”savuverhon” ansiosta
koko juurikasala selvisi ilman
vaurioita, vain muutama taimi oli kuollut pakkasen takia.
Lisäksi selvisi 23 ha rapsia ja
20 ha rypsiä ilman pakkasvaurioita. ”Savuverhon” muodostaminen onnistui, koska
olkipaalit olivat jo valmiina
sekä kaikki tarvikkeet, met-

säkone, kaivinkone, puhallin,
vesisäilö ym. olivat helposti
saatavilla. – Tärkeintä oli kuitenkin, että tilan työntekijät ja
VPK olivat valmiita antamaan
kaikkensa työn onnistumiseksi, Anders toteaa.

Oliko savusta apua?

Kukaan ei tiedä mikä lopputulos olisi ollut, jos olkea ei
olisi poltettu. Tosiasia on, että
useana peräkkäisenä yönä
oli erittäin kylmää, -8,2 oC
mitattiin huomattavasti juurikaspeltoa lämpimämmällä
paikalla. Kovan pakkasen lisäksi kestivät pakkaskaudet

”Savuverho” aamunkoitteessa.

Ruokatunti, ”polttajat” vasemmalta Rainer Stengård, Tommi Stengård, Jörgen Rosqvist ja Ingvar Forsbäck.
useita tunteja, lämpötila oli
yli kahdeksan tuntia alle 0 oC.
Jotkut Itä-Suomen juurikastiloista joutuivat kylvämään

juurikkaansa uudelleen pakkasvaurioiden takia, ei SuurSarvilahti.

Päivä

Aika

Lämp.ilma 0.2m

5/12/04
5/12/04
5/12/04
5/12/04
5/12/04
5/12/04
5/12/04
5/12/04
5/12/04
5/12/04
5/12/04
5/12/04
5/13/04
5/13/04
5/13/04
5/13/04
5/13/04
5/13/04
5/13/04
5/13/04
5/13/04
5/13/04
5/13/04
5/13/04

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00

9.4
6.2
7.1
7.9
8.5
8.8
8.6
8.0
7.3
6.4
4.8
1.4
-3.0
-4.8
-6.3
-6.9
-7.2
-7.7
-8.2
-5.8
0.1
2.7
5.2
6.3

Piirros 2
Sääaseman mittaama vuorokauden lämpötila.

... sivulta 15
mutta ne on aina perusteltava paikallisilla olosuhteilla.

Tilatarkastukset

Torjunta-aineiden
käyttö
tullaan tarkastamaan tilakäyntien yhteydessä. Torjunta-aineiden ostokuitit sekä
lohkokortit tarkastetaan. Jos
käytössä havaitaan rikkomuksia, pienistä virheistä ja
poikkeamista on tänä vuonna luvattu vielä huomautus
(neuvonnallinen/ohjaava toiminta). Vakavat rikkomukset
voivat kuitenkin johtaa tukien
menetykseen.

Vuodesta 2006 lähtien rikkeistä tullaan rankaisemaan,
mikä pahimmassa tapauksessa voi merkitä ympäristötuen ja mahdollisesti myös
muiden tukien menetystä.
Maa- ja metsätalousministeriöstä on huomautettu, että tukirikkomukset voivat vaikuttaa
toisiinsa. Niinpä esimerkiksi
ympäristötuen ehtojen rikkomuksilla voi olla vaikutusta
eläintukeen ja päinvastoin.
Vakavat rikkomukset voivat
johtaa CAP-, LFA- ja ympäristötukien menettämiseen.

Monet kiitokset ylitarkastajille
Antero Nikander (MMM), Sari
Autio (SYKE) ja Marja Suonpää (KTTK) artikkelin kirjoittamiseen tarvittavista tiedoista ja avusta.

KIRJALLISUUTTA
Maa- ja metsätalousministeriön 2004 julkaisemat täydentävät ehdot: Viljelytapa ja
ympäristöehdot
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Tuloksia
puhdistinkuormaajatutkimuksesta
Pentti Hoikkala, SjT

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää saksalaisen Gebo RRL 180:n
mullanerotuskyky viime syksyn vaikeissa olosuhteissa. Samalla
selvitettiin myös puhdistuksessa syntynyt hävikki sekä koneen
kuormaustehokkuus.

Kokeilun toteutus

Puhdistuksessa irronnut multa punnittiin kolmesta eri aumasta. Irronneesta mullasta
otettiin viisi 70 litran näytettä
juurikashävikin määrittämistä varten. Juurikashävikistä
tehtiin myös normaalit laatuanalyysit. Kuormaukseen kulunut aika kirjattiin kuormaustehon määrittämiseksi. Puhdistetusta kuormasta otettiin
tehtaalla ryprolla kahdeksan
näytettä
multapitoisuuden
määrittämiseksi. Puhdistetuista juurikkaista otettiin
myös viisi näytesäkkiä, joista määritettiin vajaalistinnän
vaikutus multapitoisuuteen.

sivuseinät voidaan levittää
hydraulisylintereillä,
jolloin
sen tilavuudeksi muodostuu
9,0 m3. Säiliön pohjalla oleva
kolakuljetin siirtää puhdistettavat juurikkaat kaksiosaiselle
puhdistuslaitteistolle. Puhdistusrullien ja kierrevalssien
voimansiirto akselilta toiselle
tapahtuu öljykylvyssä toimivien hammaspyörien avulla.
Takimmaisen kierrevalsseilla
varustetun puhdistuslaitteiston puhtaanapitoa varten lait-

Tekniset tiedot

Kuljetusasennossa laitteen
kokonaispituus on vetosilmukasta mitattuna 10,15 metriä
ja leveys 3 metriä. Hydraulimoottorien ja -sylinterien voimanlähteenä on viisi hydraulipumppua, joiden pyörittämisestä huolehtii 74 KW:n John
Deeren dieselmoottori. Hydrauliöljyn liiallinen lämpeneminen on estetty öljynlauhduttimen avulla. Kuormaussäiliön
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Kuormauselevaattori ja vasemmalla pesulaitteen vesisäiliö.

Vyötärölle ripustettava langaton kaukosäädin.
teessa on omalla vesisäiliöllä
ja pumpulla varustettu pesujärjestelmä.
Puhdistetut juurikkaat siirtyvät 8,5 metriä pitkällä kuljetuselevaattorilla ajoneuvoon.
Kuljetuselevaattorin kääntymiskulma ajoasennosta ääriasentoonsa on 125 astetta.
Laaja elevaattorin kääntymiskulma ja elevaattorin loppupään korkeussuunnassa
toimiva nivel helpottavat ajoneuvon lastausta. Koneen
hallinta tapahtuu vyötärölle
ripustettavan langattoman
kaukosäätimen avulla. Virran
loppuminen ei pysäytä koneen hallintaa, koska kaukoohjaimen vara-akku latautuu

Etummaisessa puhdistuslaitteistossa kivien poistosta
huolehtii kuusikulmaisten puhdistusrullien väliin asennettu
kierrevalssi. Viimeisen kumirullan jälkeen juurikkaat ohjataan rullaston vasempaan reunaan, jotta takimmaisen puhdistuslaitteiston koko pinta-ala saadaan hyödynnettyä.
automaattisesti omassa lataustelineessään. Maantiekuljetuksen aikana turvallisuutta
edistää koneen paineilmajarrut, jotka tosin edellyttävät
siirtoajoneuvolta paineilmajärjestelmää.

Mullan erotuskyky

Kaaviosta nähdään aumojen
multapitoisuudet puhdistusta
ennen ja sen jälkeen sekä
puhdistuksesta aiheutunut
juurikashävikki. Tehokkaimmillaan puhdistinkuormaa-

jalla saatiin multamäärä puolitettua. Kaikki aumat olivat
pressuilla huppuun peitettyjä. Peitteenä oli skottipeite lukuun ottamatta aumaa numero 1, jossa peitemateriaalina
oli aumamuovi. Muovilla peitetyn auman puhdistuminen
oli heikointa. Skottipeitteen
hengittävyys on muovikalvoa parempi mikä edistää
aumajuurikkaiden kuivumista ja helpotta puhdistusta.
Kaikkia ”savipalloja” puhdistin ei kyennyt hienontamaan
mikä näkyi multanäytteiden
suurehkona hajontana. Suurimmillaan kuormakohtaisten
näytteiden ero oli 25 %-yksikköä.

Juurikashävikki

Juurikashävikki (taulukko 1)
oli 1,0–2,5 %. Suurin hävikki
syntyi aumassa 2, jossa puhdistus oli kaikkein tehokkainta. Hävikkien koostumusta
tarkasteltaessa huomataan
katkenneiden häntien osuuden olevan noin 15 %-yksik-
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Taulukko 1
Hävikkien koostumus-%
Auma 1
Kokonaiset
12,4
Kappaleet
83,1
Hännät
4,5

Auma 2
12,9
67,6
19,5

Auma 3
10,7
84,3
5,0

köä suurempi kuin muissa
koeaumoissa. Tästä voidaan
olettaa auma numero 2:n
juurikkaiden olleen hellävaraisemmin nostettuja, jolloin
nostovaiheen
aiheuttamat
häntätappiot ovat olleet pienempiä. Oletusta tukee myös
se seikka, että auma numero
2:n juurikkaat oli nostettu eri
nostokoneella, kuin muiden
kokeessa olleiden aumojen
juurikkaat. Laadultaan juurikashävikki oli 2 %-yksikköä
heikompaa kiteytyvän sokerin osalta.
Puhdistustehoa voidaan muuttaa myös
takimmaisen puhdistuslaitteiston säädettävien ”kampojen” avulla.

Kuormaussuppilon pohjakuljetin.

Kuormaustehot

Valmistajan
ilmoittamaan
puhdistustehoon, 180 t/h, ei
päästy. Toteutunut puhdistusteho oli 45–87 t/h. Aumoja
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ei oltu sijoitettu puhdistuskuormausta ajatellen, jolloin
kourakuormaajan liikeradat
muodostuivat turhan laajoiksi. Puhdistuskuormaajan

käyttö näissä tapauksissa
hidasti ajoneuvon lastausta.
Syynä ei ollut laitteen läpäisykyky vaan kourakuormaajan
kasvaneet liikeradat.n
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Eri viljelymuotojen yhteiselo
puntarissa
Kyösti Raininko

EU:n uudet säännökset tekevät mahdolliseksi geneettisesti
muunneltujen lajikkeiden viljelyn. Käytännön viljelyn tiellä on
kuitenkin vielä monta selvitettävänä olevaa asiaa.

Ensimmäiset geenin siirtoa hyväksi käyttäen
jalostetut kasvilajikkeet tulivat viljelyyn kymmenkunta vuotta sitten. Siitä lähtien muuntogeenisten kasvien viljelyala on kasvanut jo 80
miljoonaan hehtaariin. Lähes kaksi kolmasosaa tästä on USA:ssa, mutta myös Argentiinassa, Kanadassa, Brasiliassa ja Kiinassa
muuntogeenisiä kasveja viljellään jo miljoonilla hehtaareilla. Suurin viljelyala on soijalla,
jonka tuotannosta yli puolet saadaan geneettisesti muunnelluista eli gm-lajikkeista. Myös
maissilla, puuvillalla ja rapsilla muuntogeenisten lajikkeiden merkitys on suuri. Uusia muuntogeenisiä kasveja tulee viljelyyn joka vuosi.
Euroopassa muuntogeenisten kasvien viljelyä on vastustettu voimakkaasti. Tästä johtuen EU:ssa on suhtauduttu varsin kriittisesti
näiden kasvien käyttöön ottoon. Espanjassa
muuntogeenistä Bt-maissia on ollut viljelyssä
30 000–40 000 ha. EU:n ulkopuolisista maista
Bulgariassa ja Romaniassa on ryhdytty viljelemään Gm-maissia ja soijaa.
Sokerijuurikkaastakin on jo useita vuosia ollut valmiina muuntogeenisiä lajikkeita. Suomessakin tehtiin 1990-luvun loppuvuosina
runsaasti kokeita siirtogeenisillä juurikkailla.
EU:ssa niitä ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty
viljelyyn, ja Amerikassakin juurikassokeritehtaita on pidätellyt pelko leikkeen ja melassin
viennin tyrehtymisestä Eurooppaan.
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Uudet säädökset takaavat tuotteiden
turvallisuuden

Euroopan unioni on viime vuosina joutunut
jonkin verran lieventämään suhtautumistaan
muuntogeenisiin organismeihin ja niistä saatuihin tuotteisiin. EU ehti jo 1990-luvulla antamaan markkinointiluvan parille muuntogeeniselle tuotteelle. Sen jälkeen uudet luvat olivat
jäissä useita vuosia. Vuonna 2003 EU:ssa hyväksyttiin pitkän riitelyn jälkeen muuntogeenisiä rehuja ja elintarvikkeita koskevat uudet
asetukset. Ne sisältävät menettelytavat lupia
ja valvontaa varten sekä säännökset muuntogeenisten tai muuntogeenisistä organismeista peräisin olevien ainesosien merkinnästä.
Uudet säädökset tulivat voimaan 18.4.2004.
Säädösten tarkoituksena on mm. taata tuotteiden turvallisuus ja jäljitettävyys. Säädöksiin
sisältyy ns. yhden luukun periaate eli, että
samalla kertaa voidaan anoa myyntilupa elintarvikkeeksi ja rehuksi sekä viljelykäyttöön,
jolloin on tehtävä yhteisödirektiivin mukainen
ympäristöriskien arviointi. Muuntogeenisten
kasvien viljelyä koskevat asetukset EU:ssa
ovat pääosin peräisin vuodelta 2001. Sen
jälkeen on ollut mahdollista laittaa hakemus
muuntogeenisen lajikkeen saamiseksi lajikeluetteloon. Kuitenkin vasta viime syksynä
voitiin aloittaa uusien Gm-lajikkeiden hyväksyminen. Silloin jo 28 lajiketta oli odottamassa
listalle pääsyä. Hyväksyttyjen lajikkeiden siemeniä saa markkinoida kaikissa EU-maissa.

EU ei ole tehnyt yksityiskohtaisia sääntöjä niistä ehdoista, joilla geneettisesti muunneltavien
kasvilajikkeiden viljely on sallittava. Tähän
on päädytty siksi, että olosuhteet eri maissa
ovat niin erilaiset, että yhtenäisten sääntöjen
luominen osoittautui mahdottomaksi. Komissio on kuitenkin heinäkuussa 2003 listannut
seuraavat periaatteet, joita on noudatettava
kansallista säädöstöä laadittaessa:
– Kaikki viljelymuodot on sallittava. Viljelymuodoilla tarkoitetaan joko tavanomaisten
lajikkeiden, geneettisesti muunneltujen lajikkeiden viljelyä tai luomuviljelyä. Luomu on
otettu omaksi ryhmäkseen siksi, että luomutuotteessa ei saa olla ollenkaan muuntogeenistä ainesta. Tavanomaiselle tuotannolle on
annettu hieman väljemmät toleranssit.
– Kuluttajalla on oltava vapaus valita, millaista
tuotetta hän käyttää.
– On luotava säädökset muuntogeenisten ja
muiden viljelykasvien sekaantumisen aiheuttamien mahdollisten taloudellisten tappioiden
korvaamiseksi ja sekoittumisen minimoimiseksi.
– Suhteellisuusperiaate: toisin sanoen toimenpiteiden tulee nojautua tieteelliseen tietoon tai
hyväksi todettuun käytäntöön, eikä kenellekään saisi koitua rinnakkaiselosta kohtuutonta
taakkaa tai kustannuksia.
– Uuden tuotantomuodon aloittajan on velvollisuus toteuttaa aloitusvaiheessa sekoittumisen rajoittamiseksi tarkoitetut toimenpiteet.

Työryhmä etsii pohjaa säädöksille

Pian rinnakkaisviljelyä koskevien komission ohjeiden antamisen jälkeen Biotekniikan
neuvottelukunta asetti työryhmän laatimaan
mietintöä eri tuotantomuotojen rinnakkaiseloon liittyvistä kysymyksistä ja keräämään eri
sidosryhmien näkemykset asiasta. Neuvottelukunnassa olivat viranomaisten ja tutkimuksen lisäksi edustettuina viljelijät, teollisuus,
kuluttajat ja luonnonsuojelijat. Toimikunta ei
ole tehnyt varsinaisia esityksiä, miten eri tuotantomuotojen rinnakkaiselo olisi järjestettävä

ja millä ehdoilla geneettisesti muunneltuja lajikkeita saadaan Suomessa viljellä, vaan se
on tuonut esiin erilaisia näkemyksiä ja vaihtoehtoja, joiden pohjalle säädöksiä voidaan
rakentaa. Se on valinnut esimerkkikasveiksi
perunan ja sokerijuurikkaan sekä öljykasveista rypsin ja rapsin, joista muuntogeenisten lajikkeiden viljely voisi ensimmäisinä tulla
Suomessa kyseeseen. Näiden lajien lisääntymisbiologiaa, siementuotantoa, muuntogeenisiä sovellutuksia ja sekaantumislähteitä on
käsitelty yksityiskohtaisesti. Niiden kohdalla
on esitetty myös joukko toimenpiteitä, joilla eri
viljelymuotojen rinnakkaiselo voitaisiin turvata.
Sokerijuurikasta koskeva toimenpidelista on
lyhyt, rapsilla ja rypsillä eri viljelymuotojen rinnakkaiselo on jo paljon vaikeampi järjestää.
Työryhmä on käsitellyt myös kynnysarvojen
ylityksistä mahdollisesti aiheutuvia kiistoja viljelijöiden välillä sekä eri vaihtoehtoja mahdollisten taloudellisten tappioiden korvaamiseksi. Esille on tuotu myös viljelijöiden koulutus,
tiedotusvelvollisuus ja valvonta. Mietintöön liitetyt eri etujärjestöjen ja intressipiirien lausunnot ovat pääosin varauksellisesti myötämielisiä geneettisesti muunneltujen kasvilajien
viljelylle Suomessa. Vain Suomen Luonnonsuojeluliitto on ehdottoman kiellon kannalla.
Monikymmensivuiseen mietintöön ja siihen
liitettyihin lausuntoihin ja kommentteihin voi
tutustua tarkemmin netissä osoitteessa: www.
biotekniikanneuvottelukunta.ﬁ/rinnelo.htm.
Vaikka muuntogeenisiä sokerijuurikaita tulisikin lähiaikoina EU:n lajikelistalle ja niiden
käyttö siten sallituksi, ei se automaattisesti
merkitsisi niiden viljelyn alkamista Suomessa.
Sokeriteollisuus joutuu joka maassa harkitsemaan, miten gm-lajikkeiden käyttö vaikuttaa
sokerin kuluttajien asenteisiin. Vaikka näiden
juurikaslajikkeiden käyttäminen olisi viljelijän
kannalta hyvinkin edullista, niiden viljely voi
alkaa vasta sitten, kun kuluttajat ovat oppineet
hyväksymään muuntogeenisistä kasveista
saadut tuotteet.n
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Matti Hento

Arolantie 106
23500 Uusikaupunki

(02) 841 6961
0400 222 546
faksi (02) 841 6959

Salonseutu

Antero Sorrola

Kapteeninkatu 5
24100 Salo

(02) 774 2327
0400 223 395

Salonseutu

Pentti Suominen

Maununtie 13
31500 Koski Tl

(02) 774 2221
0400 223 396

Eteläinen Uusimaa ja Turunmaa

Staffan Eliasson

Centralgatan 83 B 13
10300 Karis

Häme ja Uusimaa

Heikki Salovaara

Lavinto
12350 Turkhauta

(019) 232 111
040 533 6497
s-posti:
staffan.eliasson@
nsl.ﬁ
(019) 739 560
0400 637 510
faksi (019) 739 561

Häme ja eteläinen Pirkanmaa

Heikki Väisänen

Torppikulma 74
13720 Parola

(03) 671 3803
0400 416 992
faksi (03) 671 3802

Itä-Suomi

Jaakko Heinola

Kettukivenkatu 15
53810 Lappeenranta

0207 472 606
0400 207 064
faksi (05) 453 0008
s-posti:
jaakko.heinola@
proagria.ﬁ

Itä-Suomi

Mauri Ruuth

Taipaleentie 10
51130 Vanhamäki

(015) 412 266
0400 214 684
faksi (015) 412 266

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Viljelyosasto

27800 Säkylä

010 402 4400
faksi (02) 8397 4622

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

Pekka Kurri

010 402 4401
0500 590 742

Viljelypäällikkö

Timo Kaila

010 402 4410
050 521 4605

Kenttäpäällikkö

Timo Mäki

010 402 4420
050 521 4626

Tutkimusagrologi

Heimo Holma

010 402 4423
050 521 4623
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KONSULENTIT (Tavattavissa klo 8.00 jälkeen työpaikalla.)
Paavo Inkinen

Plassinkulma
27800 Säkylä

010 402 4427
koti (02) 867 1177
050 521 4627

Matti Perttu

Harolantie 439
27400 Kiukainen

010 402 4425
050 521 4625

Pohjanmaa

Matti Antila

Könnintie 144
60800 Ilmajoki

010 402 4424
050 521 4624
faksi (06) 424 6723

Österbotten

Jan-Erik Back

Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap
Kauppapuistikko 16 D
65100 Vaasa

010 402 4428
050 521 4628

Räpin koetila:

Huhdintie 32 B
27710 Köyliö

Tilanhoitaja

Hannu Uusi-Laurila

010 402 4431
050 521 4604

Kenttämestari

Aulis Hakala

010 402 4432
0400 625 841

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS
SjT:n sähköpostiyhteydet:

Korvenkyläntie 201
25170 Kotalato

(02) 770 8200
faksi (02) 770 8282

etunimi.sukunimi@danisco.com

Johtaja

Nils Lindroos

(02) 770 8201
040 582 3202

Lajikkeet

Marte Römer-Lindroos

(02) 770 8215
040 773 9343

Laatu ja lannoitus

Matti Erjala

(02) 770 8202
040 773 2363

Kasvinsuojelu

Liisa Eronen

(02) 770 8210
040 773 4323

Koneasiat

Pentti Hoikkala

(02) 770 8203
040 773 5393

Laboratorio:
Asiakaspalvelu

Niina Mettala-Virta

(02) 770 8236

Analyysipalvelu

Päivi Lamminen

(02) 770 8207
040 773 2383

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n n sokerijuurikasvaliokunnan puheenjohtaja

Pekka Myllymäki

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
sihteeri

Raveantie 81
23140 Hietamäki

(02) 431 0300
0400 828 375

Antti Lavonen

Sokerijuurikkaan viljelijöiden
neuvottelukunnan puheenjohtaja

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 413 2462
040 558 0512

Petri Lauttia

Lauttiantie 94
14300 Renko

(03) 618 9630
050 520 4059
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Juuri,
kas juuri nyt!
Juuri nyt on oikea aika tehdä alkuvalmistelut ensi kesää varten. Kuten tilata
ensi satokauden kasvinsuojeluaineet ja lannoitteet vaikka saman tien.
Älä jää tärkeissä asioissa ulos kuin lumiukko!

Betanal® Progress SE

• rikkakasvien ykköstorjuja
• laajatehoinen
• ympäristö- ja
käyttäjäystävällinen

BioBeet-öljy

• rapsiöljypohjainen
• Pohjoismaiden
markkinajohtaja

Muista myös vanhat tutut Betanal® SC, Tramat® 500 SC ja Fastac® 50!

