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Viljelyvuosi 2015
Viljelyvuosi 2015 oli kaiken kaikkiaan hyvin 
haastava. Kylvöille päästiin jo huhtikuun puo-
lessa välissä, suurin piirtein samaan aikaan kuin 
ennätysvuonna 2014. Kuitenkin 2015 kylvöt 
venyivät hyvin pitkälle ajalle, aina kesäkuun 
alkuun saakka. Kylvöjä tehtiin kolmen kuukau-
den aikana, tämä vaikutti osaltaan voimakkaasti 
tilojen välisiin satoeroihin.

Kesä-heinäkuun kylmä ja sateinen jakso jarrut-
ti juurikkaan kasvua tavanomaisesta. Vuoden 
2015 osalta voimakkain kasvu tapahtui elokuun 
puolivälistä aina syyskuun loppuun saakka, jol-
loin kasvuolosuhteet olivat hyvät. Vuoden kes-
kisadoksi muodostui 32,4 tn/ha, joka jäi kauas 
5v. keskisadosta (41,1tn/ha).

Vahva usko tulevaisuuteen

Alueellisia ja hyvin paikallisia eroja satotasoissa 
oli jälleen. Isoista alueista eniten vuodesta kärsi 
Salon seutu, jossa pudotusta keskisatoihin oli 
eniten. Parhaisiin satoihin tänä vuonna päästiin 
Vakka-Suomen alueella ja osissa Satakuntaa. Lei-
malliseksi muodostuivat hyvinkin paikalliset al-
kukesän sadekuurot, jotka vioittivat kasvustoja. 

Vuoden kokonaissokerisadoksi muodostui n. 60 
180 tonnia valkosokeria. Tämän lisäksi vuodel-
ta 2014 siirtyi carry over -sokeria n. 11 200 ton-
nia. Vuoden 2015 tuotanto on yhteensä n. 71 380 
tonnia. Maakiintiö jää siis vajaaksi noin. 10 000 
tonnilla. Kaikki tuotettu sokeri mahtuu maakiin-
tiöön ja siten kenellekään viljelijöistä ei syntynyt 
carry over -sokeria vuodelle 2016.
 

Satotasot 1997 -->
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Tulevaisuus
Tätä kirjoitettaessa toimialasopimusneuvottelut 
ovat edelleen käynnissä ja siten en pysty vielä ker-
tomaan juurikkaan hintaa vuodelle 2016. Tavoit-
teena on saada ratkaisu mahdollisimman pian. 
Ratkaisun syntymisestä tiedotetaan välittömästi.

Neuvottelutilanteesta huolimatta vuoden 2016 
viljelyvalmistelut ovat täydessä vauhdissa. 
Sucroksen hallitus on mm. vahvistanut Säky-
län investoinnit tulevalle välikaudelle. Sucros 
panostaa merkittävästi tehtaan tulevaisuuteen 
investoimalla voimakkaasti juurikkaan vas-
taanottoon tehdasalueella. Tämä investointi on 
sitoutumista tulevaisuuteen saattamalla Säkylän 
tehtaan vastaanotto nykyaikaiselle tasolle. 

Tero Tanner

Vastaanotosta puretaan juurikaskuormien ve-
sipurkujärjestelmä ja tilalle rakennetaan ns. flat 
pad -malli, jossa juurikaskuormat puretaan ken-
tälle ja siirretään isolle mattokuljettimelle, joka 
vie juurikkaat edelleen pesutaloon.

Tämän investoinnin lisäksi tehtaalle tullaan te-
kemään joukko muita investointeja prosessin 
eri vaiheisiin. Joka tapauksessa pihainvestointi 
tulee olemaan yksi merkittävimmistä pitkään 
aikaan Säkylän tehtaalla. Tällä investoinnilla ha-
luamme ilman muuta viestittää meidän uskos-
tamme suomalaiseen sokerijuurikkaan viljelyyn 
myös tulevaisuudessa. 

             TARGET SC
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Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUS

Sokerisatosi 
varmistajat.

CometPro  
Nyt myös sokeri-
juurikkaalle 
• Härmän, Ramularia- 

sienen ja Cercospora
laikkutautisienien 
torjuntaan

• Lisää sokeria 5-9 %
• Myös kasvua edistäviä 

ominaisuuksia 

Stratos Ultra  
Heinämäisten
rikkakasvien
torjuntaan 
• Nopea teho
• Alennettu käyttö-

määrä yksivuotiseen

Rikkakasvitorjuntaan.

Rikkakasvitorjuntaan

Stratos Ultra  

Myös kasvua edistäviä 

Metafol 700 SC:n nimi on vaihtunut ja on nyt Target SC. Valmisteen 
tehoaine ja -määrä on sama kuin ennenkin (Metamitroni 700 g/l).

Valmisteen nimi muuttunut
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Diana KWS (KWS 2011) on ollut vuosina 2012–
2015 yksi lajikekokeiden mittarilajikkeista kor-
kean satonsa vuoksi. Viimeisen kolmen vuoden 
satotuloksissa se on yhä edelleen sokeri- ja juu-
risadossa mittarin satoa parempi. Sokeripitoi-
suus mittarin tasoa. Kukkavarsia on esiintynyt 
viimeisen kolmen vuoden kokeissa kaikkina 
kolmena vuonna. Osoittanut jalostajan ilmoitta-
maa Aphanomyces sietoa lievässä taimipolteti-
lanteessa myös SjT:n kokeissa.

Darnella KWS (KWS 2016) koevuosina 2013–
2015 selvästi mittaria satoisampi lajike juurisa-
doltaan ja sokeripitoisuudeltaan. Ramularialle 
altis tautipaineessa. Varauduttava ruiskutta-
maan lehtisairauksien uhatessa. Voi olla altis 
muodostamaan kukkavarsia hyvin aikaisissa 
kylvöissä.

Vuoden 2016 lajikkeet

Leonella KWS (KWS 2016) uusi ankeroista sie-
tävä lajike. Juuri- ja sokerisadoltaan puhtaissa 
koeolosuhteissa mittarin tasoa. Sokeripitoisuu-
deltaan selvästi mittaria parempi. Ankeroisen 
saastuttamalla koelohkolla juurisato keskinker-
tainen muihin ankeroislajikkeisiin verrattuna.

Columbus (Strube 2013) Sokeri- ja juurisato hie-
man mittaria heikompi 2013–2015. Ei kukkavar-
sia kokeissa 2010–2015. Lajikkeella muita tasai-
sempi taimettuminen kokeissa.

Adler (Strube 2016) uusi ankeroista sietävä la-
jike. Juurisadoltaan ja sokeripitoisuudeltaan 
puhtaissa koeolosuhteissa selvästi mittaria hei-
kompi. Ankeroisen saastuttamalla koelohkolla 
keskinkertainen juurisato muihin ankeroislajik-
keisiin verrattuna
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Kudu (SESVanderHave 2016) Sokerisadoltaan 
ja -pitoisuudeltaan mittarin luokkaa vuosien 
2013–2015 kokeissa.

Tipi (SESVanDerHave 2015) ankeroista sietä-
vä lajike. Juurisadoltaan puhtaissa koeolosuh-
teissa selvästi mittaria heikompi koevuosina 
2013–2015. Sokeripitoisuudeltaan mittarin tasoa. 
Ankeroisen saastuttamalla koelohkolla hyvin 
keskinkertainen juurisato muihin ankeroislajik-
keisiin verrattuna.

SY Muse (Syngenta 2012) Sokeri- ja juurisato 
mittarin tasoa vuosina 2013–2015. Sokeripitoi-
suus mittarin luokkaa. Kukkavarsia kolmen 
vuoden kokeissa, altis hyvin aikaisissa kyl-
vöissä. Ramulariaherkkyys vaihteleva, altis 
tautipaineessa, syytä varautua ruiskutuksiin. 
Aphanomyces sietoa lievässä taimipoltetilan-
teessa

Smash (Syngenta 2014) Sokeri- ja juurisato mit-
taria parempi 2011–2015. Sokeripitoisuus mit-
taria parempi vuosina 2013–2015. Altis kukka-
varsille hyvin aikaisissa kylvöissä. Ramulariaa 
vaihtelevasti kokeissa.

Music (Syngenta 2016) Juuri- ja sokerisato mit-
taria parempi koevuosina 2013–2015. Sokeripi-
toisuudeltaan mittaria selvästi parempi lajike. 
Jalostajan ilmoittamaa taimipoltteen sietoa lie-
vässä tautipaineessa.

Gallop (Syngenta 2016) uusi ankeroista sietävä 
lajike. Juurisadoltaan ja sokeripitoisuudeltaan 
puhtaissa koeolosuhteissa mittarin tasoa. An-
keroisen saastuttamalla koelohkolla juurisato 
selvästi korkeampi muihin ankeroislajikkeisiin 
verrattuna.

Princeton (Maribo Seed 2014) Sokeri- ja juurisa-
to mittaria parempi 2011–2015. Sokeripitoisuus 

Arvioita lajikkeista vuosien 2013–2015 kokeiden perusteella
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Aphanomyces Ankeroinen Ramularia
Smash Syngenta 2014 + - - ++ ++ ++
SY Muse Syngenta 2012 + +* - - + + +
Music Syngenta 2016 + + - + ++ ++ ++
Gallop Syngenta 2016 + + + + + + +
Diana KWS KWS 2011 + +* -- -- + + +
Darnella KWS KWS 2016 + --* - +++ ++ ++
Leonella KWS KWS 2016 + + - + + ++ ++
Kudu SesVanderHave 2016 + -- + - + ++
Tipi SesVanderHave 2015 + + -- - - + -
Columbus Strube 2013 ++ - +++ - + ++
Adler Strube 2016 + + -- - - + -
Flexness Maribo Seed 2015 ++ + - ++ + ++
Princeton Maribo Seed 2014 + + + + ++ + ++

--* Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa

- Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa

+* Lajikkeella jonkin verran Aphanomyces sietoa keväällä

(+) Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa

+ Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen

++ Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi

+++ Lajike tässä ominaisuudessa hyvä

Tauti/tuholaisten sieto
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Laijkkeiden viljelyvarmuus vuosien 2013–2015 koetulosten perusteella.

mittaria hieman alhaisempi. Vaihtelevasti kuk-
kavarsia. Ramulariaa vaihtelevasti kokeissa, al-
tis tautipaineessa. Varauduttava ruiskuttamaan 
lehtisairauksien uhatessa.

Flexness (Maribo Seed 2015) Sokeri- ja juurisa-
to mittaria parempi 2012–2015. Sokeripitoisuus 
mittarin tasoa. Jonkin verran kukkavarsia. Ra-
mularian sietoa lievissä tautitilanteissa.

Kone ja varaosamyynti:  Torbjörn Nyberg   Puh. 0500234002  info@edenhall.fi
Edenhall huolto ja Vervaet myynti:  Sebastian Lindqvist   Puh. 0400235648  

EDENHALL.fi

Nyt on oikea aika hankkia uusi 
kylvökone ja rivihara.

Kiitos kuluneesta vuodesta, 
ja menestystä uuteen vuoteen!

Kunnostamme juuri nyt 730-sarjan koneita.
Ottakaa yhteyttä, niin räätälöimme 

nostokoneen juuri teidän tarpeidenne mukaan.

Myynnissä: Edenhall 754 
vm.2015 demokone, 

pyydä tarjous!
Oletko kiinnostunut kunnostetusta 734 nostokoneesta?

Susanna Muurinen, Marte Römer-Lindroos

Kuvateks):
Lajikkeiden  viljelyvarmuus  vuosien  2013–2015  koetulosten  perusteella

Adler	  

Columbus	  

Darnella	  KWS	  

Diana	  KWS	  

Flexness	   Music	  
Gallop	  

Kudu	  

Leonella	  KWS	  

Princeton	  

Smash	  

SY	  Muse	  

Tipi	  

0,60	  

0,70	  

0,80	  

0,90	  

1,00	  

1,10	  

1,20	  

1,30	  

1,40	  

1,50	  

90	   95	   100	   105	   110	  
Matala	  sato	   Korkea	  sato	  

Va
ka

a	  
Ep

äv
ak

aa
	  

Matala sato



mariboseed.com

Maribo Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5446 0700 · Fax: +45 5446 0701

www.mariboseed.com · info@mariboseed.com

PRINCETON 

– SuuRI ja TaSaINEN SOKERISaTO

•	 Suuri ja tasainen sokerisato;
 indeksin kolmen vuoden keskiarvo 101

•	 	Korkea juurisato; 
 indeksin kolmen vuoden keskiarvo 102

•	 Erittäin	nopea	ja	varma	taimettuminen

•	 Erittäin	hyvä	vastustuskyky	
	 aphanomyces	–sientä	vastaan

•	Clean	beet	-juurikas

Princetonin ominaisuudet:

Huippu-

lajike!

VäHän 
kukkaVarsia
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Sucros ja Apetit kutsuivat ruoka- ja pai-
kallistoimittajia tutustumaan sokerin ja 
pakastevihannesten tuotantoon. Vierai-

lu suomalaisen ruuan juurille tehtiin torstaina 
8.10. Toimittajille esiteltiin sokerijuurikkaan 
viljelyä Raatalassa, Apetitin koeviljelytoimintaa 
Räpin koetilalla ja lisäksi oli ohjelmassa vierailu 
molempien yritysten Säkylän tehtaalle. Päivän 

Sucros ja Apetit 
veivät toimittajia kotimaisen 

ruuan juurille

tavoitteena oli esitellä toimittajille sokerin ja pa-
kastevihannesten koko ketju pellolta pöytään. 

Päivä alkoi jo aikaisin aamulla bussimatkalla 
Helsingistä kohti Raatalaa, jossa vastassa olivat 
Sucroksen viljelykonsulentti Marika Muntola ja 
sokerijuurikkaan viljelijä Ojanen. 

Toimittajat kuuntelivat kiinnostuneena, kun Marika Muntola kertoi suomalaisesta juurik-
kaanviljelystä. Rapsakka syyskeli innoitti toimittajia kyselemään paljon muun muassa siitä, 
mikä on juurikkaan kasvuaika ja miten se selviää pakkasista.
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Susanna Söderlund

Ojalan tilalla oli nostotyöt käynnissä, ja osa toimittajista pääsi nostokoneen kyytiin.

Käyttöinsinööri Veli-Pekka Salonen kertoi 
toimittajille sokerintuotantoprosessista. 
Toimittajat olivat kovin kiinnostuneita sii-
tä, miten juurikas päätyy sokeripussiin. Yksi 
päivän kohokohdista oli juurikasleikkeen 
maistaminen.

Lounaan jälkeen vierailtiin Sucroksen Säkylän 
tehtaalla. Valtaosa toimittajista oli ensikertaa so-
keritehtaalla ja he olivat erittäin kiinnostuneita 
näkemään, miten juurikas päätyy sokeripussiin. 

Matkalla oli mukana ruokatoimittajia eri aika-

kausilehdistä, muun muassa Kodin Kuvalehdes-
tä ja Maku-lehdestä. Lisäksi tehdaskierrokselle 
liittyi mukaan paikallistoimittajia Satakunnan 
ja Varsinais-Suomen alueelta. Päivä oli erittäin 
onnistunut ja se poiki mukavia juttuja lehtiin ja 
radioon.
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Kesä 2015 jää monella viljelijällä muistiin 
erittäin sateisena ja viileänä. Rikkakas-
vitorjunnan kannalta eniten harmia 

aiheutti peltosaunio. Mistä sitten johtui, että 
peltosaunio valtasi tehokkaasti monen juurikas-
pellon.

Peltosaunio eli saunakukka on yksivuotinen rik-
kakasvi. Se on tattarien ohella juurikaspeltojen 
vaikeimmin torjuttavia rikkakasveja. Sillä on 
laaja juuristo, jolla se ottaa runsaasti ravinteita 
ja vettä. Peltosauniot varjostavat juurikasta ja ne 
kilpailevat tehokkaasti kasvutilasta juurikkaan 
kanssa. Koska peltosaunio tuottaa erittäin run-
saasti siemeniä, lohkon siemenpankki kasvaa 
moniksi vuosiksi eteenpäin. 

Käytännön kokemuksia peltosaunion 
torjunnasta
Sucroksen konsulentin Markus Anttilan mieles-
tä syitä saunakukan huonoon torjuntatehoon 
tänä vuonna on monia ja ne vain osuivat samaan 
aikaan. Kylvöt olivat myöhässä, sauniot ehtivät 
kasvaa isoiksi kosteissa olosuhteissa, eivätkä 
kuolleet muokkauksen yhteydessä, sekä viileät 
olosuhteet ruiskutuksissa. Anttilan omilla vil-
jelyksillä saunion torjunta onnistui aika hyvin 
lukuun ottamatta lohkoa, joka sai pienen sateen 
heti ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen. Olisi pi-
tänyt tehdä korjausruiskutus heti perään. Safa-
rin teho saunion torjunnassa ei ollut tänä vuon-
na totutun hyvä, joka johtunee viileästä säästä. 
Matrigonin lisääminen jo ensimmäiseen ruis-
kutukseen tai viimeistään toiseen olisi paranta-
nut tehoa, jos lämpötila olisi ollut ruiskutusten 
aikaan korkeampi. Kolmanteen ruiskutukseen 
lisätty Matrigon ei ainakaan parantanut tulosta 
riittävästi. Yhteenvetona voisi sanoa, että liian 
myöhään ja liian viileää. 

Sucroksen konsulentti Petri Suvanto kertoi, 
että hänellä ei ollut tänä vuonna ongelmia pel-

Vinkkejä peltosaunion 
torjunnan tehostamiseen

tosaunion kanssa. Hän ruiskutti puolet juuri-
kasalasta kaksi kertaa ohjelmalla Metafol 1,0 l/
ha + Medifam 1,0 l/ha + Betanal Progress 0,9 l/
ha + Power Oil 0,7 l/ha. Ruiskutuksista jäi aino-
astaan yksittäisiä saunioita, vaikka lohkolla oli 
pitkä suorakylvöhistoria. Ruiskutukset hän teki 
ihanteellisella kelillä ja ajoitus oli oikea. Toinen 
puolikas alasta ruiskutettiin muuten samalla 
ohjelmalla, mutta toiseen ruiskutukseen hän 
laittoi Safaria 25 g/ha ja Metafolia vain 0,5 l/ha. 
Saunioita ei ollut jäänyt ollenkaan. Tosin kysei-
nen lohko oli ruiskutettu syksyllä glyfosaatilla. 
Erittäin toimiva ratkaisu saunion ja muidenkin 
siemenrikkojen vähentämiseen on kyntää tule-
vat juurikaslohkot auroilla, jossa on joko kuo-
rimet tai esiaurat. Haraaminenkin voi toimia, 
mutta sen varaan ei kannata laskea. Petri kertoi 
lisäksi, että toisen viljelijän suorakylvölohko 
ruiskutettiin kolmesti Safari-ohjelmalla, joista 
viimeisessä ruiskutuksessa tankkiseokseen lisät-
tiin Matrigonia 50 g/ha. Lisäksi lohkolle tehtiin 
erillinen Matrigon-ruiskutus. Teho saunioihin 
oli kokonaisuudessaan olematon. Tosin ruisku-
tusolosuhteet olivat tänä vuonna liian viileät ja 
Matrigonin teho jäi siksi huonoksi. Pelto-ohdake 
hävisi erillisellä ruiskutuksella pellosta hyvin, 
mutta teho peltovalvattiin ja -saunioon ei ollut 
kovin erikoinen.

Mitä huomioitava peltosauniopellolla 
ensi kesänä?
Lohkoille suositellaan viljelykiertoa, sillä vil-
jalla peltosaunio voidaan torjua yleisimmillä 
viljanaineilla. Kun juurikasta viljellään kahtena 
vuotena kolmesta, mahdollisuudet parantuvat 
myös peltosaunion torjunnassa. Useimmilla 
viljan rikka-aineilla torjuntateho peltosaunioon 
on erinomainen, kun ruiskutus tehdään ajoissa. 
Torjunnan ajoitus on tärkeää myös juurikkaalla. 
Kun 1. ruiskutus tehdään ajoissa, peltosaunion 
sirkkalehtivaiheessa (kuva 1.), riittää normaa-
li tankkiseos esimerkiksi Betanal Progressista, 
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Betanalista ja Goltixista. Jos torjunta myöhästyy, 
Goltixista/Metafolista ja myös Betanaleista tulee 
käyttää, valmisteesta riippuen, hieman suurem-
pia ainemääriä. Bayerin monivuotisissa kokeis-
sa SjT:llä on havaittu myös Safarin ja Betanal 
Progressin parempi yhteisvaikutus rikkoihin, 
kun olosuhteet ovat kuivempia. Kuivissa oloissa 
suositellaan jo 1. ruiskutuksessa Safaria tankki-
seokseen. 

Jos 1. ruiskutus viivästyy, ja saunioissa on jo en-
simmäinen kasvulehtipari kehittynyt (kuva 2), 
Safari-määrän on oltava 25–30 g/ha. Vain, jos 
sauniot ovat pieniä ja olosuhteet hyvät, voi 2. ja 
3. ruiskutuksessa käyttää Safarista 20–25 g/ha. 
Jos saunioiden torjuntateho jää jostain syystä 
heikoksi, ne voivat olla jo liian suuria seuraavas-
sa ruiskutuksessa, kannattaa tehtyä ruiskutusta 
täydentää Safari + Betanal Progress/Betanal SE/
Betasana/Medifam + öljy 3–4 päivän kuluttua 
tai Matrigonia voidaan lisätä 40–60 g/ha Safarin 
kanssa tankkiseokseen toisella ja kolmannella 
ruiskutuskerralla. Varsinkin kuivissa oloissa Sa-
fari-tankkiseokset antavat paremman tuloksen 
kuin Goltix/Metafol, koska metamitronin maa-
vaikutus jää kuivuuden vuoksi heikoksi. Isohkot 
sauniot (läpimitta yli 2,5 cm) vaativat tankkise-
okseen Safarin lisäksi Matrigonia 40–60 g/ha. 
Riviväleistä peltosaunion saa pois haraamalla 
pelto toisen tai kolmannen ruiskutuksen jälkeen. 
Juurikkaan itämisvaiheessa tai kylmissä oloissa 

ei suositella Safarin käyttöä 1. ruiskutuksessa, 
sillä se vioittaa juurikasta ja hidastaa sen kasvua.

ALS-tekniikka ja uusi Betanal tulossa
Bayerin Janne Laineen mukaan sokerijuurik-
kaan rikkakasvitorjuntaan on tulossa muutaman 
vuoden sisällä uusi menetelmä ”ALS”. Bayer 
CropScience tuo markkinoille ALS-herbisidin, 
nimeltään Conviso. Se on ALS-ryhmään kuulu-
va herbisidi, joka estää asetolaktaasientsyymin 
(ALS) toiminnan rikkakasveissa. Convisoa voi-
daan käyttää vain ALS:ia kestävälle juurikkaalle. 
KWS on ollut mukana lajikkeen kehitystyössä, ja 
ALS-kestävä lajike on ollut SjT:n testauksessa 
kolme vuotta. Alustavissa SjT:n kokeissa ALS:in 
yhdellä tai jaetulla käsittelyllä saadaan helpos-
ti varma teho peltosaunioon ja kattava teho 
myös muihinkin rikkoihin. Ruiskutus tehoaa 
isompiinkin rikkoihin, joten se antaa joustoa 
ruiskutuksen ajankohtaan. Koska kyseessä on 
pienannosherbisidi, viljelykierto on pakollinen 
resistenssin estämiseksi. Laineen mukaan myös 
perinteiset rikkavalmisteet tulevat säilymään 
osana juurikkaan rikkatorjuntaa huolimatta uu-
desta tekniikasta. Markkinoille on tulossa myös 
uusi Betanal, joka on Betanal Progressin tyyppi-
nen valmiste. SjT:n kokeissa uusi Betanal on toi-
minut hyvin myös peltosaunioon.  

Marja Turakainen, Janne Laine Bayer Oy

Peltosaunion onnistuneen torjunnan kulmakivet
• ajoissa tehdyt ruiskutukset
• riittävä aine- ja öljymäärä olosuhteisiin nähden
• Safaria tankkiseokseen 25–30 g/ha
• älä jää odottamaa, jos ruiskutusteho jäi vajaaksi. Tee täydennysruiskutus Safari + Betanal 

Progress/Betanal SE/Betasana/Metafol + öljy 3–4 vrk kuluessa

Kuva 1.

Kuva 2.
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Tukes on tehnyt vuonna 2015 Gaucho-
valmisteelle uudelleenhyväksynnän, ja 
siinä toistuvan käytön rajoitus poistui 

Gaucholta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että Gaucholla peitattua sokerijuurikkaan sie-
mentä saa kylvää joka vuosi samalle kasvuloh-
kolle. Tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyt-
töön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesi-
alueluokat I ja II) saa käyttää vain Gaucho-pei-
tattua siementä.

Käyttörajoitukset ovat pysyneet samoina Crui-
ser- ja Poncho Beta -valmisteilla. Niillä peitat-
tua sokerijuurikkaan siementä saa kylvää joka 
toinen vuosi samalle kasvulohkolle tai vaihto-
ehtoisesti kahtena vuonna peräkkäin samal-
le kasvulohkolle, minkä jälkeen on pidettävä 
kahden vuoden tauko. Vaihtoehdosta toiseen 
siirryttäessä on huolehdittava, että rajoituksen 

Muutos Gaucho-siemenen 
käyttöön

vähimmäisvaade toteutuu. Cruiser tai Poncho 
Beta -peitattua siementä ei saa käyttää tärkeillä 
tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla 
pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II).

Sokerijuurikkaan siemenet on peitattu myös 
Tachigaren-taimipoltehävitteellä. Sen hajoa-
mistuote voi kulkeutua maassa, minkä vuok-
si valmisteilla peitattua siementä ei suositella 
käytettäväksi tärkeillä tai muilla vedenhan-
kintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla 
(pohjavesialueluokat I ja II). Sen vuoksi myös 
talousveden hankintaan käytettävien kaivojen 
ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 
30–100 metrin levyinen Tachigaren-peitatulla 
siemenellä viljelemätön suojavyöhyke. Peitatun 
siemenen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä 
karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Peittausten rajoitukset ja varoitukset kannattaa tarkistaa huolellisesti siemenpakkausten 
myyntipäällystetekstistä. 



mariboseed.com
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Saavuimme 52 henkisen ryhmän kanssa 
Hannoverin suurelle messualueelle sun-
nuntaina 8.11. niin sanotuille esipäiville 

ennen kuin messut aukenivat koko yleisölle. 
Koska väkeä ei ollut tungokseen asti, oli messu-
alueella hyvin helppo ja mukava liikkua. Messu-
jen päivittäinen aukioloaika oli riittävä eli aamu 
yhdeksästä ilta kuuteen. Toisaalta messualue 
on niin laaja, että ei ole realistista yrittää kiertää 
kaikkia messuhalleja päivässä niin, että pystyisi 
perehtymään tarpeeksi kuhunkin kohteeseen. 
Niinpä valitsin pääasiassa taktiikaksi keskittyä 
vain tiettyihin näytteilleasettajiin, vaikkakin 
jatkuvasti silmään osui jotain uutta ja erikoista 
mitä piti käydä ihmettelemässä.

Kaksipäiväinen messukiertelymme alkoi soke-
rijuurikas- ja perunanostokoneita valmistavan 
Ropan osastolla. Esillä olivat uusimmat versiot 
itsekulkevista Tiger ja Panther nostokoneista 
sekä Maus puhdistuskuormaimesta. Isompi kol-
miakselinen Tiger 5 oli erittäin vakuuttava näky. 
Koneen merkittävä uutuus on maaston mukaan 
myötäilevä akselisto, eli kone käytännössä au-

Sucroksen järjestämä 
opintomatka Agritechnica 

maatalousmessuille

tomaattisesti säätää akseleiden eri puolien väl-
istä painojakaumaa. Tällä pyritään rajoittamaan 
mahdollista maan tiivistymistä koneen ollessa 
epätasaisessa maastossa. Vähän matkan päässä 
seuraavassa messuhallissa esillä olikin Holme-
rin vastaavat koneet. Holmerin juurikkaannos-
tokoneista oli esillä monta eri versiota ja suurim-
pana tietenkin uusin T4. 

Seuraavaksi ryhmällemme oli vuorossa Hors-
chin osastoesittely. Luonnollisesti kierros keskit-
tyi kylvö- ja muokkauskoneiden esittelyyn. Se 
mikä erityisesti otti silmään, on lisääntynyt elek-
troniikan määrä. Uusimpia koneita säädellessä 
voi unohtaa avaimet ja veivit, sillä lähes kaikkea 
voi säätää ohjaamosta käsin ja vauhdista. Yksi 
mielenkiintoinen kone oli nostolaitekylvökone, 
johon oli eteen integroitu vaakatasojyrsin. Tämä 
on varsin kompakti ratkaisu, kun vertaa perin-
teiseen jyrsinkylvö yhdistelmään, jossa koneet 
ovat peräkkäin.

Toisena messupäivänämme aloitimme Schmot-
zerin osastolta. Pieneen osastoon oli mahdutettu 
kylvökone, hara ja pari kasvinsuojeluruiskua. 
Harassa erityistä oli se, että jokaisessa yksikössä 
on sähköohjatut iskunvaimentimet, joita pystyy 
kutakin säätämään ohjaimen kautta erikseen. 
Kylvöyksikkö oli hieman erilainen kuin muilla 
valmistajilla. Messuja kiertäessä olikin häm-
mentävää kuinka monta eri valmistajaa tark-
kuuskylvöyksiköille onkaan. Grimmen osastol-
la suurin osa koneista liittyi perunanviljelyyn, 
mutta mukaan mahtui myös juurikkaan kylvö- 
ja nostokoneet. Muutoin messulla oli toki esillä 
tunnetuimmat traktori- ja työkonevalmistajat. 
Varsinkin Keski-Euroopasta oli hyvin paljon 
työkonevalmistajia esillä, joista en ollut kuullut-

Yksi uutuuksista oli Grimmen kylvöyksikkö.
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kaan. Myös Suomesta oli monta näytteilleaset-
tajaa paikalla.

Kaiken kaikkiaan messut oli antoisa kokemus, 
onhan kyseessä maailman suurin maatalousko-
nenäyttely, ja ainakin itse olin Agritechnicassa 
ensimmäistä kertaa. Suuri ero Suomen näyttelyi-
hin tulee messualueen koosta. Oli mukavaa, kun 
osastoilla oli hyvin tilaa liikkua. Yleensä koneita 
ei ollut pakattu vieri viereen ja kukin näytteille-
asettaja oli selkeästi omalla alueellaan. Vaikka 
suuri osa koneista on koko ja hintaluokaltaan 
tavallisen viljelijän ulottumattomissa, saattaa 
tällainen messukäynti kuitenkin tarjota uusia vi-
rikkeitä kunkin omaan toimintaan jatkossa.

Jaakko Jussila ja Sakari Malmilehto

Ropa Tiger, jossa maastoa mukaileva akse-
listo.

Suomessakin kokeiltu 
Horschin kylvökone.

Myös Schmotzer esitteli 
kylvöyksikköjään. 
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Sakari Malmilehto

Erilaisiin antureihin erikoistunut Delta-T  
järjesti seminaarin Rothamstedin konfe-
renssikeskuksessa Englannissa 13.–14.10. 

2015. Konferenssin nimi oli Soil-Plant-At-
mosphere Continuum 2015 ja siellä käsiteltiin 
uusimpia tutkimuksia maaperämallinnuksesta 
ja kestävästä vesitaloudesta. Samalla pohdittiin 
kuinka alaa voitaisiin kehittää entisestään ja mi-
ten tieto saataisiin parhaiten hyödynnettyä tule-
vaisuudessa. 

Oli mielenkiintoista havaita kuinka yksinkertai-
sillakin ratkaisuilla oli pystytty saavuttamaan 
hyvinkin mielenkiintoisia havaintoja. Esimer-
kiksi yksinkertaiset penetrometritulokset ku-
vaavat jo hyvin maaperän tilaa, kunhan näyttei-
tä otetaan riittävästi. Toisaalta oli myös hienoa 
huomata, kuinka pitkälle tutkimusta oli maa-
peräpuolella viety. Esimerkkinä mainittakoon 
ympärivuorokautisesti toimiva röntgenkuvaus-
laite. Tämä on rakennettu varta vasten erilaisten 
maaprofiilien kuvaukseen. Robotit kuljettavat 
kuvaukseen ympäri vuorokauden uusia maa-
näytteitä, jotka kuvataan ja analysoidaan. Täs-
sä tutkimuksessa on myös mukana paikallinen 
sokerijuurikkaan tutkimuskeskus BBRO (British 
Beet Research Organisation). 

Useissa esityksissä esitellyillä ratkaisuilla pys-
tyttiin simuloimaan mm. juurten kasvua ja kehi-
tystä eri olosuhteissa. Empiirisistä havainnoista 
pystyttiin kehittämään laskennallisia malleja, 
joilla pystyttiin arvioimaan kuinka esim. kasvin 
juuri kasvaa juuri tietyissä olosuhteissa. Tämä 
tieto auttaa ymmärtämään esimerkiksi kasvin 
fosforin ottoa ja sen tehokkuutta, sillä pystyäk-
seen hyödyntämään maassa olevan fosforin, 
täytyy juuren ensiksi kasvaa vaikeasti liikkuvan 
fosforin luokse. 

Sokerijuurikkaalle kiinnostavia tutkimuksia oli-

Soil-Plant-Atmosphere 
Continuum 2015

vat mm. erilaiset vedenkäytön optimoimiseen 
tähtäävät tutkimukset, kuten kastelujärjestelmi-
en suunnittelu ja käyttö sekä erilaiset maan vesi-
taloutta parantavat toimenpiteet. Tarkoituksena 
on, että aine pidättää itseensä kosteutta kylvön 
yhteydessä, jolloin maassa on riittävästi koste-
utta. Vesi vapautuu taas kuivempana aikana pi-
täen huolta, että kasvi saa tarvitsemansa veden. 
Vaikka vedestä ei tänä vuonna ole Suomessa 
ollut juurikaan puutetta, on sen riittävyydes-
tä kansainvälisesti jatkuva huoli ja tästä syystä 
vedenkäytön tehostaminen on kansainvälisesti 
hyvinkin tutkittu aihe. 

Myös monokulttuurisuus puhutti seminaarissa, 
sillä tutkijat olivat huomanneet maan mikrobis-
ton vähentyneen radikaalisti monokulttuurisen 
viljelyn seurauksena. Tämä saattaa mm. heiken-
tää maan luontaista vastustuskykyä eri kasvi-
tauteja vastaan.

Lopuksi kiitokset järjestäneelle taholle. Semi-
naari oli hyvin järjestetty ja esitykset, sekä esi-
tysten jälkeiset keskustelut, edistävät varmasti 
tutkimustoimintaa ja varmasti osa esityksistä 
tulee vaikuttamaan myös Sokerijuurikkaan Tut-
kimuskeskuksen tuleviin kokeisiin. 

Mielenkiinnolla tulevaisuutta odottaen...

Juhani Suomi  •  Tel. +358 400 564268  •  juhani.suomi@sesvanderhave.com

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

• Markkinoiden korkein sokeripitoisuus  

• Erinomainen sato vuoden 2015 haastavissa 
 olosuhteissa     

• Erittäin vähän kukkavarsia

• Paras vaihtoehto aikaisempaan
 nostoon ja pidemmille kuljetusetäisyyksille    

kudu
Floristi vai Farmari? 
mikäli kuitenkin päätät olla tulevana 
kesänä farmari,on sinun syytä valita kudu! 

Kuva: Heidi Hathaway
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Sucros Oy järjesti yhdessä yhteistyö-
kumppaneiden kanssa nostonäytök-
sen 26.9.2015 Ulvilan Kaasmarkussa 

Juha ja Vesa Hämäläisen tilalla.

Nostonäytöksessä oli esillä viisi nosto-
konetta ja puhdistuskuormain. Edenhall, 
Holmer ja Grimme koneilla nostettiin juu-
rikasta, Vervaet ja Kleine olivat näytillä. 
Näytöksen yhteydessä peitettiin aumaa pu-
haltamalla olkea auman päälle. Ropa Maus 
kuormasi juurikkaat ja puhdisti oljet pois.

Näytöksessä oli myös esillä useita juurikas-
lajikkeita. Siemenen jalostajista paikalla oli-
vat Syngenta, KWS ja Strube. 

NOSTONÄYTÖS ULVILASSA

6 -rivinen Grimme Maxtron. 

3-rivinen Edenhall 733.
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Markus Anttila

Ropa Maus puhdistuskuormaaja.

Olki puhallettin auman peitoksi.
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Kahden edellisvuoden tapaan Sucroksen 
maatalousosasto tutki tänäkin vuonna 
yhteistyössä viljelijöiden kanssa kahdek-

san koneen nostotappiot. Kuluneen vuoden tut-
kimuksessa mukana olivat nostokoneista Juko, 
Thyregod, 2x Holmer, 2x Edenhall, Grimme sekä 
Thyregodin nostopäällä varustettu 2-rivinen 
Juko. Aikaisempien vuosien tutkimuksesta poi-
keten tällä kerralla sivuutettiin kokonaan sopi-
mattomalla rivivälillä kylvetyt ja nostohetkellä 
jäässä olleet lohkot. Aikaisemmat tutkimukset 
osoittivat täysin aukottomasti, että kumpikin 
tekijä aiheuttaa huomattavan suuret nostotap-
piot!

Tutkimus toteutettiin täsmälleen samoilla mene-
telmillä kuin vuosina 2013 ja 2014 (ks. Juurikas-
sarka 3/2013 ja 3/2014). Keskimääräinen tappio 
oli 2173 kg/ha, mikä on todella hyvä tulos, vaik-
ka parantamisen varaa on siinäkin.

Nostokausi 2015
Viime syksyn nosto-olosuhteet olivat kelien 
puolesta lähes ihanteelliset, kuten kahtena edel-
lisvuonnakin. Kuivuuden aiheuttama maanpin-
nan kovuus ja vähäinen vantaalta ylös nouseva 
mullan määrä aiheuttivat kuitenkin jonkin ver-
ran juurenhännän katkeamisia. Syksyn erikoi-
simpana ja valitettavimpana ilmiönä koettiin 
heti lokakuun alkuun osunut ja yli viikon kes-
tänyt pakkasjakso. Kyseinen pakkanen keskeytti 
nostot monin paikoin jopa kahdeksi viikoksi ja 
juurikkaan naatti kärsi jopa -10 asteen pakkasis-
ta pahoin. Vetinen ja limainen naattimassa vai-
keutti nostoja huomattavasti, eikä esim. ylilistin-
tä näytellyt nostotappiotutkimuksessa merkit-
tävää osaa. Viimeinenkin tutkimustila oli käyty 

läpi 20.10 mennessä, joten keliolosuhteet olivat 
kaikilla kohteilla lähes samat.

Tulokset
Oheisessa taulukossa nostotappiot on eritelty 
koneittain ja jaoteltu omiin lokeroihinsa. Koko-
naistappioiden osalta kuudella tilalla kahdek-
sasta saavutettiin alle 2,5 tn/ha taso, minkä tu-
lisi olla tavoitteena aina nostoille lähdettäessä. 
Paras tulos saavutettiin viime vuoden tapaan 
Grimmellä, jonka keskimääräinen nostotappio 
oli vain 738 kg/ha. Hyvästä tuloksesta voi tässä 
tapauksessa kiittää osaavaa kuljettajaa, viimei-
sen päälle oikein tehtyjä säätöjä ja suotuisaa nos-
tokeliä. Grimmen suurin etu muihin koneisiin 
verrattuna vaikuttaisi olevan äärimmäisen al-
hainen juuren häntien katkeaminen; n. 150 kg/
ha. Kumiteloista koostuva puhdistusrummusto 
kohtelee juurikkaita selvästi Jukon nappularum-
mustoa ja mm. Edenhallien ja Thyregodien ru-
letteja hellävaraisemmin.

Vain kahden koneen nostotappiot ylittivät 2015 
tutkimuksessa 3 tn/ha rajan. Kummassakin ta-
pauksessa juuren häntien katkeilu oli merkittä-
vin yksittäinen syy, vaikka esim. toisen Eden-
hallin tapauksessa vetinen naatti ja eloperäinen 
maa aiheuttivat ajoittain ongelmia juurikkaan 
nousemisessa vantaalta ruletille. Olosuhteisiin 
ja lohkon toteutuneeseen satotasoon (yli 40 tn/
ha) nähden 4300 kg/ha kokonaistappio on koh-
tuullinen suoritus. Tutkimuksen erikoisuutena 
on todettavissa, että kummatkin Edenhall-ko-
neet saavuttivat ylilistintätappioita vain 71 kg/
ha. Siitäkin huolimatta, että toinen lohko oli nos-
tettu hyvissä olosuhteissa ennen pakkasjaksoa ja 
toinen sen jälkeen.

Nostotappiotutkimus 2015
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Nostotappioiden taloudellinen 
merkitys 2015
Koska 2015 tutkimuksen tilat onnistuivat nos-
toissaan hyvin tai erinomaisesti, eivät korjuu-
tappioiden taloudelliset menetyksetkään päätä 
huimaa. Yli 100 €/ha rahallinen menetys kärsit-
tiin vain yhdellä koneella. Suomen keskimääräi-
sellä juurikasalalla (n. 16,5 ha) kokonaistappio 
on kyseisessä tapauksessa 2100 € luokkaa, tutki-
muksen keskiarvolla 65 €/ha laskettuna vähän 
päälle 1000 €. Parannettavaa toki on edelleen, 
mutta on realismia todeta, että tutkimustilojen 
satotappiot olivat pieniä vuonna 2015.

Nostotappiot €/ha
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Syngentan lajikkeet 2016

TM

Lisätietoa: Henrik Svärd, puh 0400 465 009 
sähköposti: henrik.svard@sci.fi

- Erinomainen vastustuskyky  
 taimipoltetta (Aphanomyces)  
 vastaan  
 
- Tiivis naatti, helppo listiä 
 
- Tyytyväisiä käyttäjiä useamman  
 vuoden ajalta

- Hyvin vähän kukkavarsia   
 kokeissa

- Tasaisen hyviä sokerisatoja  
 kaikkina koevuosina 
 
- Vahva vastustuskyky taimi- 
 poltetta (Aphanomyces)  
 vastaan

- Suuri ja vahva naatti 
 
- Hyvä Ramulariaa vastaan 
 
- Suuri juurisato

- On ollut ankeroiskokeissa  
 yli 10 % satoisampi kuin  
 mittarilajike 
 
- Hyvä Ramularian  
 kestävyys 
 
- Iso ja peittävä naatti

Hyväksi todettuja lajikkeita Kauden uutuudet

GallopSmash

MusicSY Muse

Saat lajikeoppaamme postissa myöhemmin, siinä kerromme lajikkeistamme tarkemmin.

PANTONE 646 U

PANTONE 646 U

PANTONE 646 U

PANTONE 646 U

Ankeroisen sietävä lajike

Syngenta Nordics A/S
Puh. 02-436 7151
www.syngenta.fi
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Kolmena perättäisenä vuotena tehty nos-
totappiotutkimus antoi hyvän läpileik-
kauksen suomalaisen juurikkaanviljelyn 

käytännöistä kylvöstä nostoon. Tiettyjä virheitä 
toistetaan varmasti kaavamaisesti vuodesta toi-
seen, mutta pääpiirteittäin huolellisuus ja työn 
laadun tarkkailu ovat kohtalaisen hyvällä mal-
lilla.

Tutkimuksissa positiivinen  
kehityssuunta
Keskimääräinen nostotappio 3 vuoden tutki-
muksissa oli seuraavanlainen. Suluissa olevis-
ta ha-tappiosta 2013–2014 osalta on vertailun 
vuoksi poistettu nostohetkellä jäässä olleet ja 
sopimattomalla rivivälillä tai -jaolla kylvetyt 
tutkimuslohkot.

Kaikki tulokset huomioiden 2014 tutkimuksessa 
päädyttiin korkeimpaan ha-tappioon, lähes vii-
teen tonniin hehtaarilta. Kyseinen vuosi oli kui-
tenkin juurisadoltaan selvästi paras, mikä vai-
kutti merkittävänä osatekijänä lopputulokseen. 
Mikäli ylilistintä ja juuren katkeamistappiot olisi 
laskettu samalla keskisadolla, olisivat tutkimus-
vuosien erot jonkin verran pienemmät, vaikkei 
suuri sato automaattisesti tarkoita suurempaa 
nostotappiota.

3 vuoden tulokset
Oheisissa taulukoissa vuosien 2013–2015 tutki-
mustulokset on esitetty pylväsdiagrammeina 
tappiot lajiteltuina. Käytetty asteikko on vuosit-

2013–2015 nostotappiotutki-
musten tulosten vertailua

2013–2015 nostotappiotutkimusten tulosten vertailua 

Kolmena perättäisenä vuotena tehty nostotappiotutkimus antoi hyvän läpileikkauksen suomalaisen juu-
rikkaanviljelyn käytännöistä kylvöstä nostoon. Tiettyjä virheitä toistetaan varmasti kaavamaisesti vuo-
desta toiseen, mutta pääpiirteittäin huolellisuus ja työn laadun tarkkailu ovat kohtalaisen hyvällä mallilla. 

Tutkimuksissa positiivinen kehityssuunta 

Keskimääräinen nostotappio 3 vuoden tutkimuksissa oli seuraavanlainen. Suluissa olevista ha-
tappiosta 2013–2014 osalta on vertailun vuoksi poistettu nostohetkellä jäässä olleet ja sopimattomalla 
rivivälillä tai -jaolla kylvetyt tutkimuslohkot. 

2013: 4851 kg/ha (3277kg/ha) 

2014: 4877 kg/ha (3855 kg/ha) 

2015: 2173 kg/ha 

Kaikki tulokset huomioiden 2014 tutkimuksessa päädyttiin korkeimpaan ha-tappioon, lähes viiteen ton-
niin hehtaarilta. Kyseinen vuosi oli kuitenkin juurisadoltaan selvästi paras, mikä vaikutti merkittävänä 
osatekijänä lopputulokseen. Mikäli ylilistintä ja juuren katkeamistappiot olisi laskettu samalla keskisadol-
la, olisivat tutkimusvuosien erot jonkin verran pienemmät, vaikkei suuri sato automaattisesti tarkoita 
suurempaa nostotappiota. 

3 vuoden tulokset 

Oheisissa taulukoissa vuosien 2013– 2015 tutkimustulokset on esitetty pylväsdiagrammeina tappiot 
lajiteltuina. Käytetty asteikko on vuosittain pienentynyt 0–12 tonnista 0–5 tonniin hehtaaria kohden. 
Muutoin tulokset ovat joka vuosi melko yhtenevät. Suurimmat nostotappiot ovat lähes poikkeuksetta 
aiheutuneet nostamattomista juurikkaista ja katkenneista juuren hännistä. Nostokoneen rikkomat tai 
maahan varisseet juurikkaat eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta olleet merkittävä syy korjuu-
tappioihin yhtenäkään vuonna. 

 

 

 

Itsekulkevien ja hinattavien koneiden vertailu 

Seuraavissa kahdessa taulukossa ovat täsmälleen samat tiedot, kuin vuosittaisissa vertailuissa. Jako 
on tehty tällä kertaa itsekulkeviin ja hinattaviin nostokoneisiin. Jälkimmäisten osalta huomattavaa on, 
että pienin ja suurin hehtaaritappio on tehty 3-rivisellä täryvantaisella Edenhallilla. 3 suurinta hinattavien 
nostokoneiden ha-tappiota on tosin johtunut jäätyneestä maasta tai sopimattomasta rivivälistä. Normaa-
leissa olosuhteissa hinattavien koneiden tappio on lähes kautta linjan alle 4 tn/ha. 

Itsekulkevilla koneilla saavutettiin keskimäärin reilu 1000 kg/ha pienempi nostotappio kuin hinattavilla. 
Suurin yksittäinen tappio (n. 9 tn/ha) johtui 7-rivisellä koneella tehdystä kylvöstä, mikä haittasi 6-rivisen 
nostokoneen toimintaa selvästi, vaikka kylvösauman riviväli poikkesi tuskin yli 5 cm varsinaisesta rivivä-
listä. Itse työnjälki kyseisellä tutkimuslohkolla näytti muutenkin kohtuullisen hyvältä ja totuus paljastui 
vasta, kun rivejä alettiin nostotalikon kanssa tutkia. Normaaliolosuhteissa tehtyjen nostojen osalta itse-
kulkevien ja hinattavien nostokoneiden korjuutappiot olivat 3 vuoden tutkimuksissa suurin piirtein sa-
malla tasolla. 
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lähes poikkeuksetta aiheutuneet nostamattomis-
ta juurikkaista ja katkenneista juuren hännistä. 
Nostokoneen rikkomat tai maahan varisseet juu-
rikkaat eivät muutamaa poikkeusta lukuun ot-



tamatta olleet merkittävä syy korjuutappioihin 
yhtenäkään vuonna.

Itsekulkevien ja hinattavien  
koneiden vertailu
Seuraavissa kahdessa taulukossa ovat täsmäl-
leen samat tiedot, kuin vuosittaisissa vertai-
luissa. Jako on tehty tällä kertaa itsekulkeviin ja 
hinattaviin nostokoneisiin. Jälkimmäisten osalta 
huomattavaa on, että pienin ja suurin hehtaari-
tappio on tehty 3-rivisellä täryvantaisella Eden-
hallilla. 3 suurinta hinattavien nostokoneiden 
ha-tappiota on tosin johtunut jäätyneestä maas-
ta tai sopimattomasta rivivälistä. Normaaleissa 
olosuhteissa hinattavien koneiden tappio on lä-
hes kautta linjan alle 4 tn/ha.

Itsekulkevilla koneilla saavutettiin keskimäärin 
reilu 1000 kg/ha pienempi nostotappio kuin 
hinattavilla. Suurin yksittäinen tappio (n. 9 tn/
ha) johtui 7-rivisellä koneella tehdystä kylvöstä, 
mikä haittasi 6-rivisen nostokoneen toimintaa 
selvästi, vaikka kylvösauman riviväli poikke-
si tuskin yli 5 cm varsinaisesta rivivälistä. Itse 
työnjälki kyseisellä tutkimuslohkolla näytti 
muutenkin kohtuullisen hyvältä ja totuus paljas-
tui vasta, kun rivejä alettiin nostotalikon kanssa 
tutkia. Normaaliolosuhteissa tehtyjen nostojen 
osalta itsekulkevien ja hinattavien nostokonei-
den korjuutappiot olivat 3 vuoden tutkimuksis-
sa suurin piirtein samalla tasolla.

Yhteenveto
Nostotappiotutkimukset 3 viime syksyn osalta 
osoittavat, että satotasojen parantaminen tule-
vaisuudessa vaatii laadun parantamista myös 
nostotyön osalta. Keskimäärin asiat ovat koh-
talaisen hyvällä mallilla, mutta useilla tiloilla 
peltoon jäävä juurikasmäärä aiheuttaa nykyisel-
läkin hintatasolla usean tuhannen euron, täysin 
vältettävissä olevat taloudelliset menetykset. 
Kokonaisuuden kannalta 3000 tn/ha nostotap-
pio koko 12 500 ha juurikasalalta tarkoittaa noin 
tuhatta 40 tonnin juurikaskuormaa, jotka jäävät 
tulematta tehtaalle. 16,4 % sokeripitoisuudella 
menetetty sokerimäärä on yli 6 000 000 kg. Se 
on lähes 10 % 2015 tuotetusta sokerimäärästä. 
0-tasoon ei nostotappioissa tietysti koskaan tulla 
pääsemään, mutta edellä mainitut luvut antavat 
asialle oikeat mittasuhteet. Asia on syytä pitää 
mielessä jatkossakin, vaikkei erillistä tutkimusta 
ensi vuonna tehtäisikään.

Petri Suvanto, Sucros Oy
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Juurikkaan oikeanlainen listintä on aihe, josta 
usein käydään keskustelua sekä viljelijöiden 
että sokeritehtaan porukan kanssa. Nosto- 

   koneiden tarkkuuslistinten osalta toiset vilje-
lijät luottavat puukkolistimeen ja toiset lautas-
malliin. Molempien toimivuuden osalta kan-
nanottoja on tullut sekä puolesta että vastaan. 
Tälle vuodelle markkinoille saatiin Ropan val-
mistama Micro-topper -listinlaite, jonka moni 
viljelijä, allekirjoittanut mukaan lukien, asensi 
1-riviseen Jukoon.

Asennus
Ropa Micro-topperin asentaminen alkoi alku-
peräisen jukolaisen listimen poistamisella. Nos-
topää avartui tässä vaiheessa huomattavasti. 
Edessä oleva kannatuspyörä jäi roikkumaan ta-
vallista alemmas, kun vanhan listinlaitteen run-
ko ei enää kannatellut sitä. Tästä ei kuitenkaan 

Ropa Micro-topperin 
asentaminen Jukoon

ollut haittaa itse nostotyössä. Lisäksi nostopään 
rungosta leikattiin irti vanhan listinpyörän pu-
ristusjousen kiinnitysvarsi.

Ropa Micro-topper on suunniteltu kiinnitettä-
väksi 80x80 mm palkkiin. Tätä varten teetätin 
paikallisella pajalla H-kirjaimen muotoisen apu-
rungon, joka asetettiin pulttikiristyksellä nosto-
runkoon hitsattujen kulmarautojen väliin (kuva 
1). Kulmarautojen pultteja löysäämällä listimen 
korkeutta pystyy näin säätämään portaattomas-
ti. Automaattiohjauksella varustetussa Jukossa 
tilaa uuden listimen kiinnitystä varten on rajal-
lisesti. Micro-topperin veitsen taakse tarkoitettu 
roskajousi pitikin jättää kokonaan pois, koska se 
olisi ottanut kiinni Jukon omaan rivinpuhdis-
tajaan. Toimivuuden kannalta jousen poistami-
sella ei merkitystä ollut. Esilistimen laittaminen 
koneen sivulle olisi mahdollistanut automaatti-

Ropa Micro Topper 
asennetuna Jukoon.
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Petri Suvanto, Sucros Oy

Micro Topperia varten Jukoon teetettiin apurunko, joka kiinnitettiin nostorunkoon hitsattujen 
kulmarautojen väliin.

ohjauksen siirtämisen eteenpäin, muttei siihen 
ollut onneksi tarvetta.

Käyttökokemus yhdeltä vuodelta
Listimen vaihdolla tavoittelin parempaa käyt-
tömukavuutta ja työn laadun paranemista. Ro-
pa-listin kieltämättä täytti selvästi sille asetetut 
odotukset, mikä oli varsinkin hankintahintaan 
(1350 € alv 0) suhteutettuna erityisen toivotta-
vaa. Säätäminen oli entiseen verrattuna vaiva-
tonta ja toimintavarmuus naatin ollessa vaikeas-
ti listittävää vakuutti. Tukkeutumista ei tapahtu-
nut kertaakaan koko käyttökauden aikana. Tosin 

siihen vaikutti merkittävästi myös poikkeuksel-
lisen raju esilistintä.

Oma ratkaisuni Ropa-listimen asentamisesta 
osoittautui yhden nostokauden perustella toi-
mivaksi. Ainoa vaihtoehto se ei kuitenkaan ole. 
Vastaavanlainen systeemi löytyy myös Räpin 
koetilalta Köyliöstä. Vaikka uuden listinlaitteen 
arvo käytännössä tuplaa 1-rivisen nostokoneen 
arvon, on se nostotyötä helpottavana tekijänä 
siitä huolimatta järkevä investointi. Yhden syk-
syn perusteella voin itse todeta, ettei entiseen ole 
enää koskaan paluuta.
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Sokerijuurikas on kaksivuotinen kasvi, 
joka normaalisti ei tuota siemeniä ensim-
mäisenä kasvuvuonnaan. Erinäisten olo-

suhteiden johdosta voi kuitenkin loppukesällä 
ilmaantua n. 1 metrin korkuisia kukkavarsia, jot-
ka näkyvät kauas juurikaspellolta. Mikäli kuk-
kavarsien annetaan kasvaa, tuottavat ne itäviä 
siemeniä. Siemenet voivat säilyttää itävyytensä 
maassa n. 20 vuotta ja niistä voi muodostua vil-
lijuurikkaan pesäkkeitä, mikä tekee juurikkaan-
viljelyn mahdottomaksi.

Jotta juurikas alkaisi tuottaa siemeniä, tarvitaan 
normaalisti 10–14 viikon pituinen viileä, lämpö-
tilaltaan + 4–12 °C:n jakso, yhdistettynä pitene-
viin päiviin. Tätä kutsutaan vernalisaatioksi ja 
sen pituus/herkkyys vaihtelee eri syistä. Lyhyet 
jaksot, kuten yöpakkaset eivät yksinomaan riitä 
siihen, että juurikas alkaisi kasvattaa kukkavart-
ta. Seuraavat tekijät vaikuttavat siihen, kuinka 
herkästi sokerijuurikas alkaa muodostaa kukka-
vartta:

– lajikkeiden väliset geneettiset erot
– juurikkaan vernalisaatio (kylmäkäsittely) on 

saattanut tapahtua jo siementuotantovuotena, 
erot eri siementuotantovuosien välillä

– vieras siitepöly on päässyt pölyttämään juu-
rikkaan siementuotantovuotena, eli tapahtuu 
vääränlainen risteytys

– missä juurikkaan kehitysvaiheessa vernalisaa-
tio syntyy, juurikas on herkimmillään 4–6 leh-
tiasteella.

Kukkavarsien muodostus  
– monimutkainen ilmiö

Sokerijuurikkaan siemeniä tuottavat yritykset 
testaavat joka vuosi siemenerien herkkyyttä 
muodostaa kukkavartta. Siemenet kylvetään 
syksyllä kasvihuoneisiin tai aikaisin kevättalvel-
la peltoon. Mm. väärät risteytykset huomataan 
näissä testeissä. Tämän lisäksi tehdään erityisiä 
kokeita, joissa tutkitaan kuinka herkkiä eri ris-
teytyslinjat ovat. Näissä selviää, että kaikki la-
jikkeet eivät sovellu Suomen ilmastoon. Ennen 
käytännön viljelyyn ottamista kaikki Suomeen 
viljelyyn kaavaillut lajikkeet testataan SjT:n ko-
keissa kolmen vuoden ajan. Mikäli lajike-kandi-
daatti osoittautuu liian herkäksi muodostamaan 
kukkavartta Suomessa, vedetään se pois.

Tiukasta laadunvalvonnasta ja lajikevalinnas-
ta huolimatta joskus pelloilla näkyy kuitenkin 
suhteellisen paljon kukkavarsia. Yleensä tähän 
liittyy erittäin aikainen kylvö yhdistettynä sa-
manaikaiseen viileään säätyyppiin. Tällainen 
tilanne oli Suomessa viime kasvukautena. Kuk-
kavarsien aiheuttamat ongelmat esiintyivät 
poikkeuksetta aikaisissa kylvöissä ja niitä oli 
myös muilla juurikasveilla, kuten porkkanalla. 
Esim. Ruotsissa varoitetaan äärettömän aikaises-
ta kylvöstä, koska tiedetään, että riski kukkavar-
sien muodostukselle silloin kasvaa. Suomessa 
kasvukausi on kuitenkin niin lyhyt, että täällä 
meidän täytyy kylvää juurikkaat heti kun se on 
mahdollista. Kukkavarsi- ja pakkasvaurioriskin 
takia ei kuitenkaan mielellään ennen huhtikuun 
puolta väliä. 
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Kaikki kukkavarret eivät näytä samanlaisilta, 
vaan niitä voidaan erottaa neljä eri tyyppiä:

– pensasmaiset, jotka eivät muodosta ollenkaan 
varsinaista juurikasta. Nämä ovat syntyneet 
vieraasta siitepölystä ja ovat yksivuotisia.

– pilarimaiset, jotka kasvattavat normaalin juu-
rikkaan.

– kyljestä kasvava kukkavarsi, joka lähtee naa-
tin vierestä. Tätä ilmiötä oli Suomessa erityi-
sesti viime vuonna (2015) ja ne ilmaantuivat 
kohtalaisen myöhään kesällä.

– ylivuotiset, talvehtineet juurikkaat ja juuren 
niskat. Joskus näitä on aika paljon, kun viljel-
lään juurikasta juurikkaan jälkeen. 

Jotkut viljelijät kutsuvat pensasmaisia kukka-
varsia villijuurikkaiksi ja ovat sitä mieltä, että 
ainoastaan ne on syytä poimia pois pellolta. 
Totuus on kuitenkin, että kaikki kukkavarret 
voivat tuottaa villijuurikkaita riippumatta sii-
tä, miltä ne näyttävät pellolla. Hyvin myöhään, 
elokuun puolivälin jälkeen, ilmaantuneet kuk-
kavarret eivät ehdi kehittää itäviä siemeniä ja ne 
voi tämän takia jättää peltoon.

Kukkavarret tulisi aina kitkeä pois, mikäli ne 
ovat tulleet jo heinäkuun aikana. Kitkeminen 
käy silloin suhteellisen nopeasti, kukkavarret 
voi tällöin jättää peltoon ilman riskiä, että niis-
tä kehittyisi itäviä siemeniä. Katkaise kuitenkin 
varsi kokonaan irti juurikkaasta, jottei se saa ra-
vinteita ja siten jatka kasvuaan. Samasta syystä 
voi peltoon jättää myös myöhemmin ylös vede-

tyt juurikkaat, mikäli ne ovat kehittyneet vasta 
myöhemmin kesällä.

Siemenjalostajia ja -tuottajia syytetään joskus 
kukkavarsien muodostumisesta. Kukaan ei 
kuitenkaan pysty vaikuttamaan sääilmiöihin. 
Joskus olosuhteet vaan ovat sellaiset, että lajike, 
joka ei normaalisti tuota kukkavarsia, tuottaakin 
yhtäkkiä niitä. Ilmiö on nähty kaikilla siemenja-
lostajilla ja se on jotain mistä emme koskaan pää-
se täysin eroon. Hyvä neuvo voisi tämän takia 
olla, ettei juurikastilalla viljellä pelkästään yhtä 
lajiketta. Harvoin on nimittäin niin, että kaikilla 
lajikkeilla tulisi ongelmia kukkavarsien kanssa, 
ainakaan samana vuonna.

Syngenta / Henrik Svärd, sokerijuurikkaan siemenedustaja

Esimerkki juurikkaan kyljestä 
kasvaneesta kukkavarresta.
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SjT:n muutto etenee

Tutkimuskeskuksen Tuorlan toimitilat on tar-
koitus tyhjentää vuoden vaihteeseen mennessä. 
Muuttotyöt etenevät ja lähes kaikki tavarat on 
pakattu muuttoa varten.
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Meltolaan rakennettavat uudet toimitilat ovat jo 
hyvää vauhtia valmistumassa. Koetoimintatiloi-
hin päästään muuttamaan aikataulun mukaises-
ti vuoden vaihteessa.

Yläkerran toimistotiloihin päästään muuttamaan alkukeväällä, helmi–maaliskuun vaihteessa.
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Sucros järjestää seuraavat viljelypäivät vuonna 2016. Tarkem-
pi aikataulu ja ohjelma julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Ma 29.2.2016 Säkylä

Ti 1.3.2016 Salo

Ke 2.3.2016 Hämeenlinna

To 3.3.2016 Mietoinen

To 3-4.3.2016 Viking Grace, to-iltalähtö & paluu pe-ilta (ilmoittautumisia 

otetaan vastaan aikaisintaan tammikuun puolenvälin jäl-

keen, seuraa Sucroksen kotisivujen uutisvirtaa).

Ma 7.3.2016 Vasa (ruotsinkielinen)

Ti 8.3.2016  Kimito (ruotsinkielinen)

Viljelypäivät 2016



columbus

columbus

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

Sokerikuningas! 

columbus on jalostettu suomalaisiin viljelyolosuhteisiin ja takaa aina korkean sokeri-
sadon. columbus on uuden sukupolven sokerijuurikas, jossa yhdistyy korkea satotaso 
ja juurikkaidenpuhtaus. Puhtaat juurikkaat mahdollistavat hellävaraisen korjuun, joka 
varmistaa juurikkaan sokeripitoisuuden säilymisen.

•	 Korkea sokeripitoisuus

•	 Huippu sokerisato

•	 Täydellinen lajike sekä aumaamiseen että kuljetukseen
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Dagen började med att vi åkte till Söl-
lingen som ligger mellan Hannover och 
Berlin, där finns Strubes huvudkontor. 

Där hälsade Dr. Hermann-Georg Strube oss väl-
komna, han är numera pensionerad direktör och 
ägare av företaget Strube. Han gett över direk-
törsposten till sin dotter Sina Isabel Strube som 
för övrigt är sjätte generationen att äga och driva 
familjeföretaget. Företaget grundades år 1877 
och har nu varit 138 år inom fröförädlingsbran-
schen.    

Företagspresentation
På förmiddagen fick vi höra en företagspresen-
tation om företaget, där det bl.a. kom fram att 

Finska sockerbetsodlare på 
besök hos Strube i Tyskland

företaget är verksam i 35 olika länder med 180 
olika sorter. Växter som Strube arbetar med är 
sockerbeta, vete, solros, råg, ärt och majs. Före-
taget är extra nöjd med försäljningen i Finland 
det senaste året, där de har en marknadsandel 
på över femton procent med sorterna Columbus 
och Liszt. Efter presentationen gick besökarna 
på rundvandring genom företagets produk-
tionshallar där det redan packas sockerbetsfrön 
för fullt inför kommande säsong. Besökarna fick 
också se den 3D plus teknik som företaget an-
vänder för att säkra sig om att endast de mest 
groningsbara fröna packas ned i förpackningar-
na till odlarna. Till sist kunde besökarna ta en titt 
i den nya kontors- och konferensbyggnaden som 

Under resan som Sucros ordnade till Agritechnica i Tyskland fick alla 52 
deltagare möjlighet att bekanta sig med fröföretaget Strube. Den sista dagen av 

den fyra dagar långa resan var reserverad för besöket. 
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har byggts i ett gammalt stenhus som tidigare 
fungerat som lagerlokal för en lantbrukshandel.

Forskning och utveckling
Efter besöket i Söllingen åkte vi vidare österut 
mot Berlin till Schlanstedt där Strube har sin 
forsknings och utvecklings verksamhet, samt 
driver en gård på 600 hektar. Schlanstedt lig-
ger på den östra sidan om gränsen mellan öst 
och väst som uppstod efter andra världskriget. 
Strube hamnade att ge upp verksamheten där år 
1944 men kunde sen köpa tillbaka stället år 1991. 
Vi började besöket med en typisk tysk lunch 
sedan fick vi lyssna på Dr. Bettina Müllers pre-
sentation om hur länge det tar att ta fram en ny 
sockerbetssort. All forskning kring sockerbetan 
sker just i Schlanstedt och även olika försök i 
växthus utförs där. Själva produktionen av nya 
sockerbetsfrön sker däremot i norra Italien och 
södra Frankrike på grund av det gynnsamma 
klimatet. 

Markus Sjöholm, Strube Scandinavia

Jordbruk
Till sist fick vi ta del av den jordbruksverksam-
het som Strube bedriver. Företaget odlar sam-
manlagt ca 2 500 ha på fem olika gårdar och i 
Schlanstedt finns den enda gården som är på 600 
ha plus en gård ganska nära som är 300 ha, dessa 
två gårdar drivs tillsammans. Driften sköts av 
Hauke Zeiser och två anställda, därtill kommer 
två säsongsanställda och hjälper till under som-
marhalvåret. Hauke Zeiser visade oss runt på 
gården och berättade lite om driften på gården. 
Det som intresserade besökarna mest var vilken 
växtföljd som finns på gården och hur mycket 
och när gödslingen av grödorna utförs. Socker-
betor, spannmål, oljeväxter och ärter är de grö-
dor som odlas på gården. 

Strube med personal vill tacka alla besökare för 
visat intresse under besöksdagen!

MATRIX- Matrix Grimmen uusi 
tarkkuuskylvökone 

sokerijuurikkaalle, rehurapsille ja rapsille.
Kone löytyy 12 sekä 18 rivisena

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

GRIMME - kylvöstä nostoon

Løvhegnet 9-11  ●  DK-8840 Rødkærsbro  ●  +45 8665 8499  ●  grimme@grimme.dk www.grimme.dk

Roland Rosenback
Myynti, Suomi

0400- 433 231
rr@grimme.dk
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Diana KWS (KWS 2011) tack vare den höga skör-
den har varit en av mätarsorterna 2012–2015. De 
senaste tre åren har socker- och rotskörden varit 
fortsättningsvis bättre än mätarens. Sockerhalt 
som mätaren. Varierande med stocklöpare i tre 
års försök. Har visat Aphanomyces-tolerans un-
der lindrig angrepp.

Darnella KWS (KWS 2016) tydligt bättre rot-
skörd och sockerhalt än mätaren åren 2013–2015. 
Känslig för Ramularia när mycket Ramularia 
förekommer. Skall sprutas vid risk för angrepp. 
Kan bilda stocklöpare efter mycket tidig sådd. 

Leonella KWS (KWS 2016) ny nematodtolerant 
sort. Rot- och sockerskörd på fält utan nema-
toder samma som mätarens. Sockerhalten tyd-
ligt bättre än mätaren. På fält med nematoder 
medelmåttlig rotskörd jämfört med andra ne-
matodsorter.

Columbus (Strube 2013) Rot- och sockerskörden 
en aning lägre än mätarens 2013–2015. Under 
åren 2010–2015 inga stocklöpare. I försök jäm-
nare uppkomst än de andra sorterna. 

Adler (Strube 2016) Ny nematodtolerant sort. 
Rotskörd och sockerhalt på fält utan nematoder 
tydligt lägre än mätarens. På fält med nematoder 
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medelmåttlig rotskörd jämfört med andra nema-
todsorter.

Kudu (SESVanderHave 2016) Sockerskörd och 
-halt i klass med mätaren i försök 2013–2015.

Tipi (SESVanderHave 2015) Nematodtolerant 
sort. Rotskörd på fält utan nematoder tydligt 
lägre än mätarens 2013–2015. Sockerhalt i klass 
med mätaren. På fält med nematoder medel-
måttlig rotskörd jämfört med andra nematods-
orter.

SY Muse (Syngenta 2012) Socker- och rotskör-
den i klass med mätaren 2013–2015. Sockerhal-
ten i klass med mätaren. Några stocklöpare i tre 
års försök, kan bilda stocklöpare efter mycket 
tidig sådd. Varierande med Ramularia, känslig 
när mycket Ramularia förekommer. Skall spru-
tas vid risk för angrepp. Aphanomyces-tolerans 
under lindrigt angrepp.

Smash (Syngenta 2014) Socker- och rotskörden 
bättre än mätarens 2011–2015. Sockerhalten bättre 
än mätarens 2013–2015. Kan bilda stocklöpare ef-
ter mycket tidig sådd. Varierande med Ramularia.

Music (Syngenta 2016) Socker- och rotskörden 
bättre än mätarens 2013–2015. Sockerhalten tyd-
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ligt bättre än mätarens. Har visat Aphanomyces-
tolerans under lindrig angrepp.

Gallop (Syngenta 2016) ny nematodtolerant 
sort. Rotskörd och sockerhalt på fält utan nema-
toder i klass med mätaren. På fält med nema-
toder tydligt bättre rotskörd jämfört med andra 
nematodsorter.

Princeton (Maribo Seed 2014) Socker- och rot-

skörden bättre än mätarens 2011–2015. Socker-
halten aningen lägre än mätarens. Varierande 
med stocklöpare. Varierande med Ramularia, 
känslig när mycket Ramularia förekommer. 
Skall sprutas vid risk för angrepp.

Flexness (Maribo Seed 2015) Socker- och rot-
skörden bättre än mätarens 2012–2015. Socker-
halten i klass med mätaren. Några stocklöpare. 
Ramularia-tolerans under lindrigt angrepp.

Sorternas odlingssäkerhet på basis av försöksresultat från åren 2013–2015.

Arvioita lajikkeista vuosien 2013–2015 kokeiden perusteella
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Aphanomyces Ankeroinen Ramularia
Smash Syngenta 2014 + - - ++ ++ ++
SY Muse Syngenta 2012 + +* - - + + +
Music Syngenta 2016 + + - + ++ ++ ++
Gallop Syngenta 2016 + + + + + + +
Diana KWS KWS 2011 + +* -- -- + + +
Darnella KWS KWS 2016 + --* - +++ ++ ++
Leonella KWS KWS 2016 + + - + + ++ ++
Kudu SesVanderHave 2016 + -- + - + ++
Tipi SesVanderHave 2015 + + -- - - + -
Columbus Strube 2013 ++ - +++ - + ++
Adler Strube 2016 + + -- - - + -
Flexness Maribo Seed 2015 ++ + - ++ + ++
Princeton Maribo Seed 2014 + + + + ++ + ++

--* Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa

- Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa

+* Lajikkeella jonkin verran Aphanomyces sietoa keväällä

(+) Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa

+ Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen

++ Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi

+++ Lajike tässä ominaisuudessa hyvä

Tauti/tuholaisten sieto
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Susanna Muurinen, Marte Römer-Lindroos
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Låg skörd
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Paras vastus ankeroisille 

Houkutteleva Hinta 

Strube on lanseerannut ensimmäisen ankeroiskestävän juurikaslajikkeen nimeltä adler.  
Nyt ei ole siis mitään syytä valita tavallista lajiketta saneerauskasvin tai muun välikasvin 
jälkeen, kun voit ostaa samalla hintaa adler-ankeroislajikkeen! 

Jos epäilet vähänkin ankeroisongelmaa juurikaslohkoillasi, kokeile adler-lajiketta! 

•	 Hyvä juurisato

•	 Korkea sokeripitoisuus

•	 Ankeroiskestävä lajike
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Sockerbetan är en tvåårig växt som normalt 
inte skall producera frön det första od-
lingsåret. Till följd av vissa omständigheter 

kan man ändå ibland under sensommaren se ca 
1 meter höga blomstjälkar/fröstockar sticka upp 
i betfälten. Fröstockarna kan om de lämnas kvar, 
bilda groende frön. Dessa kan bibehålla sin gro-
barhet i marken i upp till 20 år och kan bli som 
härdar av vildbetor, vilka som värst kan omöjlig-
göra en fortsatt betodling.

Det behövs normalt en 10–14 veckor lång sval 
period med en temperatur på + 4–12 °C i kom-
bination med längre dagar för att betan skall 
börja göra frön. Denna tid kallas för vernalise-
ringsperiod och dess längd kan variera till följd 
av olika orsaker. Korta tider med nattfrost har 
ingen nämnvärd betydelse för vernaliseringen. 
Följande faktorer påverkar hur lätt en sort bildar 
fröstockar:

– genetiska skillnader
– betans vernalisering kan ha startat redan un-

der fröodlingsåret, skillnader mellan fröod-
lingsår

– främmande pollen kan ha smittat betan under 
fröodlingsåret, d.v.s. det har skett en inkors-
ning

– när i plantans utvecklingsfas vernaliserings-
perioden inträffar; plantorna torde vara som 
mest känsliga i 4–6 bladsstadiet.

Stocklöpning 
– ett komplicerat fenomen

Betfröproducenterna testar årligen fröpartier-
nas benägenhet att göra fröstock. Detta gör man 
genom att så frön i växthus på hösten eller i fält 
tidigt på vårvintern. I dessa försök upptäcks 
eventuella inkorsningar. Dessutom görs särskil-
da försök där man i förädlingsarbetet utvärde-
rar hur känsliga olika förädlingslinjer är. Vissa 
sorter är inte överhuvudtaget anpassade för 
finländskt klimat. Alla sorter som kommer ut på 
marknaden i Finland, testas under tre år av Cen-
tralen för Sockerbetsforskning. Det händer nu 
och då att man är tvungen att kassera någon sort 
p.g.a. att den har visat sig vara alltför känslig för 
att bilda fröstockar i finländskt klimat.

Trots gedigen kvalitetskontroll och sorturval 
händer det sig ändå ibland att det bildas rätt 
många fröstockar i betfälten. Ofta förknippas 
detta med en mycket tidig sådd i kombination 
med en sval vädertyp därefter. Så var fallet i 
Finland också senaste år, det var uteslutande 
de först sådda betfälten som hade problem, och 
man kunde även se samma fenomen i många 
morotsfält. T.ex. i Sverige varnar man betodlarna 
för att så extremt tidigt, eftersom man vet att ris-
ken för problem med stocklöpare då växer. I Fin-
land har vi däremot en så kort växtperiod att här 
måste vi så betorna genast då det går, men helst 
ändå inte förrän mitten på april, p.g.a. risken för 
både stocklöpare och frostskador.
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Syngenta / Henrik Svärd,  betfrörepresentant

Alla fröstockar som bildas ser inte lika ut, utan 
man kan särskilja mellan fyra olika typer:

– buskformiga, vilka inte överhuvudtaget gör 
någon egentlig betrot. Dessa former av stock-
löpare uppstår ofta till följd av inkorsningar.  

– pelarformade, vilka ofta har en helt vanlig bet-
rot

– sidostock, vilken växer ut från sidan i höjd 
med de nedre bladanlagen. Detta fenomen 
syntes speciellt under senaste år (2015) och up-
penbarade sig först rätt sent på sommaren.

– överåriga, övervintrade betor och betnackor 
från föregående år. Vissa år finns det rätt 
många sådana då man odlar betor efter betor.

En del odlare kallar de buskformiga fröstock-
arna för vildbetor och är av den åsikten att det är 
endast dessa som man bör plocka bort. Faktum 
är att alla är fröstockar och de kan alla bilda gro-
ende frön, som kan bli till vildbetor, oberoende 
av hur de har sett ut i fältet. Riktigt sent upp-
komna fröstockar som sticker upp efter medlet 
av augusti hinner inte bilda groende frön, såda-
na kan man därför lämna kvar i åkern.

Fröstockarna/vildbetorna bör alltid plockas 
bort ifall de har kommit upp redan under juli 
månad. Arbetet går då rätt fort, eftersom man 
då ännu kan lämna dem kvar i fältet utan att det 
finns risk för att det skall bli groende frön av de 
kvarlämnade fröstockarna. Bryt ändå av själva 
stjälken från betan, så att den inte får näring att 
växa vidare. Av samma orsak går det att lämna 

Exempel på en beta där det har bildats 
en sidostock (sidoblomstjälk).

kvar även senare bortplockade fröstockar, ifall 
dessa har utvecklats först senare på sommaren.   
En del odlare tycker att det är fröförädlarnas fel 
och ansvar att det blir fröstockar. Ingen kan ändå 
rå på vädrets makter och ibland kan förhållan-
den helt enkelt bli sådana, att en sort som nor-
malt inte bildar fröstockar, plötsligt bara gör det. 
Detta är något som man ser hos sorter från alla 
fröförädlare och är antagligen något som vi ald-
rig kommer att bli helt av med. Ett gott råd kan 
därför vara att inte så hela gården och alla betfält 
med en och samma betsort, det är sällan som alla 
sorter får problem med fröstockar, åtminstone 
inte samma år.



Juhani Suomi  •  Tel. +358 400 564268  •  juhani.suomi@sesvanderhave.com

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

• Isku ankeroista vastaan    

• Erinomainen juurenmuoto     

• Hyvä taimettuja 

tipi
matoja vai mammonaa? 
jos valitsit jälkimmäisen seuraava 
valintasi on selvä: tipi!



                                Juurikassarka • Betfältet 3/2015  –  47

 Yhteystiedot 

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

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@nordzucker.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    tero.tanner@nordzucker.com 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 
  



Granaattiomenalohi
6 annosta

SaariStolaiSleipä
3 kpl 

1 l piimää
75 g hiivaa

3 dl Dansukker tummaa siirappia
3 dl kaljamaltaita

3 dl vehnä- tai ruisleseitä
3 dl ruisjauhoja

1 rkl suolaa
10 dl vehnäjauhoja

Voiteluun
0,25 dl Dansukker tummaa siirappia  

0,75 dl vettä

Lämmitä piimä ja sekoita joukkoon hiiva ja muut 
ainekset. Anna taikinan nousta 1½ tuntia.

Jaa taikina kolmeen litran kartonkivuokaan. Paista 
leipiä uunin alimmalla ritilätasolla 175 asteessa 

noin 2 tuntia. Valele siirappivedellä, kun leivät ovat 
kypsyneet noin 1½ tuntia.

Kumoa kypsät leivät vuoista ritilälle liinan alle 
jäähtymään.

Anna leipien tekeytyä viileässä 2–3 päivää.  

500 g lohifileetä
25 g karkeaa merisuolaa

15 g Dansukker taloussokeria
1 ruukku tilliä

1 granaattiomena

Pyyhkäise lohifileen pinta talouspaperilla. 
Sekoita suola, sokeri, silputut tillinvarret ja osa 

lehdistä sekä granaattiomenan puolikkaan sieme-
net. Rouhi seosta hiukan niin että granaattiomenan 
siemenistä irtoava mehu värjää seoksen punaiseksi. 
Laita lohifilee pieneen vuokaan nahkapuoli alaspäin 
ja levitä suolaseos pinnalle. Peitä vuoka kelmulla, 

siirrä jääkaappiin ja anna maustua 6 tunnista 
seuraavan päivään. 

Nosta lohifilee vuoasta, pyyhkäise suolaseos 
pinnasta ja leikkaa filee suoriksi ja ohuiksi viipaleiksi 
kalan nahkaa myöten. Siirrä viipaleet tarjoiluvadille, 
silppua yrttiä ja kopistele granaattiomenan puolik-

kaasta siemenet viipaleiden päälle. 


