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Kasvukauden haasteet
Käyntikausi Sucroksen Säkylän 
tehtaalla alkoi 28.9., muutamaa 
päivää myöhemmin kuin vuonna 
2009. Kulunut kasvukausi oli kai-
ken kaikkiaan erittäin haastava. 
Melko pitkälle venynyttä kylvö-
aikaa seurasi kostea ja viileä ke-
säkuu, jonka jälkeen alkoi erittäin 
kuiva ja kuuma jakso. Yleisesti 
ottaen laajemmin sateita saatiin 
koko viljelyalueella vasta syys-
kuussa, jolloin pääosa juurikkaan 
kasvusta oli jo tapahtunut.

Vuosi 2010 osoittaa jälleen miten 
sitkeä ja erilaisiin kasvuolosuhteisiin sopeutuva 
kasvi juurikas on. Vaikka olosuhteet eivät olleet 
ihanteelliset, pystyy juurikas silti tuottamaan 
keskimääräisen sadon – joillain tiloilla jopa en-
nätysluokkaa olevan sadon.

Juurikkaan nostot hyvissä olosuhteissa
Pääosa juurikkaista saatiin nostettua erittäin suo-
tuisissa olosuhteissa. Tätä kirjoitettaessa (24.11.) 
tehtaan keskimääräinen puhtaus on 91 %, mikä 
kuvastaa syksyn hyviä nosto-olosuhteita.

Syyskuu oli yleisesti aurinkoinen ja käyntikaut-
ta lähestyttäessä yöt viilenivät, mikä edesauttoi 
sokerin siirtymistä lehdistä juureen. Sokeripi-
toisuus näyttäisi jäävän hieman vuotta 2009 
alemmalle tasolle. Käyntikauden vielä ollessa 
kesken näytteiden keskimääräinen polarisaatio 
on 16,85.

Kuljetukset edenneet suunnitellusti
Käyntikauden ollessa loppusuoralla voidaan to-
deta, että kuljetukset ovat tähän saakka sujuneet 
hyvin. Odotettua korkeampi juurikkaan puhta-

us on aiheuttanut pientä kuljetusten uudelleen-
järjestelyä. Juurikas on puhtaampaa kuin syys-
kuussa kuljetuksia suunniteltaessa ennakoitiin, 
minkä vuoksi päivittäin tehtaalle toimitettavaa 
multaisen juurikkaan määrää on muutettu käyn-
nin edetessä. Satotasot näyttäisivät vaihtelevan 
myös alueittain, mikä on osaltaan vaikuttanut 
kuljetusten uudelleen suunnitteluun.

Sokerikiintiön täyttyminen
Koska käyntikausi on vielä kesken, ei tarkkaa 
juurikasmäärää vielä tiedetä. Näyttää kuiten-
kin siltä, että syksyn 2010 juurikassadolla saa-
daan sokerikiintiö hyvin täyteen ja carry over 
-varastoa saadaan kasvatettua hieman. Tehtaan 
käynnin arvioidaan jatkuvan noin 10.12. saakka. 
Tarkemmin syksyn 2010 satotietoihin palataan 
talven viljelijäkirjeissä ja seuraavassa Juurikas-
saran numerossa.

Käyntikausi 2010 
– tähän saakka

Tero Tanner, Sucros Oy

Juurikkaat saatiin nostettua hyvissä olosuh-
teissa.
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Osana Suomen sokerialan väliaikaista ra-
kenneuudistusjärjestelmää on toteutettu 

sokerialan monipuolistamisohjelmaa.  Monipuo-
listamistuki oli alun perin tarkoitus kohdentaa 
pelkästään maataloustuotannon ulkopuoliseen 
yritystoimintaan sekä uusien yritysten perusta-
miseen, kehittämiseen ja investointeihin. Koska 
näytti ilmeiseltä, että em. tarkoituksiin varat 
eivät kokonaan kuluisi, päätti valtioneuvosta 
loppuvuonna 2009 laajentaa ohjelman kohden-
tamista myös tiettyihin maatalouden investoin-
teihin. Maatalousinvestointien haku avattiin 
18.11.2009 ja se päättyi 15.3.2010. 

Tukikohteita olivat maataloustuotteiden 
tuotevarastojen rakentaminen, tiettyjen so-

kerijuurikkaan sadonkorjuussa tarvittavien ko-
neiden hankinta, tiettyjen erikoiskasvien vilje-
lyssä tarvittavien koneiden hankinta, maatilojen 
lämpökeskusten rakentaminen sekä sokerijuu-
rikkaan viljelyyn käytettyä peltoalaa vastaavan 
peltopinta-alan salaojittaminen. Tukimuotona 
ja -tasona oli 35 prosentin avustus hyväksyttä-
vistä kustannuksista. Tukijärjestelmän toteutus 
annettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hoi-
dettavaksi.

Koska tukitaso oli kohtuullisen korkea ja 
maatiloilla oli investointitarpeita, haettiin 

tukea maatalousinvestointeihin varsin runsaas-
ti. Hakemuksia saapui ELY:yn kaikkiaan 462 
kpl. Samaan aikaan myös maataloustuotannon 
ulkopuoliseen yritystoimintaan kohdistuvien 
hakemustan määrä kasvoi. Koska varoja moni-
puolistamistukeen oli käytettävissä rajallisesti, 
jouduttiin tuen myöntämisessä soveltamaan 
valintamenettelyä. Tukikohteet oli asetettu etu-

sijajärjestykseen siten, että etusijalla olivat tuote-
varastot ja viimeisenä salaojittaminen.
 

Monipuolistamistuki rahoitetaan kokonaan 
Euroopan yhteisön varoista ja sitä on käy-

tettävissä yhteensä noin 6,73 miljoonaa euroa. 
Tästä määrästä maatalousinvestointeihin osoi-
tettiin 2,237 milj. euroa, joka 35 prosentin tuki-
tasolla olisi riittänyt n. 6,4 miljoonan investoin-
teihin. Tukea haettiin kuitenkin yli 21 miljoonan 
euron kustannuksiin. Alla olevassa taulukossa 
ovat haetut hakemus- ja avustusmäärät.

Sokerialan moni-
puolistamistuki kiinnosti

Vesa Arpalahti, V-S ELY-keskus

Sokerin monipuolistamistukihakemukset 
maatalouden investointeihin:

                    
 Hakemusten Haettu avustusta,
 määrä, kpl euroa
Tuotevarastot    192 3 628 102
S.juurikaskoneet 106 1 583 024 
Erikoiskoneet  74  982 678
Lämpökeskukset 28  710 686
Salaojitukset 62  587 672
Yhteensä 462 7 492 162

Taulukosta nähdään, että maatalousinvestoin-
teihin osoitetut varat eivät riittäneet kuin osaan 
tuotevarastoinvestoinneista. Myönteisen rahoi-
tuspäätöksen sai 157 hakemusta. Tuetuista tuo-
tevarastoista noin 80 prosenttia on viljavarastoja 
ja loput muita maatalous-/puutarhatuotteiden 
varastotiloja.
 

305 hakemusta jäi ilman tukea. Erityisen suuri 
investointitarve näytti kohdistuvan juurik-

kaan puhdistuskuormaimiin ja nostokaluston 
uusimiseen. 
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Olen Marika Muntola ja aloitan joulukuun 
alusta Sucroksen viljelykonsulenttina. 

Toimin ennen Sucrokselle tuloani kolme vuot-
ta maataloustukien tarkastajana, joista kaksi 
vuotta Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksessa ja sitä ennen vuoden 
Varsinais-Suomen silloisessa työ- ja elinkei-
nokeskuksessa. Tarkastajana päätyötehtäviini 
kuuluivat peltoalaperusteisten tukien valvon-
ta sekä talviaikaiset valvonnat. Niiden lisäksi 
osallistuin erityisympäristötukisopimusten 
käsittelyyn, peruna-ankeroiskartoitukseen ja 
kasvinsuojeluainevalvontoihin.

Valmistuin Hämeen ammattikorkeakou-
lun Mustialan yksiköstä AMK-agrolo-

giksi vuonna 2008. Tällä hetkellä asun Turun 
seudulla, mutta olen kotoisin Paimiosta kas-
vinviljelytilalta, jonka viljelykasveihin kuuluu 
myös sokerijuurikas.

Uusi viljelykonsulentti

EDENHALL

Kone ja varaosamyynti:
Maskin och 
reservdelsförsäljning:
Torbjörn Nyberg 
puh./tel. 0500234002
info@edenhall.fiwww.edenhall.fi

Uudet sekä käytetyt 
tehdaskunnostetut nostokoneet. 
Nya samt fabriksrenoverade 
betupptagare.

Katso tämän hetken vaihtokonetilanne:
Kolla bytesmaskiner på nätet:
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Koeruudut päästiin kylvämään SjT:llä vasta 
toukokuun alussa ja viimeiset lajikekoeruu-

dut kylvettiin toukokuun lopulla. Taimettumi-
nen koeruuduilla ei tapahtunut täysin ongelmit-
ta. Savimailla viimeisimpiä kylvöjä jouduttiin 
rikkomaan tasaisen taimettumisen varmistami-
seksi. Myös taimipolte harvensi osaa kasvustois-
ta alkukeväästä. Onneksi lajikekokeisiin tehtävä 
normaalia tiheämpi kylvö salli tautivioitukset 
ja vielä myöhemmin kesäkuussa suoritettavan 
normaalin harvennuksen. Lopullinen kasvus-
to koeruuduilla pysyi tasaisena ja mahdollisti 
lajikkeiden tasaisen vertailun. Lounaisrannik-
koa kesä–heinäkuussa vaivanneesta pitkästä 
kuivuusjaksosta huolimatta, myös toukokuun 
lopulla kylvetyt koealueet tuottivat kohtuulli-
sen sadon (ka. 40,8 t/ha). Kasvinsuojelutoimet 
onnistuivat koealueilla tänä vuonna hyvin, kun 
torjuntaohjelmaan kuului automaattisesti myös 
haraus riittävän maan ilmastuksen takaamisek-
si. Ravinteiden riittävyydessä ei ollut ongelmia 

ja kasvustot kasvoivat terveen vihreinä aina lo-
kakuun nostoihin saakka. Mitään lehtisairauksia 
ei esiintynyt voimakkaasti koealueilla tänä kas-
vukautena. 

Diana KWS (KWS) Sokeri- ja juurisadossa mitta-
reita huomattavasti parempi vuosina 2008–2010. 
Sokeripitoisuus mittarien luokkaa. Kukkavarsia 
vaihtelevasti kolmen vuoden kokeissa.

Hamilton (Maribo Seed 2009) Juurisadoltaan 
lajike on ollut kokeissa 2008–2010 mittareita pa-
rempi. Sokeripitoisuus on mittareita alhaisempi. 
Kukkavarsia lajikkeessa on ollut vaihtelevasti. 
Melko hyvä Ramularian sieto.

Hella KWS (KWS) Ankeroispelloille soveltuva 
lajike.

Highland (SESVanderHave). Juuri- ja sokerisato 
Festivalia parempia. Vuoden 2008–2010 kokeissa 

Kasvukausi koeruuduilla 2010 
ja lajikekuvaukset
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Susanna Muurinen, SjT

sokeripitoisuus samaa luokkaa kuin Festivalilla. 
Kukkavarsia huomattavasti vähemmän Festiva-
liin verrattuna, myös Ramularian sieto parempi.

Levi (Strube) Sokeri- ja juurisato mittarien luok-
kaa 2008–2010. Sokeripitoisuus hieman mitta-
reita parempi. Selvästi vähemmän kukkavarsia 
kolmen vuoden kokeissa muihin lajikkeisiin 
verrattuna. Ramularia herkkyys vaihteleva, altis 
tautipaineessa.

Lipizzan: (SESVanderHave) Juuri- ja sokerisa-
doltaan selvästi mittarilajikkeita parempi. Vuon-
na 2010 sokeripitoisuus mittarien tasoa.

Lucilla KWS (KWS 2009) Sokeri- ja juurisadol-
taan mittareita parempi. Sokeripitoisuus mittari-
en tasoa. Vähän kukkavarsia, hyvä Ramularian 
kestävyys.

Minta (Hilleshög) Sokeri- ja juurisato selvästi 
mittareita parempi vuosina 2008–2010. Sokeri-
pitoisuus mittarien luokkaa. Vähän kukkavarsia 
kolmen vuoden kokeissa. Ramularia herkkyys 
vaihteleva, altis tautipaineessa.

Nexus (Hilleshög 2009) Sokeri- ja juurisadoltaan 
mittarien luokkaa. Sokeripitoisuus mittarien ta-
soa. Vähän kukkavarsia. Tautipaineessa altis Ra-
mularialle. Kestää lievää ankeroissaastuntaa, ei 
sovellu voimakkaasti saastuneille alueille.

SY Cata (Hilleshög) Sokeri- ja juurisato huomat-
tavasti mittareita parempi 2008–2010. Myös so-
keripitoisuus mittareita parempi. Kukkavarsia 
vaihtelevasti.



8  –  Juurikassarka • Betfältet 3/2010

Ennakkoluulottomasti mukaan
Vehmaalainen Jarkko Anttila lähti ennakkoluu-
lottomasti kokeilemaan sokerijuurikkaan vil-
jelyä vuonna 2010. Rahikkalan tilan nykyisillä 
viljelijöillä Jarkolla ja Katriinalla ei ollut lainkaan 
aikaisempaa kokemusta juurikkaan viljelystä. 
Edellisen sukupolven aikana juurikasta on ollut, 
mutta siitä onaikaa jo vuosia. 

Jarkon tavoitteena oli saada tilan viljelykiertoon 
uusi kasvi, joka katkaisee vilja/rypsikierron ja 
tarjoaa siten mahdollisuuden välttää yksipuoli-
semman viljelykierron haittoja. 

Kynnys sokerijuurikkaan viljelijäksi ryhtymi-
seen ei ollut korkea, sillä lähialueilla on runsaas-
ti juurikkaan viljelijöitä, joilla on mahdollisuus 
tehdä urakkatyönä sokerijuurikkaan kylvö- ja 
nostotyötä. Jarkon naapuri kylvi ja alueella toi-
miva Kone-Vakka nosti juurikkaat 6-rivisellä 
Holmer-nostokoneella.

Kylvö ja taimettuminen
Juurikkaat kylvettiin 13.–14.5. peltojen kuivut-
tua kylvökuntoon. Paikalliset sateet, jotka piti-
vät pellot kosteina, viivästyttivät kylvöä alku-
peräisestä suunnitelmasta noin viikon. 
Juurikkaat kylvettiin 6-rivisellä kylvö-
lannoittimella 21 cm siemenetäisyydellä. 
Juurikkaan taimettuminen oli erittäin ta-
saista eikä aukkoja jäänyt. 

Juurikaspellot ovat erittäin runsasmul-
taista liejusavea, joissa kevätkosteutta 
itämistä varten on normaalisti riittävästi. 
Juurikkaat eivät kärsineet käytännössä 
lainkaan haastavasta keväästä eikä esi-
merkiksi taimipoltetta esiintynyt.

Rikkaruohot torjuttiin normaalilla rikkaruohon-
torjunnalla kahteen kertaan. Hukkakauraruis-
kutus tehtiin kesäkuussa. Pelloilla ei ollut kovaa 
rikkakasvipainetta, mikä mahdollisti yhdestä 
torjuntakerrasta luopumisen.

Juurikas kehittyi hyvin
Alueella kesä oli kaiken kaikkiaan erittäin kui-
va ja vettä saatiin elo–syyskuussa vain joitain 
millejä. Hyvän liikkeellelähdön ja maan hyvän 
rakenteen ansiosta juurikas teki vahvan juuris-
ton, jonka ansiosta kasvit jaksoivat kasvaa läpi 
kuivan ja kuuman kesän.

Juurikkaat korjattiin lokakuun puolivälissä kui-
vissa olosuhteissa. Kaiken kaikkiaan puhdasta 
juurikasta korjattiin 53,5 tonnia hehtaarilta so-
keripitoisuuden ollessa 17 %. Sokerisato on siten 
9,1 tonnia per hehtaari. Vertailun vuoksi Suomen 
keskisadon arvioidaan vuonna 2010 olevan noin 
6,4 tonnia.

Jarkko on erittäin tyytyväinen ensimmäisen vuo-
den määrälliseen ja laadulliseen satoon. Mikäli 
sokerikiintiöitä vapautuu uudelleen jaettavaksi, 
on tavoitteena kasvattaa juurikkaan pinta-alaa.

Juurikas mukaan viljelykiertoon 
– kokemuksia ensimmäisestä 

viljelyvuodesta

Juurikkaan nosto ja listintä onnistui hyvin.

Tero Tanner,  Sucros Oy



 Korkeita ja tasaisia sokerisatoja vuodesta
 toiseen 103 %*

 Markkinoiden paras ramularian
 vastustuskyky

  Nopea taimettuminen

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

LUCILLA KWS

Paras ramularian vastustuskyky 
ja korkea sokerisato

 R
a
m

ularian

vas tustusk
y

k
y

* Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus
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Miksi juurikasleikettä?
Juurikasleikkeen kuiva-aine sisältää selluloosaa 
(~25 %), hemiselluloosia (~25 %), pektiiniä (~20–
30 %), ligniiniä (~3 %), tuhkaa sekä jäämäsoke-
reita (sakkaroosia, glukoosia ja fruktoosia). Suuri 
osa näistä aineosista, selluloosa ja hemiselluloo-
sa noin 50 %, ovat paperin normaaleja aineosia. 
Juurikkaan leikkeelle on vaikea löytää käyttö-
tarkoituksia ja nykyään sitä käytetään rehuksi ja 
sen hinta on alhainen. Koko EU:n alueella tuote-
taan noin 8 milj. tonnia puristettua leikettä sekä 
noin 5,5 milj. tonnia kuivattua leikettä. Yksin 
Suomessa käytetään vuosittain noin 400 000 ton-
nia leikettä rehuksi, jonka hinta on noin 4 sent-
tiä/kg. Voidaan siis puhua materiaalista, jolla 
on tilavuuden kannalta hyvät edellytykset tulla 
käytetyksi suurina määrinä paperiteollisuudes-
sa, jossa vuosittain tuotetaan noin 10 milj. tonnia 
paperia ja kartonkia.

Paperimassan kuituihin sekoitetaan täyteainei-
ta, jotka useimmiten ovat valkoisia mineraali-
pohjaisia pigmenttijauheita kuten kaoliinia (sa-
vea, joka koostuu erittäin pienistä hiukkasista), 
kalsiumkarbonaattia (CaCO3), talkkia, kipsiä 
ja kiillettä (hydratisoituja alumiinisilikaattimi-
neraaleja). Vuosittain tuotettavassa valtavassa 
paperimäärässä käytettävät täytetaineet ovat 
haitallisia luonnolle, koska ne täytyy käyttää 
uudelleen tai tuhota. Ekologiset arvot ovat ny-
kyään tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin ja 
siksi myös maatalouden sivutuotteille voi tulla 
uusia käyttömuotoja tulevaisuudessa. 

Orgaanisista täyteaineista on monia etuja. Näitä 
aineita voitaisiin valmistaa esimerkiksi maa- tai 
metsätalouden sivutuotteista (juurikasleike tai 
eri hyötykasvien olki) ja näin sadolle saataisiin 
lisäarvoa. Sivutuotteiden jalostus voisi ainakin 

Juurikasleike 
– paperiteollisuuden uusi 

raaka-aine
Paperiteollisuudelle ja juurikkaan viljelylle on yhteistä, etenkin 

Suomessa, että molemmat tuotantosuunnat tarvitsevat uusia ideoita ja 
tuotteita kannattavuuden lisäämiseksi. Yksi tällainen sovellus voisi olla 

juurikasleikkeen jalostus paperinvalmistuksen täyteaineeksi. Åbo Akademin 
puu- ja paperikemian laboratorion tutkijat osallistuivat kolmevuotiseen EU-
projektiin, jonka tarkoituksena oli selvittää juurikasleikkeen soveltuvuutta 

paperinvalmistuksen täyteaineeksi ja näin saada leikkeelle lisäarvoa.

Kuva 1. Elektronimikroskoopilla otettuja kuvia kaoliinista ja juurikasleikkeestä.
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maribo.com

Maribo Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5460 6031 · Fax: +45 5460 7068

www.mariboseed.com · info@mariboseed.com

     HAMILTON

Erinomainen lajike

     WINSTON

·  Erittäin korkea sokerisato 
·  Erittäin korkea sokeripitoisuus 
·  Erinomainen taimettuminen 
·  Sopii sekä aikaiseen että 
 myöhäiseen nostoon 
·  Maribon ”puhdas juurikas” 
·  Erittäin vähän kukkavarsia

UUSi moniKErroKSinEn 
PillEri - osa hyvän laadun 
käsitteestä

MArIBOn pilleri on uuden tyyp-
pinen monikerroksinen pilleri, joka 
itää paremmin sekä kosteissa, että 
kuivissa olosuhteissa.Pilleri imee 
vettä erittäin nopeasti ja pitää 
kosteuden sisällään, samalla se 
luovuttaa siemenen käyttöön vain 
sen tarvitseman määrän vettä.

PArAS 
KOKONAISTuOTTO 
HuIPPuLAjIKKEILLA
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osittain ratkaista ”maatalousjätteiden” käsittely-
ongelman. Käytettäessä orgaanisia täyteaineita 
voidaan paperi uusiokäyttää 100 prosenttisesti 
(poltettaessa), kun taas nykyaikaiset täyteaineet 
eivät pala. Orgaaniset täyteaineet eivät kuluta 
koneiden liikkuvia osia minkä taas mineraali-
pohjaiset täyteaineet tekevät, koska ne ovat sekä 
kovia että teräväreunaisia (Kuva 1). Paperi, jossa 
on vain orgaanista täyteainetta, on kevyempää 
kuin mineraalitäyteaineinen paperi, joten kulje-
tuskustannukset ovat siten alhaisemmat. Lisäksi 
orgaanisilla täyteaineilla on paperikemiallisia 
ominaisuuksia, useita niistä ei ole vielä selvitetty, 
joita perinteisillä täyteaineilla ei ole, esimerkiksi 
paperin lujuus paranee. Orgaanisilla täyteaineil-
la on siis myynnin kannalta useita etuja, lähinnä 
ekologisia mutta myös paperiteknisiä, joiden 
merkitys kasvaa kuluttajien vaatiessa lisää ekolo-
gisesti kestäviä tuotteita.

Mitä täyteaineelta vaaditaan ja mitä 
juurikasleikkeeltä voidaan odottaa?
Täyteaineen osuus paperissa on 3–30 % neliö-
painosta (paperin paino g/m2). Kun maailmassa 
tuotetaan vuosittain noin 300 milj. tonnia pape-
ria ja kartonkia, on uudella luontoystävällisellä 
täyteaineella hyvät mahdollisuudet menestyä. 
Täyteaineen tärkeimmät tehtävät ovat paperin 
painettavuuden parantaminen, raaka-ainekus-
tannusten pienentäminen sekä paperin vaaleu-
den parantaminen. Kaoliini on perinteisesti eni-
ten käytetty täyteaine ja sen hinta on noin 80–90 
e/tonni. Uuden täyteaineen hinta ei siis mielel-
lään saisi olla tätä hintaa korkeampi. Juurikas-
leikkeen etuna on alhainen hinta, kunhan sen 
muuttaminen täyteaineeksi ei tule liian kalliiksi.

Uuden täyteaineen käyttöönotto voi aiheuttaa 
suuria muutoksia paperinvalmistuksessa, koska 
paperimassan kemia on erittäin tärkeä prosessil-
le. Jotta paperinvalmistus on tehokasta ja laatu 
hyvä, täytyy tuotanto-olosuhteiden olla juuri oi-
keat. Kuivatusominaisuuksilla (miten nopeasti 
vesi poistuu kuituverkosta) on tärkeä merkitys 
prosessissa, koska se pitkälti määrää miten nope-
asti paperikonetta voidaan ajaa. Koko tuotannon 
kannattavuuden voi määritellä kuivatusominai-
suuksien perusteella, koska paperikonetta voi-
daan ajaa juuri niin nopeasti, kun aikaa tarvitaan 
riittävän kestävän paperin (jotta paperi saadaan 
rullattua) muodostumiseen viiralle (polyesteris-
tä kudottu verkkomainen luja kangas). 

Suurelta osin paperintuotantoa ohjaa melko moni-
mutkainen kemia, jossa täyteaineen osalta tärkein 
ominaisuus on sen retentiokyky. Retentiokyky ker-
too siitä kuinka suuri osa täyteaineesta kiinnittyy 
kuituverkkoon verrattuna lisättyyn (laskettuun) 
kuitu- ja täyteainemäärään. Täyteaine muodostuu 
pienistä hiukkasista, jotka menevät helposti viiran 
reikien läpi, kun paperimassa ruiskutetaan viiralle 
(kuva 2). Täyteaineen käytössä on myös haittavai-
kutuksia, koska täyteaine täyttää paperin ja näin 
estää kemiallisten sidosten muodostumista kui-
tujen välille ja kuituverkko eli paperi jää heikoksi. 
Tämän kompensoimiseksi käytetään ns. retentio-
ainetta, esim. muunneltua (kationista) tärkkelystä 
retention parantamiseksi. Orgaaniset täyteaineet 
sisältävät paljon kuituja, joten ne kiinnittyvät sellu-
loosaan ilman, tai ainakin huomattavasti pienem-
millä määrillä, kemiallisia apukeinoja kuin käyttä-
mällä mineraalipohjaisia täyteaineita, joilla on vain 
heikkoja kemiallisia latauksia. 

Piirros 2. Kuva esittää pientä 
osaa viirasta (se osa paperiko-
neesta, jossa paperi muodos-
tuu), sekä paperin tärkeimpien 
rakenneosien mittasuhteet. 
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Kalliit kuidut pitäisi siis pystyä korvaamaan 
halvemmilla orgaanisilla täyteaineilla. Voi myös 
olettaa, että paperi, jonka valmistuksessa on 
käytetty orgaanisia täyteaineita, on vahvempaa 
kuin paperi, jonka valmistuksessa on käytetty 
mineraalitäyteaineita.

Tutkimuksia ja tuloksia 
Tutkimukset tehtiin valmistamalla paperiarkke-
ja ja analysoimalla niiden ominaisuuksia. EU-
projektin tulokset osoittivat, että sekä retentio 
että valmistetun paperin vahvuus olivat parem-
pia, kun täyteaineena käytettiin jauhettua juuri-
kasleikettä. Vertailukokeilussa käytettiin kaolii-
nitäyteainetta (piirros 3). Juurikasleikkeen käy-
tön haittavaikutuksia ovat täyteaineen tumma 
väri, joka on vaikea valkaista, sekä suuri määrä 
jäämäsokeria ja pektiiniä. Sekä pektiini että jää-
mäsokeri kuormittavat ympäristöä ja toimivat 
mikrobien ravintoaineina.
  

Tulevaisuuden suunnitelmia
Tutkimuksia bioraaka-aineiden käytön mah-
dollisuuksista jatketaan yhdessä VTT:n kanssa 
elokuussa 2010 aloitetussa projektissa. Tähän 
projektiin on otettu mukaan laajempi valikoima 
raaka-aineita, kuten puristekakkuja (esim. mar-
joista ja öljykasveista), olkea sekä juurikasleiket-
tä eri juurikaslajeista (sokeri- ja rehujuurikkaita). 
Tämänkin projektin tarkoituksena on kehittää 
uusia käyttömahdollisuuksia maatalouden si-
vutuotteille ja näin saada lisäarvoa useammille 
maatalouden tuottamille biomateriaaleille. Tu-
lemme myös selvittämään prosessien ja mate-
riaalien saatavuuden kannattavuutta, jotta eri 
käyttövaihtoehdot olisivat mahdollisimman 
realistisia.

Piirros 3. Kuva esittää paperin vetovahvuutta sekä paperimassan retentiokykyä, kun paperi-
massa sisälsi eri määrän (10 % ja 30 % paperimassasta) ja erikokoisia (<160 µm sekä <50 µm) 
juurikasleikkeestä valmistettuja hiukkasia. Vertailuna koe, jossa käytettiin vain kuituja sekä 
vastaavat määrät kaoliinia paperimassassa.

Robin Manelius, Åbo Akademi

Only fibres
Only fibres
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Kalsiumin merkitys kasville
Kalsiumia tarvitaan paljon kasvupisteissä, joi-
ta on versojen kärjissä ja juurissa. Kalsium on 
tärkeä ravinne uusien solujen jakaantumisessa 
ja kasvussa.  Kalsiumia tarvitaan soluseinien ra-
kennusosana, solukalvojen toiminnan säätelyssä 
sekä entsyymien aktivoinnissa. Kalsium toimii 
lisäksi mm. kasvin vesitalouden säätelyssä sekä 
sokeriaineenvaihdunnan säätelyssä. 

Kalsium ei siirry vanhoista kasvinosista nuo-
rempiin. Tästä syystä sen jatkuva saanti on kas-
vin kasvulle ja kehitykselle tärkeää. Kalsiumin 
puutos näkyy ensin nuorissa lehdissä, joiden 
koko jää pieneksi ja kärkiosat mustuvat ja voivat 
myös koukistua alaspäin. Uusien lehtien reunat 
kiertyvät ylöspäin ja ne muuttuvat myöhemmin 
tumman ruskeiksi. Lehdissä voi esiintyä myös 
keltaisia laikkuja. Puutosoireet näkyvät myös 
juuriston heikkona kehityksenä. Kalsiumin puu-
tos on juurikkailla harvinaista, koska sen riittävä 
saanti yhdistyy kalkitukseen. 

Maan korkea kalsiumpitoisuuden on todettu 
vähentävän Aphanomyces-sienen aiheuttamaa 
varhaiskevään taimipoltetta juurikkaalla. Tämä 
on yhteydessä siihen, että taimipoltetta esiintyy 
vähemmän hyvin kalkituissa juurikasmaissa.

Kalsium maassa
Kalsium on maan määrällisesti tärkein 
vaihtuva kationi. Se sitoutuu maahiuk-
kasten pinnoille ja vaihtuu sieltä kasvien 
käyttöön maanesteeseen. Maan raken-
teeseen se vaikuttaa siten, että se toimii 
siltana maahiukkasten välillä parantaen 
maan mururakennetta. Kasvi ottaa kal-
siumin kahdenarvoisena kationina (Ca2+) 
maanesteestä. Kalsiumin otto ei ole kas-
veilla kovin tehokasta, sillä vain juurten 

Kalsium (Ca) kasvinravinteena

nuoret kärkiosat kykenevät ottamaan sitä. Tä-
män vuoksi kalsiumia tulee olla juurten saatavil-
la enemmän kuin kasvi tätä ravinnetta tarvitsee. 
Jos juurten kasvu pysähtyy esim. kuivuuden ta-
kia, kasvi kärsii kalsiumin puutteesta. 

Maanesteessä on noin kymmenen kertaa enem-
män kalsiumia kuin kaliumia. Silti juurikkaan 
kaliumpitoisuus on kolme kertaa suurempi ver-
rattuna kalsiumiin. Tämä johtuu siitä, että kasvi 
ottaa kalsiumia vain juurten nuorilla kärkiosilla 
ja kaliumia koko juuristolla. 

Suomen viljelymaat ovat luonnostaan happa-
mia, koska ne eivät ole syntyneet kalkkikiveä 
sisältävistä kivilajeista. Kalkkimaita esiintyy 
Keski-Euroopassa ja siellä pH on yli 7. Happa-
mien kivennäismaiden kalsiumpitoisuus on 
luontaisesti alhainen ja käyttökelpoisen kal-
siumin varantoa on täydennettävä kalkituksella. 
Kuitenkin maan alhainen pH useiden muiden 
vaikutuksien kautta rajoittaa kasvua enemmän 
kuin kasvin alhainen kalsiumin saanti yksis-
tään. Kalkituksen tavoitteena on nostaa maan 
pH. Maatalouskalkki on jauhettua kalkkikiveä 
(kalsiumkarbonaattia). Kalkitusaineet sisältävät 
kalsiumia 17–35 prosenttia kalkkituotteesta riip-
puen. Esimerkiksi puristekalkki sisältää noin 32 

Kalsium ei lisää juurikkaan satoa ja sokeripitoisuutta merkittävästi, mutta se 
on välttämätön uusien solujen jakaantumisessa ja soluseinien rakennusaineena.  

Ainostaan juurten kasvava kärkisolukko kykenee ottamaan kalsiumia 
maanesteestä. Sen vuoksi on tärkeää, että maassa on riittävästi kalsiumia, 

kasvin juuristo on terve eikä juurten kasvua rajoita maan kunto eikä kuivuus.   

Kalkitus lisää maan kalsiumvaroja.

Ravinnesarja
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prosenttia ja magnesiumpitoinen kalkkikivijau-
he 28 prosenttia kalsiumia. Biotiitti muodostuu 
silikaattimineraaleista ja se sisältää kalsiumia 7 
prosenttia. Kipsi (kalsiumsulfaatti) ei vaikuta 
maan pH:n, mutta se sisältää kalsiumia 23 pro-
senttia. 

Maassa on myös maa-ainekseen sitoutunutta or-
gaanista ja epäorgaanista kalsiumia. Lisäksi maas-
sa on kasvijätteestä maahan tullutta eloperäistä 
kalsiumia, joka on kasveille käyttökelpoista. 

Juurikaspeltojen kalkitustarve on suurempi kuin 
muilla viljelykasveilla, kalkitusaineista tulee 
runsaasti kasveille käyttökelpoista kalsiumia. 
Juurikasmaista poistuu runsaasti kalsiumia kor-
jatun sadon mukana. Karkeilla kivennäismailla 
kalsium huuhtoutuu helposti, koska maan kyky 
pidättää ravinteita on heikko. Näillä mailla saat-
taa pH olla hyvällä tasolla, mutta kalsiumpitoi-
suus alhainen. Karkeilla kivennäismailla kal-
siumlisäyksestä kannattaa huolehtia muutaman 
vuoden välein ylläpitokalkituksella. 

Lannoitus
Sokerijuurikkaan lannoitustarve pohjautuu kas-
vin tarpeeseen. Lannoitusmäärän suunnittelussa 

huomioidaan maan ravinnereservit, esikasvi ja 
karjanlannanmäärä. Maan kasvukunnosta riip-
puen voidaan lannoitukseen tehdä korjauksia. 
Kalsiumin kohdalla ympäristötuenehdot eivät 
suoraan rajoita sen vuosittaista käyttömäärää. 

Kalsiumilla ei ole laskennallista lannoitussuosi-
tusmäärää kuten on typellä, fosforilla, kaliumilla 
ja natriumilla. Juurikkaan sato (40 tn/ha) sisäl-
tää yhteensä kalsiumia noin 72 kg. Kalsiumia on 
keskimäärin 25 kg/ha juuressa ja 47 kg/ha naa-
tissa. Peltoon kynnetyn naatin mukana maahan 
palautuu melko runsaasti kalsiumia.

Karkeilla läpäisevillä juurikasmailla on syytä 
huolehtia säännöllisesti kalkituksesta ja erityi-
sesti silloin, jos peltoa sadetetaan. 

Viljavuusanalyysiä tutkimalla saa varmimmin 
selville, onko juurikasmaan kalsiuminpitoisuus 
riittävä. Taulukossa 1 on esitetty eri viljavuus-
luokkien kalsiumpitoisuudet savimaalla, kar-
keilla kivennäismailla ja eloperäisillä mailla. 

Taulukko 1. Savimaiden, karkeiden kivennäismaiden ja eloperäisten maiden  
viljavuusluokkien kalsiumpitoisuudet (mg/l maata).

Viljavuusluokka Savimaat Karkeat kivennäismaat Eloperäiset maat  
 mg/l maata mg/l maata mg/l maata 
Huono  Alle 1000 Alle 400 Alle 600
Huononlainen 1001 – 1500 401 – 800 601 – 1000
Välttävä 1501 – 2000 801 – 1400 1001 – 1600
Tyydyttävä 2001 – 2600 1401 – 2000 1601 – 2600
Hyvä 2601 – 3600 2001 – 2600 2601 – 3600
Korkea 3601 – 5600 2601 – 4000 3601 – 5600

Lähdeluettelo:
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Marja Turakainen, SjT
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Juurikkaan viljely
Risto otti tilan nimiinsä isältään vuonna 1983. 
Samana vuonna hän aloitti juurikkaan viljelyn, 
mikä oli uutta sekä viljelijälle että tilalle. Tilan 
pellot eivät aluksi olleet sopivia juurikkaan vilje-
lyyn, koska ojitusta ja kalkitusta ei ollut hoidet-
tu kunnolla. Ensimmäisten vuosien voimavarat 
käytettiin kokonaan ojituksen ja kalkituksen pe-
rusparantamiseen. Esimerkiksi pH:ta on nostet-
tu vaivaisesta 5,8:ta 7,3:een. Perusparannusten 
valmistuttua juurikkaat alkoivat viihtyä multai-
silla hietamailla. Juurikasmaat kynnetään aina 
keväällä ja näin saadaan nopea ja varma taimis-
tuminen.

Risto on kiitollinen kaikesta minkä juurikkaan 
viljely on hänelle antanut vuosien varrella. Al-
kuvuosina juuri juurikkaan viljely oli elintärkeä 
tilan taloudelle. Hyvin hoidetusta juurikaspellos-
ta sai palkan jokaiselta työtunnilta. Juurikasalaa 
lisättiin pikku hiljaa, 90-luvulla se oli jo noin 30 
ha. 90-luvun jälkeen on juurikasala hieman vaih-
dellut vuosittain. Tänä vuonna juurikasta oli noin 
20 ha. Erittäin kuivasta ja lämpimästä kasvukau-
desta huolimatta oli tämän vuoden keskisato 
noin 50 tonnia/ha. Tulos ei ole lainkaan huono 
näin erikoisena vuotena, kun mm. taimipoltetta 
esiintyi runsaasti. Riston saamat sadot ovat aina 
olleet selvästi maan keskiarvoa korkeammat.

Huonoin muisto juurikkaan viljelystä?
– Kasvukausi 1987 oli erittäin kylmä ja märkä ja 
satoa saatiin vain noin 23 tonnia/ha.

Paras muisto juurikkaan viljelystä?
– Hmm, keväät ylipäätään, kun on kylvön aika ja 
mahdollista tehdä uusi satoennätys, eli mikään 
ei ole vielä mennyt pieleen? Vuotta 1990 ei hevil-
lä unohda, satoa saatiin 52 tonnia/ha ja hinta oli 
52 penniä/kg!

Juurikkaan nosto
Vuonna 2002 hankittiin yhdessä muiden vilje-
lijöiden kanssa Saksasta käytetty itsekulkeva 
Kleine nostokone. Enimmällään koneella nos-
tettiin noin 200 hehtaaria vuodessa. Viljelijöiden 
määrä on viime vuosina laskenut ja vuosittainen 
nostoala on laskenut noin 80 hehtaariin. Konee-
seen on oltu erittäin tyytyväisiä, ongelmia on 
ollut vähän ja sen takia nostokustannukset ovat 
olleet alhaiset.

Risto Anttila–
Vuoden Juurikasisäntä 2010

Jälleen yksi juurikkaan kasvukausi on saatu päätökseen Tuomolan tilalla 
Hattulassa. Hyvin peitetyt aumat odottavat pitkissä riveissä kuljetusvuoroaan. 
Pestyt ja huolletut koneet seisovat siisteissä konehalleissa valmiina seuraavaa 

kasvukautta varten. Isäntä Risto Anttila muistelee tätä kasvukautta, ja 
miettii mitä voisi tehdä paremmin ensi vuonna. Isännällä on viljely täysin 

hallinnassa kirjanpidosta koneiden huoltoon ja kasvinsuojeluun. Ilman syytä ei 
tätä hämäläistä viljelijää ole valittu vuoden 2010 Juurikasisännäksi. Risto on 

esimerkillinen sokerijuurikkaan viljelijä, joka on itse luonut mallitilansa.

Paperityöt ovat tärkeä osa maatilatalouden 
kokonaisuutta. 
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Staffan Eliasson, Sucros Oy

Skottipeitteeseen tehdyt reiät helpottavat au-
man tuulettamista. Reikien reunat on poltettu 
peitteen purkautumisen estämiseksi.

Juurikkaan viljelyn tulevaisuus
Tällä hetkellä on juurikkaan viljely lamassa 
mutta toivottavasti tulevaisuus näyttää valois-
ammalta. Juurikkaan on tulevaisuudessakin ol-
tava houkutteleva viljelyvaihtoehto.  Epävarma 
tulevaisuus ei houkuttele viljelijää investoimaan 
viljelyyn. Pitkällä tähtäimellä suomalaiseen juu-
rikkaaseen on investoitava, jotta viljelyä voidaan 
jatkaa. Kuljetuskustannukset muodostavat suu-
rimman osan juurikkaan viljelyn kustannuksista 
ja melko pitkät kuljetusmatkat hankaloittavat 
viljelyä. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista 
rajaamalla viljely vain tietylle alueelle, jolloin 
tehtaan riski kasvaa esimerkiksi äärimmäisten 
olosuhteiden sattuessa alueelle. Hyvänä esi-
merkkinä voidaan mainita viime kasvukauden 
paikalliset rankkasateet.

Vapaa-aika
Ristolla on useita luottamustoimia, hän on aktiivi-
nen MTK:ssa ja Pro Agria:ssa. Lisäksi hän on mu-

Vuodesta 2005 lähtien Melasniemen rahas-
ton jakamat laatupalkinnot ja Vuoden Juu-

rikasisäntä kunniamaininta on jaettu syksyi-
sin juurikkaanviljelijöiden neuvottelukunnan 
syyskokouksessa. Kiireisestä nostokaudesta 
johtuen on harva palkinnonsaaja viime vuosina 
päässyt paikalle henkilökohtaisesti palkinto-
aan noutamaan. Tämän takia Melasniemen ra-
haston hoitokuntana toimiva Sokerijuurikkaan 
Tutkimussäätiön hallitus päätti vuonna 2010 
siirtää kyseisen vuoden laatupalkintojen ja 
Vuoden Juurikasisäntä tunnustuksen jaon vuo-
delle 2011. Tunnustusten jakaminen tulee ta-
pahtumaan alkuvuodesta tammikuussa, jolloin 
yleisesti järjestetään Sucroksen viljelijäpäiviä 
eri puolilla viljelyaluetta. Näin toivotaan, että 
palkinnonsaajilla olisi paremmat mahdollisuu-
det päästä paikalle henkilökohtaisesti, ja myös 
laatupalkinnon tunnettavuus viljelijöiden kes-
kuudessa lisääntyisi.

Vuoden 2010 laatupalkinnot 

kana paikallispolitiikassa. Halutessaan rentoutua 
kunnolla Risto suuntaa kaukomaille. Maailmaa 
kierrellessä voi katsella omaa elämää ja maata-
lotta uudesta näkökulmasta. Lisäksi matkalta on 
aina mukava palata kotiin!  

Vuoden 2009 sadon perusteella laatupalkin-
not tullaan jakamaan seuraaville viljelijöi-

lle:

Kulmala Mikko Perniö
Österman Veikko  Kemiö
Maanpää Pertti  Yläne
Heikkilä Mikko  Pälkäne
Heinonen Ilpo  Oripää

Vuoden 2010 Juurikasisäntä:
Anttila Risto Hämeenlinna

Laatupalkinnon saajan juurikasmäärän täy- 
tyy olla yli 150 tonnia, keskisadon yli koko 

maan keskiarvon ja multapitoisuuden alle alu-
een keskiarvon. Tärkein kriteeri on alueen kor-
kein sokeripitoisuus. 
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Viljelykilpailun tuloksia

Vuoden 2010 kasvukausi oli mo-
nella tavalla haastava, myöhäisen 
kevään vuoksi kilpailuruudut 
saatiin kylvettyä kolme viikkoa 
Tuorlan normaalia kylvöaikaa 
myöhemmin. Toukokuun sateet ja 
korkea lämpötila vaikeuttivat sie-
menten itämistä. Osa Tuorlan pel-
loista kuorettui ja yhdelle joukku-
eelle suositeltiin heidän lohkonsa 
haraamista kuorettuman estämi-
seksi. Toinen kosteasta ja lämpi-
mästä säästä johtuva vitsaus oli 
taimipolte. Jo varsin aikaisin tai-
mettumisen jälkeen voi riveissä 
nähdä aukkoja, joista taimipolte 
oli tappanut taimet.

Kasvukausi jatkui kilpailulohkojen rikkakasvi-
torjunnalla. Tuorlan tavanomaisimpaan rikka-
kasvustoon kuuluvat savikka, matara, peippi ja 
emäkki. Myöhäinen kylvö ja kesäkuun kuiva sää 
pitivät rikkakasvit hyvin kurissa eivätkä ne ai-
heuttaneet pahoja ongelmia kesän aikana. Jouk-
kueiden oikeat torjunta-ainevalinnat ja oikeaan 
aikaan tehty torjunta vaikuttivat siihen, että suu-
rin osa ruiskutuksista onnistui hyvin.

Myöhemmin kesällä harattiin kaksi kilpailuloh-
koa ja yksi joukkue halusi erillisen ruiskutuksen 
tuholaisia vastaan. Heinäkuun kuiva sää vai-
keutti juurikkaiden kasvua ja melkein pysäytti 
sen kokonaan. Elokuussa satoi paljon ja juurik-
kaat kasvoivat hyvin, myös loppu syksyn läm-
min sää oli otollinen juurikkaiden kasvulle.

Syksyn sää oli otollinen korjuulle. Kilpailuloh-
kot nostettiin 15.10. Jokaiselta lohkolta nostettiin 
4 x 10 rivimetriä, neljästä eri kohdasta 10 rivi-
metriä käsin. Koska joidenkin lohkojen kasvus-
tot olivat kevään olosuhteiden takia aukkoisia, 
valittiin korjuurivit sellaisista kohdista, joissa oli 
mahdollisimman tasainen kasvusto. Näytesäkit 
lähetettiin Säkylään pesuun ja näytteet Ruotsiin 
analysoitaviksi.  

Kilpailulohkojen sadot olivat erittäin tasaisia, 
suurimman ja pienimmän sadon ero oli vain 4,6 
tn/ha (47,8–52,4) ja sokeripitoisuus erosi vain 
0,97 prosenttiyksikköä. Saanto- % oli lähes sama 
jokaisella lohkolla, vain joukkueen 2 lohkon nat-
riumpitoisuus oli muita korkeampi ja laski loh-
kon saantoa. 

Arvostelu ja pisteytys
Kilpailun arvosteluun otettiin mukaan monia 
eri osatekijöitä. Eri tekijöiden pisteytys oli 1–5, 
koska mukana oli viisi joukkuetta. Suurimman 
pistemäärän sai parhaasta sadosta, alhaisim-
mista kustannuksista, hyvästä laadusta, aktii-
visesta osallistumisesta, maan ravinnevarojen 
parhaimmasta hyödyntämisestä ja lannoituksen 
sopivuudesta lannoitustarpeeseen. Tulokset tar-
kastettiin huolellisesti ja pistetilanne on alla ole-
vassa taulukossa.

Kun pisteet lasketaan yhteen, saadaan voittajak-
si Satakunnan joukkue. Heillä oli alhaisimmat 
kustannukset, korkein kate ja ravinteiden ja lan-
noitteiden käyttö sovitettiin parhaiten lannoi-
tustarpeeseen.

Voittaja joukkueeseen kuuluivat: Tero Peltonen, 

Kilpailun osanottajia päätöstilaisuudessa Säkylässä 9.12.
 Kuva: Anna-Leena Ylhäinen



Meillä on tarvitsemasi lajikkeet!
Vi har sorterna för Dig!
Kasvukaudelle 2011 Syngenta Seeds tuo
markkinoille kaksi uutta kiinnostavaa
lajiketta. Minta ja SY Cata on hyväksytty
lajikelistalle Nexuksen lisäksi. Valitettavasti
nämä uudet lajikkeet syrjäyttivät samalla
Gustavin ja Mixerin, vaikka niistä saatiin
hyviä satoja vuonna 2010. Nexusta on
viljelty jo muutaman vuoden ajan ja se on
antanut varman sadon, samalla kun sillä
on lievä vastustuskyky ankeroisia vastaan.
Hyvä valinta sinulle, jolla on ankeroisia
vaan laikuittain pellossa.

För säsongen 2011 har Syngenta Seeds
två ny spännande sorter på beställnings-
listan. Minta och SY Cata har blivit upp-
tagna på sortlistan tillsammans med Nexus.
Tyvärr kom de nya sorterna in på bekostnad
av Gustav och Mixer som har utgått trots att
dessa gav en mycket god skörd 2010.
Nexus är kvar sedan något år och den har
gett en säker skörd samtidigt som den visar
en lätt tolerans mot nematoder.
Ett starkt alternativ för dig som bara har
fläckvis med nematoder.

www.syngenta.fi
Edustajamme Suomessa, Henrik Svärd, vastaa mielellään lajikkeitamme koskeviin
kysymyksiin. Tel 09-25864414 tai 0400-465009. Sähköposti: henrik.svard©sci.fi

Taimipolte / Rotbrand
Taimipolte voi toisinaan vioittaa juurikasta
merkittävästi. Usein Aphanomyces-sieni on
tämän taudin aiheuttaja.

Kun näet tämän merkin, tiedät, että kyseessä
Hilleshögin lajike, jolla on SUURI vastustuskyky
Aphanomyces-sientä vastaan.+



Nexus

Syngenta Seeds AB
Box 302, 261 23 Landskrona, Sverige

+

Minta SY Cata
■ Hyvin vähän

kukkavarsia
viime vuosina

■ Suuri ja peittävä
naatti

UUTUUS / Nyhet
■  Ei ole muodos-

tanut herkästi
kukkavarsia

■ Hyvä
vastustuskyky
taimipoltetta
vastaan

UUTUUS / Nyhet
■ Uusi hyvä-

satoinen lajike,
jolla on korkea
sokeripitoisuus

■ Sileä juuren
muoto, alhainen
multapitoisuus

Oletko muistanut ilmoittautua
laivaseminaariimme 14-15. tammikuuta.
Voit kysyä mikäli vielä löytyisi paikkoja.
Ohjelman löydät kotisivuiltamme.

++
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Markus Sjöholm, SjT

6–8 annosta

1 dl Dansukker Hyytelösokeri Multia
1 tl Dansukker Vaniljasokeria
2 dl kermaa (12 %)
3 dl täysmaitoa

Pinnalle
1 dl jäisiä karpaloita
Dansukker Ruokosokerisiirappia

Mittaa hyytelösokeri Multi, vaniljasokeri, kerma ja maito kattilaan. Kuumenna 
kiehuvaksi koko ajan sekoittaen ja keitä poreillen 30–60 sekuntia. Siivilöi seos 
kannuun ja annostele kaatamalla jälkiruokamaljoihin. Siirrä maljat pariksi 
tunniksi jääkaappiin. Jaa karpalot annosten päälle juuri ennen tarjoilua ja valuta 
siirappiraidat karpaloiden päälle. 

Pannacotta 
siirappikarpaloiden kera

 Juurisato Kustannukset Kate Aktiivisuus Laatu Maa/lannoitus Yht.
Satakunta 3 5 4 2 3 5 22
Vakka-suomi 4 1 1 5 1 3 15
Kemiö 1 3 2 2 5 1 14
Häme 2 4 3 1 2 4 16
Perniö 5 2 5 4 3 1 20

Mika Luoto, Vesa-Pekka Matomäki ja Arto Ma-
tarmaa. SjT:n henkilökunta onnittelee voittajia ja 
kiittää kaikkia joukkueita ja sponsoreita muka-
vasta yhteistyöstä. 

Tarkempia tietoja kilpailun tuloksista löytyy SjT:n 
kotisivulta www.sjt.fi.
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Nostaa 
sokerijuurikkaaN 
viljelyN uusiiN 
ulottuvuuksiiN!
 Uusi SESVanderHave valikoima•	
 Suuri sokerin tuotto•	
 Hyvä kukkavarren vastustuskyky  •	

w w w . s e s v a N d e r h a v e . c o m
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Vuosien varrelta

Tutustuminen juurikkaaseen
Ensimmäinen kokemus sokerijuurikkaasta tuli 
koulupoikana kotona harvennuspellolta. Ko-
kemus ei ollut kovin miellyttävä. Samanlaisia 
tuntemuksia oli varmaan monella muullakin 
samanikäisellä. Se, ettei kokemus ollut miellyt-
tävä, johtui moni-ituisesta siemenestä ja lyhyt-
vartisesta harvennuskuokasta. Kotona oli niihin 
aikoihin 20–30 aaria juurikasta, mikä oli silloin 
aika yleinen juurikasala. Siementä kylvettiin 
pienehkö säkillinen hehtaarille, joten harven-
nuspalkki oli kuin lampaan selkää. Harvennet-
taessa siitä eroteltiin yksi taimi erilleen ja loput 
vedettiin kuokalla pois. Jätetty taimi jäi rennosti 
pitkin maata, josta se kylläkin melko nopeasti 
kohosi pystyasentoon. Maa oli aitoa savea, mikä 
polven alla tuntui sepeliltä. Konttausasento tun-
tui hankalalta ja polvet tulivat aroiksi. Juurikas 
nostettiin käsin ja listittiin pieniin kasoihin pel-
lolle. Kasoista juurikkaat heitettiin talikolla ko-
vapyöräisille hevoskärryille, joilla ne vietiin au-
mapaikalle. Paikallinen autoilija hoiti kuljetuk-
sen Säkylän tehtaalle. Kuormat tehtiin talikolla. 
Myöhemmin autoilija jakeli paluukuormassa 
leikkeet, melassit ja sokerit. 

Kesä Hämeessä
Seuraava kokemus juurikkaasta tuli vuonna   -72 
Lopella, jonne muutin perheeni kanssa maatalou-
den peruskoulun jälkeen. Paikka oli Sajaniemen 
Uudentalon tila, tunnetun tutkijan ja kirjailijan 
Sakari Pälsin syntymäkoti (1882–1965). Tilalla 
viljeltiin sokerijuurikasta ja ohraa. Juurikasta oli 
30 ha, joka siihen aikaan oli huomattavan suu-
ri sopimusala. Esimerkiksi Salon tehtaan tilalla 
Kärkässä oli vuonna -72 54 ha juurikasta. Kevät-
töissä tehtäviini kuului mm. juurikkaan kylvö. 
Sinä keväänä tulikin tutuksi Dexta-traktori ja 
7-rivinen Tume kylvökone. Juurikas kylvettiin 
kasvutiheyteen. Kylvötöihin saatiin apuvoimia 
Mäntsälästä Ruohojärven kartanosta, joka oli 

tilan emännän kotitila. Ruiskutuksissa käytet-
tiin Betanalin lisäksi Pyraminia, joka muokattiin 
maahan ennen viimeistä kylvömuokkausta. Tor-
juntatulos oli hyvä. Vuosi -72 oli ennätyshyvä 
juurikasvuosi, koko maan keskisato oli 37,4 tn/
ha.

Juurikkaan ajoa Perniöstä
Lokakuun alussa -72 muutimme Perniön Huol-
tolaan, josta olin saanut työpaikan. Huoltola 
oli valtion laitos, jossa hoidettiin päihdeongel-
maisia. Laitoksella oli oma maatila, puutarha, 
puusepänverstas ja paja, jossa hoidokit olivat 
työterapiassa. Lisäksi he olivat apuna ulkoalu-
eiden hoidossa ja keittiössä. Työskentelin siellä 
pajapuolen työnjohtajana vuoden -73 loppuun. 
Huoltolassa oli silloin vajaa 10 ha juurikasta. 
Perinteisesti ”pajamiehen” tehtäviin kuului 
juurikkaiden ajo tehtaalle. Laitoksella oli silloin 
pitkänokkainen Betford kuorma-auto, josta veto 
meinasi joskus hyytyä pitkässä Kavilan nousus-
sa Perniön ja Salon välillä. Ruiskutuspumpun 
säädön jälkeen GM:n huollossa vetoa alkoi taas 

Keväällä 1976 aloitin työni Salon Sokeritehtaalla 
viljelyneuvontatehtävissä. Nyt vuodenvaihteessa olen jäämässä eläkkeelle. 

Seuraavassa lyhyt katsaus kuluneista sokerivuosista. Vähän myös siitä, 
minne tuuli on purttani kuljettanut vuosien saatossa.

Kuva Säkylän tehtaalta, jossa kuvan otto-
hetkellä on vuoden 2010 käyntikausi loppu-
suoralla. Samoin on loppusuoralla myös oma 
työurani sokerijuurikkaan parissa. 
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löytyä. Ajomiehen tehtäviin kuului myös kuor-
mien teko etukuormaajalla. Kuormat tehtiin 
navetan piha-alueella olleesta aumasta. Toisena 
syksynä auto oli vaihdettu Fargoon, josta löytyi 
jo huomattavasti enemmän puhtia. Jonot tehtaal-
la olivat niihin aikoihin joskus pitkiä. Puhuttiin, 
että jonon pää olisi joskus ollut Salon torillakin 
saakka. Taisi olla hevosmiesten juttuja. Huoltola 
sijaitsi vähän syrjäisellä paikalla ja oli kuin valtio 
valtiossa. Mieleen tuli, että ellei hetken päästä 
lähde muualle, niin laitostumisen vaara uhkaa. 
Niinpä päätin lähteä opiskelemaan vielä van-
hemmalla iällä ja perheellisenä. 

Mustialaan, jonka jälkeen Salon 
Sokeritehtaalle
Vuoden -73 lopussa muutimme Koskelle ja 
aloitin opiskelun Mustialan Maatalousopistos-
sa tammikuun alussa -74. Opistoharjoittelun 
suoritin Salon Seudun Osuuspankissa, jossa 
olin myös seuraavana kesänä lomajakson ajan. 
Opiston päätyttyä keväällä -76 otin yhteyttä 
Salon Sokeritehtaalle ja tiedustelin työmahdol-
lisuuksia. Tämä kysely osui sopivaan ajankoh-
taan, koska silloin eräs tehtaan konsulenteista oli 
juuri sairastunut ja neuvontaporukassa oli vajaa 
miehitys. Töihin meno tapahtui nopealla aika-
taululla. Torstaina 17.6. kävin haastattelussa ja 
sovittiin töihin menosta. Tämän jälkeen kysyin, 
että aloitanko sitten heinäkuun alusta. Tähän 
viljelypäällikkö Ilvonen totesi, että hän ajatteli 
heti maanantaina. Siitä se sitten alkoi ura soke-
rijuurikkaan parissa.

Lisää viljelyalaa, märkiä vuosia
Sokeritehtaalle tulo ajoittui aikakauteen, jolloin 
juurikkaanviljelyä oltiin laajentamassa tuntuvas-
ti. Sokerin maailmanmarkkinahinta oli noussut 
ennätyslukemiin, korkeimmillaan se oli marras-
kuussa -74, 577 puntaa /raakasokeritonni Lon-
toon pörssissä. Tammikuussa -75 hallitus korotti 
sokerin vähittäismyyntihintaa yli 50 prosenttia. 
Tavallisen kidesokerin hinta nousi 2,87 markasta 
4,37 markkaan/kg. Sokerin korkean hinnan sii-
vittämänä Suomeen saatiin nelivuotinen sokeri-
laki keväällä -75. Laki koski vuosia -75–78 ja oli 
määrältään 750 milj. kg (+ - 100 milj. kg.). Val-
tioneuvosto vahvisti vuosittain juurikaskiintiöt 
maa- ja tehdaskohtaisesti. Juurikkaan perushin-
taan tuli tuntuva korotus vuonna -75, kilohinta 
nousi 14,5 pennistä 19,5 penniin. Hinnannousu 

helpotti huomattavasti sopimushankintaa.  
Vuonna -75 oli juurikkaan viljelyala 23 000 ha 
ja tavoitteena oli päästä vuoteen -78 mennessä 
30 000 ha pinta-alaan. Se tarkoitti noin 10 pro-
sentin lisäystä vuosittain, mikä oli kova tavoite. 
Sopimushankintaa helpottivat tehtaiden myön-
tämät kalkitus-, lannoitus- ja harvennusluotot, 
sekä edulliset rahoitusjärjestelyt koneiden han-
kintaa varten.

Vuosi -76 oli kuiva mutta siitä eteenpäin seura-
si märkiä syksyjä ja korjuukelit olivat hankalia. 
Esimerkiksi vuonna -77 oli koko maan keski-
multapitoisuus 34,6 %. Salon alueella, jossa maat 
ovat savipohjaisia, tehtaan keskimultapitoisuus 
oli 41,1 %. Joskus minua pyydettiin käymään 
tilalla arvioimassa aumoista multapitoisuuksia. 
Tällaisia arviointikäyntejä en kuitenkaan tehnyt, 
koska olin jo siihen mennessä oppinut, ettei au-
masta näe multaprosenttia, eikä naatista satoa. 

Uusien sopimusten saaminen oli todella hanka-
laa. Töitä piti tehdä senkin eteen, että sai kaikki 
silloiset viljelijät jatkamaan. Muistan, että vai-
kean syksyn jälkeen eräs viljelijä Somerolla heitti 
kuperkeikan kuraisella pellolla, kun lopulta sai 
juurikkaat nostetuksi. Tämän hän teki juurik-
kaanviljelyn loppumisen kunniaksi, ja siihen 
hänen jurttiuransa sitten päättyikin. 

Viljelyalaa yritettiin saada lisää kiertämällä ta-
loissa, kutsumalla viljelijöitä tilaisuuksiin ja 
käymällä tuottajakokouksissa puhumassa juu-
rikkaanviljelystä. Kun kävin Kosken tuottajako-
kouksissa esittämässä sokeriasiaa, joku yleensä 
ehti ennen puheenvuoroani kertoa paikallisen 
eläinlääkäri Sepän lausuman, että hänellä olisi 
ollut onnellinen lapsuus, ellei kotona olisi ollut 
juurikasta. Sen jälkeen oli aika haasteellista al-
kaa puhua juurikkaanviljelyn puolesta. Eräänä 
vuonna pidettiin Salon tehtaalla tilaisuus, jossa 
tarkoituksena oli saada uusia juurikkaanviljeli-
jöitä. Tilaisuuteen oli pyydetty apuvoimia tutki-
muskeskuksestakin. Kiinnostusta ei kuitenkaan 
ollut. Tilaisuudessa oli puhujia enemmän kuin 
kuulijoita. Vaikeuksista huolimatta tavoitteeseen 
päästiin, vuonna -78 koko maan viljelyala oli 
30 000 ha. Sopimushankintatyötä oli tekemässä 
neljällä tehtaalla yhteensä 43 konsulenttia, joista 
kaikki eivät olleet päätoimisia. Viljelijälukumää-
rä oli 6 300 ja keskiala 4,8 ha.
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Viljelytekniikka kehittyi
Viljelyn laajentamista edesauttoi viljelytekniikan 
kehittyminen samoihin aikoihin. Monosiemen 
käyttö ja kasvutiheyskylvö olivat yleistyneet jo 
60-luvun puolenvälin tietämissä. Betanalin tulo 
vähän myöhemmin toi ratkaisevan avun rikka-
kasvien torjuntaan. 
 
Junnilan Konepajalta tuli 60-luvun lopulla Juko 
korjuukone, jota 70-luvun alkupuolella oleellises-
ti parannettiin. Lauttian Konepaja Rengossa teki 
Huhkeja vuosittain suuret sarjat. Huhkit olivatkin 
silloin yleisin korjuukone kevyillä mailla. Sokeri-
tehtaiden konepajat valmistivat juurikkaanvilje-
lyyn tarvittavia erikoiskoneita. 

Rikkakasvien torjuntaan tuli Betanalin lisäksi 
uusia aineita. Tramat tuli markkinoille -77 ja Gol-
tix vuotta myöhemmin. Käyttömäärät olivat sil-
loin suuria. Myöhäisemmässä vaiheessa alettiin 
käyttää jaettuja määriä. Riviruiskuilla saatiin ai-
nemäärät puolitettua. Riviruiskuja olikin siihen 
aikaan yleisesti käytössä. 80-luvun alussa tulivat 
valikoivat torjunta-aineet juolavehnän, valvatin 
ja ohdakkeen torjuntaan. Tachigaren peittausai-
ne tuli markkinoille -83 ja toi ratkaisevan avun 
taimipoltteen torjuntaan, joka muuten olisi lo-
pettanut monelta tilalta juurikkaanviljelyn.

Myös lajikkeet kehittyvät kaiken aikaan entistä 
paremmiksi. SjT:n kokeiden perusteella käyt-
tösiemeneksi valittiin aina parhaat lajikkeet. Juu-
rikkaan laadussa saatiin huomattava parannus 
lannoituskokeiden ja lohkokohtaisten lannoitus-
suositusten ansiosta. Ratkaisevan sysäyksen sa-

totason paranemiseen antoi sijoituslannoitus ja 
yhdistelmäkylvö. Tämä menetelmä mahdollisti 
myös entistä aikaisemman kylvöajankohdan. 

Viljelyn pioneerit
Myös taitavat ja innokkaat viljelijät veivät kehi-
tystä eteenpäin tekemällä omia ratkaisujaan vil-
jelykoneisiin ja menetelmiin. Näiltä viljelijöiltä 
sai arvokasta kokemuspohjaista tietoa, jota voi 
sitten kertoa eteenpäin. Siitä heille suuret kii-
tokset. Muun muassa ruiskutuksissa oli pitkään 
ohjeena, että kolmea tehoainetta ei voi laittaa sa-
maan tankkiin. Jotkut viljelijät kuitenkin tekivät 
omia seoksiaan ja laittoivat 3 - 4 ainetta samalla 
kerralla hyvällä menestyksellä. Tämä toi haas-
tetta neuvontatilanteissa. Ensin piti toki kertoa 
koetulokset ja mikä on virallinen suositus. Sitten 
tuli kerrottua näistä joidenkin viljelijöiden käyt-
tämistä seoksista ja niistä saaduista kokemuksis-
ta. Lopuksi yleensä kerroin miten itse tekisin, jos 
olisin samassa tilanteessa. 

Suomen Sokeri Oy
Vuonna -80 Naantalin, Salon ja Turengin tehtaat 
fuusioitiin Suomen Sokeriin. Samassa yhteydes-
sä perustettiin viljelijäyhtiöt, joiden osakkeet si-
dottiin viljelyyn. Osakkeiden hinta kuittaantui 
viiden vuoden aikana sopimuslisinä.

Osakeomistusvaatimus nosti kynnystä uusien 
viljelijöiden mukaantuloon. Oli aikoja, jolloin 
viljelyyn mukaan pyrkivien piti ostaa osakkeet 
viljelyn lopettavilta viljelijöiltä tietämättä vielä 
siinä vaiheessa pääseekö viljelyyn mukaan vai 
ei. Tämä vaikeutti sopimushankintaa. Uusia vil-

jelijöitä kuitenkin siinä vaiheessa halut-
tiin mukaan, vaikka vanhat viljelijätkin 
lisäsivät sopimusalaansa. 

Jalostuskapasiteettia puretaan
80-luvulla alettiin puhua siitä, että jalos-
tuskapasiteettia on liikaa ja joku tehtais-
ta pitäisi sulkea. Suurin uhka oli Salon 
tehtaan yllä. Kun keväällä -90 tuli kutsu 
tiedotustilaisuuteen Salon tehtaalle, olin 
melko varma, että siihen loppuu sokerin-
teko Salossa. Yllätys oli kuitenkin mel-
koinen, kun tilaisuudessa kerrottiin, että 

Naantalin tehdas suljetaan vuoden -90 käynnin 
jälkeen. Marraskuussa -89 perustettiin Sucros 
Oy.  Tässä yhteydessä Naantalin ja Salon vilje-

Sijoituslannoituksen ja yhdistelmäkylvön 
tulo paransivat ratkaisevasti satotasoa. 
Kuvassa Tumen sijoituskone ja Kleinen kyl-
vöyksiköt.



                                Juurikassarka • Betfältet 3/2010  –  27

lyosastot yhdistettiin. Vuonna -94 
työpöytäni siirtyi tehtaalle, siihen 
saakka olin toiminut kotoa käsin. 

EU:n liittymisen myötä -95 tulivat 
käyttöön tilakohtaiset sopimusmää-
rät, jotka perustuivat aikaisempien 
vuosien viljelyhistoriaan. Samassa 
yhteydessä poistui myös käytäntö, 
jolloin ylituotantotilanteessa hin-
nanalennus oli kaikille sama. Tila-
kohtaisten toimitusoikeuksien tu-
lon jälkeen oli useana vuonna se ti-
lanne, ettei uusia viljelijöitä päässyt 
mukaan lainkaan. Kaikki vapautuva ala meni 
aina vanhojen viljelijöiden alojen lisäyksiin. 

Jalostuskapasiteettia purettiin edelleen, kun Tu-
rengin tehdas suljettiin vuoden -98 lopulla. Siitä 
lähtien juurikkaat Hämeestä toimitettiin junilla 
Säkylään ja kumipyörillä Saloon.

Kohti Säkylää
EU:n purkaessa sokerin ylituotantoa Suomessa, 
päätettiin lopettaa toinen jäljellä olevista soke-
ritehtaista. Salo vai Säkylä, siinä kysymys, joka 
pyöri viljelijöiden ja tehtailla työskentelevien 
huulilla. Oli melkoinen pettymys, kun ratkaisu-
na oli Salon tehtaan sulkeminen 2006 käynnin 
jälkeen. 30 työvuoden jälkeen tuntui haikealta, 
kun Salon tehtaan piippu kylmeni. Siitä lähtien 
on työpöytäni ollut Säkylässä. Hyvin se on työ 
sujunut sielläkin. Aamuisin vain on auton keula 
osoitettu Salon asemesta Säkylän suuntaan. Ei 
tosin välttämättä joka aamu, koska muutosvai-
heen jälkeen firman verkkoon on päässyt koto-
akin.  

Korjuu, puhdistus ja kuljetus tehostuu
Vuonna -98 tuli ensimmäinen 6-rivinen itse-
kulkeva nostokone Suomeen. Silloin hankittiin 
Vakka-Suomeen ensimmäinen Holmer. Tänä 
syksynä 6-rivisiä koneita oli kaikkiaan käytössä 
25 kpl. Myös muiden monirivisten määrä on li-
sääntynyt jatkuvasti ja lisääntyy edelleen. Valta-
osa juurikkaista korjataan nykyisin monirivisillä 
nostokoneilla. 

Juurikkaiden puhdistukseen on kiinnitetty entis-
tä suurempaa huomiota. Puhdistuksen merkitys 
on korostunut siitä lähtien, kun kuljetusmatkat 

ovat pidentyneet. Perniöön hankittiin ensimmäi-
nen itsekulkeva Ropa-puhdistuskuormaaja 2008 
ja kokemukset ovat olleet hyviä. Käytössä on li-
säksi joitakin pienempiä puhdistavia laitteita.

Myös kuljetus tehostui huomattavasti vuodesta 
2008 lähtien, kun alle 130 km:n ajomatkoilta juu-
rikkaat ajetaan kuljetusryhmien toimesta. Näin 
on saatu alennettua rahtikustannuksia, toiminta 
tehokkaammaksi ja juurikasvirta tehtaalle tasai-
semmaksi. 

Satotason kehitys 
Sokerisato on parantunut 1980-luvulta 2000-lu-
vulle mentäessä yli kolmanneksen. Vuosien 
1980–1989 keskisato oli 4,4 tonnia pol. sokeria/
ha, 1990–1999 5,4 tn/ha ja 2000–2009 6,0 tn/ha. 
Kasvukauden sääolosuhteista johtuen ovat sadot 
vaihdelleet vuosittain hyvinkin paljon. Myös ti-
lakohtaiset satoerot ovat olleet suuria. Satotasoa 
voidaan vielä oleellisesti parantaa. Useassa ta-
pauksessa riittää se, että laitetaan viljelyn perus-
asiat, ojitus, kalkitus ja maan rakenne kuntoon. 
Välivuoden pito sellaisilla lohkoilla, jotka ovat 
olleet pitkään yhtäjaksoisessa juurikkaanvilje-
lyssä, voi antaa huomattavan sadon lisäyksen. 
Viljelykierto parantaa maan rakennetta, sekä 
pienentää tuholais- ja tautipainetta. Kaikilla ei 
kuitenkaan ole juurikkaalle sopivaa maata riittä-
västi, että tehokas kierto olisi mahdollista. 

Mitä jatkossa
Kun vuodenvaihteessa siirryn päätoimiseksi 
kuntoilijaksi, uskon että tekimistä riittää. Lap-

Juurikkaan nostoa Perniössä viime syksyllä. 
Valtaosa juurikkaista korjataan nykyisin 
monirivisillä nostokoneilla.
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senlapset tietenkin tulevat olemaan tärkeässä 
roolissa. Ja talvella kuluu aikaa siihenkin, kun 
kantaa puita sisään ja tuhkaa ulos. Ainakin, jos 
tulee taas kylmä talvi. 

Kiitokset
Lämpimät kiitokset kaikille juurikkaanviljeli-
jöilleni vuosien varrelta, monella tilalla usean 
sukupolven ajalta. Teidän kanssanne on ollut 
miellyttävä työskennellä. Yhteistyö on ollut vuo-
rovaikutteista, tietoja ja kokemuksia on vaihdet-
tu kumpaankin suuntaan. 

Kiitos SjT:lle pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Neu-
vontatyöni on perustunut ennen kaikkea tutki-
muslaitoksen koetoimintaan ja niistä saatuihin 
tuloksiin.

Parhaat kiitokset myös työkavereille ja eri yh-
teistyötahoille.

Lopuksi vielä toivotan onnea seuraajalleni uu-
dessa tehtävässäsi. Olet saanut hoitaaksesi mie-
lenkiintoisen ja vaihtelevan työsaran.

Pentti Suominen, Sucros Oy

LyhyetLyhyet

GMO uutisia USA:sta

Liittovaltion tuomari Jeffrey White on määrännyt tuhottavaksi Monsanto Co:n GMO-juurikkaiden 
siementuotanto kasvustot. Näiden kasvustojen siemenet tulisivat käyttöön keväällä 2012. Jos päätös 
toteutetaan, ei kevään 2012 kylvöihin ole riittävästi siementä, mikä aiheuttaa teollisuudelle noin 482 
milj.$ tappiot. Kevään 2011 kylvöihin päätös ei vaikuta. 

THE ASSOCIATED PRESS
Decmeber 3, 2010

Tapahtumia:
	 • KWS-talvipäivä 11.1.
	 •	 Hilleshög-risteily 14.–15.1. 
	 •	 Ankeroisseminaari ke 9.2.
	 •	 Västankvarnin peltopäivä 7.7.
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Lyhyet

N-tyyppi

Korkean sokeripitoisuuden ja hyvän laadun
ansiosta Levi tuo merkittäviä taloudellisia tuloja.

Levi varmistaa korkean sokerisadon 
tuotantopotentiaalin moneksi vuodeksi.

Erittäin nopean itämisen ja hyvän kasvuston 
peittävyyden ansiosta Levi on optimaalinen
monelle kasvupaikalle.

STRUBE GmbH & Co.KG • Henning Friehe • Hauptstraße 1 • DE - 38387 Söllingen

Tel. +49 5354 809 930 • h.friehe@strube.net • www.strube.net

Struben lajikkeet pitävät mitä lupaavat. 
Ainutlaatuinen 3D-teknologiamme optimoi kaikki 
tuotantoon vaikuttavat tekijät kasvatuksesta esikäsittelyyn 
ja peittaukseen. Siten voit aina odottaa maksimaalista 
lajiketuotantoa. Struben käyttämä 3D-teknologia - 
rauhoittavaa tietää jo etukäteen, että kaikki onnistuu.

levilevi
Vastustuskykyinen 

Rhizomanialle

Finnland_165x240mm.indd   1 10.12.2010   10:31:18 Uhr
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Matkaan lähti muutaman maamies-
seuran yhteistyön ansiosta linja-

autokuormallinen lounaissuomalaisia 
viljelijöitä. Osa matkalaisista oli ikänsä 
alaa nähneitä vanhempia konkareita sekä 
loput idearikkaita ja ennakkoluulottomia 
nuoria isäntiä. Mukaan oli eksynyt myös 
pari emäntää. Näyttely järjestettiin Jön-
köpingissä, noin neljän tunnin ajomatkan 
päässä Tukholmasta. Jönköpingiin päin 
lähdettyä alkoi pyryttää lunta ja maisema 
muuttui matkan varrella talviseksi. Tämä 
loikin voimakkaita tuntemuksia mukana 
olleille lumiurakoitsijoille.

Elmiassa on vuorovuosina karjatalouteen 
painottuva tai koneisiin ja viljelykseen pai-

nottuva näyttely. Tällä kertaa näyttely painottui 
koneisiin ja viljelykseen.

Maatalousnäyttelyreissu 
Ruotsin Elmiaan 21–24.10
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Olli Kylänpää

Elmia on kotimaisiin näyttelyihin verrattuna mo-
nipuolisempi ja näin ollen monen mielestä myös 

kiinnostavampi. Toki monipuolisuuden tekee myös 
näyttelyalueen laajuus, minkä neljä valtavaa hallia sai-
vat Tampereen Pirkka-hallinkin näyttämään vaatimat-
tomalta. Vastoin nykypäivän tehomaataloutta ja suu-
ruuden ihannointia, näyttelystä löytyi myös lukuisa 
joukko pieniä näytteilleasettajia. Löysimme monta niin 
sanottua tilatason konevalmistajaa. No, olihan näytte-
lyssä toki sitä suurempaakin kalustoa. Niissä sitä riitti 
keskusteltavaa vielä hotellin illallispöydässäkin.

Matka oli kaikin puolin onnistunut ja antoi uusia 
ideoita!
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Varför sockerbetsmassa?
Torrmaterialet i sockerbetsmassa består av cel-
lulosa (~25 %), hemicellulosor (~25 %), pektin 
(~20 – 30 %), lignin (~3 %), aska samt restsocker 
(sakkaros, glukos och fruktos). En stor del (cel-
lulosa samt hemicellulosor, ca 50 %) är, alltså 
sådant som normalt finns i papper. I dag an-
vänds sockerbetsmassan som foder med ett lågt 
pris. Möjligheterna för att ge ett mervärde åt 
det här materialet är för närvarande litet. I hela 
EU området produceras ca 8 milj. ton pressad 
sockerbetsmassa samt ca 5,5 milj. ton torkad 
sockerbetsmassa. Ensamt i Finland torde den år-
liga mängden producerad sockerbetsmassa vara 
ca 400 000 ton och priset, som foder, ca 4 cent/kg. 
Man kan alltså tala om ett material som har goda 
grundförutsättningar, beträffande volymen, för 
att kunna användas i stora mängder inom pap-
persindustrin där det årligen produceras ca 10 
milj. ton papper och kartong.

Till fibrerna i pappersmassan blandas fyllmedel 
vilka oftast är vita mineralbaserade pigmentpul-
ver så som kaolin (lera bestående av mycket små 
partiklar), kalciumkarbonat (CaCO3), talk, gips 
och glimmer (hydratiserade aluminiumsilikat-
mineraler). Med tanke på den enorma mängden 
papper som produceras årligen utgör dessa fyll-
medel därför ett ekologiskt problem eftersom 
dessa måste antingen återanvändas eller förstö-
ras. I dag är de ekologiska värdena viktigare än 
någonsin tidigare vilket kunde betyda att även 
jordbrukets sidoströmmar kan få en helt ny roll 
i framtiden. 

Fördelarna med ett organiskt fyllmedel är mån-
ga. Dessa material kunde tillverkas av t.ex. jord- 
eller skogsbrukets sidoströmmar (ex. socker-
betsmassa eller halmen från olika nyttoväxter) 
och skulle på så sätt ge mervärde åt skörden. En 
förädling av sidoströmmarna kunde också lösa, 

Sockerbetsmassa – ett nytt 
råmaterial för pappersindustrin

En gemensam nämnare för både pappersindustrin och sockerbetsodlingen, 
speciellt i Finland, är att båda är i ett skriande behov av nya idéer och 

produkter för att öka lönsamheten. En sådan idé kunde vara att omvandla 
sockerbetsmassa till ett fyllmedel för pappersillverkning. Forskare på 
laboratoriet för trä- och papperskemi, vid Åbo Akademi, deltog i ett 

treårigt EU-projekt där målet var att testa fyllmedelsegenskaperna, vid 
pappersframställning, hos mald sockerbetsmassa och på det sättet ge ett 

mervärde åt den. 

Figur 1 Elektronmikroskop bilder av kaolin och mald sockerbetsmassa
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åtminstone delvis, problemen med hanteringen 
av ”jordbruksavfall”. Organiska fyllmedel ger 
en 100 %:ig återanvändning (då det förbränns) 
av pappret i motsats till dagens fyllmedel som 
inte brinner. Organiska fyllmedel nöter inte på 
maskinernas rörliga delar vilket de mineralbase-
rade fyllmedlen gör eftersom de är både hårda 
och har vassa kanter. Ett papper med organiskt 
fyllmedel är lättare än ett med mineralbaserade 
fyllmedel, vilket minskar på transportkostna-
derna. Dessutom har organiska fyllmedel pap-
perskemiska egenskaper, flera av dem är ännu 
inte helt klarlagda, som inte de konventionella 
fyllmedlen har, t.ex. ger de en bättre styrka åt 
pappret. Organiska fyllmedel har alltså många, 
främst ekologiska men också papperstekniska, 
fördelar vilka blir viktigare och viktigare säljar-
gument, i och med att konsumenterna kräver 
fler ekologiskt hållbara produkter.
 
Vad krävs av ett fyllmedel och vad kan 
man vänta sig av sockerbetsmassan?
Andelen fyllmedel i papper varierar mellan 3 – 
30 % av ytvikten (papprets vikt i gram/m2) och 
när den årliga globala pappers- och kartongpro-
duktionen uppgår till ca 300 miljoner ton inser 
man potentialen av ett nytt naturvänligt fyllme-
del. De kanske främsta uppgifterna ett fyllme-
del har i pappret, är att förbättra tryckbarheten, 
minska på materialkostnaderna, och att ge ljus-
het åt pappret. Priset på det mest använda fyll-
medlet, kaolin, är i dag ca 80 – 90 e/ton vilket 
ger en bra uppfattning om vilket pris det nya 
fyllmedlet borde ha. Här har sockerbetsmassan 

en fördel förutsatt att kostnaderna för dess om-
vandling till fyllmedel inte blir för höga. 

När man tar i bruk ett nytt fyllmedel i pappers-
tillverkningen kan det leda till stora omställnin-
gar i tillverkningen eftersom kemin i pappers-
massan är mycket viktig för processen. För att 
papperstillverkningen skall vara effektiv och 
för att kvaliteten skall bli bra, måste många för-
hållanden vara de rätta. Egenskaper så som av-
vattning (hur snabbt vattnet avlägsnar sig från 
det nybildade fibernätverket) har en central roll 
eftersom den långt dikterar hur snabbt man 
kan köra pappersmaskinen. Därigenom har 
man också långt definierat lönsamheten i hela 
tillverkningen eftersom pappersmaskinen kan 
köras just så fort som det tar för ett tillräckligt 
starkt (för att kunna rullas på en rulle) papper att 
bildas på viran. 

Papperstillverkningen styrs alltså till stor del av 
en tämligen invecklad kemi där, för fyllmedlets 
del, den kanske viktigaste faktorn är dess reten-
tion. Retentionen är ett mått på andelen (främst) 
fyllmedel som fastnar i fibernätverket jämfört 
med den tillsatta (uträknade) mängden fiber och 
fyllmedel. Typiskt för ett fyllmedel är att de är 
små partiklar som lätt går igenom virans hål då 
massan sprutas på den (Fig. 2). Användningen av 
fyllmedel har också nackdelar i och med att dessa 
fyller ut pappret och bryter (förhindrar) därigen-
om kemiska bindningar mellan fibrerna och då 
blir fibernätverket d.v.s. pappret svagare. För att 
förhindra detta, använder man s.k. retentionsme-

del, t.ex. modifierad (katjonisk) 
stärkelse för att få en tillfredsstäl-
lande retention. De tilltänkta nya 
råmaterialen innehåller mycket 
fibrer vilket betyder att de binder 
till cellulosan utan (eller åtminsto-
ne med betydligt mindre) kemiska 
hjälpmedel, jämfört med mineral-
baserade fyllmedel som har litet 
eller svaga kemiska laddningar. 
Man borde således kunna räkna 
med att kunna ersätta mer (dyra) 
fibrer med (billiga) organiska fyll-
medel. Man kan också vänta sig att 
ett papper med organiska fyllme-
del har bättre styrke-egenskaper 
än ett med mineral fyllmedel.

Bilden föreställer en liten del i viran (den del av pappersmas-
kinen där pappret bildas) och visar dimensionerna av de vik-
tigaste komponenterna som sedan bildar pappret



                                Juurikassarka • Betfältet 3/2010  –  35

Undersökningar och resultat
Undersökningarna gjordes genom att tillverka 
pappersark och sedan analysera deras egens-
kaper. Resultaten som vi fick från EU-projektet 
visade att både retentionen och det producerade 
pappersarkens styrka (Fig. 3) var bättre då mald 
sockerbetsmassa användes som fyllmedel jäm-
fört med kontrollexperiment med kaolin som 
fyllmedel. Som nackdel kunde vi se att färgen på 
sockerbetsmassa baserade fyllmedlen kan bli ett 
problem för de är rätt mörka och det visade sig 
svårt ett bleka dem. Ett annat problem utgjorde 
den stora mängden restsocker samt pektinet vil-
ka båda utgör en miljöbelastning och ett dessu-
tom är de näringsämnen för mikrober. 

Bilden visar papprets dragstyrka samt pappersmassans retention då pappersmassan innehöll 
dels, olika tillsatsmängder (10 % och 30 % av pappersmassan) samt olika stora (<160 µm samt 
<50 µm) partiklar, tillverkade av sockerbetsmassa. Som jämförelse experiment med endast fiber- 
samt med motsvarande mängder kaolin i pappersmassan.

Planer för framtiden
Forskningen i biomaterialens möjligheter fortsät-
ter i och med att ett nytt projekt, med VTT som 
forskningspartner, startades i början av augusti 
2010. I det här projektet har ett bredare urval av 
råmaterial tagits med, s.s. presskakor (ex. från 
bär och oljeväxter), halm samt sockerbetsmassa 
från olika sockerbetsvarianter (för socker- och 
foderproduktion). Målet är, även i det här pro-
jektet, att utveckla nya användningsmöjligheter 
för jordbrukets sidoströmmar och på så sätt ge 
ett mervärde åt fler biomaterial som produceras i 
jordbruket. Vi kommer också att studera närma-
re ekonomin i processerna och materialflödena 
så att användningsalternativen blir mer realis-
tiska.

Robin Manelius, Åbo Akademi



36  –  Juurikassarka • Betfältet 3/2010

Kalciums betydelse för växterna
Det behövs mycket kalcium i tillväxtpunkterna, 
som finns i skottens och rötternas spetsar. Kalci-
um är ett viktigt näringsämne för tillväxten, när 
cellerna delar på sig och växer. Kalcium behövs 
som byggnadsämne för cellväggarna, för att reg-
lera cellväggarnas funktion och för aktivering 
av enzymerna. Därtill fungerar kalcium i regle-
ringen av bl.a. växternas vattenhushållning och 
sockeromsättning.

Kalcium förflyttar sig inte från äldre växtdelar 
till yngre. Av den orsaken är det viktigt för till-
växten och utvecklingen att det hela tiden finns 
tillgång till kalcium. Bristen på kalcium syns 
först hos de unga bladen, som förblir små och 
får mörka spetsar, som kan bli neråtböjda. Blad-
kanterna hos de nya bladen rullar sig uppåt och 
blir så småningom mörkbruna. Det kan också 
förekomma gula fläckar på bladen. Bristsympto-
men syns i form av svag rottillväxt. Det är säll-
synt med kalciumbrist hos sockerbetor eftersom 
kalkningen ger tillräcklig tillgång till kalcium.

Man har kunnat konstatera att hög halt av kal-
cium minskar förekomsten av rotbrand, som 
förorsakas av Aphanomyces-
svampen tidigt på våren hos 
sockerbetor. Detta är orsaken 
till att rotbrand förekommer 
mindre sällan på välkalkade 
sockerbetsfält.

Kalcium i marken
Kalcium är mängdmässigt den 
viktigaste utbytbara katjonen i 
marken.  Den binds vid mark-
partiklarnas ytor och därifrån 
byts den ut och blir tillgänglig 
för växterna i markvätskan. 

Kalcium påverkar markstrukturen på så sätt att 
den fungerar som bro mellan markpartiklarna 
och förbättrar markens grynstruktur. Växten 
upptar kalcium i form av en tvåvärd katjon 
(Ca++) från markvätskan. Kalciumupptagnin-
gen är inte särskilt effektiv hos växterna, det är 
enbart de unga växtdelarna hos roten som kan 
ta upp det. Av den orsaken bör det finnas mera 
kalcium nära rötterna än vad växterna behöver 
som näring. Ifall rottillväxten upphör t.ex. gen-
om torka, börjar växten lida av brist på kalcium.

Markvätskan innehåller ungefär tio gånger mera 
kalcium än kalium. Trots det innehåller socker-
betan tre gånger mera kalium än kalcium. Detta 
beror på att växten tar upp kalcium endast med 
rotspetsen medan kalium upptas med hela ro-
ten.

Odlingsjorden i Finland är av naturen sur efter-
som den inte bildats av kalkhaltiga bergarter. 
Kalkjordar finns i Mellan-Europa och där är pH 
över 7. Kalkhalten i de sura mineraljordarna är 
naturligt låg och man måste komplettera kalci-
umförrådet genom kalkning. Tillväxten begrän-
sas dock mera av de indirekta effekterna av lågt 

Näringsämnet kalcium (Ca)
Kalcium ökar inte märkbart sockerbetsskörden och sockerhalten men ämnet är 
oumbärligt när nya celler delar sig och ämnet fungerar som byggnadsmaterial 

i cellväggarna. Det är endast den växande cellvävnaden i rotspetsen, som 
har förmågan att uppta kalcium från markvätskan. Därför är det viktigt att 
det finns tillräckligt med kalcium i marken, att rotsystemet är friskt och att 

rottillväxten inte begränsas av markstrukturen eller torka.

Kalkning  ökar markens kalsiumreserver.
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maribo.com

Maribo Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5460 6031 · Fax: +45 5460 7068
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Erinomainen lajike
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·  Sopii sekä aikaiseen että 
 myöhäiseen nostoon 
·  Maribon ”puhdas juurikas” 
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UUSi moniKErroKSinEn 
PillEri - osa hyvän laadun 
käsitteestä

MArIBOn pilleri on uuden tyyp-
pinen monikerroksinen pilleri, joka 
itää paremmin sekä kosteissa, että 
kuivissa olosuhteissa.Pilleri imee 
vettä erittäin nopeasti ja pitää 
kosteuden sisällään, samalla se 
luovuttaa siemenen käyttöön vain 
sen tarvitseman määrän vettä.

PArAS 
KOKONAISTuOTTO 
HuIPPuLAjIKKEILLA
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Tabell 1. Kalsiumhalterna i marken i de olika bördighetsklasserna  för lerjordar, grova mineral-
jordar och organogena jordar (mg/l jord).

 Lerjordar Grova mineraljordar Organogena jordar
 mg/l jord mg/l jord mg/l jord 
Dålig Under 1000 Under  400 Under 600
Rätt dålig 1001 – 1500 401 – 800 601 – 1000
Försvarlig 1501 – 2000 801 – 1400 1001 – 1600
Tillfredsställande 2001 – 2600 1401 – 2000 1601 – 2600
God 2601 – 3600 2001 – 2600 2601 – 3600
Hög 3601 – 5600 2601 – 4000 3601 – 5600

Källor:

Draycott, A. P. & Christenson, D. R. 2003. Nutrients for Sugar Beet Production. Soil-plant relationships. Calsium and 

magnesium. pp. 67-79.

Jaakkola, A. 1996. Kasvinravitsemus. Red.. Heinonen, R., Hartikainen, H. Aura, E. Jaakkola, A., Kemppainen E. Maa, viljely 

ja ympäristö. s. 173–254.

Tolkning av markkarteringen i åkerbruk 2008.

Marja Turakainen, SjT

pH än av tillgången på kalcium för växterna. 
Målsättningen med kalkning är att höja markens 
pH. Jordbrukskalken är mald kalksten (kalcium-
karbonat). Kalkningsmedlen innehåller 17–35 % 
kalcium beroende på kalkningsprodukterna. Till 
exempel filterkalken innehåller ungefär 32 % kal-
cium och magnesiumhaltigt kalkstensmjöl 28 %. 
Biotit bildas av silikatmineral och innehåller 7 % 
kalcium. Gips (kalciumsulfat) inverkar inte på 
markens pH men det innehåller 23 % kalcium.

I marken finns även organiskt och oorganiskt kal-
cium, som är bundet vid markpartiklarna. Dessu-
tom, finns det kalcium av organogent ursprung 
som kommit i marken med växtrester och som är 
tillgängligt för växterna.

Kalkningsbehovet på sockerbetsjordar är större 
än för övriga växter, kalkningsmedlen ger till-
gång till mycket stora mängder växttillgängligt 
kalcium. Det går stora mängder kalcium bort 
från marken med sockerbetsskörden. På grova 
mineraljordar utlakas kalcium lätt eftersom mar-
kens förmåga att binda näringsämnen är svag. 
På dessa marker kan pH vara på en god nivå 
men kalciumhalten låg. På grova mineraljordar 
lönar det sig att göra underhållskalkning med 
några års mellanrum.

Gödsling
Gödslingsbehovet hos sockerbetor grundar sig 
på växtens behov. När man planerar gödslings-
mängderna måste man beakta markens närings-
reserver, förfrukt och mängden kreatursgödsel. 
Beroende på bördigheten i marken kan man göra 
korrigeringar av gödselmängderna. Kalcium har 
inga mängdrekommendationer såsom kväve, 
fosfor, kalium och natrium. Sockerbetsskörden 
(40 t/ha) innehåller sammanlagt ungefär 72 kg 
kalcium. Det finns i medeltal 25 kg kalcium per 
hektar i rotskörden och 47 kg/ha i blasten. Om 
blasten plöjs ner återgår rätt mycket kalcium till 
marken.

På grova och genomsläppliga jordar är det skäl 
att regelbundet kalka och speciellt ifall man be-
vattnar åkern.

Genom att se på markens bördighetsanalys får 
man säkrast klarhet i om sockerbetsfältets kalci-
umhalt är tillräcklig. I tabell 1 presenteras kalci-
umhalterna enligt bördighetsklass på lerjordar, 
grova mineraljordar och organogena jordar.
 
För kalciums del finns inga direkta begränsnin-
gar av den årliga givan.
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