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Vihdoinkin on sokeriuudistus ratkaistu.  
Ministerineuvosto sai 24.11.2005 aikaan 

päätöksen sokeriuudistuksesta, joka on voi-
massa yhdeksän vuotta. Ajanjakso on niin 
pitkä, että viljelijä ja teollisuus voivat tehdä 
tarpeellisia investointeja. Uudistukseen voi-
daan joutua tekemään joitakin tarkistuksia, jos 
kehitys ei kulje odotusten mukaisesti.

Harvinaisen laaja koneisto on jo monen vuo- 
den ajan valmistellut asiaa sekä EU:ssa 

että Suomessa. Koska sokerimarkkinat olivat 
joutumassa kaaokseen, oltiin yksimielisiä sii-
tä, että muutoksia tarvitaan. Komissio valitsi 
kovan, markkinapohjaisen linjan, joka keskit-
täisi tuotannon Keski-Euroopan kilpailukykyi-
simpiin maihin. Sokerin markkinahinta olisi 
kuitenkin selvästi maailmanmarkkinahintaa 
korkeampi ja kaikki maat joutuisivat rahoitta-
maan sokerikakkua. EU-maat jakautuivat kah-
teen ryhmän. Suurin osa maista kannatti uu-
distusehdotusta, kun taas määrävähemmistö, 
Suomi mukaan lukien, oli sitä vastaan. 

Kun ministerineuvoston ratkaiseva ko- 
kous alkoi, olivat ennusteet Suomen osal-

ta erittäin huonot. Neuvottelijamme joutuivat 
tinkimään tuotantokiintiöstä niin paljon, että 
toinen kahdesta sokeritehtaastamme joudu-
taan sulkemaan. Koska EU joutuu leikkaa-
maan sokerivolyymiaan kolmasosalla, meille 
olisi joka tapauksessa jäänyt ylimääräistä tuo-
tantokapasiteettia.

Meille oli eduksi, että juurikkaan hinta ei  
laskenut aivan niin paljon kuin alun perin 

ehdotettiin, ylimenokautta pidennettiin ja että 
EU päätti myös korvata ns. alueellistamis-
lisän, jota on maksettu Suomessa ja muissa 
ylituotantomaissa. 

Tärkein tulos koko maatalouden kannalta  
oli kuitenkin se, että Suomen maantieteelli-

nen sijainti ja tahtomme jatkaa kotimaisen so-
kerin tuotantoa tunnustettiin. Suomi sai luvan 
maksaa tuotantoon sidottua tukea, korkeintaan 
350 euroa hehtaaria kohti, koko kauden ajan. 
Tuotantoon sidottu tuki on yleensä EU:ssa, 
WTO:n politiikasta johtuen, kielletty asia. Ilman 
tätä poikkeusta viljelymotivaatio olisi jäänyt erit-
täin heikoksi. Päätös on läpimurto, joka maata-
louspoliittisesti voi vaikuttaa myönteisesti myös 
muihin EU:n kanssa käytäviin keskusteluihin. 
Tuki maksetaan kansallisesta budjetista, joten 
se vaatii ymmärrystä myös sokerisektorin ulko-
puolelta.

Vielä on liian aikaista analysoida, kuka on  
voittaja tai häviäjä, kun sokeriuudistus on 

astunut kokonaisuudessaan voimaan. Kaikki 
nykyiset viljelijät eivät voi jatkaa ja toinen teh-
taista lopettaa sokerin tuotannon. Antavatko 
kasvavat biopolttoaineiden markkinat mah-
dollisuuden hyödyntää henkilö- ja pääoma-
varoja? Onko korvaus riittävän houkutteleva 
niille viljelijöille, joilla ei ole edellytyksiä jatkaa 
juurikkaan viljelyä kustannustehokkaasti ja 
haluavat lopettaa? Saadaanko aikaan luon-
nollinen tasapaino hyvien raaka-ainetuottaji-
en ja niiden välille, jotka joutuvat lopettamaan 
viljelyn? On toivottavaa, että sokeritoimialan 
rakennemuutos samanaikaisesti avaa uusia 
mahdollisuuksia.

      
30.11.2005 Nils Lindroos

Jatkossakin kotimaista 
sokeria 
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Sopimus syntyi Euroopan 
Unionin sokerisektorin 

uudistamisesta
Nykyinen sokerilaki on ollut viisi vuotta voi-
massa ja päättyy tulevana kesänä. EU:n so-
kerisektorin perusteellista uudistamista on 
valmisteltu monta vuotta. Kehitysmaiden so-
kerille on tulossa vapaa markkinoillepääsy 
tämän vuosikymmenen lopussa. Lisäksi WTO 
kielsi C-sokerin viennin. Siitä johtuen paineet 
mullistavaan sokerireformiin kasvoivat yhä 
suuremmiksi. Tuotannosta piti leikata kolman-
neksen verran pois.

Komissio valitsi sellaisen linjauksen, että hei-
koimmat tuotantoalueet karsiutuisivat  pudot-
tamalla hinta riittävän alas. Samalla estettäi-
siin tuontisokerin määrän kasvu.

Sokerijuurikkaan ehdotettu hintataso oli niin 
alhainen, että viljely Suomessa olisi nopeasti 
loppunut. Siksi maamme edustajat olivat joh-
donmukaisesti ajaneet erillisratkaisuja toimi-
alan säilyttämiseksi. Ratkaisevat neuvottelut 
käytiin 22.–24.11.2005 ministeri Juha Korkea-
ojan johdolla. Pitkään oli epäselvää, onnistuu-
ko Suomi saavuttamaan sellaisen ratkaisun, 
joka luo mahdollisuudet jatkamiselle. Taitaval-
la neuvottelutaktiikalla ja hyvällä valmistelulla 
saatiin hyväksytyksi  elementit, joiden avulla 
sokerisektori vielä voisi toimia Suomessa. 

Puheenjohtajamaa Englanti esitti kompromis-
siesityksen, jossa hinnan pudotus verrattu-
na ensimmäiseen ehdotukseen oli lievempi 
ja siirtymäjakso neljä vuotta kahden sijasta. 
Kompensaatiosummat jäivät ennalleen eli 
kompensointiaste nousi 60 prosentista 64 pro-
senttiin. Suomi joutui kuitenkin myöntymään 
toisen juurikassokeritehtaan sulkemiseen, 
mutta vastavuoroisesti tuli oikeus maksaa 
enintään 350 euroa/ha kansallista, tuotantoon 
sidottua tukea. Muut tukierät menevät osaksi 
tilatukea tuotantoon sitomattomina. 

Kun tämä lehti menee painoon, meillä ei vielä 
ole tarkkaa tietoa siitä, miten sopimuksen eri 
kohdat tulkitaan. Tarvitaan keskusteluja Maa- 
ja metsätalousministeriön ja tuottajien välillä, 
toimialasopimusvalmistelua Sucroksen ja juu-
rikasvaliokunnan kesken ja neuvotteluja ra-
kennerahaston käytöstä teollisuuden, valtion 
ja tuottajien välillä. Seuraavassa on ministeri-
ön tiedonanto sokeripäätöksen sisällöstä.

MAATALOUSNEUVOSTON PÄÄTÖS 
SOKERISEKTORIN UUDISTAMISESTA 
(24.11.2005) 
Ratkaisun pääasiallinen sisältö Suomen kan-
nalta

Maatalousneuvosto pääsi 24.11. määräenem-
mistöratkaisuun sokerisektorin uudistamises-
ta. Päätöksen keskeiset elementit Suomen 
kannalta ovat seuraavat:

Hinnanalennus ja kompensaatio
– Sokerin hintaa alennetaan 36 % neljän vuo-
den siirtymäkauden aikana. 
– Hinnanalennuksesta kompensoidaan vilje-
lijöille 64 % tuotantoon sitomattomalla tuel-
la, joka maksetaan Suomessa vuonna 2006 
käyttöön otettavan yleisen tilatukijärjestelmän 
kautta.
– Suomessa, Irlannissa, Portugalissa, Espan-
jassa ja UK:ssa korvataan neljän vuoden ai-
kana myös 60 % vanhasta ns. alueellistamis-
lisästä, jolloin hinnanalennuksen kompensaa-
tio on koko yhteisössä saman tasoinen.
– Suomi sai oikeuden maksaa jäljelle jäävän 
tuotantolaitoksen raaka-aineen saannin tur-
vaamiseksi yleisen EU-kompensaation lisäksi 
kansallista tukea enintään 350 €/ha juurik-
kaan viljelijöille.
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Nyt neljä vuotta myöhemmin Vanhasen  
hallituksen maatalousministeri Juha Kor-

keaoja ja valtiosihteeri Pekka Pesonen ovat 
kovan paikan edessä. Komissio on lakiesityk-
sellään sulkemassa arviolta 80 tehdasta Eu-
roopassa ja järjestelemässä sokerijuurikkaan 
tuotantoa tietyille alueille. Euroopan juurikas-

Neljän vuoden piina
Runsaat neljä vuotta on kulunut siitä, kun EU 

ministerineuvosto teki päätöksen avata Euroopan 
kiintiöjärjestelmään perustuvat sokerimarkkinat. 

Tätä EBA-päätöstä suomalaisista olivat tekemässä 
Lipposen hallituksen ulkoministeri Erkki Tuomioja 

ja kauppaministeri  Kimmo Sasi. Helmikuussa 
2001 maatalousministerinä oli Kalevi Hemilä, 
joka sai maatalousministerien kokouksessa 

seuraavana päivänä eteensä EBA-päätöksen. 
Tuossa kokouksessa vain Espanja reagoi 

sokerimarkkinoiden avaamiseen, muutoin oli 
hiljaista. EU-puheenjohtajamaana oli Ruotsi.

sokerin tarjontaa ollaan painamassa 70 %:n 
tasolle kulutuksesta. Tämä on se taso, joka on 
vallinnut Suomessa koko jäsenyytemme ajan! 
Juurikkaan hinta on putoamassa alle puo-
leen nykyisestä. Lopullinen lakiteksti tullaan 
neuvottelemaan marraskuun kahden viimei-
sen viikon aikana. Näyttää vahvasti siltä, että 

Pekka Myllymäki, MTK:n 
Sokerijuurikasvaliokunnan 

puheenjohtaja

Kiintiöiden siirto
– Ratkaisu mahdollistaa kiintiöiden siirron sa-
man yrityksen eri tehtaiden välillä. Tällä voi-
daan parantaa jäljelle jäävän jalostuskapasi-
teetin käyttöastetta.

Ruokosokerin tuonti
– Ruokosokerin tuonnin kansalliset tuontikiin-
tiöt säilytetään vuoden 2009 loppuun saakka. 
Suomen tuontikiintiö säilyy nykytasolla. Lisäksi 
voidaan käyttää 5 miljoonaa euroa Kantvikis-
sa sijaitsevan puhdistamon sopeuttamiseksi 
tuleviin muutoksiin.

Rakenneuudistusrahasto
– EU:iin jäljelle jäävältä sokeriteollisuudelta 
kerätään erityinen rakenneuudistusmaksu. 
Näin kertyvillä varoilla voidaan maksaa tukea 
paitsi tehtaiden sulkemiselle tai muuttamiselle 

toisiin käyttötarkoituksiin, mutta myös tuotan-
nosta luopuville sokerijuurikkaan viljelijöille ja 
koneurakoitsijoille.
– Kertaluontoisen rakenneuudistustuen mää-
rä riippuu tehtaan lopettamisajankohdasta ja 
poistuvan kapasiteetin määrästä. Tuki on kah-
tena ensimmäisenä vuonna 730 €/tn, kolman-
tena 625 €/tn ja neljäntenä vuonna 520 €/tn. 
Lopullinen päätös sokerinjalostuksen jatkami-
sen laajuudesta jää teollisuudelle.

Jatkuu sivulla 26 ....
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komissiolla on kaikki narut käsissään saada 
ratkaisu valmiiksi 24.11.2005 mennessä. Pu-
heenjohtajamaana on nyt Iso-Britannia.

Suomelle kysymys on juurikkaan viljelyn  
jatkumisesta ja sen tuomasta työllisyy-

destä. Mutta laajempaan kehykseen laitettu-
na Suomella on nyt paljon enemmän pelissä. 
WTO:n Dohan kierroksella ja sen joulukuisella 
Hong Kongin kokouksella on päätettävänään 
maataloustuotteiden kaupan vapauttamiseen 
liittyvät ongelmat. Maailman suurimmat  pan-
kit ja vakuutuslaitokset hamuavat Intian, Kii-
nan ja muiden nousevien talouksien palvelu-
markkinoille. Maatalous on kuitenkin sovittava 
ennen palvelukaupan sopimuskohtia.

EU on tulliliitto. Sen neuvottelijoina ovat  
komission edustajat, erityisesti kauppako-

missaari Peter Mandelson, jonka kotimaa on 
Iso-Britannia. Maatalousasioissa neuvottelija-
na on tanskalaistaustainen maatalouskomis-
saari Mariann Fischer Boel. Suomi ei juurik-
kaan osalta ole suoraan uhattuna WTO-pää-
töksillä. Uhka tulee siitä, kuinka solidaarisesti 
EU tulee suhteuttamaan WTO-sopeutuksen 
omien jäsenmaittensa välillä. Tästä on kysy-
mys ja tämä on se laajempi kehys.

Sokeriuudistus ja sen soveltamisperiaat- 
teet tulevat viitoittamaan, tämän WTO-kyt-

kennän kautta, koko eurooppalaisen maata-
louden kyvyn ottaa vastaan maailmanlaajui-
sia sopeutumispaineita. Suomelle on luvattu 
viimeksi Brysselissä 2002, että maataloustuo-
tannon on voitava jatkua meidän luonnonolo-
jen kaltaisilla alueilla ja että suomalaistuotta-
jat saavat erityishuomion sokeriuudistuksen 
kaltaisen uudistuksen yhteydessä. Tämän 
kolmessa huippukokouksessa annetun lupa-

uksen on nyt pidettävä. Lissabonin [strategia] 
huippukokous ja EBA-päätös on tehty ennen 
Brysselin 2002 huippukokousta, joten Brysse-
lin kirjaukset ovat edelleen voimassa. Ainakin 
aiemmista, Lissabon ja EBA, on pidetty paljon 
ääntä ja huolta!                                                        
                                                                   

MTK ja sen juurikasvaliokunta ovat teh- 
neet systemaattista työtä elinkeinomme 

säilymisen puolesta. Sokeriuudistuksen taus-
tamuistioita on viety keväästä 2003 alkaen eri 
ministeriöihin. Ensimmäinen ojennettiin maa-
talousministeri Jari Koskiselle  11. helmikuuta 
2003. Toukokuun 18. 2005 sokeriseminaari 
Helsingissä jää historiaan suomalaisittain 
vahvana poliittisen yhtenäisyyden osoitukse-
na, jonka huipentumana voidaan pitää pää-
ministeri Matti Vanhasen lupausta puolustaa 
suomalaista sokerintuotantoa. Juurikkaanvil-
jelijöiden neuvottelukunta ja yksittäiset viljeli-
jät ovat olleet liikkeellä oikeaan aikaan oikeas-
sa paikassa. Julkisuudessa olemme saaneet 
hyvän huomion asiallemme.

Juurikassarka käsitteli viime numeros- 
saan  monipuolisesti EU:n sokeriuudis-

tusta maatalousylitarkastaja Leena Sepän 
ja päätoimittaja Nils Lindroosin kirjoituksilla. 
Näihin kirjoituksiin viitaten voin todeta, että 
nyt todellakin kohtaavat Daavid ja Goljat, ja 
että kuuluisan  kiven paino on “7 ääntä”. Meil-
lä suomalaisilla on oikeutetut ja hyvin perus-
tellut argumentit oman tuotantomme jatkolle. 
Tätä lukiessa joulukuussa 2005 tiedämme oli-
ko Daavidin linkous kohdallaan ja seitsemän 
vahvempi kuin 321. Tietänemme myös sen,  
onko kuluneen neljän vuoden piina muuttunut 
kymmenen vuoden työjaksoksi ja minkälaise-
na jatkuu juurikassarka.n
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WTO:n Hong Kongin kokous, 
sokeripolitiikan uudistus ja 

kehitysmaat
Tutkija Ellen Huan-Niemi, MTT/Taloustutkimus

Käynnissä olevat WTO-neuvottelut
EU:n sokeripolitiikkaan, joka on osa EU:n yh-
teistä maatalouspolitiikkaa, kohdistuu parhail-
laan suuria muutospaineita sekä Maailman 
kauppajärjestön WTO:n taholta että osana 
EU:n ulkoisia suhteita. Komissaari Mandelso-
nin viimeisin neuvottelutarjous sisäisen tuen 
(keltainen tuki) alentamisesta 70 prosentilla 
Hong Kongin WTO:n ministerikokousta var-
ten, sisältää oletuksen, että sokeriuudistus 
on jo käytännössä hyväksytty EU:ssa. MTT 
Taloustutkimuksen laskelmien mukaan 70 
prosentin alennusta ei pystytä toteuttamaan 
pelkästään vuonna 2003 hyväksytyn CAP-
uudistuksen puitteissa. Komissio on siten 
ylittänyt neuvotteluvaltuutensa, koska se on 
sisällyttänyt neuvottelutarjoukseensa sekä 
sokeripolitiikan että hedelmä- ja vihannessek-
torin uudistuksia, joita ei ole vielä hyväksytty 
EU-jäsenmaissa.

WTO:n riitojenratkaisuelimen mukaan EU:n 
sokerin vientijärjestelmää on tarpeen muuttaa, 
jotta se noudattaisi EU:n kansainvälisiä sitou-
muksia. Yhteisön sokerisäädösten uudista-
misen voi kuitenkin tehdä monella eri tavalla. 
Tarjolla on kolme päävaihtoehtoa: kiintiöiden 
leikkaus, hintojen leikkaus tai näiden yhdis-
telmä. Jopa EU:n nykyisen sokerin markkina-
järjestelmän jatkaminen mahdollistaisi WTO:n 
vientitukisitoumuksen täyttämisen. Nykyiseen 
järjestelmään kuuluvaa markkinoilta poista-
mismekanismia soveltamalla, eli sokerikiinti-
öitä leikkaamalla, voitaisiin päästä eroon EU-
sokerin ylijäämäviennistä. Tämä toimenpide 
vähentäisi sokerintuotantoa eniten ylituottaja-
maissa ja olisi siten epäedullista EU:n suurille 
jäsenmaille. 
 

Uudistus suosii EU:n suuria sokerin-
tuottajamaita
Uudistuksia EU:n sokeripolitiikkaan kieltämät-
tä tarvitaan. Keskeisin kysymys on se, miten 
päästään eroon sokerin ylituotannosta EU:ssa? 
EU ei ole sokerintuotannossa kilpailukykyinen, 
mutta vie siitä huolimatta suuren määrän soke-
ria kolmansiin maihin. Sokerintuotantoa yllä-
pidetään lähes kaikissa jäsenmaissa korkeilla 
sisämarkkinahinnoilla. EU:n juurikassokeriteol-
lisuus ja viljelijät eivät pärjää ilman EU:n soke-
ripolitiikan tukitoimia, sillä EU-tuotanto ei pysty 
kilpailemaan ruokosokerin tuottajien, kuten 
Brasilian, kanssa. 

Komissio esittää kuitenkin mallia, joka pal-
velee nimenomaan suurien jäsenmaiden ja 
suurien sokerintuottajien etuja EU:ssa. Kiinti-
öiden leikkaamisvaihtoehtoa komissio ei huo-
mioi esityksessä ollenkaan. Pakollisen kiintiön 
leikkaamisen sijaan komissio haluaa sen si-
jaan jakaa ylimääräisiä tuotantokiintiöitä niille 
maille, jotka ovat tuottaneet A- ja B-kiintiön yli 
menevää C-sokeria. Toisin sanoen uudistuk-
sellaan komissio ”laillistaisi” C-sokerin.

Uudistuksen myötä sokerintuotanto keskittyisi 
EU:n parhaille viljelyalueille, kuten Saksaan, 
Ranskaan ja Britanniaan. Nämä maat tuotta-
vat nykyisin puolet EU-25:n sokerin tuotan-
nosta ja vastaavat suurimmalta osalta EU:n 
sokeriylijäämien dumppauksesta. Uudistus 
suosisi EU:n suuria maatiloja ja elintarvikeja-
lostajia. EU:n sokerintuotannon tehostaminen 
johtaisi intensiivisempään tuotantoon ja pien-
ten perheviljelmien luopumiseen sokerijuurik-
kaan tuotannosta.
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Hyvä juurikasvuosi 
Syksyn juurikassadosta on sekä määrällisesti 
että laadullisesti tulossa hyvä. Kasvuolosuh-
teet olivat lähes kaikilta osin vähintäänkin 
keskimääräiset, tosin alueellisia eroja on tä-
näkin vuonna ollut. Itäisimmillä viljelyalueilla 
märkä kevät viivytti jonkin verran kylvötöitä ja 
toisaalta heinä–elokuun taitteen kovat sateet 
ja heinäkuiset raekuurot aiheuttivat paikallisia 
vahinkoja. Mutta kaiken kaikkiaan kasvus-
tot ovat olleet terveitä ja tasaisia, ja satotaso 
nousee selkeästi keskiarvojen yläpuolelle. 
Lämpimän ja kuivan syksyn ansiosta  juu-
rikkaiden sokeripitoisuus nousee korkeaksi, 
keskimäärin noin 17:ään prosenttiin. Myös 
korjuukelit olivat ihanteelliset, joten juurikkaat 
saatiin puhtaina ylös maasta. Multaprosentti 
näyttäisikin jäävän ennätyksellisen alhaiseksi, 
reippaasti alle 10 prosentin.    

Tilityskäytäntöihin ei muutoksia
Juurikkaan tilitykset perustuvat EU:n sokeri-
lainsäädäntöön sekä viljelijöiden ja teollisuu-
den väliseen toimialasopimukseen. Tämän 
syksyn tilityksissä ei maksupäiviä lukuun ot-
tamatta ole muutoksia aiempaan käytäntöön 
verrattuna. Ensimmäisessä tilissä maksetaan 
90 % A- ja B-juurikkaiden minimihinnasta sekä 
kuljetuskorvausennakko, ja peritään multais-
ten juurikkaiden rahdit. 

Toisessa juurikastilissä maksetaan loppuosa 
A- ja B- juurikkaiden hinnasta sekä mahdollis-
ten C- juurikkaiden alustava hinta. Tämän li-
säksi maksetaan erilaiset toimialasopimuksen 
mukaiset lisät ja vähennykset sekä peritään 
säätiömaksu. Lisäksi peritään ns. valiokunta-

JUURIKAS-
TILITYKSET 

2005
Matti Kukkola, Sucros Oy

Sokeripolitiikan uudistus ja 
kehitysmaat
Tarkasteltaessa uudistuksen vaikutuksia kehi-
tysmaiden kannalta on tehtävä ero kolmen eri 
kehitysmaaryhmän välillä. Sokeria EU-alueelle 
tuovat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat 
(AKT-maat), joilla on tulliton kiintiö sokerituon-
nille. Ne hyötyvät tällä hetkellä EU:n korkeas-
ta sisämarkkinahinnasta. Uudistuksen myötä 
AKT-maiden sokerin vienti EU:hun muuttuisi 
kannattamattomaksi ja sokerista saadut vien-
titulot romahtaisivat.

Toinen uudistuksesta kärsivä ryhmä on vähi-
ten kehittyneiden maiden ryhmä (LDC-maat), 
jotka ovat osittain päällekkäisiä AKT-maiden 
kanssa. EU:n antaman EBA-myönnytyksen 
(Everything But Arms) ansiosta LDC-maiden 
sokerin tuonnin oletetaan vapautuvan koko-
naan vuodesta 2009 lähtien. EBA-myönny-
tystä on pidetty esikuvana EU:n aloittamille 
uudistuksille kauppa- ja kehityspolitiikassa. 
Nykyinen EU:n korkea sisämarkkinahinta tar-
joaisi vientimahdollisuuksia kaikille 28:lle so-
keria tuottavalle LDC-maalle. Mutta kaupan 
täydellisen vapauttamisen myötä näiden mai-
den mahdollisuudet päästä EU-markkinoille 
vähenisivät oleellisesti.
 
EBA-aloite on mainittu yhtenä syynä, miksi 
EU:n sokeripolitiikkaa täytyy muuttaa niin, että 
sokerin tulva LDC-maista voidaan estää. LDC-
maat ovat kuitenkin olleet valmiita etsimään 
ratkaisua yhdessä EU:n kanssa, jotta sokerin 
tulvaa EU-markkinoille voitaisiin hallita. Ne 
ovat ehdottaneet pidempää siirtymäaikaa, 
tuontikiintiöiden asettamista ja vähimmäishin-
taa. Maat ovat pyytäneet neuvottelujen aloit-
tamista EU:n komissiolta. Mutta komissio ei 
ole halunnut aloittaa neuvotteluja.

Ainoa uudistuksesta hyötyvä ryhmä on vahvat 
maataloustuotteiden viejämaat kuten Brasilia 
ja Thaimaa, jotka ovat erittäin kilpailukykyisiä 
sokerintuotannossa. Nämä maat hyötyisivät 
jonkin verran EU:n sokerin viennin vähenemi-
sestä kolmansiin maihin.n
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maksu MTK:n juurikasvaliokunnan lukuun. On 
hyvä muistin virkistämiseksi kerrata toimiala-
sopimuksen kohta 13.2, jossa on yksityiskoh-
taisesti eritelty toisen tilin maksuperusteet.

Kolmas tili, eli lopputilitys, maksetaan kasvu-
kautta seuraavan vuoden joulukuussa, seu-
raavan vuoden ensimmäisen tilin yhteydessä. 
Tällöin maksetaan C-juurikkaiden lopullinen 
hinta, mikäli C- juurikkaita on edellisenä syk-
synä tuotettu. Samaten oikaistaan mahdolliset 
muuttuneet tuotantomaksut sekä muut maksut, 
joita ei toisen tilin yhteydessä ole ollut mahdolli-
suutta tehdä. Eli nyt joulukuussa 2005 tilitetään 
syksyn 2004 sadon lopputilitys.   
 
2004 sadon tuotantomaksuihin  
korotus
Viljelijöiltä ja teollisuudelta kerättävillä tuotan-
tomaksuilla rahoitetaan kiintiösokerin vienti 
EU:n ulkopuolelle. Komission laskelmat osoit-
tivat syyskuussa, etteivät markkinointivuoden 
2004/2005 maksut ole kattaneet syntyneitä 
kustannuksia, joten tuotantomaksuja päätet-
tiin korottaa. Korotus laskee A-juurikkaan mi-
nimihintaa noin 0,15 €/tn ja B-juurikkaan mi-
nimihintaa noin 3,00 €/tn. Keskimäärin tämä 
tarkoittaa noin 15 euron vähennystä minimi-
hintaan per viljelty hehtaari (35 tonnin keski-
sadolla laskettuna). 

Tuotantomaksun korjaus tehdään 2004 sadon 
kolmanteen tiliin, joka siis tilitetään joulukuun 
alussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
tili tulee olemaan viljelijöille miinusmerkkinen, 
ja viljelyn lopettaneilta tai välivuoden pitäneil-
tä korotus joudutaan perimään takaisin.

Edellisen lisäksi sadon 2004 lopputilityksessä 
peritään valiokuntamaksun 0,02 €/tn korotus.    

2005 kiintiöitä leikattiin
Komission laskelmat osoittivat myös, että EU:n 
markkinoilla on viennin jälkeenkin edelleen lii-
kaa sokeria. Tähän perustuen komissio päätti 
leikata kuluvan satokauden kiintiöitä n. 10 %. 
Koska kiintiöleikkaus jonkin verran painottuu 
B-sokeriin, tuli leikkauksen suuruudeksi Suo-
men osalta 7,1 % eli yhteensä 10 400 tonnia 
sokeria. Leikkauksen jälkeen Suomen A-kiin-
tiö on 123 350 tonnia ja B- kiintiö 12 336 ton-
nia. Kiintiöleikkaus tullaan huomioimaan kun-
kin viljelijän toimitusoikeuksissa.   

Sadon 2005 maksuaikataulu
MTK:n juurikasvaliokunnan kanssa on sovit-
tu sadon 2005 maksuaikatauluista. Ensim-
mäisen tilin ensimmäinen erä, jossa tilitetään 
20.11. mennessä toimitetut A- ja B-juurikkaat, 
maksetaan  Sucroksen tililtä 1.12. 2005. Vas-
taavasti toinen erä, jossa tilitetään 21.11.–
20.12. välisenä aikana toimitetut kiintiöjuurik-
kaat, maksetaan 28.12.2005. Niille viljelijöille, 
jotka ovat ilmoittaneet haluavansa siirtää en-
simmäisen tilinsä vuoden 2006 puolelle, mak-
setaan kumpikin erä 2.1.2006.

Toinen juurikastili maksetaan 16.2.2006 ja kol-
mas myöhemmin sovittavana päivänä  joulu-
kuussa 2006.

Em. päivämäärät ovat siis päiviä, jolloin rahat 
lähtevät Sucroksen tililtä. Viljelijöiden tileillä 
suoritukset ovat pääsääntöisesti seuraavana 
päivänä.n
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Vaiherikas juurikasvuosi on kulumassa lopuilleen,

mutta joulukuussa voi vielä tehdä rahanarvoisia

ratkaisuja. Kuten tilata pukin pulkkaan ensi kau-

den juurikaslannoitteet 12 % edullisemmin kuin

keväällä. Etu voimassa 31.12. asti, joten ole nopea!
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Ajoissa kylvöille
Kylvöt tehtiin hyvissä olosuh-
teissa. Etelärannikolla saatiin 
monella tilalla kaikki kylvöt 
valmiiksi jo huhtikuun aikana. 
Poikkeuksena oli Kaakkois-
Suomi, missä runsaat sateet 
viivästyttivät peltojen kuivu-
mista huomattavasti. Länsi-
Suomessa routa piti aluksi 
peltoja märkinä ja kylvöille 
päästiin vain pari päivää nor-
maalia aikaisemmin. 

Hyvät taimistot
Taimistuminen oli hyvää ja ta-
saista. Ei ollut kuorettumista, 
ei pakkasia eikä tuholaisvi-
oituksia. Taimiluku oli keski-
määrin noin 95 000 kpl/ha. 
Se oli siis melko korkea, vaik-
ka siemenetäisyyttä on viime 
vuosina jatkuvasti suurennet-
tu. 

Kukkavarsia ja laikku-
tautia vähän
Toukokuu oli tavanomaista 
viileämpi, mutta onneksi kesä 
lämpeni ja lämpösumman 
kertyminen oli suunnilleen 
normaali. Kuivuus ehti vaiva-
ta poutivia maita parin viikon 
aikana heinäkuussa. Sitten 
satoi runsaasti vettä. Joet tul-
vivat, mikä aiheutti paikallisia 
tuhoja kasvustoissa, jotka 

Kasvukausi ilman suuria 
yllätyksiä

Nils Lindroos, SjT

Kulunutta kasvukautta voidaan luonnehtia melko 
helpoksi. Sää oli yleensä suosiollinen ja lopulliset 

satotulokset lähestyvät ennätyslukuja.

olivat veden alla useita vuo-
rokausia.

Koska touko–kesäkuussa ei 
ollut pakkasia, tuli kukkavar-
sia hyvin vähän viime kesänä. 
Hämeessä toki näkyi jonkin 
verran peltoja, joista joudut-
tiin poistamaan kukkavarret. 
Lajikkeet ovat jatkuvasti pa-
rantuneet mutta kukkavarsi-
en vähäisyys johtui kuitenkin 
pääasiassa ilmastosta.

Tämä pätee myös Ramulari-
aan. Lajikkeiden kestävyyttä 
laikkutauteja vastaan on jat-
kuvasti parannettu. Kolmen 
viikon sadejakso heinä–elo-
kuun vaihteessa ei vastoin 
odotuksia aiheuttanut Ra-

mulariaa. Naatti säilyi tervee-
nä myös sen ansiosta, että 
ilman suhteellinen kosteus 
kasvukauden loppupuolella 
oli alhainen.

Huippulämmin syksy
Kasvuolosuhteet olivat otol-
liset paitsi syyskuussa myös 
lokakuussa, kunnes pakka-
set tulivat lokakuun viimei-
sellä viikolla. Kasvustot olivat 
terveet ja kasvupotentiaali 
hyvä. Korjuuolosuhteet olivat 
myös hyvät. Tehtaat käynnis-
tyivät 22.9. ja nostot edistyi-
vät vauhdikkaasti. Lokakuun 
puolivälissä olivat lähes kaik-
ki juurikkaat joko tehtaalla tai 
aumoissa. Kasvustot eivät 
päässeet hyötymään kas-

SjT:n lajikekokeita Muurlassa.
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vuilmoista, pikemmin päin-
vastoin. Ei toivottavaa naatin 
kasvua tapahtui aumoissa. 
Vielä marraskuussa oli niin 
lämmintä, ettei optimaalista 
aumauslämpötilaa voitu saa-
vuttaa. Aumaustappiot olivat 
todennäköisesti melko suu-
ret, vaikka pakkasen aiheut-
tamaa pilaantumista esiintyi 
vain rajallisesti.  

Lajikekokemukset
SjT testaa vuosittain viljelyla-
jikkeet ja eri siemenkäsittelyt 
käyttösiemenkokeissa, joita 
oli viime kesänä neljä kappa-
letta.

Kukkavarsia oli merkittäväs-
ti, yli 100 kpl/ha, ainoastaan 

Pursanissa. Philipassa oli yli 
50 kpl/ha. Alle 50 kpl/ha oli 
Festivalissa ja Helmessä ja 
vähemmän kuin 30 kpl/ha  
Avancessa, Etnassa, Gee-
sassa ja Trinidadissa.

Ramulariaa oli tuntuvasti 
vain kahdessa lajikkeessa, 
Helmessä  ja Philipassa ja 
niissäkin oikeastaan vain 
Köyliön ja Janakkalan kokeis-
sa. Muissa lajikkeissa oli vain 
satunnaisia laikkuja.

Satotulokset nähdään ku-
vassa 1. Kunkin lajikkeen 
tulosta on verrattu kolmen 
lajikkeen keskiarvoon (Avan-
ce, Festival, Helmi). Parhaan 
sokerisadon antoi Festival, 

sitten Trinidad. Helmi ja Phi-
lippa olivat mittarin tasolla. 
Avance ja Pursan jäivät pari–
kolme prosenttia mittarista. 
Geesa oli neljä ja Etna kuusi 
prosenttia mittaria huonompi 
kiteytyvän sokerisadon osal-
ta.n

Kuva 1.

Käyttösiemenet 2005
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Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

Uutta tehoa ja 
kustannussäästöä!

Uusi tuplasti väkevämpi fenmedifaami-
valmiste (320 g/l) sokerijuurikkaan rikkasvi-
torjuntaan. Suositellaan ruiskutettavaksi seok-
sena esim. Goltixin, Metan ja Safarin kanssa. 
Lisää aina biologinen PowerOil -kiinnite.

Suomen rikkakasvilajistoon sopivat tehoaineet 
(fenmedifaami 200 g/l  ja etofumesaatti 200 g/l) 
oikeassa  suhteessa. Uusi vankka perusaine 
sokerijuurikkaan rikkatorjuntaan yhdessä 
Goltixin, Metan ja Safarin kanssa. 
Lisää aina biologinen PowerOil -kiinnite.

Yksinkertaisella 3 x (1+1+1) ohjelmalla pelto puhtaaksi!

Uusi biologinen öljy, joka on SJT:n kokeissa 
todettu mineraaliöljyä paremmaksi kiinnitteeksi 
MediFamin ja PowerTwinin kanssa.
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Euroopan torjunta-aineita 
tuottavien ja myyvien yritys-
ten ”kentässä” on tapahtunut 
huomattavia muutoksia vii-
meisten 5–7 vuoden aikana. 
Toinen merkittävä muutos 
koskee torjunta-aineiden ko-
piovalmisteita eli geneerisiä 
tuotteita. Niiden maahan-
tuonti ja myynti on ollut laillis-
ta Suomessa tämän vuoden 
alusta lähtien. Sama laki kos-
kee myös lääkeaineita, jois-
ta julkisuudessa on puhuttu 
enemmän. 

Makthesim-Agan (MA) on is-
raelilainen yritys, joka omis-
taa mm. Saksassa toimivan 
Feinchemie Swebda GmbH:n. 
Feinchemie on vanha ja tun-

Powertwin – uusi valmiste 
rikkakasvien torjuntaan

Liisa Eronen, SjT

nettu yritys, joka tuottaa mm. 
sokerijuurikkaan rikkakas-
vihävitteitä. Pohjoismaiden 
toimintaa hoitaa Hollannissa 
sijaitseva Matktheshim-Agan 
Benelux & Nordic B.V., jonka 
hollannin-, ruotsin- ja tans-
kankieliset nettisivut löyty-
vät osoitteesta www.mabe-
no.com. Makthesim-Aganin 
myymiin tuotteisiin kuuluvat 
mm. Goltix 70 WG, Goltix 700 
SC, Tilt 250 EC sekä viljan 
Panoctine-peittausaineet.

Berner Oy/Ab tuo Suomeen 
ja myy mm. Makthesim-Aga-
nin juurikasaineita.

Powertwin 
rikkakasvihävite
Powertwin sisältää fenmedi-
faamia ja etofumesaattia 200 
grammaa litrassa. Tehoainei-
den kokonaismäärä on 400 
grammaa litrassa valmistetta. 
Litrassa Powertwiniä on siis 
fenmedifaamia yhtä paljon 
kuin 1,25 litrassa Betanal SC:
tä ja etofumesaattia saman 
verran kuin 0,4 litrassa Tra-
mat 500 SC:tä. 

Powertwin eroaa Betanal 
Progress SE:stä siinä, ettei se 
sisällä lainkaan desmedifaa-
mia. Myös etofumesaatin ja 
fenmedifaamin suhde on hiu-
kan edullisempi suomalaista 
juurikaspeltojen rikkakasvis-
toa ajatellen. Tehoaineiden 

kokonaismäärä Powertwinis-
sa on suurempi kuin Prog-
ressissa, jossa tehoaineita 
on yhteensä 205 grammaa 
litrassa. Tästä syystä Powert-
winin käyttömäärät ovat pie-
nemmät kuin Progressin.

Powertwin on SC-formulaatti, 
joka vaatii aina öljyä tehon 
varmistamiseksi. Ennen käyt-
töä torjunta-ainepakkaus on 
myös sekoitettava erittäin hy-
vin, ettei tehoainetta jää pak-
kauksen pohjalle.

Kenttäkokeet 
kesällä 2003
Kesällä 2003 Powertwiniä ja 
Progressia verrattiin toisiinsa 
ilman metamitronia tai Sa-
faria. Käyttömäärät suhteu-
tettiin niin, että tehoaineiden 
kokonaismäärät olivat lähellä 
toisiaan. Betanal Progress 
SC:tä käytettiin 1,5, 2,0 ja 2,5 
litraa ja Powertwiniä 0,8, 1,1 
ja 1,4 litraa hehtaaria kohti. 
Kaikissa tankkiseoksissa oli 
myös mineraaliöljyä (Kemiroil 
0,5 l/ha). Ruiskutuksia oli kol-
me ja koepaikkoja kaksi, Per-
niön Halla ja Pyhäjoki. 

Jos ruiskutuksia ei tehty ol-
lenkaan, kokeiden keskiar-
von mukaan rikkakasveja 
taimettui kylvön ja heinäkuun 
alun välisenä aikana kaikki-
aan 229 kappaletta neliölle. 
Rikkakasvien kokonaistorjun-

Uusia yksivuotisten sie-
menrikkakasvien hävittei-
tä ei Suomeen ole rekis-
teröity viimeisten kuuden 
vuoden aikana. Kolme 
vuotta sitten SjT:n kent-
täkokeissa alettiin testata 
uutta kahden tehoaineen 
valmistetta, jota verrat-
tiin Betanal Progress 
SC:hen. Kenttäkokeet 
saatiin valmiiksi kesällä 
2005 ja fenmedifaamia ja 
etofumesaattia sisältävä 
valmiste nimeltään Po-
wertwin sai myyntiluvan 
marraskuussa 2005. 
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tatehot vaihtelivat Progress-
käsittelyissä 88 prosentista 
94 prosenttiin ja Powertwin-
käsittelyissä 86 prosentista 
94 prosenttiin.

Powertwin jätti hiukan enem-
män rikkakasveja kuin vas-
taava Progress-käsittely 
kahta pienempää ainemää-
rää käytettäessä (kuva 1). 
Kun valmisteiden kolmelle 
käyttömäärälle laskettiin rik-
kakasvimääristä keskiarvot, 
Powertwin oli jättänyt kolme 
rikkakasvia enemmän neliöl-
le kuin Progress.

Kenttäkokeet 
kesällä 2004
Kesällä 2003 tutkittu Power-
twin sisälsi nonyylifenoleja, 
joita Suomessa käytetyissä 
valmisteissa ei saa olla. Po-
wertwinin formulaatti vaih-
dettiinkin nonyylifenoli-va-
paaseen seuraavana vuon-
na. Käyttömäärät, lisäaine 
(Kemiroil) ja ruiskutusten 

lukumäärä olivat samat kuin 
edellisenä vuotena. Koepaik-
koja olivat Perniön Halla ja 
Saarniniemen tila Muurlassa. 

Jos ruiskutuksia ei tehty ol-
lenkaan, Hallassa taimettui 
rikkakasveja neliölle kylvön 
ja heinäkuun alun välisenä 
aikana kaikkiaan 1 717 ja 
Muurlassa 976; kokeiden 
keskiarvoksi saatiin 1 346 rik-
kaa  neliöllä. Molemmat koe-
paikat olivat rikkakasvitorjun-
nan kannalta erittäin ”kovia”, 
mikä näkyi myös Progress- ja 
Powertwin-käsittelyjen suuri-
na rikkakasvimäärinä ruisku-
tusten jälkeen (kuva 2).

Powertwinin pienemmät 
käyttömäärät olivat hiukan 
vastaavia Betanal Progress 
käsittelyjä tehokkaampia, 
mutta suurin käyttömäärä jät-
ti jonkin verran enemmän rik-
kakasveja kuin Progress-kä-
sittely. Kun kummallekin val-
misteelle laskettiin eri käyttö-
määrien rikkakasvimääristä 
keskiarvot, Powertwin oli hiu-
kan Progressia tehokkaampi. 

Kuva 1. Rikkakasvien kokonaismäärä heinäkuun alussa 
kesällä 2003. Tulokset ovat kahden kokeen keskiarvoja 
BPr = Betanal Progress SC; Ptw = Powertwin. Avg-BPr = 
Progress-käsittelyjen keskiarvo ja Avg-Ptw = Powertwin 
käsittelyjen keskiarvo.

Kuva 2. Rikkakasvien kokonaismäärä heinäkuun alussa 
kesällä 2004. Tulokset ovat kahden kokeen keskiarvoja. 
BPr = Betanal Progress SE; Ptw = Powertwin. Avg-BPr = 
Progress-käsittelyjen keskiarvo ja Avg-Ptw = Powertwin 
käsittelyjen keskiarvo.
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Rikkakasvimääristä lasketut 
torjunnan tehoprosentit olivat 
72–87 % Betanal Progressil-
le ja 80–85 % Powertwinille, 
käytetystä ainemäärästä riip-
puen.

Biologisen öljyn testaus
Powertwin kokeeseen sisäl-
lytettiin myös biologisen rap-
siöljyn testaus kesällä 2004. 
Tutkittavat rapsiöjyn käyttö-
määrät olivat 0,5, 1,0 ja 1,5 
litraa hehtaaria kohti. Verran-
teeksi valittiin Kemiroil, mutta 
siitä testattiin vain yksi käyttö-
määrä (0,5 l/ha). Progressia 
tankkiseoksessa oli 2,0 litraa 
ja Powertwinia 1,1 litraa per 
hehtaari. Ruiskutuksia tehtiin 
kolme ja koepaikkoja oli kaksi 
(Halla ja Saarniniemi).

Kemiroil-käsittelyssä Power-
twin oli jonkin verran Prog-
ressia tehokkaampi (kuva 
3). Kun Kemiroil korvattiin 
biologisella rapsiöljyllä, teho 
parani edelleen. Parhaat rik-

Kesän 2005 kokeissa Power-
twiniä testattiin myös Safarin 
tankkiseoksessa. Safaria oli 
25 grammaa ensimmäisessä 
ja 20 grammaa toisessa ja 
kolmannessa ruiskutuksessa. 
Betanal Progress SE:tä käy-
tettiin verranteessa 1,5 litraa 
ja Powertwiniä 0,8 litraa heh-
taarille. Progress-käsittelyt 
saivat lisäaineekseen Kemi-
roil S:n, jota ensimmäisessä 
ruiskutuksessa käytettiin litra 
ja toisessa ja kolmannessa 
ruiskutuksessa puoli litraa 
hehtaaria kohti. Powertwinin 
lisäaineena oli litra rapsiöl-
jyä  hehtaarille. Ruiskutuksia 
oli kolme ja koepaikat olivat 
Halla ja Pyhäjoki. Taulukos-
sa 1 on esitetty heinäkuun 
alun rikkakasvilaskentojen 
tulokset. Powertwinin Safari-
tankkiseos jätti jonkin verran 
vähemmän rikkakasveja kuin 
vastaava Betanal Progressin 
tankkiseos.

Vioitukset
Ruiskutusten jälkeisissä vioi-
tuksissa ei todettu eroja val-
misteiden välillä kesällä 2003 
eikä 2004, kun öljynä oli Ke-
miroil ja öljyn määrä oli sama 
sekä Progressin että Powert-
winin tankkiseoksissa.

Kesällä 2005 Powertwinin ja 
Safarin tankkiseos aiheutti 
hiukan enemmän vioituksia 
Hallassa kuin Progressin ja 
Safarin tankkiseos. 

Tehot eri rikkakasveihin
Valmisteiden välillä ei todettu 
suurempia eroja eri rikkakas-
vien torjuntatehoissa. Powert-
winin tankkiseokset torjuivat 
hiukan paremmin useimpia 
rikkakasveja, jos rapsiöljyn 
määrä oli 1,0 litra hehtaaria 

kakasvien torjuntatulokset 
saatiin 1,0 ja 1,5 litran rapsiöl-
jymäärillä hehtaaria kohti. 

Toimiiko biologinen öljy sa-
moin myös kuivissa oloissa 
on selvittämättä, sillä rapsiöl-
jyn eri määriä on SjT:n kenttä-
kokeissa tutkittu vain kesällä 
2004. 

Tankkiseokset 
Powertwiniä tutkittiin meta-
mitronin tankkiseoksena ke-
sällä 2004. Goltix 700 SC:tä 
käytettiin 0,8 litraa hehtaarille. 
Progressia oli verrannekäsit-
telyssä 2,0 litraa ja Powertwi-
niä 1,1 litraa hehtaaria kohti. 
Progressin tankkiseokseen 
lisättiin Kemiroilia (0,5 l/ha) ja 
Powertwinin biologista rap-
siöljyä (1,0 l/ha). Ruiskutuksia 
oli kolme ja koepaikkoja kak-
si. Heinäkuun rikkakasvilas-
kentojen mukaan Progressin 
tankkiseos jätti 27 prosenttia 
enemmän rikkakasveja kuin 
Powertwinin (taulukko 1). 

Kuva 3. Rikkakasvien kokonaismäärä heinäkuun alus-
sa biologisen rapsiöljyn testauskokeessa kesällä 2004. 
Tulokset ovat kahden kokeen keskiarvoja. BPr = Betanal 
Progress SE; Ptw = Powertwin. Ke = Kemiroil; Bio = biolo-
ginen rapsiöljy.
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kohti ja Progressin kanssa 
käytettiin 0,5 litraa Kemiroilia 
hehtaarilla. 

Yhteenveto
Powertwin edustaa hiukan eri-
laista valmistetta kuin Betanal 
Progress SE. Se vaatii hiukan 
suuremman öljymäärän kuin 
Progress, mikä ilmeni kesän 
2003 ja 2004 kokeissa ilman 
Goltixia. Valmisteen kanssa 
tullaan suosittelemaan biolo-
gista öljyä, joka lämpimissä 
oloissa ei vioita juurikasta 
yhtä paljon kuin mineraaliöl-
jyt (Kemiroil, Sunoco). Power-
twinin hiukan parempi rikka-
kasviteho Betanal Progressiin 
verrattuna vuosien 2004 ja 
2005 kenttäkokeissa johtui 
hyvin todennäköisesti suu-
remmasta öljymäärästä.

Powertwinin käyttömääräksi 
suositellaan kevyillä kiven-
näismailla 0,8–1,0 litraa en-

simmäisessä ja 1,0–1,2 litraa 
hehtaaria kohti toisessa ja 
kolmannessa ruiskutuksessa 
metamitronin ja/tai triflusul-
furoni-metyylin (Safari) kans-
sa käytettynä. Jos rikkakas-
vistossa on runsaasti tattarei-
ta, mataraa ja pelto-orvokkia, 
Powertwiniä voidaan tarvita 
1,1 litraa hehtaarille. 

Savi- ja multamaille Powertwi-
niä suositellaan käytettäväksi 
1,0–1,2 litraa ensimmäises-
sä, 1,2–1,3/1,4 toisessa ja 
1,2–1,4 litraa hehtaaria kohti 
kolmannessa ruiskutuksessa 
samoin metamitronin ja/tai 
triflusulfuroni-metyylin tankki-
seoksena. 

Öljyä Powertwin-tankkiseok-
siin kevyillä mailla suositel-
laan 0,5–1,5 litraa ja savi- ja 
multamailla 1,0–2,0 litraa per 
hehtaari olosuhteiden ja rik-
kakasviston koon mukaan. 

Powertwin on toistaisek-
si ollut vain ruutukokeissa. 
Kaikki koevuodet ovat olleet 
suhteellisen helppoja ja niis-
tä ovat puuttuneet erittäin 
kylmät samoin kuin kuivat 
ja kuumat alkukesät. Miten 
Powertwin käyttäytyy näissä 
oloissa, siitä ei toistaiseksi 
vielä ole kokemuksia. Po-
wertwiniä ei myöskään ole 
ollut laajamittaisemmissa ti-
lakokeissa.n

Taulukko 1. Rikkakasvien määrä (kpl/m²) heinäkuun alussa kesällä 2004 ja 2005 
Goltixin ja Safarin tankkiseoskäsittelyissä. BPr = Betanal Progress SE; Ptw = 
Powertwin.



Syngenta Seeds AB
Box 302
261 23 Landskrona, Sverige

Valitse varmoja Hilleshögin
lajikkeita 2006!
Juurikkaanviljelyvuosi 2005 oli erinomainen ja sato oli pääsääntöisesti hyvä. Käytännön
kokemukset lajikkeistamme ovat olleet erittäin hyviä. Moni viljelijä on saanut ennätyksellisen
suuren juurikassadon, jonka sokeripitoisuus oli korkea ja multapitoisuus hyvin pieni. Siksi
tuntuukin turvalliselta tarjota sinulle AVANCEa ja HELMIä myös kaudelle 2006.

Lajikkeen satoisuus on tietysti tärkeä ominaisuus, mutta silti tulisi lajikevalinnassa
myös ottaa huomioon muita viljelyyn ja sen talouteen vaikuttavia tekijöitä. Käytännön
kokemukset mm listinnästä, nostosta, multa- ja sokeripitoisuudesta ovat sellaisia seikkoja.

Meidän lajikkeemme antavat monia etuja kuten aina

HELMI –Juurikkaanviljelijän varma kumppani
Mikäli sinulla on kysyttävää juurikkaan siemenistä tai haluat
lisää tietoa lajikkeistamme, ota yhteyttä Henrik Svärdiin, edustajaamme Suomessa.
Henrik Svärd, Puh./faksi (09) 2586 4414 tai 0400-465009. Sähköposti: henrik.svard@sci.fi



AVANCE

HELMI

Avancella on kaikki ne hyvät lajikeominaisuudet, joita sinä juurikkaanviljelijänä voit
toivoa. Valitsemalla Avancen teet juurikkaanviljelystäsi paljon helpompaa ja varmempaa.

� Hyvä taimettuminen ja varsinkin rivivälien nopea sulkeutuminen helpottavat
rikkakasvitorjuntaasi.

� Avance ei tuota helposti kukkavarsia,  jolloin työtunnit hehtaaria kohti vähenevät.

� Terve naatti ei tarvitse tautitorjuntaa ja helpottaa listintää.

� Avancen juuren muoto on markkinoiden sileimpiä, minkä ansiosta multaa tarttuu
juurikkaaseen vain vähän. Myös korkea sokeri-ja saantoprosentti vaikuttaa
kuljetuskustannuksia alentavasti.

Helposti viljeltävä
juurikaslajike

� Helmi ei syyttä ole ollut lajikelistalla jo kahdeksan vuotta

� Helmi on tuona aikana aina antanut hyviä satoja. Moni viljelijä tilaa Helmiä vuodesta
toiseen ja näin heidän satotasonsa pysyy vakaana.

� Helmi auttaa sinua alentamaan viljelykustannuksia.

� Helmi sopii erityisesti sellaisille pelloille, missä Ramulariaa esiintyy normaalia
vähemmän.

� Helmi ei tee helposti kukkavarsia ja sen juuri on sileä.

Juurikkaanviljelijän varma
kumppani
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Medifam 320 SC on saksa-
laisen Feinchemie Swebda 
GmbH:n tuote, jota Makthe-
sim-Agan markkinoi. Berner 
Oy/Ab toimii maahantuojana 
ja markkinoijana Suomessa. 
Medifam 320 SC sai Suo-
messa myyntiluvan marras-
kuussa 2005. Se kuuluu ns. 
geneerisiin eli rinnakkais-
valmisteisiin, joiden patentit 
ovat menneet umpeen. 

Medifam 320 SC tunnetaan 
Euroopassa paremmin nimel-
lä Kontakt 320 SC, minkä 
nimisenä se oli myös SjT:n 
kenttäkokeissa vuosina 2004 
ja 2005. Kontakt nimeä ei kui-
tenkaan voitu ottaa Suomeen, 
sillä se oli jo rekisteröity toisel-
le tuotteelle. 

Väkevä fenmedifaami – 
Medifam 320 SC

 

Liisa Eronen, SjT

Fenmedifaami on kes-
keinen tehoaine soke-
rijuurikkaan rikkakas-
vitorjunnassa. Vuoteen 
2005 asti markkinoita 
ovat hallinneet kaksi 
valmistetta, Betanal SC 
ja Betasana 2000. Ensi 
vuonna fenmedifaami-
sarja täydentyy Medifam 
320 SC:llä. 

Tehoainemäärä ja 
formulaatti
Medifam 320 SC sisältää fen-
medifaamia 320 grammaa 
litrassa. Se on SC-valmiste 
kuten Betanal SC ja Betasa-
na 2000, mutta kaksi kertaa 
viimeksi mainittuja väkeväm-
pää. 

Medifam tarvitsee tankkise-
oksiinsa aina öljyn, muuten 
sen teho jää erittäin heikoksi. 
Valmistepakkaus on myös 
sekoitettava erittäin hyvin en-
nen käyttöä.

Kenttäkokeet 
SjT:n kenttäkokeissa vuosina 

2004 ja 2005 Medifamia ver-
rattiin Bayer CropSciencen 
Betanal SC:hen, jossa fen-
medifaamia on 160 grammaa 
litrassa. 

Medifamista tutkittiin 0,5, 
0,75 ja 1,0 litran käyttömäärät 
hehtaaria kohti. Verranteena 
olevaa Betanal SC:tä käytet-
tiin vastaavasti 1,0, 1,5 ja 2,0 
litraa hehtaarille. Molempien 
valmisteiden tankkiseoksissa 
oli Goltix 700 SC:tä (0,8 l/ha/
ruiskutus), Tramat 500 SC:tä 
(0,2 l/ha/ruiskutus) sekä öljyä 
(Kemiroil 0,5 l/ha/ruiskutus). 
Ruiskutuksia oli kolme ja koe-
paikkoja kaksi, Perniön Halla 

Kuva 1. Rikkakasvien kokonaismäärä heinäkuun alussa 
kesällä 2004. Tulokset ovat kahden kokeen keskiarvoja Be 
= Betanal SC; Me = Medifam. Avg-Be = Betanal -käsittely-
jen keskiarvo ja Avg-Me = Medifam-käsittelyjen keskiarvo. 
Tankkiseoksissa oli lisäksi Goltix 700 SC:tä (0,8 l/ha), Tra-
mat 500 SC:tä (0,2 l/ha) ja Kemiroilia (0,5 l/ha).
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ja Saarniniemen tila Muurlas-
sa kesällä 2004. 

Jos ruiskutuksia ei tehty ollen-
kaan, rikkakasveja taimettui 
kylvön ja heinäkuun alun väli-
senä aikana rikkakasvilasken-
tojen mukaan Hallassa kaikki-
aan 1 086 ja Saarniniemellä 
1 026 kappaletta neliömetrille. 
Kokeiden keskiarvoksi saatiin      
1 055 rikkaa neliömetrillä. Rik-
kakasvisto oli monipuolinen 
ja runsas molemmilla koe-
paikoilla. Rikkakasvipaine oli 
näissä kokeissa poikkeuksel-
lisen suuri. 

Heinäkuun alussa tehtyjen 
rikkakasvilaskentojen mu-
kaan Medifamia sisältäneet 
tankkiseokset olivat jättäneet 
jonkin verran enemmän rik-
kakasveja kuin vastaavat 
Betanal SC:n tankkiseok-
set (kuva 1). Jos Medifamin 
tankkiseosten torjuntatehoa 
haluttiin parantaa Betanalin 
tankkiseosten veroiseksi, 
Medifamin tai öljyn määrää 
oli suurennettava. Tähän viit-
tasivat käyttömäärien ja öljy-
kokeen tulokset. 

Kenttäkokeita jatkettiin ke-
sällä 2005. Medifamin, Beta-
nalin ja Goltix 700 SC:n käyt-
tömäärät olivat samat kuin 
vuotta aikaisemmin. Tramat 
500 SC sen sijaan vaihdet-
tiin Feinchemien Ethosat 500 
valmisteeseen, jossa etofu-
mesaattia oli 500 grammaa 
litrassa eli yhtä paljon kuin 
Tramat 500 SC:ssä. 

Betanalin tankkiseoksissa 
käytettiin Kemiroil S:ää (0,5 
l/ha/ruiskutus), mutta Medi-
famin tankkiseoksissa mine-
raaliöljy korvattiin litralla bio-

logista rapsiöljyä. Koepaik-
koja oli kaksi, Perniön Halla 
ja Pyhäjoki. Rikkakasvipaine 
oli näissä kokeissa huomat-
tavasti pienempi kuin kesäl-
lä 2004. Jos ruiskutuksia ei 
tehty ollenkaan, Hallassa rik-
kakasveja taimettui kylvöstä 
heinäkuun alkuun mennessä 
kaikkiaan 746 ja Pyhäjoella 
41 rikkaa neliölle. Kokeiden 
keskiarvoksi saatiin 394 rik-
kakasvia neliömetrillä. 

Koepaikkojen välillä oli erit-
täin suuri ero rikkakasvien 
määrissä, mutta yleistrendi 
oli molemmilla koepaikoilla 
lähes sama. Jotta Hallan koe 
ei tuloksissa painottuisi liikaa, 
rikkakasvien määristä lasket-
tiin Betanal- ja Medifam-käsit-
telyille suhdeluvut molemmis-
ta kokeista. Tankkiseos, jossa 
Betanal SC:n määrä oli pienin 
(1,0 l/ha), sai suhdeluvun 
100. Kyseisessä käsittelyssä 
oli 43 rikkakasvia neliömetrillä 

(Hallan ja Pyhäjoen kokeiden 
keskiarvo). Suhdeluvuista 
laskettiin edelleen keskiarvot, 
jotka on esitetty kuvassa 2.

Kesän 2005 tulosten mukaan 
Medifamin takkiseokset jätti-
vät vähemmän rikkakasveja 
kuin Betanalin. Ero ei kuiten-
kaan ollut tilastollisesti mer-
kitsevä.

Safarin tankkiseokset
Medifamia testattiin myös 
Safarin tankkiseoksena. Sa-
faria käytettiin 25 grammaa 
ensimmäisessä ja 20 gram-
maa toisessa ja kolmannes-
sa ruiskutuksessa. Ethosatin 
määrä oli 0,2 litraa hehtaaria 
kohti kaikissa ruiskutuksissa. 
Betanalia tankkiseoksessa oli 
1,5 litraa ja Medifamia 0,75 
litraa hehtaaria ja ruiskutusta 
kohti. Betanalin tankkiseok-
sissa öljynä oli Kemiroil S (0,5 
l/ha/ruiskutus) ja Medifamin 
rapsiöljy (1,0 l/ha/ruiskutus). 

Kuva 2. Rikkakasvien kokonaismäärien suhdeluvut kesän 
2005 kenttäkokeista. Be = Betanal SC; Me = Medifam. Avg-
Be = Betanal -käsittelyjen keskiarvo ja Avg-Me = Medifam-
käsittelyjen keskiarvo. Betanal SC:n tankkiseoksissa öljynä 
Kemiroil S (0,5 l/ha) ja Medifamin tankkiseoksissa rapsiöljy 
(1,0 l/ha). Tankkiseoksissa oli lisäksi Goltix 700 SC:tä (0,8 
l/ha) ja Ethosat 500:aa(0,2 l/ha).

0

20

40

60

80

100

120

 +Be
1.0

 +Be
1.5

 +Be
2.0

 +Ko
0.5

 +Ko
0.75

 +Ko
1.0

Avg-
Be

Avg-
Ko

SL



24 - Juurikassarka 4/2005

Heinäkuun rikkakasvilas-
kentojen mukaan Medifamin 
tankkiseokset olivat jättäneet 
vähemmän rikkakasveja kuin 
vastaavat Betanalin tankkise-
okset (taulukko 1).

Vioitukset
Ruiskutukset vioittivat juuri-
kasta erittäin vähän kesän 
2004 kokeissa. Myöskään 
kesällä 2005 metamitronin 
(Goltix 700 SC) tankkiseosten 
ei havaittu aiheuttaneen nor-
maalia enempää vioituksia. 
Suurempi rapsiöljyn mää-
rää Medifam-käsittelyissä ei 
myöskään näkynyt Goltix-oh-
jelmaa käytettäessä. 

Sen sijaan Safarin tankki-
seokset vioittivat juurikasta 
selvästi metamitroni-seoksia 
enemmän toisessa ruiskutuk-
sessa. Vioitukset olivat kui-
tenkin lähes yhtä suuret, jos 
fenmedifaamina oli Betanal 
SC tai Medifam 320 SC. 

Yhteenveto
Medifam 320 SC on väkevä 
fenmedifaami, joka toimii hy-
vin samantapaisesti kuin Be-
tanal SC, kun tehoainemäärät 
ovat samat. Sen sijaan sama 
rikkakasviteho vaatii hiukan 
suuremman öljymäärän Me-
difam 320 SC:tä käytettäes-
sä. 

Eri rikkakasvien torjunnassa 
ei juuri havaittu tehoeroja val-
misteiden välillä kesän 2005 
kokeissa.

Medifam 320 SC:tä suositel-
laan käytettäväksi kevyillä 
kivennäismailla (hiekka, hie-
ta, hiesu) 0,8–1,0 litraa en-
simmäisessä ja 1,0–1,2 litraa 
hehtaaria kohti toisessa ja 
kolmannessa ruiskutuksessa 
metamitronin, etofumesaatin 
ja/tai triflusulfuroni-metyylin 
(Safari) tankkiseoksina. 

Savi- ja multamaille Medifa-
min käyttömäärä on 1,0–1,2 
litraa ensimmäisessä ja 1,2–
1,5 litraa hehtaarille toisessa 
ja kolmannessa ruiskutukses-
sa samoin metamitronin, eto-
fumesaatin ja/tai triflusulfuro-
ni-metyylin tankkiseoksina. 

Medifamia voi käyttää myös 
pienen etofumesaattimäärän 
kanssa täydentävänä ruisku-
tuksena. Tällöin käyttömäärä 
on 1,5–2,0 litraa per hehtaari.

SC-valmisteena Medifam tar-
vitsee tankkiseoksiinsa myös 
öljyn, jona kenttäkokeissa oli 
Feinchemien rapsiöljy. Ky-
seinen rapsiöljy saa toden-
näköisesti nimen PowerOil. 
Rapsiöljyn käyttömääräksi 
kevyillä kivennäismailla suo-
sitellaan 0,5–1,5 ja savi- ja 
multamailla 1,0–2,0 litraa 
hehtaaria kohti. Öljymäärä 
on sopeutettava ruiskutus-
olosuhteisiin ja rikkakasvien 
kokoon samoin kuin mineraa-
liöljyt. 

Medifam 320 SC:tä on tois-
taiseksi testattu vain ruutu-
kokeissa. Koevuosina 2004–
2005 rikkakasvien torjunta 
oli suhteellisen helppoa eikä 
valmistetta ole toistaiseksi 
tutkittu erittäin kylmissä, kui-
vissa tai helleoloissa. Myös 
laajamittaisemmat tilakokeet 
puuttuvat toistaiseksi Medi-
fam 320 SC:n osalta.n

Taulukko 1. Rikkakasvien määrä (kpl/m²) heinäkuun alussa 
kesällä 2005 Goltixin ja Safarin tankkiseoskäsit-telyissä Be 
= Betanal SC; Me = Medifam.
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Vuonna 1977 Goltixista 
se alkoi … 
Metamitronia sisältävä Gol-
tix-valmiste on ollut Suomes-
sa käytössä jo lähes kolme 
vuosikymmentä. Myöhemmin 
käyttöön tullut nestemäinen 
Goltix 700 SC on jatkuvasti 
lisännyt suosiotaan. Molem-
mat viljelijöille tuttuja, var-
matoimisia perusvalmisteita 
jokaiselle juurikkaan viljeli-
jälle. Kuluneella kasvukau-
della Bernerille tuli samasta 
tehoaineesta edustukseen 
kolmas metamitronivalmiste 

Berneriltä laaja valikoima 
kasvinsuojeluaineita 
juurikkaan viljelijöille

Lasse Matikainen, Berner Oy

Kasvinsuojeluyrityksis-
sä on tapahtunut mer-
kittäviä muutoksia Eu-
roopassa 2000-luvulla. 
Tendenssinä on ollut 
yhä suurempien yritys-
kokonaisuuksien muo-
dostaminen tiettyjen 
toimialojen ympärille. 
Muutoksissa Bernerin 
kasvinsuojeluainevali-
koima sokerijuurikkaalle 
lisääntyi merkittävästi jo 
viime kasvukaudelle ja 
vuodelle 2006 tulee tuot-
teita jälleen lisää.

kauppanimeltään Meta. Sekä 
Goltix WG/SC että Meta ovat 
nykyisin Makhteshim Aganin 
valmistamia.  

DuPontin kehittämä ja val-
mistama rikkakasvitorjunnan 
gramma-aine, Safari, siirtyi 
myös vuosi sitten Bernerille. 
Sama muutos tuli valikoivissa 
juolavehnän torjunta-aineis-
sa, kun Targa Superin rinnalle 
Bernerille siirtyi Agil-valmiste. 
Edelleen ohdakkeen ja valva-
tin sekä rusokin, saunakukan 
ja eräiden muiden rikkakasvi-

en torjunnasta tuttu Matrigon-
tuote on ollut vuoden Berne-
rin ohjelmassa.

Kasvukaudelle 2006 Berne-
rin juurikaspeltojen rikka-
kasviainevalikoima laajenee 
edelleen  Makhteshimilta tu-
levilla uutuustuotteilla. Medi-
fam 320 SC on tuttua fenme-
difaamia sisältävä tuote. Vah-
vasta tehoainepitoisuudesta 
johtuen Medifam 320 SC 
-valmistetta käytetään puolet 
vähemmän aikaisemmin käy-
tössä oleviin fenmedifaami 

Sokerijuurikkaalle on erittäin laajan tutkimuksen myötä 
saatu viljelijöiden käyttöön hyvät torjuntaratkaisut. Kuvas-
sa juurikaskonsulentteja tutustumassa rikkakasvikokeisiin 
Rengossa viime kesäkuussa.
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valmisteisiin verrattuna. Kah-
den tehoaineen PowerTwin 
sisältää fenmedifaamia 200 
g/l ja etofumesaattia 200 g/l. 
Suomen pelloissa esiintyviin 
rikkakasveihin tämä tuote pu-
ree vähintään hyvin, kun te-
hosteena käytetään kasviöl-
jypohjaista PowerOil -öljyä. 
Myös Medifam 320 SC -val-
misteeseen tulee aina lisätä 
PowerOil -öljy. Sokerijuurik-
kaan Tutkimuskeskus on teh-
nyt näillä uusilla valmisteilla 
tehokkuuskokeita sekä tes-

tannut niitä osana rikkakasvi-
en torjuntaohjelmia.

Tuhohyönteisten torjunnassa 
uudella Sumi Alphalla saatiin 
ensimmäisenä käyttövuonna 
hyviä käyttökokemuksia. No-
pean ja varman tehon ohella 
on huomioitavaa myös edul-
linen käyttökustannus. Sumi 
Alpha on saanut hyönteisten 
torjunnassa monissa maissa 
vahvan aseman ja on mm. 
Ruotsissa pelloilla eniten käy-
tetty pyretroidi. Kolmen litran 

pakkaus riittää keskimäärin 
10 hehtaarin kertaruiskutuk-
seen.

Taas lähestyvä kevään merk-
ki on, kun sokerijuurikkaan 
siemenet ja kasvinsuojeluai-
neet ovat viljelijöiden noudet-
tavissa sokeritehtaiden jake-
lupaikoista. Ensimmäisestä 
Goltixin käyttövuodesta läh-
tien on Bernerin juurikasai-
neiden markkinointi ja jakelu 
tehty hyvässä yhteistyössä 
sokeritehtaiden kanssa. Juu-
rikaskonsulenttien asiantun-
temus erityisesti kasvinsuo-
jelun osalta on erittäin kor-
kealla tasolla. Tavoitteena on 
saada kasvinsuojeluaineet 
ja niiden kokonaisvaltainen 
neuvonta samasta paikasta 
luotettavasti ja puolueetto-
masti. Uskomme, että tämä 
kustannustehokkaaksi koet-
tu toimintamalli edelleenkin 
palvelee hyvin sokerijuurik-
kaan viljelijää.n 

– Mikäli nykyinen juurikassokeritehdas muu-
tetaan tuottamaan muita sokerin markkinajär-
jestelyyn kuuluvia tuotteita, kuten esimerkiksi 
isoglukoosia tai inuliinisiirappia, rakenneuu-
distustuki on 35 % normaalista tuesta. Jos 
tehdas muunnetaan muihin käyttötarkoituk-
siin, kuten esim. bioetanolin tuotantoon, ra-
kenneuudistustukea maksetaan 75 % nor-
maalista tasosta. Täyden tuen saa tuotannon 
peruuttamattomasta lopettamisesta.
– Tehtaan lopettaessa tuotantonsa voidaan 
tämän lisäksi maksaa alueellisen kehityksen 
turvaamiseksi monipuolistamistukea, jonka 
määrä on 15% rakenneuudistustuesta. Moni-
puolistamistuen käytöstä päättää jäsenvaltio 
ja se voidaan käyttää maaseudun kehittämis-

asetuksen mukaisiin tukiin, erityisesti inves-
tointitukiin, uusien työpaikkojen luomiseen 
sekä maaseudun elinvoimaisuuden edistämi-
seen.

Muut asiat
– Päätökseen liittyy myös erityisiä määräaikai-
sia tukijärjestelyjä maille, joiden sokerintuo-
tannosta häviää yli puolet. Lisäksi vahvistet-
tiin järjestelmiä, joilla siirtymäkauden aikana 
varmistetaan markkinoiden hallinta, mukaan 
lukien vienti- ja tuontijärjestelyt. Komission 
mukaan ratkaisu on rahoituksellisesti budjet-
tineutraali sokerisektorin nykykustannuksiin 
nähden.n

Rikkakasveista puhdas 
pelto vapauttaa kaiken 
kasvutilan juurikkaan 
käyttöön. 

...jatkoa sivulta 5
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Sucros on yhteistyössä So-
kerijuurikkaan Tutkimuskes-
kuksen ja Daniscon muiden 
yksiköiden kanssa laatimassa 
uusia, yleisiä sokerijuurikkaan 
viljelyohjeita. Tavoitteena on 
saada ohjeet Internetiin, So-
kerijuurikkaan Tutkimuskes-
kuksen sivuille (www.sjt.fi) 
vielä tämän vuoden aikana.

Ohjeista tullaan toimittamaan 
myös ’paperiversio’ niitä vil-
jelijöitä varten, joilla Internet-
yhteyttä ei ole käytettävissä. 

Ohjeiden tavoitteena on aut-
taa viljelijöitä parantamaan 
juurikkaanviljelyn kannatta-
vuutta, toisaalta kohottamalla 
sokerisatoa ja toisaalta alen-
tamalla sokeritonnin tuotan-
tokustannuksia. Nykypäivän 
vaatimusten mukaisesti on 
pyritty myös varmistamaan, 

Yleiset sokerijuurikkaan 
viljelyohjeet internetiin

että juurikasta viljellään ym-
päristön ja kuluttajien kannal-
ta kestävästi ja turvallisesti.

Ohjeissa esitetään ’onnistu-
misen avaimet’, eli mahdolli-
simman suuren sadon ja ma-
talien tuotantokustannusten 
tärkeimmät tekijät, ja opas-
tetaan viljelijää kunkin tekijän 
saavuttamisessa. Useimmi-
ten nämä tekijät ovat linjassa 
kestävän ja turvallisen tuo-
tannon kanssa. Tuotantopa-
nosten sopeuttaminen todel-
liseen tarpeeseen kaikissa 
tilanteissa takaa resurssien 
tehokkaan käytön ja minimoi 
negatiiviset ympäristövai-
kutukset. Taloudellisuus ja 
kestävyys kulkevat näin käsi 
kädessä.

Viljelyohjeet ovat periaatteil-
taan samanlaiset kaikissa 

Daniscon toimintamaissa 
(Ruotsi, Tanska, Saksa, Liet-
tua ja Suomi). Käytännön 
ohjeet toki vaihtelevat jonkin 
verran maasta toiseen, lä-
hinnä erilaisten luonnonolo-
suhteiden, tuotantopanosten 
saatavuuden ja kansallisen 
lainsäädännön takia. Ruotsis-
sa, Liettuassa, Saksassa ja 
Tanskassa sovellettaviin vilje-
lyohjeisiin voi käydä jo nyt tu-
tustumassa osoitteessa www.
sockerbetor.nu (Riktlinjer för 
Betodling), www.cukriniairun-
keliai.lt, www.zuckerruebe.nu 
ja www.sukkerroer.nu.n

Matti Kukkola, Sucros Oy
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Maanäyterasioiden 
saatavuus
Jotta asiakkaille olisi mah-
dollisimman helppoa saada 

maanäytteen otossa tarvit-
tavia välineitä, olemme vuo-
desta 1996 lähtien lähettä-
neet eri kaupparyhmittymien 
maatalousliikkeisiin kirjeet, 
joissa tarjotaan veloituksetta 
maanäyterasioita liikkeiden 
jakelupisteisiin. Myös maa-
seutukeskusten neuvojille ja 
noin 170:een kuntaan on tar-
jottu veloituksetta maanäyte-
rasioita. 

Lehtimainonta
Lehtimainonta on myös yksi 
osa tiedotustamme. Korkei-
den lehtimainontakustannus-
ten takia olemme pyrkineet 
pitämään lehtimainonnan 
vähäisenä. Mainoskuluthan 
tulisivat asiakkaiden makset-
taviksi korkeampina analyy-
sihintoina.

Miten SjT:n laboratorio 
tavoittaa asiakkaansa?

Niina Mettala-Virta, SjT

Sokerijuurikkaan Tutki-
muskeskuksen toimin-
nan alkuvuosina sen la-
boratorio palveli yksin-
omaan koetoiminnan tar-
peita ja sokerijuurikkaan 
viljelijöitä. Laboratorion 
asiakaskunnan laajen-
tuessa kattamaan kaikki 
viljelijät riippumatta tuo-
tantosuunnasta, olemme 
pyrkineet luomaan eri ta-
poja asiakkaiden tavoit-
tamiseksi ja asiakassuh-
teiden ylläpitämiseksi.

Internet
SjT:n Internet-sivulta asiak-
kaat voivat tilata maanäytera-
siat ja lisäksi antaa palautetta 
tai lähettää kysymyksiä labo-
ratorioon. Myös analyysipöy-
täkirjat ja hinnasto löytyvät 
sivuiltamme. Jotta lopullisen 
analyysikustannuksen sel-
vittäminen olisi mahdollisim-
man helppoa, on laboratorion 
sivulla hintalaskuri, jolla voi 
helposti laskea tutkimuksista 
aiheutuvat kustannukset.

Muistutuskirjeet
Uutena yhteydenpitovälinee-
nä kokeilimme tänä syksynä 
muistutuskirjettä lähestyvästä 
maanäytteenotosta niille asi-
akkaillemme, jotka olivat teet-
täneet maanäytteitä SjT:ssä 
vuonna 2000 syksyllä ja 2001 
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keväällä. Lähetimme muis-
tutuskirjeen asiakkaille, joilla 
oli ollut mainitulla kaudella 
analysoitavana yli yhdeksän 
maanäytettä. Asiakkailtam-
me saamamme palaute on 
ollut erittäin myönteistä, joten 
näillä näkymin tulemme jat-
kamaan käytäntöä myös ensi 
syksynä. Samalla laajentai-
simme muistutuskirjekam-
panjamme koskemaan kaik-
kia maanäytteitä lähettäneitä 
asiakkaita. Ei kuitenkaan 
kannata liikaa luottaa siihen, 
että muistutuskirjeet tulevat 
säännöllisesti. Vastuu ajal-
laan otetuista maanäytteistä 
on aina asiakkaan.n

Mellangårdissa on viljelty juu-
rikasta yli 30 vuotta. Joukon 
appi aloitti juurikkaanviljelyn 
70-luvun alkupuoliskolla, jo-
ten Jouko kuuluu jo toiseen 
juurikkaanviljelysukupolveen. 
Tilalla on selvästi erikoistuttu 
juurikkaanviljelyyn, koska 
jopa 20:lla hehtaarilla tilan 
32:sta peltohehtaarista on 
viime vuosina viljelty soke-
rijuurikasta. Kaikki maanvil-
jelystyöt hoidetaan perheen 
omin voimin ja omilla koneilla. 
Näin erikoistuneella tilalla voi 
viljelyehtojen heikkenemisel-
lä olla kohtalokkaita seurauk-
sia. Siksi sokerijuurikkaanvil-
jelyn epävarma tulevaisuus  
huolestuttaa Mellangårdissa, 
”kaikki on kiinni juurikkaan 
viljelystä”, kuten Jouko asian 
ilmaisee.

Jouko Willberg 
SjT:n 

neuvottelukunnan 
jäsen

Staffan Eliasson, Sucros Oy

Agronomi Jouko Willberg Kemiöstä on toista 
kauttaan Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen 

neuvottelukunnan jäsenenä. Siitä, että 
sokerijuurikas on erittäin tärkeä viljelykasvi 

Lounais-Suomessa, jota Jouko edustaa, ei ole 
epäilystäkään varsinkaan sen jälkeen, kun on 

tutustunut Joukon tilaan.

Maalaji ja kastelu
Suurin osa tilan pelloista on 
juurikkaan viljelyyn erinomai-
sesti sopivaa hienoa hietaa. 
PH on 7 ja viljavuustutkimuk-
sen kaikki leimat ovat vihrei-
tä. Kasvinvuorottelu on soke-
rijuurikaspainotteinen, koska 
ainoastaan 12 hehtaarilla 
viljellään joko vehnää tai mal-
lasohraa, ”oikeastaan vain 
päisteet ovat viljalla”, vitsai-
lee Jouko. Ainoa huono puoli 
Mellangårdin pelloissa on, 
että ne ovat arkoja kuivuudel-
le. Kuivuus ja saaristoilmas-
ton vähäiset sateet kesäisin 
ja alkukesästä aiheuttavat 
helposti ongelmia, jos peltoja 
ei kastella. Koska tila sijait-
see lähellä merta, on sinne 
ollut helppo rakentaa pysyvä 
kastelujärjestelmä. Pumppua 



farmit.net
Berner kasvinsuojeluneuvonta  puh. (09) 13451 338
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

Varma teho - silti edullinen

�  Tehokas ja monipuolinen hyönteis aine

�  Erinomaiset käyttökokemukset viime 
vuodelta

�  Torjuu mm: kirpat, luteet, juurikaskärpä-
set, rapsikuoriaiset, hernekääriäiset sekä 
-ripsiäiset, kaalikoit, viljankirvat, kahukär-
päset, tähkä- ja vehnäsääsket

�  Sopii hyvin kaikkiin tankkiseoksiin

Takaa torjuntaohjelmien 
toimivuuden

�  Tehokas pienannosaine juurikkaalle

�  Soveltuu erinomaisesti tankki-
seoksiin

�  Laaja teho rikkakasveihin, mm. 
ristikukkaiset, matara, saunakukka

�  Jaettu käyttö varmistaa 
tehokkuuden

Sumi Alpha Safari

Esimerkkejä Sumi Alphan käytöstä: 

Kasvi                                                         Kohde Määrä l/ha

Sokerijuurikas                                    kirpat, luteet 0,25 - 0,5 

juurikaskärpänen 0,25 - 0,5

Porkkana                               porkkanakemppi 0,3 - 0,5  

porkkanakärpänen 0,3 - 0,5  

Kaalit                                             kirpat, luteet 0,2 - 0,3  

kaalikoi 0,3 - 0,4 

kaalikärpänen 0,2 - 0,3 

Herne                              hernekääriäinen 0,3 - 0,4 

safari+sumialpha 2005.indd   2 7.12.2005   08:35:37
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On aumojen peittämisen aika, juurikkaat ovat tänä suotui-
sana syksynä erittäin hyvä laatuisia, Jouko toteaa. 

pyörittää sähkömoottori ja 
siitä lähtee 1 000 metriä pit-
kä maahan kaivettu päälinja. 
Päälinjassa on tasaisin välein 
viisi vesipostia. Vesiposteista 
vesi voidaan johtaa tykkiin, 
joka hoitaa kastelun.

Pidempää aikaväliä tarkas-
teltaessa on kastelua käytetty 
ahkeraan, yhdeksänä kesä-
nä kymmenestä. Kastelua voi 
pitää ”sadon varmistajana”, 
joka on keskimäärin lisännyt 

tilan sokerisatoa noin ton-
nilla hehtaaria kohti. Jouko 
voi olla tyytyväinen satoihin, 
koska viiden viimeisen vuo-
den keskisato on ollut lähes 
seitsemän tonnia kiteytyvää 
sokeria hehtaarilta.

Neuvottelukunta ja SjT
Tällä hetkellä on tärkeintä, 
että juurikkaanviljelyllä on 
tulevaisuus. Kehitystä ja eh-
toja ohjailevat suurimmaksi 
osaksi poliittiset päätökset. 

Jatkuvasti on pyrittävä tehok-
kaampaan ja edullisempaan 
sokerin tuotantoon. Jokaisel-
la osa-alueella on tapahdut-
tava kehitystä. Esimerkkinä 
Jouko mainitsee lajikkeiden 
valinnan. Tutkimuskeskuksen 
pitäisi ehkä panostaa enem-
män lajiketutkimukseen ja 
eri lajikkeiden kuvaukseen. 
Millaisia käytännön ominai-
suuksia kullakin lajikkeella 
on, esimerkiksi millainen 
lajike on listiä, kasvaako se 
korkealla vai matalalla? Myös 
erikoislajikkeita, kuten anke-
roisia kestävät lajikkeet, olisi 
Joukon mielestä hyvä tutkia 
enemmän.
 
SjT:n kotisivut ovat Joukon 
mielestä olleet suomalaisten 
maataloussivujen edelläkävi-
jöitä. Sivuilta löytyy paljon tie-
toa ja hän toivookin, että use-
ammat viljelijät käyttäisivät 
Internetin tuomia palveluja. 
Myös juurikkaan sopimusvil-
jelyyn liittyvien Internetpalve-
lujen kehittämistä, kuten ex-
tranet/kotisivut, Jouko pitää 
itsestään selvänä kehitykse-
nä nykypäivänä.n
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Juurikas päätuotanto-
suunta
Ismo Anttalainen viljelee Kal-
lela-nimistä tilaa Sauvon Pik-
ku-Karjalan kylässä. Tilalla 
on pitkät juurikkaanviljelyn 
perinteet. Ismon isoisä aloit-
ti viljelyn jo 50-luvulla, joten 
juurikas on tullut  tutuksi jo 
pikkupojasta lähtien. Ismosta 
tuli tilan isäntä vuonna 1989. 
Silloin juurikasala oli 15 ha. 
Siitä ala on moninkertaistu-
nut, kahtena viime vuotena 
juurikasta on ollut 65 ha. Ti-
lan peltoala on tällä hetkellä 
132 ha, josta omaa peltoa 33 
ha. Juurikas on päätuotanto-
suunta, lisäksi viljellään ke-
vätviljoja ja joskus rypsiä.

Kylvötekniikkaa
Juurikkaan kylvö tehdään 
leveällä kylvöyhdistelmäl-
lä, jonka toimintaa Ismo on 
tehostanut omilla ratkaisuil-
laan. Kone on rakennettu 12-
rivisen Tumen runkoon, johon 
on kiinnitetty Kleinen kylvöyk-
siköt. Jokaisessa yksikössä 
on oma sähkömoottori, joka 

JUURIKASISÄNTÄ 2005
Pentti Suominen, Sucros Oy

syöttää siemenen ohjelmoi-
tuun siemenetäisyyteen. Tätä 
säätöä voidaan muuttaa käte-
västi ajon aikana ohjaamosta 
käsin. Lannoitevantaan ja 
siemenyksikön välissä on 
tiivistyspyörä, jonka painoa 
voidaan säätää tarvittaessa. 
Suuren yhdistelmäkoneen 
nosto ja lasku päisteissä oli 
hankalaa, joten siihen Ismo  
kehitteli oman logiikkaohja-
tun hydrauliikan, joka hoitaa 
koneen hydraulitoiminnot. 
Kylvöyhdistelmässä ei ole 
jyrsintä mukana. Pelto muo-
kataan kevyesti ennen kylvöä 
10,5 m leveällä tuplaladalla 

Vuoden 2005 juurikasisännäksi valittiin Ismo Anttalainen Sauvosta. 
Ismo on aktiivinen ja aikaansa seuraava viljelijä, joka käyttää 
viljelyssään alan viimeisintä tekniikkaa. Hän on innokkaana 

konemiehenä parannellut käyttämiensä koneiden ominaisuuksia. 
Esimerkiksi kylvöyhdistelmän toimintaan Ismo on tehnyt omia 

sovellutuksia. Kylvötekniikkaansa hän on käynyt esittelemässä myös 
Ruotsissa, jossa yhdistelmäkylvö vasta tekee tuloaan. Lajikkeiden 
ja torjunta-aineiden kehittyminen on kiinnostanut aktiivista isäntää, 
ja tilalla onkin ollut maatilakokeita useana vuonna. Hän on MTK:n 

Sauvo-Karunan johtokunnan jäsen. Ismo Anttalainen sai myös Kemira 
GrowHow:n tämän vuoden tunnustuspalkinnon.

varustetulla Wiberg-äkeellä. 
Omien juurikkaiden lisäksi 
Ismo on kylvänyt myös naa-
purin juurikkaat. Tänä vuon-
na juurikkaan kylvöala oli yh-
teensä 110 ha. 

Keskimäärin kolme 
ruiskutuskertaa
Rikkakasviruiskutuksia tarvi-
taan yleensä kolme ruisku-
tuskertaa. Joinain vuosina 
pääsee kahdella kerralla, 
joskus taas tarvitaan neljäkin 
kertaa. Ruiskutukset tehdään 
hinattavalla Hardi-ruiskulla, 
jonka työleveys on  22 metriä. 
Ruiskussa on 2 400 litran säi-
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liö ja vesimääränä käytetään 
150 l/ha. Ismon pelloissa pi-
hatatar ja peltopähkämö ovat 
vaikeimmin torjuttavia rikka-
kasveja. Viljelykierto on ainoa 
keino pähkämön torjunnassa. 
Hyväksi havaittu keino on jät-
tää pelto kyntämättä ja ruis-
kuttaa vilja kahteen kertaan.

Korjuussa yhteistyötä 
Juurikkaat korjataan 3-rivi-
sellä Edenhall-korjuukoneel-
la, joka on yhteinen naapu-
rin kanssa. Lisäksi Ismo on 
osakkaana Kleine-koneyhty-
mässä. Joinakin vuosina on 
tehty myös jonkin verran  rah-
tinostoa. Vuosi sitten Eden-
hallilla nostettiin 170 ha. Kor-
juutyössä ei nostokoneella 
kuljeteta juurikkaita aumaan, 
vaan kaikki kuljetetaan pe-
rävaunulla aumapaikalle. 
Tämä nopeuttaa huomatta-
vasti nostotyötä. Päivässä 
saadaan hehtaari enemmän 
nostettua.

Mitä jatkossa
Tätä kirjoitettaessa ollaan 
marraskuun alkupuolella ja 

sokeriuudistuksen ratkaisu-
ja odotetaan  loppukuusta. 
Näyttää todennäköiseltä, että 
kiintiö pienenee joka tapauk-
sessa ja tämä tuo muutoksia 
nykytilanteeseen. Viljelysuun-
nitelman teko on siihen saak-
ka auki, kunnes saadaan jo-
tain varmuutta tulevasta vuo-
desta. Joitakin ajatuksia toki 
päässä liikkuu, mutta mitään 

Tietokone on Ismolle yksi työkone muiden joukossa ja sitä 
käytetään päivittäin. Koneella on kaikki viljelyyn liittyvät 
tiedot ja sillä työstetään monenlaisia asioita. Vain kirjanpito 
tehdään muualla. Tietokone on Ismon mukaan tänä päivä-
nä parhaiten tienaava ”maatalouskone”. Myös internetin 
käyttö on runsasta, sillä netin kautta saa informaatiota sekä 
kotimaisista että ulkomaisista linkeistä. 

Tämän syksyn erittäin hyvät korjuuolosuh-
teet sekä pitkään jatkunut lämmin ja kuiva 
säätila nostojen jälkeen mahdollistivat 
kultivaattorin tehokkaan käytön. Ismo ei 
kyntänyt tänä syksynä viiluakaan, vaan 
käytti pelkästään kuvan 19-piikkistä Mul-
tiva-kultivaattoria.

ratkaisuja on vaikea tehdä, 
ennen kuin EU:n sokeriratkai-
su selviää. Myös ensi kautta 
kattavan toimialasopimuksen 
puuttuminen luo epävarmuut-
ta viljelyn jatkuvuuteen. n
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Vuoden 2004 sadon perusteella jaettiin Melasniemen rahaston laatupalkinnot seuraaville  
viljelijöille:

Salon alue     Tapio Malmilehto 
Ruotsinkielinen rannikko–Ahvenanmaa  Ralf Mattsson
Säkylä–Vakka-Suomi    Antti Parikka 
Häme–Itä-Suomi     Harri Tolsa

Laatupalkinto myönnetään viljelijälle, jolla on suurin saantoprosentin ero konsulenttipiirissään. 
Viljelijä on tuottanut vähintään 150 tonnia juurikkaita ja keskisadon ja sokeriprosentin pitää olla 
yli koko maan keskiarvon.

Melasniemen rahaston 
laatupalkinnot 

Kuvassa vasemmalta Ismo Anttalainen, Antti Uusitalo, Tapio Malmilehto 
ja Harri Tolsa. 

Toivotamme Juurikassarka-lehden 
lukijoille hyvää joulua 

ja onnellista vuotta 2006.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus



farmit.net
Berner kasvinsuojeluneuvonta  puh. (09) 13451 338
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

Moderni ja kustannustehokas tapa 
torjua juolavehnää ja hukkakauraa 

valikoivasti.

Targa ja Berner – tukevat kumppanit 
rikkakasvien torjunnassa

Targa puhdistaa pellon 
juolavehnästä ja hukkakaurasta nyt entistäkin 

tehokkaammin!

Tehoaa jo juolavehnän aikaisella 
kehitysasteella – tulos näkyy nopeasti. 

Vaikutus ulottuu juolavehnän 
juurakoihin saakka.

HUOM!
Ostaessasi vähintään neljä 
purkkia Targaa, saat laadukkaat 
Targa kiikarit kaupanpäälle! 

Targa ilmoitus Juurikassarka 06.indd   2 7.12.2005   08:42:35
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Mittaa kuorrutuksen aineet kulhoon ja sekoita. Lisää tarvittaessa kaakaotomusokeria ja mante-
lijauhetta, että saat kuorrutuksesta kaulittavan. Kääri kuorrutus kelmuun ja pane se 2–3 tunniksi 
jääkaappiin.

Kuumenna uuni 225°:een. Öljyä leivinpaperi ja pane se uunipellille. Vaahdota huoneenlämpöi-
set munat ja sokeri kuohkeaksi. Sekoita perunajauhot, vaniljasokeri ja leivinjauhe. Siivilöi seos 
munavaahtoon ja sekoita kevyesti. Kaada taikina pellille. Paista noin 7 minuuttia.
Leikkaa jäähtyneen kakkulevyn neljänneksestä suurin käpyaihio. Kostuta ja levitä hillo päälle. 
Leikkaa seuraava kävynmuotoinen kakkulevy pienemmäksi ja aseta se hillon päälle. Jatka kos-
tuttaen ja täyttäen sekä kakkusuikaleilla muotoillen, kunnes kakku on kävyn muotoinen.

Tomusokeroi kuorrutus, kauli se levyksi kelmun päällä ja kumoa kakun päälle. Siisti reunat. 
Pane kakku jääkaappiin muutamaksi tunniksi. Siivilöi tomusokeri pinnalle ja leikkaa kävyn suo-
mut saksilla.

Tarjoa Siro-sokerilla maustetun, laktoosittoman kermavaahdon kanssa.

Vinkki: käpykakku kermatäytteellä
Vaahdota 1 1/2 dl kuohukermaa ja 2 rkl Siro erikoishienoa sokeria. Levitä kermavaahto hillon 
päälle kakkulevyille. Halutessasi laktoosittoman kakun käytä laktoositonta vispikermaa.

Kuorrutus
3 1/2 dl Dansukker Kaakaotomusokeria
150 g mantelijauhetta 
2 kpl kananmunan valkuaista, pieniä

Pohja
5 kananmunaa
2 1/2 dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria
2 1/4 dl perunajauhoja
2 tl Dansukker Vaniljasokeria
1 tl leivinjauhetta

Kostutus
1/2-3/4 dl omenamehua
(2 rkl rommia)

Täyte
3 dl kiinteää omena- tai vadelmahilloa

Pinnalle
Dansukker Tomusokeria

Käpykakku
 (laktoositon, gluteeniton)

10–12 annosta
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 Yhteystiedot 
SUCROS OY  

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

Säkylän tehdas  27800 Säkylä 010 431 061

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

Maatalousjohtaja Matti Kukkola Salon tehdas  010 431 5703
   0400 407 916

KONSULENTIT (Tavattavissa klo 8.00 jälkeen työpaikalla.) 

Ahvenanmaa Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
  22240 Hammarland 0400 224 143

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

Salonseutu Antero Sorrola Kapteeninkatu 5 010 431 6327 
  24100 Salo 0400 223 395

Salonseutu Pentti Suominen Maununtie 13 010 431 6221 
  31500 Koski Tl 0400 223 396 

Eteläinen Uusimaa ja Turunmaa Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
  10300 Karis 040 533 6497 

     s-posti:
     staffan.eliasson@ 
     nsl.fi
Häme ja Uusimaa  Heikki Salovaara Kakslatostentie 201  (019) 739 560 
  12350 Turkhauta 0400 637 510 
     

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

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

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

LÄNNEN TEHTAAT OYJ Viljelyosasto   27800 Säkylä 010 402 4400 
   faksi 010 402 4422

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

Viljelyjohtaja Pekka Kurri   010 402 4401 
   

Viljelypäällikkö  Timo Kaila  010 402 4410
    

Kenttäpäällikkö  Timo Mäki  010 402 4420 
    

Tutkimusagrologi Heimo Holma  010 402 4423
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KONSULENTIT (Tavattavissa klo 8.00 jälkeen työpaikalla.) 

 Paavo Inkinen Plassinkulma 010 402 4427 
   27800 Säkylä koti (02) 867 1177
   

 Matti Perttu Harolantie 439 010 402 4425  
   27400 Kiukainen 

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

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

Räpin koetila:                                 Huhdintie 32 B 
                                27710 Köyliö

Tilanhoitaja Hannu Uusi-Laurila 010 402 4431
   

Kenttämestari Aulis Hakala 010 4024 432
   

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

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

Johtaja Nils Lindroos   010 431 8201
    

Lajikkeet Marte Römer-Lindroos 010 431 8215    

Laatu ja lannoitus Matti Erjala     010 431 8202
        

Kasvinsuojelu Liisa Eronen   010 431 8210
   

Koneasiat Pentti Hoikkala   010 431 8203
   

Laboratorio:       
Asiakaspalvelu Niina Mettala-Virta  010 431 8236

Analyysipalvelu Päivi Lamminen  010 431 8207
    

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT

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