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Toimialasopimus
vuodelle 2016

V

iljelyvuoden 2016 toimialasopimusneuvottelut aloitettiin hyvissä ajoin syksyllä
2015. Neuvotteluja käytiin tiiviisti ja hyvässä hengessä. Valitettavasti ratkaisua ei saatu
aikaiseksi ilman ulkopuolisen välittäjän apua.
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman välittäjän Heimo Hanhilahden johdolla toimialasopimus saatiin sovittua 24.3.2016. Päivää myöhemmin kuin vuotta aikaisemmin.
Muutosta vuoden 2015 sopimukseen on vain
muuttunut juurikkaan hinta. Hinta vuodelle
2016 laskee keskimäärin noin 0,92 €/tonni puhdasta juurikasta. Leikkauksesta vuoteen 2015
verrattuna kuitenkin luovutaan, jos EU:n raportoidun valkosokerin vuoden 2016 12 kuukauden
keskiarvojen keskiarvo ylittää 490 €/tn valkosokeria. Muut viljelyehdot vuodelle 2016 pysyvät ennallaan.
Ensimmäisen kerran välittäjää toimialasopimusneuvotteluihin haki MTKn juurikasvaliokunta
viljelyvuodelle 2015. Tällä vuodelle 2016 jumiutuneiden sopimusneuvotteluiden takia välittäjää
haki Sucros. Kumpanakin vuonna sopimukseen
pääsy on mennyt hyvin myöhään, minkä vuoksi
Sucroksen mahdollisuus viljelijärekrytointiin on
jäänyt olemattomaksi ja tämä näkyy myös viljelijämäärissä.
Sokerijuurikkaan viljelyssä juurikkaasta maksettava hinta on tietenkin äärimmäisen tärkeä asia.

Mutta jotta Sucroksella on mahdollisuus maksaa
juurikkaasta, pitää mm. raaka-aineen määrä Säkylän tehtaalla olla sellainen, joka mahdollistaa
taloudellisen kilpailukyvyn. Mitä enemmän
Sucroksella on aikaa hakea uusia viljelijöitä ja
turvata vanhojen viljelijöiden jatko, sen paremmin Sucros pystyy maksamaan juurikkaasta.
Tulevaisuudessa on paljon mahdollisuuksia
suomalaiselle sokerin tuotannolle. Tämän vuoksi olemme jälleen investoimassa voimakkaasti
Säkylän tehtaaseen ja mm. olemme lanseeraamassa 100% kotimaisen taloussokerin. Me uskomme voimakkaasti suomalaiseen sokeriin.
Se mitä olen kirjoittanut ennenkin, toistan sen
uudelleen, on että meidän tulee yhdessä (MTK:n
juurikasvaliokunta ja Sucros) siirtää katsetta tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja jättää historian
painolastit taakse. Menneisyydessä rypeminen
ei helpota millään lailla tulevaisuuden toimintaa. Historia tulee tuntea, mutta siihen ei saa jymähtää.
Tärkeimpänä tavoitteena näen, että meidän tulee saada toimialasopimus aikaiseksi riittävän
ajoissa, jotta viljelyehdot ovat kaikkien tiedossa
riittävän aikaisin, jotta mahdollistamme suuren
raaka-ainemäärän Säkylän tehtaalle.
Hyvää viljelyvuotta 2016

Tero Tanner
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Löydät meidät nyt Facebookista ja Instagramista
nimellä Sokeria Suomesta. Sivut esittelevät suomalaista
sokerintuotantoa pellolta pöytään.
Tervetuloa seuraamaan!
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Uusi
konsulentti

O

len Fanni Heinonen ja aloitin Sucroksen
viljelykonsulenttina huhtikuun alussa.
Toimin Marika Muntolan äitiysloman
sijaisena ja toimialueenani tulee olemaan Salon
seutu ja Häme. Työhuoneeni sijaitsee Säkylässä.
Kotoisin olen Salon Kuusjoelta pieneltä kasvinviljelytilalta. Valmistuin Helsingin yliopistosta
agronomiksi keväällä 2015 pääaineenani kasvinviljelytieteet. Valmistuttuani jäin vielä vuodeksi
Viikkiin työskentelemään. Toimin siellä projektikoordinaattorina öljykasvien jalostuksen parissa projektissa, jossa olin työskennellyt usean
vuoden aikana myös opintojen ohessa. Uusi työ
kuitenkin kutsui, ja samalla kasvilajin vaihto.
Sokerijuurikkaasta minulla on paljon uutta opittavaa edessä. Tarinat kesistä juurikaspelloilla
ja tuhansista harvennetuista rivimetreistä ovat
kuitenkin tuttuja perheen ja sukulaisten piiristä.

Viime vuoden lopulla muutimme takaisin kotitilalleni sukupolvenvaihdos mielessämme. Ei siis
muuta kuin kohti uusia haasteita!

GRIMMe - kylvöstä nostoon
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Markus Pratelli
Myynti Sokerijuurikaskoneiden
+46-72- 858 25 67
mp@grimme.dk

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

Roland Rosenback
Myynti, Suomi

0400- 433 231
rr@grimme.dk

www.grimme.dk
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IIRB Seminaari 2015
Itävallassa
Torjunta-aineresistenssin hallinta
sokerijuurikkaalla
Seminaari pidettiin 10.-11.9.2015, Frauenkirchenin kaupungissa, joka sijaitsee noin 60 km
päässä Wienistä. Seminaari oli järjestetty yhdessä AGRANA Research and Innovation Center
(ARIC) ja AGRANA Zucker GmbH:n kanssa.
Osallistujia oli noin 130 yli 20 maasta.
Rikkakasvien, kasvitautien ja tuhohyönteisten
kestävyys torjunta-aineille eli resistenssi tarkoittaa sitä, että on tapahtunut perinnöllinen muutos torjuttavan kohteen herkkyydessä torjuntaaineille. Tehokkaalla kestävyyden hallinnalla
pyritään säilyttämään käytössä olevien torjuntaaineiden tehokkuus ja minimoimaan riski kestävyyden kehittymiselle.
Seminaarissa oli neljä sessiota. Ensimmäisenä
päivänä esitelmissä keskityttiin tautiaineiden
ja rhizomanian kestävyyden hallintaan. Toisena
päivänä olivat vuorossa tuhoeläin- ja rikka-aineresistenssihallinta. Esitelmät käsittelivät kaikkia näitä osa-alueita ja niissä esiteltiin monipuolisesti eri maiden tutkimustuloksia. Iltapäivällä
teimme peltokierroksia, joissa meille esiteltiin eri
juurikaskokeita. Ensin siemenjalostajat kertoivat
mm. eri lajikkeiden eroista lehtilaikkutautia vastaan. Toisella pellolla tutustuimme Cercosporalehtilaikkutaudin torjuntaan ja kolmannella esiteltiin rhizomania- ja ankeroiskokeita.
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Jalostajat esittelivät eri lajikkeita ja niiden
eroja Cercosporan sietokyvyssä.

Tautiaine- ja rhizomaniaresistenssi

tetään IPM-periaatteita ja neuvotaan viljelijöitä,
milloin ruiskutusta tarvitaan. Siitä, johtaako alhainen annosmäärä resistenssin kehittymiseen,
on kiistelty 30 vuoden ajan. Jørgensen suositteli,
että huonotehoisemman aineen määrä pidetään
mahdollisimman alhaisena ja toisen tehokkaan
aineen määrä maksimissa. Hänen mukaansa
antiresistenssistrategiaan kuuluvat ruiskutuskertojen vähentäminen, eri tavoin vaikuttavien
tehoaineiden sekoittaminen ja käyttäminen,
suositeltujen määrien käyttäminen (liian korkea
määrä lisää resistenssiriskiä) sekä huonotehoisilla aineilla tehtävien peräkkäisten ruiskutusten
välttäminen.

Professori Lise Nistrup Jørgensen Århusin
yliopistosta kertoi, että tautiaineresistenssi
on erittäin tärkeä ja ajankohtainen asia, koska
markkinoilla on vain vähän valmisteita. Siksi
on tärkeää, että ei käytetä heikkotehoisia valmisteita lehtitautien torjuntaan ja ruiskutus
tehdään vain, kun sitä tarvitaan. Tämä alentaa
viljelijän kustannuksia, kun samalla myös käy-

Tohtori Friedrich Kempl ARIC:sta kertoi, miten
Itävallassa lehtitautiresistenssi on kehittynyt ja
mitä torjuntastrategioita suositellaan. Vielä vuosina 2010–11 triatsoli- ja stobiluriini-tankkiseokset toimivat hyvin Cercospora-lehtilaikkutaudin
torjunnassa juurikkaalla. Vuona 2012 havaittiin
ensimmäistä kertaa strobiluriini-resistenssi ja
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2013–14 strobiluriini-resistenssi levisi nopeasti.
Itävallassa 2015 tautiainestrategia pohjautui siihen, että vältettiin alttiiden lajikkeiden viljelyä,
jätettiin riittävä etäisyys edellisvuoden juurikaspeltoihin, käytettiin tankkiseoksia ja ajoitettiin
ruiskutus ajankohtaan, jolloin tautiruiskutuksella on paras teho.
Vaikka Rhizomania-taudista ei Suomessa ole
havaintoja, muualla Euroopassa ja USA:ssa se
on tuhoisa juurikkaan kasvitauti. Tohtori Mark
Varrelmann IfZ:stä kertoi, että rhizomania vaikuttaa merkittävästi juurten kasvuun, siten että
ne jäävät pieniksi, epämuo,toisiksi ja haaroittuvat runsaasti ja naatti kellastuu. Tautia esiintyy kahta typpiä BNYVV (necrotic yellow vein
virus, Polymyxa betae -sienen levittämä tauti) ja
BSBMV (maalevintäinen mosaiikkivirus). Juurikkaalla merkittävimmät kestävyyden geenit
ovat peräisin Beta vulgaris ssp. vulgaris Holly Sugar Company (Rz1-geeni) lajikkeesta ja Beta vulgaris ssp. maritima Accession WB42 (Rz2-geeni)
lajikkeesta. Kun juurikkaaseen on lisätty molemmat geenit (Rz1+Rz2), on saavutettu parempi
kestävyys kuin Rz1:llä yksin. Eri maissa on tehty
havaintoja, että tietyt rhizomania-kannat ovat jo
murtaneet Rz1 geenin aikaansaaman kestävyyden. Näitä kestävyysgeenejä on juurikkaissa ollut jo pitkään ja niiden aikaansaama kestävyys
rhizomaniaa vastaan on säilynyt yllättävän pitkään.

Tuhoeläinaineresistenssi
On selvää, että vähentämällä tuhohyönteisten
altistumista torjunta-aineille voidaan vähentää
resistenssin muodostumista, kertoi Steve Ellis,
ADAS:sta Englannista. Uusia tuhohyönteisaineita on rekisteröity viime vuosikymmenten aikana aina vaan vähemmän, kun samanaikaisesti
ruiskutettava peltoala ovat kasvanut huomattavasti.

Rikka-aineresistenssi
Aarhusin yliopiston Per Kudskin mukaan rikkaaineresistenssi on lisääntynyt jyrkästi vuodesta
1975 lähtien joka puolella maailmaa. Rikkakasvilajeista eniten kestävyyttä esiintyy Poaceae- ja
Astaracaceae heimon kasveissa, joista ensimmäi-

Posteriesityksissä kerrottiin tarkemmin
peltokierrosten aiheiseen liittyviä asioita.
seen kuuluvat heinäkasvit ja toiseen mm. valvatti ja ohdake. Tehoaineresistenssiä löytyy eniten
ALS-inhibiittoreilla (pienannosaineilla, johon
ryhmään kuuluu mm. Safari) ja yhteyttämisen
inhibiittoreilla (mm. Goltix, Target). Maailmalla
tulee uusia tehoaineita markkinoille enää vähän,
ja trendi on edelleen aleneva. Tohtori Stephen
Moss kertoi lisäksi, että rikka-aineresistenssiä on
todettu jo 246 rikkakasvilajilla ja 66 eri maassa.
EU:ssa merkittävimmät rikka-aineita kestävät
rikkakasvilajit ovat rikkapuntarpää ja unikko.
Erittäin mielenkiintoinen oli Gentin yliopiston
professorin Benny De Cauwerin esitelmä, jossa
hän kertoi, että savikalla metamitroni ei enää tehoa ja syynä siihen on savikan geenissä tapahtunut luonnollinen mutaatio. Belgiassa ensimmäiset ongelmat kestävästä savikasta juurikkaalla
tehtiin vuonan 2000 ja vuonna 2010 yksi mutaation biotyypeistä oli levinnyt jo koko viljelyalueelle. Tämä johtui siitä, että samaan ryhmään
kuuluvia aineita käytetään juurikkaan viljelykierrossa mm. perunalla, maissilla ja vihanneksilla. Resistenssin ehkäisyssä on tärkeää se, että
estetään biotyyppien leviäminen (savikka ei saa
muodostaa siemeniä), estetään suurien savikkapopulaatioiden muodostuminen ja havainnoidaan mahdollinen resistenssi aikaisessa vaiheessa. Savikan siemenet säilyvät maassa pitkään
elinvoimaisina, mikä tekee ongelmasta vaikean.

Marja Turakainen
Juurikassarka • Betfältet 1/2016 –
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Säkylän juurikasvastaanotto tällä hetkellä, kun vanha vastaanotto on purettu.

Sucros investoi molempiin
tehtaisiinsa

S

ucros investoi molempiin tehtaisiinsa merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Varsinaisiin investointeihin käytetään rahaa yli
5 miljoonaa euroa ja lisäksi tehdään noin miljoonalla eurolla parantavaa kunnossapitoa. Nämä
tulevat siis normaalin kunnossapidon lisäksi.
Investoinnit jakautuvat melko lailla tasan Säkylän ja Porkkalan tehtaan välillä.
Säkylän tehtaan suurin investointi on juurikkaan vastaanoton tehostaminen. Juurikkaiden
vesipurku muutetaan kuivapuruksi laajassa
projektissa, jota on jo aloitettu alkutalven aikana. Muutoksen myötä juurikkaiden purku no-

peutuu ja tehtaan prosessi tehostuu. Remontin
yhteydessä poistetaan myös monia vanhoja laitteita, mikä taas vähentää huollettavia kohteita ja
parantaa tehokkuutta.
Lisäksi Säkylän tehtaalla tehdään lukuisia muita parannuksia, muun muassa uusitaan sokerin
tuoteseuloja, päivitetään automaatiojärjestelmää
ja uusitaan kivenerotin.
Kirkkonummella sijaitsevassa Porkkalan sokeripuhdistamossa panostetaan muun muassa raakasokerin liuotuksen parantamiseen, sähkönjakelun ja tuoteturvallisuuden varmistamiseen
sekä vakuumijärjestelmän toimivuuteen.
Säkylässä toteutettiin kaksi vuotta sitten merkittävä investointi haihduttamon laajennukseen.
Sen avulla saatiin tehtaan energiatehokkuutta
parannettua nykyajan vaatimuksia vastaavalle
tasolle. Kun nyt tänä vuonna uusitaan juurikkaan vastaanottojärjestelyt, alkaa tehdas olla
kaiken kaikkiaan ”hyvässä iskussa”. Tavoitteena on lisätä tuotantoa kiintiöjärjestelmän päättymisen jälkeen kiintiön 81 000 tonnin tasosta yli
100 000 tonniin.

Entinen juurikkaiden vesipurku.
Sune Berghäll
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Kasvinsuojelu 2016

Ohjeet kesän 2016 juurikkaan
kasvinsuojeluun

S

okerijuurikkaan rikkakasvintorjuntaan on
tullut jokunen muutos edellisvuoteen verrattuna. Target SC on tullut Metafol 700 SC
tilalle. Target SC:n sisältää saman määrän metamitronia 700 g/l, kuin edeltäjänsä. Heinämäisten rikkakasvien kuten mm. kylänurmikan torjuntaan on hyväksytty uusi valmiste Select Plus.
Gaucho-valmisteelta toistuvan käytön rajoitus
on poistettu ja Gaucho peitattua siementä saa
käyttää joka vuosi samalla lohkolla.

Siementen peittausvalmisteiden
käyttörajoitukset
Keväästä 2016 alkaen on sallittua käyttää
Gaucho-valmisteella peitattua sokerijuurikkaan
siementä joka vuosi samalla kasvulohkolla.
Cruiser, Gaucho ja Poncho Beta ovat tuhohyönteisten torjuntaan käytettäviä peittausaineita.
Jos esikasvina on ollut orgaanista ainesta maahan jättävä kasvi (nurmi tai vilja) tai pellolla on
käytetty karjanlantaa, esiintyy maassa eläviä
tuholaisia yleensä enemmän. Näille lohkoille
suositellaan Poncho Beta -peitattua siementä. Lisäksi siemenet peitataan Tachigaren- ja Thiram
-valmisteilla taimipoltetta vastaan.

Suojaetäisyys talousvesikaivoihin ja
lähteisiin
Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen
ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään
30–100 metrin levyinen Cruiser-, Poncho Betasekä Gaucho-peitatulla siemenellä viljelemätön
suojavyöhyke.
Lisäksi Cruiserilla ja Poncho Betalla peitatun siemenen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Tuhohyönteisten torjuntaruiskutukset
Cruiser-, Gaucho- tai Poncho Beta -peittaus on
yleensä riittävä kirppojen ja luteiden torjuntaan.
Jos kuitenkin tuhohyönteisten torjuntaruiskutus
on tarpeen, se on tehtävä heti juurikkaan taimettumisen jälkeen, tarkkailun ja havaintojen perusteella. Kirppojen torjuntakynnys, jos kirpat
ovat syöneet taimesta toisen sirkkalehden tai
kirppoja on vähintään 1 kirppa/taimi. Lämpiminä ja kuivina keväinä voi ruiskutus olla tarpeen.
Pahoilla ludealueilla sekä juurikkaan uusinta/
myöhäisissä kylvöissä suositellaan täydentävää
ruiskutusta. Luteille ei ole varsinaisia torjunta-

Taulukko 1. Eri siemenpeittausvalmisteiden käyttörajoitukset. Vaihtoehdosta toiseen siirryttäessä
on huolehdittava, että rajoituksen vähimmäisvaade toteutuu.
Toistuvan käytön rajoitus samalla lohkolla

Gaucho

Käyttö pohjavesialueilla
(luokat I ja II)
Sallittu

Cruiser

Ei sallittu

Saa käyttää
• joka vuosi

Poncho Beta

Ei sallittu

Saa käyttää
• joka toinen vuosi tai
• kahtena peräkkäisenä vuotena - kahden vuoden tauko

Saa käyttää
• joka vuosi

Juurikassarka • Betfältet 1/2016 –
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Taulukko 2. Metamitroni-valmisteiden korkein sallittu käyttömäärä (l tai kg/ha/vuosi) samalla
lohkolla ja valmisteiden käyttö pohjavesialueilla

Goltix 700 SC/70 WG

Target SC/WG

Max. käyttömäärä

Käyttömäärä- tai käyttökertarajoitus

3.0 l tai kg/ha

Max. 0.5-1.5 l/ha/ruiskutuskerta
Saa käyttää 4 kertaa/kasvukausi
Lyhin sallittu käsittelyväli 7 vrk

5.0 l/ha

Saa käyttää 3 kertaa/kasvukausi

kynnyksiä. Lämpiminä keväinä luteet ja kirpat
siirtyvät pellolle aikaisin ja tämän vuoksi ensimmäisen rikkakasviruiskutuksen ajankohta on
torjunnan kannalta liian myöhään.
Juurikaskärpäsen tarkkailu aloitetaan touko–
kesäkuun vaihteessa. Juurikaskärpänen munii
valkoisia munia rykelmään juurikkaan lehtien
alapinnoille. Toukat kaivautuvat lehtien sisään
muodostaen käytäviä. Juurikaskärpäsen torjuntakynnys on 10 munaa/viisilehtinen taimi.
Tuhohyönteisten torjuntaruiskutukset voi tehdä
pyretroidivalmisteilla (Decis Mega EW 50, Karate Zeon-tekniikka, Fastac 50 EC ja Sumi Alpha
5FW) tai dimetoaattivalmisteilla (Danadim
Progress ja Perfekthion 400). Pohjavesialueilla
ei saa käyttää Danadim Progress- eikä Perfekthion -valmisteita ja niitä käytettäessä talousveden
hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden
ympärille tulee jättää vähintään 30–100 m levyinen ruiskuttamaton suojavyöhyke.

Rikkakasvivalmisteiden käyttömäärät
ja niitä koskevat rajoitukset
Safaria ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla
(pohjavesialueluokat I ja II). Tämä kannattaa
ottaa huomioon, jos lohkolla oli viime vuonna
rypsiä tai rapsia, sillä muiden kasvinsuojeluaineiden kuin Safarin teho niihin on huono ja
niistä voi tulla rikkakasviongelma. Nämä lohkot
kannattaa harata.
Taulukossa 2 on esitetty Goltix- ja Target -valmisteiden käyttöön liittyvät rajoitukset. Kasvukauden aikana ei voi siirtyä valmisteesta toiseen,
eli jos päätät käyttää Goltixia maksimimäärän, et
voi enää käyttää Targetia samalla lohkolla.
Safari, Target SC/WG, Betanal SE, Betanal Progress SE, Betasana, Medifam 320 SC ja Tramat 500

10
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Käyttö
pohjavesialueilla
Saa käyttää

Ei saa käyttää

SC valmisteita käytettäessä, talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–100 m levyinen
ruiskuttamaton suojavyöhyke. Traktoriruiskun
täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai
ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
Betanal SE, Betasana, Medifam 320 SC, Betanal
Progress SE ja Tramat 500 SC valmisteiden käyttö pohjavesialueilla on sallittu vain salaojitetuilla pelloilla. Jos pohjamaa on läpäisevää maalajia
(HHt tai sitä karkeampi), voidaan valmistetta
käyttää enintään joka toinen vuosi pienimmällä
mahdollisella annostuksella. Jos pohjamaan maalaji on HHt:aa hienojakoisempaa tai käytetään riviruiskua, voidaan valmistetta käyttää joka vuosi
pienimmällä mahdollisella annoksella.

RIKKAKASVIEN TORJUNTA
Valmisteiden vuosittaiset sallitut
käyttömäärät
Betanal SE:n, Betasanan ja Medifam 320 SC:n
suurimmat sallitut vuosittaiset käyttömäärät on
esitetty taulukossa 3.
Taulukossa 4 on esitetty Tramat 500 SC:n ja Betanal Progress SE:n suurimmat sallitut vuosittaiset käyttömäärät hehtaaria kohti sekä maksimi
etofumesaatin käyttömäärät, kun juurikasta viljellään samalla lohkolla joka vuosi, kahtena vuotena kolmesta tai kerran kolmen vuoden aikana.
Taulukko 3. Eri valmisteiden korkein sallittu
käyttömäärä (l /ha/vuosi) ja tehoaineen määrä
(g/ha) samalla lohkolla.
Käyttömäärä
l/ha/vuosi
Betanal SE
6.0 l/ha
Betasana
6.0 l/ha
Medifam 320 SC
3.0 l/ha

Fenmedifaamin
määrä g/ha/vuosi
960
960
960

Taulukko 4. Tramat 500 SC:n ja Betanal Progress SE:n maksimi käyttömäärät/ha/vuosi sekä etofumesaatin sallitut enimmäiskäyttömäärät eri viljelykierroissa.

Juurikas joka vuosi samalla lohkolla

Tramat 500 SC
l/ha/vuosi

Betanal
Progress SE
l/ha/vuosi

Etofumesaatin
määrä
g/vuosi

0.67

2.9

333

Juurikas kahtena vuotena kolmesta samalla lohkolla

1.0

4.3

500

Juurikas kerran kolmen vuoden aikana/harvemmin

2.0

8.6

1000

Suojaetäisyydet vesistöihin
Jos peltosi rajoittuu vesistöön, suojaetäisyyden
pituus ja suutintyypin valinta löytyvät valmisteen myyntipäällystekstistä.

Uudet juurikaspellot ja edellisvuoden
torjunta-aineiden rajoitukset
Kun viljelyyn otetaan uusia juurikaspeltoja, on
tärkeää selvittää muilla viljelykasveilla käytettyjen rikkakasviaineiden jälkikasvirajoitukset.
Jos lohko on käsitelty ALLY 50 ST:llä, TITUS
WSB:llä, ISOMEXX:illä tai MONITOR:illa ei juurikasta saa viljellä seuraavana vuonna samalla
lohkolla vioittumisriskin vuoksi.
Juurikasta ei saa viljellä samana tai seuraavana
vuonna LOGRAN 20 WG- ja LOGRAN PLUS
OXITRIL -käsittelyn jälkeen.
MUSTANG FORTE -käsittelyn jälkeen on odotettava 14 kk ja ALLY CLASS 50 WG-käsittelyn
jälkeen 18 kk ennen kuin juurikasta voi kylvää
lohkolle. Jos lohkolla on käytetty CLAMOXvalmistetta, juurikasta voidaan viljellä samalla
lohkolla 2 vuoden kuluttua.

Viljelykierto
Sokerijuurikkaan viljelyssä viljelykierto on onnistuneen sadon perusedellytys. Kaikkien välikasvien kasvinsuojelulla on ratkaiseva merkitys juurikkaan kasvinsuojelulle, esim. viljalla
kannattaa valita valmisteet, joilla on hyvä teho
mataraan, tattareihin, saunakukkaan sekä villijuurikkaaseen. Monivuotiset ongelmarikkakasvit kuten pelto-ohdake ja -valvatti, minttu,
ketohanhikki, peltopähkämö sekä juolavehnä
ovat torjuttavissa viljan jälkeen glyfosaatti-ruiskutuksella. Viljalla pelto-ohdakkeeseen ja -valvattiin saadaan erinomainen torjuntateho mm.
MCPA-valmisteilla. Viljelykierto vähentää myös
ramularia-riskiä ja se on ainoa juurikasankeroi-

sen vähentämiskeino. Ankeroisenkestävien öljyretikka- ja valkosinappilajikkeiden lisääminen
viljelykiertoon alentaa ankeroistasoa. Jos lohkolla on juurikasankeroista, ei viljelykierrossa saa
olla rypsiä tai rapsia.

Rikkakasvien optimaalinen torjunta
Ajankohta
Yksivuotisten rikkakasvien onnistuneen torjunnan kannalta on tärkeää, että rikkakasvit ovat
suurelta osin sirkkalehtiasteella tai ensimmäiset kasvulehdet ovat juuri tulleet näkyviin, jolloin ne ovat torjunnan kannalta herkimmillään.
Poikkeus on matara, sen paras torjunta-ajankohta on, kun 1. lehtikiehkura on avautunut. Normaalioloissa ensimmäinen ruiskutus tehdään
18–25 vrk kylvöstä. Toinen ruiskutus tehdään,
kun uudet taimettuneet rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella 7–12 vrk kuluttua ensimmäisestä
ruiskutuksesta ja vastaavasti kolmas ruiskutus
14–16 vrk kuluttua toisesta ruiskutuksesta. Jos
sää on ollut kylmää/kuivaa, uusia rikkakasveja
taimettuu hitaammin ja toista/kolmatta ruiskutusta voi joutua siirtämään muutamalla päivällä
eteenpäin.
Ainemäärät
Normaaleissa ruiskutusoloissa käytettävät ainemäärät savi- ja multamaille löytyvät Taulukoista
5 ja 7 ja kevyille maille taulukoista 6 ja 8. Kuivissa sekä viileissä ja/tai kylmissä oloissa taimettuneet rikkakasvit tarvitsevat suurempia aine- ja
öljymääriä.
Isot rikkakasvit
Jos rikkakasveissa on jo kasvulehdet esillä tai
kasvulehtiä on useampia, tarvitaan torjunta-aineista ja öljystä suurempia määriä. Toinen tapa
on tehdä kaksi ruiskutusta 4–7 vrk välein pienemmillä öljy ja ainemäärillä.
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Täydennysruiskutus
Jos ruiskutuksen teho on jostain syystä jäänyt
huonoksi tai rikkakasvit ovat ehtineet isoiksi
(10–15 cm), täydennysruiskutus kannattaa tehdä
4–5 päivän, viimeistään viikon kuluttua.
Ruiskutusolosuhteet
Rikkakasviruiskutukset tulee ajoittaa aikaiseen
aamuun, kun kaste on haihtunut. Ruiskutussää
on hyvä, kun ilman suhteellinen kosteus on yli
70 prosenttia, lämpötila on yli 15 °C, ilma on tyyni ja maa on riittävän kostea. Jos sää on kylmä
(alle +10 °C), kannattaa ruiskuttaa aamupäivällä
tai päivällä. Kuivalla ja helteisellä säällä (yli +20
°C) ruiskutus pitää ajoittaa aamuyöhön. Kasteisen yön jälkeen ruiskutetaan vasta, kun kaste
on pääosin kuivunut. Ruiskutusta ei saa tehdä
hallayötä ennen tai sen jälkeen. Hallayön jälkeen
kasvien on annettava toipua ennen ruiskutusta.
Öljymäärä
Öljymäärä sopeutetaan olosuhteisiin ja rikkakasvien kokoon. Normaaleissa ruiskutusoloissa
ja rikkakasvien ollessa pääosin sirkkalehtiasteella riittää pienempi määrä öljyä, savi- ja multamailla 0.5–1.0 l/ha ja kevyillä mailla 0.3–0.5 l/
ha. Kuivissa ja/tai kylmissä oloissa tai kun
rikkakasvit ovat isoja, öljymäärät ovat suurimmat, savi- ja multamailla 1.0-1.5 l/ha ja kevyillä
mailla 0.7-1.0 l/ha. Jos päivälämpötila nousee
hellelukemiin, öljymääristä käytetään alhaisimpia määriä, koska suuri öljymäärä voi vioittaa
juurikasta. Hellejaksona ruiskutus suositellaan
tehtäväksi aikaisin aamulla.

YKSIVUOTISTEN ONGELMA
RIKKAKASVIEN TORJUNTA
Matara
Paras teho saadaan mataran ensimmäisen kasvulehtikiehkuran avauduttua. Tehokas mataran torjunta vaatii 1. ruiskutuksessa savimailla
Tramatia 0.3 l/ha ja 2.–3. ruiskutuksessa 0.3–0.4
l/ha ja kevyillä mailla 0.2–0.3 l/ha tai Betanal
Progressista isompia määriä ensimmäisestä ruiskutuksesta lähtien. Lisäksi tarvitaan Goltixien ja
Targetien (1.0 l/kg/ha) hyvää maavaikutusta
(kostea maa). Safarin lisääminen (20–30 g/ha)
tankkiseokseen parantaa mataran torjuntatehoa.
Jos mataraa on jäänyt ruiskutuksista, ja varsin-
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kin kuivissa oloissa, suositellaan harausta toisen
ja kolmannen ruiskutuksen välissä.

Tattaret
Pihatattaren hyvä torjunta perustuu siihen, että
sen torjunta tehdään sirkkalehtivaiheessa. Jos
ensimmäiset kasvulehdet ovat avautuneet, pihatattaren torjunta on vaikeaa. Piha-, kierto- ja
ukontattarien torjunta vaatii tankkiseoksessa
riittävästi Tramatia, 1. ruiskutuksessa savi- ja
multamailla 0.3 l/ha ja 2.– 3. ruiskutuksessa 0.4
l/ha ja kevyillä mailla 0.2–0.3 l/ha jokaisessa
ruiskutuksessa. Betanal Progressia on käytettävä
suurempia määriä jo ensimmäisestä ruiskutuksesta alkaen. Lisäksi tarvitaan hyvää Goltixin ja
Targetin maavaikutusta (kostea maa). Kuivissa
oloissa kannattaa tattarien torjunnassa käyttää
Safari-ohjelmaa 20–30 g/ha jo ensimmäisessä
ruiskutuksessa savi- ja multamailla. Hyvä tulos
edellyttää kuitenkin Safarin lisäämistä vähintään kahteen peräkkäiseen ruiskutukseen. Kiertotatarta jää helposti kuivissa oloissa ensimmäisestä ruiskutuksesta, koska sirkkalehtiasteella se
vaatii Goltixin/Targetin hyvää maavaikutusta.
Kiertotatar saadaan torjuttua vielä kohtalaisen
hyvin ensimmäisen kasvulehden avauduttua.
Ukontatar on herkkä Safarille, kun sen ensimmäinen kasvulehti on avautunut. Myös Hanhentatar saadaan torjuttua Safari-ohjelmalla.
Jos tattarien torjunta jää vaillinaiseksi, on haraaminen suositeltavaa. Tatarpellot kannattaa laittaa viljelykiertoon, jos ruiskutuksista on jäänyt
useampana vuonna runsaasti tattareita.

Peltosaunion eli saunakukan torjunta
Torjunnassa savi- ja multamailla suositellaan
Safari-ohjelmaa jo ensimmäisellä ruiskutuskerralla, sillä 2. ruiskutuksessa peltosauniot ovat
suuria eikä Safarin teho riitä niiden torjumiseksi.
Kevyillä mailla Safaria suositellaan vasta toiseen
ruiskutukseen. Koska pohjavesialueilla ei voi
käyttää Safaria peltosaunion torjunnassa, suositellaan Matrigonin lisäämistä tankkiseokseen
2. ja 3. ruiskutuksessa 40–60 g/ha. Jos peltosauniot ovat jo isoja tai pellolla esiintyy rusokkia, tankkiseokseen lisätään Matrigonia 70 g/
ha tehon lisäämiseksi. Matrigonia ja Safaria saa
sekoittaa samaan tankkiseokseen peltosaunion
torjunnassa. Matrigon tehoaa parhaiten lämpimällä säällä (yli +15 °C). Valmistetta saa käyttää

pohjavesialueilla. Jos peltosaunion torjunta jää
vaillinaiseksi, on haraaminen suositeltavaa. Isot
peltosauniot tulisi kitkeä/niittää ennen kukintaa, muuten ne lisäävät pellon siemenpankkia.
Sauniopellot kannattaa laittaa viljelykiertoon.

Riviruisku-hara
Riviruiskua käytettäessä ensimmäinen ruiskutus tehdään kokoalalle, koska kylvörivien havaitseminen on vaikeaa taimien olleessa pieniä.
Seuraavat ruiskutukset voidaan tehdä riviruisku-haraa käyttäen. Pelkän riviruiskutuksen jälkeen rivivälien haraus on välttämätön toimenpide. Haraus voidaan tehdä 3–4 vrk kuluttua
ruiskutuksesta.

Haraus
Jos ruiskutuksista on jäänyt runsaasti rikkakasveja kuten mataraa, piha- ja kiertotatarta tai
muita kestäviä rikkakasveja tai kovettunut maa
tarvitsee kuohkeuttamista, suositellaan harausta toisen ja/tai kolmannen ruiskutuksen jälkeen.
Jos 1. ja 2. ruiskutuksen torjuntateho on ollut
hyvä, voi kolmannen ruiskutuksen korvata harauksella ennen rivien sulkeutumista. Haraus
tulisi tehdä aikaisintaan 6–8 päivää ruiskutuksen jälkeen, jotta valmiste ehtii vaikuttaa.

YKSIVUOTISTEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA-OHJELMAT
Taulukko 5. Yhden tehoaineen -ohjelma- kolmen ruiskutuksen ohjelma savi- ja multamaat

Taulukko 5. Yhden tehoaineen ruiskutusohjelma savi- ja multamailla.
Savi- ja multamaat

Joka vuosi

1. ruiskutus

l tai kg/ha

l tai kg /ha

l tai kg/ha

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Goltix

Kahtena vuotena kolmesta

Yhtenä vuotena kolmesta

tai
Target

0,5* - 1,0 - 1,6

0,5* - 1,0 - 1,6

0,5* - 1,0 - 1,6

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Tramat

0,15

0,1 - 0,3

0,2 - 0,5

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Betanal/Betasana
Öljy
2. ruiskutus
Goltix
tai
Target

0,5* - 1,0- 1,7

0,5* - 1,0- 1,7

0,5* - 1,0- 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Tramat

0,2

0,2 - 0,3

0,2 - 0,75

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Betanal/Betasana
Öljy
3. ruiskutus
Goltix
tai
Target

0,5* - 1,0- 1,7

0,5* - 1,0- 1,7

0,5* - 1,0- 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Tramat

0,2 - 0,3

0,2 - 0,4

0,2 - 0,75

Betanal/Betasana

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

Öljy

Taulukko 6. Yhden tehoaineen -ohjelma - kolmen ruiskutuksen ohjelma kevyet maat (hieta, hiesu, hiekka)
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Taulukko 6. Yhden tehoaineen ruiskutusohjelma kevyillä mailla
Kevyet maat

Joka vuosi

1. ruiskutus

l tai kg/ha

Kahtena vuotena kolmesta
l tai kg /ha

Yhtenä vuotena kolmesta
l tai kg/ha

Goltix

(0,5*) - 1,0

(0,5*) - 1,0

(0,5*) - 1,0

Target

(0,5*) - 1,0 - 1,5

(0,5*) - 1,0 - 1,5

(0,5*) - 1,0 - 1,5

(Safari)

(15-20 g/ha)

tai
(15-20 g/ha)

(15-20 g/ha)

Betanal/Betasana

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

Öljy

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Betanal/Betasana

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

Öljy

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

2. ruiskutus
Goltix
tai

3. ruiskutus
Goltix
tai
20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Betanal/Betasana

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

Öljy

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

Ruiskutuksissa huomioitavaa:
1. Vesimäärä ruiskutuksissa 150–200 l/ha. Tuulikulkeumaa alentavia suuttimia käytettäessä suositellaan valmisteiden suositusvesimääristä suurinta vesimäärää.
2. Safarin kanssa tankkiseoksena on Goltix 700 SC:n tai Target SC:n käyttömäärä 0.5* l/ha ja Goltix
70 WG:n ja Target WG:n 0.5* kg/ha. Kevyille maille ei suositella ensimmäiseen ruiskutukseen
Safaria vioitusriskin vuoksi.
3. Pohjavesialueilla saa käyttää Goltix 700 SC/70 WG enintään 3.0 l tai kg/vuosi. Sitä vastoin Target
SC/WG ja Safaria ei saa käyttää pohjavesialueilla.
4. Multamailla tarvitaan suurempia määriä metamitronista. Target SC/WG käyttömäärä 1. ruiskutuksessa 2.0 l/kg/ha ja 2. ja 3. ruiskutuksessa 1.5 l/kg/ha.
5. Safaria ei suositella erittäin kuivissa oloissa erityisesti savimailla, jolloin sokerijuurikas on herkkä
ruiskutusvioituksille.
6. Safari-ohjelmaa suositellaan, jos lohkolla on peltosauniota, rusokkia, tattareita, ristikukkaisia rikkakasveja (rypsi, rapsi, lutukka, peltoukonnauris, taskuruohot), kylänurmikkaa, linnunkaalia ja
rautanokkosta. Safaria tarvitaan vähintään kahdessa peräkkäisessä ruiskutuksessa, koska Safari
ei tapa rikkakasveja vaan jarruttaa niiden kehitystä. Rikkakasvit toipuvat yhdestä Safari-käsittelystä.
7. Jos peltosauniota on jäänyt 1. ruiskutuksesta, lisätään 2. ruiskutukseen ja tarvittaessa 3. ruiskutukseen 50–70 g/ha Matrigonia.
8. Matrigonia ei saa ruiskuttaa yhdessä Safari-valmisteen kanssa, mikäli tavoitellaan tehoa peltoohdakkeeseen tai -valvattiin. Siinä tapauksessa Matrigon on ruiskutettava 4 päivää ennen tai 14
päivää Safari-käsittelyn jälkeen, koska on tärkeätä, että ohdakkeet ja valvatit ovat hyvässä kasvussa.
9. Matrigonia saa sekoittaa Safarin kanssa tankkiseokseen peltosaunion torjunnassa.
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Taulukko 7. Progress ohjelma- kolmen ruiskutuksen ohjelma savi- ja multamaat

Taulukko 7. Progress-ohjelma savi- ja multamaat
Savi- ja multamaat

Joka vuosi

Kahtena vuotena kolmesta

Yhtenä vuotena kolmesta

1. ruiskutus

l tai kg/ha

l tai kg /ha

l tai kg/ha

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,6

0,5* - 1,0 - 1,6

0,5* - 1,0 - 1,6

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

0,8 - 1,0

0,8 - 1,4

1,0 - 1,5 - (2,0)

Goltix
tai

Betanal Progress
Betanal/Betasana

1,6 - 1,5

1,6 - 1,3

1,5 - 1,2 - (1,0)

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1.7

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

0,8

0,8 - 1,2

1,0 - 1.5 - (2.0)

Öljy
2. ruiskutus
Goltix
tai

Betanal Progress
Betanal/Betasana

1,6 - 1,5

1,6 - 1,3

1,5 - 1,3 - (1,1)

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1.7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

1,0 - 1,1

1,0 - 1,7

1,0 - 1,5 - (2,0)

1,6 - 1,5

1,6 - 1,3

1,5 - 1,3 - (1,0)

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

Öljy
3. ruiskutus
Goltix
tai

Betanal Progress
Betanal/Betasana
Öljy

10. Medifam 320 SC:n käyttömäärä tankkiseoksessa on 0.8–1.0 l/ha 1.–3. ruiskutuksessa maalajista ja
ruiskutusolosuhteista riippuen.
11. Jos taimissa on havaittavissa heikkokuntoisuutta/vioitusta taimipoltteen, juurikasankeroisen,
hiekkamyrskyn, kuorettumisen tai pakkasen takia, ota yhteys juurikaskonsulenttiin ennen rikkakasviruiskutusta. Poikkeustapauksissa tarvitaan jaettuja torjuntakäsittelyitä, pienempiä torjuntaainemääriä tai ruiskutuksen siirtämistä tilanteesta riippuen.

MONIVUOTISET ONGELMARIKAT
Pelto-ohdake ja -valvatti
Matrigon 72 SG:n käyttömäärä on 165 g/ha tai
2 x 80 g/ha 14 vuorokauden välein. Valmistetta
saa käyttää pohjavesialueilla. Torjuntateho on
paras, kun ohdake on 15–20 cm korkuista ja valvatissa on vähintään 6 kasvulehteä. Matrigonia
ei saa ruiskuttaa tankkiseoksessa Safarin kanssa,
mikäli tavoitellaan hyvää tehoa pelto-ohdakkeeseen tai -valvattiin. Matrigon on ruiskutettava
4 päivää ennen tai 14 päivää Safari-käsittelyn
jälkeen, jotta ohdakkeet ja valvatit ovat hyvässä
kasvussa. Ruiskutushetkellä lämpötilan on olta-

va yli +12 °C. Ruiskutus voidaan aloittaa aamulla lämpötilan ollessa vain +8 °C, jos lämpötilan
odotetaan päivän aikana nopeasti nousevan +15
asteeseen. Ruiskutusta tulee välttää, jos sää on
liian kuiva, kuuma tai kylmä. Ohdakkeen ja valvatin torjunta on tehokkainta viljakasvustosta
viljelykierron aikana ja tehokas torjunta vaatii
useamman välivuoden.

Juolavehnä ja heinämäiset rikkakasvit
Kertakäsittelyssä juolavehnä ruiskutetaan, kun
siinä on 4–6 kasvulehteä ja se on 20–30 cm korkeaa. Jaetussa käsittelyssä ensimmäinen ruiskutus
tehdään, kun juolavehnässä on 3–5 kasvulehteä,
Juurikassarka • Betfältet 1/2016 –
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Taulukko 8. Progress-ohjelma - kolmen ruiskutuksen ohjelma kevyet maat (hiesu, hieta, hiekka)

Taulukko 8. Progress-ohjelma kevyet maat
Kevyet maat

Joka vuosi

Kahtena vuotena kolmesta

Yhtenä vuotena kolmesta

1. ruiskutus

l tai kg/ha

l tai kg /ha

l tai kg/ha

Goltix

(0,5*) - 1,0

(0,5*) - 1,0

(0,5*) - 1,0

Target

(0,5*) - 1,0 - 1,5

(0,5*) - 1,0 - 1,5

(0,5*) - 1,0 - 1,5

(Safari)

(20 - 25 g/ha)

(20 - 25 g/ha)

(20 - 25 g/ha)

Betanal Progress

0,6 - 0,8

0,8 - 1,0

0,8 -1,0 - 1,5

Betanal/Betasana

1,0 - 1,3

1,5 - 1,0

1,5 - 1,3 - 1,1

Öljy

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Betanal Progress

0,6 - 1,0

0,8 - 1,2

1,0 - 1,5 - 2,0

Betanal/Betasana

1,0 - 1,5

1,5 - 1.0

1,6 -1,3 - 1,1

Öljy

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Betanal Progress

1,0 - 1,1

1.0 - 1,5

1,0 - 1,5 - 2,0

Betanal/Betasana

1,0 - 1,5

1,5 - 1,0

1,6 - 1,3 - 1,2

Öljy

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

tai

2. ruiskutus
Goltix
tai

3. ruiskutus
Goltix
tai

toinen noin kolmen viikon kuluttua, kuitenkin
ennen juurikaskasvuston umpeutumista.
Juolavehnän torjuntaan on hyväksytty AGIL 100
EC (varoaika 60 vrk), TARGA SUPER 5 SC (varoaika 110 vrk), FOCUS ULTRA (varoaika 65 vrk),
STRATOS ULTRA (varoaika 65 vrk) ja SELECT
PLUS (varoaika 56 vrk). Agilia ja Targa Superia
voi käyttää pohjavesialueilla, sitä vastoin Focus
Ultran, Stratos Ultran ja Select Plussan käyttö
pohjavesialueilla on kielletty. Talousvedenhankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30–100 metrin levyinen Focus Ultra, Stratos Ultra tai Select Plus
-valmisteella käsittelemätön suojavyöhyke ja
niiden käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.
Select Plussan käyttömäärä torjuttaessa hukkakauraa, mäkikattaraa, jääntiviljaa, raiheinää, kylänurmikkaa, karheanurmikkaa ja niittynurmikkaa on 1,0 l/ha 2-lehtiasteelta alkaen ja juolaveh-
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nän torjunnassa 2.0 l/ha ja vesimäärä 200–400
l/ha. Valmiste sisältää kiinnitteen. Select Plus
-käsittelyn ja muulla valmisteella tehtävän ruiskutuksen väliin on jätettävä vähintään 7 vrk.
Tavallisen rikkakasviruiskutuksen ja juolavehnän torjunnan väliin suositellaan vähintään 3
päivää, ettei valmisteen teho juolavehnään heikkene. Juolavehnän torjuntaan sokerijuurikkaalla
ei suositella tankkiseoksia muiden rikkakasvien
torjunta-aineiden kanssa tehon heikkenemisen
vuoksi. Juolavehnän torjunnassa on erityisesti
tärkeää, että maata ei muokata viikon kuluessa
ruiskutuksesta.

Reglone
Reglonea saa käyttää kasvuston tuhoamiseen
juurikkaan uusintakylvöissä sekä rikkakasvien
torjuntaan hyvissä ajoin ennen juurikkaan taimettumista 1.0–2.0 l/ha + kiinnite. Reglonea ei
saa käyttää varsinaiseen rikkakasvitorjuntaan
juurikkaalla. Valmiste on lehdille ja vihreille ver-

Taulukko 9. Betanal Progress SE vastaavat Tramat 500 SC sekä Betanal SE ja Betasanan käyttömäärät
(l/ha).
Taulukko  9

Betanal
Progress
SE l/ha
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

Tramat
500SC
l/ha
0.12
0.14
0.16
0.18
0.21
0.23
0.25
0.28
0.30
0.32
0.35
0.37
0.39
0.41
0.44
0.46
0.48
0.51
0.53
0.55
0.58
0.60
0.62
0.64
0.67
0.69

Betanal SE/
Betasana 2000
l/ha
0.28
0.34
0.39
0.45
0.65
0.56
0.62
0.68
0.73
0.79
0.84
0.90
0.96
1.01
1.07
1.13
1.18
1.24
1.29
1.35
1.41
1.46
1.52
1.58
1.63
1.69

soille ruiskutettuna vaarallista kaikille kasveille.
Valmistetta ei saa käyttää useammin kuin joka
toinen vuosi samalla lohkolla. Vaihtoehtoisesti
dikvattia sisältäviä valmisteita voidaan kuitenkin käyttää samalla peltolohkolla kahtena
peräkkäisenä vuonna, jos kyseisellä lohkolla ei
sen jälkeen käytetä samaa tehoainetta sisältäviä
valmisteita kahteen vuoteen tai kolmena peräkkäisenä vuonna, jos kyseisellä lohkolla ei sen
jälkeen käytetä samaa tehoainetta sisältäviä valmisteita kolmeen vuoteen.

Touchdown Premium
Touchdown Premiumia saa käyttää ennen juurikkaan taimettumista (1.0–1.5 l/ha + kiinnite
0.5 l/ha). Koska valmiste vaikuttaa kasveihin
ainoastaan vihreiden lehtien ja varsien kautta,
rikkakasvien tulee olla hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän kehittyneitä. Valmistetta voidaan
käyttää myös juurikaskasvuston tuhoamiseen
ennen uusintakylvöä (2.0 l/ha + kiinnite 0.5 l/
ha). Touchdown Premium ruiskutuksissa käytetään 200 l vettä/ha. Valmistetta ei saa sekoittaa
muihin torjunta-aineisiin.

LEHTITAUTIEN TORJUNTA
Ensimmäiset Ramularia beticola-sienen aiheuttamat tautilaikut ilmestyvät juurikkaan lehtiin
heinä-elokuun vaihteessa. Ne ovat ruskeareunaisia, keskeltä harmaita ja epäsäännöllisen
muotoisia. Ramularia-riski on suuri, jos heinäkuun loppu ja elokuun alku ovat sateisia ja sää
on melko lämmin. Kasvusto on ruiskutettava
heti ensimmäisten laikkujen ilmestyessä kasvustoon ja viimeistään elokuun puolivälissä. Voimakkaassa tautipaineessa ja herkillä lajikkeilla
suositellaan uusintaruiskutusta 2–3 viikon kuluttua. Myöhäisissä ruiskutuksissa täytyy ottaa
huomioon valmisteen varoajan pituus.
Juurikkaalla lehtitautien torjuntaan on hyväksytty Tilt 500 EC, Armure, Amistar, Acanto, Comet Pro, Mirador 250 SC. Armurea saa käyttää
vain joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.
Muita valmisteita saa käyttää joka vuosi. Pohjavesialueilla Acanto-valmisteen käyttömäärä ei
saa ylittää 0,5 l/ha/kasvukausi. Muilla valmisteilla ei ole rajoituksia pohjavesialueilla. Taulukossa 4 on esitetty eri valmisteiden käyttömäärät, kun tautitorjuntaruiskutus tehdään kerran
tai käsittelykertoja on kaksi. Kaikkia valmisteita
saa käyttää pohjavesialueilla.

Torjunta-ainekestävyyden ehkäiseminen
Toistuvat ruiskutukset samalla kasvinsuojeluaineella tai samalla tavalla vaikuttavilla kasvinsuojeluaineilla, voivat johtaa vastustuskykyisten
rikkakasvikantojen kehittymiseen. Koska sokerijuurikkaalla eri valmisteita käytetään tankkiseoksessa toimintatavoiltaan erilaisten valmisteiden kanssa, riski vastustuskyvyn kehittymiseen
on pieni.
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Ramularian torjunnassa kestävyyden ehkäisemiseksi ja tehon laajentamiseksi suositellaan
tankkiseoksissa vaikutustavaltaan eri ryhmiin
kuuluvien kasvitautien torjunta-aineiden käyttämistä. Triatsoli-ryhmään kuuluvat Tilt ja Ar-

mure, strobiluriini-ryhmään Amistar, Acanto,
Comet Pro ja Mirador. Monipuolinen ja riittävän
pitkä viljelykierto vähentää merkittävästi kestävyyden kehittymistä.

Taulukko 10. Eri tautiaineiden käyttömäärät ja tankkiseokset, kun kasvusto ruiskutetaan kerran
tai kahdesti (jaettu käsittely). Tankkiseoksissa käytetään samoja määriä kuin jaetussa käsittelyssä esitetyt.
Kertakäsittely (l/ha)

Jaettu käsittely (l/ha)
ruiskutusväli 2–3 viikkoa

0.5*)

2 x Tilt 0.5
2 x Tilt 0.5 + Amistar 0.5
2 x Tilt 0.5 + Comet Pro 0.6
2 x Armure 0.4
2 x Armure 0.4 + Amistar 0.5
2 x Armure 0.4 + Comet Pro 0.6

Triatsoli-ryhmä
Tilt
varoaika 35 vrk

0.4–0.8

Armure
varoaika 21 vrk
Strobiluriini-ryhmä
Amistar
varoaika 30 vrk

0.5–1.0

Comet Pro
varoaika 30 vrk

0.6–1.2

Mirador
varoaika 30 vrk

0.5–1.0

Acanto
varoaika 42 vrk

0.5 - 1.0**)

2 x Amistar 0.5
2 x Amistar 0.5 + Tilt 0.5
2 x Amistar 0.5 + Armure 0.4
2 x Comet Pro 0.6
2 x Comet Pro 0.6 + Tilt 0.5
2 x Comet Pro 0.6 + Armure 0.4
2 x Mirador 0.5
2 x Mirador 0.5 + Tilt 0.5
2 x Mirador 0.5 + Armure 0.4
2 x Acanto 0.5
2 x Acanto 0.5 + Tilt 0.5
2 x Acanto 0.5 + Armure 0.4

*) sallittu käyttömäärä/käyttökerta 0.5 l/ha
**) pohjavesialueilla käyttömäärä ei saa ylittää 0,5 l/ha/kasvukausi

Marja Turakainen

MAXIMUS -öljyretikka
1. luokan ankeroissaneeraaja
Saneeraus-, maankuohkeutus- ja kerääjäkasvit

www.naturcom.fi
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92400 Ruukki, Puh. (08) 270 7200, (02) 762 6200

Växtskydd 2016

Råd inför växtskyddssäsongen 2016

D

et har skett några små justeringar i förhållande till fjolåret när det gäller ogräsbekämpningen. Istället för Metafol 700
SC har vi fått Target SC. Target SC innehåller
samma mängd metamitron, 700 g/l, lika som
sin föregångare. För bekämpning av gräsartade
ogräs såsom vitgröe har man godkänt ett nytt
preparat Select Plus. Förbudet mot upprepad
behandling med Gaucho har avlägsnast och nu
får man använda Gaucho-betat frö varje år på
samma skifte.

Begränsningar i användning av
betningsmedel
Ända sedan våren 2016 är det tillåtet att använda
Gaucho-betat sockerbetsfrö varje år på samma
skifte. Cruiser, Gauco och Poncho Beta är betningsmedel som används för att bekämpa skadedjur. Ifall förfrukten varit en växt som lämnar
mycket organiskt material kvar i marken (vall eller spannmål) eller man använt kreatursgödsel,
så förekommer det mycket mera i marklevande
skadedjur. För dessa skiften rekommenderas
Poncho Beta–betning. Därtill betas fröet med
Tachigaren och Thiram mot rotbrand.

Skyddszoner till brunnar och källor
Man bör lämna skyddsavstånd på 30–100 m
till brunnar, som används till hushållsvatten
om man använder Cruiser-, Poncho Beta- eller
Gaucho-betat frö. Därtill bör man undvika att
använda Cruiser- eller Poncho Beta – betat frö
på grova mineraljordar eller ännu grövre jordar.

Begränsningar för skadedjurs
bekämpningar
Cruiser-, Gaucho- eller Poncho Beta-betning
räcker i allmänhet till för att bekämpa loppor
och stinkfly. Ifall det ändå blir nödvändigt att
bekämpa skadedjur med en besprutning skall
den göras direkt efter groningen, på basen av
fältgranskning och observationer där. Bekämpningströskeln för loppor är att de ätit det ena
hjärtbladet och att det finns minst en loppa per
planta. Under varma och torra somrar kan det
vara nödvändigt med en besprutning.
På besvärliga stinkflyområden eller om man varit tvungen att så om eller sått sent, rekommenderas en kompletterande besprutning. Det finns
ingen egentlig bekämpningströskel för stinkfly.

Tabell 1. Begränsningar i användning av olika betningspreparat. När man övergår från ett preparat
till ett annat måste man försäkra sig om att minimikravet för användningen uppfylls.

Gaucho

Användning på grundvat- Begränsningar vid upprepad användning
ten-områden I och II
Får användas
Får användas
• varje år

Cruiser

Får inte användas

Får användas
• varje år

Poncho Beta

Får inte användas

Får användas
• vartannat år eller
• två år efter varandra och därefter två års paus
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Tabell 2. Högsta tillåtna mängd metamitron (l eller kg/ha/år) på samma skifte och användning på
grundvattenområde.

Goltix 700 SC/70 WG

Target SC/WG

Max. Bruksmängd

Bruksmängd/behandling

3.0 l el. kg/ha

Max. 0.5 - 1.5 l/ha/behandling
Får användas 4 ggr/växtberiod
Minsta tillåtna tid mellan behandl. 7 dygn

5.0 l/ha

Får användas 3 ggr/växtperiod

Under varma vårar flyttar sig stinkflyn och loppor tidigt till fälten och därför kommer den första ogräsbesprutningen alltför sent.
I månadsskifte maj-juni börjar man se upp för
betflugan. Betflugan lägger vita ägg i grupper
på undersidan av bladen. Larverna gräver sig
in i bladen och bildar gångar där. Bekämpningströskeln för betflugan är 10 ägg/planta med fem
blad.
Skadedjurbekämpningen kan göras endera med
pyretroidpreparat (Decis Mega EW 50, Karate
Zeon-teknik, Fastac 50 EC och Sumi Alpha 5FW)
eller dimetoatpreparat (Danadim Progress och
Prefekthion 400). På grundvattenområden får
man inte använda Danadim Progress- eller Perfekthion-preparat och i närheten av hushållsvattenbrunnar måste man lämna ett 30-100 meter
brett obesprutat skyddsområde.

Bruksmängder för ogräspreparat och
begränsningar
Safari får inte användas på viktiga eller för annan vattenanvändning lämpliga grundvattenområden (grundvattenklass I och II). Detta bör
man beakta ifall man odlat rybs eller raps senaste år på skiftet, ty effekten av de övriga växtskyddsmedlen såsom Safari är så dåliga att det
kan bli ogräsproblem. Det lönar sig att hacka
dessa områden.
I tabell 2 presenteras begränsningarna för användning av Goltix och Target-preparaten. Under växtperioden kan man inte övergå från ett
preparat till en annan, med andra ord om du
använt maximala mängder Goltix, kan du inte
mera använda Target på samma skifte.
Besprutning med Safari, Target SC/WG, Betanal SE, Betanal Progress SE, Betasana, Medifam

20

– Juurikassarka • Betfältet 1/2016

Anv. Grundvattenområden
Får användas

Får ej användas

320 SC och Tramat 500 SC får inte göras närmare
än 30-100 meter från brunnar för hushållsvatten. För att fylla traktorsprutan får inte sprutans egen pump användas och man får inte låta
oanvänd sprutvätska eller sprutans tvättvatten
hamna i något vattendrag.
Betanal SE, Betasana, Medifam 320 SC, Betanal
Progress SE och Tramat 500 SC är tillåtna endast
på täckdikade områden. Ifall alven består av genomsläpplig jord (finmo eller grövre) kan preparatet användas högst vartannat år med minsta
möjliga dosering. Ifall alven består av en jordart
som är finare än FMo eller om man använder
radspruta, kan preparatet användas varje år
med minsta möjliga dosering.

BEKÄMPNING AV OGRÄS
Högsta tillåtna mängder per år.
Högsta tillåtna mängder per år för Betanal SE,
Betasana och Medifam 320 SC presenteras i tabell 3.
I tabell 4 presenteras högsta tillåtna bruksmängderna för Tramat 500 SC och Betanal progress
SE per hektar och år samt högsta tillåtna bruksmängd för etofumesat i olika växtföljder.

Skyddsavstånd till vattendrag
Ifall ditt skifte gränsar till ett vattendrag hittar
du på preparatets bipacksedel hurudan skyddszon som behövs med olika munstycken.
Tabell 3. Högsta årliga bruksmängder (l/ha/år)
och mängden verksam substans (g/ha) på samma skifte.
Bruksmängd
l/ha/år
Betanal SE
6.0 l/ha
Betasana
6.0 l/ha
Medifam 320 SC
3.0 l/ha

Fenmedifam
g/ha/år
960
960
960

Tabell 4. Högsta tillåtna bruksmängder per hektar och år för Tramat 500 SC och Betanal SE i olika
växtföljder.

Betor varje år på skiftet

Tramat 500 SC
l/ha/år

Betanal
Progress SE
l/ha/år

Etofumesat
g/år

0.67

2.9

333

Betor två år av tre på skiftet

1.0

4.3

500

JuBetor vart tredje år eller mera sällan på skiftet

2.0

8.6

1000

Nya sockerbetsfält och begränsningar
på grund av fjolårets använda bekämpningsmedel
När man börjar odla sockerbetor på nya skiften
är det viktigt att utreda vilka bekämpningsmedel som använts på tidigare grödor. Ifall skiftet har behandlats med Ally 50 ST, Titus WSB,
Isomexx eller Monitor kan man inte odla betor
på skiftet därpå följande år på grund av risken
för skador.
Sockerbetor för inte odlas samma eller följande
år på skiften som behandlats med Logran 20 WG
och Logran Plus Oxitril.
Efter behandling med Mustang Forte måste man
vänta 14 månader och efter Ally Class 50 WG 18
månader innan man sår betor på nytt på skiftet. Ifall man använt Clamox kan man inte odla
sockerbetor under de två därpå följande åren.

Växtföljd
Växtföljd i sockerbetsodlingen är en grundförutsättning för en bra skörd. Växtskyddet hos alla
mellanväxter har en avgörande betydelse för
sockerbetans växtskydd, t.ex. för spannmål lönar
det sig att välja preparat som har god effekt på
måror, trampgräs, baldersbrå och vildbetor. Fleråriga problemogräs såsom åkertistel och fettistel,
mynta, revsmörblomma, knölsyska och kvickrot kan bekämpas efter spannmålsskörden med
glyfosat-behandling. I en spannmålsodling får
man utmärkt effekt på tistlar med bl.a. MCPApreparat. Växtföljden minskar även risken för
Ramularia och det är enda sättet att minska nivån på betnematoder. Nematodresistenta sorter
av oljerättika och vitsenap i växtföljden sänker
nematodnivån. Ifall det finns nematoder i fältet
får inte växtföljden innehålla rybs eller raps.

Optimal ogräsbekämpning
Tidpunkt
För att lyckas med bekämpningen av ettåriga
ogräs är det viktigt att de till största delen är på
hjärtbladsstadiet eller att de första örtbladen just
kommit fram eftersom växterna då är som känsligast för bekämpning. Måran är ett undantag,
den svarar bäst på bekämpning när första bladkransen öppnat sig. Under normala förhållanden görs den första bekämpningen 18–25 dygn
efter sådden. Den andra bekämpningen görs då
de ogräs som grott senare är på hjärtbladsstadiet, 7–12 dygn efter den första bekämpningen
och den tredje bekämpningen görs 14–16 dagar
efter den andra besprutningen. Ifall vädret varit kallt/torrt och nya ogräs grott långsamt kan
man vara tvungen att skjuta fram den andra/
tredje behandlingen med några dagar.
Preparatmängder
Mängderna för olika ogräsmedel vid behandling
på ler- och mulljordar under normala förhållanden finns i Tabell 5 och 7 och för lätta jordar i tabell 6 och 8. Om ogräsplantorna grott under tor�ra och svala förhållanden behöver man använda
större mängder av både preparat och olja.
Stora ogräs
Ifall ogräsen redan har örtbladen framme eller
de har flera örtblad, behövs större dos olja. Ett
annat sätt är att göra två besprutningar med 4–7
dagars mellanrum och mindre mängder preparat och olja.
Kompletterande besprutning
Ifall effekten av behandlingen av någon anledning blivit dålig eller ogräsen hunnit bli stora
(10–15 cm), lönar det sig att göra en kompletterande besprutning efter 4–5 dagar, senast inom
en vecka.
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Sprutförhållandena
Behandlingarna bör man göra tidigt på morgonen efter att daggen torkat upp. Besprutningsvädret är bra när luftens relativa fukthalt är över
70 %, luftens temperatur är över +15 grader och
marken är tillräckligt fuktig. Ifall vädret är kallt
(under +10 grader) lönar det sig att spruta på
förmiddagen eller mitt på dagen. Om vädret är
torrt och mycket varmt (över +20 grader) skall
man göra behandlingen på morgonnatten. Efter
en daggvåt natt kan man spruta först sedan daggen huvudsakligen torkat. Man får inte bespruta
före eller efter en frostnatt. Efter frost måste man
låta växterna återhämta sig.
Oljemängder
Mängden olja anpassas till förhållandena och
ogräsens storlek. Under normala besprutningsförhållanden och ogräsen i huvudsak på hjärtbladsstadiet räcker en mindre mängd olja, på
ler- och mulljordar 0,5–1,0 l/ha och på lätta jordar 0,3–0,5 l/ha. I torra och kalla förhållanden eller när ogräsen är stora bör oljemängderna vara
större, på ler- och mulljordar 1,0–1,5 l/ha och på
lätta jordar 0,7–1,0 l/ha. Ifall det blir värmebölja
används minsta möjliga mängder eftersom stora
oljemängder kan skada sockerbetan. Under en
värmebölja rekommenderas att besprutningarna
görs tidigt på morgonen.

BEKÄMPNING AV ETTÅRIGA
PROBLEMOGRÄS
Måra
Bästa effekten på måra fås när den första bladrosetten öppnat sig. En effektiv bekämpning
av måra kräver i första besprutningen 0,3 l/ha
Tramat och i andra och tredje besprutningen
0,3-0,4 l/ha och på lätta jordar 0,2-0,3 l/ha eller Betanal Progress i större doser från och med
första besprutningen. Därtill behövs Goltix och
Target (1,0 l/kg/ha) samt god markverkan (fuktig jord). Om man lägger till Safari (20-30 g/ha) i
tankblandningen förbättras bekämpningseffekten på måra. Om det blivit kvar måra efter besprutningen, och speciellt i torra förhållanden,
rekommenderas en hackning mellan andra och
tredje besprutningen.

Trampgräs och pilörter
Trampgräs bekämpas bäst på hjärtbladsstadiet.
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Ifall de första örtbladen har börjat utvecklas är
det svårt att bekämpa trampörten. Bekämpningen av trampört, åkervinda och pilört kräver
tillräckligt med Tramat i tankblandningen. I den
första besprutningen på ler- och mulljordar 0,3
l/ha och i den andra och tredje besprutningen
0,4 l/ha och på lätta jordar 0,2–0,3 l/ha i varje behandling. Man måste använda större mängder
Betanal Progress redan från och med den första
besprutningen. Därtill behöver man god markverkan (fuktig mark) med Goltix och Target. I
torra förhållanden lönar det sig i bekämpning
av trampgräs och pilört att använda ett Safariprogram (20–30 g/ha) redan från första besprutningen på ler- och mulljordar. Ett gott resultat
förutsätter dock att man tillsätter Safari i minst
två på varandra följande behandlingar. Åkervindan klarar sig ofta behandling i torra förhållanden efter att första örtbladen utvecklats. Pilörten
är känslig för Safari efter att det första örtbladet
utvecklat sig. Man kan även bekämpa gåsört
med ett Safari-program.
Ifall bekämpningen av trampgräs blivit bristfällig måste man ta till hackning. Det lönar sig
att gå över till andra växter ifall det blivit kvar
mycket trampgräs flera år i rad.

Bekämpning av baldersbrå
Vid bekämpning på ler- och mulljordar rekommenderas ett Safari-program redan i den första
behandlingen, för i den andra behandlingen är
baldersbrån redan stora och Safaris effekt räcker
inte till. På lätta jordar rekommenderas Safari
först i den andra besprutningen. Eftersom man
inte kan använda Safari för bekämpning av baldersbrå på grundvattenområden, rekommenderas Matrigon 40–60 g/ha som tillsats i tankblandningen i den andra och tredje besprutningen för att förbättra effekten. Om baldersbrån är
stora eller det förekommer brunskära, rekommenderas en tillsats av 70 g/l Matrigon i tankblandningen. Matrigon och Safari får användas
i samma tankblandning när man bekämpar baldersbrå. Matrigon har bättre effekt i varmt väder (över +15 grader). Preparatet får användas
på grundvattenområden. Ifall bekämpningen av
baldersbrå blir bristfällig, rekommenderas hackning. Stora baldersbrå skall dras upp för hand
eller slås ner innan de blommar, annars växer
åkerns fröbank. Det lönar sig att byta till an-

dra växter än sockerbetor ifall det förekommer
mycket baldersbrå på fältet.

Radspruta-hacka
När man använder radspruta görs den första
besprutningen på hela arealen eftersom det är
svårt att se raderna när plantorna är små. De
följande besprutningarna görs med radsprutahacka. Om man enbart besprutar raderna är det
helt nödvändigt att hacka radmellanrummen.
Hackningen kan göras 3–4 dygn efter besprutningen.

Hackning
Om det blivit kvar mycket ogräs efter besprutningarna, såsom måra, trampgräs och åkervinda
eller andra svårbekämpade ogräs eller att en
förhårdnad mark behöver luckring rekommenderas en hackning efter andra och/eller tredje
besprutningen. Ifall bekämpningseffekten varit
god efter första och andra besprutningen kan
man ersätta den tredje besprutningen med en
hackning med radhacka innan raderna sluter
sig. Hackningen borde göras tidigast 6–8 dagar
efter besprutningen så att preparaten hinner
verka.

BEKÄMPNINGSPROGRAM FÖR ETTÅRIGA OGRÄS
Tabell 5. Program med en verksam substans på ler- och mulljordar
Ler- och mulljordar

Årligen

Två år av tre

Ett år av tre

l eller kg/ha

l eller kg/ha

l eller kg/ha

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,6

0,5* - 1,0 - 1,6

0,5* - 1,0 - 1,6

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Tramat

0,15

0,1 - 0,3

0,2 - 0,5

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0- 1,7

0,5* - 1,0- 1,7

0,5* - 1,0- 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Tramat

0,2

0,2 - 0,3

0,2 - 0,75

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

1. besprutning
Goltix
eller

Betanal/Betasana
Olja
2. besprutning
Goltix
eller

Betanal/Betasana
Olja
3. besprutning
Goltix
eller
Target

0,5* - 1,0- 1,7

0,5* - 1,0- 1,7

0,5* - 1,0- 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Tramat

0,2 - 0,3

0,2 - 0,4

0,2 - 0,75

Betanal/Betasana

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

Olja

Tabell 6. Program med en verksam substans på lätta jordar - program medJuurikassarka
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Tabell 6. Program med en verksam substans på lätta jordar - program med tre besprutningar

Tabell 6. Program med en verksam substans på lätta jordar
Lätta jordar

Årligen

Två år av tre

Ett år av tre

l eller kg/ha

l eller kg/ha

l eller kg/ha

(0,5*) - 1,0

(0,5*) - 1,0

(0,5*) - 1,0

Target

(0,5*) - 1,0 - 1,5

(0,5*) - 1,0 - 1,5

(0,5*) - 1,0 - 1,5

(Safari)

(15-20 g/ha)

1. besprutning
Goltix
eller

(15-20 g/ha)

(15-20 g/ha)

Betanal/Betasana

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

Olja

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Betanal/Betasana

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

Olja

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

2. besprutning
Goltix
eller

3. besprutning
Goltix
eller
20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Betanal/Betasana

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

Olja

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

I besprutningen bör beaktas:
1. Vattenmängden vid besprutning är 150–200 l/ha. Ifall man använder munstycken som minskar
vinddriften rekommenderas största möjliga mängd vatten.
2. Tillsammans med Safari i tankblandningar är bruksmängderna för Goltix 700 SC eller Target SC
0,5*l/ha och Goltix 70 WG och Targa WG 0,5*kg/ha. På lätta jordar rekommenderas inte Safari i
den första besprutningen på grund av risk för skada.
3. På grundvattenområden får man använda Goltix 700 SC/70WG högst 3,0 l eller kg/år. Däremot
får inte Target SC/WG och Safari användas på grundvattenområden.
4. På mulljordar behövs större mängder metamitron. Bruksmängden för Target SC/WG är i den
första besprutningen 2,0 l/kg/ha och i den andra och tredje besprutningen 1,5 l/kg/ha.
5. Safari rekommenderas inte i riktigt torra förhållanden speciellt på lerjordar där sockerbetan är
känslig för sprutskador.
6. Ett Safari-program rekommenderas ifall det förekommer baldersbrå, brunskära, pilört, korsblomstriga ogräs (rybs, raps, lomme, åkergyllen, penninggräs), vitgröe, harkål och etternässla.
Safari behövs i minst två på varandra följande besprutningar, eftersom Safari inte dödar ogräsen
utan enbart bromsar upp deras utveckling. Ogräsen repar sig från en Safari-behandling.
7. Ifall det blivit kvar baldersbrå vid den första besprutningen, tillsätter man i den andra besprutningen och vid behov även i den tredje 50–70 g/ha Matrigon.
8. Matrigon får inte sprutas tillsammans med Safari-preparat ifall man eftersträvar effekt på åkeroch fettistel. I fall man använder Matrigon måste det göras 4 dagar före eller 14 dagar efter Safaribehandlingen ty det är viktigt att tistlarna är i gott växtskick.
9. Matrigon får blandas med Safari vid bekämpning av baldersbrå.
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Tabell 7. Progress program- program med tre besprutningar ler- och mulljordar

Tabell 7. Progress-program på ler- och mulljordar
Ler- och mulljordar

Årligen

Två år av tre

Ett år av tre

l eller kg/ha

l eller kg/ha

l eller kg/ha

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,6

0,5* - 1,0 - 1,6

0,5* - 1,0 - 1,6

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

0,8 - 1,0

0,8 - 1,4

1,0 - 1,5 - (2,0)

1. besprutning
Goltix
eller

Betanal Progress
Betanal/Betasana

1,6 - 1,5

1,6 - 1,3

1,5 - 1,2 - (1,0)

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1.7

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

0,8

0,8 - 1,2

1,0 - 1.5 - (2.0)

Olja
2. besprutning
Goltix
eller

Betanal Progress
Betanal/Betasana

1,6 - 1,5

1,6 - 1,3

1,5 - 1,3 - (1,1)

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1.7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

1,0 - 1,1

1,0 - 1,7

1,0 - 1,5 - (2,0)

1,6 - 1,5

1,6 - 1,3

1,5 - 1,3 - (1,0)

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

0,5 - 1,0 - 1,5

Olja
3. besprutning
Goltix
eller

Betanal Progress
Betanal/Betasana
Olja

10. Bruksmängden Medifam 320 SC i tankblandningen är 0,8–1,0 l/ha i 1–3:dje besprutningen, beroende på jordart och sprutförhållanden.
11. Ifall man upptäcker skador/svaghet på grund av rotbrand, betnematod, sandstorm, skorpbildning eller frost skall man kontakta sockerbetskonsulenten innan man gör en ogräsbesprutning. I
undantagsfall behövs en delad bekämpning, mindre mängder bekämpningsmedel eller att man
flyttar fram besprutningen, beroende på behovet.

FLERÅRIGA PROBLEMOGRÄS
Åker- och fettistel
Bruksmängden Matrigon 72 SG är 165 g/ha eller 2x80 g/ha med 14 dagars mellanrum. Preparatet får användas på grundvattenområden.
Bekämpningseffekten är som bäst när tisteln är
15–20 cm hög och har minst 6 örtblad. Matrigon
får inte sprutas i tankblandningar tillsammans
med Safari ifall man vill ha god effekt på åkeroch fettistel. Matrigon skall sprutas 4 dagar före
eller 14 dagar efter Matrigon-behandlingen för
att tistlarna skall vara i gott växtskick. Under
besprutningen skall temperaturen vara över

+12 oC. Besprutningarna kan påbörjas på morgonen när temperaturen är bara +8°C ifall man
förväntar sig att den ganska snabbt stiger till +15
°C. Man bör undvika besprutning ifall vädret är
alltför kallt, hett eller torrt. Det effektivaste sättet
att bekämpa tistel är i spannmål under växtcirkulationen och för att effekten skall bli riktigt bra
krävs flera års behandling.

Kvickrot och gräsartade ogräs
Vid engångsbehandling besprutas kvickroten
när den har 4–6 örtblad och är 20–30 cm hög. I
delad behandling görs den första besprutningJuurikassarka • Betfältet 1/2016 –
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Tabell 8. Progress program- program med tre besprutningar lätta jordar

Tabell 8. Progress-program på lätta jordar
Lätta jordar

Årligen

Två år av tre

Ett år av tre

l eller kg/ha

l eller kg/ha

l eller kg/ha

(0,5*) - 1,0

(0,5*) - 1,0

(0,5*) - 1,0

Target

(0,5*) - 1,0

(0,5*) - 1,0

(0,5*) - 1,0

(Safari)

(20 - 25 g/ha)

1. besprutning
Goltix
eller

(20 - 25 g/ha)

(20 - 25 g/ha)

Betanal Progress

0,6 - 0.8

0,8 - 1,0

0,8 -1,0 - 1,5

Betanal/Betasana

1,0 - 1,3

1,5 - 1,0

1,5 - 1,3 - 1,1

Olja

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

2. besprutning
Goltix
eller
20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Betanal Progress

0,6 - 1,0

0,8 - 1,2

1,0 - 1,5 - 2,0

Betanal/Betasana

1,0 - 1,5

1,5 - 1.0

1,6 -1,3 - 1,1

Olja

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

0,5* - 1,0

Target

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

0,5* - 1,0 - 1,7

Safari

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

20 - 30 g/ha

Betanal Progress

1,0 - 1,1

1.0 - 1,5

1,0 - 1,5 - 2,0

Betanal/Betasana

1,0 - 1,5

1,5 - 1,0

1,6 - 1,3 - 1,2

Olja

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

3. besprutning
Goltix
eller

en när kvickroten har 3–5 växtblad, den andra
behandlingen ungefär tre veckor senare, dock
innan sockerbetorna sluter sig.
För bekämpning av kvickrot har man godkänt
Agil 100 EC (karenstid 60 dygn), Targa Super 5
SC (karenstid 110 dygn), Focus Ultra (karenstid
65 dygn), Stratos Ultra (karenstid 65 dygn) och
Select Plus (karenstid 56 dygn). Agil och Targa
Super kan användas på grundvattenområde,
däremot är användning av Focus Ultra, Stratos
Ultra och Select Plus förbjudet på grundvattenområde. Runt brunnar och källor där man tar
bruksvatten måste man lämna en minst 30–100
meter bred skyddszon som inte får behandlas
med Focus Ultra, Stratos Ultra och Select Plus
och överhuvud taget borde man undvika att använda dem på grova mojordar och ännu grövre
jordar.
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Bruksmängden för Select Plus när man bekämpar flyghavre, luddlosta, spillsäd, rajgräs,
vitgröe, kärrgröe och ängsgröe är 1,0 l/ha från
2-bladstadiet och när man bekämpar kvickrot är
mängden 2,0 l/ha och vattenmängden 200-400
l/ha. Preparatet innehåller fästmedel. Mellan
Select Plus-behandlingen och andra preparat
måste man ha minst 7 dygn.
Man rekommenderar minst tre dagar mellan
vanlig ogräsbekämpning och kvickrotsbekämpning så att inte preparatets effekt på kvickrot
skall försvagas. För att bekämpa kvickrot i sockerbetor rekommenderar man inte att göra tankblandningar med andra ogräspreparat, det kan
hända att effekten försvagas. Det är särskilt viktigt att marken inte bearbetas på en vecka efter
kvickrotsbesprutningen.

Tabell 9. Betanal Progress SE och motsvarande
mängder Tramat 500 SC och Betanal SE och Betasana
(l/ha).
Tabell  9

Betanal
Progress
SE l/ha
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

Tramat
500SC
l/ha
0.12
0.14
0.16
0.18
0.21
0.23
0.25
0.28
0.30
0.32
0.35
0.37
0.39
0.41
0.44
0.46
0.48
0.51
0.53
0.55
0.58
0.60
0.62
0.64
0.67
0.69

Betanal SE/
Betasana 2000
l/ha
0.28
0.34
0.39
0.45
0.65
0.56
0.62
0.68
0.73
0.79
0.84
0.90
0.96
1.01
1.07
1.13
1.18
1.24
1.29
1.35
1.41
1.46
1.52
1.58
1.63
1.69

Reglone
Reglone får användas 1,0–2,0 l/ha + fästmedel
för att förstöra ett växtbestånd till exempel vid
omsådd av sockerbetor och för att bekämpa
ogräs strax innan sockerbetsplantorna kommer upp. Reglone får inte användas för egentlig ogräsbekämpning i sockerbetor. Preparatet
är sprutat på gröna stjälkar och blad farligt för
alla växter. Preparatet får inte användas oftare
än vartannat år på samma skifte. Alternativt
kan preparat som innehåller diquat användas

på samma åkerskifte två på varandra följande år
ifall man inte på ifrågavarande skifte använder
preparat med samma effektiva substans under
de två därpå följande tre åren.

Touchdown Premium
Touchdown Premium får användas innan sockerbetans plantskjutning (1,0–1,5 l/ha + fästmedel 0,5 l/ha). För att preparatet påverkar växterna endast genom gröna blad och stammar, bör
ogräsen vara i god tillväxt, gröna och tillräckligt
utvecklade. Preparatet kan även användas för
att förstöra ett sockerbetsbestånd före omsådd
(2,0 l/ha + fästmedel 0,5 l/ha). När man sprutar
med Touchdown Premium använder man 200
l vatten per hektar. Preparatet får inte blandas
med andra bekämpningsmedel.

Bekämpning av bladsjukdomar
De första av Ramularia beticola-svampen förorsakade bladfläckarna börjar synas på sockerbetans blad i juli-augusti. De har bruna kanter,
är gråa i mitten och oregelbundna till formen.
Ramularia-risken är stor ifall det i slutet av juli
och början av augusti är regnigt och vädret ganska varmt. Beståndet måste besprutas genast när
det börjar finnas fläckar på bladen och senast i
mitten av augusti. Ifall sjukdomstrycket är stort
och sorterna är känsliga rekommenderas en ny
besprutning efter 2–3 veckor. I sena besprutningar måste man beakta preparatens karenstid.
För att bekämpa bladfläcksjukdomar på sockerbetor har Tilt 500 EC, Armure, Amistar, Acanto,
Comet Pro, Mirador 250 SC godkänts. Armure
får användas högst vartannat år på samma
skifte. De övriga preparaten får användas varje
år. På grundvattenområden är högsta tillåtna
bruksmängden för Acanto 0,5 l/ha/växtperiod. Andra produkter har inga begränsingar
på grundvattenområden. I Tabell 4 presenteras
bruksmängderna för preparaten när man gör en
eller två bekämpningar. Alla preparat får användas på grundvattenområden.

Förhindrande av bekämpningsmedelsresistens
Upprepade besprutningar med samma preparat
eller preparat som verkar på samma sätt kan leda
till att det utvecklas motståndskraftiga ogrässtammar. Eftersom man använder tankblandJuurikassarka • Betfältet 1/2016 –

27

ningar med preparat med olika verkningssätt, är
risken för att motståndskraft skall uppstå liten.
I Ramularia-bekämpningen rekommenderar
man tankblandningar med preparat med olika
verksamma substanser för att förhindra att det

uppstår resistens och för att bredda verkningssättet. Till Triatzol-gruppen hör Tilt och Armure,
till Strobulin-gruppen Amistar, Acanto, Comet
Pro och Mirador. En mångsidig och tillräckligt
lång växtföljd minskar märkbart risken för utvecklad motståndskraft.

Tabell 10. Bruksmängder för olika sjukdomsmedel och tankblandningar när beståndet besprutas
en gång eller två (delad behandling). I tankblandningarna används samma mängder som för delad
behandling.
Engångs- behandling (l/ha)
Triatsol-gruppen
Tilt

0.5*)

Armure

0.4–0.8

Strobilurin-gruppen
Amistar

0.5–1.0

karenstid 35 dygn

karenstid 21 dygn

2 x Tilt 0.5
2 x Tilt 0.5 + Amistar 0.5
2 x Tilt 0.5 + Comet Pro 0.6
2 x Armure 0.4
2 x Armure 0.4 + Amistar 0.5
2 x Armure 0.4 + Comet Pro 0.6

karenstid 30 dygn

Comet Pro

0.6–1.2

karenstid 30 dygn

Mirador

0.5–1.0

karenstid 30 dygn

Acanto

karenstid 42 dygn

Delad behandling (l/ha)

besprutningsintervall 2–3 veckor

0.5 - 1.0**)

2 x Amistar 0.5
2 x Amistar 0.5 + Tilt 0.5
2 x Amistar 0.5 + Armure 0.4
2 x Comet Pro 0.6
2 x Comet Pro 0.6 + Tilt 0.5
2 x Comet Pro 0.6 + Armure 0.4
2 x Mirador 0.5
2 x Mirador 0.5 + Tilt 0.5
2 x Mirador 0.5 + Armure 0.4
2 x Acanto 0.5
2 x Acanto 0.5 + Tilt 0.5
2 x Acanto 0.5 + Armure 0.4

*) tillåten bruksmängd/gång 0,5 l/ha
**) på grundvattenområden är högsta tillåtna bruksmängden 0,5 l/ha/vätperiod

Marja Turakainen

EDENHALL.ﬁ
Edenhall Roller helpottaa
Toptex peitteen käsittelyä.

L

L
HA

EN

Meillä on myynnissä
Ropa Mikrotopper
tarkkuuslistimiä.
Hanki omasi nyt!

ED

Osallistumme
seuraaviin tapahtumiin,
tule sinäkin!

29.6-30.6 Borgebyn peltopäivät
6.7-9.7 Okra maatalousnäyttely
20.7 SJT:lla avoimet ovet

Kone ja varaosamyynti: Torbjörn Nyberg Puh. 0500234002 info@edenhall.ﬁ
Edenhall huolto: Sebastian Lindqvist Puh. 0400235648
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LIITUKALKKI
– nesteenä tai rakeistettuna

M

aaperän nopeaan pH:n nostoon tarkoitettua hienojakoista kalkkikivijauhetta löytyy Suomen markkinoilta perinteisesti jauheena, mutta myös nestemäisenä
ja rakeistettuna. Nestemäinen kalkkikivijauhe
(liitukalkki) on lähinnä tarkoitettu ja markkinoitu sekoitettavaksi esim. lietelannan joukkoon ja
näin se levittyy pellolle lietteenlevityksen yhteydessä. Nestemäistä liitukalkkia myydään mm.
kuution muovisäiliöissä. Rakeeksi puristettuna
erittäin hienojakoista kalkkikivijauhetta markkinoidaan Calciprill-valmisteena 600 kg suur
säkeissä.

SjT:n kokeet

nössä, että nestemäisen liitukalkin sijoittaminen
kylvön yhteydessä onnistuu, mutta vaatii erilaisia säätöjä koneeseen kuin nestelannoitetta käytettäessä. Käytettävä nestemäärä on suurempi,
neste on sakeampaa ja hyvin konetta sotkevaa.
Ensimmäisen vuoden tuloksista nähtiin selvästi, miten maan pH:n muutos näkyi liitukalkilla
ja Calciprililla heti kesä–heinäkuussa. Elokuun
loppuun mennessä liitukalkin vaikutus näytti
tasaantuneen kontrollikäsittelyn tasolle. Kokeen
keskisato ja sokeripitoisuus olivat yleisesti hyviä. Juurisadoissa ei ollut merkitsevää tilastollista eroa, mutta parhaimmat sadot saatiin alhaisilla nestemäisillä liitukalkkimäärillä ja Calciprill
käsittelyllä (kuva1).

Vuonna 2013 Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus
aloitti koesarjan nestemäisen ja rakeistetun liitukalkin käytöstä sokerijuurikkaalla yhteistyössä
Omyan kanssa. Aiemmin alkaneiden nestemäisten lannoitteiden kokeilusta innostuneena hienojakoista liitukalkkia haluttiin myös kokeilla
sijoitettuna nesteenä kylvön yhteydessä. Ensimmäisen vuoden kokeessa nestemäistä kalkkia sijoitettiin sekä siemenriviin (300 ja 500 l/
ha) että lannoiteriviin (400, 500, 600 ja 800 l/ha).
Näitä verrattiin vastaavaan rakeiseen kalkkiin
(500 kg/ha), joka sijoitettiin lannoiteriviin lannoitteen joukossa. Lisäksi kokeessa kontrolleina
toimivat kalkitsematon koeala ja kalkittu koejäsen, jossa keväällä pellonpintaan ennen kylvöä
levitettiin (10 t/ha) hienoa kuivaa kalkkikivijauhetta. Ensimmäisen vuoden koe osoitti käytän-

Vuosina 2014 ja 2015 koejärjestelyä muutettiin
siten, että kokeissa verrattiin enemmän rakeisen
Calciprill-valmisteen hajalevitystä ja sijoittamista kylvön yhteydessä. Calciprillin käyttömäärät
kokeessa olivat 300, 600, ja 900 kg/ha hajalevityksenä ja 300, 500 ja 800 kg/ha lannoiteriviin
sijoitettuna. Verranteena kokeissa oli kalkitsematon koeala ja nestemäinen liitukalkki kahdella käyttömäärällä (300 ja 500 l/ha) kylvön yhteydessä sijoitettuna. Yhdistettäessä pelkästään
rakeisen Calciprill kokeen tulokset kahdelta
vuodelta ja verrattaessa hajalevityksen tai sijoituksen vaikutusta satoon voidaan todeta, että
käyttömäärästä riippumatta sijoitettu Calciprill
tuotti enemmän satovastetta kuin hajalevityksenä käytetty Calciprill (Taulukko 1).
Juurikassarka • Betfältet 1/2016 –
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Kuva 1.
Vuoden 2013 satotulokset (kg/
ha). Kontrolli 1 on kokonaan
kalkitsematon koejäsen ja
kontrolli 2 on saanut 10 t/ha
kalkkia keväällä levitettynä.
Punaiset pylväät liitukalkki
sijoitettuna lannoiteriviin.
Vihreät pylväät liitukalkki
sijoitettuna siemenriviin.

Kuva  1.  Vuoden  2013  satotulokset  (kg/ha).  Kontrolli  1  on  kokonaan  kalkitsematon  koejäsen  ja  kontrolli  2  
on  saanut  10  t/ha  kalkkia  keväällä  levite>ynä.  Punaiset  pylväät  liitukalkki  sijoite>una  lannoiteriviin.  
Satotulokset vuosilta 2013-2015
Vihreät  pylväät  liitukalkki  sijoite>una  siemenriviin.
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Kuva 2.
Kolmelta koevuodelta
yhdistetyt satotulokset.

Levitystapa
Ei  kalkkia
Hajalevitys
Lannoiteriviin  
sijoitus

Käsi,ely
kontrolli
C  300  
C  600  
C  900  
C  300  
C  500  
C  800  

16,8

57500
ei kalkkia

Calciprill 500 kg/ha

Juurisato kg/ha

Sato  kg/ha
56645
56181
56931
57484
57826
56947
57743

L500 l/ha

L300 l/ha

Sokeri %

Keskimääräinen  
satovaste

220

861

Taulukko 1.
Vuosien 2014 ja 2015
Calciprill käsittelyjen
yhdistetyt satotulokset.

Kolmen vuoden kokeista voitiin yhdistää versittelyllä korkein ja näin ollen kaikilla kolmella
Taulukko  1. kolme eri käsittelyä, kalkitsematon
kalkkikäsittelyllä oli kontrolliin nähden parempi
tailtaviksi
Vuosien  2014  ja  2015  Calciprill  käsi@elyjen  yhdistetyt  satotulokset.
sokerisato.
koejäsen,
Calciprill käsittely, 500 kg/ha lannoiteriviin sijoitettuna, ja kaksi nestemäistä liituYhteenvetona voidaan todeta, että Calciprill
kalkki käsittelyä, 300 ja 500 l/ha siemenriviin
joko rakeisena tai nesteenä keväällä levitettynä
sijoitettuna. Ilman kalkitusta juurikkaan keskiparansi maan pH-tasoa kasvukauden aikana ja
sato oli 50–63 t/ha kasvukaudesta riippuen. Calvaikutti sitä kautta juurikkaan sadonmuodosciprill-käsittelyn satotaso oli 51–66 t/ha ja nestetukseen. Nesteen tai rakeisen valmisteen välillä
mäisellä liitukalkilla se oli 50–67 t/ha. Kolmesta
ei ollut merkittävää satotasoeroa. Kylvön yhtekoevuodesta 2015 oli heikoin satotasoltaan ja
ydessä sijoitettuna kumpikin valmiste antoi pamyös sateisin. Kolmen vuoden keskiarvona lasremman satovasteen kuin hajalevitys. Satotasoa
kettuna sijoitettu nestemäinen liitukalkki tuotti
nostava käyttömäärä juurikkaalle on 500 kg/ha
parhaimman juurisadon (kuva 2). Sokeripitoirakeista Calciprillia.
suus oli kolmen vuoden kokeissa Calciprill-kä-

Susanna Muurinen
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Nordzucker Trial Meetingiin osallistui tutkijoita seitsemästä eri maasta.

Nordzucker Trial Meeting

1

3.–14.1.2016 järjestettiin Berliinissä menneen vuoden koetuloksiin liityvä Nordzucker-konsernin ensimmäinen yhteinen
palaveri. Tapaamisen järjestäjänä oli Nordzuckerin koetoiminnan johtaja, Dr. Andreas Windt ja
osallistujia oli seitsemästä eri maasta.
Kokouksen aiheita olivat mm. satotasojen nostamiseen tähtäävän 20–20-20 -projektin kokeet,
vuonna 2015 Euroopan laajuisesti esiintynyt
kukkavarsiongelma ja lannoitukseen ja kasvinsuojeluun liittyvät tutkimukset. Suomen tutkimustoiminnan osalta SjT:n Marja Turakainen
esitteli lannoiteporraskokeiden tuloksia ja Sakari Malmilehto starttifosforitutkimusten tuloksia
sekä siihen käytettyä kalustoa. Petri Suvanto
Sucrokselta kävi läpi nostotappiotutkimusten
tuloksia vuosilta 2013–2015.
Käytännönläheisiä tutkimuksia olivat mm. esitykset juurikkaan tuotantokustannuksista eri
maissa ja tuotantopanoksien vähentämisen vaikutus viljelyn talouteen. Konserniin kuuluvista
maista viljelyn hehtaarikustannukset olivat Suomessa kaikkein pienimmät (n. 1200 €/ha), mikä
johtuu mm. vähäisemmästä kasvinsuojelun tar-

peesta. Juurikastonnin tuottamisen kulut 40 tn
hehtaarisadolla ovat Suomen oloissa sen sijaan
suurimmat eli n. 30 €/tn, jossa on mukana kaikki muuttuvat kustannukset ja kalustomenot. Yli
50 tonnin hehtaarisadoilla suomalainen juurikkaanviljelijä on jo yllättävän lähellä esim. tanskalaista kollegaansa.
Tuotantopanosten vähentämistä käsitelleessä
tutkimuksessa hehtaarikohtaisia kuluja oli vähennetty mm. lannoituksen ja kasvinsuojelun
osalta 300 €/ha normaalipanostuksesta. Kyseinen vähennys leikkasi satoa huomattavasti, jolloin kate pieneni 150 €/ha. Tutkimus osoitti, että
alhaisten tuottajahintojenkin aikana viljelyyn
panostaminen antaa ns. normaalioloissa näennäisviljelyä paremman tuloksen.
Palaverin lopuksi Andreas Windt ohjeisti
Sucroksen ja SjT:n porukkaa ohjeistamaan suomalaisia viljelijöitä keskittymään entistä paremmin viljelykierron monipuolistamiseen. Tällä
hetkellä juurikasta kylvetään Suomessa 40 prosenttisesti juurikkaan jälkeen, joten työsarkaa
tosiaan riittää jatkossakin.

Petri Suvanto, Sucros Oy
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Kongressin osallistujia kuuntelemassa esitystä.

75. IIRB kongressi
IIRB (Kansainvälinen Sokerijuurikkaan tutkimusinstituutti) järjestää
kahden vuoden välein kansainvälisen seminaarin, jossa käsitellään
ajankohtaisia sokerijuurikkaan tutkimusasioita. Tällä kertaa kongressi
järjestettiin helmikuussa Belgian pääkaupungissa Brysselissä ja luonnollisesti
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus oli tilaisuudessa mukana.
Tilaisuuden teemana olivat satotasojen nosto, kasvitaudit ja tuholaiset,
mekaaninen kasvinsuojelu, sekä juurikkaan laatu ja varastointi. Tilaisuudessa
oli myös iso posteriesitys, jossa oli tarjolla yli 80 esitystä ajankohtaisista
tutkimustuloksista.

K

oska lehdessä ei voida referoida koko
kongressia, on syytä keskittyä muutamaan kiinnostavimpaan esityksen.

Ravinteiden otto
Eräs mielenkiintoinen tutkimus oli tehty sokerijuurikkaan ravinteiden otosta, tuloksista
kertoi Klaus Bürcky. Tutkimuksessa käytettiin
saksalaisen Südzuckerin aineistoa 20 vuoden
ajalta. Tulokset osoittivat, että samalla kun sokeri- ja juurisato olivat nousseet 20 vuodessa
30 %, olivat juurikkaan laatuarvot parantuneet.
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20 vuodessa sokerijuurikkaan kaliumarvot olivat tippuneet 19 %, aminotyppi 37 % ja natrium
42 %. Kun asiaa tarkasteltiin lähemmin, huomattiin, että vaikka sadot olivat kasvaneet merkittävästi, niiden ravinteiden otto sen sijaan ei ollut
kasvanut. Sokerijuurikkaan kyky hyödyntää
sille annettuja ravinteita on siis huomattavasti
parantunut. Vaikka tutkimuksessa ei ollut mainintaa viljelykäytäntöjen muuttumisesta voidaan silti todeta, että jalostajat ovat pystyneet
kasvattamaan juurikkaan satopotentiaalia merkitsevästi.

vasti  suurempi  verrattuna  sietäviin  ja  kestäviin  lajikkeisiin  ankeroistason  noustessa.

  
Kuva 1. Lajikevalinnan vaikutus satotasoon ankeroismäärän noustessa.
Kuva  1.  Lajikevalinnan  vaikutus  satotasoon  ankeroismäärän  noustessa.  Lähde:  Hauer  ym.  Field  
Lähde: Hauer ym. Field Crops Research 183 (2015).
Crops  Research  183  (2015).  
  

Ankeroisten
vaikutus satotasoihin
Tulos  oli  jopa  hieman  yllättävä,  sillä  kestävä  lajike  on  usein  satotasoltaan  heikompi  kuin  sietävä  
Toinen mielenkiintoinen
asia oli ankeroisten
lajike.  Kuitenkin  kestävätkin  lajikkeet  alkavat  olla  kilpailukykyisiä  sietäviin  lajikkeisiin  verrattuna,  
vaikutuskun  pellon  ankeroispaine  on  suuri.    
satotasojen kehitykseen, josta kertoi
Melanie Hauer (IfZ). Yleisessä tiedossa on, että
Samassa  tutkimuksessa  oli  mitattu  myös  sokerijuurikkaan  veden  käytön  tehokkuutta.  Tuloksissa  
ankeroisten
määrän lisääntyessä maassa sokehavaittiin,  että  sokerijuurikas  ei  juuri  käyttänyt  enempää  vettä  kuin  normaalisti,  mutta  vedenkäy-‐
rijuurikkaan
satotaso laskee lineaarisesti. Se
tön  tehokkuus  aleni  ankeroismäärän  kasvaessa,  koska  sato  väheni.    
kuinka rajua
satotason lasku on, riippuu suuresti lajikevalinnasta
(kuva 1). Mikäli käytetään
Kaiken  kaikkiaan  tilaisuus  oli  hyvin  järjestetty  ja  mahtava  tilaisuus  tutkimuskeskusten  väliselle  vuo-‐
alttiita lajikkeita, niiden sokerisadon aleneminen
ropuhelulle.  Kuten  elämässä  yleensäkin  yhteistyöllä  päästään  pidemmälle.    
on huomattavasti suurempi verrattuna sietäviin
ja kestäviin lajikkeisiin ankeroistason noustessa.
Tulos oli jopa hieman yllättävä, sillä kestävä lajike on usein satotasoltaan heikompi kuin sietävä
lajike. Kuitenkin kestävätkin lajikkeet alkavat
olla kilpailukykyisiä sietäviin lajikkeisiin verrattuna, kun pellon ankeroispaine on suuri.
Samassa tutkimuksessa oli mitattu myös sokerijuurikkaan veden käytön tehokkuutta. Tuloksissa havaittiin, että sokerijuurikas ei juuri käyttänyt enempää vettä kuin normaalisti, mutta
vedenkäytön tehokkuus aleni ankeroismäärän
kasvaessa, koska sato väheni.

SjT:n edustajat posteriesityksessä.
Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli hyvin järjestetty ja
mahtava tilaisuus tutkimuskeskusten väliselle
vuoropuhelulle. Kuten elämässä yleensäkin yhteistyöllä päästään pidemmälle.

Sakari Malmilehto ja Marja Turakainen
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SjT:n avajaiset
ke 20.7.2016
Paikka: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus,
Meltolantie 30, 21510 HEVONPÄÄ (Paimio)
Klo 10 kahvi
JUNO-hankkeen ohjelma
Klo 12 lounas
Klo 13 SjT:n avajaiset
AVAJAISOHJELMA
Avaus, tohtori Susanna Muurinen, SjT
Juurikkaan potentiaali ja tulevaisuus, prof. Märländer, Saksa
Nordzuckerin markkinaterveiset, Dr. Gerd, Saksa
Ajankohtaista Säkylän tehtaalta, maatalousjohtaja Tero Tanner, Sucros
Tutkimussäätion hallituksen terveiset,
toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki
KAHVI
Tutustuminen kokeisiin ja tiloihin
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Juurikkaan satotasot
nousuun -hanke (JUNO)

S

jT:n vuosien 2013–14 aikana luotsaama
koulutushanke Energiaa Sokerin tuotantoon sai jatkoa, kun SjT pääsi mukaan
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman uudelle rahoituskaudelle. Uuden hankkeen
nimi on Juurikaan satotasot nousuun (JUNO) ja
se toteuttaa toimenpidettä Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen. Hanketta rahoittavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 sekä SjT. Hankkeen tavoitteena
on turvata kotimainen sokerintuotanto sekä
juurikkaanviljelyn kannattavuus ja kilpailukyky. Hankkeen tapahtumista tiedotetaan samaan
tapaan kuin aiemminkin eli SjT:n ja Sucroksen
kotisivuilla, Maaseudun tulevaisuudessa sekä
tekstiviestein. Lisätiedot hankkeesta ja ilmoittautumiset tapahtumiin: Tiina From, p. 040 581
4443, tiina.from@sjt.fi

Hankkeen toiminta-aikana 4.1.2016–31.11.2017
järjestetään 12 koulutusta (6 aihetta), 4 pellonpiennarpäivää
sekä
benchmarkkausmatka.
Hankkeen tilaisuudet järjestetään Satakunnassa
ja Varsinais-Suomessa, mutta tilaisuuksiin ovat
tervetulleita kaikki Suomen juurikkaanviljelijät.
Hankkeen koulutussisältö perustuu kesällä 2014
toteutetun sähköisen kyselyn tuloksiin (tulokset
esitetty Juurikassarka-lehden numerossa 2/2014).
Kyselyn yhteydessä noin 200 juurikkaanviljelijää
vastasi kysymykseen: ”Arvioi, mikä rajoittaa tilallasi juurikkaan satotason nousua”.
Hankkeen ensimmäinen koulutustapahtuma pidettiin 14.4. Säkylässä ja 15.4. Liedossa. Säkylän
tilaisuuteen osallistui 71 ja Liedon tilaisuuteen
56 viljelijää. Koulutuksen aiheena olivat hivenravinteet. Tapahtumassa pidetyt esitykset ovat
nähtävissä SjT:n kotisivuilla (www.sjt.fi).

JUNO-hankkeen alustava ohjelma (muutokset mahdollisia)
Mitä
Koulutus: Ojitus
Pellonpiennarp.: Hivenravinteet
Pellonpiennarp.: Maaperä ja syyskynnöt

Missä
Säkylä
Varsinais-Suomi

Milloin
12.6.2016
13.6.2016

Paimio

20.7.2016

Varsinais-Suomi

14.9.2016

Säkylä
Varsinais-Suomi
Säkylä
Varsinais-Suomi
Säkylä
Varsinais-Suomi

15.11.2016
16.11.2016
2/2017
2/2017
4/2017
4/2017

Pellonpiennarp.: Kevätkynnöt

Satakunta

4/2017

Pellonpiennarp.: Juurikasankeroinen

Satakunta

7/2017

Säkylä
Varsinais-Suomi

11/2017
11/2017

Koulutus: Juurikasankeroinen
Koulutus: Viljelykierto
Koulutus: Pellon pH

Koulutus: Maan rakenne ja maalajit
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Melasniemen rahaston
laatupalkinnot
Koska nykyään viljelypäivien aikaan on jo tiedossa edellisen vuoden laatutiedot, muutetiin
tänä vuonna vanhaa käytäntöä ja laatupalkinnot jaetiin sekä vuoden 2014 ja 2015 satojen perusteella. Laatupalkinnot jaettiin seuraaville viljelijöille:
Vuoden 2014 sadon perusteella:
Martti Heurlin, Paimio
Kristoffer Lindqvist, Nauvo
MTY Metsola, Lammi
Rauno Pörsti, Ulvila
Lauri Venno, Laitila
Vuoden 2015 sadon perusteella:
Jukka-Pekka Kulmala, Sauvo
Merja Lammervo ja Jouko Willberg, Kemiö
Matti Rintala, Hollola
Olli Ruostekivi, Mietoinen
Sakari Seppä, Harjavalta

Tero Tanner onnittelee laatupalkinnoin
saanutta Martti Heurlinia.

Ensimmäisen vuoden viljelijä Jussi Junnila sai kunniamaininnan laadukkaasta ensimmäisestä sadosta vuonna 2015.
Vuoden 2015 Juurikasisäntä:
Juho Mäkilä, Mynämäki
Laatupalkinnon saajan juurikasmäärän täytyy olla yli 150 tonnia, keskisadon yli koko maan
keskiarvon ja multapitoisuuden alle alueen keskiarvon. Tärkein kriteeri on alueen korkein
sokeripitoisuus.

36

– Juurikassarka • Betfältet 1/2016

Vuoden 2015 Juurikasisäntä
Juho Mäkilä Mynämäeltä on vuoden 2015 Juurikasisäntä. Valinnan perusteina
olivat kiinnostus juurikkaanviljelyyn, tasaisen korkeat hehtaarisadot ja
yhteistyö paikallisen konepajan, Osuuskunta Ratas & Ruuvin kanssa, jonka
seurauksena juurikkaan kylvölannoittimien valmistus aloitettiin uudelleen
vuosien tauon jälkeen.

M

ynämäen Kivikylässä, valtatie 8 varrella sijaitsevalla tilalla on viljelty sokerijuurikasta vuodesta 1963 lähtien.
Juho Mäkilä on toiminut isäntänä vuodesta 1993
alkaen. Juurikkaat toimitettiin Naantaliin vuoteen 1990 asti, jonka jälkeen Säkylän tehdas on
vastaanottanut käytännössä katsoen koko sadon
muutamia Salon tehtaalle toimitettuja kuormia
lukuun ottamatta. Satotaso Mäkilän tilalla oli
jo 90-luvun alkuvuosina lähes 40 tn/ha, ja nykyisin hehtaarilta nostetaan keskimäärin 45 tn

juurikasta, eli yli 10 % enemmän kuin Suomessa
keskimäärin. Ennätysvuonna 2011 tilan satotaso
oli n. 60 tn/ha. Juurikasala on vaihdellut 10–25
ha välillä. Vakaana pysytellyt satotaso on ollut
juurikkaan vahvuus esim. viljoihin verrattuna.
Tosin heikkona juurikasvuonna 2012 huippuhintainen vilja oli Mäkilän mukaan juurikasta
kannattavampi vaihtoehto.
Vaikka lounaisrannikon viljelysmaat ovat suurelta osin hyvin savipitoisia, ovat Mäkilän tilan

Juho Mäkilä ja Osuuskunta Ratas ja Ruuvin valmistama 12-rivinen kylvölannoitin.
Juurikassarka • Betfältet 1/2016 –

37

pellot pääasiassa kevyitä maita ja kevätkyntö on
pääasiallinen perusmuokkausmenetelmä. Haasteena on ruiskutusten osalta vioitusherkkyys ja
muutamina kuivina kasvukausina juurikasta on
jouduttu myös kastelemaan. Kaikki juurikaslohkot harataan vähintään kerran kasvukauden
aikana. Viljelykiertoa pidetään yllä mm. vaihtomaasopimuksilla lähialueen muiden tilojen
kanssa. Lohkon vaihdoilla saadaan Mäkilän mukaan molemminpuolinen hyöty, koska juurikkaan hyvä esikasviarvo näkyy myös parempina
viljasatoina. Tällaista toimintaa hän suosittelee
myös muille juurikkaan viljelijöille.

Investointeja viljelykalustoon
Koko juurikkaan viljelyhistorian aikana Mäkilän
tilalla on luotettu Juko-työkoneisiin niin kylvössä kuin nostossakin. Juko-nostokoneita tilalla on
ollut useita ja viimeisin myytiin vasta pari vuotta sitten. 2012 jälkeen juurikkaan viljelyn ollessa
vahvassa nosteessa päätettiin naapurin kanssa
satsata kalustoon ja nostokoneeksi hankittiin
tehdaskunnostettu 3-rivinen Edenhall. Kylvökoneen hankintaa suunniteltaessa päätettiin kysyä
Jukon toimintaa Mietoisissa jatkavalta Osuuskunta Ratas & Ruuvilta mahdollisuutta uuden

koneen tekemiseen. Tämä onnistui ja sopimukseen koneen valmistamisesta päästiin. Kevään
2013 kylvöille valmistui 12-rivisen kylvölannoittimen prototyyppi, jota kehitettiin pitkin vuotta
ja viimeiset muutokset tehtiin seuraavana talvena. Pienellä markkinointityöllä sana levisi maakuntaan ja vastaavanlaisia koneita valmistettiin
tuleville vuosille useita. Suomalainen juurikkaanviljely sai näin pitkästä aikaa kipeästi kaipaamiaan investointeja myös kylvökalustoon.

Juurikasisännän terveiset teolli
suudelle
Juurikkaanviljelyn tulevaisuutta mietittäessä
Juho toteaa, että nykyisellä hinnalla juurikkaasta tulisi saada 50 tonnin hehtaarisato, jotta viljely olisi aidosti kannattavaa. Vaikka tukitaso on
juurikkaalla kohtuullisen korkea, tulisi viljelystä
jäädä laskennallisesti jotain käteen myös ilman
tukia. Mäkilän tilalla juurikasta tullaan viljelemään isännän kertoman mukaan ”loppuun
asti”, mutta tuotannon jatkuvuuden kannalta
tarvitaan joka vuosi myös uusia aloittajia, joille
euro on useimmiten paras konsultti.
Paljon onnea vuoden Juurikasisännälle!

Petri Suvanto, Sucros Oy
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Tilanhoitaja Hannu Uusi-Laurila.

Juurikaskokeita
Räpillä

A

petit Ruoka Oy:n Räpin koetilalla on
tehty Sokerijuurikaskokeita yli 60 vuoden ajan. Koetila aloitti toimintansa
vuonna 1954. Nykyään Räpi on koetoimintaan
ja käytännön viljelyyn keskittynyt maatila. Tilalla työskentelee kaksi vakinaista toimihenkilöä.
Kasvukaudella henkilöstömäärä kasvaa merkittävästi, kun mukana on 2–4 maatalousharjoittelijaa ja 4–6 kesätyöntekijää.
Räpillä on peltoa hallinnassaan noin 70 hehtaaria. Koko pinta-ala on riviviljelyssä. Viljelykierrosta huolehditaan vaihtamalla maita läheisen
Kepolan kartanon kanssa. Lohkovaihtoa on tehty jo kymmenen vuoden ajan. Eniten koeruutuja
on sokerijuurikkaalla. Vihanneskokeita tehdään
myös paljon. Ensi kesäksi on suunnitteilla kokeita seuraaville kasveille: sokerijuurikas, herne,
lanttu, porkkana, palsternakka, purjo, selleri ja
pinaatti. Vihanneskokeissa suurin painopiste
on rikkakasvien torjunnassa, koska käytöstä on
poistumassa useita torjunta-aineita, toteaa tilanhoitaja Hannu Uusi-Laurila.

Sokerijuurikaskokeet tehdään SjT:n
ohjauksessa
Sokerijuurikkaan kokeista Räpillä on käyttösiemen-, lajike-, ankerois- ja kasvitautikokeet. Sokerijuurikaskokeita varten riittävän suuren ja
tasaisen lohkon löytäminen on aina haastavaa,
lohkovaihdon myötä juurikaskokeille löydetään
hyviä lohkoja, joilla viljelykierto on kunnossa
eikä ongelmia ankeroisista ole, sanoo Hannu
Uusi-Laurila. Räpi on kevyillä maalajeilla ainoa
lajikekoepaikka Suomessa, joten sieltä saadaan
arvokasta tietoa. Sokerijuurikkaan kokeet tehdään Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen alai-

suudessa ja ohjauksessa ja näin varmistetaan,
että kaikki kokeet ovat vertailukelpoisia.
Sokerijuurikkaan koetoiminnan Räpillä UusiLaurila näkee pitkäjänteisenä ja nyt on tarkoitus
myös investoida siinä tarvittavaan kalustoon.
Käytännön viljelyssä Räpillä on sokerijuurikasta, hernettä, porkkanaa, lanttua ja selleriä.
Käytännön viljelyn suurimpana haasteena on
hieman liian pieni peltopinta-ala, pienellä lisäyksellä viljelykiertoa saataisiin parannettua, sanoo Uusi-Laurila.

Yhteistyö tärkeää
Apetit Ruoka Oy:n hankintapäällikkö Timo
Kailan mukaan koetoiminnan kautta tehtävä
yhteistyö Sucroksen, Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen ja Räpin koetilan välillä on tärkeää. Voimme auttaa omalta osaltamme Sucrosta löytämään uusia juurikaslajikkeita ja näin
myötävaikuttamaan sokerijuurikkaan viljelyn
jatkumiseen ja kehittymiseen Suomessa. Apetit Ruoka Oy:lle on tärkeää, että erikoisviljelyn,
kuten sokerijuurikkaan ja avomaan vihannesten
viljelyn osaaminen säilyy massamme.

Porkkanan nostoa Räpin koetilalla.

Markus Anttila, Sucros Oy
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KWS Viljelijäillat
Tammikuussa
Tammikuun toisella viikolla KWS järjesti kolme
neuvonnallista viljelijäiltaa. Tapahtumat keräsivät runsaasti
sokerijuurikkaasta ja viljoista kiinnostuneita viljelijöitä.
Yhteensä yli 200 viljelijää otti osaa tapahtumiin.

Kukkavarret
Tohtori Carsten Stibbe (KWS International Agroservice for Sugarbeet) luennoi kahdesta haastavasta aiheesta sokerijuurikkaan viljelyssä, ankeroisista ja kukkavarsista. Carsten Stibbe kertoi
selvällä ja käytännöllisellä tavalla, eri tekijöiden
vaikutuksesta siihen, syntyykö juurikkaaseen
kukkavarsia jo ensimmäisenä viljelyvuonna.
Erityisesti päivät, joiden keskilämpötila on 5–12
asteen välillä vaikuttavat dramaattisimmin kukkimisen eli vernalisaation alkamiseen. Yli 20 asteen lämpötilat viileiden päivien välissä puolestaan pienentävät kukkavarsien muodostumisriskiä. Toiseksi suurin vaikuttava tekijä lämpötilan jälkeen on päivän pituus. Liian pitkät päivät,
yli 12 tuntia, lisäävät riskiä kukkavarsien muodostumiseen. Näiden kahden päätekijän lisäksi
monet muut pienet stressitekijät saattavat lisätä
riskiä kukkimisen alkamiseen. KWS:n tavoitteena on kehittää lajikkeita, jotka ovat vahvoja
kukkavarsia vastaan, mutta mikään jalostaja ei
pysty täysin estämään kukkavarsien syntymistä.
Lajikkeita testataan paljon eri alueilla ja jalostus
valitsee geeniperimältään parhaat lajikkeet, ettei
kukkavarsia syntyisi. Kukkavarsien syntyminen
on luonnollinen ja välttämätön prosessi kaksi-
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vuotiselle viljelykasville, jotta se pystyy tuottamaan siemeniä sokerijuurikkaan tuotantoon.

Ankeroiset
Toisena aiheena oli juurikasankeroinen. Tämä
hankala tuholainen esiteltiin viljelijöille yksityiskohtaisesti. Ongelmallisinta ankeroisissa on
se, että kasvustoissa ei aluksi näy mitään oireita ankeroissaastunnasta, mutta satomenetykset
voivat olla jopa 10 %. Kasvustojen tarkkailu,
maanäytteiden ottaminen, sekä ankeroislajikkeiden käyttäminen ovat parhaita keinoja pärjätä ankeroisongelman kanssa. Puhtailla lohkoilla
on kuitenkin turha käyttää ankeroislajikkeita.
Hyvä keino on myös testata samalla lohkolla ankeroislajiketta tavanomaisen lajikkeen rinnalla.
Sucroksen ja KWS:n yhteisprojektissa 2012 testattiin useampi sata juurikaslohkoa ja noin 30
%:lta löytyi ankeroisia.

Lajikkeet 2016
Luonnollisesti tilaisuuksissa esiteltiin KWS:n
sokerijuurikaslajikkeita tulevaa kylvökautta
varten. Erityisesti huippusatoisa DARNELLA
KWS ja uusi lupaava ankeroislajike LEONELLA

Yli 200 viljelijää osallistui
KWS:n viljelijäiltoihin.

KWS tulevat varmasti olemaan hyviä vaihtoehtoja suomalaisille sokerijuurikkaan viljelijöille
vuonna 2016.
Sokerijuurikasosion päätteeksi käytiin läpi raportti menneestä vuodesta Sucroksella. Lisäksi
esiteltiin tulevalle kaudelle valmistuva investointi, joka tehostaa kuormien purkamista tehtaalla.

KWS Viljat
Yleinen viljelykierto suomalaisilla sokerijuurikkaan viljelijöillä on sokerijuurikas-vilja-sokerijuurikas-vilja. KWS:n Claus Nymand esittelikin
lupaavia viljalajikkeita Suomen olosuhteisiin.

KWS:ltä on tulossa markkinoille hyvin satoisia
ja laadukkaita kevätvehniä sekä mallasohria.
Myös Suomessa erinomaisesti menestyneet
KWS:n hybridiruislajikkeet esiteltiin tilaisuudessa.
Kokous päättyi Suomen Raisioagron esitykseen.
Viljapäällikkö Minna Oravuo ja Raimo Rantala
Raisiolta kertoivat viljaa jalostavan teollisuuden
terveiset viljelijöille.
KWS haluaa kiittää kaikkia tilaisuudessa mukana olleita ja toivottaa kaikille menestyksekästä
viljelykautta 2016!

Jaakko Perttu
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Juha Wikström kertoo tilaisuuden alussa suksien voitelun nikseistä.

Syngentan Hiihtoseminaari

S

yngenta järjesti yhdessä Hankkijan, Ropan, SjT:n ja Sucroksen kanssa hiihtoseminaarin Vampulan ulkoilumajalla 1.2. 2016.
Tapahtuma herätti paljon kiinnostusta ja ulkoilumaja tuli aivan täyteen. Moni osallistuja kommentoi, että on kiva, kun voi välillä kokoontua
erilaisen teeman tiimoilta. Samalla voidaan todeta, että juurikkaanviljelijöiden joukosta löytyy
suuri joukko, joka harrastaa aktiivisesti ulkoilua.
Lunta oli kuitenkin liian vähän, että olisimme
päässeet hiihtämään. Kävelimme kuitenkin lähimmälle näköalalaavulle ja tilaisuuden päät-

teeksi grillasimme makkaraa ja joimme nokipannukahvia toisella isolla kantolaavulla.
Puuttunut toimialasopimus varjosti vähän tilaisuutta, mutta siitäkin aiheesta keskustelimme hyvässä hengessä. SjT kertoi millä tavalla
saisimme satotasot nousemaan. Mukana olleet
muut yritykset kertoivat omista hyvistä tuotteistaan, ajankohtaiset sokerijuurikaslajikkeet
unohtamatta.
Kiitämme kaikkia mukana olleita oikein mukavasta päivästä.

Henrik Svärd, Syngenta
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Yhteystiedot
SUCROS OY

Pääkonttori ja Säkylän tehdas		
		
Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet:

Maakunnantie 4
27820 SÄKYLÄ

010 431 060 		
faksi 010 431 4855

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

Fanni Heinonen		
			

010 431 4812
044 715 3458

Petri Suvanto		
			

010 431 4878
045 805 6856

Ruotsinkieliset
Sakari Malmilehto		
			
			

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

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS

		
Meltolantie 30
		
21510 HEVONPÄÄ
SjT:n sähköpostiyhteydet:
etunimi.sukunimi@sjt.fi
Johtaja
Vt. johtaja

Susanna Muurinen, äitiyslomalla
Tero Tanner tero.tanner@nordzucker.com

050 438 6191
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
			
Kenttämestari
Harri Louramo		

040 773 9353
050 323 2223

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikasPekka Myllymäki
valiokunnan puheenjohtaja		

Raveantie 81
23140 HIETAMÄKI

(02) 431 0300
0400 828 375

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
Antti Lavonen
sihteeri		

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 413 2462
040 558 0512

Sokerijuurikkaan viljelijöiden
Tero Sainio
Kirjolantie 125
neuvottelukunnan puheenjohtaja		
24800 HALIKKO
		

0400 829 499
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Raikkaan kirpeä limettipiiras
8–10 annosta
Taikina
½ dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria
2 ½ dl vehnäjauhoja
½ tl leivinjauhetta
75 g leivontamargariinia
1 pieni kananmuna
2–3 rkl kylmää vettä
Kiisseli
3 limettiä
2 dl vettä
3 kananmunan keltuaista
1 ½ dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria
2 ½ rkl maissitärkkelystä
Pinnalle
3 kananmunan valkuaista
1 ½ dl Dansukker Tomusokeria
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1. Mittaa kuivat aineet sekoituskulhoon, lisää paloiteltu
margariini ja sekoita murumaiseksi.
2. Lisää kananmuna sekä vesi ja sekoita taikinaksi.
3. Painele taikina piirasvuoan (ø noin 25 cm) pohjalle ja
reunoille. Pane vuoka pariksi tunniksi jääkaappiin tai
pakastimeen.
4. Rutista alumiinifoliosta tukirengas ja aseta se tukemaan taikinalaitaa. Pistele pohja haarukalla. Paista
uunissa 175 asteessa noin 15 minuuttia. Poista alumiinifolio.
5. Raasta kahdesta pestystä limetistä kuoriraaste, halkaise hedelmät ja purista puolikkaista mehut.
6. Pane mehu, kuoriraaste, keltuaiset, sokeri ja tärkkelys
kattilaan, kuumenna kiehuvaksi koko ajan sekoittaen
ja anna kypsyä hiljaa poreillen pari minuuttia.
7. Jäähdytä ja kaada kiisseli pohjan päälle vuokaan.
8. Vatkaa valkuaiset ja tomusokeri vaahdoksi.
9. Levitä valkuaisvaahto kiisselin ja taikinareunojen päälle pehmeän aaltoilevasti.
10. Paista uunissa 175 asteessa kunnes marenki on saanut kauniin värin.
11. Jäähdytä ennen tarjoilua.

