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Otsikossa mainittua aihealuetta on käsi-
telty tässä lehdessä monesti aikaisem-
min ja jatkan tässä kirjoituksessa samal-

la teemalla. Paljon on suomalainen sokeriketju 
muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana. Monellakin tapaa. Tutkimustoi-
mintaa on kehitetty, tuloksia tutkimuksesta on 
voimakkaasti tuotu viljelijöiden käyttöön ja kes-
kisadot ovat kehittyneet vahvasti viljelijöiden, 
SjT:n ja Sucroksen välisellä yhteistyöllä.

Samoin Sucros on kehittänyt toimintaansa eri 
alueilla. Viime vuosina mm. Säkylän tehtaaseen 
on investoitu voimakkaasti tulevaisuutta silmäl-
läpitäen. Vuoden 2016 merkittävän juurikkaan 
vastaanottoon kohdistuvan investoinnin avulla 
olemme ottaneet ison harppauksen tehtaan ke-
hityksessä ja suomalaisen sokerin tuotannossa 
myös tulevaisuudessa.

Sucros järjesti toukokuun 2016 lopussa soke-
rintuotannon Tulevaisuusseminaarin, johon 
kutsuttuina olivat MTK:n ylin johto, MTK:n so-
kerijuurikasvaliokunta, sokerijuurikkaan neu - 
vottelukunta, viljelijöitä, Maa- ja metsätalous-
ministeriön sokerialan edustajat, Sucroksen 
molemmat omistajat (Apetit Oyj ja Nordzucker) 
sekä Sucroksen edustajat. Paikalla olivat kaikki 
keskeiset sokerialan toimijat.

Tulevaisuusseminaarin keskeisinä teemoina 
olivat kiintiöjärjestelmän jälkeisen ajan mah-
dollisuudet ja haasteet. Tilaisuudessa pidetyissä 
hyvin rakentavissa alustuksissa ja puheenvuo-

Sokerijuurikkaan tulevaisuus 
Suomessa

roissa korostettiin voimakkaasti suomalaisen so-
kerintuotannon tärkeyttä ja avautuvia mahdol-
lisuuksia kun kiintiöt poistuvat viljelyvuodelle 
2017. Tuotanto on tällöin vapaata ja Säkylän teh-
taan tuotanto voidaan nostaa 100.000 sokeriton-
niin vuodessa. Kilpailu sokerimarkkinoilla tulee 
varmasti kiristymään uuden ajan alkaessa ja sitä 
varten kehitämme kaikkien osapuolien kanssa 
sokerin koko tuotantoketjua aina pellolta sokeri-
pussiin saakka. Kaikkien osa-alueiden on oltava 
työssä mukana, jotta varmistamme sokerialan 
tulevaisuuden Suomessa.  

Äärimmäisen tärkeää on myös, että pidämme 
yllä keskustelukulttuuria eri osapuolien välillä. 
Avoimella keskustelulla pystymme reagoimaan 
muuttuvaan ympäristöön tehokkaasti. Tätä pi-
tää edelleen kehittää. Yksin emme pärjää.

Merkittävä osa tulevaisuutta on myös sokerijuu-
rikasvaliokunnan ja Sucroksen välillä käytävät 
toimialasopimusneuvottelut. Nämä neuvottelut 
määrittelevät sokerijuurikkaan toimitusehdot 
ja sokerijuurikkaasta maksettavan hinnan. Tätä 
kirjoitettaessa neuvottelut ovat vielä kesken kos-
kien vuotta 2017 ja siitä eteenpäin. Neuvottelu-
ja on käyty aktiivisesti kesän ajan rakentavassa 
hengessä. Tavoitteena on päästä maaliin hyvissä 
ajoin, jotta turvaamme sokerintuotannon kas-
vun jo vuodelle 2017.

Hyvää nostokautta
Tero

Tero Tanner
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Viimeisen kahdeksan vuoden aikana 
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on 
muuttanut useamman kerran. Vuoden 

2008 alussa tutkimustoiminta siirrettiin Perniös-
tä Piikkiöön. Tuolloinen kahden toimitilan rat-
kaisu vaati alussa hyvää mielikuvitusta ja haki 
useamman vuoden toimivaa muotoaan. Vuonna 
2014 saatiin tieto, että Tuorlan vuokratiloista oli 
muutettava pois. Tämän seurauksena lähdettiin 
kartoittamaan mitä eri vaihtoehtoja löytyisi uu-
sille toimitiloille. Yksi monista valintakriteereis-
tä toimipaikkaa haettaessa oli koetoimintatilojen 
ja toimistotilojen yhdistäminen. Tämä toteutui 
Meltolan toimitilaratkaisussa, jossa kaikki toi-
minta on saatu sijoitettua saman katon alle. 
Tämä antaa pienelle työyhteisölle tehokkaan 
toimintamahdollisuuden, kun se hyödynnetään 
oikein. Kiitos Meltolan tilan isännälle Perttu 
Härmälälle tästä mahdollisuudesta. 

Muutto
Muuttotöitä aloitettiin valmistella pikkuhiljaa jo 
vuoden 2014 lopulla mm. arkiston tyhjennyksel-
lä Yltöisissä. Tämän jälkeen otettiin satokauden 
mittainen tauko ja odoteltiin jännityksellä tilarat-
kaisua ja lopulta, miten rakennustyöt Meltolassa 
etenivät. Koepuolen tavaroiden kuljetus Tuorlas-
ta Meltolaan alkoi syksyllä 2015. Viimein lopulli-
nen toimistojen muutto Yltöisistä Meltolaan saa-
tiin tehtyä maaliskuussa 2016. Suurkiitos raken-
nus projektiin ja paikkojen kuntoon saattamiseen 
osallistuneille henkilöille. Ja erityinen kiitos SjT:n 
henkilökunnalle muuttotöiden organisoinnista ja 
toteutuksesta ripeästi ja harkitusti.

Kevät 2016
Kasvukausi 2016 alkoi koko juurikkaanviljely-
alueella melko samaan aikaan ja suhteellisen 
varhain. SjT:n juurikkaan kylvöt Meltolassa saa-
tiin aloitettua 3.5. Yleisesti toukokuu oli poikke-

Ensimmäinen kasvukausi 
Meltolassa

uksellisen lämmin ja alueesta riippuen kostea. 
Tämä näkyi myös koelohkoilla. Koko kasvukau-
den ajan aina elokuun loppuun asti koelohkot 
ovat saaneet riittävästi vettä, kärsimättä kuiten-
kaan liiasta märkyydestä. Kauttaaltaan riittä-
vässä viljelykierrossa ja aktiivisessa viljelyssä 
olleet lohkot ovat maan rakenteeltaan hyvässä 
kunnossa.

Yhteistyö jatkuu 
Kokonaan uusien koelohkojen kartoitus on aina 
haastavaa ja paljon pohjatyötä vaativaa, näin 
myös nyt. Lohkojen viljavuusanalyysit oli tee-
tetty kattavasti etukäteen kaikilta mahdollises-
ti koetoiminnalle soveltuvilta lohkoilta. Näin 
valinta muuten täysin uusista alueista onnistui 
yhteistyössä viljelijän kanssa helposti. Koetoi-
mintaa jatketaan Paimiossa myös entisten yh-
teistyöviljelijöiden kanssa. Tuorlan koulutilan 
pellolla jatkuu pitkäaikainen viljelykiertokoe. 
Kasvukauden aikana toiminta saatiin yleisesti 
hyvin käyntiin uusissa tiloissa. Kaikki tavarat ja 
työt hakivat paikkansa. Tilat ovat osoittautuneet 
hyvin toimiviksi ja viihtyisiksi.

SjT:n uusien toimitilojen avajaiset järjestettiin 
20.7.2016, jolloin myös kaikilla viljelijöillä oli 
mahdollisuus tulla tutustumaan paikkoihin ja 
kuulla samalla terveisiä Saksasta. Tämän lehden 
sivuilla on lisää avajaispäivän annista.

Juurikaskasvustot ovat saaneet Paimion alueella 
vettä sopivasti ja aurinkoisten päivien lukumää-
rä on ollut runsas. Monin paikoin juurikkaan-
viljelyalueilla aikaista ramularian esiintymistä 
havaittiin jo heinäkuun alussa. Se on ollut poik-
keuksellista tällä kasvukaudelle. Ennakkonos-
ton tulosten perusteella voidaan odottaa hyvää 
satotasoa koeruuduilta. Nostokautta odotellaan 
innokkaasti.

Susanna Muurinen
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Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen uu-
sien toimitilojen etsinnässä pyydettiin eh-
dotuksia sidosryhmiltä ja viljelijöiltä. Tär-

keimpinä kriteereinä oli, että käytännön koetoi-
mintatilat ja toimisto saataisiin saman katon alle 
ja maan peruskunto on hyvä. Ehdotuksia tuli 
useita ja harkinnan jälkeen päädyttiin Meltolan 
kartanon isännän Perttu Härmälän tarjoamaan 
ehdotukseen. 

Idea SjT:n sijoittamisesta Meltolan tiloihin kyp-
syi pikkuhiljaa. Pertulta oli usein kyselty miksi 
hän ei viljele juurikasta ja vastauksena oli, ettei 
tilalla enää ole tarvittavia koneita eikä osaamis-
ta. Tilalla on viimeksi viljelty juurikasta 80-lu-
vulla. Kuultuaan, että SjT haki uusia tiloja, kiin-
nostus heräsi, koska Pertun mielestä tällainen 
toiminta lisää myös maaseudun toimeliasuutta. 
Meltolassa on jo ennestään useita rakennuksia 
eri tarkoituksiin. SjT:n tarpeisiin sopivia tiloja ei 
kuitenkaan ollut mutta ne voisi rakentaa. Tilojen 
suunnittelu aloitettiin SjT:n toiveiden pohjalta. 
Ennen sopimuksen tekemistä tehtiin paljon esi-
töitä ja sopimuksen syntymisen jälkeen aloitetiin 
rakennustyöt ripeällä aikataululla. 

Perttu Härmälän isänisänisä on ostanut Mel-
tolan kartanon vuonna 1959 ja Perttu, joka on 
38-vuotias ja perheellinen, on viljellyt tilaa vuo-
desta 2007. Tilan päätuotantosuunta on kasvin-
viljely, peltoa on 220 ha ja metsälaitumia 30 ha, 
joita laiduntavat tilan omat lampaat. Vuokra-
maita on vain pari hehtaaria. Vuokramaiden jää-
tyä pois on viljely helpottunut, kun se on voitu 
keskittää lähelle tilan talouskeskusta. Näin myös 
perheelle ja harrastuksille sekä tilojen kunnossa-
pidolle, jää enemmän aikaa. 

Meltolan kartano

Tilalla on aikaisemmin kokeiltu jonkin verran 
erilaisia erikoiskasveja mutta nykyään viljellään 
pääasiallisesti vehnää ja rapsia. Viljelyn lisäksi 
tilalla järjestetään, harrastus pohjalla, yrityksille 
pienriistajahteja luonnon omilla kannoilla.

SjT:n tultua tilan pihapiiriin on saatu paikkoja 
siistittyä ja nyt voi sanoa, että tilalla viljellään 
juurikasta, vaikkakin koeruuduilla.

Marte Römer-Lindroos

Perttu Härmälä.
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Heinäkuinen sää näytti parhaat puolen-
sa, kun Sokerijuurikkaan tutkimuskes-
kuksen uusien toimitilojen avajaisia 

juhlittiin Paimion Meltolassa 20.7.2016. Avajais-
päivää saatiin viettää seminaarin ja avoimien 
ovien merkeissä auringon paistaessa lähes pil-
vettömältä taivaalta.

Päivä alkoi JUNO-hankeen ohjelmaan kuulu-
neella luennolla, jolla Jussi Knaapi kertoi juurik-
kaan ravinnehuollosta ja ravitsemustilan tark-
kailun eri menetelmistä. Myöhemmin hän esit-
teli pellolla muutamia eri mittausvaihtoehtoja.

Luennon jälkeen vieraat pääsivät tutustumaan 
SjT:n koeruutuihin. Pellolta löytyi kokeita liitty-
en niin lajikkeisiin, kasvinsuojeluaineisiin kuin 
lannoitukseenkin. Peltokäynnin yhteydessä vie-

SjT:n avajaiset
20.7.2016

raat pääsivät samalla myös ihmettelemään pie-
noishelikopterilla tehtävää pellon ilmakuvausta.

Puolenpäivän aikaan tarjoiltiin kenttälounas, 
jonka jälkeen vieraat asettuivat kuuntelemaan 
avajaisseminaaria vatsat täynnä nyhtöpossua. 
Seminaarin avasi SjT:n johtaja tohtori Susanna 
Muurinen, minkä jälkeen professori Bernward 
Märländer Göttingenin yliopistosta kertoi juu-
rikkaan satopotentiaalista, siihen vaikuttavista 
tekijöistä ja satotasojen tulevaisuudennäkymis-
tä. 

Tilaisuuteen puhumaan olivat saapuneet myös 
Nordzuckerilta varatoimitusjohtaja tohtori Gerd 
Jung ja viljelyneuvonnasta vastaava tohtori An-
dreas Windt. Jung antoi vieraille tilannekatsa-
uksen, jonka mukaan koko konsernin alueella 

Kuvassa mitataan hyvin ja huonosti kasva-
vien maiden mikrobiologista aktiivisuutta.

pH-testerillä saadaan nopeasti selville johtu-
vatko kasvien kasvuerot mahdollisesti pellon 
sisäisestä happamuuden vaihtelusta.
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Fanni Heinonen, Sucros Oy

juurikasvuosi on ollut tähän asti oikein lupaava. 
Hän loi myös katseen tulevaan arvioiden sokeri-
kiintiöiden poistumisen vaatimia muutoksia toi-
mintamalleissa. Tulevaisuudessa sokerin mark-
kinatilanne tulee ohjaamaan hintaa vahvemmin, 
mikä edellyttää hinnoittelumallien ja viljelyso-
pimusmuotojen uudistamista. Jung nosti esiin 
myös tavoitteen juurikkaan satotasojen nosta-
misesta Suomessa. Windt puolestaan esitteli 
omassa puheenvuorossaan keinoja, joilla suun-
nata tuota tavoitetta kohti. Tärkeimpinä asioina 
hän piti hyvän viljelykierron ylläpitämistä sekä 

Esitysten jälkeen vieraat voivat tutustua, 
koeruutuihin, postereihin ja uusiin tiloihin.

Pellolla voi tutustua SjT:n kenttäkokeisiin 
sekä postereihin, joissa esiteltiin tarkemmin 
kokeita ja muita juurikkaan viljelyyn liitty-
viä ajankohtaisia asioita.

toimintaa juurikasankeroisten vähentämiseksi 
ja ennaltaehkäisemiseksi. Windt muistutti myös, 
että ankeroista sietävien lajikkeiden valitsemi-
nen viljelyyn ankeroisten vaivaamilla pelloilla 
on ensisijaisen tärkeää, sillä niillä voitaisiin saa-
da korkeampia hehtaarisatoja kuin tavallisilla 
lajikkeilla. Lisäksi hän nosti esiin hivenravin-
teiden käytön ja nostotappioiden vähentämisen 
merkityksen.

Seuraavaksi Sucroksen maatalousjohtaja Tero 
Tanner kertoi Sucroksen ajankohtaisista asiois-
ta, kuten hyvin alkaneesta juurikasvuodesta ja 
tehtaalle tehdyistä investoinneista sekä tulevai-
suuden muutoksista alalla. Tanner myös korosti, 
että sokerijuurikkaan kotimaisella tutkimustoi-
minnalla on hyvin merkittävä rooli satotasojen 
parantamisessa.

Lopuksi Paavo Myllymäki SjT:n hallituksesta 
kertoi uuden toimipaikan löytymisestä ja pro-
sessista, jonka seurauksena saatiin avajaispäivää 
viettää. Lisäksi hän kuvasi tutkimustoiminnan 
historiaa ja merkitystä kotimaiselle sokeriteolli-
suudelle.

Seminaarin jälkeen kahvitarjoilun lomassa vie-
raat saivat vapaasti tutustua koeruutuihin, pos-
tereihin ja uusiin tiloihin. Nyt saman katon alle 
mahtuvat niin satolaboratorio, toimistotilat kuin 
konehallikin. Toivotaan, että näissä tiloissa ja nii-
tä ympäröivillä pelloilla tehdään tulevaisuudes-
sa monia hyödyllisiä tutkimuksia!
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Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen ava-
jaisissa vierailevana esiintyjänä kävi pro-
fessori Bernward Märländer. Hän on yksi 

Keski-Euroopan juurikastutkimuksen suurista 
nimistä. Hän on Saksassa Institute of Sugar Beet 
Research (IfZ) johtaja ja toimii myös aktiivisesti 
kansainvälisessä juurikastutkimuksessa. IfZ toi-
mii Göttingen Yliopiston yhteydessä ja koordi-
noi Saksan kansallisia lajikekokeita ja järjestää 
juurikkaaseen liittyvää koulutusta tutkijoille ja 
konsulenteille kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Tämän lisäksi instituutti johtaa neuvostoa, joka 
koostuu alueellisista sokerijuurikkaan tutki-
musryhmistä, viljelijäjärjestöjen ja tehtaiden tut-
kimusryhmistä. Neuvoston tavoitteena on kan-
sallisesti sopia koesuunnitelmista ja tavoitteista. 

Sokerijuurikkaan satopotentiaali 
Euroopassa ja juurikkaan 
tulevaisuuden näkymät
Esityksensä prof. Märländer aloitti esittelemällä 
juurikkaan monet käyttömahdollisuudet koros-

taen sitä, miten koko juurikasmassa on hyödyn-
nettävissä monipuolisesti (sokeri, leike ihmisten 
ja eläinten ruoaksi, bioetanoli, biokaasu ja esi-
kasvi lannoituksessa). Jalostukseltaan juurikas 
on nuori kasvi ja sen satotaso onkin ollut nou-
sussa aina 60-luvulta asti niin Keski-Euroopassa 
kuin Suomessakin. Tästä johdannosta professori 
siirtyi puhumaan juurikkaan satopotentiaalista. 
Kuvasta 1 hän esitteli kuulijoille, miten lajikeko-
keiden (variety trials) sokerisatojen ja varsinai-
sen prosessoidun sokerisadon (manufactured 
sugar) välillä on yhä edelleen ”satovaje”. Ja min-
kä suuruista parannusta sokerisadon kasvuun 
olisi saatava, jotta voidaan saavuttaa 20 t sokeri-
satotavoite. Tämän jälkeen hän lähti esittämään 
koetuloksia eri toimenpiteistä, joilla satotasoa on 
jo nostettu. 

Moderneja ja vanhoja lajikkeita vertailtaessa on 
osoitettu, että 50 % sadonnoususta on saavutettu 
jalostuksen avulla ja toiset 50 % perustuu vilje-
lymenetelmien ja ilmaston vaikutuksiin (kuva 

1 

Sugar beet potential in Europe generally and 
future prospects
Open house and opening seminar of new premises of 
Sugar Beet Research Centre of Finland
Helsinki, Finland, July 20th, 2016
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2). Jalostus on pääasiallisesti vaikuttanut kasvin 
valonoton tehokkuuteen kasvattamalla juurik-
kaan lehtivihreäpitoisuutta ja fotosynteesite-
hokkuutta. Kasvin biomassan jakaantuminen 
on parantunut juuri–lehti -suhteen muuttuessa 
eli juurikkaan satoindeksi on parantunut. Myös 
juurimassassa itsessään on tapahtunut muutosta 
siihen suuntaan, että sokerihävikki on laskenut 
ja prosessointilaatu kaikkiaan on parantunut.

Sääolosuhteiden vaikutuksesta satoon prof. 
Märländer esitteli kasvuolosuhde-eroja Göttin-
genin alueelta (kuva 3), jonka jälkeen hän kertoi 
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laajempia koetuloksia säätekijöiden vaikutuk-
sista ja miten nämä selittävät satovaihteluja. 
Koetulosten perusteella Saksassa kylvöstä kesä-
kuun loppuun lämpötilalla oli suurin vaikutus 
lehtien ja juuren kuiva-aineen kasvuun. Opti-
maalinen lämpötila kasvulle on noin 18 °C (kuva 
4). Kun taas korkeat lämpötilat heinä-elokuussa 
alentavat juuren kasvua. Loppukasvukauden 
lämpötiloilla ei ollut enää suurta merkitystä juu-
ren kasvulle, vaan silloin merkittävin säätekijä 
oli riittävä auringon valo.

Puhuessaan viljelymenetelmien merkityksestä 

Kuva 1. Kehitys sokerisadossa on ollut selvää, 
mutta 20 t tavoite vaatii voimakkaampaa 
tehokkuutta.

Kuva 2. Verrattaessa vanhoja ja uusia sokeri-
juurikaslajikkeita sokerisadon kasvuun ovat 
vaikuttaneet sekä kasvinjalostus, kehittyneet 
viljelymenetelmät että ilmasto.

Kuva 3. Kahden kasvukauden (2013–2014) sää-
olosuhteet Göttingenin viljelyalueelta Saksas-
ta. Vuosien välillä selvä ero keskimääräisessä 
sokerisadossa.

Kuva 4. Päivän keskilämpötilan vaikutus juu-
rikaan lehtien ja juuren kasvuun keväällä 0–90 
päivää kylvön jälkeen. Mittaukset kahdelta 
vuodelta 2000–2001.
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sadon kasvuun prof. Märländer esitteli tuloksia 
laajasta Hollannissa tehdystä SUSY-projektista. 
Projektissa eripuolilta viljelyaluetta oli valittu 
26 vertailuparia viljelijöistä, joiden pellot olivat 
ominaisuuksiltaan samanlaisia mutta sadois-
sa toinen oli keskitasoa oleva viljelijä ja toinen 
huippusatoja saava viljelijä. Merkittäviä eroja 
viljelijöiden toimissa oli havaittavissa maan 
muokkauksessa ja kylvöpäivissä. Niistä eri-
tyisesti prof. Märländer toi esille muokkaus- ja 
kylvötraktorien rengaspaine-erot, kyllästetyn 
maan vedenjohtavuuden ja viiden päivän eron 
kasvuston sulkeutumisessa. Nämä kaikki tekijät 
erosivat tilastollisesti merkitsevästi keskiverto 

juurikassatoja saavan viljelijän ja huippusatoja 
saavan viljelijän välillä (kuvat 5 ja 6). 

Esityksensä lopuksi prof. Märländer esitteli ly-
hyesti viljelykierron merkitystä sokerijuurik-
kaan viljelyssä. Yleisimmät viljelykiertokasvit 
juurikkaan kanssa Saksassa ovat rapsi, maissi ja 
peruna. Näiden kasvien yleisyys juurikaskier-
rossa vaihteli alueellisesti. Eri kasvien esikasvi-
vaikutus korostui selvästi kuvassa 6, jossa edelli-
sen vuoden viljelykasvin vaikutusta juurikkaan 
juuri- ja sokerisatoon on kuvattu. Parhain juuri-
kassato oli saatu herneen jälkeen ja heikoin juu-
rikkaan jälkeen.

13

1) backtransformed in  
case of transformation.
2) data ln(x+1) 
transformed.
3) data Box-Cox  
transformed (λ=-0.8).
4) data arcsin(ln(x+1))  
transformed.

Soil and crop characteristics Predicted means1 for
‘type average’ ‘type top’ F-prob.

Top soil Clay content (%, w/w)2 7.9 7.7 0.484
Silt content (%, w/w)2 15.3 15.6 0.952
CaCO3 content (%, w/w)1 1.4 1.3 0.347
Organic matter content (%, 
w/w)3 3.5 3.6 0.564

pH1 6.5 6.4 0.018
Soil management Inflation pressure rear tyre (Ppt;

kPa)2 117 107 <0.001

Depth primary tillage (Dpt; m)2 0.27 0.29 0.004
Seedbed preparations (nst) 1.3 1.1 <0.001
Tractor weight (TMst; kg) 4877 4877 0.991
Inflation pressure front tyre (Pst 

front; kPa) 112 99 <0.001

Inflation pressure rear tyre (Pst 

rear; kPa) 103 87 <0.001

Width front tyre (TWst front; m) 0.42 0.43 0.185
Width rear tyre (TWst rear; m) 0.66 0.65 0.207

Crop management Drilling (date) 8-4 3-4 <0.001
Soil structure Depth of highest penetration 

resistance (m) 0.37 0.37 0.648

Penetration resistance at Ks 
sampling depth (PRKs, MPa)2

2.57 2.62 0.586

Saturated hydraulic 
conductivity (Ks, m d-1)4 0.31 0.49 0.042

Top soil total porosity (P, %) 48.22 48.97 0.033
Top soil air-filled porosity (AP, 
%) 17.8 18.4 0.064

Crop growth Canopy closure (CC, date) 16-6 11-6 <0.001
Root depth (RD, m) 0.61 0.69 <0.001
Sugar yield (SY, Mg ha-1) 11.6 13.9 <0.001

Data SUSY-project 2006-2007

Characteristics of different factors  
for ‘type top’ and ‘type average’ growers 

Hanse et al. 2011 

Kuva 5. Taulukko asioista, joita verrattiin 
keskivertosatoja tuottaneen viljelijän ja 
huippu satoja tuottaneen viljelijän pelloilla, 
Hollannissa SUSY-projektissa 2006–2007.

Kuva 6. Mitkä tekijät olivat merkittävämpiä 
viljelijöiden eroja haettaessa.

Kuva 7. Juurikkaan viljelykierrossa olevia 
muita pääasiallisia kasveja ja niiden jakaan-
tuminen alueellisesti Saksassa.

Kuva 8. Esikasvin vaikutus juuri- ja sokerisa-
toon Saksassa.

14Data SUSY-project 2006-2007

Grower 
′Average′ ′Top′

Drilling Date of sowing April 8th April 3rd 
Soil management Inflation pressure, front tyre [kPa] 112 99

Inflation pressure, rear tyre [kPa] 103 87

Soil structure Saturated hydraulic 
conductivity [m day-1] 0.31 0.49 

Crop growth Canopy closure June 16th June 11th 
Sugar yield [t ha-1] 11.6 13.9 

Optimal crop management 

How to characterize a ′type top′ grower?

Hanse et al. 2011 
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Viljelykierron vaikutus 
sokerijuurikassatoon (2012–2015)

Viljelykierrolla on useita po-
sitiivisia vaikutuksia soke-
rijuurikkaan viljelyyn. Näi-

tä ovat mm. tehokas rikkakasvien 
torjunta, alhainen kasvitautipaine, 
hyvä maanrakenne ja sokerijuu-
rikkaan satotason kasvattaminen. 
Onkin perusteltua sanoa että hyvä 
viljelykierto lisää tilan viljelyvar-
muutta.

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus 
perusti vuonna 2012 pitkäaikaisen 
viljelykiertokokeen, jonka tavoittee-
na oli mitata satotasojen kehitystä 
erilaisilla viljelykierroilla (kuva 1). 
Koelohkoksi valittiin lohko, jonka sisältä löytyi 
kolmea erilaista historiaa (Juurikaspainotteinen, 
Viljapainotteinen ja Rypsi-/Viljapainotteinen). 
Lohkon tarkemmat tiedot nähtävillä taulukossa 
1. 

Tuloksista voidaan huomata, että käytännössä 
kaikki viljelykiertomallit ovat olleet parempia 
kuin monokulttuurissa oleva malli. Kun pu-
hutaan viljelyvarmuudesta on monokulttuuri 
selkeästi heikoin. Tämä osoittautuu eteenkin 
haastavina vuosina. Tällainen vuosi oli esimer-
kiksi 2015, joka oli kylmä ja sateinen. Kyseisenä 
vuonna ruudut, joilla harjoitettiin viljelykiertoa, 
tuottivat 66–105% suuremman sadon kun mono-

kulttuurissa oleva ruutu. Jopa monokulttuurin 
suurimpana satovuonna se tuotti toiseksi huo-
noimman sadon, ollen 2–15 % heikompi, kuin 
vertailuruudut.

Viljelykierto helpottaa myös rikkakasvien hal-
lintaa, sillä eri viljelykasvit mahdollistavat eri 
kasvinsuojeluaineiden käytön. Näin ollen esi-
merkiksi viljalla pystytään torjumaan parem-
min rikkakasveja, joita ei ole mahdollista torjua 
kemiallisesti juurikaslohkolta. Tällainen kasvi 
on esimerkiksi peltokorte ja villijuurikas. Näin 
ollen viljelykierrolla saadaan pidettyä rikkakas-
vipaine paremmin kurissa, kuin pelkällä mono-
kulttuurilla (kuva 2.).

Huomioitavaa on, että mikäli lohkolla on tarkoi-
tus seuraavana vuonna viljellä sokerijuurikasta 
on käytettäviin kasvinsuojeluaineisiin kiinni-
tettävä erityistä huomiota. Mikäli esim. viljoille 
käytetään tiettyjä pienannosaineita (mm. Ally, 
Logran), ei sokerijuurikasta voi viljellä seuraa-
vana vuonna samalla lohkolla.Kuva 2. Ruutujen välisiä eroja rikkakasvien 

osalta vuonna 2014. (Oikean puoleisessa 
ruudussa monokulttuuriruutu ja vasemmalla 
harjoitettu viljelykiertoa) 

Kuva 1. Viljelykiertokokeen tuloksia eri vuosilta.

Viljelykierron	  vaikutus	  sokerijuurikassatoon	  (2012-‐2015)	  

Viljelykierrolla	  on	  useita	  posi1ivisia	  vaikutuksia	  

sokerijuurikkaan	  viljelyyn.	  Näitä	  ovat	  mm.	  tehokas	  

rikkakasvien	  torjunta,	  alhainen	  kasvitau1paine,	  hyvä	  

maanrakenne	  ja	  sokerijuurikkaan	  satotason	  kasva9aminen.	  

Onkin	  perusteltua	  sanoa	  e9ä	  hyvä	  viljelykierto	  lisää	  1lan	  

viljelyvarmuu9a.	  

Sokerijuurikkaan	  Tutkimuskeskus	  perus1	  vuonna	  2012	  

pitkäaikaisen	  viljelykiertokokeen,	  jonka	  tavoi9eena	  oli	  mitata	  

satotasojen	  kehitystä	  erilaisilla	  viljelykierroilla	  (kuva	  1).	  

Koelohkoksi	  valiCin	  lohko,	  jonka	  sisältä	  löytyi	  kolmea	  erilaista	  

historiaa	  (Juurikaspaino9einen,	  Viljapaino9einen	  ja	  Rypsi-‐/

Viljapaino9einen).	  	  Lohkon	  tarkemmat	  1edot	  nähtävillä	  

taulukossa	  1.	  	  

Tuloksista	  voidaan	  huomata,	  e9ä	  käytännössä	  kaikki	  

viljelykiertomallit	  ovat	  olleet	  parempia	  kuin	  monokul9uurissa	  

oleva	  malli.	  Kun	  puhutaan	  viljelyvarmuudesta	  on	  

monokul9uuri	  selkeäs1	  heikoin.	  Tämä	  osoi9autuu	  eteenkin	  

haastavina	  vuosina.	  Tällainen	  vuosi	  oli	  esimerkiksi	  2015,	  joka	  

oli	  kylmä	  ja	  sateinen.	  Kyseisenä	  vuonna	  ruudut,	  joilla	  

harjoiteCin	  viljelykiertoa,	  tuoCvat	  66-‐105%	  suuremman	  

sadon	  kun	  monokul9uurissa	  oleva	  ruutu.	  Jopa	  monokul9uurin	  

suurimpana	  satovuonna	  se	  tuoC	  toiseksi	  huonoimman	  sadon,	  

ollen	  2-‐15	  %	  heikompi,	  kuin	  vertailuruudut.	  

Kuva	  1.	  Viljelykiertokokeen	  tuloksia	  eri	  vuosilta	  

2012 
Sj Kaura Ohra Vehnä Herne Vehnä herne Rypsi Sj 

Sato	  tn/ha 36 43 40,1 40 
Pol-‐% 15,9 16,4 16,2 16,4 

2013 
Sj Sj Sj Sj Sj Sj Sj Sj Sj Vehnä 

Sato	  tn/ha 21,9 36,3 44,1 42,5 40,4 32,7 40,8 39,1 36,1 35,3 
Pol-‐% 18,6 19,6 20,2 20,1 19,2 20,7 20,2 20,4 21,2 20,1 

2014 
Sj Sj Sj Sj Sj Sj Vehnä Vehnä Herne Vehnä Sj Sj S.vehnä Vehnä 

Sato	  tn/ha 46,7 50,7 54,1 51,0 46,9 49,5 43,2 47,7 
Pol-‐% 16 15,7 15,8 15,7 15,8 15,5 15,5 15,5 

2015 
Sj Kaura Ohra Vehnä Herne Viher-‐

lannoitus 
Sj Sj Vehnä Sj Sj Sj Sj Vehnä 

Sato	  tn/ha 15,6 26,5 28,1 30,7 27,4 32,0 26,2 
Pol-‐% 16,1 17,1 17,4 17,8 17,3 17,4 17,2 

Herne vehnä 
Sj	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

syys	  -‐ 
vehnä 

vehnä 

viherlan-‐ 
noitus 

Viherlan-‐ 
noitus Sj	   Sj vehnä 

Juurikashistoria	   Viljahistoria	   Vilja/Rypsihistoria	  

Viljelykierto	  helpo9aa	  myös	  rikkakasvien	  hallintaa,	  sillä	  eri	  viljelykasvit	  

mahdollistavat	  eri	  kasvinsuojeluaineiden	  käytön.	  Näin	  ollen	  esimerkiksi	  viljalla	  

pystytään	  torjumaan	  paremmin	  rikkakasveja,	  joita	  ei	  ole	  mahdollista	  torjua	  

kemiallises1	  juurikaslohkolta.	  Tällainen	  kasvi	  on	  esimerkiksi	  	  peltokorte	  ja	  

villijuurikas.	  	  Näin	  ollen	  viljelykierrolla	  saadaan	  pide9yä	  rikkakasvipaine	  

paremmin	  kurissa,	  kuin	  pelkällä	  monokul9uurilla	  (kuva	  2.).	  

Huomioitavaa	  on,	  e9ä	  mikäli	  lohkolla	  on	  tarkoitus	  seuraavana	  vuonna	  viljellä	  

sokerijuurikasta	  on	  käyte9äviin	  kasvinsuojeluaineisiin	  kiinnite9ävä	  erityistä	  

huomiota.	  Mikäli	  esim.	  viljoille	  käytetään	  1e9yjä	  pienannosaineita	  (mm.	  Ally,	  

Logran),	  ei	  sokerijuurikasta	  voi	  viljellä	  seuraavana	  vuonna	  samalla	  lohkolla.	  

Kuva	  2.	  Ruutujen	  välisiä	  eroja	  rikkakasvien	  osalta	  	  
vuonna	  2014	  
(Oikean	  puoleisessa	  ruudussa	  monokul9uuriruutu	  ja	  
vasemmalla	  harjoite9u	  viljelykiertoa)	  	  

Sato  tn/ha
2012

Sj Kaura Ohra Vehnä Herne Vehnä herne Rypsi Sj

Sato  tn/ha 36.0 43.2 40.1 39.7
Pol-‐% 15.9 16.4 16.2 16.4

2013
Sj Sj Sj Sj Sj Sj Sj Sj Sj Vehnä

Sato  tn/ha 21.9 36.3 44.1 42.5 40.4 32.7 40.8 39.1 36.1
pol-‐% 18.6 19.6 20.2 20.1 19.2 20.7 20.2 20.4 21.2

2014
Sj Sj Sj Sj Sj Sj Vehnä Vehnä Herne Vehnä Sj Sj S.vehnä Vehnä

Sato  tn/ha 46.7 50.7 54.1 51.0 46.9 49.5 43.2 47.7
pol-‐% 16 15.7 15.8 15.7 15.8 15.5 15.5 15.5

2015 Viher-‐
4.  vuosi Sj Kaura Ohra Vehnä Herne   lannoitus-‐ Sj Sj Vehnä Sj Sj Sj Sj Vehnä

nurmi

Sato  tn/ha 15.6 26.5 28.1 30.7 27.4 32.0 26.2
pol-‐% 16.1 17.1 17.4 17.8 17.3 17.4 17.2

Herne vehnä
Sj  syys  -‐
vehnä

vehnä

              Juurikashistoria Viljahistoria Vilja/rypsihistoria

viherlan-‐
noitus

Viherlan-‐
noitus

Sj   Sj vehnä

Juurikashistoria Viljahistoria Vilja/Rypsihistoria

Avajaisposteri
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Maaperän orgaaninen aines on kasveis-
ta, eläimistä ja mikrobeista peräisin 
olevien osittain hajonneiden hiiliyh-

disteiden seos. Se vaikuttaa maaperän laatuun 
ja sen toimintaan mm. mikrobiologiseen aktiivi-
suuteen, ravinteiden määrään ja niiden vapau-
tumiseen. Suomalaisessa peltomaassa orgaanis-
ta ainesta on noin 0.5–60 %. Tästä hiiltä on noin 
50–55 % ja typpeä keskimäärin 2000–4000 kg/ha 
(kuva 1.). Yksi orgaanisen aineksen osista on hu-
mus. Humus on erittäin stabiilia mustan ruskeaa 
ainetta. Maaperän ravinteet kuten typpi (N), fos-
fori (P) ja rikki (S) ovat humuksen tärkeitä raken-
ne osia. Maaperämikrobien aktiivinen toiminta 
vapauttaa näitä ravinteita kasville käyttökelpoi-
seen muotoon. 

Typen mineralisaatiossa orgaaniseen ai-
nekseen sitoutunut typpi vapautuu epä-
orgaaniseksi ammoniumtypeksi (NH4+) 
heterotrofisten mikrobien toimesta. Am-
moniumtyppi muuttuu edelleen nitrii-
tiksi (NO2-) nitrifikaatiossa Nitrosomo-
nas-bakteerien avulla. Nitrobacter-lajit 
muuttavat nitriitin edelleen nitraatiksi 
(NO3-), jota kasvit pystyvät helpoiten 
maasta ottamaan. Lannoitteet sisältävät 
kumpaakin kasville käyttökelpoista typ-
pimuotoa, ammoniumtyppeä ja nitraat-
tityppeä.

Kuva	  1.	  Kivennäismaiden	  typpimääriä	  eri	  maakerroksissa.	  (Esitys:	  Typenkierto	  viljelykierrossa	  26.6.2012	  ,	  Tapio	  Salo,	  LUKE)	  

Kuva	  2.	  KasvinjäCeen	  C/N	  suhteen	  vaikutus	  maan	  mineraalitypenmäärään.	  Korkea	  C/N	  suhde,	  maan	  
mineraalityppeä	  sitoutuu	  maan	  mikrobeihin.	  (Esitys:	  Typenkierto	  viljelykierrossa	  26.6.2012	  ,Tapio	  Salo,	  LUKE)	  

Kuva 1. Kivennäismaiden typpimääriä eri 
maakerroksissa. (Esitys: Typenkierto viljely-
kierrossa 26.6.2012 , Tapio Salo, LUKE)

Kuva 2. Kasvinjätteen C/N suhteen vaikutus 
maan mineraalitypenmäärään. Korkea C/N 
suhde, maan mineraalityppeä sitoutuu maan 
mikrobeihin. (Esitys: Typenkierto viljelykier-
rossa 26.6.2012 ,Tapio Salo, LUKE)

NH+
4	   NO-‐

3	  NO-‐
2	  

Avajaisposteri

Maan typpivarat
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Susanna Muurinen

Kuva	  3.	  Liukoisen	  typen	  määrä	  maaperässä	  vaihtelee	  kasvukauden	  aikana.	  Juurikkaan	  ja	  viljan	  typenoCo	  voimakasta	  
kasvukaudella.	  Myöhäisempi	  typen	  saanM	  kasvukaudella	  viljalle	  tärkeämpää	  kuin	  juurikkaalle	  sadon	  laadun	  kannalta.	  
(Alkuperäinen	  kuva	  esityksestä	  Typenkierto	  viljelykierrossa,	  Tapio	  Salo	  26.6.2012,	  LUKE,	  juurikkaan	  typpiarvot	  lisäCy	  SjT	  
2015)	  

Hiili/typpi-suhde vaikuttaa mineraali-
typen määrään
Kasvinjätteen hiili/typpi (C/N) -suhde vaikut-
taa mm. maan mineraalitypen määrään. Kasvi-
jätteen korkea C/N suhde hidastaa hajoamista 
ja mineraalityppeä sitoutuu maan mikrobeihin. 
Jos kasvijätteen typpipitoisuus on suuri (C/N 
suhde alhainen) myös jätteen hajoamisnopeus 
on suuri ja typpeä vapautuu nopeammin. Juu-
rikkaan naatin typpipitoisuus on syksyllä noin 
1.5–2.5 % ja C/N suhde on noin 10–19, kun taas 
viljan oljen C/N suhde on 60–80 (Kuva 2.). Näin 
ollen maahan kynnetystä juurikkaan naatis-
ta typpi vapautuu helposti seuraavan kasvin 
käyttöön. Myös muilla ympäristötekijöillä on 
suuri vaikutus typpeä vapauttavien mikrobien 
toimintaan ja sitä kautta typen vapautumiseen. 
Maan pH vaikuttaa mikrobien toimintaan, sa-
moin lämpötila ja kosteus.

Kuva 3. Liukoisen typen määrä 
maaperässä vaihtelee kasvukau-
den aikana. Juurikkaan ja viljan 
typenotto voimakasta kasvu-
kaudella. Myöhäisempi typen 
saanti kasvukaudella viljalle 
tärkeämpää kuin juurikkaalle 
sadon laadun kannalta. (Alku-
peräinen kuva esityksestä Ty-
penkierto viljelykierrossa, Tapio 
Salo 26.6.2012, LUKE, juurikkaan 
typpiarvot lisätty SjT 2015)

Avajaisposteri

Suomessa kasveille käyttökelpoisen typen mää-
rä pelloilla 0–25 cm kerroksessa vaihtelee kas-
vilajista riippuen. Viljamailla keväällä typpeä 
voi olla käytettävissä 17–78 kg/ha, kun taas 
avokesannoilla, kompostin, lannan ja runsaan 
kasvijätteen jälkeen, sitä voi olla 50–350 kg/ha. 
Juurikkaan taimen kehitys on alkukeväästä hi-
taampaa kuin viljalla, mutta sen typen tarve on 
samaa luokkaa kuin viljan orailla. Juurikkaan 
typen otto ja sen tarve kasvavat nopeasti keski-
kesällä ja juurikas tarvitsee silloin typpeä maasta 
selvästi viljakasvustoa enemmän (Kuva 3). 

Juurikkaan maasta ottamaan typpimäärään vai-
kuttaa suuresti satotaso. Korkea sato ottaa maas-
ta selvästi enemmän typpeä kuin matala. Uusien 
satopotentiaaliltaan hyvien lajikkeiden optimaa-
linen typpilannoitus on välttämätöntä. Mikä on 
näiden lajikkeiden optimaalinen lannoitus?
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Juurikkaalle on asetettu ympäristötekijöihin 
perustuen typpilannoitusraja (max 140 kg N 
/ha). Tällä käyttörajalla pyritään vähentä- 

   mään juurikkaanviljelyn ympäristökuormitus-
ta. Ravinnetase on yksi keino ilmaista viljelyssä 
käytettyjen ravinteiden hyötysuhdetta. Typpita-
se kertoo juurikkaalle annetun typpimäärän (kg 
N/ha) ja juurisadon mukana poistuvan typpi-
määrän (kg N/ha) erotuksen. Jos tase on 0 sadon 
mukana poistuu juuri se määrä ravinteita, joka 
kasville on annettu. Negatiivinen tase merkitsee 
sitä, että pelloilta poistuu enemmän ravinteita 
kuin mitä sinne on annettu. Positiivisella taseella 
maaperään taas jää typpivarantoa, jonka katso-
taan olevan altista mm. huuhtoutumiselle.

Vuosien 2010–2015 SjT:n lannoitekokeista ka-
sattiin aineisto, jonka tuloksista voidaan nähdä 
trendejä typpilannoituksen ja satotason vaiku-
tuksesta satovasteeseen. Satovasteen riippuvuus 
lannoituksesta tulee selkeimmin esille satotaso-
jen ollessa 45–60 t/ha. Yli 60 t/ha satotasoilla 

Typpitase juurikkaalla
satovastetta saavutetaan vielä 150–160 kg N/
ha lannoituksella, mutta tätä suuremmalla typ-
pilannoituksella satovastetta ei enää saavuteta. 
(Kuvat 1–3).

Itse juurikkaan typpitasetta tarkasteltiin SjT:n ai-
neistosta, joka käsitti erilaisten kokeiden tuloksia 
vuosilta 1999–2015. Tässä aineistossa juurikkaan 
keskimääräiseksi typpitaseeksi muodostui 17 
kg/ha. Se on selvästi alhaisempi kuin Suomen 
keskimääräinen 50 kg/ha typpitase. Luonnon-
varakeskuksen aikaisemmissa tutkimuksissa 
Suomen keskimääräisen typpitaseen ei katsottu 
olevan riski typpihuuhtoutuman kasvulle. Mikä-
li juurikkaalle sallittaisiin vastaavaa tasoa oleva 
typpitase, juurikkaan lannoitukseen voitaisiin 
käyttää jopa 160 kg/ha typpeä (Kuva 4). 

Selvää vaikutusta typpitaseen ja juurikkaan laa-
tua mittaavan aminotyppipitoisuuden välillä ei 
ollut. Jaettaessa taseet eri lannoitustasojen mu-
kaan viiteen luokkaan ei voitu nähdä selvästi, 

Kuvat	  1-‐3.	  Vuosien	  2000-‐2015	  eri	  lannoituskokeista	  
on	  hyödynne;y	  niitä	  kokeita,	  joista	  on	  voitu	  laskea	  
satovaste	  (%).	  	  Kokeet	  luokiteltu	  kolmeen	  luokkaan	  
satotasojen	  mukaan.	  

Kuvat 1–3. Vuosien 2000–2015 eri lannoitusko-
keista on hyödynnetty niitä kokeita, joista on 
voitu laskea satovaste (%).  Kokeet luokiteltu 
kolmeen luokkaan satotasojen mukaan.
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Kuva	  6.	  Keskimääräisen	  juurisadon	  o;ama	  typpi	  (N	  kg/ha),	  joka	  poistuu	  maasta.	  Juurikkaan	  
amino-‐N	  pitoisuuden	  laskeva	  trendi	  korkeistakin	  N	  määristä	  huolima;a.	  

Kuvat	  4.	  Vuosien	  1999-‐2015	  lajike-‐,	  lannoite-‐,	  ja	  maanparannuskokeiden	  aineistosta	  laske;u	  typpitase.	  
Lannoituksen	  mukana	  anne;u	  N	  (kg/ha)	  –	  juurisadon	  mukana	  poistunut	  N	  (kg/ha).	  

Kuva	  5.	  	  

Susanna Muurinen

että jollain lannoitustasolla olisi ollut 
muita selvästi korkeampi amino-N 
pitoisuus kuin toisella (Kuva 5). Suu-
ressa sadossa poistuu paljon typpeä ja 
se näkyy myös vuosittaisissa amino-N 
pitoisuuksissa. Mutta tästä huolimatta 
tehtaan keskimääräisillä amino-N pi-
toisuuksilla on laskeva trendi. Tämä 
nähdään kuvasta, jossa verrataan kes-
kimääräisiä amino-N pitoisuuksia ja 
vuosittain keskisadon mukana pois-
tuvaa N määrää (Kuva 6.). Näiden 
suuntaa antavien tulosten perusteella 
voitaisiin juurikkaan satopotentiaalia 
ylläpitää korkeammalla typpimäärällä 
kuin 140 kg N/ha, ilman suurta riskiä 
ympäristölle tai juurikkaan prosessoin-
tilaadulle.

Kuva 4. Vuosien 1999–2015 lajike-, lan-
noite-, ja maanparannuskokeiden aineis-
tosta laskettu typpitase. Lannoituksen 
mukana annettu N (kg/ha) – juurisadon 
mukana poistunut N (kg/ha).

Kuva 6. Keskimääräisen juuri-
sadon ottama typpi (N kg/ha), 
joka poistuu maasta. Juurikkaan 
amino-N pitoisuuden laskeva 
trendi korkeistakin N määristä 
huolimatta.

Kuva 5. Eri lannoitusmäärien typpitaseet eivät kor-
reloineet selvästi amino-typpipitoisuuden kanssa.

Avajaisposteri
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Kasvin typen käytön tehokkuutta voidaan 
mitata monella tavalla ja monella yksi-
köllä. Yleisesti sen arvioimista pidetään 

tärkeänä ympäristön kannalta, mutta aivan yhtä 
tärkeää se on viljelijän talouden kannalta. Ny-
kyisessä markkinatilanteessa N-lannoitteiden 
hintojen ollessa korkeita suhteessa tuotteesta 
saatavaan hintaan, on erityisen tärkeää, että 
koko viljelyprosessi on tehokas. Tehokkaan vil-
jelymenetelmän ja tehokkaan satopotentiaalia 
ylläpitävän lannoituksen lisäksi myös itse kas-
vin on oltava tehokas. Juurikkaan on kasvina 
hyödynnettävä optimaalisissa oloissa sille tar-
jotut panokset aina parhaimmalla mahdollisella 
tavalla.

Vuosien 2013–2015 SjT:n typpiporraskokeissa 
vertailtiin juurikkaan satovastetta eri typpilan-
noitusmäärillä. Kokeiden satotuloksia on esi-
tetty jo aiemmissa lehdissä. Kokeissa käytetyt 
typpimäärät olivat 90, 110, 140, 160, 200 ja 220. 
Joista 90, 110 ja 140 kg/ha typpimääriä testattiin 
myös jaettuna lannoituksena. Tämän lisäksi ko-
keista laskettiin satotulosten ja kasvinäytteiden 

Typen käytön tehokkuus 
juurikkaalla

perusteella koko kasvin ottama typpi (kg/ha). 
Keskimäärin kokeissa juurikkaan ottama koko-
naistyppimäärä oli 164 kg/ha. Juurikkaan typen 
oton tehokkuutta laskettiin näiden kokonais-
typpimäärien perusteella seuraavasti: N-oton 
tehokkuus (%) = Kasvin N kg/ha (lannoitettu) – 
kasvin N Kg /ha (0 lannoitus) / lannoitemäärän 
typellä (kg/ha). Tämä typen oton tehokkuutta 
kuvaava prosenttiluku on hyvin karkea arvio 
kasvin kyvystä hyödyntää annettua lannoite-
typpeä, mutta antaa suuntaa juurikkaan biolo-
gisesta typen tarpeesta. Keskimääräinen typen 
käytön tehokkuus oli koko koejaksolla 35 %. Se 
on esim. viljaan verrattuna hyvä. Kuvasta 1. voi-
daan nähdä, että typpilannoitusmäärän kasva-
essa koko kasvuston ottama typpimäärä kasvaa 
aina noin 160 kg/ha asti. Sen jälkeen typpilan-
noitustason noususta huolimatta kasvua ei ole 
juurikaan havaittavissa. Sen sijaan typen käytön 
tehokkuus laskee selvästi korkeammilla typpi-
lannoitusmäärillä.

Koevuosien välillä on toki suuriakin eroja sa-
doissa ja kokonaistyppimäärissä, mikä johtuu 

Kuva 1. Kolmen vuoden typ-
piporraskokeiden tuloksista 
lasketut typen käytön tehok-
kuus (%) ja juurikkaan koko-
naistyppimäärä (kg/ha).
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pelto- ja sääolosuhteista. Mutta kuten kuvasta 
1. voidaan havaita 90 ja 110 kg N/ha lannoituk-
sella juurikas pystyy hyödyntämään yli 40 % 
lannoitetypestä. Sen sijaan tulosten perusteella 
korkealla typpilannoitusmäärällä (220 kg N /
ha) juurikas pystyy hyödyntämään vain 25 % 
lannoitetypestä. Tämä selittyy sillä, että juurik-
kaan kokonaistyppimäärä pysyy korkeillakin 
lannoitustasoilla melko samalla tasolla, vaikka 
kokonaisbiomassa kasvaa. Biologinen optimi 
juurikkaan typpilannoituksessa näyttä tulosten 
perusteella olevan meidän oloissamme 160 kg 
N/ha tasolla.

Typpilannoituksen jakaminen
Typpilannoituksen jakamista kasvukaudella tut-
kittiin niin, että pääosa lannoitteesta annettiin 
kylvön yhteydessä ja lannoitusta täydennettiin 
25 kg N /ha kasvukaudella kesä–heinäkuun 
vaihteessa. Tutkitut typpitasot olivat 90, 110 ja 
140 kg N/ha. Satotasoon jaetulla typpikäsitte-
lyllä on todettu olevan jonkin verran positiivista 
vaikutusta, mutta kasvukauden säätekijöillä on 

Susanna Muurinen

Kuva 2. Levitystavan vaikutus typen käytön tehokkuu-
teen keskiarvona kolmenvuoden kokeista.

tähän hyvin merkittävä vaikutus. Tässä aineis-
tossa kaikkien kolmen vuoden tuloksista on 
laskettu keskiarvo ja tarkasteltu, miten jaettu 
typpilannoitus vaikuttaa kasvin typen oton te-
hokkuuteen. Kuvasta 2 voimme nähdä, että kai-
killa tasoilla jaetun lannoituksen typen käytön 
tehokkuus jäi keväällä annettua typpikäsittelyä 
heikommaksi. Tätä selittää jälleen lähinnä se, 
että jaetulla typpilannoituksella kasvuston ko-
konaistyppimäärä (163 kg/ha) oli korkeampi 
kuin kerralla lannoituksen saaneen kasvuston 
kokonaistyppi (157kg/ha), ja kasvusto kasvatti 
enemmän lehtimassaa kuin keväällä kaiken ty-
pen saanut kasvusto. Jälleen kasvin biomassa 
nousi suureksi varsinaisen kasvin kokonaistyp-
pimäärän enää kasvamatta. 

Juurikkaan typen otto jakaantuu koko kasvu-
kaudelle ja keskimäärin juurikas ottaa kasvu-
oloissamme noin 160 kg typpeä. Tämänhetki-
sillä lannoitussuosituksilla juurikas hyödyntää 
lannoitetypestä jopa yli 40 %. Juurikas on kaiken 
kaikkiaan tehokas typenkäyttäjä.

Avajaisposteri
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Juurikkaan fosforin käytön tehokkuutta on 
harvemmin arvioitu Suomalaisessa juurik-
kaanviljelyssä. Kuitenkin on osoitettu, että  

   uudet lajikkeet ovat satoisampia kuin edeltäjän-
sä. SjT:n vuosina 2012-2013 tekemissä lajike vs. 
fosforilannoitus kokeissa oli tarkoitus kartoittaa, 
onko itse kasvin fosforin käytön tehokkuudessa 
tapahtunut muutosta sadonkehityksen myötä.

Kaksivuotisessa kokeessa verrattiin silloista 
uutta SY Cata (2012) lajiketta ja vanhaa Moldau 
(2002) lajiketta kolmella fosforitasolla (14,43, 14 
+5 kg P/ha). Satotulosten ja kasvinäytteiden pe-

Fosforin käytön tehokkuus 
juurikkaalla

rusteella laskettiin koko kasvin ottaman fosforin 
määrä (kg/ha). Koko kasvin fosforin oton te-
hokkuus (%) laskettiin seuraavasti: kasvin P kg/
ha (lannoitettu)- kasvin P kg/ha (0-lannoitus) / 
lannoitemäärän P (kg/ha).

Koevuosien satotasossa oli eroa, vuosi 2013 oli 
yleisesti satotasoltaan parempi kummankin la-
jikkeen osalta kuin vuosi 2012. Kumpanakin 
vuonna SY Cata oli selvästi Moldauta parempi 
sokerisadoltaan (Kuva 1). Sen sijaan kasvin otta-
massa kokonaisfosforimäärässä vuosien välinen 
ero oli päinvastainen. Vuonna 2012 lajikkeet oli-
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Kuva 1.

Kuva 2. Keskiarvot lajikkeiden 
ottamasta kokonaisfosfori-
määrästä.
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Kuva 3. Fosforin oton tehokkuus 
eri lannoitustasoilla. Käsitte-
lyssä 14 + 5 kg P/ha kylvön yhte-
ydessä on annettu 5 kg P/ha nes-
temmäistä starttilannoitetta ja 
14 kg P/ha kylvölannoituksessa.

y	  =	  -‐0,437x	  +	  28,59	  
y	  =	  -‐0,146x	  +	  19,61	  
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Kuva 4. Sininen viiva kuvaa 
Moldau lajikkeen fosforin oton 
tehokkuutta ja punainen viiva 
kuvaa SY Catan. Fosforilannoi-
tusmäärän kasvaessa tehokkuus 
laskee, mutta lajikkeiden välillä 
on tässä laskuvoimakkuudessa 
eroa.

vat ottaneet fosforia keskimäärin 25 kg/ha, kun 
taas 2013 määrä oli vain 15 kg/ha. Vaikkakin 
lajikkeiden sisältämät fosforimäärät olivat lähes 
saman suuruisia, fosforin jakautumisessa kas-
viin oli lajikkeiden välistä eroja. SY Catalla fosfo-
ria oli enemmän juuressa kuin Moldaulla (Kuva 
2). Tämä selittyy osaksi SY Catan korkeammal-
la juurisadolla. Myös lajikkeiden erot fosforin 
otossa eri lannoitustasoilla tulivat selvästi esille 
(Kuva 3). Keskimääräinen fosforin käytön tehok-
kuus näillä kahdella lajikkeella yhdistettynä kai-
kilta lannoitustasoilta oli 17 %. Kokeessa fosforin 
käytön tehokkuus laski lannoitustason noustessa 

ja lasku oli voimakkaampaa Moldau lajikkeella, 
kuin SY Catalla. Sitä vastoin, SY Cata hyödynsi 
tasaisemmin fosforia kaikilla lannoitustasoilla. 
Vastaavasti Moldau otti fosforia SY Cataa parem-
min alhaisilla fosforimäärillä (Kuva 4).

Näiden koetulosten perusteella voidaan todeta, 
että lajikkeiden välillä on eroa fosforilannoituk-
sen hyödyntämisessä. Jalostus on muokannut 
lajikkeiden satokehitystä ja sen kautta pystytään 
myös vaikuttamaan lajikkeiden ravinteiden 
käyttöön, sen jakautumiseen kasvissa ja ravin-
teiden oton tehokkuuteen.
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Juurikkaan kysta-ankeroinen (Heterodera 
schachtii ja H. betae) lisääntyy sokerijuurik-
kaan lisäksi monen muun viljely- ja rikka- 

  kasvin juuristossa. Se säilyy maassa pitkään 
lepoasteena eli kystana. Kysta on kuollut naa-
rasankeroinen, jonka sisällä on munia. Munista 
kehittyy toukkia, jotka siirtyvät isäntäkasvin 
juuriin. Ankeroinen ottaa tarvitsemansa ravin-
non juurikkaalta. Juuren sisällä se haittaa veden 
ja ravinteiden kuljetusta naattiin ja lisää juur-
ten haaroittumista. Ankeroisen kystat leviävät 
helposti pellolta toiselle maa-aineksen ja veden 
mukana.

Juurikasankeroinen 
peltomaan kerroksissa

Maanäytteistä määritetty munien ja toukkien 
määrä/100 g maata kuvastaa kyseisen lohkon 
ankeroistasoa. Sen perusteella voidaan tarkem-
min arvioida ankeroisen satoa alentavaa vai-
kutusta tulevina vuosina. Runsas aktiivisuus 
alentaa normaalin sokerijuurikaslajikkeen satoa 
voimakkaasti. 

Maanäytteiden otto
Kokeessa selvitettiin mikä on pintamaan (0–30 
cm) ja syvämaan (31–60 cm) ankeroistaso. Maa-
näytteet kerättiin 17 eri juurikastilalta keväällä 
2014 ja 2015. Näytteet otettiin sekä savimailta 
että kevyiltä kivennäismailta maanäytekairalla. 
Syvämaanäytteen ottamista varten poistettiin 
lapiolla noin 30 cm pintamaata. Pintamaata ei 
saanut tulla mukaan pohjamaanäytteeseen. Mo-
lemmat näytteet kuivattiin ja niistä määritettiin 
ankeroismäärä (munia ja toukkia/100 g maata). 

SjT:n koetuloksia
Molempien vuosien tuloksista voidaan todeta, 
että kun pintamaan ankeroismäärä oli korkea, 
myös syvämaan ankeroistaso oli korkea. Tilanne 
oli kahdessa paikassa myös päinvastainen, pin-
tamaassa oli vähemmän ankeroista kuin syvä-
maassa. Tilanne selittyy tilojen viljelykierrolla. 
Osalle ankeroislohkoista oli aloitettu monipuoli-
nen viljelykierto ja saneerauskasvien käyttö. 

Tulosten perusteella pintamaan ankeroismäärä 
ei anna täyttä kuvaa pellon ankeroistilanteesta. 
Juurikasmailla aloitetusta viljelykierrosta huoli-
matta syvemmällä maassa voi olla huomattava 
määrä ankeroista ja se toimii ankeroisreservinä, 

Kuva 1. Juurikasankeroisen täydellinen elin-
kierto vaatii 465°C maan lämpötilasumman 
(maan keskilämpötila (°C) miinus 8 °C).  Maan 
lämpötila mitataan 10 cm syvyydeltä. Läm-
piminä kesinä voi Suomessa kehittyä kaksi 
kysta-ankeroissukupolvea (Kuva Rothamsted 
Research)
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josta se siirtyy isäntäkasvin juureen niitä viljel-
täessä. Tästä syystä juurikasmaiden ankerois-
tilannetta olisi syytä tarkkailla, vaikkei selviä 
ongelmia lohkolla esiintyisikään. Mitä varhai-
semmassa vaiheessa ankeroista päästään tor-
jumaan, vältetään syvämaan ankeroisreservin 
muodostuminen ja tilannetta pystytään hallit-

0-‐30  cm 31-‐60  cm 0-‐30  cm 31-‐60  cm
Pintamaa Syvämaa Pintamaa Syvämaa

Tila  1 90 10 Luokka  2 Tila  5 345 23
Tila  2 160 0 Luokka  3 Tila  6 621 246
Tila  3 331 0 Luokka  4 Tila  7 2167 900
Tila  4 424 57

0-‐30  cm 31-‐60  cm 0-‐30  cm 31-‐60  cm
Pintamaa Syvämaa Pintamaa Syvämaa

Tila  8 3 18 Tila  13 9 66
Tila  9 32 0 Tila  14 76 0
Tila  10 48 2 Tila  15 100 0
Tila  11 49 8 Luokka  2 Tila  16 296 34

Luokka  3 Tila  12 563 14 Luokka  4 Tila  17 1495 168

2014
SAVIMAAKEVYET  KIVENNÄISMAAT

2015
KEVYET  KIVENNÄISMAAT SAVIMAA

Luokka  1
Luokka  2

Luokka  1

Luokka  2

Luokat
Munia  ja  toukkia  
kpl/100  g  maata

Ankeroisia

0 Puhdas
Luokka  1 1-‐250 Hyvin  vähän  
Luokka  2 251-‐500 Vähän  
Luokka  3 501-‐1000 Selväs;
Luokka  4 1001-‐2500 Paljon  
Luokka  5 yli  2500 Eri@äin  paljon  

Taulukko 2. Ankeroisluo-
kat muna- ja toukkamää-
rien/100 g maata mukaan. 
Luokitus pohjautuu Saksas-
sa käytössä olevaan luokit-
teluun.

Taulukko 1. Pinta- ja syvämaanäytteiden tulokset 2014 ja 2015. Maanäytteet otettu 17 eri tilalta 
sekä savi- että kevyiltä kivennäismailta. 

semaan monipuolisella viljelykierrolla. Mikäli 
syvämaan ankeroisreserviä on päässyt muodos-
tumaan, viljelykiertoon suositellaan ankeroi-
senkestävää öljyretikkaa, koska syväjuurisena 
kasvina se pystyy saneeraamaan maata myös 
syvemmistä maakerroksista. 

Avajaisposteri
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IIRB:n (International Institute for Sugar Beet 
Research) rikkakasviryhmän kokous pidet-
tiin 25.5.2016 Borgebyssä Bjärredessä Skånes-

sa, jossa sijaitsee myös Ruotsin NBR:n (Nordic 
Beet Research) toimisto. Kokoukseen osallistui 
ryhmän jäseniä myös Ruotsista, Tanskasta, Belgi-
asta, Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta ja Englannis-
ta. Päivä alkoi esitelmillä, välillä meille esiteltiin 
koeruiskun toimintaa ja lopuksi kävimme tutus-
tumassa rikkakasvikokeisiin läheisellä pellolla.

Esityksissä keskityttiin kahteen asiaa ensimmäi-
seksi Conviso-herbisidin ja sitä kestävän juuri-
kaslajikkeen (ConvisoSmart) tilanteeseen, josta 
kertoivat tarkemmin tohtori Carsten Stribbe 
(KWS) ja tuotantojohtaja Oluf Juhl (Bayer Crop 
Science) ja toiseksi rikkakasviresistenssiin, josta 
kertoivat asiantuntija Mike May (BBRO, British 
Beet Research Organisation) ja projektijohtaja 
Barbara Manderyck (IRBAB-KVIVB). 

Carsten Stribbe kertoi ensin Conviso-herbisidiä 
kestävän sokerijuurikaslajikkeen jalostuksesta. 
Conviso-lajikkeissa on peruslajikkeiden tapaan 
kestävyys rhizomaniaa vastaan. Ensimmäiset la-
jikkeen rekisteröinnit tehdään tämän vuoden lo-
pulla ja ensi vuoden alussa. Suurimmassa osassa 
EU-maita rekisteröinti tapahtuu mahdollisesti 
2018 mutta se tulee yleisesti markkinoille mah-
dollisesti 2018–19.

Juhl totesi esityksessään, että ConvisoSmart on 
innovatiivinen menetelmä juurikkaan rikkakas-
vien torjunnassa. Se antaa viljelijälle lisää vaihto-

IIRB:n Rikkakasvi-ryhmän 
kokous Borgebyssä

ehtoja ja vähentää torjuntatyötä. Conviso-herbi-
sidi on turvallinen juurikkaalle sääoloista riippu-
matta. Se tehoaa myös suurempiin ja heinämäi-
siin rikkakasveihin. Käyttösuositus Convisolle 
on kaksi ruiskutuskertaa. Convison käytössä on 
huomioitava tarkasti viljelykierron lisäksi myös 
muiden ALS-herbisidien käyttö pellolla sekä tar-
vittaessa tankkiseosten käyttö ALS-resistenssin 
ehkäisemiseksi. Hän totesi lopuksi, että ennen 
kuin valmiste tuodaan markkinoille, tarvitaan 
edelleen kehitystyötä mm. rikkakasvien resis-
tenssistä, eri tankkiseoksista, eri rikkakasvilajien 
torjunnasta ja taloudellisista näkökohdista. Hän 
muistutti, että ruiskun tankki on pestävä hyvin, 
eikä ruiskua saa jättää kuivumaan, erityisesti jos 
samalla ruiskulla ruiskutetaan viljaa.

May oli sitä mieltä, että vaikka Bayerilla on jo 
strategia Conviso-herbisidille resistenssin välttä-
miseksi, on silti vielä huomioitava eri vaihtoeh-
toja. On muistettava, että Conviso tulee viljelyjär-
jestelmään, jossa on jo ongelmia. Jotta pystytään 
estämään Conviso-resistenssin kehittyminen, on 
otettava huomioon myös kukkavarret ja pellolle 
pudonneet juurikkaat. Hänen mielestään juuri-
kaslajikkeiden kukkavarsialttius pitää arvioida 
huolellisesti tutkimuksissa ennen lajikkeiden 
rekisteröintiä. Kaikilla pelloilla tulisi viljelykier-
rossa huomioida muilla viljelykasveilla käytetyt 
ALS-herbisidit (5 vuoden ajalta) resistenssinon-
gelman vähentämiseksi. Britanniassa ALS-herbi-
sidiresistenssi on havaittu rikkapuntarpäällä, pi-
hatähtimöllä, silkkiunikolla ja peltosauniolajeilla. 
Conviso-herbisidin ja juurikkaalla käytettävien 
herbisidien tankkiseosten tehoa edellä mainittui-
hin kasvilajeihin on syytä tutkia tarkemmin. 

Mike May esitteli tuloksia viljelykierron vaiku-
tuksesta viljan ja juurikkaan satoon. Toisessa 
koepaikassa viljelykierrossa oli syysvehnä-
syysohra-rapsi-syysvehnä-juurikas-kevätohra-
papu. Seitsemässä vuodessa vehnän sato nousi 
9 tonnista 11 tonniin/ha, maksimi sato oli 13 ton-

Kylvöaikakoe Borgebyssä.
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nia/ha. Toisella koetilalla kierrossa oli peruna-
syysohra-rapsi-syysvehnä-juurikas-kevätohra ja 
juurikkaan sato nousi 55 tonnista 80 tonniin/ha. 

Conviso-kokeen tuloksia 
Manderyck esitteli kokeen tuloksia, joissa ha-
vaittiin, että yksi ruiskutus 1.0 l/ha Conviso ei 
tehonnut riittävän hyvin savikkaan. Kun tank-
kiseokseen lisättiin 1.0 l/ha Betanal MaxxPro:ta 
saatiin erittäin hyvä teho savikkaan, maltsaan 
ja kiertotattareen. Kaksi käsittelykertaa 0.5 l/
ha Convisoa tehosi hyvin savikkaan, mutta jäl-
leen Betanal MaxxPro lisääminen paransi tehoa. 
Kokeissa yksi tai kaksi ruiskutusta Convisolla 
tehosi yhtä hyvin villijuurikkaaseen, mutta teho 
jäi huonoksi, jos villijuurikas oli jo isoa (kaksi–
nelilehtiaste).  

Savikan metamitroni-resistenssi ja sen 
vaikutus juurikkaan viljelyyn
Manderyckin mukaan on Belgiassa löydetty 
useita viljalla käytettäviä ALS-herbisidejä kes-
täviä rikkakasveja, kuten mm. pihatähtimö, 
silkkiunikko, kamomillasaunio, peltoluoho ja 
rikkapuntarpää. Samalla viljan viljelyalueella si-
jaitsevat myös parhaat juurikaspellot. ALS-her-
bisidien resistenssiongelma on yleinen ja laajalle 
levinnyt Euroopassa.

Manderyck esitteli Gentin yliopiston tekemän 
kartoituksen tuloksia. Mukana olleista 308 pel-
losta 78 prosentilla löytyi savikoita, jotka olivat 
resistenttejä metamitronille. Savikan siemenet 
säilyvät maassa elinkykyisinä kauan, mistä 
johtuen ongelma on pitkäaikainen. Savikan re-
sistenssi johtunee yksipuolisesta atrazinen-teho-
aineen käytöstä maissilla ja metamitronin jatku-
vasta käytöstä juurikkaalla sekä liian alhaisesta 
fenmedifaamin, etofumesaatin ja metamitronin 
käyttömäärästä tankkiseoksessa. Juurikasval-
misteiden teho rikkakasveihin oli edelleen hyvä 
myös alhaisella käyttömäärällä runsassateisina 
vuosina, mutta riittämätön kuivina kasvukau-
sina. Tehokkaan ja pitkäaikaisen torjuntate-
hokkuuden säilyttämiseksi on erittäin tärkeää, 
että torjunta tehdään huolellisesti hyvissä olo-
suhteissa ja vältettävä savikan siemenpankin 
muodostumista. On myös tärkeää kehittää juu-

rikkaan viljelyssä kemiallis-mekaanisia torjunta-
menetelmiä ja etsiä uusia, eri tehoaineryhmään 
kuuluvia aineita, joita juurikas kestää. 

Kylämaltsa on yleistynyt Belgiassa
Manderyckin mukaan kylämaltsa on levinnyt 
ympäri Belgiaa. Rikkakasvina se on hyvin kil-
pailukykyinen ja leviää helposti. Tällä hetkellä 
sitä esiintyy jo 31 prosentilla Belgian sokerijuu-
rikaspelloista. Äskettäin Flemishin alueella ha-
vaittiin, että torjuntateho kylämaltsaa vastaan 
jäi huonoksi. Aikaisemmin ei kylämaltsan bio-
tyypeillä ole hav aittu metamitroniresistenssiä. 
Sen vuoksi perustettiin kasvihuonekoe, jossa 
testattiin eri kylämaltsapopulaatioita. Tuloksis-
ta havaittiin ensimmäistä kertaa Belgiassa, että 
yhdellä populaatioista ilmeni metamitronire-
sistenssi. Savikka oli herkempi kuin kylämaltsa 
muillekin juurikkaalla käytetyille herbisideille. 
 
Integroitu rikkakasvien torjunta 
Ranskassa on alkanut tänä vuonna uusi halli-
tuksen projekti Ecophyto 2, jonka tavoitteena 
on vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttöä 25 
prosenttia vuoteen 2020 ja 50 prosenttia vuoteen 
2025 mennessä. ITB (French Technical Industrial 
Sugarbeet Institute) testasi erilaisia mekaanisia 
ja kemiallis-mekaanisia menetelmiä rikkakas-
vien torjunnassa. Tässä kokeessa rivivälien ha-
raaminen vähensi herbisidien tarvetta 20 pro-
senttia. Ruiskuttamalla lisäksi herbisidi riville, 
väheni herbisidin käyttö 66 prosenttia. Tosin ke-
miallis-mekaaninen menetelmä vaati enemmän 
aikaa ja työtä. Kasvivioitus jäi alle 5 prosentin, 
jos kasveissa oli yli neljä kasvulehteä. 

NBR:n kasvinsuojelukokeissa käytettävä 
koeruuturuisku.

Marja Turakainen
Kylvöaikakoe Borgebyssä.
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Yhtenä esimerkkinä on markkinoille tullut 
Yaran N-sensor, jolla pystytään levittä-
mään lisätyppeä kasvuston kasvukun-

non perusteella. Paikkatietojen tarkentuessa 
ja hintojen kohtuullistuessa pystytään tiloilla 
työskentelyä tehostamaan entisestään. Tästä 
esimerkkinä ovat kasvinsuojeluruiskut, joiden 
suuttimet sulkeutuvat automaattisesti, mikäli 
ajolinjat menevät päällekkäin. Täsmäviljelyn 
käytössä onkin vain taivas rajana. Peltoa voi-
daan kalkita pellon sisäisten pH-erojen perus-
teella, sadetus voidaan automatisoida maan 
kosteuden perusteella ym.

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus teki ensim-
mäiset tutkimukset ravinteiden käytössä täsmä-
viljelyssä vuonna 2000. Kokeessa kartoitettiin 
aluksi käytettävä lohko ja kartoituksen perus-
teella optimoitiin lannoitus paikkakohtaiseksi 
(kuva 1).  Tässä kokeessa ei juurikaan saavutettu 
viljelijälle taloudellista hyötyä. 

Pellon kokonaisuuden hallinta tärkeää
SjT:llä olikin ilo saada MMM Jussi Knaapi ker-
tomaan täsmäviljelystä ja ravinteiden käytöstä 

Täsmäviljelyä ennen ja nyt
Täsmäviljelyn selkärankana toimii tarpeeksi tarkka paikkatieto. Tämän 

mahdollistavat nykypäivän satelliitit. Yksinkertaisuudessaan idea on 
kohdentaa panoksia sinne missä niistä saadaan suurimmat hyödyt, jolloin 

vältetään panosten turhaa käyttöä. 

20.7. pidetyssä JUNO-hankkeen tilaisuudessa. 
Esityksessään Knaapi muistutti heti kättelyssä 
pellon olevan biologinen, fysikaalinen ja kemi-
allinen kokonaisuus, joka toimiakseen optimaa-
lisesti vaatii kaikkien kolmen osan toimimista. 
Kokonaisuuden hallinta siis kunniaan. Knaapi 
tähdensi myös hyvin oireiden oikeaa tunnista-
mista, jotta ei vahingossa hoidettaisi ns. oiretta 
sairauden sijaan tai pahimmassa tapauksessa 
jopa väärää sairautta. Mikäli esimerkiksi pellolla 
havaitaan heikommin kasvavia kohtia, ei syynä 
automaattisesti ole liian alhainen lannoitustaso 
vaan syy voi olla esimerkiksi maan heikko vesi-
talous. Knaapi muistuttikin, että maan ravinne-
varat ovat usein hyvät, mutta niiden käyttökel-
poisuus kasveille on usein suurempi ongelma. 
Ravinteiden saatavuus riippuu usein suuresti 
maan kokonaiskunnosta ja ns. totaalipoolis-
ta (kuinka paljon maassa on ravinnereserviä). 
Maan kunnolla onkin aivan ratkaiseva rooli sa-
donmuodostuksessa, sillä se pitkälti määrittelee 
kuinka tehokkaasti maan ravinnereservit ovat 
kasvien käytössä, paljonko energiaa joudutaan 
kuluttamaan juuren kasvuun (tiivistyneellä 
maalla juurikas joutuu tekemään enemmän 

Kuva 1. Lannoitusop-
timointikokeen lan-
noituskartta. Vuosien 
varrella tekniikka on 
kehittynyt ja samalla 
hinnat halventuneet 
huomattavasti.
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Sakari Malmilehto

työtä verrattuna hyvärakenteiseen maahan) ja 
kuinka paljon maassa olevasta vedestä on kas-
veille käyttökelpoista. Onkin hyvä muistaa, että 
viljelijä ei pysty vaikuttamaan sateisiin, mutta 
maassa olevaan kasveille käyttökelpoisen veden 
määrään pystyy. 

Kuinka sitten oireista löydetään itse 
sairaus? 
Kuten Jussin esityksestä selvisi, kysymys on 
huomattavasti helpompi, kuin vastaus. Tämä 
siitä syystä, että oireet voivat olla useiden asi-
oiden summa. Tärkeintä onkin aluksi löytää ja 
tiedostaa ongelma. Esityksessä näytettiin oival-
lisesti, kuinka ilmakuvien perusteella pystyttiin 
heti jo silmämääräisesti löytämään suurimmat 
ongelmakohdat (kuva 2 ja 3). Kuvia käsittele-
mällä pystyttiin vielä tarkemmin perehtymään 
ongelmakohtiin, esimerkiksi tarkastamalla lehti-
vihreän määrää. Kun ongelmakohdat on löydet-
ty, voidaan esittää klassinen kysymys, miksi juu-
ri tämä kohta? Tähän kysymykseen etsittiin vas-
tausta erilaisin mittausmenetelmin. Löytyykö 
lohkon sisäisiä maan pH-eroja? Tämän tarkas-
taminen onnistuu pikaisesti esitellyllä pH-mit-
tarilla. Toinen esitelty mittauslaite oli yksinker-
tainen purkkitestaus, jossa tarkasteltiin löytyykö 
maan biologisesta aktiivisuudesta eroja hyvin ja 
huonosti kasvavien kohtien välillä. Muita mah-
dollisia satotasoeroja selittäviä tekijöitä on kui-
tenkin huomattavan paljon. Onkin syytä esittää 
muitakin kysymyksiä. Onko maalaji sama, onko 
maassa painaumia ym. Tekniikkaa ongelmien 

tunnistamiksi löytyy paljon ja kuten Knaapi 
huomauttikin, ei tässä olla mitään varsinaisesti 
uutta keksitty. Tekniikan hinta ja saatavuus on 
nyt vain tullut kohtuullisemmaksi verrattuna 
aikaisempiin vuosiin. Myös laitteiden tarkkuus 
on parantunut vuosien saatossa huomattavasti. 
Lisäksi maailma on pienentynyt hyvässä mieles-
sä, sillä mikäli tahdotaan, voidaan pelto kuvata 
paikan päällä ja lähettää kuvat analysoitavaksi 
ulkomaille ja raportti saadaan hyvinkin nopeasti 
suoraan omalle koneelle. Mahdollisuuksia siis 
löytyy. 

Kuva 3. Peltojen 
kuvaus kiinnosti 
paikalla ollutta 
yleisöä.

Kuva 2. Kuvauskopteri lähdössä kuvauslen-
nolle.
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Olen tutkinut Hämeen ammattikorkea-
koulun ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon opinnäytetyössä toimitus-

ajankohdan vaikutusta sokerijuurikkaan laa-
tuun. Oletetaan, että sokerijuurikkaissa esiintyy 
aumausajan pituuden ja sääolosuhteiden vaih-
teluiden seurauksena enemmän inverttisoke-
ria. Inverttisokeri on sakkaroosista glukoosiksi 
ja fruktoosiksi hajonnutta sokeria, jota ei saada 
uudelleen kiteytettyä sokeriksi jolloin tehtaan 
saanto alenee. Viime vuosina on konsernissam-
me juurikkaista analysoitu myös inverttisokeri, 
koska on haluttu selvittää, olisiko siitä juurik-
kaan laadun uudeksi mittariksi. Vuonna 2013 
Säkylässä analysoitiin ensimmäisiä näytteitä ja 
analysointia päätettiin jatkaa vuonna 2014.

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiede-
tään, että inverttisokeria esiintyy juurikkaan jää-
tymisen ja sen jälkeisen sulamisen seurauksena. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää löytyy-
kö inverttisokeri- ja sokeripitoisuuden väliltä 
yhteyksiä kasvuolosuhteisiin ja varastointiajan 
kestoon. Tutkimuksen aineistona käytettiin 
vuoden 2014 käyntikauden aikana saatuja soke-
rijuurikkaiden laatuanalyysitietoja. Tietoja täy-
dennettiin kymmenelle valitulle tilalle tehdyllä 
kyselytutkimuksella, jolla kartoitettiin lohkojen 
taustatietoja ja kasvukauden havaintoja. Tilojen 

Toimitusajankohdan vaikutus 
sokerijuurikkaan laatuun 

vuonna 2014, 
YAMK-opinnäytetyö

valinnalla varmistettiin, että juurikkaita toimi-
tettiin tehtaalle käyntikauden alusta loppuun 
asti, kuormista oli analysoitu myös inverttisoke-
ripitoisuudet ja että tilat olivat eri viljelyalueilta. 
Koko havaintoaineisto käytiin läpi ANOVA:n 
(analysis of variance) tilastollisella analyysillä.

Tutkimuksista nousi esille selkeästi kaksi asiaa, 
jotka olivat lohkon pH:n vaikutus sokeripitoisuu-
teen ja korjuuolosuhteiden vaikutus inverttiso-
keripitoisuuteen. Muita mielenkiintoisia tuloksia 
olivat pH:n, kaliumlannoituksen ja listinnän vai-
kutus inverttisokeriin sekä kalium- ja natrium-
lannoituksen vaikutus sokeripitoisuuteen. Tut-
kimuksen perusteella saatiin suuntaa siitä mitä 
voitaisiin tutkia tulevaisuudessa tarkemmin.

Analyyseistä havaittaiin, että alemman pH:n 
lohkoilla on ollut alhaisempia sokeripitoisuuk-
sia kuin korkeimpien pH:n lohkoilla. Teorian ja 
käytännön mukaan juurikas on pH:n suhteen 
vaatelias kasvi eli mitä lähempänä maan pH on 
maalajin tavoitetasoa, sitä paremmin juurikas 
kasvaa ja ravinteiden saanti paranee, jolloin sen 
pitäisi heijastua positiivisesti myös sokeripitoi-
suuteen. Vaikka osa juurikkaista on ollut aumas-
sa kauemmin, eli aumaus on voinut vaikuttaa 
osaltaan sokeripitoisuuteen, tukee tulos mieles-
täni tarpeeksi vahvasti teoriaa ja käytäntöä.
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Maan alhaisella pH:lla havaittiin olevan yhteys 
myös inverttisokeriin. Tämä tuki oletusta siitä, 
että koska juurikas kasvaa huonosti happamassa 
maassa, jolloin ravinteiden otto on heikompaa, 
haitallisia yhdisteitä on oletettavasti juuressa 
enemmän. Mutta koska kaikissa pH-luokissa oli 
korkeita inverttisokeripitoisuuksia, tähän ei saa-
tu selkeää tulosta.

Inverttisokeripitoisuuden ja korjuuolosuhteiden 
kohdalla taas havaittiin, että kosteammissa kor-
juuolosuhteissa inverttisokeripitoisuudet olivat 
matalampia kuin muissa olosuhteissa. Teorian 
mukaan juurikkaan korjuuaikainen pintara-
kenne vaikuttaa varastointiin, eli aumaukseen. 
Juuret, joissa vesipitoisuus on korkea, ovat vas-
tustuskykyisempiä mädäntymistä vastaan, kun 
taas kuivuus vähentäisi säilyvyyttä ja kiihdyttäi-
si sakkaroosin pilkkoutumista. Näiden kahden 
vaikutusta toisiinsa olisi mielenkiintoista tutkia 
tarkemmin, sillä tämän tutkimuksen pohjalta ei 
voida tehdä tarkkoja tulkintoja. Mielestäni tulos 
oli kuitenkin tarpeeksi mielenkiintoinen nos-
taakseni sen esille.

Vaikka lannoituksella ei löydetty vahvempia 
yhteyksiä kumpaankaan pitoisuuteen, niin 
mielenkiintoista oli kaliumin ylilannoituksen 
havainnot, sillä siinä vastausluokassa jäädään 
alhaisempiin sokeripitoisuuksiin kuin muis-
sa vastauksissa. Optimimaalisen lannoituksen 
vastausluokassa sekä kaliumin että natriumin 
kohdalla taas päästiin korkeimpiin sokeripitoi-
suuksiin. Liikalannoituksella ei ollakaan todettu 

teoriassa vastetta satoon, joten tämä tukisi sitä, 
ja optimaalisessa lannoituksessa kasvi on saanut 
ravinteita tarpeensa verran. Inverttisokerin ja 
kaliumin kohdalla taas havaittiin, että jokaisessa 
vastauskohdassa oli alhaisia inverttisokeripitoi-
suuksia, paitsi ylilannoituksen kohdalla pitoi-
suudet alkoivat muita korkeammalta.

Inverttisokeripitoisuuden ja listinnän yhteydes-
sä oli mielenkiintoista se, että teoriankin mu-
kaan haitallisia yhdisteitä sijaitsee nimenomaan 
juuren kannan lähettyvillä. Kun tutkittiin verra-
ten vajaasti listittyjen ja liikaa listittyjen invert-
tisokeripitoisuuksia, ne olisivat teorian kanssa 
yhteneväiset. Muuttujia (mm. kasvuolosuhteet, 
eri nostokoneet, aumassaoloaika, silmämääräi-
nen arviointi) on kuitenkin paljon, joten voitiin 
vain todeta, että havainto on mielenkiintoinen.

Kun tulkittiin aumassaoloaikaa päivinä, voi-
tiin havaita sokeripitoisuuksien hajonnan kas-
vavan aumausajan pidentyessä. Teoriassahan 
sokeripitoisuuden oletetaan alenevan aumassa 
tapahtuvien elintoimintojen takia. Korkeimmat 
sokeripitoisuudet pitkän aumauksen puolella 
selittääkin osittain se, että juurikas menettää kui-
vumisen takia painoaan, eli vesipitoisuus laskee 
aumauksen aikana, jolloin sokeripitoisuus nä-
ennäisesti kasvaa alkutilanteeseen verrattuna. 
Suurin oletus työn kannalta oli, että inverttiso-
keripitoisuus kasvaa aumauksen pidentyessä, 

Maan pH:lla voidaan havaita olevan vaiku-
tusta sokeripitoisuuteen, sillä korkeammilla 
pH-arvoilla on korkeampia sokeripitoisuuk-
sia. Havaintoja on mukana 208. Kaavion 
kaava on y = 12,085991 + 0,6488246x ja p = 
<0,0001*.

Korjuuolosuhteilla näyttää olevan (1=liian 
kuivaa, 3=optimaalinen, 5=liian märkää) 
vaikutusta inverttisokeriin, sillä kosteam-
pien olosuhteiden kohdan juurikkaiden (=4) 
inverttipitoisuudet ovat matalampia, mikä 
tukee teoriaa. Havaintoja on mukana 205, sil-
lä yksittäiset suuresti poikkeavat havainnot 
rajattiin pois. Kaavion kaava on y = 15,335416 
+ 0,4129875x ja p = <0,0001*.
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mutta korkeita inverttisokeripitoisuuksia oli 
havaittavissa siitä asti, kun aumausaika ylitti 
kaksikymmentä päivää. 

Kun tarkastellaan peitettynäoloajan yhteyttä so-
keri- ja inverttisokeripitoisuuteen, voidaan ha-
vaita sama kuin aumassaoloajalta, että muuttu-
jilla ei ollut yhteyttä. Eli niin kuin olettaa voitiin, 
tähän liittyen pitäisi tehdä tarkka aumauskoe, 
jossa kaikki aumat olisivat yhtä pitkän jakson 
peitettynä ja yksi aumoista taas koko ajan peittä-
mättä, jolloin saataisiin vertailtavia tuloksia.

Iso kiitos kyselyyn osallistuneille tiloille!

Marika Muntola

Aumauspäivien määristä ei saatu selkeää 
yhteyttä inverttisokeripitoisuuteen, sillä 
pitoisuudet olivat hajaantuneet koko ajalle. 
Havaintoja mukana 205, sillä yksittäiset 
suuresti poikkeavat havainnot rajattiin pois. 
Kaavion kaava on y = 3,3682381 + 0,0167064x 
ja p = <0,0908.
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100-prosenttisesti suomalainen Dansukker 
Taloussokeri ilmestyi kauppojen hyllyille 
koko maassa alkukesän aikana. Tuote on 

maailman ainoa, täysin kotimaisesta juurikasso-
kerista suomalaisella ammattitaidolla valmistet-
tu kidesokeri. Tällä tuotteella vastaamme edul-
lisempien tuontisokerien tuomaan kilpailuun: 
hinnalla emme pysty kilpailemaan, mutta ku-
kaan muu ei pysty tuottamaan täysin kotimaista 
sokeria. 

100-prosenttisesti suomalainen Dansukker Ta-
loussokeri valmistetaan Säkylässä sopimusvil-
jelijöidemme viljelemistä juurikkaista. Säkylästä 
sokeri toimitetaan Porkkalan tehtaalle Kirkko-
nummelle, jossa se pakataan kilon pusseihin ja 
toimitetaan edelleen kauppoihin.

Aiemmin Dansukker Taloussokerin raaka-ainee-
na käytettiin sekä ruokosokeria että kotimaista 
juurikassokeria. Nyt tuotannonsuunnittelussa 
on tehty erityisjärjestelyjä niin, että kotimainen 
juurikylän juurikassokerille aina niinä jaksoina, 
kun Dansukker Taloussokeria pakataan. Näin 
voimme olla varmoja siitä, että jokaisessa pus-
sissa on täysin suomalaista sokeria. 

Kun Dansukker Taloussokerin raaka-aine muut-
tui täysin kotimaiseksi, uudistimme myös pak-
kauksen ulkoasun. Testasimme sen etukäteen 
kuluttajilla ja tulokset olivat juuri sitä mitä ta-
voittelimmekin: uusittu ulkoasu viestii selkeästi 
suomalaisuutta ja laadukkuutta. Lisäksi se tun-
tuu kuluttajien mielestä ”tutulta”, mikä on tär-
keää. Pakkaukseen tuotiin Dansukker-tuotemer-
kin rinnalle uutena elementtinä Suomen Sokeri 
–valmistajalogo, joka vahvistaa tuotteen suoma-

100-prosenttisesti 
suomalainen Dansukker 

Taloussokeri nyt kaupoissa

laisuutta. Sekä Dansukker- että Suomen Sokeri 
–merkit herättävät tutkimuksen mukaan myön-
teisiä mielikuvia ja lisäävät ostohalukkuutta. 

Dansukker Taloussokeri on näkynyt kesän aika-
na aktiivisesti televisio-, aikakausi- ja sanoma-
lehti-, verkko- ja mobiilimainonnassa sekä omis-
sa sosiaalisen median kanavissamme. Tavoittee-
na on saada kuluttajat tietoisiksi siitä, että Dan-
sukker Taloussokeri on nyt 100-prosenttisesti 
suomalaista ja valitsemaan kotimaisen vaihtoeh-
don. Toivotaan siis, että mahdollisimman moni 
säilöö kesän ja syksyn maut talteen 100-prosent-
tisesti suomalaisella Dansukker Taloussokerilla! 

Suomalaisen sokerin matkaa pellolta pöytään 
voi seurata myös Facebookissa ja Instagramis-
sa. Löydät meidät Facebookista nimellä Sokeria 
Suomesta ja Instagramista @sokeriasuomesta. 
Kun mahdollisimman moni tykkää ja jakaa päi-
vityksiämme, saamme helposti vietyä suomalai-
sen sokerin ilosanomaa monille suomalaisille. 

Myös Sucroksen viljelykonsulentit vievät 
kuluttajille suomalaisen sokerin sanomaa.

Susanna Söderlund
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Sucroksen investoinnit etenevät hyvin aika-
taulussa. Kuluvan vuoden suurin inves-
tointi Säkylän tehtaalla on juurikkaan vas-

taanoton tehostaminen. Juurikkaiden vesipurku 
muutetaan kuivapuruksi laajassa projektissa, 
joka aloitettiin heti vuoden alusta.  Kaikki uuden 
vastaanoton komponentit ovat jo paikoillaan ja 
sähkötöitä on aloitettu. 

– Projekti on sujunut todella hyvin ja ilman suuria 
yllätyksiä, joten uusi vastaanotto valmistuu hyvissä 
ajoin ennen käynnin alkua. Kuukauden sisällä pää-
semme todennäköisesti jo testaamaan uutta vastaan-
ottoa, tehdaspäällikkö Veli-Pekka Salonen kertoo. 

Muutoksen myötä juurikkaiden purku nopeu-
tuu ja tehtaan prosessi tehostuu. Myös huolletta-

Sucroksen investoinnit 
etenevät aikataulussa

vien kohteiden määrä vähenee, kun laitekantaa 
uusitaan. 

Toinen Säkylän tehtaan merkittävistä investoin-
neista on sokeriseulojen uusiminen. Myös tämä 
projekti on edennyt suunnitellussa aikataulussa. 
Sucroksen kuluvan vuoden investointibudjetti 
on ollut merkittävä. Varsinaisiin investointeihin 
käytetään vuoden aikana rahaa yli 5 miljoonaa 
euroa ja lisäksi tehdään noin miljoonalla eurolla 
parantavaa kunnossapitoa. Investoinnit jakau-
tuvat melko lailla tasan Säkylän ja Porkkalan 
tehtaan välillä.  Porkkalan sokeripuhdistamossa 
panostetaan muun muassa raakasokerin liuo-
tuksen parantamiseen, sähkönjakelun ja tuote-
turvallisuuden varmistamiseen sekä vakuumi-
järjestelmän toimivuuteen.  

Vastaanottopihan muutosten jälkeen juurikkaiden purku nopeutuu ja tehtaan prosessi tehostuu.

Susanna Söderlund
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Säkylän tehtaan tuotannossa on tapahtu-
massa vahdinvaihto. Jo kuudella vuosi-
kymmenellä Säkylän tehtaalla työskennel-

lyt tuotantopäällikkö Markku Haikonen siirtyy 
lomien kautta eläkkeelle lokakuussa, ja veto-
vastuun tehtaan tuotannosta ottaa Veli-Pekka 
Salonen. Veli-Pekka on työskennellyt Säkylän 
tehtaalla vuodesta 2003 ja perehtynyt tuleviin 
tehtäviinsä vuodesta 2009 lähtien. 

Markku Haikonen aloitti Säkylän tehtaalla kesä-
töissä juoksupoikana jo 14-vuotiaana. Tehtäviin 

Haikosen jalanjäljissä 
sokeritehtaan ruoriin

kuului palkkarahojen hakeminen polkupyörällä 
kirkonkylältä kerran viikossa.

– Ajat olivat silloin vähän erilaiset kuin nykyään: 
palkkarahat laitettiin salkussa pyörän koriin ja poljet-
tiin tehtaalle ilman sen suurempia turvallisuusjärjes-
telyjä, Markku kertoo. 

Vakituiseen palvelukseen hän tuli vuonna 1968 
sähköasentajaksi. Silloin Säkylän tehtaalla pa-
kattiin kilon pusseja 10-kilon kääreeseen ja hän 
työskenteli lavaajana tämän pussilinjan päässä. 

Veli-Pekka Salonen ottaa vetovastuun Säkylän tehtaan tuotannosta Markku Haikosen jäädessä 
eläkkeelle.  Kuva: Pia Mattila-Lonka
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Vuosien varrella hän on ehtinyt tehdä paljon 
erilaisia tehtäviä, ja juuri se onkin pitänyt mie-
lenkiinnon yllä pitkällä uralla. Säkylän tehtaan 
tuotannosta Markku on vastannut vuodesta 
1988 lähtien. 

– Jokainen vuosi ja jokainen käynti on ollut erilainen. 
Töissä ollaan oltu sekä jouluna että uutena vuotena, 
Markku kertoo. 

Onnistumiset ovat muistoista mieluisimpia, 
mutta epäonnistumisista on opittu eniten. 

Veli-Pekka Salonen aloitti kesätyöntekijänä Sä-
kylän tehtaalla 2000-luvun alussa. Vakituisen 
työn hän sai käynnin 2004 alussa, jolloin hän 
toimi hiilivintin siivoajana. Sen jälkeen hän toi-
mi operaattorina ja työnjohtotehtävissä Säkylän 
tehdasalueen voimalaitoksella. Kun silloinen 
voimalaitosyrittäjä Voimavasu hajotettiin vuon-
na 2009, Veli-Pekka siirtyi pelkästään sokeriteh-
taan palvelukseen käyttöinsinööriksi. Samalla 
alkoi perehtyminen tuleviin tehtäviin sokeriteh-
taan tuotantovastaavana. 

Viime käyntikaudella Veli-Pekka toimi jo tuotan-
tovastaavana Markun tukiessa taustalla. Tuleva 
käynti on ensimmäinen, jolloin Veli-Pekka on 
vastuussa yksin. Markun perehdytyksessä hän 
on oppinut paljon. 

– Aina tulee poikkeus- ja ongelmatilanteita, siltä ei 
voi välttyä. Tärkeää on se, miten niihin reagoi ja tästä 
olen oppinut paljon Markulta. Markku on opettanut, 
että järjenkäyttö on sallittua ja järkeä kuuluu käyttää, 
Veli-Pekka kertoo. 

Markku on kannustanut myös katsomaan asioi-
ta uudella tavalla ja muistamaan, että mahdol-
lisuuksia on vaikka kuinka, kunhan vaan osaa 
katsoa neljän seinän ulkopuolelle. 

– On tärkeää muistaa, että ei ole olemassa vain yhtä 
tapaa tehdä asioita. Viimeisen kymmenen vuoden 
ajan tehdyt asiat eivät välttämättä ole ainoa oikea 
tapa, sillä vaikka asiat pysyvät kutakuinkin samoina, 
ne muuttavat muotoaan. Aina kun tulee uutta näkö-
kulmaa, asiat ovat löytäneet uuden polun ja uuden 
tien, Markku sanoo. 

Yhdessä työskenneltyjen vuosien aikana Mark-
ku ja Veli-Pekka ovat olleet välillä asioista jyr-
kästikin eri mieltä, mutta he ovat aina pystyneet 
keskustelemaan ja pitämään asiat asioina. Ja kun 
keskustelu on käyty ja yhteinen linja löydetty, 
erimielisyydet unohdetaan. 

– Minulle on tärkeää, että tämä linja jatkuu tehtaalla 
edelleen. Asiat ovat asioita ja niistä kuuluukin kes-
kustella ja eri mieltä saa olla, mutta sitten kun yhtei-
nen linja on päätetty, on kaikkien noudatettava sitä, 
Veli-Pekka sanoo.  

Vaikka Veli-Pekalla iski pieni rimakauhu kevääl-
lä, kun ajatus Markun lähdöstä konkretisoitui, 
hän ottaa tuotantovastuun luottavaisin mielin 
vastaan. Käynti on aina vähän kysymysmerkki, 
sillä se ei koskaan ole samanlainen, mutta use-
amman vuoden kokemus ja Markulta saadut 
neuvot auttavat varmasti ratkaisemaan vai-
keammatkin tilanteet. 

– Ja eiköhän Markku ole vielä langan päässä tarpeen 
tullen, Veli-Pekka toteaa. 

Eläkepäivien varalle Markulla on mietittynä jo 
muutamia uusia haasteita. Hän oli keväällä mu-
kana mielenkiintoisessa hyväntekeväisyyspro-
jektissa, ja nyt kun aikaa on enemmän, sellaisia 
voisi tehdä lisääkin. 

Susanna Söderlund
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Okra maatalousnäyttely keräsi tänä 
vuonna kaikkien aikojen ennätysylei-
sön. Näyttelyssä kävi tutustumassa 

kaikkiaan 83 500 näyttelyvierasta, myös näyt-
teille asettajia oli ennätys määrä.

Sucros Oy:n osastolla vierailijoita riitti erinomai-
sesti koko näyttelyn ajan, mitä varmasti edisti 
osastomme todella keskeinen sijainti. Osastol-
lamme oli esillä sokerijuurikkaan viljelykoneita 
sekä uusi kokonaan suomalaisesta sokerista teh-
ty kidesokeri.

Ehdottomasti suurinta mielenkiintoa koneissa 
herätti Ropan sokerijuurikkaan nostokone, joka 
on ensimmäinen Suomessa. Osastollamme kävi 
näyttelyn aikana paljon juurikkaan viljelijöitä 
sekä viljelystä kiinnostuneita. 

Suomalaisesta sokerista valmistimme näyttelyn 
aikana noin 5 500 hattaraa. Asiakkaat jonottivat 

OKRA 2016

Markus Anttila

koko näyttelyn ajan hattarapisteeseen, joka ilta 
viimeiset jonottajat saivat hattaransa näyttelyn 
jo sulkeuduttua. Ison sokeripussin lähellä osas-
tollamme oli kilpailu, omasta kuvasta sokeri-
pussin kera sai kilon suomalaista taloussokeria.
Okra oli onnistunut tapahtuma. Osastolla kes-
kusteltiin paljon viljelyyn ja sokeriin liittyvistä 
asioista. Kiitos kaikille vieraille. 
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Pellonpiennarpäivä järjestettiin heinäkuun 
20. päivä Paimiossa. Aurinkoisessa sääs-
sä pidetty tapahtuma keräsi paikalle noin 

90 viljelijää. Tilaisuuden aluksi agronomi Jussi 
Knaapi kertoi ravinnepuutosten havaitsemises-
ta ja siihen käytetyistä tekniikoista. Esityksen 
päätyttyä siirryttiin SjT:n koeruuduille testaa-
maan ravinnepuutosten havainnointia ilmaku-
vauskopterilla. Lentonäytöksen jälkeen SjT:n 
johtaja Susanna Muurinen esitteli lehtilannoite-
koeruutuja ja vastasi viljelijöiden kysymyksiin. 
Tilaisuuden lopuksi Jussi Knaapi piti demonst-
raation maanrakenteen eroista hyvin ja heikom-
min kasvaneilla juurikkailla. Samalla testattiin 
myös maaperän pH-mittaria ja mikrobiologisen 
aktiivisuuden mittaria.     

Myös hankkeen seuraava tilaisuus on pellon-
piennarpäivä. Päivän aiheena on maanparan-
nus ja syyskynnöt. Tilaisuus pidetään Paimios-

JUNO-hanke etenee
Vuoden alussa startannut JUNO-hanke on edennyt aikataulun mukaisesti ja 

viljelijät ovat ottaneet tapahtumiin osaa aktiivisesti. Huhtikuussa järjestetyn 
Hivenravinnekoulutuksen ja kesäkuun Salaojituskoulutuksen jälkeen vuorossa 

oli hankkeen ensimmäinen pellonpiennarpäivä. 

sa (Meltolantie 30) torstaina 15.9.2016 (Huom. 
Juurikassarka 1/2016 ilmoitettu päivämäärä on 
väärä). Ohjelma tarkentuu elokuun puolenvälin 
jälkeen ja on luettavissa SjT:n kotisivuilta (www.
sjt.fi).

Pellonpiennarpäivä: Maanparannus ja 
syyskynnöt to 15.9. n. klo 12–15
• Professori Laura Alakukku, Helsingin 
 yliopisto: Maan rakenteen kestävyys & veden 
 varastoituminen
• Maakuoppa
 • Maan rakenneanalyysi
• Kyntönäytös

Koulutus: Ankeroinen 
ti 15.11. Ravintola Myllynkivi, Vihreä Sali, 
Kivenhakkaajantie, 27820 Säkylä
ke 16.11. Varsinais-Suomi (tarkempi paikka 
ilmoitetaan myöhemmin)
• Åsa Olsson, Nordic Beet Research: Saneeraus-

kasvien käyttö & vapaana elävät ankeroiset
• SjT/Sucros: Ankeroistutkimuksen aineistoa 

(Pintamaa, syvämaa)
• Ankeroislajikkeet 

JUNO 2017: 
Koulutus: Viljelykierto (Satakunta ja V.-Suomi) 

(helmikuu)
Koulutus: Pellon pH (Satakunta ja V.-Suomi) 

(maaliskuu)
Pellonpiennarpäivä: Kevätkynnöt (Hinnerjoki, 

Eura) (huhtikuu)
Benchmarkkausmatka Saksaan: Viljelykierto & 

juurikasankeroisen torjunta (kesäkuu)
Pellonpiennarpäivä: Ankeroinen (Räpin koeti-

la, Köyliö) (heinäkuu)
Koulutus: Maanrakenne ja maalajit (Satakunta 

ja V.-Suomi) (lokakuu)

Ravinnepuutosten havainnointia ilmaku-
vauskopterilla.
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Member of Rettig Group

LASKE OIKEA KALKKIMÄÄRÄ: 
www.maanparannus.com 

JOS VILJELET, NIIN KALKITSE
SINUNKIN PELTOSI KAIPAA KALKKIA

Maksuaikaa
30.11.2016 asti 

www.nordkalk.fi

Erikoiskasvien tarkkuuskylvökone 
ÖZDÖKEN 2–18 riviä.
Kiekkovantaat siemenelle ja lannoitteelle, siemenet 
imetään alipaineella kylvökiekon pintaan, rivivälin 
säätö hydraulisesti hytistä. Sopii myös suorakylvöön.
6-rivinen kylvölannoitin lisävarusteineen 15 000 €.
Itseohjautuva hara 6/7 riviä 2500 €. 
Sormihara 2500 €.
Nestelannoituslaite 1500 €.
Toimintavarma veitsilistin + kiinnitysosat 500 €.

Muut koneet:
9 m Great Plains 2S30 kylvölannoitin 42 000 €.
Great Plains Saxon 400 ilma-avusteinen kylvölannoitin 
68 000 €. Tällä konetyypillä on kylvetty maailman-
ennätys ohrasato, 13 800 kg.
Great Plains 3P1006NT. 3 m tehokas suora-
kylvökone 22 000 €.
Propax Ecoline 3 m suorakylvölannoitin 16 000 €.
18 m hinattava Arigo ruisku, 2000 L säiliö, kemikaalien 
täyttölaite, tripletti suuttimet, hydrauliset 
puomit 12 000 €.
Ranskalaistyyppinen ÖZDÖKEN- jankkuri 3800 €.
2500 L hinattava lannoitteenlevitin 5500 €.

Erikoisviljelykoneet:

Myynti, vuokraus, urakointi
Propax Agro Oy
Varasto: Teollisuustie 3, 32210 Loimaa
Timo Rouhiainen 041 438 2989
www.suorakylvo.net<http://www.suorakylvo.net>

Lannoitteet ja hivenet:
Kotimainen kloorivapaa starttifosfori N12P26 vesi-
liukoisena jauheena ja rakeisena alk. 400 €, nesteenä 
120 €. Magnesiumsulfaatti eli Epsom- suola 400 €.

Hinnat Loimaalla alv 0%.

Tulossa ammattimatka Turkkiin juurikastiloille, 
sokerijuurikastehtalle ja ÖZDÖKEN- maatalous-

konetehtaalle.
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ROPA on suurten sokerijuurikkaan nosto-
koneiden kehittäjä ja uranuurtaja. Ensim-
mäinen kone syntyi saksalaisen sokeri-

juurikkaan viljelijän, Herman Paintnerin oman 
tilan tarpeeseen, työ pienillä koneilla tuntui te-
hottomalta, ja innovatiivinen nuori herra kehitti 
1970–luvun alussa ensimmäisen itsekulkevan, 
kuusi riviä kerralla nostavan koneen. Tästä al-
koi tunnettu teollisuustarina Saksan Bayerissa. 
Tuotteita kehitetään jatkuvasti, tehdas on laajen-
tunut usean hehtaarin kokoiseksi ja markkina-
alueena on koko maailma. 

ROPAN nostokoneet ovat erityisen järeitä, suo-
situimpia ovat ROPA Tiger kolmiakseliset, yh-
deksän tai kuusi riviä nostavat koneet. Tigerei-
den rinnalle ROPA kehitti Pantherin, ketterän 
kaksiakselisen, kuusirivisen uutuuden mm. 
Suomen olosuhteisiin.

ROPA on tunnustettu korkeasta laadustaan ja 
joustavasta toimintatavastaan. ROPAN teolli-
suuslaitos on moderni, ja uuteen tekniikkaan 
on investoitu valtavasti. Linjoilla valmistuvat 
osakokonaisuudet, ja toimitusvalmiit tuotteet: 

ROPA Panther nostaa 
juurikasta Suomessa

nostokoneet, ROPA Maus-puhdistuskuormaajat 
ja Keiler-perunannostokoneet. ROPAn tuoteteh-
dasta palvelee myös samalla alueella sijaitseva, 
saman perheen omistama komponenttitehdas. 
Koneissaan ROPA käyttää parhaiden toimittaji-
en tuotteita toimintavarmuuden takaamiseksi.

Koneet on rakennettu huoltoystävällisiksi, ja 
hyvä dokumentointi palvelee asiakasta. Asiak-
kaan saamaan kokonaishyötyyn on panostettu 
paljon. Laatu-, huolto- ja varaosatoiminnot pal-
velevat asiakkaita joustavasti. Toimitukset ovat 
täsmällisiä ja nopeita. Ropan kattavat verkko-
palvelut (www.ropa-maschinenbau.de) tarjoa-
vat valtavasti informaatiota asiakkaalle. Bayeri-
lainen palvelu on mutkatonta ja osaavaa, asiak-
kaiden tarpeet huomioidaan asiantuntevasti ja 
nopeasti.

Paljon uutta Pantherissa
Pantheriin on kehitetty täysin uusi alusta. Kone 
soveltuu haastaviin olosuhteisiin ja vaihteleviin 
maastonmuotoihin. Pantherin kummatkin akse-
lit ovat keinuvia, koneen sivuttaiskallistusta oh-
jataan hydraulisesti ja paino tasaantuu kaikille 
renkaille myös kaltevissa olosuhteissa. Alusta 

ROPA Maus puhdistuskuormaaja lastaa 
juurikkaita.

ROPA Panther nostokone matkalla OKRA-
näyttelystä.
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suoristaa automaattisesti sivukallistusta 7 %. 
Koneessa ovat edessä ja takana isot R38 renkaat 
2050 mm halkaisijalla. Ratkaisut vähentävät 
maahan kohdistuvaa rasitusta ja lisäävät koneen 
kestävyyttä. 

Ohjaamo on uuden mallinen, ja koneen ohjatta-
vuus ja käyttömukavuus entistä parempia. Ko-
neen toimintafilosofia ankkuroituu käyttöjärjes-
telmään, R-konseptiin. Ohjaamon 12,1” koske-
tusnäyttö tekee koneen hallittavuuden helpoksi. 
Ohjaamon työkaluina ovat lisäksi joystick, auto-
pilotti, vakionopeudensäädin sekä moottorin- ja 
koneen valvonta näytön kautta. 

Nostokapasiteetti on suuri. Säiliöön mahtuu 20 
tonnia, 28 m3 juurikasta. Sensorit mittaavat au-
tomaattisesti säiliön täyttöä, ja kuorma tasaan-
tuu etu- ja taka-akselille minimoiden tallausta 
ja mahdollistaen koneen vakaan ajettavuuden. 
Säiliö tyhjentyy alle 50 sekunnissa vain yhdellä 
napinpainalluksella. Säiliön ohjauspaneelissa 
ovat myös muistipaikat kahdelle eri elevaattorin 
korkeudelle. Erikoispitkä elevaattori mahdollis-
taa nopean säiliön tyhjentämisen ja suuren au-
man tekemisen ilman juurikkaiden tallomista. 

Pantherissa on Mercedes-Benz dieselmoottori, 
jonka polttoaineen kulutus on minimoitu. Pant-
herissa, samoin kuin kaikissa ROPAn koneissa 
on lukemattomia ominaisuuksia ja yksityiskoh-
tia, joihin kannattaa tutustua tarkemmin esitte-
lyissä ja työnäytöksissä.

Vakaasti kulkeva kone nostaa juurikkaat tark-
kaan. Kone kontrolloi rivejä ja syvyyttä mah-
dollistaen puhtaamman noston. Kokonaiset 
juurikkaat nousevat – vain naatit puuttuvat. 
Micro-Topper -tarkkuuslistimet katkaisevat 
naatin tarkasti. Micro-Topper -tarkkuuslistimiä 
toimitetaan myös muihin sokerijuurikkaan nos-
tokoneisiin, mm. Edenhalleihin.

Urban Silén, Juha 
Wikström ja ROPAn 
tehtaan edustaja Ingo 
Vetter OKRAssa.

Ropa Micro-Topper -tarkkuuslistin.

➞
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Tutustu Pantheriin syksyn näytöksissä
ROPA Pantheriin voi tutustua nostonäytöksissä 
viikolla 41:

Maanantaina 10.10.2016 klo 10
Urban Silén, Näse Gård, Latokartanontie 317, 
25500 PERNIÖ

Keskiviikkona 12.10.2016 klo 10
Juhani Suomi, Rattaankarintie 90, 
23310 TAIVASSALO

Perjantaina 14.10.2016 klo 10
Juha Hämäläinen ja Vesa Hämäläinen, 
Tampereentie 659, 29310 KAASMARKKU

Näytösten lisäksi esittelyn tai rahtinoston voi 
sopia muina aikoina. Tiedustelut: 040 7757565, 
0400 225212

ROPA Panther Sucroksen osastolla OKRA-näyttelyssä.

Marita Nummi-Wikström, ROPA Finland, 0400-225212

ROPA Maus puhdistaa ja kuormaa tehokkaasti
ROPA Maus puhdistuskuormaajia on käytet-
ty Suomessa vuodesta 2007 lähtien. Kolme 
Maus-konetta kuormaavat juurikkaita Perniön, 
Vakka-Suomen ja Porin-Ulvilan alueilla. Puh-
distuskuormauksella saavutetaan monia etuja: 
kuormaus on erittäin nopeaa ja tarkkaa, multa-
prosentti ja kuljetuskustannukset pienenevät, 
juurikasaumat voidaan peittää turpeella tai oljel-
la. Kuormaajat palvelevat koko ketjua: viljelijää, 
logistiikkaa ja sokerin tuotantoa. Järjestämme 
puhdistuskuormauksen näytöksiä ja kerromme 
menetelmän eduista mielellämme, sopiaksesi 
esittelyn ota yhteyttä ROPA Finland-edustajiin.
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 Yhteystiedot 

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

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@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 Susanna Muurinen   050 438 6191

Tutkija Marja Turakainen   050 382 5552

Tutkija Sakari Malmilehto  040 518 9087

Tutkimusagrologi Marte Römer-Lindroos 040 773 9343

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

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikas- Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
valiokunnan puheenjohtaja  23140 HIETAMÄKI 0400 828 375
 
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
sihteeri  00100 HELSINKI 040 558 0512
 
Sokerijuurikkaan viljelijöiden  Tero Sainio Kirjolantie 125 0400 829 499
neuvottelukunnan puheenjohtaja  24800 HALIKKO 



Omppu-chilihillo
noin 1 litra

Ainekset
1 kg kuorittuja omenoita pilkottuna 

2–4 punaista chiliä 
½ dl vettä 

500 g (6 dl) Dansukker Hillosokeria

1. Halkaise chilit, poista siemenet ja silppua puolikkaat. Lai-
ta omenat ja vesi kattilaan. Kuumenna miedolla lämmöllä, 
kunnes omenapalat pehmenevät ja soseuta ne. Sekoita 
chili ja hillosokeri soseeseen, kuumenna kiehuvaksi ja keitä 
kevyesti poreillen noin 15 minuuttia. Sekoita silloin tällöin.

2. Kaada hillo puhtaisiin, kuumennettuihin purkkeihin. Säilytä 
viileässä.


