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Kevät 2015 oli jälleen erilainen kuin en-
nen. Monessa suhteessa. Mm. toimiala-
sopimuksen syntyminen vei aikaa huo-

mattavasti. Sopimus allekirjoitettiin maaliskuun 
2015 lopussa Maa- ja metsätalousministeriön 
asettaman välittäjän johdolla. Toimialasopimuk-
sen allekirjoituksen myöhäinen ajankohta vai-
kutti myös sitovien tarviketilausten tekemiseen 
ja lopullisten viljelysopimusvahvistusten lähet-
tämiseen.

Miksi sitten toimialasopimusta ei saatu 
aikaisemmin valmiiksi? Sucroksen 
kyky maksaa sokerijuurikkaasta pe-

rustuu sokerimarkkinoilta saatavaan sokerin 
myyntihintaan. Tällä myyntihinnalla katetaan 
mm. sokerijuurikkaan ostokustannukset, juu-
rikkaan prosessointi sokeriksi Säkylän tehtaalla, 

Muuttuva sokerin 
markkinatilanne

sekä näihin liittyvät muut muuttuvat ja kiinteät 
kustannukset. 

EUn alueella mm. kaksi viimeistä vuotta 
ovat olleet erittäin hyviä kokonaissoke-
risadolla mitattuna. Sokeria on tuotettu 

huomattavasti yli EU kiintiön. Osa yli kiintiön 
tuotetusta sokerista ohjautuu toki muuhun kuin 
elintarvikekäyttöön, mm. etanolin raaka-aineek-
si. Kuitenkin sokerintuotanto kokonaisuudes-
saan on ollut reilusti yli kiintiön, huomioiden 
myös ei-elintarkekäyttöön ohjautuvan sokerin. 
Tästä johtuen sokerivarastot ovat kasvaneet. 
Isot sokerivarastot yhdessä tilanteen kanssa, 
jossa markkinat varautuvat uuteen aikaan, jos-
sa viljelyvuoden 2016 jälkeen sokerikiintiöitä ei 
ole ja on vain ns. yhtä lajia sokeria markkinoille, 
on painanut sokerin hintaa voimakkaasti alas. 
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Edellä mainitun varastotilanteen vuoksi mo-
nessa Euroopan maassa kylvettiin vuonna 2015 
merkittävästi viime vuosia pienempiä sokerijuu-
rikasaloja. 

Korkeimmillaan valkosokerin raportoitu 
EU-keskihinta oli tammikuussa 2013, 
jolloin hinta oli 738 €/tn valkosokeria. 

Tällä hetkellä tuorein raportoitu tieto on touko-
kuulta 2015, jolloin hinta oli vain 419 €/tn. Pudo-
tusta on siis n. 43 %. Tammikuu 2013 oli juuri se 
hetki, jolloin sokerijuurikkaan hintaa nostettiin 
n. 6 €/tn (19 %) verrattuna vuoden 2012 jo koro-
tettuun hintaan (korotus vuosille 2013 ja 2014). 
Samoin kuljetuskorvausta korotettiin 32 % sa-
malle jaksolle. Tätä ennen hintaa oli jo nostettu 
vuodelle 2012 7 €/tn eli 25 % verrattuna vuoteen 
2011, lisäksi kuljetuskorvausta nostettiin n. 3 %. 
Viimeisimmän sokerijuurikkaan hinnan koro-
tuksen jälkeen, ennen vuoden 2015 sopimusta, 
sokerin myyntihinta on kuitenkin voimakkaasti 
laskenut edellä mainitun mukaisesti. 

Yleisesti voi todeta, että sokerimarkkinat 
ovat muuttuneet entistä liikkuvimmak-
si eli hinnat eivät ole yhtä vakaita enää 

kuin ennen. Sokeri seuraa tässä viljamarkkinoi-
ta. Sokerin markkinahinta on nyt tasolla, jossa 
yksikään Eurooppalainen sokeriyritys ei tee 
voittoa. Koko sokerisektori kärsii tästä hintata-
sosta. Sokerin markkinahinnan on siis noustava. 
Milloin nousu alkaa, jää nähtäväksi.

Tero Tanner, Sucros Oy

Varmaa on, että sokerikiintiöt poistuvat 
viljelyvuoden 2016 jälkeen. Tämä on sel-
vä mahdollisuus myös suomalaiselle so-

kerintuotannolle. Säkylän tehdasta rasittaa tällä 
hetkellä mm. muita tehtaita suurempi kiinteiden 
kustannusten osuus sokerin tuotantokustannuk-
sissa. Tähän pystytään vaikuttamaan kasvatta-
malla Säkylän tuotantoa. Tämä on mahdollista 
kiintiöiden poistumisen jälkeen. Säkylässä on 
varaa kasvattaa kestävästi tuotantoa aina noin 
100.000 sokeritonniin käyntikaudessa, ilman 
mittavia investointeja prosessiin. Vuosittain 
tuotettuna 100.000 tonnia laskee merkittävästi 
kiinteiden kustannusten osuutta ja mahdollistaa 
kilpailukykyisen sokerituotannon.

Vuonna 2015 sokerijuurikkaan viljelyha-
lukkuutta oli merkittävästi yli kiintiön. 
Jouduimme leikkaamaan sopimusten 

kasvattamispyyntöjä voimakkaasti. Kiintiöiden 
poistumisen jälkeen pystymme vastaamaan tä-
hän tarpeeseen.

Sokerijuurikkaan hinta laski vuodelle 2015 
johtuen markkinoiden paineesta. Tulevien 
vuosien hinnoista emme vielä tiedä. So-

kerimarkkinoiden kehitys vaikuttaa tähän. Ta-
voitteenamme tuleville vuosille on ilman muuta 
kannattava tuotanto koko sokerisektorille Suo-
messa, niin viljelijälle kuin juurikasta sokeriksi 
jalostavalle teollisuudellekin.

Käyntikausi 2015 alkaa tiistaina 29.9.2015
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Kasvukausi 2015 näytti lähtevän vauhdil-
la liikkeelle huhtikuun puolessavälissä. 
Moninpaikoin roudaton maa kuivui no-

peasti ja yöpakkasten vähetessä, keskilämpötila 
lähti kipuamaan kohti 10°C. Juurikkaankylvöt 
aloitettiin läpi viljelyalueen huhtikuun lopussa. 
Säätila kuitenkin pysyi viileänä ja sateet yleis-
tyivät toukokuun alkuun päästäessä. Sateiden 
määrä vaihteli suuresti viljelyalueittain ja jopa 
saman kunnan sisällä saattoi olla suuria eroja 
sateen määrässä. Pahimmillaan yhtämittaisia 
sateita saatiin kolmen viikon ajan ja juurikkaan-
kylvöille päästiin seuraavankerran vasta tou-
kokuun lopussa. Kosteudesta johtuen osa kyl-
vöalustoista oli huonossa kunnossa ja tämä on 
aiheuttanut juurikkaan kasvussa ongelmia läpi 
kasvukauden. Mikäli maa kylvettäessä oli liian 
kosteaa, ovat kasvukauden aikaiset sateet vai-
vanneet juurikaslohkoja koko kesän ja runsasta 
kellastumista on nähty monilla juurikaspelloil-
la. Kosteassa ja tiiviissä maassa juurikas kärsii 
hapen puutteesta ja kellastuu, punertuu lehtien 
reunoista ja jää pieneksi. Tällaisen kasvuston 
parantaminen tai ”pelastaminen” myöhemmin 
kasvukaudella on lähes mahdotonta.

Kesäkuu ei tuonut parannusta säätilassa, keski-
lämpötila pysytteli 10–15°C välillä ja sademäärät 
olivat ennätyksellisenkin suuria paikkakunnista 

Kasvukausi 2015

riippuen. Juurikkaan kasvu oli hidasta ja sa-
teet viivästyttivät paikoin rikkakasvitorjuntaa. 
Näkyviksi ongelmarikoiksi pelloille on jäänyt 
saunakukkaa ja pihatatarta. Ruiskutuskelien 
viileys heikensi mm. Matrigonin tehoa ja heikos-
sa kasvussa olevia juurikaskasvustoja haluttiin 
säästää ruiskutusrasituksilta. Tehot muihin yk-
sivuotisiin rikkakasveihin olivat kuitenkin maan 
kosteudesta johtuen hyvät.

Heinäkuun keskilämpötilat pysyttelivät yhä al-
haisina ja sadetta tuli alueesta riippuen 50–150 
mm. Maanrakenteeltaan hyvässä kunnossa ole-
vat juurikaslohkot saivat puhtia kasvuun muu-
tamista aurinkoisista ja lämpimistä päivistä. 
Varsinaisia laajoja hivenravinteiden puutostiloja 
ei tänä kasvukautena ole esiintynyt juurikkaalla. 
Kasvustoja on toki ruiskutettu mahdollisuuk-
sien mukaan mangaani- ja boorivalmisteilla ja 
lisätyppeäkin kasvustoihin on heinäkuun aika-
na levitetty. Täysin kellastuneet kasvustot eivät 
ole pystyneet välttämättä näitä lisälannoituksia 
hyödyntämään, koska osa keltaisuudesta joh-
tuu jo kasvin puolittaisesta kuolemisesta. Mikäli 
kasvustoja päästiin haraamaan, on tämä autta-
nut kasvien selviämistä kosteudessa, ilmasta-
malla maata ja parantamalla juurten happitilan-
netta. 

Heinäkuun aikana kasvustoihin alkoi ilmestyä 
kukkavarsia. Suuria lajikkeellisia eroja on ollut 
havaittavissa kukkavarsien määrissä, mutta 
pääsääntöisesti kukkavarsien määrä on runsasta 
aikaisten kylvöjen kohdalla, jolloin herkemmät 
lajikkeet ovat virittyneet viileissä kylvöolosuh-
teissa ja tuottavat nyt runsaasti kukkavarsia. 
Tänä vuonna ongelma on yleinen myös Ruotsis-
sa. Vaikka kukkavarsien poistaminen on työläs-
tä ja turhauttavaa on se ”sijoitus”, joka kannattaa 
tehdä tulevia vuosia silmälläpitäen. Siementen 
tuleentumiseen asti kypsyvä kukkavarsi voi 
tuottaa ongelmia aina seuraaville 15–20 vuodel-
le.Lämpö&lasummakertymä  vuosina  2011-‐2015.  Elokuun  2015  lämpö&lasummakertymä  17.8.  saakka.
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Susanna Muurinen ja Marja Turakainen

Kosteista oloista johtuen maalevintäiset sieni-
taudit kuten taimipolte, Rhizoctonia ja Ramu-
laria ovat levinneet herkästi ja muodostuneet 
paikoittain ongelmaksi. Taimipoltteen vioitta-
mia laikkuja alkoi aikaisissa kasvustoissa näkyä 
heti toukokuusta lähtien, eikä näille ollut mitään 
tehtävissä. Pääsääntöisesti siementen mukana 
tuleva peittaus on kuitenkin suojannut kasvus-
toja laajemmilta tuhoilta. Ramularian aiheutta-
mia pilkkuja alkoi esiintyä joka puolella vilje-
lyaluetta jo heinäkuun lopussa ja tänä vuonna 
Ramularian torjuntaan on kannattanut panostaa 
muuten hyväkuntoisten kasvustojen ollessa ky-
seessä. Elokuun lämpimät ja aurinkoiset päivät 
ovat vähän hidastaneet Ramularian etenemis-
tä, mutta yön viileys ja sumu pitävät kasvustot 
pitkään kosteina, joten edellytykset taudin ete-
nemiselle ovat suuret. Rhizoctonia-lohkoilla tau-
din ensioireet ovat myös ilmenneet heinäkuun 
puolessavälissä ja pahenevat syksyn edetessä. 
Näiden lohkojen osalta on muistettava, ettei sai-
raita juurikkaita tule missään nimessä aumata ja 
ongelman leviämisen estämiseksi terveiden ja 
saastuneiden lohkojen nostojärjestystä ja yhteis-
koneiden pesua on mietittävä huolella. Havain-
toja juurikasankeroisesta on tullut edellisvuo-
sia vähemmän. Sateiden johdosta juurikas voi 
näyttää melko hyväkuntoiselta vaikka ankeroi-
nen vaivaisikin suhteellisen pahasti juurikasta. 
Myös epätasaisissa kasvustoissa on vaikeampaa 

havaita milloin on kyse ankeroisen vioituksesta. 
Elokuu on tuonut mukanaan kaivattua aurin-
koa ja lämpöä. Elokuun alun päivät ovat ker-
ryttäneet alhaista lämpötilasummakertymää 
ja kasvattaneet muilta ongelmilta säästyneitä 
juurikaskasvustoja kovalla vauhdilla. Naattisa-
to on kasvanut paikka paikoin huimaksi ja nyt 
toivomme lämpöä ja aurinkoa riittävästi koko 
loppusyksyksi, että kasvustoilla on aikaa ja 
mahdollisuudet siirtää kaikki lehtien tuottama 
energia juureen ja satoon.

Sadesummat  vuosilta  2006-‐2015.
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020 791 4040

.Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö.  Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Roundup is a registered trademark of Monsanto LLC. Roundup contains Glyphosate.  
USE HERBICIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE. 
© Monsanto (UK) Ltd 2014.

UUTTA TEHOKKUUTTA
Nopea ja varmatehoinen glyfosaatti

Uusi  patentoitu formulaatti: 
Tehoainetta 450 g/l kaliumsuolana,  
mukana optimoitu kiinnite 

Nopea sateenkesto: 
1 tunti yksivuotisille ja  
4 tuntia monivuotisille rikoille

Muokattavissa ruiskutuksesta:
6 tuntia yksivuotisten rikkojen torjunnassa

2 päivää juolavehnän torjunnassa ja  
5 päivää monivuotisten rikkojen torjunnassa
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Aikaisen kylvön hyödyt ja riskit

Aikainen kylvö vaikuttaa positiivisesti 
satotasoon, kuitenkin sillä edellytyk-
sellä, että maa jää kuohkeaksi kevät-

muokkauksen jälkeen, eikä pakkanen pääse 
vioittamaan aikaisin taimettunutta kasvustoa. 
Tästä on tutkittua ja käytännön tietoa jo monelta 
vuosikymmeneltä. 80-luvulla tehtyjen laajojen 
kylvöaikakokeiden normaalina kylvöajankoh-
tana pidettiin toukokuun puoltaväliä (11–16.5). 
Viisivuotisissa kokeissa aikainen kylvö suoritet-
tiin vuosittain huhtikuun lopussa ja myöhäinen 
kylvö kesäkuun alussa. Näiden ajankohtien vä-
lissä suoritettiin myös kylvöt viikon välein. Tu-
lokset osoittavat, että silloisilla satotasoilla saa-
vutettiin 11.2 % parempi sato aikaisella kylvöllä 
normaaliin kylvöön verrattuna ja että normaali 
kylvöajan jälkeen satotaso väheni jopa 13 % per 
viikko. Vastaavia kokeita jatkettiin 90-luvun 
alussa neljänä vuonna, jolloin verrattiin aikai-
sen ja normaalin kylvöajan vaikutusta satoon. 
Tulokset tuolta ajalta olivat edellisten kaltaisia 
ja huhtikuun puolella kylvettyjen koeruutujen 
sadot olivat 11–13 % parempia kuin toukokuun 
puolella kylvettyjen koeruutujen sadot.

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  

350	  

400	  

450	  

8.7	   8.7	  harso	   10.8	   10.8	  harso	  

g	   Juuren	  tuorepaino	  (g)	  

Aikainen	  16.4.	   Normaali	  22.5.	   Myöhäinen	  5.6.	  

Kylvöajankohdan vaikutusta satoon testataan 
myös kasvukaudella 2015. Koska satoa ei vielä 
ole korjattu, voidaan kylvöajankohtien vaiku-
tusta vertailla juuren tuorepainon kehittymisel-
lä oheisesta kuvasta (Kuva 2.). Aikainen kylvö 
suoritettiin 16.4., normaaliksi luokiteltu kylvö 
päästiin toteuttamaan poikkeuksellisesti vasta 
toukokuun lopulla (22.5) ja myöhäinen kylvö 

Lyhyenkasvukautemme ja juurikkaan tarvitseman ja hyväkseen käyttämän 
pitkän kasvuajan tähden juurikas pyritään kylvämään niin aikaisin kuin 
mahdollista. Vuodesta ja paikallisista olosuhteista riippuen juurikasta 

päästään kylvämään useimpina vuosina huhtikuun loppupuolelta eteenpäin 
ja keskimääräiseksi kylvöajankohdaksi koko juurikkaanviljelyalueella on 

muodostunut toukokuun alku.

Kuva 2. Vuoden 2015 kylvö-
aikakokeen tuloksia juuri-
kaan juuren tuorepainoon 
kasvukauden aikana.

Kuva 1. Kylvöajankohdan vaikutus juurisa-
toon ja sokeriprosenttiin 80-luvun kokeissa.
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toteutettiin 5.6. Tässä kokeessa testataan myös 
harson käytön vaikutusta satotason kehittymi-
seen. Harso levitettiin heti kylvön jälkeen ja sitä 
pidettiin kasvuston päällä kylvöajankohdasta 
riippumatta 16.6. asti. Kasvinsuojelutoimen-
piteiden ajaksi harso poistettiin koeruuduilta. 
Kuvasta 1 voidaan havaita myös harson vaiku-
tus juuren tuorepainoon eri kylvöajankohtina. 
Yleisesti aikaisessa kylvössä juurenpaino on 
kehittynyt normaalia ja myöhäistä kylvöä sel-
västi reilummin. Harson käytöllä on ollut myös 
huomattava vaikutus juuren kehitykseen aikai-
sessa kylvössä. Harson alla juuren tuorepaino 
on kehittynyt 25 % paremmin kuin ilman harsoa 
kylvetyn aikaisen kylvön juurikkailla. Vastaavaa 
hyötyä harsosta ei ole saavutettu normaalissa 
eikä myöhäisessä kylvössä. Silti niidenkin juuri-
massa on noussut vastaavasti harson alla 4 % ja 
2 %. Vastaavanlaisia koetuloksia on saatu vuon-

na 1987 tehdyissä acryli-harso kokeissa, joissa 
20.5. tehdyn kylvön päällä on käytetty harsoa 
aina kesäkuun loppuun asti. Harso oli paranta-
nut satotasoa noin 30 %. Huomioitavaa kuiten-
kin on, että kyseisen kokeen lopullinen satotaso 
jäi kauttaaltaan hyvin alhaiseksi.

Kuva 3. Heinäkuun puolessavälissä pellosta 
irti nostettu villijuurikas jatkaa kasvuaan 
juuren ja varren vararavinnon turvin. Tulee 
tuottamaan itämiskykyisiä siemeniä syksyyn 
menessä.

Kuva 5. Heinäkuun lopulla ja elokuun aika-
na kehittynyt kukkavarsi, joidenkin itävien 
siementen tuottaminen keleistä riippuvaista.

Taulukko 1. 
Vuoden 2015 kylvöaikakokeen kukkavarret

Kukkavarsien määrä 4.8.15
  kpl/ha
Aikainen ilman harsoa 806
 harso 104
Normaali ilman harsoa 0
 harso 0
Myöhäinen ilman harsoa 0
 harso 0

Kuva 4. Elokuun aikana kehittynyt kukka-
varsi, ei ehdi tuottaa itävää siementä tänä 
syksynä.
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Harson käytöllä ei ole ainoastaan saavutettu 
aikaisen kylvön kohdalla juurimassan huomat-
tavaa kasvua vaan sillä on myös vähennetty 
kukkavarsien muodostumista. Aikaisen kylvön 
ajankohtana maan lämpötila oli alhainen ja heti 
kylvön jälkeen esiintyi vielä muutamia pakka-
söitä. Tämä on vaikuttanut selvästi siihen, että 
kylvösiemenet ovat päässeet maassa virittäy-
tymään ja tuottavat nyt runsaasti kukkavarsia 
(Taulukko 1). Kokeessa käytettiin kylvöajankoh-
dasta riippumatta samaa lajiketta. Normaalin ja 
myöhäisen ajankohdan ruuduissa ei siemenen 
virittymistä ja kukkavarsien muodostumista ole 
havaittavissa.

Kukkavarret ovatkin yksi aikaisen kylvöajan-
kohdan suurimmista riskeistä. On olemassa 
kaksi tekijää, jotka vaikuttavat kukkavarsien 
muodostumiseen. Juurikas muodostaa kukka-
varsia kun se on altistunut riittävän pitkän aikaa 
kylmälle. Kylmälle altistumista voi tapahtua jo 
siementen kehittyessä, mutta pääasiassa sitä ta-

Susanna Muurinen, Sakari Malmilehto ja Marja Turakainen

pahtuu kylmässä maassa tai kylvönjälkeisissä 
viileissä olosuhteissa. Aikainen kylvö luo suu-
ren riskin kylvönjälkeiseen altistumiseen. Lajik-
keilla on suuria eroja kylmän siedossa ja näin ol-
len ajassa jonka ne tarvitsevat kylmävernalisaa-
tion (virittymiseen) täyttymiseen ja kukkimisen 
aloittamiseen. Tässä on yksi syy, jonka vuoksi la-
jikkeita testataan oloihimme sopivaksi ja herkäs-
ti kukkavarsia tuottavat lajikkeet pyritään karsi-
maan pois heti ominaisuuden ilmettyä. Suurin 
osa Etelä- ja Keski Euroopassa viljellyistä lajik-
keista eivät sopisi Suomen kasvuolosuhteisiin 
lainkaan. Osa lajikkeista, joilla on jokin erityinen 
pitkälle jalostettu ominaisuus kuten voimakas 
taudin tai ankeroisen sietokyky, voivat olla hy-
vinkin herkkiä kukkavarsien muodostumiselle. 
Alttiiden lajikkeiden käyttöä aikaisissa kylvöis-
sä tulisi välttää. Tästä ominaisuudesta kerrotaan 
lajikekuvauksissa ja taulukoissa niin hyvin kun 
se on voitu lajikekohtaisesti kolmen vuoden tes-
tauksessa koekentiltä todeta.

Grimme 
- Vaihtoehtoinen juurikkaan nosto

Markus Pratelli
Myynti Sokeri-
juurikaskoneiden
+46-72- 858 25 67
mp@grimme.dk

Roland Rosenback
Myynti, Suomi
0400- 433 231
rr@grimme.dk www.grimme.dk

- Vaihtoehtoinen juurikkaan nosto- Vaihtoehtoinen juurikkaan nosto
DEMO DAY

 26.9. 2015
Kuorilantie 250, 

29310 Kaasmarkku
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Puhdistamoliete on jätevedenpuhdistamoi-
den jätevesilietettä ja siinä on usein sekä 
yhdyskuntien, kotitalouksien että teolli-

suuden jätevesiä. Puhdistamoliete käsitellään 
aina ennen maatalouskäyttöä siten, että käsitelty 
liete täyttää säädöksissä asetetut taudinaiheutta-
jia ja haitallisia eliöitä, epäpuhtauksia ja haital-
lisia metalleja koskevat vaatimukset. Jäteveden-
puhdistamoille päätyy myös monenlaisia haital-
lisia orgaanisia aineita ja kemikaaleja sekä lääke-
aineita teollisuuden ja kotitalouksien jätevesien, 
kaatopaikkavesien ja hulevesien mukana. Suo-
messa ei ole lietteen orgaanisille haitta-aineille 
tai lääkeaineille asetettuja rajoituksia. Näiden 
haitta-aineiden kulkeutumista lannoituksen 
kautta elintarvikkeisiin ja sitä kautta ihmisiin, 
sekä tästä aiheutuvaa riskiä tutkitaan jatkuvasti 
maailmalla ja myös Suomessa.

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden liete 
voidaan jatkokäsitellä esimerkiksi biokaasure-
aktorissa mädättämällä ja muodostuva biokaasu 
hyödyntää polttoaineena. Käsittelyjäännös voi-
daan edelleen tuotteistaa lannoitevalmisteeksi. 

Jätevedenpuhdistamojen toimintaa, puhdista-
molietteen laatua ja jatkokäsittelyä, lietepohjai-
sia lannoitevalmisteita sekä niiden käyttöä maa-
taloudessa ohjataan Suomessa useilla säädöksil-
lä ja muilla ehdoilla. Säädöksiä on annettu mm. 

Puhdistamoliete ja 
biokaasulaitosten 

lopputuotteet juurikkaan 
viljelyssä

Pirkko Riikonen ja Susanna Söderlund

ympäristö-, jäte- ja lannoitevalmistelain nojalla 
sekä nk. nitraattiasetuksessa, jolla rajoitetaan 
maataloudesta peräisin olevien nitraattien pää-
syä vesiin. 

Sucroksen yleisten, vuonna 2008 laadittujen vil-
jelyohjeiden mukaan yhdyskuntien jätevesipuh-
distamojen jätelietettä ei saa käyttää millekään 
kasville sokerijuurikaskierrossa. Viime vuosien 
aikana lainsäädäntö ja käsittelymenetelmät ovat 
kuitenkin kehittyneet ja tietämys puhdistamo-
lietteen hyödyntämismahdollisuuksista maata-
loudessa on lisääntynyt. 

Puhdistamolietteestä ja biokaasulaitosten kä-
sittelyjäännöksestä valmistettuja lannoiteval-
misteita (maanparannusaineita tai lannoitteita) 
ei edelleenkään ole sallittua käyttää sokerijuu-
rikkaan lannoitukseen. Lietepohjaisia lannoi-
tevalmisteita voidaan kuitenkin käyttää muille 
kasveille juurikaskierrossa edellyttäen, että 
puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmistei-
den valmistus, tarkkailu ja käyttö kaikilta osin 
on Suomen lainsäädännön ja muiden ehtojen 
mukaista. Lietepohjaisten lannoitevalmisteiden 
käyttömäärät ja ajankohdat tulee dokumentoida 
ja käytettyjen lannoitevalmisteiden tuoteselos-
teet liittää dokumentointiin. Viljelijän tulee esit-
tää dokumentaatio pyydettäessä.
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Sucros järjesti tänä vuonna peltopäivän Ke-
miönsaarella Mårten Nurmion pellolla. 
Nähtävillä oli kaikki Suomen markkinoilla 

olevat juurikaslajikkeet. Paikalla oli myös sie-
menjalostajien edustajia kertomassa lajikkeis-
taan ja keskustelemassa viljelijöiden kanssa. 
Lisäksi paikalle oli saapunut kasvinsuojeluainei-
den edustajista K-maatalous, Agrimarket, Ada-
ma ja Bayer, joilla oli myös omat havaintoruudut 
pellolla ja ne tuntuivatkin nauttivan viljelijöiden 
huomiosta. 

Tilaisuudessa esiintyi Sucroksen uunituore toi-
mitusjohtaja Juha Sipilä. Lisäksi puheenvuoron 
käyttivät Sucroksen Maatalouspäällikkö Tero 
Tanner ja MTK:n Sokerijuurikasvaliokunnan 
puheenjohtaja Pekka Myllymäki. Kaikki puhu-

Kemiön Peltopäivä 12.6.2015
jat toivat esityksissään esille, että juurikkaalla on 
yhä tulevaisuus suomalaisen viljelijän pellolla, 
kunhan hinta on kaikille osapuolille houkuttele-
va. SjT:n johtaja Susanna Muurinen puolestaan 
kertoi tutkimuskeskuksen kuulumisia. Hanka-
lasta keväästä huolimatta tutkimuskeskuksen 
koeruutujen kylvöt oli saatu tehtyä lähes suun-
nitellusti ja lisäksi hän muistutti viljelijöitä tut-
kimuskeskuksen tulevasta muutosta, joka sijoit-
tuu ensivuoteen. 

Viljelijät osallistuivat sankoin joukoin tilaisuu-
teen ja olikin ilo huomata, että suuren osallistu-
jamäärän lisäksi viljelijät olivat saapuneet pitki-
enkin matkojen päästä. Käytännössä koko vilje-
lyalueelta oli saapunut viljelijäedustus paikalle. 
Kiitos viljelijöille aktiivisuudesta!

Sakari Malmilehto
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Kuten on aikaisemminkin kerrottu, tu-
lee Sokerijuurikkaan Tutkimuskes-
kus muuttamaan toimipaikkansa ensi 

vuonna Paimion Meltolaan. Paimioon tullaan 
yhdistämään SjT:n koko toiminta, joka on ollut 
aikaisemmin hajautettuna Kaarinan Yltöisiin ja 
Tuorlaan. 

Koetoiminnan osalta Meltolaan on jo tänä 
vuonna perustettu muutamia kokeita, kuten 
uudistettu viljelykierto koe. Lisäksi parhaillaan 
tarkastetaan tulevien koelohkojen tilaa viljavuu-
sanalyyseillä ja ankeroisnäytteillä. Näin ollen 
tutkimustoiminta saadaan hyvin käyntiin seu-
raavana kasvukautena.

Sakari Malmilehto

SjT:n muutto etenee
Meltolaan on parhaillaan nousemassa Tutki-
muskeskusta varten uusi rakennus, johon saa-
daan sijoitettua toimistotilojen lisäksi työkoneet 
ja muut tutkimustarvikkeet. Kaikki tulee siis 
löytymään jatkossa kätevästi yhden katon alta. 
Itse rakennus on parhaillaan hyvällä mallilla. 
Pohjatyöt on tehty, ulkoseinät ovat nousseet pys-
tyyn ja kattotuolit asennuttu paikoilleen. Voi-
daankin siis todeta että rakennus alkaa jo hah-
mottumaan. Työt ovat edenneet rivakkaa tahtia 
ja tätä lehteä lukiessanne rakennus on varmasti 
mennyt vielä paljon eteenpäin. Hyvältä näyttää.
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Strube ja Sucros järjestivät yhteistyössä pellonpiennarpäivän torstaina 
23.7.2015 Eteläisissä. Tilaisuudessa Struben edustaja Markus Sjöholm kertoi 

yrityksen nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä esitteli markkinoilla olevat 
lajikkeensa, Columbus & Liszt, joihin tutustuttiin tarkemmin pellolla. 

Tero Tanner kertoi ajankohtaisia asioita tehtaan näkökulmista ja MTK:n 
sokerijuurikasvaliokunnan Petri Lauttia oli myös mukana. Tilaisuudessa käytiin 

hyviä keskusteluita liittyen lannoitukseen (hiven- ja lisätyppi), kukkavarsiin, 
Ramulariaan ja tukiin. Osallistujia paikalla oli vajaa viisikymmentä.
Kiitos vielä tilan emännälle ja isännälle sekä osallistujille antoisasta 

tilaisuudesta!

Marika Muntola

Pellonpiennarpäivä 
Hämeessä 23.7.2015



Innovaatioita ja perinteitä

Strube GmbH & Co. KG  |  Markus Sjöholm  |  M + 358 50 - 5412587  |  m.sjoeholm@strube.net  |  www.strube-international.net

Paras valinta Suomessa
Kaksi Struben huippulajiketta columbus ja liszt nyt  
myynnissä Suomessa! Kokeile sinäkin!

Olemme mukana  

Sucroksen nostonäytöstapahtumassa

 Satakunnassa

lauantaina 26.9.2015
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Borgebyn Peltopäivät 
Ruotsissa 24–25.6.2015

Yksi Peltopäivien tärkeimmistä teemoista oli 
mekaaninen rikkakasvien torjunta. Kuvassa 
Thyregodin kameraohjattu hara esittelyssä.

Edenhallin uutuus. Toptex peitteen levittä-
miseen ja pois ottamiseen soveltuva laite. 
Voidaan kiinnittää traktorin etukuormaajan 
trukkipiikkeihin.

Peltopäivillä oli nähtävillä monia demonstraatio ruutuja ja konenäytöksiä.

Viileästä säästä huolimatta Bor-
gebyn Peltopäivät saavutti jälleen 
käviäennätyksen. Kahdenpäivän ta-
pahtuma ylitti 20 000 kävijän rajan.
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Borgebyssä tuettiin Roosanauha-Kampan-
jaa näkyvästi pinkeillä paaleilla.

Maus 4-puhdistuskuormaaja ja Tiger-nos-
tokone. Ropa nostokoneet ovat juuri tulleet 
pohjoismaiden markkinoille.

ALS-herbisidi on saanut valmistenimen Conviso. Herbisidikäsittelyllä saadaan puhdasta jälkeä 
juurikaskasvustossa, mutta valmisteen saapumista markkinoille joudutaan vielä odottamaan 
aina 2018–2020 asti.

Markus Sjöholm, Ulrika Wikström ja Marita Nummi



18  –  Juurikassarka • Betfältet 2/2015

Sokerijuurikkaan suorakylvö on Suomessa 
ollut hyvin harvinaista, muttei täysin tava-
ton menetelmä. Soveltuvia kylvökoneita 

ei käytännössä katsoen ole juuri ollenkaan, ja 
aikaisemmat kokeilut onkin tehty esim. viljan-
kylvökoneilla vaihtelevin tuloksin. Loimaalai-
nen Propax Agro toi kuitenkin tälle vuodelle 
kokeiltavaksi turkkilaisen Agromaster –tark-
kuuskylvökoneen, jota kokeiltiin usealla tilalla 
Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkan-
maalla. Koneella kylvettiin onnistuneesti sekä 
sänkeen että muokattuun maahan. Hankalasta 
kasvukaudesta huolimatta kylvöt onnistuivat 
kohtuullisesti, vaikka ongelmiakin tuli vastaan. 
Sadonkorjuu on tätä kirjoitettaessa vielä 1,5–2 
kuukauden päässä, joten kokeilun lopulliset tu-
lokset eivät vielä ole arvioitavissa. 

Vuoden 2015 olosuhteet eivät juuri suorakylvöä 
suosineet. Vapun jälkeen alkaneet toistuvat sa-
teet pitivät kynnösmaatkin monin paikoin liian 
märkinä ja sänkipelloilla kuivuminen oli vielä 
hitaampaa. Suorakylvölohkot kylvettiinkin pää-
osin toukokuun puolenvälin jälkeen.

Juurikkaankylvöä Agromaster 
tarkkuuskylvökoneella

Viljelijäkokemus Eurajoelta
Eurajokelainen juurikkaanviljelijä Jouni Kylän-
pää testasi Agromaster-kylvökonetta n. viiden 
hehtaarin alalla, josta pääosa oli muokkaama-
tonta rukiin sänkeä. Muutama päivä ennen 
kylvöä lohkolle tehtiin glyfosaattiruiskutus 
(2,0 l/ha), jolla pyrittiin torjumaan lohkolla ol-
lut peltosauniokasvusto. Jälkikäteen jouduttiin 
kuitenkin toteamaan glyfosaatin käyttömäärä 
riittämättömäksi, kun osa saunioista jäi eloon ja 
myös juolavehnä toipui käsittelystä melko nope-
asti. Itse kylvötyö onnistui kevään olosuhteisiin 
nähden yllättävänkin hyvin. Maa oli sateiden 
jäljiltä melko kosteaa, muttei missään nimessä 
liian märkää. Agromasterin kiekkovantaalla 
varustettu, 40-litrainen kylvöyksikkö selvitti 
pahimmankin olkimassan kiitettävästi. Yksi-
köiden edessä ollut, lisävarusteeksi tarkoitettu 
avauskiekkosarja todennäköisesti paransi työn 
laatua jonkin verran, vaikkei se aivan välttämä-
tön varuste olisikaan. Siemenväli ja kylvösyvyys 
pysyivät tasaisena ja niitä pystyi helposti säätä-
mään lennostakin. Yksiköt olivat myös vakai-
ta, vaikka traktorin renkaan jälkiä seuranneet 
pomppivat jonkin verran sänkimaalla. Lannoit-
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Petri Suvanto

teen sijoitussyvyydessä säätövara loppui kesken 
ja lannoite jäi hieman liian pintaan. Tämä koros-
tui kylvettäessä saviseen sänkipeltoon. Käytössä 
ollut kone oli nostolaitemalli, jossa vannaspai-
notus piti tehdä mekaanisesti.

Kasvinsuojelu suorakylvössä
Juurikkaan suorakylvössä ihanteellisin tilanne 
olisi sellainen, jossa ensimmäinen tankkiseos-
ruiskutus korvattaisiin ennen tai jälkeen kylvöä 
tehtävällä glyfosaattiruiskutuksella. Juurikkaan 
kylvön jälkeen ennen taimettumista rikkakas-
vien torjuntaan sallittu glyfosaatti valmiste on 
Touchdown Premium, jota voidaan käyttää 
1–1.5 l/ha + öljy 0.5 l/ha. Ennen juurikkaan 
kylvöä glyfosaatista voi käyttää eri tuotteita ja 
käyttömäärän voi valita tarpeen mukaan. Keväi-
sen glyfosaattikäsittelyn lisäksi syksyllä tehtävä 
sänkiruiskutus lienee juurikkaan suorakylvössä 
välttämättömyys. Kaikkiin tankkiseosruisku-
tuksiin tulisi saunion takia laittaa Safaria 20–30 
g/ha maalajista riippuen. Lisäksi Matrigonia 
kannattaa lisätä tankkiseokseen 40–60 g/ha. 
Vuoden 2015 viileissä olosuhteissa Matrigonin 
teho jäi kuitenkin hyvin usein varsin heikoksi.

Agromasterin-kylvökoneen plussat / 
miinukset
Suomessa käytettävä juurikkaan kylvökalusto 
on keski-iältään vanhaa, vaikka uusia koneita 
on viime vuosina jonkin verran tehtykin. In-
vestointeja on rajoittanut mm. pieni tilakoko ja 
koneiden pinta-alaan nähden korkea hintataso. 
Agromaster tekee tässä kuitenkin poikkeuksen, 
sillä 6-rivisen koneen hinta vaihtelee varustelus-
ta riippuen 6 000–10 000 €. Näin alhaisen hinnan 
luulisi näkyvän laadussa, mutta käyttäjäkoke-

musten perusteella ei pahoja heikkouksia ilmen-
nyt. Koneessa on paljon säätömahdollisuuksia, 
esim. taimivälin nopea muuttaminen sentin 
tarkkuudella ansaitsee kiitosta. Miinuspuole-
na on lannoitesäiliön pieni tilavuus ja täyttö-
vaihetta helpottavan astintason puuttuminen. 
Lannoitteen lisäys vaatii kiipeilyä koneen pääl-
lä, mikä on työturvallisuutta / -mukavuutta 
alentava tekijä. Kylvöyksiköt ovat sijoitettu ko-
neeseen pareittain, jolloin vetokoneen pyörien 
kohdalle jää noin 90 cm riviväli. Tällaisesta si-
joittelusta ei ollut suurta haittaa, mutta perintei-
sempi tapa olisi ruiskutuksia, harausta ja nostoa 
ajatellen parempi. Myös kasvuston umpeutumi-
nen oli olennaisesti hitaampaa isolla rivivälillä, 
mikä edesauttoi rikkojen kasvua. Yksikköjen 
siirto perinteiseen malliin on toki mahdollista, 
mutta muutostyö olisi ollut sen verran isotöinen 
projekti, ettei siihen tänä vuonna toukokiireiden 
keskellä kannattanut ryhtyä.

Kokonaisuutta ajatellen Agromaster-kylvökone 
olisi tervetullut lisä suomalaisille juurikaspel-
loille. Vanhempiin koneisiin verrattuna sen 
valttina on monipuolisuus ja laadukas työnjälki. 
Juurikkaan suorakylvöstä on tuskin valtamene-
telmäksi, vaikka sopivissa olosuhteissa se kil-
pailee hyvinkin perinteisen menetelmän kanssa. 
Kasvinsuojelukustannuksiin suorakylvö voi 
vaikuttaa yhtä lailla nostavasti kuin alentavas-
tikin riippuen siitä, kuinka hyvin ongelmarikat 
saadaan esikasvista torjuttua. Polttoaine- ja työ-
kustannukset ovat joka tapauksessa tavallista al-
haisemmat. Kokemuksia asiasta tarvitaan myös 
tulevilta kasvukausilta ja mielellään useilta vil-
jelijöiltä, jotta menetelmän käyttökelpoisuutta 
voidaan kunnolla arvioida. 
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www.y-agro.net

Aura Kimmo Raininko 040 900 9514
Tomi Aaltonen 044 755 5378

Huittinen Heimo Kankaanranta 040 900 9525
Jorma Paavilainen 040 900 9532

Hämeenlinna Heikki Hakamäki 040 900 9523
Joensuu Esko Puustinen 040 900 9538
Kempele Ville Mattila 040 900 9515
Kouvola Heikki Ellilä 040 900 9537

Lahti Esko Saari 040 900 9505
Mikko Lehto 040 900 9507

Laitila Esa Heikola 040 900 9530
Nurmijärvi Olli-Heikki Niemi 040 900 9529

Oskari Vuorisalmi 040 900 9502
Salo Antti Uotila 040 900 9511
Seinäjoki Asko Lahtela 040 900 9534
Tuuri Pasi Staudinger 040 900 9540
Varkaus Timo Kauppinen 040 9009510
Ylivieska Ville Mattila 040 900 9515

Kysy lisää lähimmältä Y-Agro myyjältäsi:

Horsch Pronto DC -kylvölannoittimet

TULEVAISUUDEN KYLVÖ- 
TEKNOLOGIAA JO TÄNÄÄN 
Pieni massa ja suuri säiliötilavuus. Maksimaalinen suorituskyky 
ja kylvön laatu. Uskomattoman tarkka kylvö kynnettyyn, kevyt-
muokattuun tai muokkaamattomaan maahan.

RAUCH Axis -lannoitteenlevittimet

INNOVATIIVINEN, LUOTETTAVA 
– ENNENNÄKEMÄTTÖMÄN TARKKA
 
Rauchin innovatiivisen 100 hz-punnitustekniikan kanssa Quantron 
E2 -ohjain tarkistaa levitysmäärän ajon aikana 100 kertaa sekunnis-
sa. Mahdolliset levitysleveydet ovat 12– 42 m.
Lannoitteen vaihtelevista virtausominaisuuksista johtuen virheet 
tunnistetaan heti ja korjataan automaattisesti
kerran sekunnissa.

Veitsilistin mm. 
Jukoon.

Kaikki koneet viljan ja 
erikoiskasvien viljelyyn.
Tarkkuuskuuskylvökoneet, harat, 
riviruiskut, nestelannoitelaitteet, 
nostokoneet, ruiskut, 
lannoitteenlevittäjät sekä 
rakeiset että nestemäiset 
lannoitteet.

Propax Agro Oy
Timo Rouhiainen
041 438 2989
www.suorakylvo.net
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Y-Agro toi suomenmarkkinoille täksi kas-
vukaudeksi uuden nähtävyyden Pronto 
6 AS, johon on liitetty juurikkaankylvöön 

soveltuvat yksiköt. Kylvöyksiköt ovat vaihdet-
tavissa myös viljankylvöön soveltuviksi. Konee-
seen oli jälkiasennettu laite, joka mahdollistaa 
nestemäisen starttifosforin käytön juurikkaan-
kylvössä. SjT suoritti maahantuojan kanssa yh-
teistyössä kokeen, jossa pyrittiin selvittämään 
kylvönopeuden vaikutuksia satotasoon. Moni 
viljelijä on tänä vuonna kärsinyt hankalasta 
keväästä, eikä tämäkään koe vastoinkäymi-
siltä välttynyt. Alkuperäinen koelohko sijaitsi 
rinteisellä pellolla, joka kärsi kylvönjälkeisistä 
rankkasateista. Koska sääilmiöitä ei voi laittaa 
laitteen piikkiin, vaihdettiin lohko yhteistuumin 
toiseen.

Konetta testattiin kolmella eri nopeudella 8, 10 
ja 14 km/h. Vauhtia ei siis kokeesta puuttunut. 
Kylvösyvyys pysyi kaikissa nopeuksissa vakio-
na kaikissa yksiköissä eli voidaankin sano, että 
siemen meni sinne minne säädettiinkin. Kasvu-
kauden aikana laskettiin myös taimettumispro-
sentti (taulukko 1). 

Sakari Malmilehto

Kuva 1. Horsch toiminnassa.

Kokeen tulokset olivat hyviä ja voidaankin to-
deta, että kone soveltuu hyvin sokerijuurikkaan 
kylvöön. Nopeudella 14 km/h saatu korkein 
tulos on hieman tulosta vääristävä, sillä siinä 
nopeudessa paritaimien määrä kasvoi selvästi 
verrattuna muihin nopeuksiin. Siksi 10 km/h on 
suositeltava nopeus kyseisellä koneella. Koska 
kylvöä ei toisellakaan kertaa saatu kylvettyä ns. 
optimaaliseen pohjaan on syytä mainita, että tai-
mettumisprosentteja kannattaa verrata vain ko-
keen sisällä nopeuksien kesken, eikä esim. toisen 
valmistajan saamiin tuloksiin. 

Koetta jatketaan läpi kasvukauden ja nostojen 
jälkeen selviää onko kylvönopeuksilla vaikutus-
ta todelliseen satotasoon. Jäämme jännityksellä 
odottamaan tuloksia.

Nopeus (km/h) Taimettumis %

10 86

8 84

14 92

Taulukko 1. Taimettumisprosentit ajonopeu-
den mukaan.

Horsch- koe
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Viljelijä Edward Banks kertoo kokemuksiaan 6 metrisen Varidome S3-
ruiskun käytöstä sokerijuurikkaalla ja rapsilla. Tilan pelloilla ongelmallisin 

rikkakasvi on rikkapuntarpää. Se on Englannissa vaikeasti torjuttava 
rikkakasvi syysviljakasvustoista ja leviää sen vuoksi myös juurikas- ja 
rapsikasvustoissa. Sen ja muiden rikkakasvien torjunnassa rivivälien ja 
rivien ruiskutukseen soveltuva Varidome on osoittautunut toimivaksi ja 
taloudellista säästö tuovaksi ratkaisuksi. Banksin tilalla Varidomea on 
käytetty sokerijuurikkaan kasvinsuojelussa jo neljänä kasvukautena ja 

kasvinsuojelukertoja on noin kaksi per kasvukausi. Varidomen käyttöä on 
laajennettu ja lisäksi sillä on ruiskutettu kolmena vuotena rapsi, mutta 
torjunnassa ei ole kuitenkaan selvitty pelkillä Varidome ruiskutuksilla. 
Tilalla Varidome-ruiskua testataan jatkossa myös syysohran viljelyssä.

ENGLANNISTA
Micron Varidome and its Use at Thomas Banks & Partners

Tiivistelmä

Since 2007 when I took over the manage-
ment of 1100ha farmed by Thomas Banks 
& Partners, I have been looking for new 

and better ways of bringing our blackgrass pop-
ulation under control in our break crops. In 2009 
we upgraded the existing GPS systems to RTK 
accuracy on all machines and that made us be-
gin to think how we could use this technology to 
help in our fight against blackgrass. This is when 
we came across the Micron Varidome.

When we first looked at the machine, it looked 
very promising, but only had one spray line 
which was for a desiccant under their protec-
tive hoods. This posed a problem for me, as it 
would be great to desiccate between our rows of 
oil seed rape (OSR) and sugar beet, but I would 
then still have to spray the expensive prescrip-
tive herbicides with my normal self-propelled 
sprayer to ensure no weeds grew on the row 

Micron Varidome and its Use 
at Thomas Banks & Partners

itself. However Micron very quickly developed 
a split tank and a second spray line to allow us 
to spray desiccant between the rows of crop and 
prescriptive on the row all at the same time. I 
therefore purchased a 6m Varidome S3 for the 
spring of 2012.

The machine itself was very easy to use. It was 
controlled by the existing Trimble FMX screen 
in my tractor so no need for another expensive 
control box in my cab. This helped my operators 
as well as they are all used to using the FMX so 
there was no new controllers to get used to. We 
have therefore used it on every sugar beet crop 
since then, doing two or three applications on 
around 80ha each year.

The benefits are very clear to see straight away. 
If you are able to get on the field early and do the 
first application while the plant is small, you can 
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spray desiccant rows of up to 35cm wide which 
means you can desiccate 70% of your field while 
leaving your growing crop intact. Subsequent 
applications may not be as wide as you have to 
adjust the desiccant row width relevant to crop 
size, but the benefit of the chemical hoe over a 
conventional mechanical hoe is that it doesn’t 
disturb the soil in-between rows and therefore 
makes the perfect sterile seed bed. As a result 
we have found that we only have to spray the 
desiccant once or twice as there is normally very 
little re-growth after that in-between the rows. 
The prescriptive row is on an 80 degree flat 
fan nozzle and you simply adjust the height of 
it to gain the width of application you require. 
Traditionally this is between 25 and 35cm from 
the ground, which gives a much better efficacy 
of the spray compared to traditional boomed 
sprayers. If you are spraying the desiccant row 
at 35cm then this means you will only be spray-
ing a prescriptive row of 15cm per nozzle. This 
means there is a potential 70% reduction in the 
cost and use of prescriptive herbicides.

We are in our 4th year of using the Varidome on 
our sugar beet, but we are now also using the 
Varidome in our OSR. We drill our OSR at 50cm 
spacing’s like the sugar beet and so can use the 
Varidome technology to great effect. In OSR we 
have a slightly smaller reduction in chemical 
costs, as we still spray Kerb (herbicide) with a 
conventional sprayer even after the Varidome, 
due to the concern of a spring flush of black 
grass. However our trials last year showed a 

significant reduction in black grass population 
in the following crop, in the areas where the 
Varidome was used. It was estimated we had be-
tween 60 and 75% less black grass in those areas. 
We are therefore hoping in the future this could 
lead to variable rate pre-emergent wheat sprays 
and so a substantial reduction in herbicide costs 
in our wheat crops as well.

With the ease of use, the reduction in expensive 
prescriptive chemicals used and a reduction 
in weed seed return, you can see why I am a 
big supporter of the Micron Varidome! On our 
farm we have seen a variable cost saving of up 
to £96/ha in our sugar beet and now we are do-
ing a similar spray regime in our OSR, therefore 
the cost of the Varidome was paid off within 3 
years.

Micron have now taken the machine and the 
hoods further by developing a smaller hood 
[Varidome 100HiFlo]. Our farm is part of a 
winter barley trial this year, where we have 
drilled hybrid winter barley at 25cm and 50cm 
row spacings. Then with the new smaller hood 
we have band sprayed a desiccant between the 
rows. On the 50cm spacing row, this is no differ-
ent to our sugar beet or OSR regime, however the 
25cm spacing is considerably harder to achieve. 
However the trial has been a great success with 
no damage to the growing crop and great grass 
weed control. This just shows a great potential 
future use of the machine, especially with the re-
duction of the available active ingredients.

Edward Banks, Thomas Banks & Partners

Thomas Banks & Partners’ Varidome S3 working in sugar beet (left). Dying weeds in sugar beet 
post Varidome treatment on Thomas Banks & Partners’ farm (right).
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Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus hankki 
keväällä 2015 osaomistukseensa Varidome 
S1 -riviruiskun, joka on nostolaitesovit-

teinen. Sillä voidaan ruiskuttaa viisi riviväliä ja 
neljä riviä samanaikaisesti. S1 on englantilaisen 
Micron Groupin valmistama pienin malli yh-
distetystä riviväli ja riviruiskusta, jolla voidaan 
ruiskuttaa kahta erillistä tankkiseosta yhtä ai-
kaa. Kokeen tarkoituksena oli testata kasvukau-
den aikaista glyfosaattikäsittelyä juurikkaan ri-
viväliin. Tämä menetelmä ei ole Suomessa vielä 

Kokemuksia Varidome-
ruiskun käytöstä juurikkaan 
kasvinsuojelussa Suomen 

koekentillä

virallisesti hyväksyttyä, mutta yksi kokeen tar-
koituksista on tuottaa tarvittavaa tietoa rivivä-
liruiskutuksen ja valmisteen rekisteröimiseksi. 
Alkuperäisen suunnitelman mukainen tavoite 
oli myös testata myöhästettyä ruiskutusajankoh-
taa ja selvitä kahdella ruiskutuskerralla. Näin 
juurikkaan taimia säästettäisiin kemialliselta ra-
situkselta varhaisessa taimivaiheessa ja kemial-
lisen torjunnan ainemääriä voitaisiin pienentää. 
Kustannussäästöä tulisi sekä torjunta-aineiden 
että ajokertojen osalta. 

Kasvukauden arvaamattomuus kuitenkin 
muutti kokeen toteutusta ja koealue jouduttiin 
sateiden takia vaihtamaan yllättäen toiseen 
paikkaan. Uuden koelohkon juurikkaat oli kyl-
vetty huomattavasti myöhemmin (27. touko-
kuuta), josta johtuen rikkakasvusto uudella 
koelohkolla oli jo määrällisesti ja lajistoltaan pie-
nempi. Ensimmäinen torjuntaruiskutus lohkolla 
suoritettiin 3. heinäkuuta. Kahden eri koekais-
tan rivivälit ruiskutettiin joko Roundup Flex 0,8 
l/ha tai tankkiseoksella Roundup Flex 0,8 l/ha 
yhdessä Goltix 0,2 l/ha kanssa. Vesimäärä oli 80 
l/ha. Riville ruiskutettiin molemmilla koekais-
toilla tankkiseos, jossa oli Safari 10 g/ha, Goltix 
0.25 l/ha, Betanal Progress 1.0 l/ha, Betanal 0.5 
l/ha ja öljyä 0.25 l/ha. Vesimäärä oli 100 l/ha. 
Toinen ruiskutus kaistoille suoritettiin 16. heinä-
kuuta ja valmisteiden käyttömäärät olivat samat 
kuin ensimmäisessä ruiskutuksessa. Käsittelyjä 
verrattiin kokoalanruiskutukseen, jossa oli kol-
me ruiskutusta (12. ja 29. kesäkuuta ja 10. heinä-
kuuta) ja tankkiseoksessa oli Safari 18 g/ha, Gol-
tix 0.5 l/ha, Betanal Progress 2.0 l/ha, Betanal 1.0 
l/ha ja öljyä 0.5 l/ha. Vesimäärällä 200 l/ha.
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Marja Turakainen, Harri Louramo

Koealueella laskettiin rikkakasvit 24. heinäkuu-
ta. Koko koelohkolla olevasta rikkakasvilajistos-
ta noin 80 % koostui peipistä. Tulokset osoittivat, 
että tavallisen ruiskutuksen teho esiintyviin yk-
sivuotisiin rikkoihin oli kohtalainen, määrä oli 
19 kpl/m2. Rivi- ja riviväliruiskutuksessa tehot 
olivat alhaisemmat. Kaista, jossa rivivälit ruisku-
tettiin Roundup Flexillä, rikkakasveja jäi 31 kpl/
m2. Sitä vastoin Roundup Flex + Goltix kaistalla 
rikkoja oli hieman vähemmän 29 kpl/m2. Melko 
alhaisista torjuntatehoista huolimatta rivivälit 
olivat kaikissa käsittelyissä lähes puhtaat. Ruis-
kutuksista jäi eniten peippiä. Sen torjunta onnis-
tui hyvin riviväleistä, mutta riveillä peipit olivat 

jääneet lehtien alle eikä torjunta-aine tavoittanut 
niitä. Lisäksi myöhästetyssä ruiskutuksessa, jos-
sa rikkakasvit ovat ruiskutushetkellä jo isompia, 
tankkiseoksesta tulisi tehdä vahvempi.

Koneen käyttö käytännön ajossa vaatii kuljetta-
jalta tarkkuutta. Ilman kamera tai GPS-ohjausta, 
on oltava tarkka rivillä pysymisessä. Rivivälissä 
käytetyt suojukset ovat liikuteltavissa, joten nii-
den korkeutta ja kulmaa voidaan muuttaa kas-
vuston mukaan. Koekaistoilla kone toimi hyvin 
eikä juurikkaisiin tullut vioituksia rivivälin gly-
fosaattikäsittelystä.
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Maaperän pH-luku on tärkeä kasvi-
en kasvun kannalta. Viljelymaiden 
happamuutta lisäävät teollisten lan-

noitteiden ja karjanlannan käyttö ja maatuvat 
kasvinjätteet. Erityisesti typpilannoitteet hap-
pamoittavat maata ammoniumtypen muuttu-
essa maaperässä kasveille käyttökelpoisempaan 
nitraattimuotoon. Happamissa maissa tämä ty-
pen muutos hidastuu vaikuttaen kasvin typen 
saantiin. Myös kasvinjätteen ja karjanlannan 
maatuminen ja niistä vapautuvien ravinteiden 
saanti kasville hidastuu maan happamuuden 
lisääntyessä. Kasvin fosforin saanti on myös 
voimakkaasti yhteydessä maaperän pH-tilan-
teeseen. Fosfori on helpoiten kasvien saatavilla, 
kun pH-luku on 6.5 ja 7.5 välillä. Jos pH laskee 
selvästi alle 6.5, kasvin fosforin saanti heikke-
nee huomattavasti. Hyvin happamissa maissa 
(pH 5.0 tai alle) maan metallipitoisuudet (rauta 
ja alumiini) nousevat ja nämä yhdisteet voivat 
sitoa fosforin hyvin pysyvään muotoon useiksi 
vuosiksi. Juurikasmaiden tavoitteellinen pH-
taso hieman maalajista riippuen on 7. Juurikas-
maiden keskiarvotilastoja katsottaessa tästä ol-
laan vielä kaukana.

Maan pH – kalkinkäyttö – 
kalkkina Calciprill

Maan pH-luku kuvaa vetyionien konsentraatiota maassa? Oleellisempaa 
juurikkaanviljelyn kannalta on kuitenkin tietää, että pH-luku 7 kuvaa maan 
neutraalia happamuutta (tavoiteltava ja hyvä kasvualusta juurikkaalle), alle 

7 maat ovat happamia ja yli 7 ovat emäksisiä. Suomessa viljelymaat ovat 
luontaisesti happamia. 

Maaperän pH:n nostoon tarkoitettuja kalkkila-
jeja löytyy markkinoilta useita. Yhtenä vaihto-
ehtona nopeaan kasvukaudenaikaiseen pH:n 
nostoon on hienojakoisesta kalkkikivijauhosta 
rakeeksi puristettu Calciprill- valmiste. Puris-
tettuna rakeena sen levitys onnistuu lannoittei-
den tapaan kylvön yhteydessä tai keskipakois-
levittimellä ennen tai jälkeen kylvön. Valmiste 
koostuu 95 % kalsiumkarbonaatista ja 3.5 % 
magnesiumkarbonaatista. Puhdasta kalsiumia 
valmisteessa on 51 %, jolloin se soveltuu erityi-
sesti sellaisten maaperien kalkitukseen, joiden 
Mg-luku on jo korkea. Viljavuustutkimustulos-
ten perusteella voidaan laskea lohkon Ca/Mg- 
ravinnesuhde, joka auttaa valitsemaan lohkolle 
sopivan kalkkilajin. Jos ravinnesuhde on alle 8, 
soveltuu erityisesti kalkkikivijauhe tai vastaa-
va korkean Ca-pitoisuuden omaava kalkkilaji 
kyseisen lohkon kalkitukseen parhaiten. Ulko-
maisten tutkimusten mukaan keväällä kynnök-
selle levitetty ja kevyesti muokattu kalkitus on 
selvästi alentanut sokerijuurikkaan aikaisen 
taimivaiheen Aphanomyces cochlioides -sienen 
aiheuttamaa taimipoltevioitusta ensimmäisenä 
kasvuvuonna. Yleisesti taimipoltesienet viihty-

Taulukko  1.  Vuoden  2014  juurisato  (kg/ha)
Levitystapa Käsi,ely Sato  kg/ha Keskimääräinen  satovaste

Ei  kalkkia kontrolli 62335
C  300   62467
C  600   64013
C  900   64441 1305
C  300   64796
C  500   62994
C  800   64145 1643

Hajalevitys

Lannoiteriviin  
sijoitus
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vät parhaiten happamassa ja hikevässä maassa 
ja niiden esiintyminen kevään kasvustossa voi 
olla hyvinkin voimakasta, jos sääolosuhteet ovat 
lämpimät ja ilman suhteellinen kosteus korkea. 
Ruotsalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että 
Ca-pitoinen kalkki on vähentänyt vioitusta mui-
ta kalkkilajeja paremmin.

Calciprill-kalkki
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) on teh-
nyt kalkituskokeita Calciprillin käytöstä juu-
rikkaalla kasvukausina 2014–2015. Kokeissa 
on verrattu kalkin hajalevitystä ja sijoittamista 
kylvön yhteydessä lannoiteriviin. Kokeessa 
testattiin eri käyttömääriä: 300, 600, ja 900 kg/
ha hajalevityksenä 300, 500 ja 800 kg/ha lan-
noiteriviin sijoitettuna. Verranteena kokeissa 
oli kalkitsematon koeala. Maan happamuutta 
seurattiin kasvukauden aikana. Maanäytteitä 
otettiin kylvön jälkeen kuukauden välein vä-
hintään 15 cm:n syvyydeltä mahdollisimman 
läheltä kasvustoa. Vuonna 2014 koelohkon pH 
ennen kylvöä yleisessä viljavuusnäytteessä oli 
6.5. ja vuonna 2015 koe perustettiin lohkolle, jon-
ka yleinen lähtötilanne pH:n osalta oli 6.3. En-
simmäisessä kylvönjälkeisessä näytteenotossa 
kontrolliruutujen pH-luvut tarkentuivat ja 2014 
kontrolliruudun lähtötilanne olikin yleisarviota 
alhaisempi 5.9 ja vuonna 2015 kontrollin kylvön-
jälkeinen pH oli tasolla 6.5. 

Vuoden 2014 kuiva alkukasvukausi touko – ke-
säkuun aikana vaikutti selvästi kalkin toimin-
taan. Tämä näkyi tuloksissa siinä, että lisätty 
kalkki nosti maan pH-tasoa, mutta ero kontrol-
lin ja käsittelyjen välillä pysyi pienenä. Vasta 

elokuun sateet vaikuttivat pH-tasoa nostavasti 
ja kaikkien kalkkikäsittelyjen pH:t nousivat sel-
västi kontrolliin verrattuna. Eniten pH:n nousua 
tapahtui hajalevitetyissä koejäsenissä, joiden 
pH-luku kohosi 7 ja yli. Sijoitettujen koejäsenten 
pH taso jäi alle 7. Myös kontrolliruutujen pH-lu-
vut nousivat hieman, mutta keskiarvo pysytteli 
6.4 tasolla. 

Vuoden 2015 viivästyneiden kylvöjen takia myös 
ensimmäiset koejäsenkohtaiset pH-mittaukset 
tehtiin vasta kesäkuussa. Siinä kontrollin pH-
tasoksi tarkentui 6.5. Tuloksista voitiin jo selväs-
ti havaita, että kosteassa maassa levitetty kalkki 
oli lähtenyt heti nostamaan muiden koejäsenten 
pH:ta. Heinäkuun mittauksessa sijoitettu kalkki 
oli nostanut pH:ta hieman paremmin kuin ha-
jalevitys, mutta ero oli päinvastainen elokuun 
mittaukseen tultaessa. Keskimäärin levitysta-
vasta riippumatta Calsiprill-käsittelyt nostivat 
pH-tasoa 0.2- yksikköä kasvukauden aikana 
kontrolliin verrattuna kumpanakin koevuotena.
Koska vuoden 2015 kasvukausi jatkuu yhä, Cal-
siprill-käsittelyjen vaikutusta satotasoon voi-
daan tarkastella ainoastaan vuoden 2014 tulos-
ten osalta. Kasvustot näyttivät tasaisilta ja kasvu 
oli rehevää koko kasvukauden ajan. Heinäkuun 
kuivuudesta huolimatta kasvusto ei näyttänyt 
kärsivän lainkaan stressistä (ei nuukahtaneita 
lehtiä). Nosto suoritettiin hyvin varhaisessa vai-
heessa syyskuun lopulla (23.9.) ja siitä huolimat-
ta satotaso kokeessa oli kauttaaltaan hyvä. Lajik-
keena kokeessa oli Diana ja sato ilman kalkitusta 
oli 62.3 t/ha. Sadonlisää käsittelyillä saavutettiin 
keskimäärin 2–3 %. Keskiarvona kalkin sijoituk-
sella saatiin parempi sadonlisä kontrolliin ver-
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Susanna Muurinen
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rattuna kuin hajalevityksellä. Korkein sadonlisä 
oli kuitenkin 4 % ja se saavutettiin korkeimmalla 
Calsiprillin käyttömäärällä hajalevityksessä ja 
sijoituskäsittelyssä alhaisimmalla Calsiprillin 
käyttömäärällä. Tulos selittyy parhaiten sijoituk-
sen nopeammalla vaikutuksella pH-tasoon kuin 
hajalevityksen. Hajalevityksessä pH-tason nou-
su saattaa tapahtua juurikkaan kasvuun nähden 
hivenen liian hitaasti vaikuttaakseen riittävästi 

satoon, suurinta käyttömäärää lukuun ottamat-
ta. On kuitenkin muistettava, että tulos on yh-
deltä vuodelta ja kyseessä oli keskikesältään kui-
va kasvukausi. Tulevan kasvukauden 2015 sato-
tulos tuo ratkaisevaa tietoa vastaavasti sateisen 
vuoden vaikutuksesta kalkin tehoon juurikkaan 
sadonmuodostuksessa. Sadon laatuun käsitte-
lyillä ei ollut merkitystä vuonna 2014.
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Juurikasankeroiset ovat mikroskooppisen 
pieniä, läpikuultavia sukkulamatoja. Ke-
väällä ankeroiset tunkeutuvat sokerijuurik- 

    kaan juuriin, joiden sisällä ne kasvavat isäntä-
kasvin ravinnon turvin. Jo aikaisin kesällä juuri-
en pinnalla voi havaita pieniä valkoisia kystia, 
joiden sisällä munat ja munien sisällä olevat 
toukat kehittyvät. Kystat irtoavat juurista maa-
han ja ne säilyvät elinkykyisinä maassa lepoti-
lassa jopa 10 vuotta. Pakkanen ei tuhoa kystoja. 
Kystat siirtyvät helposti maa, tuulen ja veden 
mukana pellolta toiselle. Juureen tunkeutuva 
toukka vioittaa juurta siten, että kasvin veden ja 
ravinteiden saanti heikkenevät. Ankeroistason 
ollessa korkea, juurikas kasvaa hitaasti, lehdet 
nuutuvat hellekautena, juuri jää pieneksi ja juu-
ret ovat runsaasti haaroittuneet. On selvää, että 
tällöin sato ja sokeripitoisuus alenevat. Anke-
roinen voi myös altistaa juurikkaan helpommin 
maalevintäisille taudeille, kuten rhizoctonialle 
ja taimipoltteelle. Ankeroispellolla juurikas kär-
sii myös herkemmin magnesiumpuutteesta var-
sinkin kevyillä mailla, ja se vioittuu herkemmin 
ruiskutuksista. Heikosti kasvavat laikut juuri-
kaspellossa ovat ensimmäinen merkki kohon-
neesta ankeroistasosta. Suomessa juurikasmais-
sa esiintyy pääasiassa valkojuurikasankeroista 
(Heterodera schachtii), mutta myös keltajuurika-
sankeroisen (Heterodera betae) esiintymisestä on 
tehty havaintoja. Vaikka viljelykasvi olisi vain 
toisen ankeroislajin isäntäkasvi (taulukko 1), pi-
tää kuitenkin varautua siihen, että kumpaakin 
ankeroista voi esiintyä juurikaspelloilla. 

Juurikasankeroinen ja sen 
isäntäkasvit

Juurikasankeroinen on yleinen kasvintuhooja juurikasmailla Euroopassa. Se 
on osaltaan pakottanut lähes kaikki Euroopan maat sokerijuurikaspeltojen 
tiukkaan viljelykiertoon. Suomessa sen on aiemmin oletettu esiintyvän vain 
satunnaisilla alueilla ja sen on uskottu pysyvän kurissa maamme kylmien 
talviolosuhteiden ansiosta. Viimeaikaiset viljelymaiden ”taantumat” ovat 
kuitenkin osoittaneet toisin. Viljelyn alueellisen keskittymisen ja Suomen 

ilmastossa todetun lämpenemisen seurauksena ankeroinen on lisääntynyt myös 
Suomessa.

Ankeroisen kystia juurikkaan juurissa. Rik-
komalla kysta voidaan mikroskoopilla nähdä 
sen sisällä olevat munat ja toukat.
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Juurikasankeroista tavataan kaikilla juurikkaan 
viljelyalueilla. Ainoa juurikasankeroisen teho-
kas hallintakeino on toimiva ja riittävän pitkä 
viljelykierto. Keski-Euroopan maissa juurikas-
pellot ovat pakollisessa 4-5 vuoden viljelykier-
rossa ankeroisen pitämiseksi hallinnassa. Myös 
muita menetelmiä on käytössä. Juurikkaalla on 
jalostettu lajikkeita, jotka sietävät ankeroista 
(osittain kestävät ankeroista) ja sen aiheuttamia 
vioituksia tavallista lajiketta paremmin. Näiden-
kin lajikkeiden juuriin voi ilmestyä kystia, koska 
ne ovat vain osittain ankeroista sietäviä. Kystien 
lukumäärä juurissa on kuitenkin huomattavasti 
normaalilajiketta alhaisempi ankeroislohkoilla 
ja näin ollen satotasokin on parempi. Viljeltäes-
sä näitä lajikkeita ankeroislohkoilla ankeroisten 

Viljelykasvit Rikkakasvit
Sokerijuurikas  (vja,  kja) Villijuurikas  (vja,  kja)
Rehujuurikas  (vja,  kja) Jauhosavikka  (vja,  kja)
Punajuurikas  (vja,  kja)
Kaalit  (vja,  kja) Peltotaskuruoho  (vja,  kja)
Nauris  (vja,  kja) Lutukka  (vja,  kja)
Lan;u  (vja,  kja) Peltoukonnauris  (vja,  kja)
Rypsi  (vja,  kja) Peltokanankaali  (vja,  kja)
Rapsi  (vja,  kja) Peltore>kka  (vja,  kja)
Pinaa?  (vja,  kja) Rikkasinappi  (vja,  kja)
Kitupellava  (vja,  kja)
Herneet  (kja)
Härkäpapu  (kja)
Pavut  (kja) Kiertotatar  (vja,  kja)
Puna-‐apila  (kja) Pihatäh>mö  (vja,  kja)
Valkoapila  (kja)
Rehuvirna  (vja,  kja) Pillikkeet  (vja,  kja)
Ta;ari  (vja,  kja) Vihreä  revonhäntä  (vja,  kja)
Salaa>t  (vja,  kja)

Taulukko  1.  Viljely-‐  ja  rikkakasveja,  jotka  ovat  
juurikasankeroisten  isäntäkasveja.  Samalla  pohjavärityksellä  
olevat  kasvit  kuuluvat  samaan  sukuun.    

vja=valkojuurikasankeroisen  isäntäkasvi;  kja=keltajuurikasankeroisen  isäntäkasvi

määrä pellossa saattaa silti lisääntyä. Tämän ta-
kia on hyvä edelleen panostaa pidempiaikaiseen 
viljelykiertoon. Näiden lajikkeiden satotaso on 
jalostuksen myötä saavuttanut myös normaa-
lilajikkeiden satotasoa ankeroisesta vapailla 
lohkoilla. Jalostus on kehittänyt myös täysin 
ankeroista kestäviä juurikaslajikkeita. Näiden 
lajikkeiden juuriin ei muodostu kystia lainkaan. 
Näiden lajikkeiden satotaso ei kuitenkaan vielä 
ole täysin normaalilajikkeiden tasolla. 

Tämän lisäksi on myös jalostettu ankeroista 
kestäviä houkutuskasveja, joita voidaan viljellä 
ns. saneerauskasveina, jotka alentavat juurikas-
maan ankeroistasoa tehokkaasti. Markkinoilla 
on tällä hetkellä useita öljyretikka- ja sinappila-
jikkeita, joten ennen ostoa on aina syytä varmis-
taa vakuustodistuksesta, että lajike on ankeroi-
senkestävä (saneerausluokka 1).

Vaikka sokerijuurikas on juurikasankeroisten 
tärkein isäntäkasvi, ne voivat lisääntyä myös 
muissa kasveissa. Sen vuoksi onkin erittäin tär-
keää, että kiertoon ei kuulu viljelykasveja, jotka 
toimivat ankeroisen isäntäkasveina. Rikkakasvi-
torjunnasta on huolehdittava hyvin myös väli-
viljelykasveilla, koska ankeroiset voivat lisään-
tyä juurikkaan lisäksi monissa rikkakasveissa. 
Sokerijuurikas ja savikka kuuluvat samaan 
Chenopodiaceae-heimoon. Ankeroisen isäntäkas-
veja ovat myös Brassicaceae-heimoon kuuluvat 
ristikukkaiset viljelykasvit, kuten rypsi, rapsi ja 
sinappi sekä rikkakasveista mm. peltoukonnau-
ris, peltoretikka, rikkasinappi. Taulukossa 1 on 
listattu juurikasankeroisten isäntäkasveina vil-
jelykasvit ja rikkakasvit, joiden tiedetään olevan 
juurikasankeroisten isäntkasveja. 

Taulukko 1. Viljely- ja rikkakasveja, jotka 
ovat juurikasankeroisten isäntäkasveja. Sa-
malla pohjavärityksellä olevat kasvit kuulu-
vat samaan sukuun.

vja = valkojuurikasankeroisen isäntäkasvi; 
kja = keltajuurikasankeroisen isäntäkasvi

Eri kasvien juurikasankeroisen isäntäkasviominaisuuksia testauksessa kasvihuoneeessa.
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Marja Turakainen

Ankeroisluokat ja sokerijuurikkaan viljelysuositukset
Näyte puhdas: 0

Luokka I: Hyvin vähän ankeroisia: 1–250 munaa ja toukkaa/100 g maata
• Mahdollista jatkaa viljelyä normaalilla lajikkeella tai ankeroista sietävällä lajikkeella 
• Viljelykierto: sokerijuurikas; vilja/heinä; sokerijuurikas; vilja/heinäkasvi 

Luokka II: Vähän ankeroisia: 251–500 munaa ja toukkaa/100 g maata
• Suositellaan ankeroista sietävän lajikkeen käyttöä, mutta viljelykierron jälkeen voidaan käyttää 

normaalia lajiketta
• Viljelykierto: sokerijuurikas (sietävä); vilja/heinä; vilja/heinä; sokerijuurikas (normaalilajike); 

sokerijuurikas (sietävä)

Luokka III: Selvästi ankeroisia: 501–1000 munaa ja toukkaa/100 g maata
• Ankeroista sietävä lajike
• Jos tila kuuluu konerenkaaseen, on syytä kiinnittää erityistä huomiota tilojen väliseen nostojär-

jestykseen
• Noudatettava viljelykiertoa, jonka jälkeen voi mahdollisesti käyttää normaalia tai sietävää laji-

ketta
• Suositellaan kiertoon mukaan saneeraavat öljyretikka ja sinappi (vain sietävät lajikkeet)
• Viljelykierto: sokerijuurikas (sietävä); vilja/heinä/saneerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä 

tai viherlannoituskasvina koko vuosi); sokerijuurikas (sietävä); vilja/heinä; sokerijuurikas (sie-
tävä) 

• Lohkolta on syytä ottaa ankeroisnäyte viljelykierron aikana

Luokka IV: Paljon ankeroisia: 1001–2500 munaa ja toukkaa/100 g maata
• Ankeroista kestävä lajike
• Jos tila kuuluu konerenkaaseen, on syytä kiinnittää erityistä huomiota tilojen väliseen nostojär-

jestykseen
• Saneerauskasvit heti viljelykiertoon mukaan
• Viljelykierto: saneerauskasvi; vilja/heinä/saneerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai vi-

herlannoituskasvina koko vuosi); vilja/heinä/saneerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai 
viherlannoituskasvina koko vuosi); sokerijuurikas (sietävä)

• Lohkolta on syytä ottaa lohkolta ankeroisnäyte viljelykierron aikana

Luokka V: Erittäin paljon ankeroisia yli 2500 munaa ja toukkaa/100 g maata
• Ankeroista sietävä lajike
• Jos tila kuuluu konerenkaaseen, on syytä kiinnittää erityistä huomiota tilojen väliseen nostojär-

jestykseen
• Saneerauskasvit heti viljelykiertoon mukaan
• Viljelykierto: saneerauskasvi; vilja/heinä/saneerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai vi-

herlannoituskasvina koko vuosi); vilja/heinä/saneerauskasvi (kylvö viljan jälkeen syksyllä tai 
viherlannoituskasvina koko vuosi); sokerijuurikas (sietävä lajike)

• Lohkolta on syytä ottaa lohkolta ankeroisnäyte viljelykierron aikana

Mihinkään ankeroista sisältävään maahan ei suositella viljelykiertokasviksi rypsiä tai hernettä, 
koska ne ovat ankeroisen isäntäkasveja.

Lähde: 
Beratungshinwweise bei befall mit dem rübenzystnematoden – Heterodera schachtii. Landwirt-
schaftskammer. Niedersachen, Pflanzenschutzamt. Version 2. 2011.
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www.vaderstad.com
Tempo

Tempo nu också för sådd av sockerbetor och rapsTempo nu också för sådd av sockerbetor och raps

S9
09

1000 

Väderstad

Tempo 

levererade

I originalutförande har Tempo skivbillar som 
öppnar en skåra i jorden där fröet placeras. 
Maskinens princip är att man med tryckluft 

skjuter fröet från cellhjulet till såbotten. På Vä-
derstads språk heter det Power-Shoot och det 
innebär en exakt fröplacering i längdled, även i 
mycket stora framkörningshastigheter. 

I majs fungerar detta perfekt, men för sock-

Spikraka betrader 
– för nära radrensning

När Väderstad presenterade sin precisionssåmaskin Tempo för några år sedan 
var det i första hand majssådd man hade i tankarna men snart började även 

tester utföras vid betsådd. Nu tar man ett steg till för att anpassa maskinen till 
betodlarna. 

erbetor har man märkt att fröet ibland ligger lite 
förskjutet i sidled. 

För att kunna köra med mekanisk ogräsbe-
kämpning och komma nära betplantan krävs en 
spikrak rad. 

Med en ny fast bill i kombination med exakt 
fröplacering ska Tempo så sockerbetor i spik-
raka rader.
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Anders Niléhn

"Tempo pähkinänkuoressa"
– 3 mallisarjaa; R, T ja F (kiinteä, teleskooppi ja hinattava runko)
– käytännössä R sovellettavissa juurikkaan kylvöön, saatavilla rivivälit alkaen 45 cm, 4-18 riviä.
– saatavilla myös lannoite- ja mikrogranulaatti/starttivarustus.
– Väderstadin patentoima ylipainetoiminen syöttöjärjestelmä ’Gilstring meter’ – siemenet 

ylipaineella kylvökiekkoon ja aina maahan asti
– Em. ansiosta tunteeton tärinälle ja kaltevuudelle, ajonopeus jopa 18 km/h.
– Juurikasvarustuksella oleva kone nähtävissä Turun Agrimarket konekeskuksessa syksyn ajan

Sådd 14 km/h, i Skåne.

I bakkant av billen mynnar ett rör från vilket 
betfröet skjuts ut och ner i den fasta och raka skå-
ra som billen skapat. Precis bakom utloppet sit-
ter ett stopphjul som stannar fröet på rätt ställe 
och trycker till det så jordkontakten blir perfekt. 

Sist kommer två snedställda hjul som stänger 
fåran. 

Även dessa är nya och lite bredare för att pas-
sa betsådd. 

– De bredare hjulen minskar packningen runt 
fröet, säger Gustav Samuelsson som är ansvarig 
för årets tester av den nya Tempon. 

Han berättar att efterfrågan på denna teknik 
som ger rakare rader kommer från svenska od-

lare och att man nere på kontinenten och i Stor-
britannien är nöjda med samma utrustning till 
sockerbetor som till majs. 

– Det är många som sår sockerbetor med 
Tempo ute i Europa i dag och i Storbritannien 
började man så runt den 1 mars i år. 

Den nya billen tror man på Väderstad även 
passar bra till oljeväxter. 

Väderstad Tempo finns i dag med arbets-
bredd från 3 till 9,1 meter, antalet rader beror på 
radavståndet. Modellerna är F, som är bogserad 
och endast finns för majs och med 6 eller 8 rader, 
T som är buren och har teleskopisk ihopfällning 
för transport samt R som har stel ram.
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Kokemäkeläinen Jyrki Suutari aloitti soke-
rijuurikkaan viljelyn vuonna 2013. Tänä 
vuonna juurikasta on viljelyssä kolmatta 

kertaa. Suutari on viljellyt lisäksi pitkään tärk-
kelysperunaa. Pellot sijaitsevat lähellä talous-
keskusta ja ajatuksena on ajaa perunat ja osa 
juurikkaista halliin sisälle ja loput aumattavat 
juurikkaat talouskeskuksen pihalle. Halleissa 
kippauskorkeus kuitenkin rajoittaa perinteisten 
aumausvaunujen käyttöä. Ajatuksen halleihin 
sopivamman vaunun mallista Suutari sai näh-
dessään internetistä hollantilaisen Dezeuren pe-
rävaunuvalmistajan mainosvideon. Urakoitsija 
nostaa Suutarin juurikkaat, joten aumauksen 
sujuminen on tämän vuoksi tärkeää.

Suutarin rakentaman aumausvaunun perusta-
na on Edenhall 733 sokerijuurikkaan nostoko-
neen säiliö. Vaunun rakentamiseen on käytetty 
vanhan lannanlevitysvaunun akselisto ja paljon 

Markus Anttila

Aumausvaunu raudasta ja 
omasta päästä

osia vanhasta perunannostokoneesta.  Vaunulla 
ajetaan noin 10–12 tonnin kuormia. Vaunu ra-
kennettiin kesällä 2014, mutta Suutarin mukaan 
vaunu ei vielä ole aivan lopullisesti valmis. Hä-
nen mielestään vaunun pitää ensin osoittaa ole-
vansa toimiva ja vasta sen jälkeen tehdään vii-
meistelytyöt, joita ovat mm. valojen ja vilkkujen 
asennus, hiekkapuhallus ja maalaus. 

Viime syksynä aumaus sujui vaunulla hyvin. 
Hallin sisälle sai helposti tehtyä noin 3,5 metriä 
korkean kasan, jossa juurikkaat säilyivät hyvin. 
Pihalle tehdyt aumat olivat hieman pienempiä, 
jotta niiden peittäminen onnistuisi paremmin. 
Keväällä Suutari käytti vaunua siemenperunoi-
den lastaamisessa istutuskoneeseen. Tänä syk-
synä vaunua on tarkoitus testata myös tärkke-
lysperunan varastoinnissa. Perunan ajoa varten 
Edenhallin säiliön pohjakuljetin on päällystetty 
pressulla.
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Osallistumme 
seuraaviin tapahtumiin, 

tule sinäkin!

26.9.2015 Sucros 
nostonäytöstapahtuma

21.10.2015 klo.11-14 
Nostonäytös Jorma Moision 
tilalla Harjuntaustantie 280 

32610 Vampula
Tule katsomaan kun 
Edenhall 7332 nostaa      

syngentan
 

juurikkaita.

9-10.11.2015 Olemme 
Agritechnica messuilla 

Saksassa.
Tulkaa Schmotzer osastolle 

niin saatte yllätyslahjan! 

EDENHALL.fi

Ongelmia?
Edenhall huolto auttaa! Uusi päivitetty malli: Edenhall 7332 

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

www.edenhall.fi
Edenhall huolto ja Vervaet myynti:  Sebastian Lindqvist   Puh. 0400235648  

Nyt meillä on myynnissä 
Ropa Mikrotopper tarkkuuslistimet!

Edenhall huolto

 

SILIKAATTIKALKKIA 
www.silikaattikalkki.fi 

Maan kalkitsemiseen edullinen vaihtoehto on Silikaattikalkki. Hienorakeisuutensa johdosta sen 
pienet rakeet liukenevat helposti ja nopeasti. Silikaattikalkki on kotimainen kalkkiteollisuuden 
sivutuote, joka soveltuu myös luomuviljelyyn ja sen uusiokäyttö säästää luontoa.  

 Joustavat toimitukset 
 Edulliset hinnat 
 Tarvittaessa levityspalvelua 
 Myös silikaatti-biotiittiseoksia  

 

Tilaukset/ kyselyt:  0400 742 503    02 735 2521    toimisto@egustafsson.fi 
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Aumaajan muistilista

AUMAN PAIKKA
• Kovapohjainen tasainen alue, esim. sepelis-

tä tehdyt aumapohjat päällystettävä hiekalla 
(sepeli tunkeutuu juurikkaisiin), paitsi puh-
distuskuormaajalla lastattaessa aumapaikan 
on oltava pellolla

• Kantava tie aumalle
• Riittävästi tilaa auman ympärille ja hyvä 

kääntöpaikka
• Ei sähkö- tai puhelinlankoja vaikeuttamassa 

kuormausta
• Suojainen paikka
• Pohjois-eteläsuunnassa, jos mahdollista

VARAA PEITEMATERIAALIT AJOISSA
• Olkipaalit
• Kiinnikkeet/painot
• Peitevaihtoehdot (pressu, muovi, toptex), 

puhdistuskuormaajalla peitemahdollisuute-
na myös turve ja olki

AUMAA VAIN HyVäLAATUISIA 
JUURIKKAITA
• Ei pakkasvaurioita, eikä Ritzoktonia vioittu-

neita juurikkaita
• Hyvin listitty
• Kolhiintumaton
• Vähän maata

SUOJAA JUURIKKAAT ENNEN SATEITA 
JA PAKKASIA
• Tuuleta aumaa noston jälkeen muutama päi-

vä. Auma on kuitenkin peitettävä välittömäs-
to ennen runsaita sateita ja pakkasia. Peitä 
huppuun, tuuletus auman harjalle.

SEURAA JUURIKKAIdEN SäILyMISTä 
AUMASSA
• Seuraa auman lämpötilaa
• Tuuleta tarvittaessa
• Lisää peitettä, kun ilma kylmenee

PEITTEIdEN POISTO VILJELIJäN 
VASTUULLA
• Poista peitteet niin, että ne ovat helposti käy-

tettävissä seuraavalla kerralla.
• Varo, ettei kiinnikkeitä tai painoja tule kuor-

massa tehtaalle.
• Juurikkaiden mukana ei saa tulla tehtaalle 

turvetta, olkea, muovia, sahanpurua ym.

TäRKEää HUOMIOIdA
• Älä lähetä pilaantunutta juurikasta tehtaalle.
• Älä aumaa jäätynyttä juurikasta, vaan lähetä 

ne heti ensimmäisessä kuljetusvuorossasi teh-
taalle. 

• Jos omaan kuljetusvuoroon on pitkä aika, ota 
heti yhteyttä konsulenttiisi tilanteen kartoitta-
miseksi.

• Jos auman pinnalla on pilaantuneita juurik-
kaita, poista ne ennen kuormausta (pilaantu-
nut juurikas poistetaan näytteestä ja näin se 
lisää koko kuorman multapitoisuutta).

• Aumauksen laiminlyönti aiheuttaa toimituk-
sen siirtymisen vastaanottokauden loppuun.

• Ennen vastaanottoa tarkastetaan, ovatko juu-
rikkaat jalostuskelpoisia.

• Aumauskorvauksen saanti edellyttää juurik-
kaiden huolellista aumausta.
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Juha-Pekka Markkula viljelee tilaansa Po-
rin Lattomerellä. Sokerijuurikasta on tänä 
vuonna viljelyksessä 30 hehtaaria. Markkula  

  on osakkaana Satakunnan Juurikaskuormaus 
Oy:ssä, jonka hän ja 64 muut viljelijää omistavat. 
Omistajat viljelevät sokerijuurikasta Porin, Ul-
vilan, Nakkilan ja Luvian alueella. Markkula oli 
mukana jo syksyllä 2013 kun pieni joukko Porin 
seudun viljelijöitä kävi katsomassa Ropalla las-
taamista Perniössä. Satakunnan Juurikaskuor-
maus perustettiin keväällä 2014, ostettiin kone ja 
syksyllä sillä jo lastattiin juurikkaat. Kuormaaja 
tuli Suomeen jo syyskuun alkupuolella, joten 
kuskeille jäi hyvin aikaa opetella ajamaan sitä.

Markkulan mielestä suurin hyöty puhdistus-
kuormaajasta on pellolla ajon vähentyminen. 
Aikaisemmin juurikkaat kuormattiin pyörä-
kuormaajalla ja varsinkin märkinä syksyinä iso 
alue peltoa tuli tallattua. Aumojen paikat pel-
lolla vaihtuvat, enää ei tarvita mm. niin monta 
ojarumpua jokaisen auman viereen. Juurikkaan 
siirto nostokoneella vähenee, mutta tarvetta 
perävaunulla tehtävään siirtoon saattaa tulla 
enemmän.

Kuljetussuunnitelma piti Markkulan mukaan 
hyvin loppuun asti, eikä siihen tullut monen 
päivän heittoja. 30 hehtaarin juurikkaat menivät 

Markus Anttila

Viljelijän mietteitä ROPA 
puhdistuskuormaimesta

tehtaalle kolmessa erässä noin kolmen viikon 
välein. Yhden ajokerran juurikkaat lastattiin sa-
man päivän aikana, mitä Markkula pitää hyvänä 
asiana: ”Ei tarvitse kyttäillä montaa päivää, eikä 
talikointi apua aumalla tarvita.”

Markkula kokeili viime syksynä sokerijuurik-
kaiden peittämistä oljella. Kokeilu onnistui hy-
vin. Olki pysyi auman päällä kovista myrskyistä 
huolimatta. Oljella peittäminen tosin hidasti hie-
man lastausta. Markkulan mukaan lisätöitä tuli 
olkien poistamisesta pellon pinnasta, kun auma 
oli lastattu. Hänen mielestään se on kuitenkin 
konetyötä, joten haitta on pieni.

Multaprosentti pieneni koko kuormausalueella 
arviolta 2,5 prosenttia. Multarahdin pienene-
minen on positiivinen asia, mutta Markkula ei 
kuitenkaan pidä sitä ratkaisevana tekijänä puh-
distuskuormainta hankittaessa.

Kuormaamiseen tuleva puhdistusmaksu ei 
Markkulan mukaan ole liian korkea saavutettui-
hin etuihin nähden.

Lopuksi Juha-Pekka Markkula toteaa: ”Puhdis-
tuskuormain olisi pitänyt ostaa Porinkin alueel-
le jo vuosia aikaisemmin.”
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Sucros järjestää yhteistyökumppanei-
densa kanssa ennen käyntikauden al-
kua nostonäytöstapahtuman Ulvilassa 

lauantaina 26.9.2015. Paikkana Kuorilantie, 
29310 Kaasmarkku, Ulvila.

Nähtävillä on mm. Syngentan, KWS:n ja Stru-
ben lajikkeita sekä eri valmistajien juurik-
kaannostokoneita. Sucros julkaisee tarkem-
man aikataulun lähempänä tapahtumaa.

Tervetuloa!

Nostonäytös
Satakunnassa
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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 Tero Tanner  010 431 4825
   040 543 6873

Viljelytoimisto  Mirkka Mikola   010 431 4828

Konsulentit Markus Anttila  010 431 4813
   040 678 5757

 Marika Muntola  010 431 4876 
   040 146 9330

 Petri Suvanto  010 431 4878 
   045 805 6856

Ruotsinkieliset Sakari Malmilehto  040 518 9087
   s-posti:
   sakari.malmilehto@ 
	 	 	 sjt.fi

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
   Toivonlinnantie 518        
  21500 PIIKKIÖ 

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

Johtaja Susanna Muurinen, äitiyslomalla  050 438 6191
Vt. johtaja Tero Tanner  040 543 6873

Tutkija Marja Turakainen   050 382 5552

Tutkija Sakari Malmilehto  040 518 9087

Tutkimusagrologi Marte Römer-Lindroos 040 773 9343

Tutkimusagrologi Hanne Riski, äitiyslomalla 040 773 9353
   
Kenttämestari Harri Louramo  050 323 2223

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  Tero Sainio Kirjolantie 125 0400 829 499
neuvottelukunnan puheenjohtaja  24800 HALIKKO 
  



Kinkku-omenapiiras
8 annosta

100 g voita
1/2 tl suolaa

3 dl vehnäjauhoja
1 rkl vettä tai kermaa

Täyte
150 g palvikinkkua
1 pieni punasipuli

2 dl suppilovahveroita tai muita sieniä
1 rkl rypsiöljyä

1 omena
1 tl Dansukker Tummaa siirappia

2 dl ruokakermaa
150 g juustoraastetta

1 muna
 

Nypi huoneenlämpöinen voi, suola ja vehnäjauhot keskenään murumai-
seksi seokseksi. Lisää vesi tai kerma nopeasti sekoittaen.

Painele taikina halkaisijaltaan 24 cm piirasvuokaan. Paista 200-asteisessa 
uunissa noin 10 minuuttia.

Paloittele palvikinkku. Hienonna punasipuli. Puhdista sienet ja paloittele 
tarvittaessa. Kuori ja paloittele omena pieniksi kuutioiksi. Kuumenna öljy 
pannulla. Lisää punasipuli ja sienet. Kääntele hetki, kunnes pehmenevät. 

Lisää omenakuutiot ja siirappi. Pyöräytä hetki pannulla.
Levitä täytteet piiraspohjan päälle. Sekoita ruokakerma, juustoraaste ja 

muna keskenään ja kaada seos piirastäytteiden päälle. Jatka kypsentämistä 
200-asteisessa uunissa noin puoli tuntia tai kunnes pinta on kauniin väri-

nen ja kiinteä.

Vinkki!
Voit halutessasi lisätä kerman joukkoon pienen määrän sinappia.


