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Kuluneen kevättalven aikana rutiiniksi muo-
dostuneet lumityöt, jopa päivittäin, koette-

livat hermoja ja fyysistä kuntoa. Toivon kuiten-
kin, että kevätauringon lämmittäessä ja lumien 
sulaessa itsestään, löytyy voimia ja innostusta 
lähteä liikkeelle uuteen juurikasvuoteen. 

Moni viljelijä on varmasti myös ehtinyt 
miettiä lumitöitä tehdessään, mikä olisi 

se tulevaisuuden ”varma” kasvivalinta ja onpa 
mielessä saattanut käydä jopa juurikkaan vaihta-
minen johonkin muuhun kasviin. Viljelykierron 
kannalta tämän suuntaiset ajatukset ovat tietysti 
positiivisia. Ei kuitenkaan ole syytä hylätä juu-
rikasta tyystin. Kannattaa erityisesti kiinnittää 
huomiota siihen miten oman tilan juurikassatoa 
ja sen kannattavuutta pystyisi parantamaan esi-
merkiksi monipuolistamalla viljelykiertoa, jo-
hon myös juurikas kuuluu.   

Tavoiteltaessa juurikasmaiden viljelykierron 
monipuolistamista on pidettävä mielessä, 

että mukaan olisi saatava myös uusia juurik-
kaanviljelyyn soveltuvia peltoja. Näin takaisim-
me riittävän juurikkaan tuotannon maassam-
me. Uusien viljelijöiden ja erityisesti nuorten 
viljelijöiden kiinnostusta juurikkaanviljelyyn 
on kannustettava. Tässä yhtenä keinona olisi 
saada juurikkaanviljelijät verkostoitumaan ny-
kyistä enemmän ja näin jakamaan osaamistaan. 
Tällöin uudenkin viljelijän olisi helpompi liittyä 
mukaan, kun tietäisi, että apua ja tukea olisi saa-
tavilla. Uskon, että tulemme tarvitsemaan tä-
män tyyppistä yhteistyötä tulevaisuudessa yhä 
enemmän. Toivon, että saamme teiltä kaikilta 
tukea tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Susanna Muurinen

Ajatuksia lumien 
sulamista odotellessa

Under våren har det dagliga rutinmässiga 
snöarbetet tärt både på nerverna och på 

den fysiska konditionen. Man får ändå hoppas 
att medan den varma vårsolen smälter den sista 
snön hittar man ännu krafter och intresse för det 
nya betåret.

Många odlare har säkert under snöarbetet 
hunnit fundera på vilka växter som är 

”säkra” att odla i framtiden, man har kanske helt 
tänkt byta bort sockerbetorna. För växtföljden 
skulle det säkert vara bra, men det lönar sig inte 
att helt sluta med betor, utan hellre fundera på 
olika möjligheter att öka den egna betskörden 
genom mångsidigare växtföljd. 

För att garantera tillräcklig sockerbetspro-
duktion i vårt land, måste man i växtföljden 

få med helt nya, till betodling passande åkrar. 
Nya odlares, och speciellt unga odlares, intresse 
för betodling måste sporras. Man borde sprida 
kunskap via ett nätverk. På så sätt har nya odla-
re lättare att komma i kontakt med andra odlare 
och få råd vid behov. Jag tror att vi kommer att 
behöva mera den här typens samarbete i fram-
tiden och jag hoppas att ni alla stöder oss i vår 
strävan att nå det här målet.

Susanna Muurinen

Tankar i väntan på att 
snön smälter
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Juurikkaan laatu
Kasvukausi 2009 oli eri mittareilla tarkasteltuna 
pääosin keskimääräinen viiden vuoden keskiar-
voihin verrattuna, juurikkaan sokeripitoisuus 
oli kuitenkin reilusti yli keskiarvon. Sokerijuu-
rikkaat saatiin nostettua hyvissä olosuhteissa 
mikä tarkoitti sitä, että tehtaalle tullut juurikas 
oli pääsääntöisesti puhdasta. Poikkeuksiakin 
toki käyntikauteen mahtui. 

Käyntikauden puhtaus olisi ollut vieläkin kor-
keampi ilman käyntikauden loppupuolella teh-
taalle tulleita pilaantuneita juurikkaita. Käynti-
kautta leimasikin marraskuun puolivälin jälkeen 
alkanut hyvin lämmin kausi, jolloin aumojen 
lämpötilat nousivat korkealle. Jos aumoja ei tuu-
letettu, juurikkaat alkoivat pilaantua auman si-
sältäpäin. Jotta vastaavanlaisia tilanteita ei pääse 
tapahtumaan, on tulevana kasvukautena kiinni-
tettävä entistä enemmän huomiota hyvään au-
maukseen ja aumojen hoitoon.

Alueelliset satotasot 2009
Kevään 2009 kylvöt ajoittuivat poikkeukselli-
sen pitkälle aikavälille. Eteläisillä viljelyalueilla 
kylvöille päästiin huhtikuun loppupuolella, kun 
taas Satakunnassa kylvöt olivat noin kaksi viik-
koa jäljessä eteläisemmistä alueista. Kylvöajan-

kohdan ero näkyy myös satotuloksissa. Salon 
alueen ero Satakunnan satotasoon on noin 5 t/
ha puhtaita juurikkaita, noin 0,5 prosenttiyksik-
köä sokeripitoisuudessa ja 1,2 t/ha polsokeri-
määrässä.

Hämeen ja Pohjanmaan sadot olivat Satakunnan 
luokkaa, Vakka-Suomessa satotasot jäivät hie-
man Salon alueen tasosta. Kun viljelijät laitetaan 
puhtaan juurikkaan hehtaarisadon perusteella 
samalla viivalle, saadaan alla oleva kuvio. Ku-
viosta nähdään, että kahtena edellisenä vuotena 
noin 200 viljelijää jäi satotasossa alle 30 tonnin 
hehtaarisadon. Vastaavasti asteikon yläpäässä 
vuonna 2008 noin 200 viljelijää sai yli 40 tonnin 
hehtaarisadon ja vuonna 2009 noin 400 viljelijää 
ylsi yli 40 tonnin hehtaarisadon.

Kannattava sokerijuurikkaan viljely tähtää mää-
rällisesti ja laadullisesti hyvään satoon. Vuo-
sittaisia poikkeuksellisia sääilmiöitä vastaan 
viljelijöiden on hankala varautua, mutta mikäli 
satotasot ovat olleet vuosia reilusti alle tehtaan 
keskiarvon, jotain tulisi tehdä. Toivottavaa olisi, 
että ne viljelijät, jotka eivät ole omin toimin saa-
neet nostettua satotasojaan, ottaisivat yhteyttä 
omaan konsulenttiin ja yhdessä he miettisivät 
miten satotaso saadaan nousemaan. Kannatta-

Käyntikausi 2009
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van sokerijuurikkaan viljelyn tärkeimpiä teki-
jöitä ovat toimiva pellon ojitus, riittävän korkea 
pH ja riittävä lannoitus, puhumattakaan onnis-
tuneesta kasvinsuojelusta.

Tuleva kasvukausi 2010

Sokerijuurikkaan kylvöt
Tulevan kasvukauden odotukset ovat korkealla. 
Routaa on tätä kirjoitettaessa noin 30 cm paksun 
lumikerroksen alla. Mikäli lumi sulaa nopeasti, 
kevät saattaa yllättää nopealla tulollaan, mikä 
on eduksi juurikkaalle. Jos käy niin, että kevääs-
tä tulee myöhäinen ja kylvöille ei päästä ajoissa 
on toivottavaa, että viljelijät kylväisivät hieman 
aiottua suuremman alan siltä varalta, että heh-
taarisadot jäävät pieniksi. Suuremmalla pinta-
alalla saamme turvattua elintärkeän kiintiön 
täyttymisen myös vuonna 2010.

Vuoden 2009 carry over -sokerisadosta syntyi 
5 500 tonnia valkosokeria. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vajaa puolet carry overista on täynnä, mikäli 
vuoden 2010 sato olisi maakiintiön suuruinen. 
Jokaisen viljelijän tulee asettaa tavoitteekseen 

tuottaa sokeria 15 prosenttia yli oman perustoi-
mitusoikeutensa, siirrettävä carry over huomioi-
den, ja kylvää tätä vastaava pinta-ala. Sucroksel-
la on tilattuna siemeniä varastoon, joten mikäli 
tarvetta suurempaan siemenmäärän on, niin sie-
meniä pystytään toimittamaan lisää.

Siementen peittausaineiden osalta on huomioi-
tava Cruiser- ja Gaucho-peittausaineita koskevat 
uudet rajoitukset vuodesta 2010 eteenpäin. Peit-
tausaineista on lisää tietoa Liisa Erosen artikke-
lissa. Lukekaa se huolella läpi.

Kuljetukset 2010–2011
Sokerijuurikkaan syksyn kuljetusten osalta työ 
on jo alkanut. Kuljetusalueen ulkopuolella toi-
mitaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin 
vuonna 2009. Kuljetusalueen osalta autoilijaso-
pimukset päättyivät 2009. Kevään aikana Sucros 
lähettää vuosien 2010 ja 2011 kuljetuksia koske-
vat tarjouspyynnöt autoilijoille. Tavoitteena on 
saada jokaiselle kuljetusryhmälle kaksivuotinen 
sopimus. Kuljetusasioista tullaan informoimaan 
viljelijöitä myöhemmin kesällä.

Tero Tanner, Sucros Oy
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Vuonna 2007 viljelijän pellolle perustetussa 
kokeessa haluttiin selvittää viherlannoituksen 
esikasvivaikutusta sokerijuurikkaan satoon ja 
sadon laatuun. Pelto jaettiin kahteen vierekkäi-
seen koelohkoon, joilla viljelykierto oli vuosina 
2007–2009 seuraavanlainen:

I Viherlannoituslohko: Ohra + timotei-puna-api-
la – viherlannoitusnurmi – juurikas 
II Verrannelohko: Juurikas – ohra – juurikas 

Siemenseosta kylvettiin 12 kg/ha, josta puna-
apilaan osuus oli 25 %. Viherlannoitusnurmikas-
vusto murskattiin peltoon kerran ja lopetettiin 
syksyllä glyfosaatilla. Sekä viherlannoitus- että 
verrannelohko kynnettiin syksyllä 2008. Kevääl-
lä 2009 juurikkaalla vertailtiin kahta lannoitus-
tasoa, 90 ja 120 kg typpeä/ha, jotka sijoitettiin 
kaistoina molemmille koelohkoille. Kasvinsuo-
jelu tehtiin tilan normaaliohjelman mukaisesti. 

Tulokset 

Pellon kuivuminen ja kasvuston  
kehittyminen
Viherlannoituslohko kuivui nopeammin ja sen 
kosteusolot olivat tasaisemmat verrannelohkoon 
verrattuna. Kasvit taimettuivat nopeammin ja 
kasvusto oli tasaisempaa viherlannoituslohkolla 
kuin verrannelohkolla. Heinäkuun alussa kas-
vuston peittävyys-% oli viherlannoituslohkolla 
85 % riippumatta typpilannoitusmäärästä (90 ja 
120 kg N/ha). Verrannelohkolla alhaisemmalla 
typpilannoituksella peittävyys oli 70 % ja kor-
keammalla 80 %. Vastaavaa eroa ei havaittu elo-
kuun mittauksessa, jossa kasvustojen peittävyy-
det olivat 100 %.

Lehtivihreämittaukset 
Kasvukauden aikana tehtiin SPAD-lehtivihreämit-
taukset. SPAD-arvot kuvaavat juurikkaan lehtien 
vihreyttä, joka puolestaan antaa tietoa juurikkaan 
typpilannoitustarpeesta. Heinä-, elo- ja syyskuus-
sa viherlannoituslohkolla kasvuston SPAD-arvot 
olivat molemmilla typpitasoilla korkeammat kuin 
vastaavasti verrannelohkolla. Eri typpitasojen vä-
lillä ei SPAD-arvoissa kuitenkaan ollut merkitse-
viä eroja. Sokerijuurikkaalla yleisen kasvukunnon 
kannalta optimi SPAD-arvoina pidetään 37–41, 
kun seitsemän-kahdeksan lehteä on auki ja 42–46, 
kun yhdeksän tai useampi lehti on auki. 

Viherlannoitus tehostaa 
sokerijuurikkaan kasvua

Ensimmäisen vuoden käytännön kokemukset sokerijuurikkaan 
viherlannoituksen esikasvivaikutuksista ovat rohkaisevia. Edulliset 

vaikutukset tulivat esille pellon kasvukunnossa, kasvuston vihreydessä ja 
rehevyydessä sekä sadon lisääntymisessä. Koetta jatketaan tänä vuonna, 

jolloin tullaan selvittämään viherlannoituksen toisen vuoden esikasvivaikutus.

Kuva 1. SPAD-mittaustulokset eri mittaus-
ajankohtina viherlannoitus- ja verranneloh-
kolta typpilannoitusmäärillä 90 ja 120 kg/ha. 

Maan liukoinen typpi 
Maan liukoisen typen määritys tehtiin 90 kg 
typpeä/ha saaneista kaistoista. Ennen lannoi-
tusta maassa oli 21 kg/ha nitraattityppeä sekä 
viherlannoitus- että verrannelohkolla. Viherlan-
noituksen vaikutus tuli esille heinäkuun alussa, 
jolloin viherlannoituslohkolla oli enemmän nit-
raattityppeä (70 kg N/ha) kuin verrannelohkolla 
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(56 kg N/ha). Viherlannoituksen 
lannoitusvaikutus oli selvästi ha-
vaittavissa myös korkeampina 
SPAD-arvoina. Kasvu jatkui tänä 
vuonna pitkälle syksyyn ja kasvit 
ottivat typpeä tehokkaasti maasta. 
Elokuun lopulla nitraattityppipi-
toisuus oli 7 kg N/ha molemmil-
la lohkolla. Ammoniumtyppeä ei 
näytteistä löydetty.

Pintamaan vedenjohtavuus 
ja maan kunto
Kasvukauden aikana seurattiin 
maan kuntoa mittaamalla pintamaan veden-
johtavuus. Mittaus tehtiin 90 kg N/ha saaneil-
ta kaistoilta. Viherlannoituslohkolla pintamaan 
vedenjohtavuus oli merkittävästi suurempi kuin 
verrannelohkolla. Suurempi veden läpäisyky-
ky johtuu todennäköisemmin siitä, että maassa 
on kestävä mururakenne ja apilan vahvat juu-
ret ovat huokoistaneet maata ja muodostaneet 
juurikanavia. Lisäksi havaittiin selvästi, että 
kastematoja ja lieroja ja niiden tekemiä käytäviä 
oli muokkauskerroksessa enemmän viherlan-
noituksen jälkeen. Hyvärakenteisessa maassa 
kasvin ravinteiden ja vedenotto paranee sekä 
juurten kasvu helpottuu, mikä näkyy parempa-
na satona.

Tuholaiset ja Ramularia
Viherlannoituksen vaikutusta tuholaisvioituk-
siin testattiin käyttämällä eri siemenkäsittelyjä 
(Poncho Beta ja Cruiser). Eri siemenpeittaus-
käsittelyillä ei ollut eroja taimipoltteeseen eikä 
tuholaisvioituksiin. Syyskuussa arvioitiin Ra-
mularia-lehtilaikkutaudin määrä kasvustoissa. 
Viherlannoituslohkolla Ramularian esiintymi-
nen kasvustossa oli alhaisempi (keskimäärin 5 
%) kuin verrannelohkolla (keskímäärin 18 %). 

Sato ja sen laatu
Viherlannoituslohkon sato oli molemmilla typ-
pitasoilla korkeampi kuin verrannelohkolla. 
Viherlannoituslohkolla juurikkaan sato oli 13 % 
suurempi kuin normaalilannoituslohkolla, kun 
typpilannoitusmäärä oli 90 kg/ha ja 16% typpi-
lannoitusmäärän ollessa 120 kg/ha. Viherlan-

Taulukko 1. Juurikkaan laatutulokset
  Amino N Kalium Natrium
  mg/100 g me/100 g  me/100 g 
  juurikasta juurikasta * juurikasta*
Viherlannoitus   
    N kg/ha   
                 90  15,2 4,0 0,3
               120 16,0 4,0 0,3
Verranne    
          N kg/ha   
                 90  14,2 4,2 0,3
               120 13,2 4,2 0,3
*me=milliekvivalentti (= 23 mg Na tai 39 mg K)

Kuva 2. Sadon määrä (kg/ha) ja sokeripitoisuus (%).

noitus vaikutti myös juurikkaiden sokeripitoi-
suuteen positiivisesti (kuva 2).

Johtopäätökset 
Kokeen tulosten perusteella viherlannoitus te-
hostaa juurikkaan kasvua. Juurikkaalla saadaan 
merkittävä sadonlisäys, kun maan typpitaloutta 
parannetaan viherlannoituksella. Puna-apila-
nurmella on edullinen vaikutus maan rakentee-
seen ja kasveille käyttökelpoisen typen määrään 
maassa. Pitkän kasvukauden kasvina juurikas 
kasvaa ja ottaa ravinteita myöhään syksyyn ja 
pystyy sen vuoksi tehokkaasti hyödyntämään 
viherlannoituksesta vapautuvan typen. Ra-
mularian torjuntatarve vähenee. Jos pellolla on 
todettu juurikasankeroista, puna-apilaa ei suo-
sitella välikasviksi, koska se toimii ankeroisen 
isäntäkasvina.

Marja Turakainen, SjT
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 Viherlannoitusnurmen perustaminen vaatii tarkkuutta.

 Kevät 2009 oli hyvin aikainen rannikkoseudulla. Savimaat kuivuivat nopeasti yleensäkin, mutta 
viherlannoituslohkolla pintamaa kuivui kylvökuntoon nopeasti. Pinta oli tasaisen harmaa ja melko 
muruinen. Kylvömuokkauskerroksen alla maa oli kuitenkin selvästi kosteampi. Tasausäestyksen 
ajankohdan kanssa täytyy olla normaalia tarkempi savimailla. 

 Kuiva ja kostea maakerros ei sekoittunut merkittävästi kylvömuokkauksessa, joten piti kylvää 
syvään. Glyfosaatilla lopetetun ja kynnetyn apila-timoteikasvuston juuri- ja kasviosat eivät aiheutta-
neet ongelmaa muokkauksessa ja kylvössä.

 Pelko maatuholaisista oli ilmassa kylvön yhteydessä, koska pelto kylvettiin Cruiser- peitatulla 
siemenellä, mutta pelko osoittautui turhaksi. Kasvusto kehittyi hyvin ja tasaisesti.

 Rikkaruiskutuksia tehtiin kaksi, kuten tilan muillakin juurikaspelloilla. Kesällä korkea naatti peit-
ti maan hyvin. Sadetta tuli sopivasti ja keskimääräisesti.

 Viherlannoitusnurmi kannattaa murskata aikaisin kesällä, jotta se ei pääse kasvamaan liian re-
heväksi, koska silloin lautasniittokoneet eivät välttämättä selviä siitä. Liian rehevässä kasvustossa 
niittomurskaus kuluttaa paljon polttoainetta. 

 2-vuotinen viherlannoitusnurmi on parempi kuin 1-vuotinen. Kustannukset voidaan jakaa tasai-
sesti kahdelle vuodelle ja kasvit ehtivät myös kasvattamaan tarpeeksi juurimassaa.

 Juurikkaanviljelyssä pitäisi ottaa täysi hyöty irti viherlannoitusnurmesta. Jos kärsii ankeroisista, 
niin voisi kokeilla myös ankeroisia saneeraavia kasveja, mutta silloin pitää olla tarkkana sillä jotkut 
kasvilajit toimivat ankeroisen isäntäkasveina.

 Syksyllä nostossa silmämääräisesti ainoa ero oli hieman suurempi ja terveempi naatti viherlannoi-
tusnurmen jälkeen. Maa saattoi olla myös märkänä pinnalta hieman rakeisempi kuin viljan jälkeen.

 Hyvien kokemusten perusteella voisi kokeilla seuraavia juurikaspainotteisia viljelykiertoja:
	 •	Viherlannoitusnurmi–viherlannoitusnurmi–juurikas– juurikas– (juurikas)
	 •	Vilja + vl-nurmi aluskasvina– viherlannoitusnurmi–juurikas–juurikas–(juurikas) 

Juurikkaan kylvö 
viherlannoitusnurmen 

jälkeen

Peter Rehn
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MTT:n vuonna 2009 alkaneessa hankkees- 
sa (MONISOPU – monipuolisella viljely-

kasvilajistolla satoa ja kestävyyttä muuttuvissa 
tuotanto-oloissa) selvitettiin viljelykiertokäytän-
töjä ProAgrian Lohkotietopankin aineiston avul-
la. Sokerijuurikkaaseen liittyviä lohkotietoja oli 
saatavissa vuosien 2002 ja 2008 väliseltä ajalta 
yhteensä 715. Tiedot kuvasivat sokerijuurikasta 
joko esikasvina tai varsinaisena kasvina. Pinta-
aloissa ilmaistuna sokerijuurikaan esikasveista 
saatiin tietoa 2 680 hehtaarilta ja sokerijuurik-
kaan käytöstä esikasveina saatiin tietoa 3 011 
hehtaarilta. Lohkotietopankin tiedot ovat pää-
osin peräisin eteläsuomalaisilta tiloilta.    

Pääviljelykasvit ryhmiteltiin seuraavasti: pal-
kokasvit (kaikki palkokasvit), kaura, kevätveh-
nä, kevätruis, kesannot (kaikki kesantomaisesti 
viljellyt), nurmet (säilörehu-, heinä-, laidun- ja 
muut nurmet), ohrat (mallas-, rehu-), perunat 
(varhais-, ruoka-, tärkkelysperuna), sokerijuuri-
kas, syysviljat (syysvehnä ja syysruis) ja öljykas-
vit (rypsit ja rapsit). 

Sokerijuurikkaan esikasvit
Selvityksen mukaan noin puolet sokerijuurikas-
pelloista oli sellaisia, joiden esikasvina oli myös 
sokerijuurikas. Muita esikasveja oli kahdeksan 
ja yleisin niistä oli kevätvehnä (Taulukko 1). 

Aineiston perusteella esikasveilla oli jonkin ver-
ran vaikutusta seuraavana vuonna viljeltävän 
sokerijuurikkaan satoon, satoero oli 1 835 kiloa 
heikoimman ja parhaimman esikasvin välillä. 
Parhaita esikasveja olivat kaura (antoi 38 910 
kg/ha sokerijuurikassadon ), syysviljat (38 356 
kg/ha) ja kevätvehnä (38 110 kg/ha). Heikoim-
mat sadot saatiin, kun sokerijuurikasta viljeltiin 
sokerijuurikkaan (37 523 kg/ha) ja ohran (37 075 
kg/ha) jälkeen. Muiden esikasvien vaikutukses-
ta satoon ei ollut juurikaan tietoa saatavilla.   

Esikasvilla oli merkitystä sokerijuurikkaan lan-
noitukseen, sillä yleensä N-P-K -lannoitusta 
annettiin sokerijuurikkaalle enemmän, jos sitä 
viljeltiin muiden kuin sokerijuurikkaan jälkeen. 
Hehtaaria kohden annetut lisäkilot olivat typellä 
1–23 kg, fosforilla 3–9 kg ja kaliumilla 6–37 kg, 
kun juurikasta edelsi jokin muu kasvi. Parhaan 
ja huonoimman esikasvin vaikutus sokerijuurik-
kaan katetuotto A:han oli noin 330 €/ha. Paras 
tuotto saatiin kauran jälkeen (1 474 €/ha) ja hei-
koin nurmen jälkeen (1 143 €/ha). 

Sokerijuurikas esikasvina
Sokerijuurikasta viljeltiin itsensä lisäksi seitse-
män muun kasvin esikasvina (Taulukko 2). Heh-
taareissa laskettuna hieman yli puolet (1 676 ha) 
sokerijuurikasalasta oli sellaista, jolle kylvettiin 
seuraavana vuonna jotain muuta kuin sokeri-
juurikasta. Yleensä muu kasvi oli kevätvehnä, 
ohra tai öljykasvit.  

Sokerijuurikas oli aineiston perusteella paras 
esikasvi kauralle, kevätvehnälle ja öljykasveille 
ja toiseksi paras ohralle. Sokerijuurikkaan käyt-
tö viljojen esikasvina toi noin 450–950 kg/ha 
sadonlisän verrattuna tilanteeseen, jossa samaa 
viljaa olisi viljelty peräkkäisinä vuosina. Öljy-
kasvien kohdalla sokerijuurikas lisäsi noin 300 
kg/ha satoa verrattuna viljojen esikasvivaiku-
tukseen.  

Sokerijuurikkaan käyttö esikasvina vaikutti jon-
kin verran sen jälkeen viljeltävien kasvien lan-
noitukseen. Usein typpeä annettiin enemmän 
ja fosforia ja kaliumia vähemmän juurikkaan 

Sokerijuurikas viljelykierrossa

Taulukko 1. Sokerijuurikkaan esikasvit ProAgrian 
Lohkotietopankin aineiston mukaan

 Esikasvi Sokerijuurikkaan viljelyalan jakaantu- 
  minen esikasveittain aineistossa
  Prosentteina       Hehtaareina
Kaurat  5,9 158 
Kevätvehnä 25,0 671
Kesanto  0,4 11
Nurmet  1,7 45
Ohrat  8,1 216
Palkokasvit 0,6 17
Sokerijuurikas 49,8 1335
Syysviljat  7,2 192
Öljykasvit  1,3 35
Yhteensä  100 % 2680  
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Taulukko 2. Sokerijuurikas esikasvina ProAgrian 
Lohkotietopankin aineiston mukaan

Viljelykasvi Viljelyalan jakaantuminen aineis-
 tossa, jossa sokerijuurikasta viljel-
 tiin esikasvina
   Prosentteina   Hehtaareina
Kaurat  1,1 102
Kevätvehnä  2,9 99
Kesanto  0,2 21
Nurmet  0,1 14
Ohrat  1,5 388
Palkokasvit  4,2 42
Sokerijuurikas 49,8 1335
Öljykasvit  1,0 117
Yhteensä  100 3011

Marjo Keskitalo ja Lauri Jauhiainen, MTT Kasvintuotannon tutkimus
Sari Peltonen, ProAgria Keskusten liitto

jälkeen viljeltäville kasveille verrattuna lannoi-
tukseen silloin, kun samaa viljaa oli viljelty edel-
lisenä vuotena tai viljoja ylipäätään (öljykasvit). 
Juurikas esikasvina lisäsi yleensä typen käyttöä 
1–12 kg/ha ja vähensi fosforin (4–8 kg/ha) ja ka-
liumin (6–17 kg/ha) käyttöä seuraavien kasvien 
lannoituksessa.  

Vaikka sokerijuurikas oli monille kasveille paras 
esikasvi, ei hyöty tullut samalla tavoin esille tu-
lopuolella. Eri kasvien katetuotot sokerijuurik-
kaan viljelyn jälkeen olivat parhaimmasta pääs-
tä, mutta eivät parhaita. Ero sokerijuurikkaan 
hyväksi oli viljoilla 54–178 €/ha ja öljykasveilla 
55 €/ha verrattuna tilanteeseen, jossa esikasvi-
na oli joko sama vilja tai viljat keskimäärin (öl-
jykasvit).

Johtopäätökset
ProAgrian Lohkotietopankki on erinomainen 
väylä saada arvokasta tietoa käytännön viljelys-
tä sekä eri tekijöiden vaikutuksista tulokseen. 
Tietojen lähettäminen tietopankkiin perustuu 
kuitenkin vapaaehtoisuuteen ja siksi tietopankki 
ei ole kattava. Alueet ja erilaiset tilatyypit eivät 
ole välttämättä kattavasti mukana. Pitkäaikais-
tarkasteluja haittaa myös se, että samoilta tiloilta 
ei välttämättä löydy tietoa peräkkäisiltä vuosil-
ta. 

Kirjoituksessa esitetyt tulokset perustuvat siis 
Lohkotietopankissa käytössä olevaan sokerijuu-
rikastietoon (3011 hehtaaria vuosilta 2002–2008), 
mikä kattaa arviolta muutaman prosentin vuo-
tuisesta sokerijuurikasalasta (viljelyala vuonna 
2002 noin 30 600 ha -> vuonna 2008 noin 13 500 
ha ). Aineistosta saatiin viitteitä siihen, että soke-
rijuurikkaan viljelyn tulokseen voidaan vaikut-
taa esikasvivalinnoilla ja toisaalta sokerijuurikas 
muiden kasvien kierrossa on kannattava valinta. 
Sokerijuurikkaan kohdalla kasvien välisistä suh-
teista, kuten esikasvivaikutuksesta, tulisi saada 
lisää tietoa myös niiden kasvien osalta, jotka nyt 
jäivät pois tarkastelusta havaintojen vähäisyy-
den takia (muun muassa nurmet, palkokasvit, 
muut erikoiskasvit). Esitetyt tulokset ovat kui-
tenkin esimerkki siitä, miten Lohkotietopankin 
tiedot voivat palvella muun muassa sokerijuu-
rikkaan viljelyn kehittämistä ja viljelysuunnitel-
mien tekemistä.    
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MAAHANTUONTI JA MYYNTI:
S.G. NIEMINEN OY     
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa • p. 030 650 50 • fax 030 650 5405 • www.sgnieminen.fi

Rivona on Englannissa tehdyissä kenttäkokeissa alentanut ankerois-
ten määrää maassa yli 50 %, suotuisissa oloissa jopa 80 %.

Lisäksi kasvusto parantaa tehokkaasti maan rakennetta ja sitoo 
maaperän typpeä pääkasvin käyttöön seuraavalle kasvukaudelle.

 • Ankeroisen Heterodera Schachtii -torjunta
 • Viherlannoitus
 • Maan rakenteen parannus

JUURIKASANKEROISEN TORJUNTAAN ESIKASVIKSI

RIVONA-SINAPPI
Ainutlaatuinen sinappilajike, joka on  

jalostettu alentamaan ankeroiskantaa  
sokerijuurikaskasvustoissa.

• Kylvömäärä/ha 15-20 kg (rivikylvö) 
• Kylvömäärä/ha 20-25 kg (hajakylvö)
• Kylvösyvyys 3-4 cm

KASVUSTON MURSKAUS

Kasvusto murskataan ennen 
kukintaa niittomurskaimella ja 
sekoitetaan pintamaahan

Kasvuaika kylvöstä murskaukseen on 6-8 viikkoa. Kasvusto voidaan perus-
taa esim. viljan puinnin jälkeen elokuun puolivälissä ja murskata syyskuun 
lopussa.

RIVONA ... jalostettu  juurikasankeroisen  torjuntaan

KylVöSUOSITUS
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Ympäristön ja pohjavesien suojelu on leimannut 
vahvasti 2000-luvun viljelykasvien kasvinsuoje-
lua. EU ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) aset-
tavat rajoitukset, jotka perustuvat uusimpiin tut-
kimustuloksiin. EU-tasolla rajoitukset koskevat 
kaikkia EU-maita, mutta kansallisesti voidaan 
asettaa lisärajoituksia, jotka ovat maakohtaisia. 
GAP eli Good Agricultural Practices ohjeistaa 
myös torjunta-aineiden käyttöä. Viimeksi mai-
nittuun ohjeistoon perustuu SYKE:een asettama 
Betasana 2000:n maksimikäyttömäärä (6 l/ha/
vuosi).

EU-tarkastuksissa on käyty tarkkaan läpi poh-
javesialueiden torjunta-aineiden käyttöä. Suomi 
on saanut varoituksen liian “lempeästä” suhtau-
tumisesta rajoitusten rikkomisiin. Huomautus-
ten sijasta olisi pitänyt käyttää jo ympäristötuen 
leikkausta. Aikaisemmin periaatteena on ollut 
0, 3, 5 prosentin leikkaus aina 20 prosenttiin 
asti. Vakavimmissa tapauksissa on mahdollista 
peruuttaa koko ympäristötuki. Tarkastajilla on 
myös oikeus tarkastaa varastot, jos he sitä halu-
avat. Myös tarkastuksen estäminen on rangais-
tava teko. 

Tilojen pohjavesialueet on hyvä tarkastaa ajoittain 
kunnasta, sillä niihin voi tulla muutoksia, kun uu-
sia pohjavesialueita otetaan käyttöön.

Siemenkäsittelyt ja tuholaisruiskutukset
Viime vuosi toi Cruiser-siemenelle käyttökiellon 
pohjavesialueilla. Uusimpien tutkimusten mu-
kaan yksi tiametoksaamin hajoamistuote ylitti 
sallitut rajat. Voidaanko tätä rajoitusta muuttaa 

Kesän 2010 kasvinsuojelu
Tuleva kesä on ilmeisesti viimeinen, jolloin kasvinsuojelussa voidaan 

noudattaa suurelta osin vanhaa käytäntöä. Uutta on Cruiser-siemenen 
käyttökielto pohjavesialueilla, joka on voimassa jo kesällä 2010. Ensi vuonna 

Tramat 500 SC- ja Betanal Progress-valmisteissa tullaan todennäköisesti 
noudattamaan EU:n etofumesaatti-rajoituksia. Tämä on syytä huomioida 

jo tänä vuonna, jos juurikasta tullaan viljelemään samoilla lohkoilla 
lähivuosina. Toinen muutos koskee pohjavesialueita, jos ministeriöstä annettu 
ennakkotieto pitää paikkansa, on pohjavesialueista jatkossa muodostettava 

oma kasvulohko.

tulevaisuudessa, kun aineistoa täydennetään 
uusilla tutkimuksilla, jää nähtäväksi. Pohjavesi-
alueiden ulkopuolella Cruiser-siementä voi käyt-
tää samoin kuin aikaisemmin (ei aikarajoituksia 
käytössä). 

Poncho Beta-siemenellä on pohjavesi- ja aikara-
joitus. Sitä saa käyttää yhtäjaksoisesti kolme 
vuotta, jonka jälkeen on pidettävä neljän vuoden 
tauko.

Pohjavesialueilla saa käyttää vain Gaucho-sie-
mentä, jota on luvallista käyttää kolme vuotta 
peräkkäin, jonka jälkeen on pidettävä neljän 
vuoden tauko. Uusimpien tutkimusten mukaan 
Gaucho-siementä olisi mahdollista käyttää myös 
joka toinen vuosi. Gaucho-siementä koskevat 
samat aikarajoitukset myös pohjavesialueiden 
ulkopuolella.

Kirppojen torjuntaan riittää siemenien Cruiser-, 
Gaucho- tai Poncho Beta- käsittely, mutta pahat 
ludealueet vaativat ylimääräisen tuhohyönteis-
ruiskutuksen heti juurikkaan tultua taimelle. 
Ensimmäinen rikkakasviruiskutus tulee liian 
myöhään luteen torjunnan kannalta. Uusinta-
kylvöt on syytä suojata luteelta samoin kuin hi-
taasti taimettuvat juurikaspellot.

Pohjavesialueilla (luokka I ja II) ei saa käyttää di-
metoaatteja (Danadim Progress, R-dimetoaatti, 
Perfekthion 400, Roxion, Tuholaisaine 101). Sen 
sijaan pyretroideja ja Decis EW 50:tävoi käyttää 
pohjavesialueilla. Vanhaa Decis 25 EC:tä ei suo-
sitella pohjavesialueille. 
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Rikkakasvien torjunta
Yksivuotisten siemenrikkakasvien (ns. tavalliset 
rikkakasvit) torjunnassa ovat käytettävissä samat 
valmisteet kuin viime vuonna.  

Taulukoissa 1 ja 2 metamitroni -valmisteista 
(Goltix 70 WG, Goltix 700 SC ja Metafol 700 SC) 
käytetään lyhennettä MET. Betanal SE:n ja Beta-
sana 2000:n lyhenne on FEN ja Tramat 500 SC:n 
EFU. Betasana 2000:n myyntipäällysteessä on 
merkintä suurimmasta sallitusta käyttömäärästä 
(6 l/ha/v), joka on otettava huomioon valmis-
tetta käytettäessä. Betasana 2000:n kanssa kan-
nattaisikin käyttää Betanal Progress SE:tä etofu-
mesaatin lähteenä. Tällöin osa fenmediaamista 
tulee Progressista.

Pohjavesialueilla I ja II on edelleen voimassa fen-
medifaamin, desmedifaamin ja etofumesaatin 
rajoitettu käyttö kuten aikaisemminkin. Tämä 
rajoitus koskee Betanal SE:tä, Betasana 2000:ta, 
Tramat 500 SC:tä. Betanal Progress SE:tä, Medi-
fam 320 SC:tä ja Powertwiniä. Jos pohjamaa on 
läpäisevää maalaajia (hienoa hietaa tai sitä kar-
keampaa) ja juurikasta viljellään joka vuosi, on 
käytettävä riviruiskua. Jos juurikasta viljellään 
näillä alueilla vain joka toinen vuosi, ruiskutuk-
set voi tehdä koko alalle. Jos pohjamaa on savea, 
juurikasta voi viljellä joka vuosi. Torjunta-aineis-
ta on kuitenkin käytettävä pienintä mahdollista 
annostusta. Kaikkien peltojen on oltava salaoji-
tettuja. Salaojittamattomilla pohjavesialueiden 
pelloilla edellisiä valmisteita ei ole luvallista 
käyttää. Metamitroni-valmisteilla ja Matrigonil-
la on käyttökielto kaikilla pohjavesialueilla.

Ruiskutusohjelmat – yksivuotiset  
siemenrikat
Yksivuotisten siemenrikkakasvien (ns. tavalliset 
rikkakasvit) torjunnassa ensimmäinen ruiskutus 
tehdään rikkakasvien ollessa suurelta osin sirk-
kalehtiasteella. Toisen ruiskutuksen ajankohta 
on noin 7–12 vrk kuluttua ensimmäisestä; jos sää 
on kylmä, ruiskutusväli voi olla jopa kaksi viik-
koa. Kolmas ruiskutus on ajankohtainen, kun 
uusi rikkakasvisukupolvi on sirkkalehtiasteella. 
Jos aikaisemmista ruiskutuksista on jäänyt run-
saasti rikkakasveja, harauksen voi tehdä 2. ja 3. 
ruiskutuksen välissä. 

Taulukon 1 tankkiseokset on rakennettu yhden 

tehoaineen valmisteista. Betanal Progress SE oh-
jelmat ovat taulukossa 2. Taulukoiden pienem-
mät ainemäärät ovat kevyille ja suuremmat savi- 
ja multamaille. 

Esimerkki: taulukossa 1 etofumesaatin (EFU) 
eli Tramat 500 SC:n käyttömäärä ensimmäises-
sä ruiskutuksessa on kevyillä kivennäismailla 
0,1–0,2 litraa ja savi- ja multamailla 0,2–0,3 litraa 
hehtaaria kohti. Toisessa ja kolmannessa ruis-
kutuksessa Tramatin käyttömäärät ovat 0,2–0,3 
litraa kevyillä ja 0,3–0,4 litraa hehtaaria kohti 
savi- ja multamailla. FEN-valmisteiden vastaa-
vat käyttömäärät ovat 1,5–2,0 litraa kevyellä ja 
2,0–2,5 litraa hehtaaria kohti savi- ja multamailla 
ensimmäisessä ja puoli litraa suuremmat toises-
sa ja kolmannessa ruiskutuksessa. 

Valmisteiden käyttömäärät ovat ääriarvoja. Esi-
merkiksi kevyillä mailla erittäin hyvissä oloissa, 
kun ilman suhteellinen kosteus on korkea, läm-
pötila noin 20 °C:tta ja rikkakasvit sirkkalehtias-
teella, fenmedifaami-valmisteiden määräksi voi 
riittää 1,5 litraa hehtaarille. Viileämmät ja kui-
vemmat olot vaativat suurempaa määrää (FEN 
2,0 l/ha). Sama periaate koskee etofumesaatti 
-valmisteita ja öljyä. Normaaliolojen ainemäärät 
löytyvät “haarukan” puolivälistä. Käyttömäärät 
on aina sopeutettava rikkakasvien kokoon, mitä 
suuremmat rikat sitä enemmän ainetta. 

Medifam 320 SC poikkeaa muista fenmedifaa-
mi-valmisteista väkevyytensä suhteen. Kevyillä 
kivennäismailla sitä suositellaan käytettäväksi 
litra ensimmäisessä ja 1,2 litraa hehtaaria kohti 
toisessa ja kolmannessa ruiskutuksessa. Savi- ja 
multamailla vastaavat määrät ovat 1,2 litraa en-
simmäisessä ja 1,4 litraa hehtaarille toisessa ja 
kolmannessa ruiskutuksessa. Medifamin samoin 
kuin Powertwinin kanssa käytetään Poweroil-
öljyä, jota tarvitaan normaalioloissa litra hehtaa-
rille. Kuivissa ja viileissä oloissa öljyn määrä on 
suurempi (1,5–2,0 l/ha) maalajista ja rikkakasvi-
en koosta riippuen.

Jos taimisto on taimipoltteen, juurikasankeroi-
sen, hiekkamyrskyn tai pakkasen vioittamaa, 
ota yhteys juurikaskonsulenttiin ennen rikka-
kasviruiskutusta. Näissä tapauksissa tarvitaan 
jaettuja käsittelyjä ja mahdollisesti pienempiä 
ainemääriä tilanteen mukaan. 
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Taulukko 1. Siemenrikkakasvien torjunta - 
yhden tehoaineen valmisteet.

Taulukko 2. Siemenrikkakasvien torjunta - 
Progess-ohjelma.

Taulukko 3. Progress SE:tä vastaavat, 
Betanal SE/Betasana 2000 ja Tramat 500 
SC-määrät.

Ongelmarikat ja niiden torjunta
Tattaret (piha-, kierto- ja ukontatar) ja matara 
vaativat tavallista enemmän etofumesaattia. 
Näille pelloille sopivat parhaiten Progress- ja Po-
wertwin-ohjelmat. Progressia tarvitaan 1,5–2,0 
litraa ja Powertwiniä 1,0–1,2 litraa ensimmäises-
sä ruiskutuksessa. Toisessa ja kolmannessa ruis-
kutuksessa Progressin määrä on 2,0–2,5 ja Po-
wertwinin 1,2–1,4 litraa hehtaarille. Pienemmät 
ainemäärät ovat kevyille ja suuremmat savi- ja 
multamaille. Edelliset Progressin tai Powertwi-
nin määrät eivät tarvitse fenmedifaamitäyden-
nystä, mutta metamitronia (MET) ja mahdol-
lisesti myös Safaria tarvitaan öljyn lisäksi. Po-
wertwinin öljy on Poweroil, jonka käyttömäärät 
ovat samat kuin Medifamia käytettäessä.

Saunio-pelloilla on hyvä käyttää Safari-ohjelmia. 
Jos saunioita on runsaasti, Safari-täydennys en-
simmäisessä ruiskutuksessa voi olla tarpeen, 
vaikka muuten käytettäisiin MET-ohjelmaa. Jos 
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ensimmäisessä ruiskutuksessa ei ole Safaria, osa 
saunioista voi olla liian suuria Safarilla torjutta-
vaksi toisessa ruiskutuksessa. Tällöin Safaria voi 
täydentää Matrigonilla (0,3–0,4 l/ha) saunioiden 
koon mukaan. On kuitenkin muistettava, ettei 
pohjavesialueilla saa käyttää Matrigonia. Kier-
totatar on herkkä Safarille, kun sydämenmuo-
toinen ensimmäinen kasvulehti on avautunut. 
Myös ukontattareen Safari tehoaa hyvin, mutta 
käyttömäärän on oltava vähintään 25 g/ha Sa-
faria kahdessa peräkkäisessä ruiskutuksessa. 
Matara saadaan torjuttua Safarilla vielä suhteel-
lisen hyvin ensimmäisen kasvulehtikiehkuran 
avauduttua.

Pohjavesialueilla Safari-ohjelma ilman metamit-
ronia on ainoa vaihtoehto. Tällöin Safaria joudu-
taan käyttämään jo ensimmäisestä ruiskutukses-
ta lähtien. 

Juolavehnän, ohdakkeen ja valvatin 
torjunta  
Juolavehnää, ohdaketta ja valvattia torjutaan 
samoilla valmisteilla ja samoin periaattein kuin 
aikaisemminkin. On kuitenkin muistettava, että 
Matrigonin, Maatilan klopyralidin 1 ja 2, Fusila-
de Maxin ja Focus Ultran käyttö pohjavesialueil-
la I ja II on kielletty. Sen sijaan Targa Super SC:tä, 
Agilia ja Maatilan propafoppia saa käyttää poh-
javesialueilla.

Tilt 250 EC, Amistar ja Reglone 
Jos juurikkaan lehtiin ilmestyy heinäkuussa tai 
elokuun alussa runsaasti Ramularia-laikkuja, 
kasvusto kannattaa ruiskuttaa Tiltillä viimeis-
tään elokuun puolivälissä. Tilt 250 EC:n käyt-

tömäärä on 0,5–1,0 l/ha. Jos heinäkuun loppu 
ja elokuun alkupuoli ovat sateisia, tarvitaan to-
dennäköisesti kaksi ruiskutusta (2 x 0,5 l/ha), en-
simmäinen elokuun alussa ja toinen 2,5–3 viikon 
kuluttua. Elokuun alkupuolella tehtävässä ruisku-
tuksessa voidaan käyttää myös Tiltin ja Amistarin 
seosta (0,5 + 0,5 l/ha).

Reglonea saa edelleen käyttää uusintakylvöjen 
yhteydessä vanhan juurikaskasvuston tuhoami-
seen. Sen peräkkäiskäyttö on rajoitettu kahteen 
vuoteen, jonka jälkeen on pidettävä kahden vuo-
den tauko. Varsinaiseen rikkakasvitorjuntaan 
Reglonea ei saa käyttää.

Glyfosaatin käyttö juurikasmailla
Talvehtineet rikkakasvit voi torjua kynnökseltä 
glyfosaatilla (2–2,5 l/ha + kiinnite) pari päivää 
ennen juurikasmaan tasausta ja kylvömuokka-
usta. 

Touchdown Premium- valmistetta saa käyttää 
myös 2–3 vuorokautta kylvömuokkauksen jäl-
keen ennen juurikkaan taimettumista. Tällöin 
käyttömäärä on 1–1,5 l/ha kiinnitteen kanssa 
(0,5 l/ha). Käsittely ei kuitenkaan tuhoa isoa 
rikkakasveja, jotka ovat jääneet kylvömuokka-
uksesta.

Touchdown Premiumia on mahdollista käyttää 
myös juurikaskasvuston tuhoamiseen ennen 
uusintakylvöä. Valmisteen käyttömäärä näissä 
ruiskutuksissa on 2,0 l/ha (+ kiinnite 0,5 l/ha). 
Vesimäärä kaikissa Touchdown ruiskutuksissa 
on 200 l/ha.

Liisa Eronen, SjT
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Siementen myyntipäällyste sisältää tiedot val-
misteista, joita siemenkäsittelyssä on käytetty. 
Lisäksi myyntipäällyste kertoo mm. mitä rajoi-
tuksia siemenen käyttöön liittyy, miten siemeniä 
on käsiteltävä ja miten viljelijän on suojaudut-
tava siemeniä käsiteltäessä. Tarkastusten yhte-
ydessä viljelijällä pitäisi olla esittää siementen 
myyntipäällyste, jos sitä kysytään. 

Siemenpakkausten myyntipäällysteissä on huo-
mattavaa vaihtelua. Eräillä siemenfirmoilla sie-
menpakkauksessa on pieni muovipussi, joka 

Siemenpakkausten 
myyntipäällystetekstit

sisältää täydellisen myyntipäällysteen. Sitä ei 
kannata hävittää. Siementen tuottajalla voi olla 
lyhennetty versio myyntipäällysteestä siemen-
pakkauksen päällä ja huomautus täydellisen 
myyntipäällysteen löytymisestä siemenlaatikos-
ta, joka sisältää yleensä neljä siemenpakkausta. 
Nämä täydelliset myyntipäällystetekstit kannat-
taa panna talteen.

Koska kaikissa siemenpakkauksissa ei ole täy-
dellistä myyntipäällystetekstiä, ne löytyvät SjT:n 
kotisivuilta, www.sjt.fi.   

Liisa Eronen, SjT

EDENHALL

P.S. Tilaa ensi syksyn varaosat jo nyt!

Kone ja varaosamyynti 
Torbjörn Nyberg 
puh. 0500234002
info@edenhall.fi
www.edenhall.fi

Tehdaskunnostettu Edenhall 733 vm-00

Uudet sekä käytetyt 
tehdaskunnostetut 
nostokoneet. 
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Taimipoltetta voidaan pitää yhtenä taloudelli-
sesti merkittävimmistä juurikkaan sairauksista. 
Se harventaa tai heikentää kasvustoja ja hidastaa 
juurikkaan kehitystä joka vuosi tietyillä maala-
jeilla. Nykyinen tiraami-Tatchigaren käsittely 
suojaa taimia 3–4 viikon ajan kylvöstä, mutta 
sen jälkeen suoja heikkenee merkittävästi. La-
jikkeisiin on yritetty jalostaa taimipoltteen kes-
tävyyttä, mutta toistaiseksi tässä ei oikein ole on-
nistuttu. Syy laihoihin tuloksiin on taimipoltteen 
“luonne”, se on useamman sienen aiheuttama 
tauti ja vaatii usean geenin yhdistämistä kestä-
vyyden tai sietokyvyn aikaansaamiseksi.

Taimipoltteen aiheuttajat
Taimipoltteessa voidaan erottaa kolme vaihetta. 
Siemenen tuotantovaiheessa Pleospora betae 
(Phoma betae) voi saastuttaa siemenen. Kun itä-
minen alkaa, Pleospora tuhoaa alkion itämisen 
alkuvaiheessa. Itämisen edetessä, mutta taimen 
ollessa vielä maan sisässä, Pythium-sienen vioi-
tusta voi esiintyä alkeisvarressa. Maan lämme-
tessä, Rhizoctonia solani -sieni aktivoituu. Myös 
ensimmäisiä oireita Aphanomyces-sienen vioi-
tuksesta voi löytyä taimettumisen loppuvaihees-
sa. Taimien tultua maanpinnalle Aphanomyces 
cochlioides -sieni ottaa vallan 1–3 viikon kulu-
essa. Taimettumisen jälkeen esiintyvän taimi-
poltteen aiheuttajista on osa Fusarium-sieniä. 
Myöhemmin sairaista taimista löytyy myös Al-
ternaria-sientä, kun taimi on jo muiden sienten tai 
maatuholaisten vioittama. 

Taimipoltesienet vioittavat juurikasta myöhem-
minkin kasvukaudella, mutta taimivaihe on vioi-
tuksille kaikkein herkin. Taimesta ja sen juurista 
erittyvät aminohapot, hiilihydraatit, fenolit ja or-
gaaniset hapot toimivat houkuttimina taimipol-
tesienille. Aphanomyces-sienen vioituksia ovat 
juurikkaiden juuriosan kuroumat ja epämuo-
dostumat, joita voidaan nähdä syksyisin.  

Juurikkaan kannalta tuhoisimpia ovat Pythium- 
ja Aphanomyces-sienet. Sen sijaan Rhizoctonia 
solani ja Fusarium ssp. -sienien merkitys on 
vähäinen. Fusarium ssp. -lajeja esiintyy myös 
viljoilla. Pythium-sienet viihtyvät viileissä (10–
15 °C) ja kosteissa oloissa. Maan lämmetessä 
olosuhteet muuttuvat Aphano-myces-sienelle 
edullisemmiksi. Aphanomycesin aiheuttamia 
ovat pahat taimivioitukset ja -kadot lämpiminä 
keväinä, jolloin maan lämpötilaa kohoaa 20–23 
°C:een. 

Taimipoltetta aiheuttavat sienet säilyvät itiöinä 
ja/tai sienirihmastona maassa tai saastuneessa 
kasvimateriaalissa (sairaat juurikkaat) pitkiäkin 
aikoja. Ne leviävät alueelta toiselle mm. sateiden 
ja pintavesien välityksellä. Maan korkea vesipi-
toisuus ja vapaan veden runsas määrä ovat edel-
lytyksiä itiöiden muodostukselle ja leviämiselle.

Taimipolte ja maalajit
Taimipoltetta aiheuttavia sieniä on kaikissa juu-
rikasmaissa, mutta taimipoltteen voimakkuus 
ja runsaus näyttävät vaihtelevan maalajeittain. 
Maan lämpötilan (kylmät ja lämpimät keväät) ja 
kosteuden on todettu olennaisesti vaikuttavan 
taimipoltteen runsauteen ja voimakkuuteen (ag-
gressiivisuus). Viileinä keväinä taimipoltetuhoja 
on yleensä vähemmän lämpimiin ja helteisiin 
alkukesiin verrattuna. Taimipoltevioitukset ja 
taimikadot ovat pahimmat hikevillä ja karkeilla 
kivennäismailla, joissa muokkauskerros pysyy 
kosteana pitkälle kesäkuuhun. Näillä alueilla 
taimipoltetta esiintyy sekä hyvä- että huonokun-
toisilla mailla. 

Savimailla taimipoltteen vioittamia ja tuhoamia 
taimia esiintyy yleensä vähemmän. Kylvö-
muokkauksen jälkeen savimaat ovat usein myös 
ilmavia. Taimipoltetta aiheuttavat sienet ovat 
savimaissa suurelta osin samat kuin hikevissä 

Sokerijuurikkaan taimipolte 
Taimipolte on yleisin juurikkaan kasvitaudeista, jota tavataan 

kaikilla Suomen juurikaspelloilla. Se vioittaa juurikasta alkukesästä 
ja pahimmat vioitukset näkyvät syksyisin kuroutuneina tai 

epämuodostuneina juurikkaina.



18  – Juurikassarka • Betfältet 1/2010

maissa, mutta taimipoltteen voimakkuus on vä-
häisempi. Jos maa tiivistyy ja/tai kuorettuu run-
saiden sateiden seurauksena, taimipoltetta esiin-
tyy kohtalaisen paljon myös savimailla. SjT:n 
kenttäkokeissa on todettu maan pintakerroksen 
tiivistymisen (kuorettuma ja liettymä) lisäävän 
taimipoltetta. Kuorettuman alla maa on yleensä 
kosteampaa ja ajoissa tehty kuorettuman rikko-
minen voi pienentää taimipoltteen aiheuttamia 
tuhoja.

Orgaanisissa maissa taimipoltteen määrä voi 
vaihdella huomattavasti. Soista kuivatuilla pel-
loilla ja vanhoilla vesijättömailla taimipoltetta 
on paikoittain tavattu runsaastikin. Orgaanisen 
aineen määrä on korkea myös rannikkoalueiden 
liejusavimaissa (n. 20 %), mutta niissä taimipol-
tetta näyttäisi olevan suhteellisen vähän. Turve-
maiden ja liejusavimaiden orgaaninen aines ja 
pH ovat ilmeisesti erilaisia, mikä voi osaltaan 
selittää erot taimipoltteisuudessa. 

Maalajien ja taimipoltteen välisestä yhteydestä 
on vaihtelevia tutkimustuloksia kirjallisuudes-
sa. Tohtori Mauritz Vestberg ja professori Risto 
Tahvonen tutkivat suomalaisten juurikasmai-
den taimipoltetta 1970–1980-luvulla. Tutkituilla 
lohkoilla humuspitoisuus vaihteli 1,7:stä 44,3 
prosenttiin ja savipitoisuus 2:sta 73 prosenttiin. 
Taimipoltteen esiintymisen ja humus- tai savi-
pitoisuuden välille he eivät löytäneet yhteyttä. 

Tulosten mukaan maan fysikaaliset ominaisuu-
det kuten kosteus ja lämpö olisivat taimipoltteen 
kannalta tärkeämpiä tekijöitä kuin maalaji.   

Taimipolte, esikasvit ja viljelykierto 
Vuonna 1987 Vestberg ja Tahvonen tutkivat esi-
kasvin lyhytaikaista vaikutusta taimipoltteeseen 
suomalaisilla juurikasmailla. Tutkittuja maa-
näytteitä oli keskimäärin 40 ja tutkittuja esikas-
veja kaura, ohra, kevätvehnä, ruis, sinimailanen, 
timotei, herne, rypsi, puna-apila ja sokerijuuri-
kas. Sokerijuurikkaan ollessa esikasvina var-
haisvaiheen taimipoltetta esiintyi keskimäärin 
81 prosentissa taimista. Kun mukaan otettiin 
myöhäisempi taimettumisen jälkeinen taimi-
polte, taimipolteprosentti oli 97. Kaura, ohra, 
kevätvehnä, ruis ja rypsi vähensivät varhaisvai-
heen taimipoltetta sokerijuurikkaaseen verrat-
tuna. Myös palkokasvien ja timotein vaikutus 
oli myönteinen. Kun varhainen ja myöhäinen 
taimipolte laskettiin yhteen, kokonaistaimipolte 
väheni eniten kauran jälkeen, mutta sokerijuu-
rikasta enemmän taimipoltetta oli sinimailasen, 
puna-apilan ja herneen ollessa esikasvina. 

Samassa tutkimuksessa selvitettiin astiakokeissa 
esikasvin vaikutusta erityyppisillä maalajeilla. 
Maanäytteet jaettiin neljään ryhmään, savimaat 
(KHS, HHS, S), hietamaat (KHt, HHt), hiekka-
maat (Sr, KHk HHk) ja runsashumuksiset maat. 

Kuva 2. Taimipoltteen vioittama taimi (al-
keisvarsi tuhoutunut).

Kuva 1. Terve juurikkaan taimi (alkeisvarsi 
vaalean punainen).
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Mitä enemmän maanäytteissä oli hiekkaa, sitä 
enemmän tutkituissa maissa esiintyi varhaista 
taimipoltetta. Sen sijaan saveksen määrän li-
sääntyessä varhaisen taimipoltteen määrä vä-
heni. Hiekkapitoisilla mailla taimet kehittyivät 
nopeammin kuin savipitoisilla mailla. Varhaisen 
taimipoltteen ja maan magnesiumpitoisuuden 
välillä näytti myös olevan heikko negatiivi-
nen yhteys (mitä vähemmän magnesiumia sitä 
enemmän taimipoltetta).

Kun taimipoltemäärissä otettiin mukaan myö-
häinen taimipolte, kokonaistaimipoltteen ja 
hiekka- tai savespitoisuuden välille ei saatu sel-
keää yhteyttä minkään esikasvin jälkeen. Sen 
sijaan maan pH:n ja esikasvin välillä oli merkit-
tävä negatiivinen yhteys, toisin sanoen taimi-
poltetta esiintyi helpommin happamassa kuin 
emäksisemmässä maassa.

Edellä mainitut tutkijat selvittivät myös pidem-
män viljelykierron vaikutusta taimipoltteeseen 
(taulukko 1). Myös tämä tutkimus tehtiin kas-
vihuoneolosuhteissa. Kaikki viljelykiertovaih-
toehdot antoivat paremman taimettuvuuden jat-
kuvaan juurikkaan viljelyyn verrattuna maalajin 
ollessa hienoa hietaa tai turvetta. Savimaalla 
vain edeltävä papu-sokerijuurikas-papu (P-S-P) 
viljelykierto alensi huomattavasti (12 %) juurik-
kaan taimettuvuutta. 

Kokeesta määritettiin taimettumisen jälkeinen 
taimipolte-% (varhainen + myöhäinen). Jos 
maalajina oli turve tai hieno hieta, kaikki muut 
viljelykierrot vähensivät taimipoltteisuutta, 
nurmi-juurikas-nurmi (N-S-N-) kiertoa lukuun 
ottamatta. Savimaalla taimipoltetta oli vähän ja 
vain papuviljelykierto (P-S-P) lisäsi taimipoltet-
ta merkittävämmin. 

Yhteenveto
Taimipolte on juurikkaan kasvitaudeista tällä 
hetkellä ehkä ongelmallisin eikä toistaiseksi sen 
täydellinen torjunta näytä mahdolliselta. Tai-
mipoltesienet ovat ja pysyvät juurikasmaissa, 
mutta niiden voimakkuuteen voidaan vaikuttaa 
jonkin verran mm. viljelykierrolla ja sopivilla 
välikasveilla. Onnistuessaan aikaiset kylvöt 
tuottavat verrattain suuria taimia siinä vaihees-
sa, kun Aphanaomyces-sieni alkaa vioittaa juu-
rikasta. Tällöin vioitukset jäävät vähäisemmiksi 
suhteessa taimen kokoon ja taimet useimmiten 
toipuvat vioituksista. Toisaalta pitkän taimettu-
misvaiheen haittana on hymeksatsolin hajoami-
nen liian aikaisin.  

Taimipolteongelmien ratkaisu vaatii edelleen 
tutkimustyötä ja hyvin todennäköisesti taimi-
poltetta sietävien tai kestävien lajikkeiden kehit-
tämistä, mihin jatkossa olisikin syytä kiinnittää 
enemmän huomiota. 

Taulukko 1. Viljelykierron vaikutus sokerijuurikkaan taimettumiseen ja taimettumisen 
jälkeiseen taimipoltteeseen eri maalajeilla. Lyhenteet: S=sokerijuurikas; P = (härkä)
papu; O=ohra; N=nurmi (timotei). + ja – arvot ovat poikkeamia sokerijuurikkaan mo-
nokulttuurin arvoista (S-S-S). M. Vestberg (1987), J. Agric. Sci. Fin. 59:87-100.

Liisa Eronen, SjT
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On selvää, että rikkakasvit “varastavat” vettä 
ja ravinteita juurikkailta, niin kuin muiltakin 
kasveilta. Se, mikä erottaa juurikkaat muista 
kasveista, on valo. Juurikkaan viljely perustuu 
pohjimmiltaan siihen, miten valo saadaan mah-
dollisimman tehokkaasti muutettua sokeriksi. 
Juurikaskasvuston päälle tai yläpuolellelle yltä-
vät rikkakasvit alentavat aina sokerisatoa. Juu-
rikaspellolla on 8–10 tainta neliömetrillä ja ruot-
sin olosuhteissa kestää ainakin kaksi kuukautta 
ennen kuin kasvusto peittää maan. Monet rik-
kakasvit “ohittavat” juurikkaat jo kasvun alku-
vaiheessa. Ohrakasvustolla, jolla on 300 tainta 
neliömetrillä, on selvästi paremmat lähtökohdat 
kuin juurikkaalla. Juurikaskasvuston suurin 
uhka ovat ne rikkakasvit, jotka ovat korkeita 
ja kasvavat juurikaskasvustoa korkeammaksi. 
Näitä ovat rapsi, savikat ja saunakukka.

Naatin korkuiset rikkakasvit  
lisääntyvät
Seuraavaan ryhmään kuuluvat rikkakasvit, jotka 
ovat yhtä korkeita kuin juurikkaat ja jotka kas-
vattavat yhdestä taimesta hyvin peittävän kas-
vuston. Näihin kuuluvat matara, pihatatar, kier-
totatar ja kurjenpolvi. Ainakin kolmea viimeistä 
voidaan kutsua “ongelmarikkakasveiksi”.

Myös muutamat muut rikkakasvit uhkaavat 
juurikasta erikoisissa olosuhteissa tai, jos niitä 
esiintyy suuria määriä. Lopuksi tulevat ne rik-
kakasvit, jotka nykyisillä torjuntamenetelmillä 
eivät aiheuta suuria ongelmia. Katso kuvio 1.

Mitä rikkakasvit merkitsevät lukuina?
Kuinka paljon rikkakasveja yksi juurikas kestää? 
Tähän kysymykseen ei löydy yksinkertaista vas-
tausta. Tietääkseni ei missään Euroopan maassa 
ole selvitetty rikkakasvien lajikohtaisia torjunta-
kynnyksiä sokerijuurikkaalla. Tehdyistä kokeis-
ta saadaan seuraavanlaisia tuloksia:

Erikokoisia ongelmia
Ruotsalaisilla juurikaspelloilla 
on useita rikkakasvilajeja, jotka 
kilpailevat juurikkaiden kanssa 
valosta, vedestä ja ravinteista. 
Poisjäänyt rikkakasviruiskutus 

merkitsee useimmiten myös 
poisjäävää juurikassatoa.

Kuva 1. Juurikaskasvuston suurin uhka ovat ne rikkakasvit, jotka kasvavat juurikaskasvustoa 
paljon korkeammiksi tai leviävät juurikaskasvustossa tai sen yläpuolella.

Kuva: SjT
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Yhden savikan vaikutusalue on 1 m ja 
se “syö” 2 kg juurikasta
♦ Savikkakasvusto rajoitti valon saantia noin 
50 % heinäkuusta elokuuhun
♦ Yksi savikka, joka oli 50 cm juurikasta kor-
keampi, rajoitti valon saantia ja alensi juurten 
painoa vielä metrin päässä taimesta. Menetys 
oli 2 % metrin päässä, 8 % puolen metrin päässä 
ja 19 %, kun savikka kasvoi juurikkaan vieressä. 
(Schäufele et al., Die Zuckerrübe 36, 1987).
♦ Kun savikoita oli 0,3–1,5 kpl neliömetrillä 
pienensi jokainen savikka satoa yhtä paljon. Sa-
vikat olivat 90–130 cm korkeita.
♦	Juuren paino väheni,
 11 %, kun savikoita oli  0,36 kpl/m2

	 27 %,  “ 0,73     “ 
	 37 %,  “ 1,09      “ 
	 48 %               “ 1,45      “
♦ Ensimmäisenä vuotena vähensivät 90 cm 
korkeat savikat satoa 1,2 kg/savikka ja toisena 
vuotena 130 cm korkeat savikat 2,4 kg/savikka. 
(Schwiezer, E. Weed Science 1983, Volume 31:5–8).

 Robert Olsson, NBR Nordic Beet Research Foundation,
Betodlaren 1, 2010, sid 36–37.

Rikkakasvit elokuussa
Jäljellä olevien rikkakasvien ja sadon suhde on 
vahvin, kun vertaa elokuussa kasvuston yläpuo-
lella kasvavien rikkojen määrää satoon. Vuosina 
1991–1993 tehtyjen 13 kokeen keskiarvon mu-
kaan, jokainen prosentti rikkaruohojen peittä-
mää maata vähentää sokerisatoa 0,4 prosenttia. 
Suhde pitää paikkansa, kun rikkaruohojen peit-
tävyys on 5–40 prosenttia.

Vaikea arvioida “sietävyysrajaa”
Saksassa on rajaksi ehdotettu 10 prosentin rikka-
peittävyyttä rivivälissä. Samassa artikkelissa on 
hyväksyttäväksi määräksi esitetty 1 savikka, 1,5 
mustakoisoa tai 3 mataraa neliömetrillä. Oletan, 
että nämä rikkakasvit ovat melko pieniä. (Die 
Zuckerrübe 3, 2002, sid 126–128).  

NBR:n omien Tanskassa tehtyjen tutkimusten 
mukaan rikkakasvien peittävyys heinäkuussa ei 
saa ylittää 2 prosenttia.

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, TEHO- ja 
Tarmokas-hankkeet järjestivät yhteistyössä 

3.2. Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksessa 
Tuorlassa maan rakennetta käsittelevän semi-
naarin. Seminaariin osallistui satakunta viljeli-
jää. Alan asiantuntijat käsittelivät esitelmissään 
maanrakenteen vaikutusta juurikkaan viljelyyn 
ja miten rakennetta voidaan tarvittaessa paran-
taa. Seminaarin tapaiset tilaisuudet todettiin 
tarpeellisiksi. Osallistujat toivoivat kuitenkin 
enemmän yksityiskohtaisempaa informaatiota 
ja väljempää aikataulua, jotta kysymyksille ja 
keskustelulle jäisi enemmän aikaa. 

Hyvä maanrakenne 
–seminaari
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Kaliumin ja natriumin merkitys  
kasville
Sokerijuurikas polveutuu suolapitoisilla meren-
rannoilla kasvavasta rantajuurikkaasta. Viljelty 
sokerijuurikas on säilyttänyt suolaa suosivan 
ominaisuutensa. Natrium edistää juurikkaan 
naatin ja lehtipinta-alan kasvua, jolloin kasvin 
yhteyttämistehokkuus kasvaa ja myös sokeria 
varastoituu enemmän juureen. Kasvukauden 
lopulla natrium lisää kuiva-aineen siirtymistä 
naatista juureen, jolloin sokeripitoisuus nou-
see. Kasvi tarvitsee kaliumia yhteyttämisessä, 
yhteyttämistuotteiden rakentamisessa ja niiden 
kuljettamisessa lehdistä juureen. 

Kalium ja natrium vaikuttavat kasvin vesitalou-
teen ja parantavat kasvin kuivuuden ja kylmyy-
den kestävyyttä. Solujen osmoottisen paineen 
säätelyssä ne toimivat yhtä tehokkaasti. Niiden 
puute voi näkyä hellepäivinä kasvien lakastu-
misena. Lievä kaliumpuutos ei vielä aiheuta sil-
minnähtäviä oireita, mutta kasvissa puutos voi 
esiintyä piilevänä. Kasvien kaliumin puutoksen 
ollessa suuri, oireet näkyvät ensin täysikasvui-
sissa lehdissä, koska kaliumia siirretään helposti 
nuorempiin lehtiin. Puute näkyy ensin lehtien 
reunaosien vaalenemisena, myöhemmin reuna-
osat ruskettuvat ja kääntyvät alaspäin. Lehtien 
pinta muuttuu pehmeäksi. Lisäksi kasvien kas-
vu heikkenee, koska kaliumin puute hidastaa 
niiden aineenvaihduntaa. Kaliumin puute alen-
taa voimakkaasti juurikkaan sokeripitoisuutta 

ja myös sato alenee. Samalla myös muiden ra-
vinteiden hyväksikäyttö alenee. Jos kasvi kärsii 
kaliumin puutteesta, mutta typpeä on riittävästi 
saatavilla, kasviin saattaa kertyä liukoisia typpi-
yhdisteitä, mitkä vähentävät juurikkaasta saata-
van sokerin talteenottoa. 

Kasvin sisältämä kaliumin määrä lasketaan kui-
va-ainesadon ja kaliumpitoisuuden perusteella. 
Hehtaarin juurikassato (40 tn/ha) + naattisato 
(39 tn/ha) sisältää yhteensä 270 kg kaliumia, 
josta juuren osuus on 70 kg ja naatin 200 kg. Juu-
ri- ja naattisatojen vaihteluun vaikuttavat monet 

Kalium (K) ja natrium (Na) 
kasvinravinteena

Kaliumia tarvitaan yhteyttämisessä ja sokerin kuljetuksessa lehdistä juureen. 
Natrium puolestaan lisää naatin kasvua ja yhteyttävää lehtipinta-alaa. 
Sokerijuurikkaan kalium- ja natriumlannoitukseen on syytä kiinnittää 

huomiota, sillä ne nostavat juurikkaan sokeripitoisuutta, mikä taas vaikuttaa 
viljelyn kannattavuuteen. Kaliumin ja natriumin yhtäaikaisella käytöllä 

saavutetaan parempi taloudellinen tulos kuin, jos niitä käytettäisiin erikseen. 
Keveillä juurikasmailla kaliumin puute voi esiintyä piilevänä.

Kaliumin puutosoireita juurikkaassa. 
Kuva: Juha Kekki
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tekijät, kuten erilaiset kasvuolot, peltolohkojen 
viljavuus ja annettu kaliumlannoituksen määrä.

Kalium ja natrium maassa
Kasvit ottavat kaliumin K+ ja natriumin Na+ yk-
siarvoisena kationina. Maassa kalium esiintyy 
kiillemineraalien välissä, maahiukkasten pin-
noilla ja maavedessä. Karkeilla ja eloperäisillä 
maalajeilla maan luontaisen kaliumin merkitys 
on vähäinen. Edellä mainituilla mailla kaliumia 
pidättyy maa-ainekseen kasveille käyttökelpoi-
seen muotoon vain vähän, jolloin se on herkkä 
huuhtoutumiselle. Vaikka kaliumia karkeilla ja 
eloperäisillä maalajeilla voi lannoituksen jälkeen 
olla runsaasti maanesteessä, se loppuu nopeasti 
maasta juuri huuhtoutumisen vuoksi. Jos näillä 
mailla tingitään kaliumlannoituksesta, maan ka-
liumvarat ehtyvät kasvukauden aikana ja kasvi 
voi kärsiä kaliumin puutteesta. Savimaat pidät-
tävät kaliumia maahiukkasten pinnoille siten, 
että se on kasvien käytettävissä. Se myös rajoit-
taa kaliumin huuhtoutumista. Savimaillakin ka-
liumtarpeesta vain osa voidaan tyydyttää maan 
luontaisista varoista. Siksi savimailla kannattaa 
tarkkailla maan kaliumlukuja, sillä kaliumin 
käyttökelpoisuus on savessa heikompi kuin 
karkeilla kivennäismailla ja eloperäisillä mailla. 
Maan kaliumpitoisuutta voidaan parantaa bio-
tiitilla, joka sisältää  5 prosenttia hidasliukoista 
kaliumia. SjT:n tutkimuksissa varsinkin karkeil-
la juurikasmailla biotiitin lisäyksen (5–15 tn/
ha) havaittiin lisäävän merkittävästi juurikkaan 
satoa ja sokeripitoisuutta kolmantena vuotena 
levityksen jälkeen. Liian suuri kaliumlannoitus 
voi alentaa kasvin magnesiumin saantia. Tämä 
johtuu siitä, että tehokkaan kaliuminoton vuok-
si magnesiumia kulkeutuu kasviin vähemmän. 
Magnesiumin lisäksi runsas kaliumlannoitus 
voi alentaa myös kasvin kalsiumin saantia.

Lannoitus
Kalium ja natrium muistuttavat kemiallisilta 
ominaisuuksiltaan toisiaan ja voivat siksi osit-
tain korvata toisiaan. Kuitenkin niiden yhteis-
käytöllä on saatu taloudellisesti paras tulos. 
Yksi kilo natriumia korvaa 1,7 kg kaliumia ja 1 
kg kaliumia korvaa 0,6 kg natriumia. Tätä kor-
vaussääntöä voidaan käyttää lannoitusta lasket-
taessa. Kaliumin ja natriumin osittaisen korvaa-

vuuden vuoksi paras vaihtoehto juurikkaalle 
on mahdollisimman tasapainoinen kalium- ja 
natriumlannoitus. Kokonaistarjonnasta kevyillä 
mailla tulisi 75 prosenttia kaliumista ja 25 pro-
senttia natriumista ja savimailla 80 prosenttia 
kaliumista ja 20 prosenttia natriumista. 

Sokerijuurikkaan lannoitustarve pohjautuu 
kasvin tarpeeseen. Lannoitusta suunniteltaessa 
huomioidaan maan ravinnereservit, esikasvi ja 
karjanlannanmäärä, maan kasvukunnosta riip-
puen voidaan lannoitukseen tehdä korjauksia. 
Kaliumin ja natriumin kohdalla ympäristötuen-
ehdot eivät suoraan rajoita niiden käyttömääriä. 
Väkilannoitteiden kalium lasketaan tuoteselosteen 
mukaan. Kotieläinten tuottaman lannan kalium 
on lähes täysin kasveille käyttökelpoista. Lanta 
sisältää runsaasti kaliumia ja sen käyttö lisää 
maan kaliumin ravinnevaroja. 

Savimailla ja kevyillä mailla (kivennäismaat ja 
eloperäiset maat) on erilainen kaliumin tarve. 
Savimailla sokerijuurikkaan kaliumin lähtötar-
ve on Suomen kasvuoloissa 600 kg/ha/vuosi 
ja vastaavasti kevyillä mailla lähtötarve on 450 
kg/ha. Sokerijuurikkaan natriumin lähtötarve 
on 150 kg/ha maalajista riippumatta. Savimailla 
kaliumin kokonaistarve on suurempi, koska sen 
käyttökelpoisuus savessa on heikompi kuin ke-
vyillä mailla. Savimailla lannoitekalium pysyy 
maassa kasvien käytettävissä, sitä vastoin kevy-
emmillä mailla on huomioitava kaliumin huuh-
toutuminen maasta. 

Taulukko 1. Esikasvin vaikutus sokerijuurik-
kaan kalium- ja natriumlannoitustarpeeseen 
(kg/ha). 
 Lannoitustarpeen muutos kg/ha
 Kalium Natrium
Naatit kynnetty maahan -70 -50
Naatit korjattu 0 0
Vilja, oljet kynnetty maahan -10 0
Vilja, oljet korjattu 0 0
Nurmi, ei apilaa 0 0
Apilapitoinen nurmi 0 0
Viherlannoitus, nurmi 0 0
Peruna -30 0
Öljykasvit -20 0
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Kaliumlannoitukseen voi tehdä vielä tarkennus-
ta satotason ja maan yleisen kasvukunnon pe-
rusteella. Mikäli satotaso on selvästi alle 38 tn/
ha ei kaliumlannoitusta tule pienentää. Mikäli 
satotaso on lähempänä 45 tn/ha ja lohkon pH 
riittävän korkea (pH 7) voidaan kalium- ja nat-
riumlannoitukseen harkita 5–10 % vähennystä. 
Kevyillä mailla juurikas kärsii helposti kaliumin 
ja natriumin puutteesta. Niukasti kaliumia ja 
natriumia sisältävillä lohkoilla sokerijuurikkaan 
kalium- ja natriumlannoituksesta ei kannata 
tinkiä, sillä maan luontaiset kalium- ja natrium-
varat eivät riitä tyydyttämään sokerijuurikkaan 
kaliumin ja natriumin tarvetta. Kaliumlannoitus 
kannattaa pitää viljavuusanalyysin osoittamal-
la tasolla ja antaa sitä kasvin tarvitsema määrä. 
Kaliumin lisäksi on huolehdittava juurikkaan 
riittävästä natriumin saannista, jotta juurikkaan 
sadontuottokyky olisi maksimaalista.

Edellä mainitut asiat huomioiden ohessa kaksi 
esimerkkiä kalium- ja natriumlannoitussuo-
situksen laskemisesta juurikkaalle. Taulukon 
kahdelta alimmalta riviltä nähdään juurikkaan 
laskennallinen kaliumin ja natriumin tarve (kg/
ha). 

Esimerkki 1. Sokerijuurikaan kaliumin ja 
natriumin lannoitustarpeen laskeminen, kun 
esikasvina on ollut juurikas ja maalaji on 
hietasavi. 

Lohkon viljavuustiedot
•	 runsasmultainen (rm)
•	maalaji hietasavi (HtS)
•	pH 7,0
•	 fosfori (P)   20 mg/l  
•	kalium (K) 250 mg/l (tyydyttävä)
•	natrium (Na)    70 mg/l (välttävä)
•	 esikasvi vilja, oljet kynnetty maahan

Kun maan kaliumpitoisuus viljavuustutkimuk-
sen tuloksen mukaan tiedetään (250 mg K/l), 
voidaan laskea sokerijuurikkaan käyttöön kas-
vukauden kuluessa maan kaliumvaroista va-
pautuvan kaliumin määrä (kg/ha) seuraavan 
kaavan avulla: 785 – 102000/(250 mg K/l + 130) 
= 516 kg K/ha.  

Vastaavasti, kun maan natriumpitoisuus vilja-
vuustutkimuksen tuloksen mukaan tiedetään 
(70 mg/l), voidaan laskea sokerijuurikkaan 
käyttöön kasvukauden kuluessa maan kalium-
varoista vapautuvan natriumin määrä (kg/ha) 
seuraavan kaavan avulla: 383 – 90000/(70 mg 
Na/l + 235) = 43 kg Na/ha.  

 K  Na
 kg/ha  kg/ha
Kasvin lähtötarve 600 150
Maasta vapautuva  -516  -83
Esikasvin vaikutus  -10 0
Karjanlannasta 0 0
Lannoitustarve 74 67
Maan kasvukuntokorjaus (-5 %) -4 -3
Lopullinen lannoitustarve 70 64

Esimerkki 2. 
Sokerijuurikkaan kalium- ja natriumlannoi-
tustarpeen laskeminen, kun esikasvina on 
ollut juurikas ja maalaji on hienohieta.

Kun maan kaliumpitoisuus viljavuustutkimuk-
sen tuloksen mukaan tiedetään (180 mg K/l), 
voidaan laskea sokerijuurikkaan käyttöön kas-
vukauden kuluessa maan kaliumvaroista va-
pautuvan kaliumin määrä (kg/ha) seuraavan 
kaavan avulla: 620 – 102000/(180 mg K/l + 165) 
= 324 kg K/ha.

Vastaavasti kun maan natriumpitoisuus vilja-
vuustutkimuksen tuloksen mukaan tiedetään 
(35 mg/l), voidaan laskea sokerijuurikkaan 
käyttöön kasvukauden kuluessa maan kalium-
varoista vapautuvan natriumin määrä (kg/ha) 
seuraavan kaavan avulla: 383 – 90000/(35 mg 
Na/l + 235) =  49 kg/ha.  

Lohkon viljavuustiedot
• multava (m)
• maalaji hienohieta (HHt)
• pH 6,7
• fosfori (P)   35 mg/l  
• kalium (K) 180 mg/l (välttävä)
• natrium (Na)    40 mg/l (välttävä)
• esikasvi juurikas, naatit kynnetty maahan
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 K  Na 
 kg/ha kg/ha
Kasvin lähtötarve 450 150
Maasta vapautuva -324 -49
Esikasvin vaikutus -70 -50
Karjanlannasta 0 0
Lannoitustarve 56 51
Maan kasvukuntokorjaus (-10 %) -3 -3
Lopullinen lannoitustarve 53 48

Sokerijuurikkaan 
viljelykisa 2010

Joukkueiden kokoonpanot ovat seuraavat:
Perniö: Mika Örri, Juha Wikström, Markku Peltonen ja Pasi Järvinen
Kemiönsaari: Cay Blomberg, Dan Lindroth, Jörgen Blomqvist, Tom Lindroos ja Peter Fritzen
Vakka-Suomi: Ismo Salo, Antti Keskitalo, Tapani Nikula ja Janne Tättilä
Satakunta: Tero Peltonen, Mika Luoto, Vesa-Pekka Matomäki ja Arto Matarmaa
Häme: Petri Lauttia, Markku Holstila, Heikki Rantanen, Jouko Anttila, Hannu Sainio ja Juha Salo-
ranta

Vuoden 2010 juurikkaan 
viljelykisaan on saatu mukaan 

odotetut viisi joukkuetta. 
Kisaan osallistujille 

järjestettiin aloitustilaisuus 
Tuorlassa 12.3. Tilaisuudessa 

joukkueille arvottiin 
kilpailulohkot ja jaettiin 
perustietoja lohkoista ja 

kilpailusta. 

Kaikki muut paitsi Hämeen joukkue olivat mukana 
aloitustilaisuudessa.

Lähteet:

Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Potassium and sodium. Teoksessa: Nutrients for Sugar Beet Production. 

Juurikassarka 1999/2. Sokerijuurikkaan viljelyopas.

Marja Turakainen, SjT
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Juurikkaan teknisellä laadulla tarkoitetaan kaik-
kia niitä juurikkaan ominaisuuksia, jotka vaikut-
tavat sokerin valmistusprosessin eri vaiheisiin ja 
juurikkaasta saatavan sokerin määrään. Tässä 
jutussa tarkastellaan lähinnä juurikkaan sisäi-
siä laatutekijöitä. Juurikassadon hyvä tekninen 
laatu parantaa sekä viljelijän että tehtaan talou-
dellista tulosta. Teknistä laatua arvioidaan mää-
rittämällä juurikkaasta sokeri-%, aminotyppi-, 
kalium- ja natriumpitoisuus. Mitä vähemmän 
laatua heikentäviä yhdisteitä juurikkaat sisäl-
tävät prosessoinnin aikana, sitä suurempi osa 
juurikkaiden sisältämästä sokerista (sakkaroosi) 
saadaan talteen ja voidaan valmistaa sokeriksi.

Korkea juurikassato on yleensä yhteydessä sa-
don hyvään laatuun. Kasvukauden sääoloilla 
ja viljelytoimilla kuten mm. aikaisella kylvö-
ajankohdalla (sokeripitoisuus nousee, K- ja Na-
pitoisuus alenevat), lannoituksella, kasvuston 
tiheydellä ja kasvukauden pituudella (myöhäi-
nen korjuuajankohta sokeri-% nousee, K- ja Na-
pitoisuus alenee) on huomattava vaikutus niin 
juurikkaan laatuun kuin juurisadonkin määrään. 
Lisäksi sadon määrään ja laatuun vaikuttavat 
pellon ominaisuudet. Kasvilla ravinteiden mer-
kitys korostuu erityisesti viljavuudeltaan huo-
nolla lohkolla, koska maassa olevat luontaiset 
ravinnevarat ovat alhaiset. Maan huonoa kasvu-
kuntoa ei voi korvata lannoitusta lisäämällä. 

Laatuanalyysitulosten 
tulkinta

Miten juurikasnäytteiden analyysituloksia tulisi tulkita? Onko 
laatutuloksista apua juurikkaan lannoituksen suunnittelussa? Missä 
kulkee esimerkiksi selvän puutoksen raja, milloin on ylilannoitettu ja 

mikä olisi lannoitusoptimi?

  Laatuluokka
 Heikko Välttävä Hyvä Erinomainen
Sokeripitoisuus (%) Alle 15.0 15.0-15.9 16.0-16.9 17.0 ja yli
Aminotyppi mg/100  g juurikasta Yli 35.0 35.0-26.0 25.9-18.0 17.9 ja alle
Kalium me/100 g juurista Yli 7.0 7.0-6.0 5.9-5.0 4.9 ja alle
Natrium me/100 g juurikasta Yli 1.0 1.00-0.75 0.74-0.50 0.49 ja alle

Sokeripitoisuus 
Typen ehtyminen maasta on merkki juurikkaalle 
kasvukauden päättymisestä, jolloin se alkaa siir-
tää sokeria lehdistä juureen. Naatin väri alkaa 
vaalentua kasvukauden loppupuolella. Sokeri-
pitoisuus voi jäädä alhaiseksi, jos naatti on vielä 
korjuuvaiheessa tumman vihreä erityisesti, jos 
syksy on lämmin eikä kasvun lopettavia yöpak-
kasia esiinny. 

Juurikkaan sokeripitoisuuden vuosittaiset vaih-
telut ovat olleet suuria (Kuva 1). Päätekijänä 
tässä on sääolojen erilaisuus. Osatekijänä myös 
lajikkeiden väliset erot. Kuitenkin on havait-
tavissa, että juurikkaan sokeripitoisuus on ko-
honnut. Jos juurikkaan sokeripitoisuus on 17 % 
ja yli, on juurikassato laadullisesti erinomainen 
(Taulukko 1).

Aminotyppipitoisuus
Typpilannoituksessa pitää pyrkiä siihen, että 
maassa on kasvukauden alkupuolella runsaasti 
kasveille käyttökelpoista typpeä, mutta elokuun 
lopulla enää vähän. Erityisesti typen saannin 
loppuessa sokerin varastoituminen juureen al-
kaa. Juuren painon lisääntyminen ei pysähdy, 
koska naattiin varastoituneet ravinteet käyte-
tään myös juuren kasvuun. 

Taulukko 1. Sokerijuurikkaan teknisen laadun kriteerit. me=milliekvivalentti (=23 mg natrium 
tai 39 mg kalium).
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Liiasta typestä on haittaa sen jälkeen, kun juu-
rikkaan maanpäällinen kasvusto on saavuttanut 
optimikoon (peittää rivivälit). Jos juurikkaalla 
on vielä runsaasti typpeä saatavilla, se käyttää 
typpeä naatin kasvuun, jolloin lehdet/naatit 
helposti varjostavat toisiaan ja kuluttavat sa-
malla sokeria, jota sen sijaan voitaisiin kuljettaa 
juureen. 

Juurikas sisältää useita liukoisia typpiyhdisteitä 
(Kuva 2), jotka vähentävät juurikkaasta uuttu-
van sokerin määrää. Laatuanalyysissä määrityk-
sessä huomioidaan ainoastaan juuren aminoty-
pen pitoisuus (siniluku). Siniluku nimitys tulee 
siitä, että määrityksessä käytettään sinisen värin 
muodostavaa uuttoliuosta. Juurikkaan amino-
typen määrä kuvaa muita juurikkaan sisältämiä 
liukoisia typpiyhdisteitä paremmin juurikkaan 

Kuva 1. Sokeripitoisuuden 
kehitys vuosina 1974–2006.

kokonaistyppimäärää ja on kokonaistypen ta-
paan hyvin riippuvainen lannoituksesta. 

Vuonna 2009 juurikkaiden aminotyppipitoisuus 
oli keskimäärin 10 mg/100 g juurikasta. Alhai-
nen pitoisuus johtui vuoden 2008 runsaista sa-
teista, jotka huuhtoivat typen maan alempiin 
kerroksiin. Typpilannoituksen määrä jäi täten, 
tarpeen mukaisella tasolla, liian alhaiseksi ja 
puutosta ilmeni jo varhaisessa vaiheessa. Tilan-
ne on huomioitava vuoden 2010 lannoituksessa.  
Typpilannoitusmäärästä ei kannata tinkiä, vaan 
on pyrittävä antamaan riittävä typpimäärä ym-
päristötuen ehtojen mukaisesti, jotta juurikkaan 
sadosta saadaan määrältään ja laadultaan hyvä.

Aminotypen määrä juurikkaassa kuvastaa kas-
ville käyttökelpoisen typen määrää kasvukau-
den aikana. Viljelijä voi verrata sadon aminotyp-
pitasoa käyttämäänsä lannoitustyppimäärään ja 
hän voi sen avulla arvioida onko käytetty typpi-
määrä ollut oikea. Jos juurikkaan aminotyppipi-
toisuus on 17,9 mg/100 mg tai sen alle, voidaan 
sitä juurikkaan teknisen laadun kannalta pitää 
erinomaisena pitoisuutena (Taulukko 1). Ami-
notyppipitoisuutta tulisi seurata usean vuoden 
ajan. Myös sääolot, lohkokohtaiset sadot ja loh-
kojen kasvukunto on huomioitava vuosittain. 

Jos juurikkaiden aminotyppipitoisuus on ana-
lyysituloksen mukaan alle 15 mg/100 g juurikas-
ta se osoittaa, että kasvukauden aikana kasvien 
typen saanti on saattanut ollut liian alhainen. 

Kuva 2. Liukoiset typpiyhdisteet juurikkaas-
sa.
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Tässä on kuitenkin otettava huomioon lohkon 
kasvukunto.  

Juurikkaan lannoitetypen hehtaarikohtainen 
käyttömäärä on alentunut 80-luvun alun 150 ki-
losta  105 kiloon vuonna 2007. Aminotyppipitoi-
suus on alentunut samansuuntaisesti (Kuva 3). 

Kalium- ja natriumpitoisuus  
Juurikkaan kalium- ja natriumpitoisuutta ei pidä 
käyttää lannoituksen suunnittelun perustana. 
Kalium- ja natriumlannoituksen tulee perustua 
lohkon viljavuustutkimuksen kalium- ja nat-
riuminlukuihin. Kalium- ja natriumpitoisuus on 

Kuva 3. Juurikkaan lannoi-
tuksessa käytetyn typen 
määrä (kg/ha) (ylempi 
kuvaaja) ja juurikkaiden 
aminotyppipitoisuuden 
kehittyminen (alempi  
kuvaaja) vuosien 1983 ja 
2007 välisenä aikana. 

Kuva 3. Juurikkaan kalium-
pitoisuus (ylin kuvaaja), 
lannoituksessa käytetyn 
kaliumin määrä (kg/ha) 
(keskimmäinen kuvaaja) ja 
juurikkaiden natriumpitoi-
suuden kehittyminen (alem-
pi kuvaaja) vuosien 1980 ja 
2007 välisenä aikana. 

juurikkaan niskassa huomattavasti korkeampia 
kuin juuressa, joten huolellinen listintä vähentää 
niiden pitoisuutta prosessissa.

Kalium- ja natrium sitovat itseensä sokeria, joka 
joutuu melassiin ja aiheuttaa sokerihävikkiä so-
kerinvalmistuksessa.
 
Lannoituksessa kaliumin käyttömäärä on alen-
tunut vuosina 1980–2007 noin 50 %. Vastaavas-
ti juurikkaiden kaliumpitoisuus on alentunut 
7 me/100 g juurikasta (v. 1985) alle 5 me/100 g 
juurikasta (v. 2007). Sitä vastoin natriumpitoi-
suus on pysynyt melko tasaisena (Kuva 3). 

Marja Turakainen, SjT
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LyhyetLyhyet

Pelto tuottamaan -päivä 
Kaarinassa torstaina 1.7.2010 kello 9–13. 

Paikka: Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, konehalli
Osoite: Tuorlan peltotie, 21500 PIIKKIÖ

Ohjelma:
Klo 9.00 Kahvitarjoilu konehallilla
 – Järjestäjien puheenvuorot 
 – Marja Jalli MTT, Ajankohtaista kasvitaudeista
 – Jaakko Laurinen Raisio, Teollisuuden laatuvaatimukset sadolle
Klo 10.30  Peltokierros MTT:n ja SjT:n koekentillä: 
   lajikekokeet viljoilla ja sokerijuurikkaalla
   mahdollisuus tutustua sokerijuurikaan satokilpailu lohkoihin
Klo 12.00 Hernekeittoa konehallilla. 
Klo 13.00 Peltonäytös
   koneklinikka; ruiskut
   automaattiohjattu traktori

Järjestäjät:
MTT Kasvintuotannon tutkimus, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus (SjT) ja Varsinais-Suomen 
maaseutuoppilaitos Tuorla

Lisätietoja:
Susanna Muurinen, sähköposti susanna.muurinen@nordicsugar.com, puh.050 4386191
Yrjö Salo, sähköposti yrjo.salo@mtt.fi, puh. (02) 477 2285

PrairieBusiness Magazine,  3.3.2010:
Sokeriteollisuus odottaa liitovaltion tuomarin päätöstä GMO-juurikkaiden viljelystä 

Yli 90 prosenttia Red River Valleyssa viljellyistä juurikkaista on Roundup Ready –juurikkaita, eli 
GMO-juurikkaita. Luomuviljelijät pelkäävät, että GMO-juurikkaiden siitepöly leviää ja pilaa heidän 
viljelyksensä, he haluavat kokonaan kieltää GMO-juurikkaista tuotetun sokerin myynnin. 

Jos viljelykielto tulee voimaan, joutuvat viljelijät käyttämään perinteistä juurikkaan siementä, jota voi 
olla vaikea saada riittävästi. 

GMO-juurikkaat vastatuulessa USA:ssa
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Kaliums och natriums betydelse för 
växterna
Sockerbetan härstammar från strandbetan, som 
växer på salthaltiga havsstränder. Den odlade 
sockerbetan har bibehållit sin egenskap att ta upp 
salt. Natrium gynnar blasttillväxten och ökar den 
assimilerande bladytan varigenom fotosyntesens 
aktivitet ökar och det lagras mera socker i roten. I 
slutet av växtperioden ökar natrium överföringen 
av torrsubstans från bladen till roten och då stiger 
sockerhalten. Växten behöver natrium för foto-
syntesen, för att producera fotosyntesprodukter 
och transportera dem från bladen till roten.

Kalium och natrium medverkar i vattenhushåll-
ningen och förbättrar växternas härdighet mot 
torka och köld. De samverkar lika effektivt ock-
så vid regleringen av cellernas osmotiska tryck. 
Bristsymptom syns under varma dagar i form av 
slokande blast. Lindrig brist på kalium förorsa-
kar inte synliga bristsymptom men bristen kan 
vara dold hos växten. När kaliumbristen är stor 
syns den först i de fullväxta bladen, därefter i 
de yngre. Bristen syns först som ljusa bladkan-
ter, vilka senare blir bruna och vänds inåt. Bla-
dytan blir mjuk. Dessutom försvagas tillväxten 
eftersom kaliumbristen hos växten försämrar 
ämnesomsättningen. Kaliumbrist sänker kraf-
tigt sockerbetans sockerhalt och också skörden 
går ner. Samtidigt försämras upptagning av de 
övriga växtnäringsämnena. Ifall växten lider av 
kaliumbrist men har tillräcklig tillgång på kväve 
så kan det uppstå lösliga kväveföreningar, som 
försämrar betans sockerutbyte.

Mängden kalium, som växten innehåller, beräk-
nas utgående från kaliumhalten i torrsubstanss-
körden. Rotskörden (40 ton) och blastskörden 
(39 ton) från en hektar innehåller i medeltal 270 
kg kalium varav rotens del är 70 kg och blas-
tens 200 kg. Rot- och blastskörden påverkas av 
många faktorer såsom olika växtförhållanden, 
skiftenas bördighet och den mängd kalium man 
gödslat med.

Kalium och natrium i marken
Växterna upptar kalium som en K+- och natrium 
som en Na+-katjon. Kalium uppträder i marken 
bunden vid markpartiklarna och i markvattnet. 
På grova och organiska jordar har den naturliga 
kaliumtillförseln liten betydelse. I ovannämnda 
jordar kvarhålls kalium i växttillgänglig form i 

Kalium (K) och natrium (Na) 
som växtnäring

Kalium behövs vid fotosyntesen och när socker transporteras från bladen till 
roten. Natrium igen ökar blastens tillväxt och den bladyta som assimilerar. 

Man måste vara uppmärksam med gödslingen med kalium och natrium när man 
odlar sockerbetor, för de höjer sockerhalten hos sockerbetan, vilket i sin tur 

förbättrar lönsamheten. Genom samanvändning av kalium och natrium når man 
ett bättre ekonomiskt resultat än om näringsämnena skulle användas skilt för 

sig. På lätta sockerbetsjordar kan det förekomma en dold kaliumbrist.

Symptom av kaliumbrist hos sockerbetor.
Bild: Juha Kekki
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obetydlig mängd på markpartiklarna och är så-
lunda utsatt för utlakningsrisk. Trots att det kan 
finnas mycket kalium i grova mineraljordar och 
organogena jordar efter gödslingen så tar det 
snabbt slut på grund av utlakning. Om man spa-
rar på kaliumgödslingen på dessa marker tar ka-
liumet slut under växtperioden och växten kan 
lida av brist. Lerjordar binder upp kalium på 
markpartiklarnas yta så att det är växttillgäng-
ligt. Det begränsar även utlakningen av kalium. 
Även på lerjordar kan man bara tillfredsställa 
en del av växternas behov med markens kali-
um. Därför lönar det sig att följa med markens 
kaliumvärden, för kaliumets användbarhet är 
sämre på lerjordar än på grova mineraljordar och 
organogena jordar. Markens kaliuminnehåll kan 
förbättras med biotit, som innehåller 5 % kalium 
i långsamt löslig form. I undersökningar gjorda 
av CfS kunde man visa att tillförsel av biotit (5–15 
ton/ha) under tredje skördeåret efter spridnin-
gen ökade både sockerhalten och rotskörd. En 
alltför hög kaliumgödsling kan försvåra växtens 
upptag av magnesium. Detta beror på att växten 
på grund av effektiv upptagning av kalium inte 
får tillräckligt med magnesium. En för stor kali-
umgödsling kan, förutom magnesium, även för-
svåra upptagningen av kalcium.

Gödsling
Kalium och natrium påminner kemiskt om varan-
dra och kan därför delvis ersätta varandra. Man 
har dock fått bästa ekonomiska resultat genom 
samanvändning. Ett kilogram natrium ersätter 
1,7 kg kalium och 1 kg kalium ersätter 0,6 kg nat-
rium. Dessa ersättningsregler kan användas när 
man beräknar gödslingen. På grund av att kali-
um och natrium delvis kan ersätta varandra är en 
balanserad kaliumgödsling det bästa alternativet 
för sockerbetorna. Totala utbudet på lätta jordar 
borde bestå av 75 % kalium och 25 % natrium och 
på lerjordar av 80 % kalium och 20 % natrium.

Gödslingsbehovet för sockerbetor grundar sig 
på växtens behov. När man planerar gödslin-
gen beaktar man markens näringsreserver, 
förfrukten, mängden kreatursgödsel och mar-
kens växtskick och beroende på dem justerar 
man gödslingsbehovet. För kalium och natrium 
begränsas inte användningen av miljöstödsvill-
koren.

Handelsgödselns kalium beräknas utgående från 
varudeklarationen. Kalium i kreatursgödseln 
är till 100 % växttillgängligt. Kreatursgödsel in-
nehåller mycket kalium och användning av det 
ökar markens kaliumreserver.

Lerjordar och lätta jordar (mineraljordar och or-
ganogena jordar) har olika behov av kalium. På 
lerjordar behöver sockerbetan i finländska förhål-
landen 600 kg/ha kalium per år och motsvarande 
på lätta jordar är 450 kg/ha. Natriumbehovet för 
sockerbetor är 150 kg/ha oberoende av jordart. 
Det totala behovet av kalium på lerjordar är större 
eftersom användbarheten i lerjordar är sämre än 
på lätta jordar. På lerjordar hålls kalium kvar för 
växterna, på lätta jordar däremot lakas betydande 
mängder kalium ut.

Tabell 1. Förfruktens inverkan på sockerbetans 
kalium- och natriumgödslingsbehov (kg/ha)
 Påverkar gödslingsbehovet, kg/ha
  Kalium Natrium
Blasten inplöjd -70 -50
Blasten bärgad 0 0
Spannmål, halmen inplöjd -10 0
Spannmål, halmen bärgad 0 0
Vall, ingen klöver 0 0
Klöverhaltig vall 0 0
Gröngödsling, vall 0 0
Potatis  -30 0
Oljeväxter  -20 0

Man kan ännu justera kaliumgödslingen på ba-
sen av skördenivån och markens allmänna väx-
tskick. Ifall skördenivån är klart under 38 ton/
ha skall man inte minska kaliumgivan. Ifall skör-
denivån är närmare 45 ton/ha och pH tillräck-
ligt högt (pH 7) kan man överväga en 5–10 % -ig 
minskning av kalium- och natriumgödslingen. 
På skiften med knapphet på kalium och natrium 
lönar det sig inte att minska på gödslingen, för 
markens egna förråd av kalium och natrium 
räcker inte till för att tillfredsställa sockerbetans 
behov. Det lönar sig att hålla kaliumgödslingen 
på den nivå som markkarteringen visar och ge 
den mängd, som växterna behöver. Förutom ka-
lium måste man även se till att sockerbetan får 
tillräckligt med natrium så att dess skördebild-
ningsförmåga utnyttjas optimalt.
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Med beaktande av ovannämnda presenteras här 
två exempel på kalium- och natriumgödslings-
rekommendationer för sockerbetor. Tabellens 
två nedersta rader visar sockerbetans beräknade 
behov av kalium och natrium (kg/ha).

Exempel 1. Beräkning av gödslingsbehovet för 
sockerbetor när förfrukten varit sockerbeta 
och jordarten molera.

Skiftets bördighetsvärden
•	mullrik (mr)
•	 jordart molera (MoL)
•	pH 7 
•	 fosfor (P)    20 mg/l
•	kalium (K)  250 mg/l (tillfredsställande)
•	natrium (Na)    70 mg/l (försvarligt)
•	 förfrukt spannmål, halmen inplöjd

När man känner markens kaliumhalt enligt 
markkarteringen (250 K mg/l) så kan man be-
räkna den mängd kalium (kg/ha), som frigörs 
från marken och blir växttillgänglig under väx-
tperioden med hjälp av följande formel: 785 – 
102000/(250 mg K/l + 130) = 516 kg K/ha.

På motsvarande sätt kan man när man känner 
till markens natriumhalt enligt markkartering 
(70 mg/l) beräkna den mängd natrium som 
frigörs från markens förråd för sockerbetans be-
hov med hjälp av följande formel: 383 – 90000/
(70 mg Na/l + 235) = 43 kg Na/ha.

 K  Na 
 kg/ha kg/ha
Växtens grundbehov 600 150
Frigörs från marken  -516  -83
Förfruktens inverkan  -10 0
Från kreatursgödseln 0 0
Gödslingsbehov 74 67
Korrig. pga bördighet (-5 %) -4 -3
Slutligt gödslingsbehov 70 64

Exempel 2.
Beräkning av behovet av kalium- och nat-
riumgödsling när förfrukten har varit socker-
beta och jordarten finmo.

När man känner till markens kaliumhalt i mark-
karteringen (180 mg K/l) så kan man beräkna 
den mängd kalium, som kommer sockerbetan 
tillgodo från markens förråd under växtperio-
den med hjälp av följande formel: 620 – 102000/
(180 mg Na/l + 165) = 324 kg/ha.

När man vet markens natriumhalt i markkar-
teringen (35 mg/l), så kan man beräkna den 
mängd natrium (kg/ha) som under växtperio-
den frigörs för sockerbetans behov med hjälp av 
följande formel  383 – 90000/(35 mg Na/l + 235) 
= 49 kg/ha.

Skiftets bördighetsvärden
mullhaltig (m)
jordart finmo (FMo)
pH 6,7
fosfor (P)   35 mg/l
kalium (K) 180 mg/l (försvarlig)
natrium (Na)    40 mg/l (försvarlig)
förfrukt sockerbeta, blasten inplöjd

 K  Na 
 kg/ha kg/ha
Växtens grundbehov 450 150
Från marken frigörs -324 -49
Förfruktens inverkan -70 -50
Från kreatursgödslen 0 0
Gödslingsbehov 56 51
Korrig. pga bördighet (-10 %) -3 -3
Slutligt gödslingsbehov 53 48

Källor:

Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Potassium and 

sodium. I verket: Nutrients for Sugar Beet Production. 

Betfältet 1999/2. Odlingsguide för sockerbetor.

Marja Turakainen, SjT



                                Juurikassarka • Betfältet 1/2010  –  33

Miljöskyddet och skyddet av grundvattnet har 
starkt präglat växtskyddet under 2000-talet. EU 
och Miljöcentralen (SYKE) sätter begränsningar, 
som grundar sig på de nyaste forskningsresulta-
ten. På EU-nivå berörs alla länder av begränsnin-
garna men nationellt kan man sätta upp strängare 
regler. GAP eller Good Agricultural Practices styr 
även användningen av bekämpningsmedel. Ett 
exempel på detta är den av SYKE satta maximi-
användningsmängden Betasana 2000 per år (6 l/
ha/år).

I samband med EU-granskningarna har man 
noga gått igenom användningen av bekämp-
ningsmedel på grundvattenområden. Finland 
har fått en varning för att man förhåller sig allt-
för ”milt” till överträdelser av begränsningarna. 
Istället för anmärkningar borde man ha tillgripit 
nedskärningar i miljöstödet. Enligt tidigare prin-
ciper har nedskärningarna varierat från 0, 3, 5 
procent ända till 20 procent. I de allra alvarligas-
te fallen har det varit möjligt att helt och hållet 
backa miljöstödet. Granskarna har även rätt att 
granska bekämpningsmedellagren ifall de så 
vill. Det är även straffbart att förhindra gransk-
ningen.

Det är bra att allt emellanåt kontrollera grund-
vattenområdena med kommunen för det kan 
ske förändringar när nya grundvattenområden 
tas i bruk.

Fröbehandling och skadedjurs-
besprutningar
Senaste år fick Cruiser användningsförbud på 
grundvattenområde. Enligt de nyaste under-
sökningarna överskred en av tiamethoxamets 
nedbrytningsprodukter den godkända gränsen. 
Det återstår att se ifall man kunde tänkas ändra 
denna begränsning när materialet kompletteras 
med nya undersökningar. Ytterom grundvatten-
områdena kan Cruiser-frö användas som tidiga-
re (inga tidsbegränsningar i användningen).

För Poncho Beta -frö finns det grundvatten- och 
tidsbegränsningar. Det får användas tre år i följd, 
därefter måste man hålla paus i fyra år.

På grundvattenområde får man enbart an-vända 
Gaucho-frö och då tre år efter varandra och paus 
under de följande fyra åren. Enligt de nyaste 
undersökningarna kunde man även få använda 
Gaucho-frö vartannat år. För Gaucho-frö gäller 
samma tidsbegränsningar även utanför grund-
vattenområdena.

För att bekämpa jordloppor räcker fröbe- han-
dling med Cruiser, Gaucho eller Poncho Beta 
men besvärliga stinkflyområden kräver en extra 
skadeinsektbesprutning genast när plantorna 
kommit upp. Den första ogräsbekämpningen 
kommer för sent med tanke på bekämpningen 
av stinkfly. Omsådderna bör skyddas mot stink-
fly, liksom långsamt groende betfält.

Växtskyddet sommaren 2010

Den kommande sommaren är troligtvis den sista då man i växtskyddet 
ännu till stor del kan följa gammal praxis. Nytt sommaren 2010 är dock 

användningsförbudet för Cruiser-betningsmedel på grundvattenområden. 
Nästa år kommer man troligtvis att följa EU:s etofumesatbegränsningar för 

Tramat 500 SC- och Betanal Progress -produkter. Detta skall man beakta redan 
i år ifall man tänker odla sockerbetor på samma skiften under de närmast 
kommande åren. Den andra förändringen berör grundvattenområden. Ifall 

förhandsuppgifterna från ministeriet håller sträck måste grundvattenområden 
bilda egna jordbruksskiften.
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På grundvattenområde (klass I och II) får man 
inte använda dimetoat (Danadim Progress, R-
dimetoat, Perfekhtion 400, Roxion, Tuholaisaine 
101). Däremot kan man använda pyretroider och 
Decis EW 50 på grundvattenområden. Gamla 
Decis 25 EC rekommenderas inte på grundvat-
tenområden.

Bekämpning av ogräs
För bekämpning av ettåriga fröogräs (s.k. vanliga 
ogräs) kan samma preparat användas som ifjol.

I tabell 1 och 2 används för metamitron-prepara-
ten (Goltix 70 WG, Goltix 700 och Metafol 700 SC) 
benämningarna MET. Betanal SE och Betasana 
förkortas FEN och Tramat 500 SC förkortas EFU.  
Försäljningsförpackningen för Betasana 2000 har 
information om högsta tillåtna bruksmängd (6 l/
ha/år), som bör beaktas vid användning av prepa-
ratet. Det lönar sig att tillsammans med Betasana 
2000 använda Betanal Progress SE för att få etofu-
mesat. Då kommer en del av fenmedifamet från 
Progress.

På grundvattenområde I och II gäller fortfaran-
de samma användningsbegränsningar för fen-
medifam, desmedifam och etofumesat. Denna 
begränsning gäller även Betanal SE, Betasana 
2000, Tramat 500 SC, Betanal Progress SE, Me-
difam 320 och Powertwin. Ifall alvjorden är gen-
omsläpplig (finmo eller grövre jordart) och man 
odlar sockerbetor varje år måste man använda 
radspruta. Ifall man odlar sockerbetor bara var-
tannat år på dessa marker kan man spruta hela 
arealen. Man måste dock använda minsta möjli-
ga bruksmängd. Alla fält måste vara täckdikade. 
På otäckdikade åkrar på grundvattenområde får 
man inte använda de här nämnda preparaten. 
Användningsförbud för Metamitron-preparat 
och för Matrigon gäller på alla grundvatten-
områden.

Sprutprogram – ettåriga fröogräs
Den första besprutningen mot fröogräs (s.k. 
vanliga ogräs) görs när ogräsen till största del 
är på hjärtbladsstadium. Tidpunkten för den 
andra besprutningen infaller ungefär 7–12 dygn 
efter första besprutningen; ifall vädret är kallt 
kan intervallet var t.o.m. två veckor. Den tredje 
besprutningen blir aktuell först när en ny ogräs-

generation är på hjärtbladsstadiet. Ifall det blivit 
kvar mycket ogräs efter de första besprutningar-
na kan man göra en hackning mellan andra och 
tredje besprutningen.

Tankblandningarna i tabell 1 bygger på preparat 
med en verksam substans. Programmen för Be-
tanal Progress SE finns i tabell 2. De minsta vär-
dena i tabellerna är för lätta jordar och de större 
för ler- och mulljordar.

Exempel: i tabell 1 är bruksmängderna för eto-
fumesat (EFU) dvs. Tramat 500 SC vid den förs-
ta besprutningen på lätta mineraljordar 0,1–0,2 
liter och på ler- och mulljordar 0,2–0,3 liter per 
hektar. I den andra och tredje besprutningen 
är bruksmängderna för Tramat 0,2–0,3 liter per 
hektar på lätta jordar och 0,3–0,4 liter per hektar 
på ler- och mulljordar. För FEM-preparaten är 
motsvarande bruksmängder 1,5–2,0 liter på lätta 
och 2,0–2,5 liter på ler och mulljordar i den förs-
ta och en halv liter större i den andra och tredje 
besprutningen.

Bruksmängdsangivelserna för preparaten är 
gränsvärden. T.ex. på lätta jordar under riktigt 
goda förhållanden, när luftens relativa fukthalt är 
hög, temperaturen ungefär 20 oC och ogräsen på 
hjärtbladsstadiet så kan det räcka med 1,5 liter 
fenmedifam per hektar. Svala och torra förhål-
landen kräver större mängder fenmedifam (FEN 
2,0 l/ha). Samma princip gäller för etofumesat-
preparaten och oljan. Under normala förhål-
landen ligger bruksmängderna mitt i ”gaffeln”. 
Bruksmängderna måste alltid anpassas till ogrä-
sens storlek, ju större ogräs desto högre bruks-
mängd.

Medifam 320 SC avviker från de andra fenme-
difamprodukterna genom sin koncentration. På 
lätta mineraljordar rekommenderar man 1 liter 
per hektar i den första besprutningen och 1,2 liter 
i den andra och tredje besprutningen. På ler- och 
mulljordar är motsvarande mängder 1,2 liter per 
hektar i den första och 1,4 liter i den andra och 
tredje besprutningen. Med både Medifam och Po-
wertwin används en liter Poweroil-olja per hek-
tar. I torra och svala förhållanden är oljemängden 
större (1,5–2,0 l/ha) beroende på jordart och ogrä-
sens storlek.
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Ifall plantbeståndet skadats av rotbrand, betne-
matod, sandstorm eller frost så kontakta socker-
betskonsulenten innan du gör någon ogräbesp-
rutning. Under sådana förhållanden behövs de-
lad giva och eventuellt mindre mängder preparat, 
beroende på förhållandena.

Bekämpning av problemogräs 
Bindor (trampgräs, åkerbinda och åkerpilört) 
och snärjmåra kräver större mängder etofume-
sat. För dessa åkrar passar Progress och Powert-
win-programmen bäst. Det behövs 1,5–2,0 liter 
Progress och 1,0–1,2 liter Powertwin i den första 
besprutningen. I den andra och tredje besprut-
ningen är mängden Progress 2,0–2,5 liter och 
Powertwin 1,2–1,4 liter per hektar. De mindre 
mängderna är för lätta jordar och de större för 
ler- och mulljordar. Dessa mängder Progress eller 
Powertwin behöver inte komplettering med fen-
medifam men metamitron (MET) och eventuellt 
Safari behövs förutom oljan. Powertwin behöver 

Tabell 3. Mängderna Betanal SE/Betasana 
2000 och Tramat 500 SC-mängder som mots-
varar Progress SE.

Tabell 1. Bekämpning av fröogräs – preparat 
med en verksam substans.

Tabell 2. Bekämpning av fröogräs – Progress-
program.
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Poweroil och bruksmängderna är desamma som 
när Medifam används.

På baldersbrå- och kamomillåkrar är det bra att 
använda program som innehåller Safari. Ifall det 
finns mycket baldersbrå och kamomill kan det 
vara på sin plats att komplettera med Safari re-
dan i första besprutningen trots att man i övrigt 
använder ett MET-program. Ifall man inte använ-
der Safari i den första besprutningen kan en del 
plantor av baldersbrå och kamomill vara för stora 
för att bekämpas med Safari vid den andra besp-
rutningen. Då kan Safari kompletteras med Mat-
rigon (0,3–0,4 l/ha) enligt ogräsens utvecklings-
stadium. Man måste dock komma ihåg att man 
inte får använda Matrigon på grundvattenområ-
de. Åkerbindan är känslig för Safari när det första 
hjärtformade örtbladet öppnat sig. Även åkerpi-
lörten är känslig för Safari men bruksmängden 
bör vara minst 25 g/ha i två på varandra följande 
besprutningar. Snärjmåran kan bekämpas med 
Safari relativt bra efter att den första bladkransen 
öppnat sig.

På grundvattenområden är Safari-programmet 
utan metamitron det enda alternativet. Då mås-
te man använda Safari redan från och med den 
första besprutningen.

Kvickrot, åkertistel och fettistel 
Kvickrot, åkertistel och fettistel bekämpas med 
samma preparat och enligt samma principer 
som tidigare. Man måste dock komma ihåg att 
Matrigon, Maatilan klorpyralidin 1 och 2, Fusi-
lade Max och Focus Ultra är förbjudet på grund-
vattenområde I och II. Däremot får man använda 
Targa Super SC, Agil och Maatilan propafop på 
grundvattenområden.

Tilt 250 EC, Amistar och Reglone
Ifall det förekommer mycket Ramularia-fläckar 
på sockerbetans blad i slutet av juli eller början 
av augusti lönar det sig att senast i mitten av au-
gusti bespruta beståndet med Tilt. Bruksmäng-
den för Tilt 250 EC är 0,5-1,0 l/ha. Ifall slutet av 
juli och början av augusti är regniga behövs det 
antagligen två besprutningar (2*0,5 l/ha), den 
första i början av augusti och den andra två till 
tre veckor senare. I besprutningen i början av au-
gusti kan man blanda Tilt och Amistar (0,5+0,5 
l/ha).

Reglone får fortsättningsvis användas i sam-
band med omsådd för att förstöra det gamla bes-
tåndet. Reglone får högst användas två år efter 
varandra, därefter måste man hålla två år paus. 
Reglone får inte användas till egentlig ogräsbe-
kämpning.

Användningen av glyfosat på  
sockerbetsfält
Övervintrade ogräs kan bekämpas på tiltan med 
glyfosat (2–2,5 l/ha + fästmedel) ett par dagar 
innan betfältet harvas och kombisås.

Touchdown Premium får också användas 2–3 
dygn efter sådden innan plantorna kommit 
upp. Bruksmängden är då 1–1,5 l/ha tillsam-
mans med fästmedel (0,5 l/ha). Behandlingen 
har dock inte effekt på stora ogräs, som överlevt 
såbäddsberedningen.

Det är möjligt att använda Touchdown Premium 
för att förstöra sockerbetsbeståndet innan man 
gör omsådd. Bruksmängden är då 2,0 l/ha (+ 
fästmedel 0,5 l/ha).

Vattenmängden för alla Touchdown besprutnin-
gar är 200 l/ha.

Liisa Eronen, CfS
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Specialiseringspraktiken började genast efter 
påsken i april, redan från första dagen kän-

de man sig väl emottagen av personalen. Förs-
ta arbetsdagen var en introduktionsdag med 
rundvandring i forskningscentralens praktiska 
utrymmen i Pikis och kontoret i Yltöis. Första 
riktiga arbetet som jag fick göra vid forsknings-
centralen var att sätta igång alla maskiner inför 
vårbruket. Detta betyder att däcken skall bytas 
på traktorerna, såmaskinerna smörjas och repa-
reras. Jag tog också vridprov på centralens två 
såmaskiner som skulle användas. När vårbruket 
sedan började var det jag som körde såmaskinen, 
detta var riktigt krävande i början, när rutorna 
skall sås med tolv meters mellanrum. Sedan byts 
utsäde före man sår tolv meter igen. Dragen skall 
vara så raka som möjligt. Detta sköter man gen-
om att sätta ut tre till fyra linjekäppar per drag 
beroende av dragens längd. Att så årets alla för-
sök tog ungefär tre veckor, med diverse uppehåll 
i form av reparationer. När vårbruket var över 
fick jag tvätta, smörja och reparera alla maskiner 
och traktorer som hade använts. 

Observationer och räkning av plantor
Praktiskt forskningsarbete i fält går mycket ut 
på att räkna och observera. Detta fick jag som 
praktikant uppleva redan fjärde veckan av min 
praktik, när alla grodda frön i Bruksfröförsöken 
skulle räknas varannan dag. Arbetet med att 
räkna fortsatte någon vecka framåt tills den slut-
liga räkningen gjordes. Fyra veckor efter att de 
första försöksrutorna såddes, gjordes den första 
besprutningen. Jag fick både sköta blandnin-
gen av bekämpningsmedlen och köra sprutan. 

Agrologpraktik i Pikis

Under min tid som praktikant vid Centralen för Sockerbetsforskning i 
Pikis har jag kunnat bekanta mig med allt som har med praktisk odling 
av sockerbetor att göra, och utöver det även praktisk forskningsarbete 
i fält. Detta har varit en mycket givande praktik för mig, med tanke på 
tidigare erfarenheter. Jag är uppväxt på en pälsdjur- och spannmålsgård 
i Österbotten, och hade aldrig arbetat med sockerbetor före jag inledde 

agrologstudierna vid Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.

Sprutandet lyckades bra och jag gjorde även de 
resterande besprutningarna med traktor under 
sommaren. Testning av nya bekämpningsme-
del gjordes också under min tid som praktikant, 
dessa besprutningar i fält gjordes då med en 
manuell spruta. Sprutan som man skjuter fram 
på åkern är en hemmajord sexradig spruta. Med 
den kan man då testa nya bekämpningsmedel 
på mindre försöksområden. Försöksrutorna går 
man sedan igenom och räknar ogräsen, att som 
praktikant få vara med och räkna ogräsen i för-
söksrutorna var riktigt lärorikt.

Forskningsagrologernas uppgift under som-
marmånaderna går mycket ut på att hålla fält-
försöken i skick och att göra olika observationer, 
dessa arbeten deltog jag också i som praktikant. 
Fältförsöken skall vara i gott skick för att betorna 
får växa i optimaliska förhållanden och att för-

Sådd av försöksrutor, man sår tolv meter stan-
nar och sår igen.
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söken är representativa när de besöks av t.ex. 
förädlare. Fältarbetet går ibland ut på att hacka 
ogräs och harva gångarna mellan försöksrutor-
na, dessa arbeten är kanske inte de mest intres-
santa arbetena, men dock viktiga. I juli månad 
när alla ogräsförsök är räknade och alla bekäm-
pningar är utförda, brukar det vara ganska lugnt 
på forskningscentralen. Då passar det bra för 
personalen att ta ut sin semester, även jag som 
praktikant hade tre veckor semester i slutet av 
juli. 

Maskinprojekt
Praktiken fortsatte i början av augusti efter se-
mestern. Som praktikant fick jag då tillsammans 
med en säsongsanställd fortsätta med ett projekt, 
som påbörjats förra vårvintern med att bygga om 
en gammal Juko 10 sockerbetsupptagare. Denna 
enradiga sockerbetsupptagare hade köpts be-
gagnad året innan och skulle nu byggas om, för 
att kunna användas vid upptagning av försöks-
rutorna. Själva ramen var redan ombyggd, man 
hade tagit bort behållaren dit betorna transporte-
ras vid upptagning och tillverkat en transportör 
som skall transportera betorna till säckhållaren. 
Betorna från försöksrutorna skall nämligen till 
skilda säckar. Vår första uppgift blev nu att mon-
tera en hydraulpump på upptagaren och koppla 
den till kraftöverföringsaxeln. Efter att fått hyd-
raulikpump och oljetank på plats, monterades 
alla hydraulmotorer som skall driva transportö-
rerna. När all hydraulik var monterad fortsatte 
byggandet av maskinen, mina svetskunskaper 
förbättrades avsevärt under min praktik vid 
forskningscentralen. Man lärde sig även mycket 
vid själva planeringen, eftersom det inte fanns 
någon färdig ritning på maskinen, blev det 
mycket till att fundera ut lösningar på egen hand 
och se på tidigare byggda maskiner. 

Byggandet av sockerbetsupptagaren hann just 
och just bli klar till höstens skördesäsong. När 
betorna började skördas i slutet av september, 
fick jag själv köra den sockerbetsupptagare som 
vi hade byggt. Detta var också intressant att få 
köra upptagaren, att kunna se med egna ögon 
vilka saker vi hade byggt på rätt sätt och vilka 
saker man hade kunnat förbättra eller konstrue-
ra på annat sätt. Vid upptagningen användes to-
talt fyra upptagare detta år, två vanliga och två 
ombyggda för försöksrutorna. Skördeåret 2009 
var ganska gynnsamt, försökscentralens alla 
betor skördades på tre veckor. Under skördeti-
den kunde man se stora variationer vad gäller 
kvalitet, storlek och skörd på betorna. Man fick 
en egen uppfattning av hur viktiga alla arbetss-
keden i odlingen är. Som praktikant vid forsk-
ningscentralen fick man också en god helhets-
bild av sockerbetsodlingen i Finland. 

"Minkki", nybygge för upptagning av försöks-
rutor.

Markus Sjöholm
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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 Matti Hento  010 431 4811
   0400 222 546

 Heimo Holma  010 431 4812
   050 521 4623
  
 Pentti Suominen  010 431 4813 
   0400 223 396
 
 Heikki Väisänen  010 431 4814
    0400 416 992  
 
Ruotsinkieliset Staffan Eliasson  Löwenkatu 2 
  10300 KARJAA 040 533 6497
   s-posti:
   staffan.eliasson@ 
	 	 	 nsl.fi

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

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

Johtaja Susanna Muurinen  050 438 6191

Lajikkeet Marte Römer-Lindroos 040 773 9343 

Kasvinsuojelu Liisa Eronen   040 773 4323 
 
Ravitsemus Marja Turakainen   050 382 5552 

Kenttäkokeet Hanne Riski  040 773 9353

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   Marja-Liisa Mikola-Luoto 050 569 5627
neuvottelukunnan puheenjohtaja  Rantalantie 26 
  27800 SÄKYLÄ



2 ½ dl Dansukker Taloussokeria
2 ½ dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta
1 tl soodaa
½ tl suolaa
¾ tl kanelia

4 dl (n. 240 g) porkkanaa hienoksi raastettuna 
1 dl öljyä

2 kananmunaa

Kuorrutus:
200 g maustamatonta tuorejuustoa

¾ dl Dansukker Tomusokeria
¼ tl Dansukker Vaniljasokeria

Pane uuni kuumenemaan 175 asteeseen. Vuoraa leivinpaperilla 20 x 30 cm 
kokoinen uunivuoka. Sekoita kuivat aineet kulhossa. Sekoita porkkanaraaste 

ja öljy joukkoon. Vatkaa kananmunat yksitellen sähkövatkaimella 
taikinaseokseen. Jatka vatkaamista keskinopeudella pari minuuttia. Kaada 

taikina vuokaan ja paista noin 40 minuuttia. Jäähdytä.

Vatkaa kuorrutuksen aineet keskenään ja sivele seos kakun pinnalle. Anna 
kakun mielellään mehevöityä jääkaapissa 1–2 vuorokautta ennen tarjoilua. 

Koristele sitruunamelissalla tai pähkinärouheella.

Vinkki! Lisää makua ja väriä kakkupohjaan saat korvaamalla puolet 
Taloussokerista Fariinisokerilla.

Helppo porkkanakakku
(noin 18 palaa)


