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Lehden ilmestymisaikataulu vuonna 2013
Tidningens utgivningstider år 2013

 nro aineistopäivä  ilmestyy
 1 8.2. maaliskuussa
 2 7.8. syyskuussa 
 3 6.11.  joulukuussa
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Sateet eivät hellittäneet nostokaudellakaan ja 
ne aiheuttivat paikka paikoin pelloilla jopa 

ylitsepääsemättömiä hankaluuksia. 200 ha maa-
han jäänyttä juurikasta ei lämmitä kenenkään 
mieltä ja sen vuoksi sen psykologinen merkitys 
viljelijöille on suuri.

Keskustelu Suomen juurikkaanviljelyn tule-
vaisuudesta velloo kuumana. Se pyörii jo-

kaisen viljelijän mietteissä ja huoltoasemien kah-
vipöydissä. Keskustelussa on välillä voimakkai-
ta lynkkauksen piirteitä ja tästä osalliseksi jou-
tuu jokainen juurikkaanviljelyyn liittyvä taho. 
Tällaiset mielenpurkaukset ovat tietysti tarpeen 
parannettaessa huonoa oloa, mutta niitä voitai-
siin myös hyödyntää toisella tavalla. Keskuste-
luissa tulee usein esille mitä olisi pitänyt tehdä 
ja mitä pitäisi tehdä. Joukkoon mahtuu monia 
hyviä ideoita, jotka asiallisesti esille tuotuina ja 
yhteishengessä eteenpäin vietyinä voivat tuoda 
potentiaalia Suomen juurikkaan viljelyyn.

Suomen sokerijuurikkaan viljelyhistoria on 
osoittanut, että juurikkaan viljely on aina 

ollut herkkä tuotantosuunta, johon vaikuttavat 
monet ympäristötekijät. Vuonna -55 koettiin 
paha katovuosi ja vuonna -65 huono itävyys ja 
useat pakkasyöt toukokuussa vaikuttivat sa-
toon. Vuonna -74 rankkasateet veivät taimet ke-
väällä ja laajoilla alueilla juurikkaat jouduttiin 
kylvämään uudelleen, lokakuun alussa tullut 
pakkasjakso ja lumi hankaloittivat nostoja ja pi-
lasivat juurikassatoa. Vuonna -86 lupaavan kas-
vukauden jälkeen koettiin todella hankalat nos-
to- ja puintikelit. Vuonna -93 kasvukausi päättyi 
monilla alueilla jo syyskuussa ja juurikassadot 
jäivät alhaisiksi ja vuonna 2002 keväästä syk-
syyn jatkunut kuivuus laski huomattavasti 
satotasoja. Mikään edellä mainituista ongelma-
vuosista ei ole lopettanut kotimaista juurikkaan-
viljelyä vaan se on jatkunut ja esille tulleisiin 
kysymyksiin ja ongelmiin on haettu ratkaisuja. 
Eikä sokerisektori luovuta tämänkään vuoden 
jälkeen.



Mistä tätä vettä 
oikein tulee?

Det regnade under hela upptagningsperio-
den och vatten orsakade ställvis allvarliga 

problem på åkrarna. 200 ha oskördade betor är 
till ingens glädje och det har stor psykologisk be-
tydelse för odlarna.

Frågan om sockerbetsodlingens framtid i Fin-
land är en het potatis och den snurrar jämt 

i odlarnas huvuden, samt diskuteras vid kaffe-
borden. Emellanåt går diskussionerna heta och 
varje sektor som har att göra med sockerbetsod-
ling blir en del av detta. Utbrott är ibland nöd-
vändiga för att må bättre, men man kunde också 
utnyttja dem på ett bättre sätt. I diskussionerna 
kommer det ofta fram vad man borde ha gjort 
och vad man borde göra. Det finns många goda 
idéer som kunde hämta mycket potential till 
sockerbetsodlingen i Finland, men detta kräver 
att de framförs sakligt och med samarbetsanda. 

Finlands sockerbetsodlings historia visar att 
sockerbetsodlingen alltid har varit en käns-

lig produktionsriktning som påverkas av många 
miljöfaktorer. År 1955 var det missväxt och år 
1965 dålig grobarhet samt flera kalla nätter i 
maj som påverkade skörden. Våren 1974 skölj-
de störtregnen bort plantorna och en stor del 
av åkrarna måste sås om, köld och snö i början 
av oktober störde upptagningen och förstörde 
skörden. 1986 efter en lovande växtperiod var 
upptagnings- och trösknings förhållanden be-
svärliga. 1993 slutade växtperioden på många 
områden redan i september och betskördarna 
blev låga, medan torkan i sin tur höll i sig från 
våren till hösten 2002 och orsakade stora skör-
deförluster. Ingen av de förutnämnda åren har 
satt stopp för den inhemska sockerbetsodlingen, 
odlingen har fortsatt och man har försökt hitta 
lösningar till de problem som de svåra förhål-
landena vållat. Sockerbetssektorn tänker inte ge 
upp efter det här året heller.
 
		 	 	 	 	 	



Varifrån kommer 
allt detta vatten?
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Kulunut kasvukausi oli rankka viljelijälle 
mutta nyt on huomioitava, että erityisen 

rankka se oli myös maaperälle, sekä vilja- että 
juurikaslohkoilla. Tulevaa vuotta on katsottava 
erityisen tarkkaan maaperän ehdoilla. Kuinka 
paljon peltolohkoja pystytään vielä kyntämään, 
jolloin rakenteellisia vaurioita voidaan ehkä hy-
vän roudan avustuksella helpottaa. Viimeistään 
nyt on tiloille suunniteltava laajempi viljelykier-
to. Hyvän viljelykierron aikaansaaminen ei ole 
aina helppoa! Nyt kaivataankin niitä radikaa-
leimpia kahvipöytäkeskustelujen ideoita. Tar-
vitaan avointa keskustelua ja ideoiden toteutta-
mista. Viljelläänkö juurikasta esim. useamman 
tilan muodostamana osuuskuntana, jolloin käy-
tettävissä olisi enemmän sopivia lohkoja hyvän 
viljelykierron ylläpitämiseksi?

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Vuonna 2013 tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Suomen Sokeri ja silloiset viisi sokeritehdasta 
perustivat yhteisen tutkimuselimen. Tätä merkittävää historiaa ja merkkivuotta tullaan 

juhlistamaan SjT:llä ensivuoden aikana mm. kesällä pidettävällä juhlaseminaarilla.

JUHLASEMINAARI

AIKA – keskiviikko 31.7.2013 
PAIKKA – Ammattiopisto Livian nurmialueella oleva juhlateltta, 

Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö

Päivä alkaa klo 10 avoimilla ovilla Sokerijuurikaan Tutkimuskeskuksen koetiloissa sekä 
mahdollisuudella tutustua koekenttiin. 

Kello 12 vierailijoilla tarjotaan keittolounasta kenttäkeittiöstä.
Seminaariohjelma juhlateltassa alkaa klo 13.

JUHLASEMINAARIN OHJELMA:
Juurikkaan merkitys Suomessa. 

Juurikkaan viljely Pohjoismaissa.
Juurikkaan viljely Keski-Euroopassa.

KAHVI
Juurikas viljelykasvina tulevaisuudessa Suomessa.

Juurikastutkimus vuodesta 2013 eteenpäin Suomessa.

(Ohjelmaan voi tulla muutoksia)

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
60-VUOTTA

Den gångna växtperioden var tuff för odlaren 
men den har varit tuff också för marken, på 

både sockerbets- och spannmålsskiften. Man 
måste betrakta det kommande året på markens 
villkor. Hur många skiften kan man ännu plöja 
för att möjligen kunna minska strukturskador 
med hjälp av tjälen? Senast nu måste man plane-
ra en bättre växtföljd, vilket inte är lätt. Nu måste 
man utnyttja de mest radikala idéerna som upp-
stått av diskussionerna vid kaffeborden. Det 
behövs en öppen diskussion och förverkligande 
av idéer. Kan man exempelvis odla betor som 
ett andelslag av flera gårdar och kunna utnyttja 
flera skiften för att uppnå en bra växtföljd?

God jul och gott nytt år!

Susanna Muurinen
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Sokerijuurikkaan tilityserät
Sokerijuurikkaan tilitys koostuu kahdesta ei kokonaisuudesta. Syksyllä 

juurikastoimituksia seuraavan kuukauden 15. päivänä maksetaan ns. tilimaksu, 
jossa maksetaan EU- lainsäädännön mukainen juurikkaiden minimihinta ja 

kuljetuskorvausennakko. Syksyn ensimmäisessä tilimaksussa maksetaan myös 
mahdollisten edelliseltä vuodelta siirtyvien carry over -juurikkaiden tilimaksu. 

Lopputilitys maksetaan seuraavan vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä.

Alle on kuvattu sokerijuurikkaan eri tilityserät mahdollisimman tarkasti. 
Huomaa, että kaikille viljelijöille ei ole kaikkia alla mainittuja tilityseriä 

johtuen lähinnä juurikkaiden toimitusajankohdasta.

Tilimaksut, carry over
Carry-over edell. vuodelta minimih.
– Maksetaan 100 % edelliseltä vuodelta siirtynei-
den carry over -juurikkaiden minimihinnasta. 
Määrä sarakkeessa on edelliseltä vuodelta siir-
tyvän carry over -polsokerin määrä. Polsokerin 
yksikköhinta saadaan jakamalla sokerijuurik-
kaan vähimmäishinta vakiolaatuisen juurikkaan 
sokeripitoisuudella (26,29 €/0,16 % = 164,31 €) 

Carry over -juurikkaiden rahti on veloitettu edel-
lisen syksyn juurikkaiden toimituksen yhteydes-
sä. Samoin näille juurikkaille on maksettu 90 % 
ennakko kuljetuskorvauksesta. Vuodelta 2011 
siirtyvän Carry overin lisähinnat maksetaan vuo-
den 2012 lopputilityksen yhteydessä. Loppuosa 
kuljetuskorvauksesta (10 %) on maksettu 2011 
lopputilityksen yhteydessä. 

Tilimaksut, syksyn juurikastoimi-
tukset
Vähenen. edell. polsokeritilimaksu
– Vähennetään ko. käyntikauden aikana edellis-
ten tilimaksujen yhteydessä maksettujen juurik-
kaiden tilimaksu. Rivillä ei ole ilmoitettu yksik-
kömäärää, ainoastaan edellisessä tilimaksussa 
maksettu euromäärä. 

Polsokeri 100 % minimihinta
– Maksetaan 100 % edellisen kuukauden lop-
puun mennessä toimitettujen juurikkaiden mi-

nimihinnasta. Määrä sarakkeessa on ko. ajan-
kohtaan mennessä toimitettu polsokerimäärä. 
Tilimaksu maksetaan viljelysopimuksen soke-
rimäärään asti, pois lukien vuosi 2012, jolloin 
tilimaksu on maksettu kaikelle toimitetulle so-
kerille, koska kaikki syksyn 2012 toimitettu so-
keri mukaan lukien siirtyvä carry over mahtuu 
Suomen maakiintiöön.

Vähenn. edell. kuljetuskorvaustilimaksu
– Vähennetään ko. käyntikauden aikana edellis-
ten tilimaksujen yhteydessä maksettujen juurik-
kaiden kuljetuskorvaus. Rivillä ei ole ilmoitettu 
yksikkömäärää, ainoastaan tilimaksussa mak-
settu euromäärä.

Kuljetuskorvaus 90 % polsok.
– Maksetaan 90 % edellisen kuukauden loppuun 
mennessä toimitettujen juurikkaiden kuljetus-
korvauksesta. Määrä sarakkeessa on ko. ajan-
kohtaan mennessä toimitettu polsokerimäärä. 
Kuljetuskorvaus maksetaan koko toimitetulle 
sokerimäärälle riippumatta viljelysopimuksen 
täyttymisestä.

Vähenn. edell. juur.rahti/kulj. liike
– Käyntikauden aikana edellisten tilimaksu-
jen yhteydessä peritty multaisten juurikkaiden 
rahti. Rivillä ei ole ilmoitettu yksikkömäärää, 
ainoastaan aiemmissa tilimaksussa peritty euro-
määrä.
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Juurikasrahti /kuljetusliike
– Peritään edellisen kuukauden loppuun men-
nessä toimitettujen multaisten juurikkaiden rah-
ti. Määrä sarakkeessa on ko. ajankohtaan men-
nessä toimitettu multaisen juurikkaan määrä.

Lopputilitys
Lopputilitys, carry over
Vähenn. tilimaksun co-polsokeri
– Vähennetään edellisen vuoden lokakuussa 
maksettu sitä edeltävältä vuodelta siirtyneen 
carry overin tilimaksu. Rivillä ei ole ilmoitettu 
yksikkömäärää, ainoastaan tilimaksussa mak-
settu euromäärä.

Minimihinta co
– Maksetaan siirtyneet carry over -juurikkaat 
kokonaisuudessaan. Määrä sarakkeessa on carry 
over -juurikkaiden kokonaismäärä joka on saatu 
jakamalla siirtyvän carry over sokerimäärä ko. 
vuoden sokeripitoisuudella.

Sokeripitoisuuslisä/vähennys co
– Maksetaan tai vähennetään carry over juurik-
kaille sokeripitoisuuslisä/vähennys.

Sopimustäyttymispalkkio co
– Maksetaan carry over osuudelle sopimustäyt-
tymispalkkio. Määrä sarakkeessa on carry over 
-juurikkkaiden kokonaismäärä.

Tuotantomaksu co
– Vähennetään carry over sokerin osalta tuotan-
tomaksu. Tuotantomaksu veloitetaan tuotetun 
polsokerimäärän perusteella. 

Lopputilitys, kiintiöjuurikkaat
Vähenn. tilimaksun polsokeri
– Vähennetään edellisen syksyn aikana toimi-
tettujen juurikkaiden tilimaksut. Rivillä ei ole 
ilmoitettu yksikkömäärää, ainoastaan tilimak-
sussa maksettu euromäärä.

Minimihinta
– Maksetaan minimihinta kokonaisuudessaan 
(26,29 €/tn) viljelysopimukseen mahtuvan juu-
rikasmäärän osalta. Määrä sarakkeessa on syk-
syn 2012 aikana toimitettu puhtaan juurikkaan 
määrä.

Sokeripitoisuuslisä/vähennys
– Maksetaan tai vähennetään sokeripitoisuusli-
sä/vähennys joka perustuu edellisen syksyn toi-
mitusten keskimääräiseen sokeripitoisuuteen. 

Sopimustäyttymispalkkio
– Maksetaan viljelysopimukseen mahtuvalle 
juurikasmäärälle sopimustäyttymispalkkio. 

Tuotantomaksu 
– Vähennetään viljelysopimukseen mahtuvan 
sokerin osalta tuotantomaksu. Tuotantomaksu 
veloitetaan polsokerimäärän perusteella. 

Sopimuslisät/vähennykset
Korkean puhtauden lisä/Alhaisen puhtauden 
vähennys
– Maksetaan tai vähennetään juurikkaan puh-
tauteen perustuva lisä/vähennys. Määrä sa-
rakkeessa on edellisen käyntikauden aikana 
toimitettu puhtaan juurikkaan määrä, sisältäen 
mahdollinen seuraavalle vuodelle siirtyvä carry 
over osuus.
 
Aumauskorvaus 1.11.–1.12.
– Maksetaan 1.11–1.12 välisenä aikana toimi-
tettujen juurikkaiden osalta aumauskorvaus.. 
Määrä sarakkeessa on 1.11–1.12 välisenä aikana 
toimitettu puhtaan juurikkaan määrä. 

Aumauskorvaus 2.12. –
– Maksetaan 2.12. alkaen toimitettujen juurikkai-
den osalta aumauskorvaus. Määrä sarakkeessa 
on 2.12. alkaen toimitettujen puhtaiden juurik-
kaiden määrä. 

Poikkeuksellisesti vuonna 2012 kaikille ma 
29.10. lukien toimitetuille juurikkaille makse-
taan aiemman ilmoituksen mukaisesti 1,30 €/tn 
suuruinen aumauskorvaus.

Leikehyvitys
Maksetaan edellisen syksyn aikana toimitettujen 
juurikkaiden osalta leikehyvitys. Määrä- sarake 
pitää sisällään myös mahdollisen seuraavalle 
vuodelle siirtyneen carry over osuuden. 

Kuljetus
Vähenn. tilimaksun kuljetuskorvaus
– Vähennetään edellisen käyntikauden aikana 
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Juri Jolkkonen suomalaisen sokeriliiketoiminnan vetäjäksi vuodenvaihteesta 2012/2013  
alkaen. 

Sucros Oy:n omistajat, Nordic Sugar A/S (80 %) ja Lännen Tehtaat Oyj (20 %) ovat nimittäneet 
Juri Jolkkosen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. KTM Juri Jolkkonen (40) siirtyy tehtävään 
VAASAN-konsernista, jossa hän on toiminut Suomen tuoreleipäliiketoiminnan johtajana. Hän 
on toiminut 18 vuotta erilaisissa liikkeenjohdon, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä 
pääasiassa elintarviketeollisuudessa, mm. Coca-Colalla ja Unileverillä. 

Juri Jolkkonen aloittaa Sucros Oy:n toimitusjohtajan tehtävässä 1. tammikuuta 2013.  
Sucros Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mats Liljestam kommentoi nimitystä: 

“Olemme iloisia voidessamme toivottaa Juri Jolkkosen tervetulleeksi Sucrokseen. Hänen vah-
va kaupallinen taustansa ja hyvä elintarvikealan kokemuksensa ovat valttina kehittäessämme 
edelleen sokerialan toimintaamme Suomessa. Palvelemme Suomessa sekä teollisuuden että 
vähittäiskaupan asiakkaita. Kuluttajat tuntevat hyvin kotitalouskäyttöön suunnatun kattavan 
Dansukker-erikoissokerien tuotevalikoimamme. Panostamme tulevaisuudessakin valikoi-
mamme jatkuvaan parantamiseen asiakkaillemme lisäarvoa tuottavien innovatiivisten tuot-
teiden ja palvelujen avulla.” 

Sucros Oy:lle uusi toimitusjohtaja

Tero Tanner, Sucros Oy

toimitettujen juurikkaiden kuljetuskorvausen-
nakko. Rivillä ei ole ilmoitettu yksikkömäärää, 
ainoastaan tilimaksuissa maksettu euromäärä.

Kuljetuskorvaus
– Maksetaan 100 % edellisen käyntikauden aika-
na toimitettujen juurikkaiden kuljetuskorvauk-
sesta. Määrä sarakkeessa on ko. ajankohtana 
toimitettu polsokerimäärä. Kuljetuskorvaus 
maksetaan koko toimitetulle sokerimäärälle 
riippumatta viljelysopimuksen täyttymisestä. 

Sekalaiset
Säätiömaksu (SjT)
– Vähennetään Sokerijuurikkaan Tutkimuskes-
kuksen säätiölle suoritettava kannatusmaksu. 
Määrä sarakkeessa on edellisen syksyn aikana 
tehtaalle toimitettu puhtaan juurikkaan määrä.

MTK/SLC-maksu
– Vähennetään MTK/SLC:lle suoritettava va-
liokuntamaksu. Määrä sarakkeessa on edellisen 
syksyn aikana tehtaalle toimitettu puhtaan juu-
rikkaan määrä.



Strube Scandinavia ApS. 
Viggo J. Steffensen
M +45 21 54 07 94

v.steffensen@strube.net

www.strube-international.net

Korkea sato ja hyvä taloudellinen 
tuotto

Nopea ja tasainen itävyys

Helppo listintä

Matala multapitoisuus

Varmistaa onnistuneen korjuun 
ja aumaamisen

Sopii kaikille maalajeille

columbus

Innovaatioita ja perinteitä

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

Varma valinta

columbus

Anz_Columbus 2013_Fin_165x240.indd   1 10.12.12   11:54
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Sateisen syksyn jälkeen toi-
voimme hyvää routatalvea, 
jotta maan rakenne ehtisi 

palautua syksyn huonoista nosto-
olosuhteista. Routaa olikin edel-
listä talvea selvästi enemmän ja 
Tuorlan mittauspellolta routa 
hävisi huhtikuun puolenvälin 
paikkeilla. Routa ei kuitenkaan 
parantanut maan huonoa raken-
netta. Koelohkojen kylvömuok-
kaus aloitettiin toukokuun toi-
sella viikolla, kaikilla koealueilla 
oli vaikeuksia saada aikaan hyvä 
kylvöpohja.
 
Kylvö
SjT:n uuden kylvökoneen ra-
kentaminen ja toimintakuntoon saaminen jäi 
viime hetkiin, mutta ensimmäiset kokeet sillä 
kylvettiin 9.5. Kylvökausi eteni alusta alkaen 
vaikeuksien saattelemana ja koko kasvukausi 
jatkui saman mallin mukaisesti. Kokeet taimet-
tuivat epätasaisesti ja jotkin alueet kuorettuivat. 
Koealueet jouduttiin haraamaan kuorettuman 
rikkomiseksi. Heinäkuun alkupuolella rivivälit 
olivat kuitenkin jo lähes kokonaan ummessa.  

Kasvinsuojelu
Kirppojen vioituksia havaittiin kasvustoissa 
paljon ja torjuntaruiskutus tehtiin välittömäs-
ti. Koealueiden rikkakasvitorjunta aloitettiin 
toukokuun loppupuolella. Yksivuotisten rikka-
kasvien torjunta onnistui hyvin. Yhdellä koe-
paikalla peltosauniota ja pelto-orvokkia esiintyi 
runsaammin ja niitä taimettui vielä ruiskutus-
tenkin jälkeen, jonka vuoksi koealue harattiin. 
Juolavehnä torjuttiin kahdelta koealueelta. 

Elokuun alussa näkyi koeruuduilla Ramulari-
aa jonkin verran ja kokeiden korjuuaikaan sitä 

esiintyi joillakin koealueilla melko paljon. Sateet 
jatkuivat koko korjuukauden ja vaikeuttivat 
kokeiden nostoa, nostokausi venyi vielä edellis-
vuotta pidemmäksi, viimeiset ruudut nostettiin 
vasta marraskuun lopussa.

Lajikekuvaukset
Diana KWS (KWS 2011) Sokeri- ja juurisados-
sa mittaria huomattavasti parempi vuosina 
2010–2012. Sokeripitoisuus mittarin luokkaa. 
Kukkavarsia vaihtelevasti kolmen vuoden 
kokeissa. Osoittanut jalostajan ilmoittamaa 
Aphanomyces-sietoa lievässä taimipoltetilan-
teessa myös SjT:n kokeissa.

Boogie (Maribo Seed 2012) Sokeri- ja juurisadol-
taan lajike on ollut kokeissa 2010–2012 mittaria 
parempi. Kukkavarsia lajikkeessa on ollut vaih-
televasti. Hyvä Ramularian sieto.

Corvinia (KWS 2013) Juurisadoltaan mittarin 
luokkaa. Lajikkeen sokerisato mittaria parem-
pi. Ei kukkavarsia kokeissa 2010–2012. Ramu-

Koekausi 2012 ja vuoden 
2013 lajikkeet

Tuorlan koealueelta nostettiin viimeiset juurikkaat 3.12.
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lariaherkkyys vaihteleva, altis tautipaineessa. 
Varauduttava ruiskuttamaan lehtisairauksien 
uhatessa.

Springbok (SES VanderHave 2013). Juuri- ja 
sokerisato mittarin luokkaa. Vuoden 2010–2012 
kokeissa kukkavarsia huomattavasti. Ramu-
lariaherkkyys vaihteleva, altis tautipaineessa. 
Varauduttava ruiskuttamaan lehtisairauksien 
uhatessa.

Columbus (Strube 2013) Sokeri- ja juurisato mit-
tarin luokkaa 2010–2012. Selvästi vähemmän 
kukkavarsia kolmen vuoden kokeissa muihin 
lajikkeisiin verrattuna.

Cactus (SES VanderHave 2012) Ankeroista sie-
tävä lajike. Juuri- ja sokerisadoltaan mittaria 
heikompi. Vuosina 2010–2012 sokeripitoisuus 
mittarien tasoa. Ei kukkavarsia kolmen vuoden 
kokeissa. Ramulariaherkkyys vaihteleva, altis 
tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan 
lehtisairauksien uhatessa.

Lucilla KWS (KWS 2009) Sokeri- ja juurisadol-
taan mittarin tasoa. Sokeripitoisuus mittaria pa-
rempi. Vaihtelevasti kukkavarsia, hyvä Ramula-
rian kestävyys.

SY Muse (Syngenta 2012) Sokeri- ja juurisato 
selvästi mittaria parempi vuosina 2010–2012. 
Sokeripitoisuus mittarin luokkaa. Vähän kuk-
kavarsia kolmen vuoden kokeissa. Ramularia-
herkkyys vaihteleva, altis, tautipaineessa syytä 
varautua ruiskutuksiin. Aphanomyces-sietoa 
lievässä taimipoltetilanteessa.

SY Loud (Syngenta 2012) Sokeri- ja juurisadol-
taan mittaria parempi. Sokeripitoisuus mittarin 
tasoa. Vähän kukkavarsia. Sietää jonkin verran 
Ramulariapainetta.

SY Cata (Syngenta 2011) Sokeri- ja juurisato huo-
mattavasti mittaria parempi 2010–2012. Myös 
sokeripitoisuus mittaria parempi. Kukkavarsia 
vaihtelevasti. Ramularian sietoa lievässä tauti-
tilanteessa.



 Lajikeuutuus 

 Korkein sokeripitoisuus 103 %*

 Taloudellinen kuljettaa

www.kws.com
KWS SCANDINAVIA A/S Jaakko Perttu, Puh.: 050 599 2714, Sähköposti: jaakko.perttu@kws.com

 * Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

 Makein valinta!

  CORVINIA

SOKERI %

103*

KWS_ANZ_CORVINIA_Juurikassarka_2012.indd   1 18.12.12   09:37
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Stinger (Maribo Seed 2012) Sokerisadoltaan mit-
tarin luokkaa vuosina 2010–2012. Sokeripitoi-
suus mittaria parempi. Kukkavarsia vaihtelevas-
ti. Ramularian sietoa lievässä tautitilanteessa. 
Osoittanut jalostajan ilmoittamaa Aphanomyces 
sietoa lievässä taimipoltetilanteessa myös SjT:n 
kokeissa.

Belvista (Maribo Seed 2013) Ankeroista sietävä 
lajike. Juuri- ja sokerisadoltaan mittarin luok-
kaa. Sokeripitoisuus mittaria alhaisempi. Kuk-
kavarsia vaihtelevasti kolmen vuoden kokeissa. 
Ramularia- herkkyys vaihteleva, altis tautipai-
neessa. Varauduttava ruiskuttamaan lehtisaira-
uksien uhatessa.

Susanna Muurinen, Marte Römer-Lindroos, Marja Turakainen, SjT

Arvioita lajikkeista vuosien 2010-2012 kokeiden perusteella
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Aphanomyces Ankeroinen Ramularia
SY Loud Syngenta 2012 + + + ++ ++ + ++
SY Muse Syngenta 2012 + +* - ++ +++ + +++
SY Cata Syngenta 2011 + + - ++ +++ +++
Lucilla KWS KWS 2009 ++ + +++ + + ++ ++
Diana KWS KWS 2011 ++ +* + + +++ ++ +++
Corvinia KWS 2013 + --* +++ + +++ ++
Stinger Maribo Seed 2012 X +* + + + ++ +
Boogie Maribo Seed 2012 ++ ++ ++ + ++ +++
Belvista Maribo Seed 2013 + (+) - - + - -
Columbus Strube 2013 + + +++ + - +
Cactus SesVanderHave 2012 +++ (+) --* +++ - + -
Springbok SesVanderHave 2013 ++ --* -- + + ++

--* Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa
- Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa
+* Lajikkeella jonkin verran Aphanomyces sietoa keväällä
(+) Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa
+ Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen
++ Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi
+++ Lajike tässä ominaisuudessa hyvä

Tauti/tuholaisten sieto
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•	 	Uusi	nopekasvuinen	lajike	-	
		 ”Start	up”-käsitelty
•	 Tasainen	juuren	muoto
•	Peittää	nopeasti	rivivälit
•	 Terve	juurikas
•	 Lajike,	jota	sinun	on	kokeiltava

springbok

w w w . s e s v a n d e r h a v e . c o m

SeSVanDerHave	lähelläsi	-	Olemme	avanneet	uuden	Skandinavian	edustuksen	erityisesti	Pohjoismaita	ja	Liettuaa	varten.	
Yhteyshenkilö	kaupallinen	johtaja	Henrik	Moller	+	45	21	49	14	24.

165x240mm_Springbok.indd   1 18-12-2012   08:55:34



14  –  Juurikassarka • Betfältet 3/2012

Kun juurikkaat ovat vielä nostamatta ja is-
kee kova pakkanen, ovat juurikkaat vaa-
rassa jäätyä. Jos juurikkaat pysyvät jääty-

neinä, ei ole mitään ongelmaa, sillä tehdas pystyy 
hyvin prosessoimaan jäisen juurikkaan. Niiden 
leikkaus onnistuu aivan samalla tavalla kuin niin 
sanottujen normaalien juurikkaiden. Ongelmia 
aiheuttaa, jos jäätynyt juurikas sulaa ja ulkolämpö-
tila nousee reilusti plussan puolelle ja juurikkaat 
alkavat pilaantua. Tällöin juurikas pehmenee ja 
leikkaus käy mahdottomaksi. Jäätymisen riski on 
vähäisempi, mikäli juurikkaat ovat kasvaneet pää-
osin maan pinnan alla ja runsas naatti suojaa niitä. 
Myös ennen pakkasia kertynyt lumi suojaa juurik-
kaita pakkaselta.

British Beet Research Organisation on tehnyt 
käyntikausina 2000/2001 ja 2001/2002 kokeita 
pakkasvioituksista juurikkaalla. Leudot eng-
lantilaiset talvet mahdollistavat sadonkorjuun 
myöhemmin ja samalla saadaan maksimoitua 
sokerisato. Riski sadonkorjuun lykkäämisessä 
on useat pakkasjaksot, jotka voivat tehdä juu-
rikkaista prosessointikelvottomia. Kokeet ovat 
osoittaneet juurikkaiden jäätyvän -2 ja -4 asteen 
välillä, mutta ilman suhteellisen kosteuden suh-
detta juurikkaan kruunun ja juuren jäätymiseen 
ei ole vielä pystytty määrittelemään tarpeeksi 
hyvin, jotta voitaisiin arvioida sadon riskialtti-
utta.

Jäätyneet juurikkaat

Kokeissa lämpötiloja tarkkailtiin jatkuvasti ter-
mistoreilla, jotka oli sijoitettu 50 cm taimien ylä-
puolelle, maahan 5 cm syvyyteen, juurikkaan 
kruunuun sekä juuren sisään 5 cm maanpinnan 
alapuolelle. Tarkoituksena oli tarkkailla jääty-
misen voimakkuutta kruunussa, joka sijaitsee 
maan pinnan yläpuolella ja altistuu suoraan kyl-
mälle ilmalle ja juuressa, johon vaikuttaa maan 
lämpötila.

Juurikkaan jäätyminen ja pakkasen 
voimakkuus
Talvella 2001/2002 koealueiden maalajeina oli-
vat kevyt hiekkainen savikko (a light sandy 
loam) ja mutasuoturve (a fen peat). Maaperällä 
on suuri lämmönvarastointikapasiteetti ja se 
viilenee hiljalleen, jolloin suuret ilman lämpö-
tilavaihtelut aiheuttavat vain pieniä ja hitaita 
muutoksia maaperän lämpötilassa. Varsinkin 
alkutalvesta maa viilenee hitaasti, koska se on 
luonnollisesti lämmin ja pakkaset ovat yleen-
sä leutoja. Joulun ajan pakkasten aikaan koe-
paikkojen maaperä on tavallisesti +4 astetta ja 
leutojen pakkasten (max -4 oC) tai niiden lyhyt-
kestoisuuden takia pakkanen onnistui laske-
maan maaperän lämpötilan vain hiukan alle +1 
asteen. Juuren lämpötila laski alimmillaan -0,5 
asteeseen ja kruunun -2 asteeseen. Uudenvuo-
den pakkasten aikaan  maaperä oli jo viileämpi, 
lämpötilaltaan 1-2 astetta ja ulkolämpötila laski 

Miten jäätyminen vaikuttaa pellolla
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tuolloin alimmillaan -14 asteeseen, joka alensi 
maaperän lämpötilan nollaan. Juuren lämpötila 
oli silloin alimmillaan -3 astetta, kun kruunun 
lämpötila laski jo -7 asteeseen.

Jäätymisriskin arviointi
Kokeet osoittavat, että juurikkaan kruunu ja juuri 
jäätyvät eri asteikoilla, sillä juurta suojaa maape-
rä. Pystyäkseen ennustamaan jäätymisen riskit 
pitäisi olla mahdollista suhteuttaa ulkolämpö-
tila ja juurikkaan eri osien altistumisen voimak-
kuus pakkasvaurioille. Tuloksien avulla tehtiin 
taulukko mahdollisesta pakkasvaurion riskistä. 
Taulukko on hyödyllinen, kun on käytettävissä 
hyvä pitkäaikainen sääennuste, jolloin voidaan 
tehdä strategisia päätöksiä. Esimerkiksi, kun pak-
kasriski kasvaa, olisi turvallista olla maassa enää 
sellainen määrä juurikasta, jonka korjuu onnistuu 
viikossa. Mikäli juurikkaat pysyvät jäässä riittää, 
että ne toimitetaan tehtaalle ennen sulamista. Jos 
vain kruunu on saanut pakkasvaurioita riittää, 
että vaurioitunut osa listitään pois. Juurikas voi 
myös palautua maassa ollessaan, jos on mahdol-

Juurikkaan pilaantuminen johtuu mikro-
bien aiheuttamista kemiallisista muutok-
sista. Varsinkin juurikkaan jäätymisen ja  

 uudelleen sulamisen aiheuttama juurikasso-
lukon hajoaminen kiihdyttää pilaantumista. 
Juurikkaiden liian rajusta käsittelystä johtuvat 
haavapinnat altistavat juurikasta mikrobien 
hyökkäyksille. Myös varastointi liian korkeassa 
lämpötilassa hajottaa juurikkaan alkuperäisen 
koostumuksen.

Mikrobit hajottavat sokeria ja muodostavat po-
lysakkarideja, dekstraaneja ja levaaneja. Sokerin 

hajoaminen vähentää tietenkin sokerisaantoa, 
mutta sen lisäksi pitkät polysakkaridimolekyy-
lit vaikeuttavat tehtaalla mehujen suodattamis-
ta ja hidastavat kiteytysprosessia. Suodatuksen 
helpottamiseksi käytetään kalliita apuaineita 
(hinta satoja euroja kilolta). Niidenkään teho ei 
riitä loputtomiin ja ennemmin tai myöhemmin 
joudutaan laskemaan leikkauskapasiteettia ja 
siten pidentämään käyntikautta tehtaan ja vilje-
lijöiden harmiksi. Jo yksi prosentti pilaantunutta 
juurikasta vaikuttaa tehtaan kapasiteettiin mer-
kittävästi. Loppukäynnissä on yleensä hylätty 
kuormia, kun muutama pilaantunut kuorma on 

Jäätyneen juurikkaan prosessointi

Jäätynyt juurikas on tuoreen juurikkaan veroinen. Suomen oloissa jäätymisen 
vanavedessä kulkee aina juurikkaan pilaantuminen. Tämä on tehtaan kannalta 

erittäin vakava asia.

lista lykätä korjuuta. Sitä, miksi osalla lajikkeista 
on kyky sietää ja palautua pakkasvaurioista, ei 
ole täysin ymmärretty. Tutkijat spekuloivat, että 
syynä ovat erilaiset vesipitoisuudet juurikkaissa 
eli juurikas, jonka vesipitoisuus on suurempi, on 
myös riskialttiimpi pakkasvaurioille. Aiemmat 
kokeet ovat myös osoittaneet, että korkearavin-
teisissa maissa kasvavien juurikkaiden kruunus-
sa on korkeampi vesipitoisuus kuin vähäravintei-
sissa maissa kasvavien juurikkaiden kruunussa.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että juurikkaan 
maan yläpuolella kasvava osa on herkin pakkas-
vaurioille ja mikäli maa on ravinteikas, on juurik-
kaan palautuminen vaurioista epävarmempaa. 
Jos juurikkaat ovat saaneet pahoja pakkasvauri-
oita ja ovat edelleen jäässä, olisi ne hyvä toimittaa 
tehtaalle ennen niiden sulamista. Jos vain kruunu 
on pakkasvaurioitunut riittää, että vaurioitunut 
osa listitään pois. 

Lähde:British Beet Research Organisation, Volume 70 no. 3 

Autumn 2002 s.41-45

Marika Muntola, Sucros Oy
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mariboseed.com

Juurikkaat ovat 
luonnollisesti vihreitä 
-  niin sadonkorjuun aikaan kuin kylvettäessäkin

Maribo seedin 
huippulajikkeille tyypillisiä 
ominaisuuksia:

·  erittäin suuri juurisato ja 
 korkea sokeripitoisuus

·  terveet lehdet

·  seed Plus -käsitelty

·  satoisa uutuuslajike joka soveltuu 
ankeroispelloille

·   hyvä vastustuskyky ramulariaa 
vastaan

·  erittäin korkea sokerisato

·   Paras valinta suurille 
 toimitusetäisyyksille

·  Clean Beet -juurikas

·  seed Plus -käsitelty

     stinger Boogie Belvista

Maribo seed · højbygårdvej 31· Dk-4960 holeby
tel: +45 5446 0700 · Fax: +45 5446 0701

www.mariboseed.com · info@mariboseed.com

Boogie 

No 1
iN trials 2013
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Jäätyneestä/pilaantuneesta juurikkaasta sokeria höyrynä taivaalle 2012 !

jumittanut prosessin kokonaan. Kun pilaantu-
neen juurikkaan määrä nousee riittävän suurek-
si, tulee koko prosessointi mahdottomaksi.

Melassimäärä 
Kiteytyksen vaikeutumisen ja ”epäsokereiden” 
lisääntymisen myötä melassimäärä kasvaa. Täl-
lä käyntikaudella päivittäinen melassimäärä 
nousi kauden alusta loppuun mennessä sadalla 
tonnilla. Tarkoittaen, että melassiin jäänyt sokeri 
lisääntyy samassa suhteessa, eli kidesaanto huo-
nonee edelleen.

Mehun väri
Pilaantuneesta juurikkaasta saatava mehu on 
värikkäämpää, jolloin lingoissa tehtävää vesi-
pesua on lisättävä. Lisäys sulattaa normaalia 
enemmän sokeria, joka menee uudelleenkitey-
tykseen lisäten energiakulutusta. Huonojen 
mehujen sisältämät kalkkisuolat saostuvat haih-
duttimien ja lämmönvaihtimien lämpöpinnoille, 
heikentäen lämmönsiirtoa ja kasvattaen edel-

leen energiankulutusta. Kalkkisuolojen kurissa 
pitämiseksi joudutaan mehuun annostelemaan 
soodaa. Soodan sisältämä natrium on tunnetusti 
erittäin melassigeeninen (lisää melassimäärää).

Pilaantuneesta juurikkaasta uuttuu tavallista 
enemmän aineita uitto- ja pesuvesiin ja ne lisää-
vät jätevesikuormaa. Vedessä oleva orgaaninen 
aine saadaan toki talteen biokaasuna mutta so-
keri on liian kallista käytettäväksi polttoaineena.

Sokerin laatu
Ensimmäisiä merkkejä pilaantumisesta ja ehkä 
tärkein seuraus on sen vaikutus tuotettavan so-
kerin laatuun. Todella pienet polysakkaridijää-
mät aiheuttavat monilla teollisilla loppukäyttä-
jillä sokeriliuoksissa epätoivottua samentumaa. 
Tämä oli syy miksi tehtaan sokerisiiloa ei tänä 
vuonna voitu kokonaan täyttää, vaan loppu-
käynnin sokerit sijoitettiin erilliseen vuokrava-
rastoon, jotta siilossa olevan sokerin hyvä laatu 
säilyisi.

Hans Nurmi, Sucros Oy
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Villijuurikkaan taustaa
Villijuurikas (rikkajuurikas) ei kuulu samaan 
kasvilajiin luonnonvaraisen villijuurikkaan Beta 
vulgaris subsp. maritiman (merenrantajuurikas) 
kanssa, vaan se kuuluu samaan Beta vulgaris 
subsp. vulgaris –lajiin, johon myös viljelty sokeri-
juurikaskin kuuluu. Villijuurikas kehittyy maa-
han jääneestä juurikkaanosasta (palanen juurta 
tai juuren kanta) tai edellisen kasvukauden kuk-
kavarsien tuottamista siemenistä, jotka säilyvät 
maassa ja lähtevät itämään seuraavina vuosina.

Viljellyllä juurikkaalla on kukkavarsien muo-
dostumiseen kaksi syytä. Juurikas voi muodos-
taa kukkavarren jo kylvövuotena, jos sen ver-
nalisaatioaste täyttyy. Näin voi käydä aikaisten 
kylvöjen yhteydessä tai myöhemmin kylvöjen 
jälkeen, jos olosuhteet muuttuvat kylmiksi. Toi-
sen tyyppisiä kukkavarsia voi muodostua, kun 
yksivuotisen kasvin siitepöly risteytyy viljellyn 
lajikkeen kanssa. Tämä on harvinaista kaupal-
lisessa siementuotannossa, mutta mahdollista. 
Tällöin yksivuotisuus on dominoivampi ominai-
suus ja risteytyneestä siemenestä muodostunut 
juurikas tuottaa kukkavartta jo ensimmäisenä 
vuonna.

Yksi kukkavarrellinen kasvi, nostoihin asti pel-
lolle jätettynä, voi tuottaa 1 500 itävää siementä. 
Kun siemenet hautautuvat maahan, osa niistä 
siirtyy lepotilaan useiksi vuosiksi. Pitkäaikaiset 
kokeet Englannissa ovat osoittaneet, että yksi 
neljäsosa siemenistä, 20 cm syvyydessä maassa, 
oli kuuden vuoden jälkeenkin vielä elinvoimai-
sia. Myös syvyyden vaikutusta itävyyteen tut-
kittiin ja tulokset osoittivat, että voi kulua jopa 
kahdeksan vuotta ennen kuin kaikki siemenet 5 
cm syvyydestä ovat itäneet, mutta jopa 15 vuot-
ta ennen kuin kaikki siemenet ovat itäneet 50 cm 
syvyydestä. 

Villijuurikas
Yhä useammalla viljelijällä on vaikeuksia lisääntyvien 

villijuurikaskasvustojen kanssa. Miten tähän on päädytty? Yhdenkin 
kukkavarren jättäminen peltoon muodostaa maahan pitkään säilyvän 

siemenpankin ja tuo mukanaan vuosia kestävän torjuntaurakan.

Satovaikutus
Muiden rikkakasvien tavoin villijuurikas aihe-
uttaa ongelmia juurikaskasvustoissa. Rikkakas-
vina se kilpailee valosta, ravinteista ja vedestä ja 
vähentää juurikassadon määrää. On mitattu, että 
yksi villijuurikas/m2 vähentää juurikassatoa 10 
prosentilla. Muita sadon laatuun mahdollisesti 
vaikuttavia tekijöitä voi ilmetä villijuurikaskas-
vuston ollessa suuri. Sadon joukkoon joutuneet 
kovat villijuurikkaan juuret voivat aiheuttaa 
ongelmia tehtaalla leikkauksessa ja lisäävät epä-
puhtauksien määrää uutossa.

Torjuntamahdollisuudet
Juurikaspeltojen puhtaana säilymiseksi on tär-
keää estää kaikkien kukkavarsien siementuotto 
kokonaan. Villijuurikkaat taimettuvat keväällä 
samaan aikaan normaalin kaupallisen juurik-
kaan kanssa, joten niiden torjunta juurikaspel-

Ensimmäisen vuoden kukkavarsi, joka tuot-
taa itäviä siemeniä.
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loilta onnistuu parhaiten viljelykierron avulla. 
Syysviljakasvustot voivat tukahduttaa tehok-
kaasti villijuurikkaiden itämistä keväällä ja vil-
joilla käytettävät herbisidit tuhoavat itäneet vil-
lijuurikkaat kevätviljakasvustoista. Siirryttäessä 
villijuurikkaan saastuttamilta lohkoilta viljaan, 
maan kyntö kannattaa tehdä matalaan. Näin 
suurin osa itävistä siemenistä taimettuu ja tulee 
torjuttua viljakasvustossa, kun taas siirryttäessä 
viljalta juurikkaalle kyntöä kannattaa syventää 
(jos mahdollista), jolloin jäljellä olevat villijuu-
rikkaan siemenet hautautuvat syvälle, eivätkä 
idä niin helposti juurikaskasvustossa.
 
Mitä menetelmiä on villijuurikkaiden torjuntaan 
juurikaskasvustoista? Torjuntamenetelmät vaih-
televat pellon villijuurikasmäärän mukaan. Kun 
kukkavarsia on kasvustossa alle 100 kpl/ha, 
kannattaa ne kerätä pois pellolta käsin. Määrän 
ollessa 100–1 000 kpl/ha on syytä käyttää ha-
rausta heti alkukasvukaudella riviväleissä kas-
vavien villijuurikkaiden poistamiseksi. Tämän 
lisäksi käsinperkaus riveistä on tehtävä mah-
dollisimman tarkasti. Kun villijuurikasmäärä on 
1 000–10 000 kpl/ha, on haraus toistettava use-
ampaan kertaan. Tämän lisäksi riveissä oleviin 
villijuurikaskasvustoihin voi käyttää glyfosaa-
tin sivelykäsittelyä. Käsittely on syytä tehdä 
tarpeeksi ajoissa, ettei glyfosaatin vaikutuksesta 

mätäneviä villijuurikkaan juuria joudu noston 
yhteydessä aumaan ja tehtaalle. Villijuurikas-
määrän ylittäessä 10 000 kpl/ha suositellaan 
useampaa harausta ja useampaa glyfosaatin si-
velykäsittelyä riveissä olevien villijuurikkaiden 
torjumiseksi. Jos pellolla on suuria villijuuri-
kasryppäitä, suositellaan niiden leikkaamista 
maan tasalle. Juurikkaan noston tulisi tapahtua 
mahdollisimman aikaisin, jotta siementen liial-
linen tuleentuminen estyisi. Juurikkaan noston 
jälkeen maa olisi hyvä jättää kyntämättä. Seuraa-
vana vuonna olisi suositeltavaa kylvää lohkolle 
viljaa suorakylvönä.

Ensimmäisen vuoden kukkavarsi, joka ei vält-
tämättä tuota itäviä siemeniä.

Villijuurikkaan kukkavarsi, joka tuottaa 
itäviä siemeniä.

Susanna Muurinen, SjT
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Täydennysojituksella 
juurikasmaa kuntoon

Käytännön kokemuksia vanhan 
salaojituksen täydentämisestä
Viime kesänä päätimme tehdä kahdelle 
lohkolle täydennyssalaojituksen. Vuoden 
2011 syksyllä lohkoilla oli vaikeuksia so-
kerijuurikkaan nostossa. Kasvulohkoille 
tehtiin uudet imuojat vanhojen ojien vä-
leihin.

Täydennysojitus on pitkän suunnittelun 
ja mietinnän tulos. Tarvetta salaojituksen 
parantamiseen on ollut jo kymmenen 
vuotta, mutta nyt ryhdyttiin tuumasta 
toimeen. Alkuperäinen salaojitus on vuo-
delta 1962. Ojitukseen on vuosien saatos-
sa tehty joitakin pieniä lisäyksiä. Lohkon 
maalaji on hieno hieta. Alkuperäinen tiiliputkel-
la tehty ojitus on täysin toimiva, mutta imuojien 
väli, noin 20 metriä tai enemmän, on liian suuri. 
Mitään tukoksia näissä salaojissa ei ole ollut.  

Salaojitusprojekti alkoi ennen puinteja ojittajan 
tilaamisella. Hemmilä Oy lupautui tekemään 
kyseisen urakan.

Sateisen kesän jäljiltä kaurakasvustosta 
löytyivät vanhojen salaojien paikat vie-
lä puintien yhteydessä. Kaurakasvusto 
oli aina salaojan kohdalla huomattavasti 
muuta kasvustoa pidempää. Nämä van-
hat ojat merkittiin pellolle. Puintie jälkeen 
käytiin tarkastamassa muutamia kasvus-
tosta merkittyjä ojan paikkoja kaivamalla 
salaoja näkyviin. Kasvustosta tehty mer-
kintä onnistui ja salaojat löytyivät helpos-
ti. Loput vanhojen ojien paikat katsottiin 
mittaamalla. Kun vanhat ojat oli paikan-
nettu, merkittiin uudet imuojan paikat 
vanhojen väliin. Ojien numerot merkit-
tiin ojan kumpaankin päähän. Suunnitte-
lutyö tehtiin itse.

Salaojasoran tarjonnassa on paikallisesti hyvin 
suuria vaihteluita sekä laadussa että hinnassa. 
Päädyimme ottamaan soran Kankaanpäästä, 
laadultaan erinomaista mutta kallista. Muut 
vaihtoehdot Ulvilassa olisivat olleet Köyliö tai 
Säkylä. Hyvälaatuiseen soraan päädyttiin, kos-

Laserin ohjaamana syntyy hyvää ja suoraa ojaa.

Salaojakarttaan on punaisella merkitty uudet 
ojat.
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ka haluttiin varmistaa salaojituksen onnistumi-
nen ja mahdollisimman pitkä käyttöikä. Salao-
jahiekan hinta on 4–6,5 € m3 ja rahti noin 5 €/
m3 50 kilometrin matkalta. Hiekan tarve on noin 
1m3/8–10 metriä valmista salaojaa. Soran tar-
peen vaihtelu johtuu sorasilmäkkeiden määräs-
tä. Tässä ojituksessa sorasilmäkkeitä tehtiin alle 
10 metrin välein.

Hemmilä Oy:n piti aloittaa salaojitus lokakuun 
viides päivä. Vettä satoi kuitenkin torstaista 
eteenpäin loppuviikolla noin 150 mm. Ojitus-
töihinkin tuli pieni kuivattelutauko. Salaojitus 
alkoi kuitenkin jo tiistaina 9. päivä lokakuuta.  
Yllätykseksi pelto kantoi erittäin hyvin, vain so-
ran lastauspaikka pellon päisteellä oli liejuinen. 
Kahden päivän aikana salaojaa syntyi noin 2 300 
metriä kahdelle lohkolle. Kaivurilla jouduttiin 
kaivamaan vain noin 200 metriä, koska kiviä oli 
liian paljon tässä kohtaa. Salaojien vaaitus kopi-
oitiin vanhojen ojien mukaiseksi ja toteutettiin 
suoraan salaojakonetta ohjaavan laserin avulla. 

Ojituksen kustannukset
Salaojan kaivaminen salaojakoneella, sorastus, 
putken lasku ja ruokamullan pudotus maksaa 
1,80 €/metri. Jos oja joudutaan kaivamaan kaivu-
rilla, on hinta noin puolet kalliimpi. Liitoskappa-
leiden, putkien, kaivojen ja laskuaukkojen hinnat 
vaihtelevat niiden koon mukaan. Liitosten yms., 
teko on hinnoiteltu erikseen.

Salaojakaivannot tukittiin omana työnä. Tukki-
minen sujui hyvin kahdella traktorilla. Toisessa 
koneista oli etukuormaaja, jolla vietiin kaivannois-
ta tulleet kivet pois ja tukittiin kaivurin kaivamat 
aloitusmontut. Traktorin ja takalanan yhdistelmäl-
lä salaojakaivannon tukkiminen onnistui hyvin. 
Ojat oli tukittu samana iltana, kun salaojakoneet 
olivat lähteneet ja lohkot kynnettiin jo seuraavana 
päivänä, jolloin syksyn märkyys ei ehtinyt haittaa-
maan työtä. 

Tässä ojitushankkeessa urakoitsijan töiden ja tar-
vikkeiden osuus oli noin 2,30 €/m. Salaojasora 

maksoi noin 1,5 €/m. Hehtaarille tuli uutta ojaa 
noin 350 metriä eli kustannus oli noin 1 330 €/
ha. Kaikki tässä jutussa esillä olevat hinnat ovat 
alvittomia hintoja. Oman työn osuutta en ole 
hinnoitellut. Kahdelta koneelta meni tukkimis- 
ja tasaustöihin yhteensä noin 16 tuntia. Ojitusta 
ennakoiviin töihin ja suunniteluun meni aikaa 
noin 16 tuntia.

Salaojitukseen voi hakea valtion investointitu-
kea. Avustusta voidaan myöntää enimmillään 
20 % ja korkotukilainaa enintään 70 % hyväk-
syttävistä kustannuksista. Hyväksyttävät enim-
mäiskustannukset ovat maalajista riippuen 
2 800–3 200 €/ha. Salaojainvestointiin ei myön-
netä tukea, ellei hakemuksen perusteella tuen 
määrä ole vähintään 2 000 euroa. Jos salaojituk-
seen haetaan vain avustusta, niin hankkeen kus-
tannusten on oltava vähintään 10 000 euroa, että 
tukea voidaan myöntää. Lisätietoja investointi-
tuista ja hakuajoista saa Mavin internetsivuilta.

Tääl on tarpeeks soraa.

Markus Anttila, Sucros Oy
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Valmisteilla oleva ja vuonna 2014 voi-
maan tuleva uusi ympäristötukiohjelma 
koskettaa myös juurikkaanviljelyä. Täl-

lä hetkellä ympäristötukityöryhmä valmistelee 
tarkennusta typpi- ja fosforilannoitustasoihin. 
Kuluneen kasvukauden aikana Sokerijuurik-
kaan Tutkimuskeskus (SjT) on tehnyt useita 
fosforilannoituskokeita juurikkaalla. Näiden 
kokeiden tavoitteena on ollut lisätä tutkimustie-
toa työryhmän käyttöön juurikkaan todellisesta 
fosforin lannoitustarpeesta.

Starttifosforin käyttö
Kasvukaudella 2012 SjT:n kokeissa testattiin 
starttifosforin käyttöä kahdella, fosforiluvuil-
taan eroavalla juurikasmaalla. Viljelylohkojen 
fosforiluvut olivat 25 g/l maata (korkea) ja 47 
mg/l maata (arveluttavan korkea). Kokeessa 
starttilannoitteena käytettiin kuutta eri lannoite-
valmistetta ja fosforin käyttömäärät vaihtelivat 2 
ja 10 kg/ha välillä.

Sokerijuurikkaan 
fosforilannoituskokeita 2012

80-luvulta tähän päivään on sokerijuurikkaan lannoitusta (NPK) tarkennettu 
huomattavasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Fosforilannoituksen 

osalta muutos on ollut suurinta, sokerijuurikkaan keskimääräinen 
fosforilannoitusmäärä on alentunut tänä aikana huomattavan paljon eli 66 kg/ha 

(Kuva 1).

Vuoden 2012 alustavat koetulokset osoittivat 
selvästi, että fosforin levitysmäärällä on vaiku-
tusta satoon, ei niinkään itse valmisteella (Kuva 
2). Kun fosforia annettiin 10 kg/ha, sato oli 
huomattavasti korkeampi ja erosi merkittävästi 
muista fosforilannoitusmääristä. Myös muilla 
pienemmillä fosforimäärillä oli satoa nostava 
vaikutus kontrollikäsittelyihin verrattuna, jois-
sa fosforilannoitus oli jätetty kokonaan pois tai 
koealueelle oli levitetty 10 t/ha kalkkia keväällä. 
Sokeripitoisuuteen starttifosforilla ei ollut mer-
kittävää vaikutusta. Starttifosforihyötyjä juurik-
kaalla on tutkittu laajasti myös Yhdysvalloissa jo 
vuonna 2005. Myös siellä tulokset osoittivat po-
sitiivista sadon lisäystä käytettäessä alle 10 kg/
ha starttifosforimääriä sijoitettuna siemenen alle 
tai sen viereen. 

Myös starttifosforin käytön vaikutusta eri 
lajik keiden satopotentiaaliin testattiin yhdellä 
koelohkolla. Kokeeseen oli pyritty löytämään 
lajik keita, jotka poikkeavat toisistaan kasvuryt-

miltään tai viljelyvuosil-
taan. Kokeessa oli muka-
na vanha lajike Moldau 
ja uudemmat lajikkeet 
Charleston, Levi ja SY 
Cata. Kokeessa käytettiin 
kolmea eri fosforilannoi-
temäärää seuraavasti: 
ympäristötuenehtojen 
mukaan sallittu lannoite-
fosforinmäärän tälle loh-
kolle oli 14 kg/ha (P-luku 
20 mg/l savi rm) lisäksi 
käytettiin 14 kg P/ha + 

Kuva 1.

N kg/ha P kg/ha K kg/ha Sato t/ha Lannotteena kg/ha Agronominen tehokkuus kg/kaha
1980 150 80 130 21500 750 29
1985 150 60 110 27600 750 37
1990 140 40 55 34700 700 50
1995 130 35 45 26200 650 40
2000 115 20 45 35500 575 62
2007 106 14 56 42000 530 79
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5 kg P/ha (starttilannoitteena), lisäksi 43 kg P/
ha joka oli juurikkaan laskennallinen tarve tälle 
lohkolle. Starttilannoitus lisäys tehtiin nestelan-
noitteena siemenriviin. Kokeen satotuloksissa 
lannoitekäsittelyjen välillä oli merkittävää eroa, 
vaikka lajikekohtaisesti lannoitekäsittelyt eivät 
eronneet merkittävästi toisistaan (Kuva 3). Tu-
losten perusteella kaikilla lajikkeilla starttifosfo-
ri lisäsi juurikkaan satoa. Korkein sokeriprosent-
ti saavutettiin kuitenkin korkeimmalla fosfori-
lannoitusmäärällä.

Kuva 2. Starttilannoituksen vaikutus satoon.

Pohjaten aiempiin SjT:llä tehtyihin fosforilan-
noitustutkimuksiin ja tämän kasvukauden 
alustaviin tuloksiin on SjT jättänyt uutta ympä-
ristötukiohjelmaa valmistelevalle työryhmälle 
esityksen, jossa juurikkaan fosforilannoitusrajat 
pidettäisiin ennallaan, mutta viljavuusluokissa 
korkea ja arveluttavan korkea sallittaisiin startti-
fosforin käyttö.

Kuva 3. Lajikkeiden välillä ei eroja fosforin hyödyntämisessä mutta kaikki 
lajikkeet hyödynsivät starttifostorin tehokkaasti.

Susanna Muurinen, SjT

P  14 P  43 P  14  +  5
Moldau 33.0 29.1 40.9 P14 32.5
Charlston 31.0 34.6 37.0 P43 33.9
Levi 30.7 31.7 37.7 P14+5 39.7
Cata 35.4 40.0 43.5
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Edenhall haluaa kiittää kuluneesta vuodesta ja 
toivoo kaikille menestyksekästä uutta vuotta!

Edenhall vill tacka för det gångna året och 
önskar alla ett framgångsrikt nytt år!

Myynnissä uusia 18-rivisiä Beetmaster kylvökoneita 
ensi kevään kylvöihin tarjoushintaan 24.900€ + alv.

Tehdaskunnostettu Edenhall 733 1999 hintaan 295 000 sek. 
Hintaan lisätään rahti 2400€ + alv. Kone sijaitsee Mietoisissa!

Tume Beetmaster 18-rivinen kylvökone

Tyskarna testar på flera håll i landet detta 
år radavstånd ner till 30 cm och även 
odling under duk. Därför ville vi också i 

Finland testa saken för att snabbt kunna jämföra 
resultaten med Tyskland och på samma gång 
undersöka om detta är något som kunde lyckas 
även ännu bättre i Finland på grund av vårt kalla 
klimat på våren.  

Försöket utfördes på Tuorla lantbruksskola i Pi-
kis, med hjälp av en gammal Tume såningsma-
skin för att lätt kunna ändra radavståndet. Göd-
seln spreds på ytan i samband med sådden, på 
grund av praktiska svårigheter med placerings-
gödsel när radavståndet krymper. Duken sattes 
på förhand och togs bort vid besprutningarna. 
Radavståndet i försöket var 30 cm och likaså frö-
avståndet 30 cm, detta grundar sig på tanken att 
fröet skall ligga på lika avstånd till alla håll. Som 
jämförelse såddes radavstånd med normala 47,5 
cm och fröavstånd 24 cm. Båda radavstånden 
utfördes under duk och utan duk för att kunna 
jämföra resultaten. 

Försöket såddes den 29.5. 
och täcktes med duk föl-
jande dag. Vid första be-
sprutningen öppnades ru-
torna under duk och sattes 
på följande dag, vid andra 
besprutningen togs duken 
bort, totalt låg försöken un-
der duk i 22 dygn. Samman-
lagt besprutades försöket 
tre gånger. Upptagningen 
skedde den 27.9.

Försök med olika radavstånd 
och odlingsduk

Ett steg i rätt riktning mot 20-20-20 projektet kunde kanske vara att odla 
sockerbetor under duk och med närmare radavstånd. Iden vad gäller närmare 
radavstånd har redan testats i England på sjuttiotalet och odling under duk 

förekommer redan i specialodlingar på många håll.

Resultat
Resultaten visar att det finns lite att hämta med 
närmare radavstånd och duk. Sen måste man 
ju räkna skilt vad som lönar sig, men i strävan 
till högre skördar måste alla möjligheter till för-
bättring testas oavsett högre eller lägre avkast-
ning. Försöken gödslades med samma mängd 
per hektar, men högre kostnader vid 30 cm 
radavstånd uppstod bl.a. med högre frökost-
nader per hektar och mera arbete med duken. 
Besprutningen gjordes precis som vid vanligt 
fröavstånd. Upptagningen krävde inga större 
förändringar när man hade tillgång till en enra-
dig upptagare, men i större skalig odling måste 
man nog räkna med ett lite högre hektarpris för 
upptagningen. 

Skörden under duk gav både mera vad gäller 
vanligt radavstånd och närmare radavstånd, 
sockret påvisade inga märkbara skillnader i 
detta försök vad gäller duk eller utan duk. I kva-
liteten märktes inga märkbara skillnader. Vid 
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Tume Beetmaster 18-rivinen kylvökone

betraktande av 
resultaten måste 
man komma ihåg 
att detta är resul-
taten efter ett år.

Försök med min-
dre radavstånd 
fortsätter. Intres-
sant kunde vara 
om man i framti-
den kunde använ-
da bioplastduk 
som bara täcker 
raden och om man ännu till kunde täcka raden 
maskinellt i samband med sådd skulle detta vara 
ett stort framsteg. Bioplastduken skulle sedan ef-
ter några veckor försvinna automatiskt. Detta är 

nog den rätta vägen att fortsätta om man tänker 
sig att detta skulle bli aktuellt i större skalig od-
ling någon gång i framtiden. 

Markus Sjöholm, SjT
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KWS:n peltopäivät kiinnostivat 
viljelijöitä

KWS:n järjestämät peltopäivät pidettiin 
tänä vuonna Euran Harolassa 10.7. sekä 
Perniön Pohjankartanossa 12.7. Tilai-
suuksiin oli kutsuttu kaikki Sucroksen 
juurikkaan viljelijät. Peltopäiville osallis-
tui yhteensä noin 150 viljelijää. Sateisesta 
kesästä huolimatta molempia peltopäiviä 
saatiin viettää poutasäässä.

Peltopäivien ohjelma aloitettiin kuuntele-
malla ajankohtaisia asioita sokerijuurik-
kaan viljelystä. Sucroksen edustaja kertoi 
tehtaan terveiset ja näkymät meneillään 
olevasta satokaudesta. Päivän yhtenä teemana oli juurikasankeroisen torjuntaan käytettävien sanee-
rauskasvien viljely. Saneerauskasvien viljelykokeista ja viljelystä oli kertomassa Hanne Riski Soke-
rijuurikkaan Tutkimuskeskuksesta (SjT). SjT:ltä löytyy kattavaa tietoa saneeraamiseen soveltuvista 
kasveista sekä niiden viljelystä ja koetuloksista.

Toisena teemana oli sokerijuurikkaan rikkakasvien torjunta. Bayer Crop Science ja KWS ovat yhdessä 
jalostaneet uuden sokerijuurikaslajikkeen, joka kestää sille kehitettyä rikkakasvien torjunta-ainetta. 
Aine torjuu tehokkaasti yleisimmät rikkakasvit. Menetelmä vähentäisi rikkakasviruiskutusten mää-
rää sekä antaisi pelivaraa ruiskutusajankohtaan.  Lajike on vasta testausvaiheessa, eikä sitä aivan 
lähivuosina ole vielä mahdollista saada viljelyyn. Tärkeä huomio on, että lajike ei ominaisuuksistaan 
huolimatta ole GMO-lajike. Rikkakasvitorjunnan helpottuminen kiinnosti viljelijöitä. Uutta teknolo-
giaa oli esittelemässä Bayer Crop Sciencin Janne Laine.

Laaja valikoima lajikkeita esillä
Puheenvuorojen jälkeen siirryttiin pellonlaidalle tutustumaan KWS:n markkinoilla oleviin sokeri-
juurikaslajikkeisiin; korkeasatoiseen Diana KWS:ään sekä viljelyvarmaan Lucilla KWS:ään. Näiden 
lisäksi esillä oli neljä muuta lajiketta, joista mahdollisesti saadaan uusia markkinalajikkeita Suomeen.

Sokerijuurikaslajikkeiden lisäksi Euran peltopäivillä esiteltiin myös KWS:n jalostamia viljoja sekä 
ruokaperunalajikkeita. Perniön peltopäivillä esiteltiin KWS:n omia juurikasankeroisen torjuntaan 
tarkoitettuja saneerauskasveja.

KWS kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita viljelijöitä sekä paikalla olleita asiantuntijoita! 

Vähemmän haasteellista tulevaa viljelykautta toivottaen, 
Jaakko Perttu, KWS



 Korkein sokerisato virallisissa
 lajikekokeissa 106 %*

 Varmoja ja korkeita sokerisatoja jo vuosia

 Lajike parhaimman tuloksen saavuttamiseen

www.kws.com
KWS SCANDINAVIA A/S Jaakko Perttu, Puh.: 050 599 2714, Sähköposti: jaakko.perttu@kws.com

 * Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

 Sokerisadon nostaja

  DIANA KWS

SOKERISATO

106%*

KWS_ANZ_DIANA_Juurikassarka_2012.indd   1 18.12.12   09:39



Strube Scandinavia ApS. 
Viggo J. Steffensen
M +45 21 54 07 94

v.steffensen@strube.net

www.strube-international.net

Korkea sato ja hyvä taloudellinen 
tuotto

Nopea ja tasainen itävyys

Helppo listintä

Matala multapitoisuus

Varmistaa onnistuneen korjuun 
ja aumaamisen

Sopii kaikille maalajeille

columbus

Innovaatioita ja perinteitä

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

Varma valinta

columbus

Anz_Columbus 2013_Fin_165x240.indd   1 10.12.12   11:54
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Olemme erittäin tyytyväisiä Struben Suomessa järjestämiin 
ensimmäisiin Peltopäiviin, joihin osallistui yhteensä yli 130 
viljelijää. Päivät järjestettiin Säkylässä Marja-Liisa Mikola-
Luodon ja Mika Luodon tilalla, Mika Rannan luona Uudes-
sakaupungissa sekä Urban Silénin tilalla Perniössä. Tilai-
suuksissa esiteltiin Struben 135 vuotiasta jalostushistoriaa 
ja kartoitettiin tulevaisuuden jalostusohjelmaa Suomessa. 
Ajankohta oli valittu kesäkuun alkuun, jotta voimme par-
haiten esitellä miten huippulajikkeemme Levi sekä erikoi-
suutemme 3D teknologia nopeuttavat taimistumista ja ta-
kaavat tasaisen ja vahvan kasvuston heti alusta lähtien. 

Struben ensimmäinen 
Peltopäivä Suomessa

Vuosi 2012 oli maatalouden kannalta vaikea. 
On ollut mielenkiintoista seurata miten Levin 
aikainen taimistuminen on auttanut juurik-
kaita selviämään vaikeasta kasvukaudesta. 
Suomen lyhyen kasvukauden takia on erittäin 
tärkeää päästä hyvin alkuun ja tehostaa taimi-
en kasvua, jotta ne kestävät vaativia sääolo-
suhteita.

Strube on lisännyt huomattavasti myyntiään 
vuoden 2012 aikana ja haluamme kiittää kaik-
kia asiakkaitamme saamastamme tuesta. Odo-
tamme yhteistyömme jatkuvan teidän kaikki-
en kanssa myös vuonna 2013.

3D siemen: skannaus Levi-siemenestä 

Taimia Urban Silénin pellolla. Viggo Jean Steffensen, 
Strube Scandinavia ApS
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Kaikki paikalle saapuneet 
ihailivat Timon hyvin hoi-
dettuja juurikaspeltoja. 

Koemielessä Timo oli kylvänyt 
näytöslohkolle Syngentan eri la-
jikkeita vierekkäin, joista olimme 
tehneet yksinkertaisen koenos-
ton kuukausi ennen näytöstä. Jo 
silloin oli lohkon juurisato keski-
määrin 54 t/ha ja sokeripitoisuus 
16,8 %. Tämä on osoitus siitä, 
kuinka hyvä sokerijuurikkaan 
kasvupotentiaali on silloin, kun 
pelto on hyvässä kunnossa ja viljelijällä on tarvittava tietotaito sekä motivaatio huippusadon saavut-
tamiseen. On kai syytä myös todeta, että kyseinen tulos saatiin Syngentan lajikkeilla: Smash 60 t/ha, 
SY Loud 56 t/ha, SY Muse 53 t/ha, SY Cata 51 t/ha sekä ankeroislajike SY Logical 49 t/ha.

Timo ruiskutti koko näytöslohkon Ramulariaa vastaan heinäkuun lopussa. Elokuun lopussa hän 
ruiskutti puolet lohkosta vielä toisen kerran Armurella 0,8 l/ha. Loppukesän sateisista oloista huoli-
matta se osa pellosta mikä oli ruiskutettu vain kerran heinäkuun lopussa, näytti noston aikaan vielä 
terveeltä. Toisella ruiskutuksella saatu sadonlisä ei ollut tämän takia suuri, vain + 1 % sokerisadossa.

Syngentalla oli Asikkalassa Lahden seudulla toinen vastaavanlainen Armure-koe, missä puolet 
pellosta ruiskutettiin ja toinen puoli jäi kokonaan ruiskuttamatta. Siellä Armure-käsittelyn tuoma 
sadonlisä oli 6 % juurisadon ja 0,2 prosenttiyksikköä sokeripitoisuuden osalta. Kaikkinensa Armure-
käsittely antoi 8 % suuremman sokerisadon.

Edenhall ajoi näytöksessä kahdella nostokoneella, Edenhall 743 ja 733. Koska pelto oli litimärkä, oli-
vat olosuhteet todella haastavat. Juurikkaat tulivat kuitenkin hyvin listityksi ja multapitoisuuskin jäi 
siedettävälle tasolle. Monella muulla koneella olisivat vastaavanlaiset olosuhteet tuottaneet suuria 
vaikeuksia.

Päivän päätteeksi tarjottiin grillimakkaraa, mikä maistuikin vieraille viileässä säässä. Vaikka monen 
vierailijan nostotyöt olivat kesken, tuli tilaisuuteen n. 70 kiinnostunutta sokerijuurikkaan viljelijää. 
Syngenta ja Edenhall haluavat vielä kerran kiittää Järvisen koko perhettä kokeen teosta ja tilaisuuden 
järjestelyistä.

Henrik Svärd, Syngenta Seeds Ab

Lajike- ja nostonäytös 
Mietoisissa

Syngenta ja Edenhall järjestivät yhdessä lajike- ja nostonäytöksen Timo 
Järvisen tilalla Mietoisissa 24. lokakuuta.



                                Juurikassarka • Betfältet 3/2012  –  33

ROPAn tuotekehitys, mark-
kinointi, tuotanto ja jäl-
kimarkkinointi toimivat 

modernissa teollisuuslaitoksessa 
keskellä Bayerin maalaismaise-
maa. ROPA kehittää ja kasvattaa 
toimintaansa voimakkaasti. Se on 
perheyritys, jonka tarina on alka-
nut perinteisesti; kekseliäs nuori 
mies Hermann Paintner halusi 
käyttöönsä parempaa tekniikkaa 
kuin markkinoilla oli tarjolla. 
Syntyi ensimmäinen juurikkaan-
nostokone, syntyi uudempi malli, 
syntyi puhdistuskuormaaja – in-
novaatio toisensa perään.

ROPA on tuottanut Innovatiivista tekniikkaa 
juurikkaan sadonkorjuuseen jo neljän vuosi-
kymmenen ajan. Testiolosuhteet olivat lähellä 
- omilla pelloilla, tuntuma alaan erinomainen 
ja yrittäjyyden kipinä sammumaton. ROPAn 
kansainvälinen menestys perustuu tuotekehi-
tykseen, jatkuvaan parantamiseen, lämminhen-
kiseen perheyrittäjyyteen ja aktiiviseen asiakas-
yhteistyöhön.  ROPA panostaa laatuun, raaka-ai-
neet ja komponentit hankitaan johtavilta toimit-
tajilta.  ROPAlta lähtee vuosittain useita satoja 
uusia koneita asiakkaille ympäri maailmaa ja 
liiketoimintapartnereita on yli 30 vientimaassa.

Ensimmäinen puhdistuskuormaaja tuli 
Suomeen vuonna 2008 – uusi ROPA 
euro-Maus 4 tänä syksynä
Perniön-Särkisalon alue aloitti sokerijuurikkaan 
puhdistuksen ja lastauksen ROPAlla vuonna 
2008. Toimintaa pyörittää ja ROPAn omistaa juu-
rikkaan viljelijöiden yhtiö Multapois Oy. Kau-
delle 2012 Multapois Oy hankki uuden tehok-
kaan ROPA euro-Maus 4-puhdistuskuormaajan.  

Samalla toimialue laajeni Eteläisen Salon alueel-
la. Puhdistuksesta & lastauksesta on syntynyt 
toimiva konsepti. Yhteistyöverkostossa toimivat 
juurikkaan viljelijät, Multapois Oy:n hallitus, 
Multapois Oy:n koulutetut kuljettajat, kuljetus-
yrittäjät, sokeriteollisuus ja muut palveluntarjo-
ajat.

ROPA-puhdistuskuormaajan ominai-
suuksia
•	 Juurikkaiden puhtaus paranee
•	Viljelijän multarahtikustannus pienenee
•	Kuljetus tehostuu
•	 Tehokas lastaus, 8-15 min/kuorma
•	Kuormauksessa ei tule lisämultaa
•	Kuormat ovat tasalaatuisempia
•	Minimoi autoilijoiden hukka-ajan
•	Mahdollistaa turpeen ja olkisilpun käytön pei-

temateriaalina
•	Vuosina 2008–2011 ROPAlla lastattujen juurik-

kaiden toteutunut puhtaus on ollut 88,3, 92,3, 
92,6 ja 90,1 prosenttia. 

ROPA nostaa, puhdistaa ja 
lastaa

ROPA Fahrzeug und Maschinenbau GmbH on bayerilainen 
maatalouskonevalmistaja Saksassa, lähellä Müncheniä. ROPA koneet ovat 

tunnettuja hyvistä ominaisuuksistaan. 

Uuden euro-Maus 4 ensimmäinen auma suomessa.
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Lastaus oljella ja lumella peitetystä aumasta.

Seuraavaan Juurikassarkaan kerätään viljelijöiden kokemuksia korjuuko-
neisiin tehdyistä muutoksista. Jos olet tehnyt muutoksia ja parannellut nos-
tokonettasi, ja haluat jakaa kokemuksiasi muiden viljelijöiden kanssa ota 
yhteyttä konsulenttiin. Konsulentti tulee tekemään koneesta ja kokemuksis-
tasi jutun lehteen.

Parannellut nostokoneet

Uusi kaksiakselinen juurikkaan-
nostokone ROPA euro-Panther 
tämän vuoden uutuus
ROPAlta on juuri tullut markkinoille 
myös Suomen olosuhteisiin sopiva nosto-
kone ROPA euro-Panther. Tämä ROPAn 
kevyempi malli on syntynyt vielä järeäm-
män kolmeakselisen ROPA euro-Tigerin 
rinnalle. ROPAn nostokoneiden tekniikka 
on ensiluokkaista, ja koneissa on erittäin 
tarkka Micro-Topper -listin. 

ROPAn nostokoneella ja puhdistuskuor-
maajalla muodostetaan tehokas tuotan-
toketju pellolta kuljetukseen.

Ke 23.1. Vakka-Suomi
To 24.1. Satakunta

La 26.1. Turku, Caribia
Ma 28.1. Salo
Ti 29.1. Häme

Sucroksen viljelypäivät 2013

Juha Wikström
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Sucros oli mukana Okra-maatalousnäyttelyssä Oripään lentokentällä 4.–7.7.2012. Okranäyttely ke-
räsi kaikkien aikojen ennätysyleisön, noin 71 000 kävijää neljän näyttelypäivän aikana. Säät suosivat 
näyttelyä, ei ollut liian kuuma, paitsi teltassa missä osastomme sijaitsi. 
Näyttelyalue oli jälleen suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Pääteemanamme Okrassa oli uusien sokerijuurikkaan viljelijöiden saaminen. Osastollamme oli näyt-
telyn ajan arvonta- ja kyselylomakkeita. Vastauksia saatiin noin 1 500 kappaletta. Kyselyyn vastan-
neista noin 20 oli kiinnostunut juurikkaan viljelyn aloittamisesta. Palkintoina olivat 50 kg sokeria ja 
viljelyn aloittavien kesken 10 hehtaarin siemenet ja kylvö. Viljelyn aloituspaketti (kylvö ja siemenet) 
arvotaan kaikkien viljelyn ensi vuonna aloittavien kesken. Olemme jo saaneet muutaman uuden 
viljelijän näyttelyn perusteella.

Kiitos kaikille, jotka vierailivat osastollamme.

Okra-maatalousnäyttely

Matti Kukkola, Markus Anttila, Markku Haikonen; Sucros Oy ja Susanna Muurinen; SjT.

Markus Anttila, Sucros Oy
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Sucros Oy järjesti kasvukauden tanssi-iltamat Yläneen Valasrannassa 10.8.2012. Tans-
seihin kutsuttiin kaikki sopimusviljelijät, sokerijuurikkaita kuljettavat liikennöitsijät ja 
sokeritehtaan työntekijät. Osallistujia tilaisuudessa oli kaikkiaan hieman yli 500, joista 
noin 400 oli sopimusviljelijöitä.

Valasrannan portilla oli ajoittain ruuhkaa, kun olimme vastaanottamassa vieraita. Oli 
mukava nähdä, että niin moni oli päässyt tulemaan paikalle. Illan aluksi oli tarjolla 
pientä suolaista purtavaa ja palan painiketta. Matti Kukkola toivotti vieraat ja illan 
esiintyjän tervetulleiksi. Illan pääesiintyjänä oli Anniina Mattila, jonka laulun tahdissa 
viihdyttiin tanssilattialla. Väliajalla suoritettiin arvontaa ja juotiin pullakahvit.

Tunnelma Valasrannassa oli leppoisa ja iloinen. Illan aikana käytiin hyviä keskusteluja 
hieman vapaamman ilmapiirin vallitessa.

Kaikki olivat tyytyväisiä tanssi-iltamiin ja vastaavaa tapahtumaa toivottiin myös ensi 
kesälle. 

Kasvukauden tanssit

Markus Anttila, Sucros Oy
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•	 	Paras	suojakeino	ankeroisia	vastaan

•	 	Hyvä	sato	ankeroisen	vaivaamilla	lohkoilla
	 sekä	lohkoilla,	joilla	ei	esiinny	ankeroisia

•	 Vähän	kukkavarsia

cactus

w w w . s e s v a n d e r h a v e . c o m

165x240mm_Cactus.indd   1 18-12-2012   08:54:15



www.maanparannus.com

KALKITSE NYT! 
Tulevan satosi parhaaksi.

Peltojesi kalkitseminen on edullinen tapa lisätä kannattavuutta. Nostamalla pH-
luku yli kuuden ravinteista saadaan irti maksimaalinen hyöty, satotaso nousee, 
viljelykasvien laatu paranee ja maaperän hyödylliset pieneliöt voivat paremmin. Ja 
sinä säästät rahaa! Laske kalkitustarpeesi osoitteessa www.maanparannus.com

VALKOISELLA VIHREÄÄ

Tilaisuuden toiminta on vahvasti neuvonnallinen. Peltopäivällä esitellään kasvinviljelyn vii-
meisintä osaamista ja se järjestetään Västankvarnin tilan koekentällä. Tällä kertaa yksi päivän 
keskeisiä aiheita on maanmuokkaus.

Västankvarn fältdag-peltopäivä
 - järjestetään Västankvarnin koetilalla Inkoossa 11. heinäkuuta 2013

LyhyetLyhyet
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 Yhteystiedot 

SUCROS OY  
Pääkonttori ja Säkylän tehdas  Maakunnantie 4 010 431 060   
  27820 SÄKYLÄ faksi 010 431 4855

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

Maatalousjohtaja Matti Kukkola  010 431 5703
   0400 407 916

Viljelypäällikkö Tero Tanner  010 431 4825
   040 543 6873
  
Viljelytoimisto Soili Saarinen  010 431 4810

Konsulentit Markus Anttila  040 678 5757

 Heimo Holma  010 431 4812
   050 521 4623
  
 Marika Muntola  010 431 4876 
   040 146 9330
 
Ruotsinkieliset Markus Sjöholm  040 160 8811
   s-posti:
   markus.sjoholm@ 
	 	 	 sjt.fi

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
   Toivonlinnantie 518        
  21500 PIIKKIÖ faksi (02) 737 6409

SjT:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@sjt.fi 

Johtaja Susanna Muurinen,   050 438 6191

Tutkija Marja Turakainen   050 382 5552

Tutkimusagrologi Marte Römer-Lindroos 040 773 9343

Tutkimusagrologi Hanne Riski  040 773 9353

Tutkimusagrologi Markus Sjöholm  040 160 8811

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikas- Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
valiokunnan puheenjohtaja  23140 HIETAMÄKI 0400 828 375
 
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
sihteeri  00100 HELSINKI 040 558 0512
 
Sokerijuurikkaan viljelijöiden  Ari Tyykilä Porintie 534 0400 536 863
neuvottelukunnan puheenjohtaja  27110 IRJANNE 
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Pinnalle
100 g kuivattuja mansikoita

1–2 dl karkeaksi rouhittuja valkoisia manteleita paahdettuna

1. Mittaa sokeri, siirappi ja kerma kattilaan. Anna kiehua tasaisesti poreillen, 
välillä sekoittaen, 30–45 minuuttia, kunnes seos näyttää paksulta kinuskilta.

2. Siirrä kattila liedeltä, jäähdytä 5 minuuttia ja sekoita pilkottu rasva ja 
valkosuklaa joukkoon.

3. Kaada seos leivinpaperoituun 23 x 32 cm:n vuokaan ja levitä mansikat ja 
mantelirouhe päälle kevyesti painaen. Jäähdytä yön yli jääkaapissa.

4. Paloittele terävällä veitsellä.

Makeiset säilyvät jääkaapissa pari viikkoa.

Manteli-mansikkatoffee
23 x 32 cm:n levy

4 dl Dansukker Taloussokeria
1 dl Dansukker Tummaa siirappia

5 dl kuohu- tai vispikermaa
250 g valkosuklaata

75 g margariinia tai voita


