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Miksi juurikas?

Varför betor?

T

N

Mistä tuntee hyvän pellon?

Hur känner man igen en bra åker?

Juurikas ei ole vaikea viljelykasvi, on vain kiinnitettävä erityistä huomiota valittuihin lohkoihin ja niiden kasvukuntoon. Kun pellon ojitus, maan rakenne ja pH ovat tiptop jo lähtötilanteessa, ei juurikkaan
viljelyssä ole näinkään sateisena vuonna ongelmaa.
Tällainen lohko on ennen kylvöjä kuivunut hyvin,
sitoo tarvittavat ravinteet ja läpäisee ylimääräisen
veden. Hyvästä mururakenteesta on vapautunut
pitkin kesää riittävästi typpeä ja juurikas on nyt vihreää ja rehevää, jolloin se haihduttaa runsaasti vettä
ja pitää maan kantavana vielä lokakuun alussa.

Sockerbetan är ingen svår odlingsväxt, man måste bara fästa speciell uppmärksamhet på de skiften man väljer. När dikningen, markens struktur
och pH är i topp skick redan från början, är det
inte problematiskt att odla sockerbetor, inte ens
så här regniga år. Innan sådden har ett sådant här
skifte torkat bra och det binder behövliga näringsämnen och släpper igenom överloppsvatten. En
bra smulstruktur avger under sommarens lopp
tillräckligt med kväve och betorna är gröna och
frodiga. Då avdunstar betorna rikligt med vatten
och marken bär bra ännu i början av oktober.

öistä kotiin ajellessa tulee tiiviisti seurattua
matkanvarrella olevien peltojen kehitystä läpi
kasvukauden. Varsinkin juurikaslohkojen kasvua
tulee seurattua tarkasti. Tänä vuonna kasvustojen
kehittyminen ja kohtalo on mietityttänyt erityisesti. Haastavat sääolot ovat tuoneet esille monenlaisia eroja pienilläkin etäisyyksillä. Tänä vuonna
maan rakennetta on ollut helppo seurata tien päältä. Myös typen puute ja kasvitaudit ovat olleet helposti havaittavissa.

Juurikas on paras

är man kör hem från arbetet följer man genom hela växtperioden noga med utvecklingen av de åkrar som finns längs vägarna, speciellt sockerbetsåkrarnas. I år har man speciellt
funderat på växtlighetens utveckling och öde.
Krävande väderleksförhållanden har framhävt
skillnader även på korta avstånd. I år har det varit lätt att följa med markstrukturen från vägen.
Också kvävebrist och sjukdomar har man kunnat lägga märke till.

Juurikas kasvina soveltuu mitä parhaiten länsisuomalaiseen viljelykiertoon. Kun juurikkaan kylvää maltillisesti kylvökuntoon kuivanneeseen maahan, on sen alkukasvu nopeaa ja tasaista. Tasainen
kasvusto takaa parhaimman ja helppohoitoisimman sadon. Kasvinsuojelutoimiltaan juurikaspelto
ei ole enää sen raskaampi hoitaa kuin huippusatoon
tähtäävä viljapeltokaan. Hyvässä viljelykierrossa
voidaan selvitä kahdella ruiskutuskerralla. Juurikas hyödyntää tehokkaasti maan ravinteita pitkälle
syksyyn, aina korjuuseen asti, toisin kuin vilja. Näin
ollen ennen pakkasia korjattu juurikas ei hukkaa
ravinteita. Juurikkaan syvä juuri myös osaltaan
muokkaa maata kasvukauden aikana. Maahan
kynnetty juurikkaan naatti antaa hyvän ravinnepohjan seuraavan vuoden viljakasvustolle.

Sockerbetor är bäst

Panosta maan kuntoon, suunnittele viljelykierto ja
nauti juurikassadosta!

Satsa på marken, planera växtföljden och njut av
betskörden!

Nopeita nostoja toivottaa Susanna

En snabb skördeperiod önskar Susanna

Sockerbeta som växt tillämpar sig väl i växtföljden i västra Finlands. När man sår i vältorkad
mark är betornas utveckling snabb och jämn.
En jämn växtlighet garanterar den bästa och
mest lättskötta skörden. Växtskyddsåtgärderna
är likadana som för en spannmålsåker som ger
toppskörd. Med bra växtföljd kan man klara sig
med endast två besprutningar. Till skillnad från
spannmål utnyttjar de växande sockerbetorna
markens näringsämnen långt in på hösten, ända
till upptagningen. På så sätt slösar inte betorna,
som skördas före frosten, näringsämnen. Betornas djupgående rötter bearbetar marken under
växtperioden och blasten som plöjs in ger en bra
näringsgrund till nästa års spannmålsskörd.
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20–20–20/5–15–20
askeleet vuoteen 2020
Kehitysprojektin tausta
Nordzucker konsernin käynnistämän 20–20–20 projektin tavoitteena on saada sokerisadot nousemaan kaikissa niissä maissa,
joissa konsernilla on juurikkaan
tuotantoa eli Saksassa, Puolassa,
Slovakiassa, Tanskassa, Ruotsissa,
Liettuassa ja Suomessa. Tavoite on
selkeä, emoyhtiön liikkeelle laittamalla projektilla kannustetaan viljelijöitä satotasojen kehittämiseen,
jotta juurikkaan etumatka muihin
kasveihin pysyy hyvänä ja paranee edelleen. Samalla varmistetaan se, että juurikas on kiinnostava vaihtoehto maanviljelijöiden viljelykierrossa
myös tulevaisuudessa. Tätä samaa työtä tehdään
kaikissa eurooppalaisissa juurikassokeriyrityksissä. Projektien nimet vaihtelevat, mutta tavoite
on sama.
20–20–20 otsikon mukaisesti tavoitteena on, että
20 % juurikkaan viljelijöistä tuottaa 20 sokeritonnia hehtaarilta vuonna 2020. Suomen osalta
tavoite on matalampi selvästi lyhyemmän kasvukauden takia. Meidän osaltamme tavoite on
seuraava: vuoteen 2020 mennessä 5 % Suomen
juurikkaan viljelijöistä tuottaa keskimäärin 15
tonnia sokeria per hehtaari.
Tällä hetkellä 5 % viljelijöistämme tuottaa 8 tonnia sokeria hehtaarilta. Juurikkaaksi muutettuna
16,6 % sokeripitoisuudella (5 vuoden ka.) tämä
vastaa noin 48 tonnin juurisatoa hehtaarilta.
Vuonna 2011 noin neljäkymmentä viljelijää pääsi
vähintään 10 sokeritonniin hehtaarilta.

Kehityskohteet tuleville vuosille
Satotasot eivät nouse yli yön vaan siihen tarvitaan määrätietoista työtä juurikkaan viljelyn
eri osa-alueilla. Osa luetelluista toimenpiteistä
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tukee myös muiden viljelykasvien satotasokehitystä. Tällöin myös tilan muut viljelykierrossa
olevat kasvit hyötyvät tehdyistä toimenpiteistä.
Numero otsikon perässä kertoo arvioidusta keskimääräisestä satopotentiaalin (sokeritonnia per
hehtaari) paranemisesta vuoteen 2020 mennessä. Tilatasolla eri toimenpiteillä on erilainen vaste mikä riippuu mm. olemassa olevista toimintamalleista ja lohkojen kasvukunnosta.

Siemenen kehitys 1,6 tn (2 %/vuosi)
Sokerijuurikkaan siemenet kehittyvät siemenjalostajien toimesta vuosittain. On arvioitu, että
tämä vaikuttaa pitkällä aikavälillä n. 2 % vuodessa eli ilman korkoa korolle ajattelua n. 20 %
10 vuodessa. Kun lähtökohtana on 8 tn satotaso,
niin 20 % kasvulla 10 vuodessa saadaan sadonlisää 1,6 sokeritonnia.

Viljelykierron parantaminen 1,5 tn
Viljelykierto on edelleen vähäistä juurikkaan viljelyssä. Jopa kaikkein tehokkaimmilla juurikastiloilla kiertoa voidaan vielä parantaa. Tanskan
ja Ruotsin kokemusten perusteella 3–4 vuotta
juurikkaiden välissä antaa hyvän tuloksen. Täl-

löin mm. mahdollista ankeroispainetta saadaan
laskettua merkittävästi oikeilla kasveilla ilman
saneerauskasveja.

ei ole liian kulunut, jotta se tekee hyvän viillon
kosteaan maakerrokseen juuri muokkauskerroksen alle.

Lohkojen pH:n nostaminen 1,0 tn

Oikean lannoituksen
varmistaminen 0,5 tn

Peltojen pH:n nosto antaa yksiselitteisesti merkittävää hyötyä juurikkaalle. Kalkituksen ansiosta mm. pääravinteet ovat paremmin kasvin
käytössä. Kalkitus hyödyntää myös muita kasveja ei pelkästään juurikasta. Suomen pellot ovat
lähtökohtaisesti melko happamia. Esimerkiksi
savipitoisen lohkon pH-tavoite juurikkaalle on
yli 7.

Vesitalouden parantaminen 0,5 tn
Jotta sokerijuurikas pystyy hyödyntämään kasvukauden mahdollisimman tarkkaan, tulee
pellolle päästä aikaisin ja juurikkaat tulee nostaa mahdollisimman myöhään. Mikäli lohkojen
ojitus (salaojat ja piiriojat) ei toimi hyvin, näkyy
se märkinä paikkoina lohkoilla mikä sekä viivästyttää kevään kylvöjä että hankaloittaa syksyn
sadonkorjuutyötä.

Nostotappioiden minimointi 0,5 tn
Syksyllä 2011 Räpin koetilalla tehdyn selvityksen
perusteella nostotappiot voivat olla useita tonneja
juurikasta per hehtaari. Tähän asiaan tulee jokaisen viljelijän kiinnittää huomiota. Nostokoneen
tulee olla oikein säädetty ja ajonopeuden tulee
olla vallitseviin olosuhteisiin nähden oikea.

Tasaisen taimettumisen
varmistaminen 0,5 tn
Tasainen taimettuminen on tietenkin hyvän kasvun perusta. Jos taimettuminen jää vajaaksi, ei
sitä hyvillä kasvuolosuhteillakaan saada 100 prosenttisesti korvattua. Tähän liittyy olennaisesti
syystöiden onnistuminen, jotta kevätmuokkaus
saadaan tehtyä mahdollisimman vähillä ajokerroilla hyvään kuntoon. Kylvöyksiköiden kuntoa
tulee seurata ja varmistaa, että mm. kylvövannas

Juurikas tarvitsee melko voimakkaan lannoituksen kasvaakseen hyvin. Tämä ei tarkoita voimakasta typpilannoitusta, vaan esim. myös oikeaa
fosfori- ja kaliumlannoitusta. Maanäytteet tulee
ottaa usein lohkoilta, joilla viljellään juurikasta.
Lannoitus kannattaa optimoida tulosten perusteella. Jonkun tietyn ravinteen mahdollisella
voimakkaalla ylilannoituksella ei saada hyötyä
kasvun suhteen. Juurikkaan, niin kuin muidenkin kasvien osalta, kasvua rajoittaa se ravinne,
jota on tarpeeseen nähden vähiten tarjolla kasvin
käyttöön.

Kasvinsuojelun tarkentaminen 0,3 tn
Juurikkaan kasvinsuojeluun tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Juurikaspelloilla kasvavat rikkaruohot/villijuurikkaat vievät maasta
ravinteita sekä varjostavat kasvien valonsaantia
ja sitä kautta yhteyttämistä. Lehtisairauksien
torjunta on vielä hyvin alkutekijöissä verrattuna
muihin maihin. Ramularia tuhoaa vuosittain ison
osan mahdollisesta sadosta. Ramularian torjuntaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Hallinnon kehittäminen 0,2 tn
Tilan hallinto nähdään myös yhtenä kohteena.
Kun tila esim. hyödyntää viimeisimmän tutkimustiedon, käyttää hyödykseen urakointipalveluja mm. optimoidakseen eri työvaiheet, saavutetaan hyötyä kasvavina satotasoina

Muiden toimien vaikutus 0,4 tn
Edellä mainittujen asiakokonaisuuksien lisäksi
jäljelle jäävät vielä muut pienemmät toimenpiteet, joiden avulla saavutetaan sadonlisää.

Tero Tanner, Sucros Oy
Juurikassarka • Betfältet 2/2012 –

5

Strube.
Tulevaisuutesi kasvaa kanssamme
Strube on perheomisteinen kasvinjalostusyhtiö, joka on jalostanut korkealaatuisia
sokerijuurikkaita jo yli 135 vuotta. Viljelemme 2000 ha Saksassa ja alusta lähtien
olemme olleet sekä viljelijöitä että jalostajia. Meille on tärkeintä, että juurikaslajikkeemme menestyvät käytännön viljelyssä ja antavat tasaisia ja korkeita sokerisatoja.

Struben huippulajike 2013:

levi

Viljelijänä ja jalostajana kehitämme lajikkeitamme viljelystä saatujen kokemusten
perusteella. Struben juurikaslajikkeet ovat kestäviä, eivätkä korkeasatoisia vain
hyvinä vuosina, vaan ylläpitävät satotasoa myös huonoina vuosina, kun sääolot eivät
ole puolellasi.
Strube uskoo suomalaiseen juurikkaanviljelyyn ja haluaa olla yhteystyökumppanisi
tulevina vuosinakin. Lajikkeemme on kehitetty erityisesti suomalaisia viljelyolosuhteita varten, tavoitteena tasaiset ja korkeat sadot.

Innovaatioita ja perinteitä
Strube Scandinavia ApS.
Viggo Jean Steffensen
M +45 21 54 07 94
v.steffensen@strube.net
www.strube-international.net

Sokerijuurikasvaliokunta
valvoo viljelijöiden etua

Kuva: Tero Tanner

MTK:n sokerijuurikasvaliokunta on MTK:n valtuuskunnan asettama ja MTK:n
johtokunnan asiantuntijaelimenä toimiva erikoisvaliokunta. Valiokunta seuraa
ja ohjaa Suomessa harjoitettavaa sokeripolitiikkaa, neuvottelee edustajiensa
kautta sokerijuurikkaan tuotanto- ja hintaehdoista juurikassokeria Suomessa
tuottavan Sucroksen kanssa ja valvoo sokerijuurikkaan viljelijöiden etuja.
Se käsittelee sokerijuurikkaan viljelyyn ja kotimaiseen sokerintuotantoon
liittyviä kysymyksiä. Valiokunta edustaa Euroopan Unionissa suomalaisia
tuottajia Euroopan juurikkaan tuottajien järjestön CIBE:n kautta.

S

okerijuurikasvaliokunnalla on kuusi eri tuotantoalueita edustavaa jäsentä. Maataloustuottajain liitot nimittävät ehdokkaansa valiokuntaan. Jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Lisäksi valiokunnassa on yksi MTK:n johtokunnan ja
yksi SLC:n edustaja, jotka valitaan vuosittain. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vuosittain. MTK:n johtokunta
nimittää valiokunnan sihteerin. Valiokunta voi
kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Puheenjohtajana on vuodesta 2003 toiminut Pekka Myllymäki

Mynämäeltä. Varapuheenjohtajana toimii Jussi
Hantula Seinäjoelta ja sihteerinä Antti Lavonen.

Toimialasopimus on tärkein edun
valvontakohde
Sokerijuurikkaan viljely-, toimitus- ja hintaehdoista sovitaan kaikissa EU-maissa toimialasopimuksilla. Sopimuksen sisällöstä neuvotteleminen
on sokerijuurikasvaliokunnan tärkein tehtävä.
Tavoitteena on taloudellisesti kannattavan sokerijuurikkaan viljelyn ja juurikassokerin jalostaJuurikassarka • Betfältet 2/2012 –
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misen jatkuminen Suomessa. Toimialasopimusneuvotteluissa jaetaan valkosokerin ja leikkeen
myynnistä syntyvää myyntivoittoa viljelijöiden
ja teollisuuden kesken.
Valiokunta seuraa ja vaikuttaa myös muihin juurikkaan viljelyyn liittyviin kysymyksiin, joita voivat olla esimerkiksi tukipolitiikka, kasvinsuojelu
ja viljelykustannukset.

Kansainväliset asiat ovat EU-aikana
nousseet merkittäviksi
2000-luvulla sokerijuurikasvaliokuntaa on työllistänyt EU:n sokeripolitiikan uudistukset, joihin valiokunta on vaikuttanut sekä kotimaisten
päättäjien ja virkamiesten että EU-tason päättäjien ja elimien kautta. Valiokunnan puheenjohtaja
osallistuu komission asettaman neuvoa antavan
sokerityöryhmän kokouksiin, joissa käsitellään
sokerialan ajankohtaisia politiikka- ja markkinaasioita. Euroopan sokerijuurikkaan viljelijöiden
etujärjestön CIBE:n toimintaan valiokunta osallistuu aktiivisesti valvoen siellä ja sen kautta
suomalaisten viljelijöiden etua. Valiokunta pitää
yhteyttä myös EU-jäsenmaiden sokerijuurikkaan
viljelijöiden edunvalvontajärjestöihin. Valiokunta seuraa sokeriteollisuuden omistusjärjestelyjen
muutoksia erityisesti EU:n alueella.

Neuvottelukunta yhteistyö
organisaationa
Teollisuuden ja viljelijöiden välisenä yhteistyöelimenä on toiminut sokerijuurikkaan viljelijöiden neuvottelukunta vuodesta 2001 lähtien,
jolloin se korvasi vuosikymmeniä toimineen
viljelijäneuvoston. Neuvottelukunta toimii yhteistyöelimenä viljelijöiden ja Sucroksen välillä
ja edistää näin sokerijuurikkaan viljelijöiden
elinkeinon harjoittamista. Neuvottelukunta tekee aloitteita viljelyyn ja sopimustoimintaan
liittyvissä kysymyksissä tuottajaliitoille, MTK:n
sokerijuurikasvaliokunnalle, Sucrokselle ja Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskukselle. Neuvottelukunta vastaa ja raportoi sokerijuurikkaan
vastaanoton tarkkailusta.
Kaudella 2012–2013 neuvottelukunnassa on 17
jäsentä, jotka edustavat eri maataloustuottajain
liittoja. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja
hänet voidaan nimittää korkeintaan kahdeksi
kaudeksi peräkkäin. Neuvottelukunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajana toimii meneillään olevalla kaudella Ari Tyykilä Eurajoelta ja
sihteerinä Elina Liinaharja. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Antti Lavonen, MTK
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Matkalla kohti
puutarhakasvi statusta
– juurikas katteen alla
Biohajoavan muovin käyttöä katteena on kokeiltu vuosien mittaan
monillakin puutarhakasveilla. Tänä kevään saimme lukea suomalaisesta
maatalouslehdestä miten biohajoavaa muovia käytetään tuloksekkaasti
kanadalaisessa maissinviljelyssä. Koska kanadalainen kasvukausi
lämpötilaolosuhteiltaan on hyvin Suomen olosuhteita vastaava, moni pohtii
kysymystä olisiko tästä muovinalusviljelystä apua Suomen sokerisatojen
nostoon?
Saksa
Saksalainen juurikastutkimus on myös ottanut
esille samaisen kysymyksen ja Nordzuckerin
viljelypuoli aloitti tänä vuonna biohajoavan
muovin testauksen juurikkaalla. Kokeilu alkoi
pienillä testiruuduilla kahdella koepaikalla. Saksassa ei ollut tänä vuonna käytettävissä sopivaa
konetta muovin levitykseen kylvön yhteydessä,
joten muovi levitettiin käsin jo kylvetyn kasvuston päälle 2.4.2012.
Tähänastinen kokeilu on osoittanut, että juurikas on hyötynyt muovikatteesta huomattavasti,

Biohajoavaa muovia kokeiltiin Saksassa
pienillä testiruuruduilla.
taimettumisaika on lyhentynyt ja varhaiskehitys
nopeutunut. Myöhemmin kasvukaudella myös
kasvuston sulkeutumisessa oli eroja. Alkujaan
muovilla peitetyt rivit sulkeutuivat noin viikkoa
aiemmin kuin peittämättömät rivit.

Muovikatteen alla juurikkaan kehitys nopeu
tuu. Vasemmalla taimia ilman katetta ja
oikealla "katettuja" taimia.

Ongelmaksi juurikkaalla tässä kokeilussa on
muodostunut rikkakasvien torjunta. Katemuovi
estää aikaisin tarvittavan rikkakasviruiskutuksen ja myöhemmässä vaiheessa rikat pääsevät
kasvamaan suuriksi. Toisin kuin maissi juurikas ei myöskään ole kyllin voimakas tullakseen
ajoissa muovista läpi. Saksalaiset eivät aio korjata tästä kokeilusta satoa tänä vuonna mutta kokeilu jatkuu ensi vuonna. (Lähde: Nordzucker AG,
Frank Knälmann)
Juurikassarka • Betfältet 2/2012 –
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Vuonna 2012 kokeiluun otettiin jälleen harso.
Koeruudut kylvettiin 25.5.2012. Harso levitettiin
rivien päälle heti kylvön jälkeen. Ensimmäisen
ja toisen rikkakasvitorjunnan tullessa ajankohtaiseksi 11.6. ja 21.6. harso otettiin pois rivien
päältä ja alue ruiskutettiin normaalilla lohkolle
soveltuvalla torjuntaohjelmalla. Harso levitettiin jälleen kasvuston päälle päivä ruiskutuksen
jälkeen. Viimeisen rikkakasvitorjunnan yhteydessä 3.7. harso poistettiin kokonaan.

Katemuovi estää aikaisin tarvittavan rikkakasviruiskutuksen.

Suomi
SjT on myös kokeillut katteen käyttöä juurikkaalla. Vuonna 1990 juurikkaan kylvöaikatutkimuksissa mukana oli myös harsokokeilu. Kun
noin kuukautta aikaisemmalla kylvöpäivillä
saavutettiin 10 tonnin sadonlisä, tuotti harsolla
peitetty kasvusto 74 tonnin hehtaarisadon. Keskimääräinen hehtaarisato aikaisissa kylvöissä
oli 59 tonnia.
Vuonna 2011 kokeiltiin normaalin UV-suojatun
muovin käyttöä juurikasrivien katteena, mutta
se osoittautui hyvin haasteelliseksi ja työlääksi.
Suurimmaksi ongelmaksi muodostui nopeassa
tahdissa kehittyvä runsas rikkakasvusto.

Kasvuston kehitys harson alla oli selvästi nopeampaa kuin verranteena olevassa kasvustossa
avomaalla. Rikkakasvitorjunta onnistui samoilla
ainemäärillä, kuin avoinna olleen verranteenkin.
Viimeisen ruiskutuksen yhteydessä todettiin kuitenkin ohdakepesäkkeiden karanneen kasvussa
ja ne jouduttiin torjumaan mekaanisesti. Harso
saattoi jo jonkin verran rajoittaa juurikkaan lehtien kasvua tässä vaiheessa, joten se olisi voitu
poistaa jo viikkoa aiemmin. Harson käyttö kokonaisuudessaan on työlästä. Se onnistuu koeruuduilla mutta voi olla hankalaa ja työlästä käytännön kasvustossa. Kokeesta tullaan nostamaan
sato.

Vuoden 2013 suunnitelmia
Tulevalla kasvukaudella 2013 SjT:llä tullaan
myös kokeilemaan biohajoavan muovin käyttöä
suoraan kylvön yhteydessä. Tarkoituksena on
saada käyttöön kone, jossa kylvön yhteydessä
voidaan testata myös maavaikutteisten rikkakasvitorjunta-aineiden käyttöä muovin kanssa.
Lannoitus tullaan testaamaan sekä rae että neste
lannoitteilla.

Susanna Muurinen, SjT
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Ankeroispellon saneerauskasvit, ankeroisenkestävät
rehuöljyretikka ja valkosinappi
Juurikasankeroinen on maassa elävä tuhoeläin, joka voi alentaa juurikkaan
satoa huomattavasti. Ankeroisen toukka tunkeutuu sokerijuurikkaan
juureen ja vioittaa johtojänteitä, jolloin kasvin veden ja ravinteiden saanti
vähenee. Juurikkaan lisäksi se pystyy käyttämään lukuisia muita kasveja
isäntäkasveinaan, kuten öljykasvit, kaalit, pavut ja herne. Myös monet
rikkakasvit kuten savikka, kiertotatar, pillikkeet, pihatähtimö ja villijuurikas
ovat ankeroisen isäntäkasveja. Tämän vuoksi on tärkeää, että rikkakasvit
torjutaan hyvin myös välikasvilta.

A

inoa ratkaisu ankeroispellon saneeraukseen on monipuolinen ja pitkä viljelykierto, johon ei kuulu ankeroisen isäntäkasveja. Jos lohkon ankeroistaso on korkea, on
viljelykierron oltava 4–5 vuotta. Viljelykiertoon
suositellaan lisäksi saneerauskasveja, ankeroisenkestäviä öljyretikkaa ja sinappia. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on testannut yhteistyössä S.G. Niemisen ja viljelijöiden kanssa useana vuonna näitä saneerauskasveja ja niiden eri
lajikkeita. Tehokkaiksi saneeraajiksi nämä kasvit
tekee se, että ne houkuttelevat ankeroisen toukat
tunkeutumaan juureensa, mutta ankeroinen ei
pysty lisääntymään kasvin juuressa.
Molempien saneerauskasvien viljelyn on kokeissa todettu alentavan ankeroisen määrää
maassa tehokkaasti. Viljelijäkokeissa öljyretikan
ja sinapin viljely on kasvuajasta riippuen alentanut ankeroisen määrää (toukkia ja munia maagrammassa) maassa keskimäärin yli 80 % verrattuna ankeroisen lähtötasoon. Tarkemmin saneeraustuloksista voi lukea Juurikassarka-lehdistä
3/2011, s. 8, 10–11 ja 1/2012, s. 17–19.
Vuonna 2012 retikkakasvustosta mitataan vihermassan paino. Tällä selvitetään kasvin viherlannoitusvaikutusta.

Öljyretikkakasvusto ennen kukintaa.

Rehuöljyretikka
on yksivuotinen kasvi, joka kuuluu ristikukkaiskasvien heimoon. Siemenet itävät nopeasti
ja kasvusto peittää nopeasti maanpinnan. Edellytyksenä on kuitenkin, että vettä on riittävästi.
Kasvuston korkeus on noin 1,5–2,0 m. Kukinta
alkaa noin 6–8 viikon kuluttua kylvöstä kasvuoloista riippuen. Kukat ovat vaaleanpunaisia.
Juuristo kuohkeuttaa ja huokoistaa maata, kosJuurikassarka • Betfältet 2/2012 –
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Varm

Levi on Suomeen sopiva yleislajike,
joka antaa korkean sadon kasvukaudesta riippumatta. Levi on uuden
sukupolven sokerijuurikas, joka
yhdistää korkean sadon ja puhtauden. Lajike on jalostettu suomalaisiin viljelyolosuhteisiin ja sopii siksi
ilmastoomme ja maalajeihimme
täydellisesti. Levin korkea puhtaus
mahdollistaa hellän korjuun, joka
varmistaa juurikkaan sokeripitoisuuden säilymisen. Strube tunnetaan
erinomaisesta siemenlaadustaan, ja
myös Levillä on nopea ja tasainen
itävyys
- teknologiamme
ansiosta.

• Korkea sato ja hyvä taloudellinen
tuotto
• Nopea ja tasainen itävyys
• Helppo listintä
• Matala multapitoisuus
• Varmistaa onnistuneen korjuun ja
aumaamisen
• Sopii kaikille maalajeille

Innovaatioita ja perinteitä
Strube Scandinavia ApS.
Viggo J. Steffensen
M +45 21 54 07 94
v.steffensen@strube.net
www.strube-international.net

Valkosinappi
on yksivuotinen kasvi ja se kuuluu ristikukkaiskasvien heimoon. Sinappi itää ja kasvaa nopeasti. Kasvusto on hennompi kuin rehuöljyretikalla.
Kasvuston korkeus on noin 1,0 m. Kukinta alkaa
noin 6–8 viikon kuluttua kylvöstä kasvuoloista
riippuen. Paalujuuri ei ole yhtä paksu kuin öljyretikalla. Sinapin ei ole kokeissa havaittu vaikuttavan juurikkaan kasvuun seuraavana vuonna,
sokerijuurikas taimettui ja kasvoi normaalisti.
Sinappilajikkeista on SjT:n, S. G. Niemisen ja viljelijöiden yhteisissä testauksissa ollut mukana
Saloon, Rivona ja Accent. Naturcomin Maximus
sinappi on tänä vuonna SjT:n testauksessa ensimmäistä kertaa viljelijöiden pelloilla.

Öljyretikan paalujuuri
ka sillä on paksu paalujuuri ja juuristo kasvaa
syvään maahan. Öljyretikan ei ole kokeissa havaittu vaikuttavan juurikkaan kasvuun seuraavana vuonna, sokerijuurikas taimettui ja kasvoi
normaalisti.
SjT on testannut yhteistyössä S. G. Niemisen ja
viljelijöiden kanssa Arena ja Colonel rehuöljyretikkalajikkeita, sekä tänä vuonna myös ensimmäistä kertaa Contra-lajiketta. Naturcomin
Achillis rehuöljyretikka on tänä vuonna SjT:n
testauksessa ensimmäistä kertaa viljelijöiden
pelloilla.

Viikko ennen puintia viljan sekaan levitty
sinappi on taimettunut hyvin.

Viljelytekniikka

Sinappikasvusto on tiheä ja saneerausteho
hyvä.

SjT on yhteistyössä viljelijöiden kanssa testannut erilaisia saneerauskasvien kylvömenetelmiä
ja -ajankohtia. Viljelijät ovat kylväneet saneerauskasveja joko keväällä/alkukesällä viljakasvustoon, 1–2 viikkoa ennen puintia, viljan/herneen/varhaisperunan jälkeen. Kylvö voidaan
tehdä kylvökoneella, piensiemenlaatikon kautta
tai pintalevityksenä keskipakolevittimellä. Kevätkylvö kannattaa viivästyttää kesäkuun loppuun, jolloin tuhoeläin- ja rikkakasviongelmat
vähenevät. Rikkakasvit voi torjua glyfosaatilla
ennen kylvöä. MCPA-valmisteita ei pidä käyttää, koska saneerauskasvit eivät silloin idä. KasJuurikassarka • Betfältet 2/2012 –
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kokoinen siemen olisi saatava kosteaan maahan,
muuten kasvustosta tulee harva, koska siemen
ei idä kunnolla. Silloin myös saneerausteho jää
huonoksi. Kylvömäärä on 15–25 kg/ha. Hyvä
kasvusto kasvattaa tiheän juuriston ja saneerausteho on hyvä. Keväällä kylvön yhteydessä
kannattaa antaa pieni starttilannoitus.
Kasvukaudella saneerauskasvit niitetään/
murskataan, ennen kukintaa tai kukinnan alkuvaiheessa, pitkään sänkeen (10–15 cm). Näin saneerauskasvit eivät tuota itäviä siemeniä. Kasvit
versoutuvat niiton jälkeen ja juuriston kasvu jatkuu. Tällöin myös kasvien saneerausteho säilyy.
Syksyllä kasvusto voidaan lopettaa glyfosaatilla
ja kyntää maahan tai murskata maahan ennen
kyntöä.

Sinappikasvuston murskaus 7 viikkoa kylvön
jälkeen.

vukaudella kasvusto kehittyy nopeasti maanpeittäväksi ja varjostaa hyvin rikkakasveja. Jos
kasvit kylvetään viljan puinnin jälkeen pintaan,
voi tehdä matalan pintamuokkauksen esimerkiksi lautasmuokkaimella. Kylvösyvyyden tulee
olla matala (0–3,0 cm), sillä liian syvään kylvettäessä siemenet eivät jaksa tulla pintaan. Pieni-

Saneerauskasvien viljelyn hyödyt:
• Ankeroismäärä alenee pellolla.
• Lyhentää ankeroispellolla viljelykiertoa.
• Kuohkeuttavat ja huokoistavat maata.
• Kasvit jättävät maahan vihermassaa.

EU-tukivaihtoehdot saneeraus
kasvustoille
Tukivaihtoehdot ovat viherkesanto, viherlannoitusnurmi ja luonnonhoito-riistapelto. Tarkemmat ohjeet kannattaa lukea MAVI:n tukioppaasta.

Marja Turakainen ja Hanne Riski, SjT

EDENHALL
Nostonäytös 24.10.2012 klo.10-14 Timo Järvisen maatilalla Mietoisissa, Saarentie 97.
Tule katsomaan kun Edenhall nostaa Syngentan juurikaskokeet.
Paikan päällä myös Edenhall tehtaan edustajat.
Kahvi- ja makkaratarjoilu.

Tehdastarkastettu Edenhall 733-99
Kone esillä nostonäytöksessä.
Hinta: Pris: 230 000 sek
Fabriksgranskad Edenhall 733-99
Maskinen till påseende under demon.

Upptagningsdemo 24.10.2012 kl. 10-14 hos Timo Järvinen i Mietois, Saarentie 97.
Kom och se när Edenhall tar upp Syngentas betförsök.
På plats är även Edenhall fabrikens representanter.
Vi bjuder på kaffe och grillkorv.

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

www.edenhall.fi
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Pelto Tuottamaan Päivä 2012
Sää suosi viidennen kerran järjestettyä Pelto tuottamaan
tapahtumaa. Viljelijöille suunnattu tutkimuksen esittelypäivä
järjestettiin Ammattiopisto Livian alueella. Paikalle tuli noin 200
asiasta kiinnostunutta kävijää.

P

äivän ohjelma alkoi lyhyillä esityksillä Ammattiopiston konehallissa. Ohjelman avasi Livian
rehtori Ilkka Harkkila, jonka jälkeen lyhyen katsauksen kasvukauteen ja tulevaan ohjelmaan
antoivat Antti Laine MTT:ltä ja Susanna Muurinen SjT:ltä. Tämän jälkeen katsauksissa kuultiin
MTT:n tutkijan Tapio Salon kooste typen kierrosta viljelykierrossa. Esityksessä Salo esitteli kasvukauden lämpötilan ja sateisuuden vaikutusta eri viljalajien typpitaseisiin. Hän toi esille myös eri vehnälajikkeiden eroavaisuuksia jyväsadon typen
käytön tehokkuudessa.
Helenä Äijö Salaojayhdistyksestä esitti koosteen
salaojituksen hyödyistä, nykyisistä salaojitus
menetelmistä ja materiaaleista. Esityksen lop-

Tapio Salo, MTT.

Helena Äijö, Salaojayhdistys.
puun hän oli kasannut laskelmia kustannuksista ja
yhteistyötahoista.
Peltokierroksilla
kävijät
tutustuivat juurikkaan ja
viljan lajikekokeisiin, juurikkaan lannoite- ja kasvinsuojelukokeisiin, sekä juurikkaan
maanparannuskokeisiin kalkki- ja biohiili
lohkolla.
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Päivän muuta antia olivat konehallissa ja konehallin pihalla olleet esittelijät, jotka sponsoroivat päivän tarjoiluja. Tänä vuonna näytteille oli tuotu laaja valikoima juurikkaan viljelykoneita. Esillä olivat
SjT:n uusi Monosemin kylvökone ja Kongskilden kylvökone, Kongskilden ja Garforin harat, Edenhallin nostokone sekä Ropa puhdistuskuormaimen edustus. Lannoite- ja kasvinsuojelutietoutta jakoivat Yara, Cemagro, BelorAgro ja Nordkalk.

Rikkakasvien tunnistusta SjT:n
koetuvalla.

Päivän päätteeksi
juurikaslohkolla pidettiin
harausnäytös Garfor-haralla.

Kiitos kaikille päivän onnistumisesta!
Susanna Muurinen, SjT
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Ravinnesarja

Rauta (Fe) ja molybdeeni (Mo)
Rauta ja molybdeeni ovat juurikkaalle välttämättömiä hivenravinteita ja
maassa niitä on riittävästi sokerijuurikkaan kasvun kannalta.

K

asvi tarvitsee rautaa mm. lehtivihreän
valmistukseen ja valkuaisainesynteesissä. Sillä on myös tärkeä merkitys tiettyjen entsyymien toiminnassa. Rauta on tärkeä
kasvin typpiaineenvaihdunnassa ja sen puute
häiritsee typen hyväksikäyttöä. Kasvin sisältämästä raudasta lähes 80 % on viherhiukkasissa.
Molybdeenia kasvit tarvitsevat typpisynteesiin
ja typensitojabakteerit typensidonnassa (herne,
härkäpapu, apilat).

Kasvissa
Kasveissa raudan puutosoireet näkyvät lehdissä siten, että lehtisuonten väliset alueet ovat
erittäin vaaleita, mutta lehtisuonet pysyvät vihreinä. Rauta liikkuu kasvissa huonosti, joten
puutosoireet näkyvät ensin nuorissa lehdissä.
Kasvin onkin saatava rautaa koko kasvukauden
ajan.
Kasvi tarvitsee molybdeenia entsyymien toimintaan. Kasvissa molybdeenin puutosoireet
muistuttavat typen puutosoireita, lehtien väri
vaalenee ja lisäksi lehtien reunat saattavat kiertyä ylöspäin.

Maassa
Rauta esiintyy maassa Fe3+- ja Fe2+-muodossa.
Sitä on maanesteessä hyvin vähän, mutta kasvien juuret erittävät orgaanisia yhdisteitä, jotka

lisäävät raudan liukoisuutta juurten lähellä. Hyvin kalkitussa maassa kasvit kärsivät enemmän
raudan puutteesta, koska raudan käyttökelpoisuus alenee pH:n kohotessa yli 6. Rauta sitoutuu
mineraalien sisärakenteisiin, mutta sieltä se on
vapautunut ja rautaa voi nähdä savikokkareiden
pinnoilla ja kasvien juurten tekemissä kanavissa.
Rautasaostumaa näkee myös salaojissa. Viljavuustutkimuksessa ei raudalle ole annettu viljavuusluokka-arvoja.
Molybdeeni esiintyy mineraaleissa ja molybdaatti ionina (MoO2-4), sitoutuneena rauta ja
alumiinioksideihin tai orgaaniseen ainekseen.
Molybdeenin liukoisuus lisääntyy maan pH:n
noustessa. Molybdeenin puutosta esiintyy happamassa maassa, ja kun maan multavuus on matala. Kasvit ottavat sen maanesteestä molybdaatti anionina (MoO2-4).
Raudan ja molybdeenin puutosta peltoviljelyssä
esiintyy erittäin harvoin.
Taulukossa 1 on esitetty molybdeenin pitoisuudet eri viljavuusluokissa.

Lannoitus
Sokerijuurikkaalla ei ole määritetty raudan eikä
molybdeenin lannoitustarvetta. Juurikkaalle
käytettävät NPK-lannoitteet eivät sisällä näitä
hivenravinteita.

Taulukko 1. Maan molybdeenipitoisuuksien tulkinta
Huono
Huononl. Välttävä Tyydyttävä Hyvä Korkea
			
mg/l maata			
Kaikki maalajit
0.01		
0.02
0.03
0.06
0.2

Arv. korkea
0.5

Lähteet: Draycott, P. A. & Christenson, D. R. Nutrient for sugar beet production. Soil-plant relationship.
Micronutrients of trace elements. 94–96

Marja Turakainen, SjT
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Tutkimuskeskuksen uusi
Monosem
Lähes vuoden etsimisen jälkeen päätimme hankkia Sokerijuurikkaan
Tutkimuskeskukselle Monosem kylvökoneen. Monosem on
ranskalaisvalmisteinen eikä se ole kovin tuttu sokerijuurikkaan kylvökone
Suomessa ja Pohjois-Euroopassa. Saman merkkisiä porkkanan kylvökoneita on
jo joitakin vuosia ollut Suomessakin. Kone on jykevätekoinen ja kylvöyksiköt
ovat erittäin vakaita.

V

alitsimme Monosemin,
koska yritys pystyi tarjoamaan SjT:n tarkoituksiin parhaiten sopivia ratkaisuja
sekä erikoisratkaisuja kokeiden
kylvöä varten. Koneessa on esimerkiksi valmiina kaksi imuria,
joiden avulla voidaan nopeasti
vaihtaa siemenet lajikekokeita
kylvettäessä.

8-rivisellä koneella saadaan kylvettyä kaksi
koeruutua kerralla.
Monosemin ranskalainen edustaja kävi Suomessa kouluttamassa SjT:n henkilökuntaa
koneen käytössä.

Uusi kylvökone on pneumaattinen, eli vakuumi
imee siemenet kiinni kylvölevyyn, jossa on 30
reikää. 30 reikäinen kylvölevy voidaan säätää
siemenetäisyyksille 7–21,5 cm. Siemenetäisyys
säädetään vaihteiston avulla. Siemensyötön voimansiirto tulee pyöristä. Valitsimme 30 reikäisen
kylvölevyn, koska reikien pienempi koko sallii
parhaiten sekä pillerisiementen että paljaiden
siementen kylvön samalla levyllä. Tarvittaessa
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Kullanvärisellä ”sormella” voidaan säätää
siementen syöttöä niin, että jokaiseen reikään
jää vain yksi siemen.

pidempää siemenetäisyyttä (kuin 21,5 cm), voidaan kylvölevy vaihtaa.
Tänä keväänä käytimme lannoituksessa pneumaattista traktorin eteen kiinnitettyä lannoitesäiliötä, mikä osoittautui huonoksi vaihtoehdoksi, koska lajikekokeita kylvettäessä pysähdytään
ja vaihdetaan siemeniä aina 12 metrin jälkeen.
Ensi kevääksi rakennamme koneeseen Monosemin oman lannoituslaitteiston. Laitteisto toimii
täysin mekaanisesti, ja lannoitteen syöttöä säädetään samanlaisella vaihteistolla kuin siemenetäisyyttäkin.

Siemenen väristä riippumatta on kylvötulos
tasainen.

Kylvöyksikön takana oleva pyörä painaa siemenet oikeaan paikkaan kylvövakoon.

Ensimmäisen kevään kokemusten perusteella
voi sanoa, että kone on melko helppokäyttöinen
ja -säätöinen. Sekä kylvösyvyys että siemenetäisyys olivat tasaisia, mikä voitiin todeta kylvön
jälkeen tehdyissä taimilaskennoissa. Oikein säädetyillä kylvöyksiköillä ei tullut juuri lainkaan
tuplasyöttöjä. Kylvösyvyys oli erittäin tasainen
ja oikean kylvösyvyyden säätö oli helppoa.
Ensi keväänä, kun koneeseen on saatu Monosemin oma lannoituslaitteisto, toivomme koneen
toimivan entistä paremmin.

Kylvöyksikön keskellä olevalla vivulla säädetään kylvösyvyys 0,5 cm tarkkuudella.
Markus Sjöholm, SjT
Juurikassarka • Betfältet 2/2012 –
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Borgebyn matka
27.–29.6.2012
Sucros Oy järjesti sopimusviljelijöilleen matkan Borgebyn peltopäiville
Ruotsiin 27.–29.6.2012. Matkaan lähti bussillinen viljelijöitä sekä SjT:n ja
Sucroksen henkilökuntaa. Matkan sponsoreina toimineet KWS ja Syngenta
tarjosivat matkalaisille iltaohjelmaa, Edenhall kierroksen tehtaallaan ja
Nordic Sugar messupäivän.

M

atka alkoi keskiviikkoiltana lennolla
Helsingistä Kööpenhaminaan, josta
bussi kuljetti meidät Ruotsin puolelle
Malmöhön. Ensimmäisenä iltana KWS tarjosi
illallisen hotellin lähellä sijaitsevassa ravintolassa. Meidät toivotti tervetulleeksi César Roano ja
Jaakko Perttu, jotka kertoivat KWS:n kuulumisia. Ilta oli oikein rento ja illallinen maittava.
Torstaiaamuna lähdimme kohti Borgebyn näyttelyaluetta. Alue oli laaja, esillä oli monenlaisia
koneita ja koeruutuja, joten siellä sai hyvin päivän kulumaan.
Uutta tälle vuodelle Borgebyssä oli ”tiedon teltta”, jossa oli esillä kaikki yritykset, jotka jollain
tavoin ovat tekemisissä jonkin energiamuodon
kanssa. Teltassa voi tutustua aurinkoenergian,
tuulivoiman, lähilämmön, biokaasun, biopolttoaineiden ja energiatehokkuuden kanssa tekemisissä oleviin yrityksiin. Kaikkien osa-alueiden

Taloudellisuusajoa kentällä.
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”Tiedon teltan” ulkopuolella sai maistaa biokaasulla tehtyjä popcorneja.
edustajat olivat paikalla ja vastasivat kävijöiden
kysymyksiin.
Muuta mielenkiinoista oli taloudellisuusajorata,
jolla voi kokeilla miten traktorilla voi siirtää paaleja mahdollisimman taloudellisesti. Kaasupoljinta piti käyttää
erittäin varovasti ja hyödyntää
traktorin tehoja mahdollisimman
hyvin. Jokaiseen radalla liikkuvaan traktoriin oli asennettu mittari, jolla mitattiin polttoaineen
kulutusta ja sen avulla voitiin
näyttää kävijöille miten taloudellisesti kukin ajoi.

Uusia Michelin Ultraflex-renkaita esiteltiin
kentällä.

Michelin esitteli Borgebyssä uutta Ultraflex
rengasta, jolla voidaan pienemmän luiston ja
paremman vetovoiman avulla vähentää polttoaineen kulutusta lähes 15 prosenttia.

Kosteissa oloissa voi traktorin kiinnijääminen pilata maan rakenteen.
On positiivista huomata miten monet yritykset
pyrkivät kehittämään tuotteistaan ympäristöystävällisempiä ja paremmin maatalouteen sopivia.

Combcut on Ruotsissa kehitetty rikkakasvien
niittokone, jolla voidaan torjua esimerkiksi
ohdaketta luomuviljelmillä.

Torstai-iltaa vietimme Syngentan tarjoamalla
kalastusreissulla, jonne meidät toivotti tervetulleiksi Henrik Svärd ja Britt-Marie Linde. Ilma
oli mitä mainioin ja muutama porukasta onnistui jopa narraamaan kalaa, onneksi ruokailua ei
kuitenkaan ollut jätetty pyydystetyn kalasaaliin
varaan.
Perjantaiaamuna bussi suuntasi kohti Edenhallin tehdasta, jossa kävimme tehdaskierroksella.
Meidät toivotti tervetulleeksi Bertil Wilhelmsson ja Torbjörn Nyberg. Lounas nautittiin lähellä
olevassa Alnarpin maatalouskoulussa.
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Iltapäivällä tutustuimme Nordic Sugarin 20–20–
20 -projektin koeruutuihin, jotka oli perustettu
viljelijän pellolle Granhillin tilalla. Niissä kokeiltiin muun muassa sokerijuurikkaan kylvöä suoraan kynnön jälkeen ja suorakylvönä sänkeen.
Lisäksi projektissa testattiin juurikkaan harjukylvöä, kaistakylvöä sekä sitä, että osa alasta oli
keväällä kylvön jälkeen peitetty harsolla. Kokeita meille oli esittelemässä Ola Christiansson
ja Mats Kilany Ruotsin Agricenteristä. He kertoivat myös yleisesti sokerijuurikkaan viljelystä Ruotsissa. Enemmän projektista on kerrottu
www-sivuilla, http://sockerbetor.blogspot.fi.
Suomen kamaralle palasimme perjantai-illalla
hyvin mielin.

Kiitos kaikille osallistujille hyvin onnistuneesta matkasta!

Marika Muntola, Sucros Oy ja Markus Sjöholm, SjT
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Juurikkaiden nostonäytös ja
lajikkeiden esittelytilaisuus
Mietoisissa 24. lokakuuta
Paikka: 		
Ohjelma:
Klo 10.00–10.30
Klo 10.30–10.40
Klo 10.40–10.50
Klo 10.50–11.00
Klo 11.00–
		
Klo 12.00–
Klo 14.00

Ly

Saarentie 97, 23120 Mietoinen

hy

Kahvitarjoilu konehallissa
Tilan isännän terveiset, Timo Järvinen
Ajankohtaista Sucrokselta, Tero Tanner
Järjestäjien puheenvuoro, Henrik Svärd ja Torbjörn Nyberg
Tutustumme pellolla oleviin Syngentan eri lajikkeisiin ja 			
Edenhallin juurikkaan nostokoneisiin
Makkaranpaisto konehallissa		
Tilaisuus päättyy
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h
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Toptex juurikasauman
peitteenä

S

uomessa Toptex-peite on
ollut käytössä jo 90-luvun
alusta asti. Ensimmäiset
peitteet olivat kapeita ja ne levitettiin auman päälle poikkisuuntaisesti ja katkaistiin auman leveyden mukaan. Nykyisin peite on
9,8 m leveä, 25 m pitkä ja painaa
27 kg. Peite on 2,45 m rullassa, jonka hinta on 295 €/rulla (alv 0 %).
Toptex on ollut käytössä Räpin
koetilalla useita vuosia ja käyttökokemukset ovat olleet pääosin
hyviä.
Hyvät ominaisuudet:
– kevyt ja helppo vetää auman päälle
– pysyy tuulisellakin säällä paikoillaan vähillä painoilla
– voi laittaa hyvissä ajoin auman suojaksi – hengittää ja kuivaa aumaa
– toptexilla peitetyt juurikkaat ovat säilyneet hyvin aumassa
Huonoa:
– lumi ja jää tekevät peitteen poistamisen hankalaksi
Huom. Tehtaalta on saatavana lisäksi 6*9m pressua ja 10 ja 12 m leveää muovia.

Heimo Holma, Sucros Oy ja Hannu Uusi-Laurila, Apetit Oy

24

– Juurikassarka • Betfältet 2/2012

Aumaajan muistilista
Auman paikka

•
•
•
•
•
•
•

kovapohjainen tasainen alue
sepelistä tehdyt aumanpohjat päällystettävä
hiekalla (sepeli tunkeutuu juurikkaisiin)
kantava tie aumalle
riittävästi tilaa auman ympärillä ja hyvä kääntöpaikka
ei sähkö- tai puhelinlankoja vaikeuttamassa
kuormausta
suojainen paikka
pohjois-eteläsuunnassa, jos mahdollista

Varaa peitemateriaalit ajoissa

•
•
•
•
•
•

olkipaalit
kiinnikkeet/painot
peitevaihtoehdot:
Skottipeite 8,5 x 11 m ja 8,5 x 22 m
Pressu
Leveä muovi ( 10–12 m)

Aumaa vain hyvänlaatuisia juurikkaita

•
•
•
•

ei pakkasvaurioita
hyvin listitty
kolhiintumaton
vähän multaa

Peitteiden poisto viljelijän vastuulla
Poista peitteet niin, että ne ovat helposti käytettävissä seuraavalla kerralla.
Varo, ettei kiinnikkeitä tai painoja tule kuormassa tehtaalle.
Juurikkaiden mukana ei saa tulla tehtaalle turvetta, olkea, muovia, sahanpurua ym.
Älä lähetä pilaantunutta juurikasta tehtaalle.
Älä aumaa jäätynyttä juurikasta, vaan lähetä
heti seuraavassa kuljetusvuorossa tehtaalle.
Ellei kuljetusvuoroa ole lähellä, ota välittömästi
yhteys kuljetustoimistoon.
Jos auman pinnalla on pilaantuneita juurikkaita,
poista ne ennen kuormausta (pilaantunut juurikas poistetaan näytteestä ja näin se lisää koko
kuorman multapitoisuutta).
Aumauksen laiminlyönti aiheuttaa toimituksen siirtymisen vastaanottokauden loppuun.

Suojaa juurikkaat ennen sateita ja
pakkasia

Ennen vastaanottoa tarkastetaan, ovatko juurikkaat jalostuskelpoisia.

Tuuleta aumaa noston jälkeen muutama päivä.
Peitä kuitenkin ennen runsaita sateita ja pakkasia.
Peitä huppuun, tuuletus auman harjalle.

Aumauskorvauksen saanti edellyttää juurikkaiden huolellista aumausta.

Seuraa juurikkaiden säilymistä
aumassa

•
•
•

Seuraa auman lämpötilaa.
Tuuleta tarvittaessa.
Lisää peitettä, kun ilma kylmenee.
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Järn (Fe) och molybden (Mo)
Järn och molybden är oumbärliga växtnäringsämnen för sockerbetor och för
sockerbetans tillväxt finns det tillräckligt av dem i marken.

V

äxten behöver järn bl.a. för att bilda
klorofyll och i proteinsyntesen. Det har
även en viktig uppgift i vissa enzymer.
Järn är viktigt för växtens kväveomsättning och
brist på järn försvårar utnyttjandet av kväve.
80 % av det järn som finns i växten är i klorofyllet.
Molybden behöver växterna för kvävesyntesen
och för de kvävfixerande bakterierna (ärt, bondböna, klöver).

I växten
Brist på järn syns i växternas blad så att områdena mellan bladnerverna är mycket ljusa men
bladnerverna förblir gröna. Järnet rör sig dåligt
i växten så britsymptomen syns först i de unga
bladen. Växten behöver järn under hela växtperioden.
Växten behöver molybden för enzymverksamheten. Hos växten ser bristen på molybden lika
ut som kvävebrist, bladen ljusnar och dessutom
kan bladkanterna böja sig uppåt.

I marken
Järnet uppträder i marken som Fe 3+ och Fe 2+. Det
förekommer mycket lite i markvätskan men växternas rötter utsöndrar organiska föreningar, som

ökar järnets löslighet nära rötterna. I väl kalkad
jord lider växterna mera av järnbrist eftersom järnets löslighet minskar vid pH-värden över 6. Järnet binds i mineralernas inre struktur men därifrån frigörs det och kan ses på ytan av lerpartiklar
och i gångar som rötterna gjort. Järnfällning syns
även i täckdikningsrören. I markkarteringen ger
man inte bördighetsklasser för järn.
Molybden förekommer i mineraler och som
molybden-joner (MoO2-4), bundna till järn och
aluminiumoxider eller organiska föreningar.
Molybdenets löslighet ökar när markens pH
stiger. Molybdenbrist uppstår i sura jordar och
när markens mullhalt är låg. Växterna upptar
molybden från markvätskan i forma av molybdenjoner (MoO2-4).
Brist på järn och molybden förekommer mycket
sällan i åkerväxtodling.
I tabell 1 presenteras molybdenhalterna i olika
bördighetsklasser.

Gödsling
Man har inte fastställt något gödslingsbehov
för järn och molybden i sockerbetsodlingen. De
NPK-gödselmedel som används i sockerbetsodlingen innehåller inte dessa spårämnen.

Tabell 1. Tolkning av markens molybdenhalter.
Dålig
Rätt dålig Nöjaktig
Tillfredsställande God
			
mg/l jord			
Alla jordarter
0.01		
0.02
0.03
0.06

Hög

Bet. hög

0.2

0.5

Källor: Draycott, P. A. & Christenson, D. R. Nutrient for sugar beet production. Soil-plant relationship.
Micronutrients of trace elements. 94–96

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

Konsulentit

040 678 5757

Markus Anttila		

010 431 4810

Heimo Holma		
			
		
Marika Muntola		
			

010 431 4812
050 521 4623

Ruotsinkieliset
Markus Sjöholm		
			
			

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

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS
		
		

010 431 4876
040 146 9330

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
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Omenablinit
(6 kpl ø 10 cm)

Ainekset
2 dl täysmaitoa
¼ palaa hiivaa
2 dl vehnä- tai tattarijauhoja
½ tl suolaa
2 kananmunaa
2 rkl voisulaa
2 dl omenaa pieninä kuutioina
½ tl kanelia
2 rkl Dansukker Fariinisokeria
Paistamiseen
voita
Tarjoiluun
1 prk (120 g) smetanaa
Dansukker Fariinisokeria
Lämmitä maito 40-asteiseksi, lisää hiiva, suola ja jauhot hyvin sekoittaen.
Erota munankeltuaiset ja valkuaiset. Lisää keltuaiset ja voisula taikinaan.
Peitä ja anna kohota 2–4 tuntia.
Vatkaa valkuaiset vaahdoksi. Lisää vaahto, omenakuutiot, kaneli ja
fariinisokeri taikinaan lastalla sekoittaen.
Kuumenna blinipannut, lisää kunnon nokare rasvaa pannuun ja anna ruskistua hiukan. Kauhaise pannuun reilu desi taikinaa. Paista pullean kuohkeat
blinit miedolla / keskilämmöllä kypsiksi, käännä paiston puolivälissä.
Tarjoa blinit vastapaistettuina ja rapeapintaisina smetanan ja fariinisokerin
kanssa.
Vinkki!
Paista blinit ja levitä ne leivinpaperoidulle pellille. Lämmitä juuri ennen
tarjoilua 250-asteisessa uunissa noin 5 minuuttia.
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