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Katse suomalaisen
sokerituotannon
kasvattamisessa

S

ucros ja MTK:n sokerijuurikasvaliokunta
pääsivät sopimusratkaisuun toimialasopimusneuvotteluissa marraskuun 2016 aikana. Neuvottelu-urakka oli aikaisempia vuosia
isompi, koska kiintiöjärjestelmän poistumisen
seurauksena neuvotteluissa piti sopia monista
asioista aina sopimusrakenteesta lähtien.
Neuvotteluprosessi oli rakentava ja hyvähenkinen. Kaiken kaikkiaan iso urakka saatiin maaliin
hyvissä ajoin ja tästä on nyt hyvä lähteä tekemään työtä tuleville vuosille. Toimialasopimus
on kolmeksi vuodeksi (2017–2019). Uusi elementti on mm. viljelijän mahdollisuus valita erilaisia viljelysopimuksia. Viljelysopimukset ovat
pituudeltaan joko 1- tai 3 -vuotisia. Yksivuotisista on sekä kiinteähintainen että muuttuvahintainen sopimus. Kolmevuotinen sopimus on kiinteällä hinnalla koko sopimusjakson. Yksivuotisten sopimusten osalta perushinnat neuvotellaan
vuosittaan juurikasvaliokunnan kanssa. Nyt
sovittu yksivuotisen viljelysopimuksen hinta on
vuodelle 2017.
Uudessa toimialasopimuksessa on sovittu myös
merkittävä muutos sokerijuurikaslogistiikkaan.
Sucros ottaa hoitaakseen koko viljelyalueen sokerijuurikaslogistiikan. Tämä koskee juurikkaan
puhdistusta, kuormausta ja kuljetusta. Osana
kokonaisuutta on sovittu, että 100 % juurikkais-

ta tullaan puhdistamaan lastauksen yhteydessä
vuodesta 2018 lukien. Viljelijöiden omavastuuosuus juurikkaan logistisista kustannuksista
pienenee uudessa sopimuksessa voimakkaasti.
Omakuljetus on edelleen mahdollista viljelijän
omalla kalustolla.
Kiintiöjärjestelmän poistuminen mahdollistaa sokerijuurikkaan tuotannon kasvattamisen
Suomessa. Meillä on suomalaiselle sokerille kysyntä olemassa, joten tuotannon kasvattaminen
on erittäin järkevää. Toki pitää tiedostaa, että
tulevaisuudessa kilpailukin tulee kiristymään,
koska tuotantoa voidaan kasvattaa ympäri Eurooppaa. Meillä kuitenkin yhtenä etuna on, että
meidän käyntikautemme on nykyisellään melko
lyhyt ja voimme siten kasvattaa tuotantoa lisäämällä käyntipäiviä.
Tulevaisuus näyttää siis hyvältä. Se mitä olen aikaisemminkin peräänkuuluttanut, on että koko
toimiala puhaltaa yhteen hiileen ja pitää katseen
voimakkaasti tulevaisuudessa. Meillä on erinomainen kasvi, joka kasvaa hyvin myös meidän
pohjoisissa olosuhteissa. Työtä on tehtävä sektorin kehittämiseksi ja kasvun aikaan saamiseksi.
Näihin meillä on kuitenkin hyvät välineet, joita
meidän tulee yhdessä käyttää koko toimialan
kehittämiseksi.
Tero

Tero Tanner
Juurikassarka • Betfältet 3/2016 –
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Lajikkeet 2017

0 = ei yhtään Ramularian saastuttamaa lehteä
100 = lehdet täysin Ramularian saastuttamia

1,60
1,50

Darnella

Epävakaa

1,40
1,30

Gallop

Music
Dexter

1,20

Flexness

Kudu Coyote

1,10

Callas

1,00

Kashmir

Diana

Calvin

0,90
Vakaa

Leonella

0,80

Columbus

0,70
0,60
95

97
Matala sato

99

101

103

105

107

Korkea sato

Lajikkeiden viljelyvarmuus vuosien 2014-2016 perusteella.
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Kasvukausi 2016

K

asvukausi 2016 alkoi koko juurikkaanviljelyalueella suhteellisen varhain, terminen kasvukausi 4.4., ja koko viljelyalueella lähes samaan aikaan. SjT:n juurikkaan
kylvöt aloitettiin 3.5., jolloin lämpösummaa oli
kertynyt vain 24,1°. Yleisesti toukokuu oli poikkeuksellisen lämmin ja alueesta riippuen kostea.
Tämä näkyi myös koelohkoilla. Kokeet saatiin
kylvettyä hyvissä ajoin, maa pysyi sopivan kosteana ja taimistuminen oli tasaista.

Juurikaskasvustot saivat Paimion alueella vettä
sopivasti ja aurinkoisten päivien lukumäärä oli
runsas. Monin paikoin juurikkaanviljelyalueilla
esiintyi ramulariaa jo heinäkuun alussa mutta
pääasiassa sitä tuli kasvustoihin vasta elo-syyskuun vaihteessa. Syksy oli pitkään lämmin ja
kuiva ja juurikkaat saatiin nostettua hyvissä olosuhteissa. Vuoden keskisadoksi saatiin 37,3 tn/
ha ja sokeripitoisuudeksi 18,0 %.
m
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- kylvöstä nostoon
Markus Pratelli

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

GRIMME REXOR 620

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

GRIMME REXOR 630

GRIMME MAXTRON 620

www.grimme.dk

Løvhegnet 9-11 ● DK-8840 Rødkærsbro ● +45 8665 8499 ● grimme@grimme.dk
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• Suuri juurisato (103)
• Hyvä sato puhtailla ja ankeroisen
saastuttamilla lohkoilla
• Pieni multapitoisuus
• Erinomainen juuren muoto
• Kapea kanta, helppo listintä

Maribo Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5446 0700 · Fax: +45 5446 0701
www.mariboseed.com · info@mariboseed.com

Beet Europe

B

eet Europe on sokerijuurikkaan viljelijöille sekä muille sokerialan ammattilaisille ja
yhteistyökumppaneille suunnattu tapahtuma, joka järjestetään kahden vuoden välein.
Vuoden 2016 tapahtuma järjestettiin 26.–27.10.
Ranskassa Moyvillersin kylässä noin 70 km Pariisista pohjoiseen. Kyseinen alue on tiettävästi
Euroopan parhaita juurikkaanviljelyalueita.
Tapahtumaan otti osaa 170 näytteilleasettajaa sisältäen kone-edustajat, siemenjalostajat, kasvinsuojelupuolen toimijat yms. Vierailijoita paikalla
kävi kahden päivän aikana yli 12 000. Näyttelyalueen koko oli noin 80 ha, josta pääosa oli varattu nosto- ja muokkausnäytöksiä varten. Keli oli
lähes koko tapahtuman ajan erittäin sumuinen,
vaikka sää loppua kohden selkenikin.
Nostokone-edustajista paikalla olivat kaikki
Euroopassa käytössä olevat valtamerkit, kuten
Ropa, Holmer, Grimme ja Vervaet, pääpainon ollessa 6-rivisissä itsekulkevissa. Traktorilla hinattavia bunkkerikoneita näytöksessä ei ollut ollenkaan. Sen sijaan kevyitä, perävaunuun nostavia
koneita oli näytöksessä muutamia. Pohjoismaalaisittain erikoisimpia näkyjä olivat juurikkaat
karholle nostavat koneet, joiden perässä kulki itsekulkeva massiivisella säiliöllä varustettu noukinvaunu. Suomen oloihin kyseinen menetelmä
tuskin koskaan rantautuu.

Demonstraatio juurikkaan juurenkasvusta,
kun maaperä on optimaalisessa kunnossa.
Ranskalaista juurikaskasvustoa. Ei niin erikoisen näköistä, mutta satotaso yli 80 tn/ha. ➞
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Puhdistuskuormaajan työnäytös.

Vaunuun nostava, pienellä säiliöllä varustettu Franquet-nostokone.

Itsekulkeva noukinvaunu, jolla juurikkaat kerätään karholta.
Petri Suvanto
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Markkinoiden korkein
satopotentiaali:
Menestys on siemenessä

DARNELLA KWS
■■

Juurisadon ykkönen

■■

Parhaan taloudellisen tuloksen tavoitteluun

■■

Juurisato 106 %*

* Lähde: Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

KWS SCANDINAVIA A / S
Harolantie 444 B 27400 Kiukainen
Puh.: 050 599 2714
jaakko.perttu@kws.com
www.kws.com

SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856

Makea ja vahva
vastus ankeroisille:
Menestys on siemenessä

LEONELLA KWS
■■

Sokerisato 102 %*

■■

Varmistaa sadon myös ankeroisen saastuttamilla lohkoilla

■■

Sokeripitoisuus 102 %*

* Lähde: Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

KWS SCANDINAVIA A / S
Harolantie 444 B 27400 Kiukainen
Puh.: 050 599 2714
jaakko.perttu@kws.com
www.kws.com

SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856
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Coyote
• Korkea sokerisato
• Vähän kukkavarsia

• Sileä juuri, erinomainen
valinta pitkille
kuljetusetäisyyksille

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

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

Seminar
“Prevention of soil compaction at harvestState of the art and new developments”
Maan tiivistymisen ennaltaehkäisy juurikkaan
nostossa – Uutuudet ja viimeisin kehitys
IIRB (International Institute for Beet Research) järjesti Ranskassa Beet
Europe tapahtuman yhteydessä maantiivistymistä käsittelevän seminaarin.
Seminaarissa oli noin 130 osallistujaa. Osanottajat edustivat sokerisektoria
laajalti, mukana oli viljelijöitä, tutkijoita, tehtaiden edustajia ja alaan
liittyvien muiden kaupallisten yritysten edustajia. Seminaari pidettiin noin 60
km Pariisista pohjoiseen sijaitsevalla Oisen alueella pienessä Estrees-SaintDenisin kylässä. Alueella harjoitetaan runsasta juurikkaanviljelyä.

Y

leisesti seminaarissa todettiin maaperän
tiivistymisen lähteneen pahenemaan
maatalouskoneiden koon kasvaessa.
Pintamaan tiivistymistä tapahtuu vuosittain
normaalissa peltoviljelyssä. Siihen voidaan
Eﬀect of soil compac/on on soil density and strength, and
storage and movement of air and water

Pore volume

•
•
•
•

Wheel load F
w

(t, Mg, ~kN)

Soil contact area

Fine pores, ﬁlled with water –
water not plant available

(m²)

A

Volume of solids

Soil pressure
Ps

(bar, kPa)
Volume of solids

Ps< Pb
Compacted

Kuva 1. Maan tiivistymisen vaikutus maaperän tiheyteen ja lujuuteen. Muutokset veden ja
ilman kapasiteetissa ja johtokyvyssä.

14

Some basics in soil mechanics

Dry bulk density
Penetra/on resistance
Air and water capacity
Air and water conduc/vity

Plant avail
able water
–
mid size
pores

Well structured

usein vaikuttaa vuosittaisella muokkauksella
ja kasvivalinnoilla. Sitä muokkaavat myös voimakkaasti sääolosuhteiden muutokset. Kriittisempi tiivistymisen kohde on pohjamaa (kyntökerroksen alapuoleinen osa). Seminaarissa oltiin
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Contact area pressure
(1 bar=100 kPa)
Pc = Fw /A
Load carrying capacity
Shear strength, internal friction

Pb

(bar, kPa)

Ps> Pb
Soil deformation
Soil compaction

Kuva 2. Perusajatus maantiivistymisessä.
Pyörä aiheuttaa kuormitusta maaperään ja
sen ollessa suurempi kuin maaperän lujuus tapahtuu tiivistymistä ja maaperän muunnosta.

Load-carrying capacity
Dry and ﬁrm soils (high bulk density) provide a high load-carrying capacity and are less
suscep4ble to compac4on (increase in bulk density)

Low

High
load-carrying
capacity

ﬁrm soil,
high soil strength

loose soil,
low soil strength

Kuva 3. Koealueelta otettu juurisato on alen
tunut maaperän tiivistymisen (mitattu penetrometrillä) lisääntyessä.

Kuva 4. Maaperän kuormituksen kesto. Kui
valla ja kiinteällä maalla on suurempi kuormituksen kestokapasiteetti, kun löyhällä maalla.

yleisesti huolissaan pohjamaahan kohdistuvan
tiivistymisen laajuudesta. Pohjamaata ei voida
mekaanisesti juurikaan muokata, juuriston maata muokkaava vaikutus syvemmällä on vähäisempää ja myös ilmaston vaikutus pohjamaahan
on hitaampaa ja vähäisempää. Seminaarin yhteinen tavoite olikin tiedostaa tämä ongelma juurikkaan viljelyssä ja kiinnittää siihen huomiota.
Seuraava yhteenveto on tehty tohtori HeinzJosef Kochin (IfZ) ja Otto Nielsenin (NBR) esityksen pohjalta. Esitys tiivistää yhteen sopivasti
seminaarin asiat maantiivistymisestä, sen vaikutuksesta juurikkaaseen ja keinot, joilla tiivistymistä voidaan ehkäistä.

lisia ominaisuuksia (Kuvat 1 ja 2). Tiivistyneessä maassa maan tiheys kasvaa ja se puolestaan
vähentää kasville käyttökelpoisen veden määrää ja pienentää maan ilmakapasiteettia. Kasvien kasvu heikkenee, koska juurten etenemistä
ja kasvua hidastaa kova maa. Maaperä pysyy
märkänä ja hapettomana pidempään ja kasvien
ravinteiden otto heikkenee kaikkien näiden asioiden seurauksena.

Esityksessään tohtori Koch toi esille, miten tiivistyminen vaikuttaa kasvien kasvuun ja satoon
muuttamalla maaperän fysiologisia ja kemial-

Erityisesti juurikkaan osalta tohtori Koch kertoi
maan tiivistymisellä olevan selvää vaikutusta
satoon. Juurikkaan kylvöajankohta on kriittinen.
Juurikkaan täytyy saavuttaa kattava lehtimassa
mahdollisimman aikaisin, riittävän yhteyttämisen saavuttamiseksi. Kun tiivistynyt märkä maa
viivästyttää kylvöille pääsyä, menetetään keväällä tärkeitä päiviä juurikkaan kasvun kannalSoil structure and sugar beet growth and yield on ﬁelds of
average and top growers in the Netherlands (SUSY 2006-2007)
Category

Parameter

Unit

Grower
′Average′

Crop growth

Sugar yield

[t ha-1]

Date of canopy closure

Drilling

Date of sowing

Soil structure
Topsoil Air capacity

[%, v/v]

Subsoil Saturated hydraulic conduc4vity [m day-1]
Soil management

′Top′

11.6

13.9

June 16th

June 11th

April 8th

April 3rd

17.8

18.4

0.31

0.49
99

Inﬂa4on pressure, front 4re

[kPa]

112

Inﬂa4on pressure, rear 4re

[kPa]

103

87
Hanse et al. 2011

Favourable soil structure benefits

Kuva 5. Rengaspaineen merkitys maantiivistymisessä.

Kuva 6. Hyvä maanrakenne kannattaa.
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ta. Muihin kevätkylvöisiin kasveihin verrattuna
juurikas ei voi kompensoida keväällä menetettyjä päiviä myöhemmin kasvukaudella. Saksassa
tehdyissä tiivistymiskokeissa oli todettu selvä
yhteys alentuneen sadon ja maaperän tiheyden
kasvun ja ilmatilan pienenemisen välillä (Kuva
3). Näiden maaperäominaisuuksien todettiin
vaikuttuvan erityisesti kesällä ja alku syksystä
sokerijuurikkaan juuren kasvuun ja kuituisuuteen.
Tämän jälkeen Koch puhui keinoista, joilla maaperän tiivistymistä voidaan ehkäistä. Hän kuvasi maan lujuutta, miten maalajista ja olosuhteista
riippuen pelloilla on erilainen kyky kestää siihen
kohdistuvaa kuormitusta (Kuva 4). Kuormitusta
aiheuttavat erityisesti työkoneet. Mikäli koneiden aiheuttama kuormitus on suurempi kuin
maaperän lujuus, aiheutuu tiivistymistä. Erityisen tärkeänä tiivistymisen ehkäisyssä hän piti
oikea-aikaista työskentelyajankohtaa ja maaperän vesitaloutta. On olennaisen tärkeää maape-

rän, kasvin ja peltotöiden kannalta, että pellolla
on toimiva salaojitus ja märän maan sotkemista
vältetään. Hän esitteli myös, miten teknologian
avulla on puututtu maan tiivistymisongelmiin ja
haettu apua ja ratkaisuja kuormituksen vähentämiseen (Kuva 5). Rengaskohtaista kuormaa
pienentämällä ja renkaan ilmanpainetta laskemalla maahan kohdistuvaa kuormaa voidaan
vähentää. Näin voidaan vähentää hyväkuntoisen maan tiivistymistä ja vältetään suurempia
jatko ongelmia.
Lopuksi tohtori Koch toi esille hollantilaisten
SUSY-projektin tuloksia (Kuva 6). Laajassa tutkimuksessa oli tilakohtaisesti verrattu viljelijöitä,
joiden pellot olivat ominaisuuksiltaan samanlaisia mutta tilat erosivat selvästi satotasoiltaan.
Tästä tutkimuksesta hän nosti esille rengaspaineet ja kylvöajankohdan. Tämän tuloksen avulla
hän halusi yhteenvetona muistuttaa hyvän pellon hoidon, hallinnan ja suunnittelun merkitystä
juurikkaan viljelyssä.

Susanna Muurinen

CometPro

Betasana 2000

TARGET SC
Rikkakasvitorjuntaan.

Nyt myös sokerijuurikkaalle
• Härmän, Ramulariasienen ja Cercospora
laikkutautisienien
torjuntaan
• Lisää sokeria 5-9 %
• Myös kasvua edistäviä
ominaisuuksia

Stratos Ultra

Sokerisatosi
varmistajat.

Heinämäisten
rikkakasvien
torjuntaan
• Nopea teho
• Alennettu käyttömäärä yksivuotiseen

K-MAATALOUS
Tutustu huolella käyttöohjeisiin ja noudata niitä!

KUdU

ammattilaisen varma valinta
• Erinomaisia tuloksia käytännön
viljelmiltä kahtena peräkkäisenä vuotena, kokeile sinäkin!

• Erittäin korkea sokeripitoisuus
• Sileä juuri, paras valinta pitkille
kuljetusetäisyyksille

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

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

Rakennekalkitusta Ruotsissa

S

yyskuussa ryhmä Suomalaisia tutkijoita/
päättäjiä tutustui ruotsalaiseen rakennekalkitustutkimukseen ja -käytäntöön Tukholman lähellä Södertäljen alueella. Alueella sijaitsee
Bornsjön järvi, joka toimii tarvittaessa Tukholman
kaupungin vedenottamona. Näin ollen järviveden laatu onkin olennaisen tärkeä. Vedenlaatua
on seurattu ja pyritty parantamaan pitkään. Yhtenä perusajatuksena järviveden laadun parannuksessa on ollut ravinnehuuhtoutumien (esim.
fosforin) vähentäminen järveä ympäröiviltä pelloilta. Tätä on tutkittu ja toteutettu mm. rakennekalkituksella. Lähestulkoon kaikki pellot järven
ympärillä ovat savimaata ja ne on rakennekalkittu vuosien 2009–2013 aikana. Rakennekalkitus
on Ruotsissa muutenkin hyvässä myötätuulessa,
viljelijöillä on mahdollisuus saada savipitoisten
peltomaiden kalkitukseen kansallista tukea, jopa
50 % kalkituksen kustannuksista.

Rakennekalkitus periaatteena
Rakennekalkituksella tarkoitetaan kalkitsemista
sammuttamattomalla kalkilla eli kalsiumoksidilla tai sammutetulla kalkilla eli kalsiumhydroksidilla. Rakennekalkin maata parantava vaikutus perustuu siihen, että siinä on runsaasti vapaana olevaa kalsiumia, tämä kalsium osallistuu
voimakkaasti maaperässä kationien vaihtoon.
Kalsium kiinnittyy tiukasti erityisesti negatiivisesti varautuneiden savipartikkelien pintaan,
syrjäyttäen näin heikkoja metalleja kuten rautaa
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ja alumiinia. Kiinnittyvä kalsium saa aikaan savipartikkelien uudelleen asettautumisen toisiinsa nähden. Näin ollen syntyy mururakenteita,
joiden välissä ilma- ja vesitilavuus lisääntyy. Parantunut mururakenne edistää maan kuivumista ja muokkautuvuutta ja ehkäisee tiivistymistä
ja eroosiota. Rakennekalkituksen reaktio on nopea ja se toimii vain savimailla.

Käytännön neuvoja rakennekalki
tukseen Ruotsista
Kalkin levitysajankohta on valittava huolellisesti. Rakennekalkitus voidaan tehdä syksyllä
puinnin jälkeen, mikäli olosuhteet ovat kuivat
ja mahdollistavat kalkin nopean muokkaamisen
maahan. Rakennekalkki reagoi nopeasti maaaineksen kanssa ja se tuleekin sekoittaa hyvin
maaperään, viimeistään vuorokauden kuluessa
levityksestä. Mikäli olosuhteet ovat märät tai
kalkki jää pidemmäksi aikaa muokkaamatta,
saadaan kalkilla normaalia pH:ta nostava vaikutus, mutta menetetään varsinainen maaperän rakennetta parantava vaikutus. Kalkki tulisi muokata maahan niin, että maa rikkoontuu mahdollisimman paljon. Eduksi on, jos kasvuolosuhteet
edeltävänä kasvukautena ovat jo sinällään vaikuttaneet maanrakennetta muokkaavasti (hyvä
routa, maan kuivuminen ja halkeilu). Vähintään
kaksi muokkauskertaa varmistavat rakennekalkin parhaimman mahdollisen sekoittumisen
maahan. Muokkaussyvyyden tulisi olla 15–20

cm. Muokkaukseen soveltuvat kultivaattori,
lautasmuokkain, jyrsin tai muu vastaava. Kynnöllä ei saavuteta riittävää kalkinsekoittumista
maaperään. Rakennekalkin käyttömäärään vaikuttaa mm. maaperän savipitoisuus, jonka tulee
olla maaperässä yli 15–20 %. Tällöin käyttömääräksi suositellaan 6 t/ha kalkkia. Kun maaperän
savipitoisuus nousee lähelle 60 %, käyttömääräksi suositellaan yli 10 t/ha. Oikein tehdyllä
rakennekalkituksella saavutetaan tuloksia, jotka
kestävät jopa 40 vuotta.

Rakennekalkituskoetuloksia Ruotsista
Rakennekalkituskokeita on tehty Ruotsissa jo
pitkään. Tohtori Berglund SLU:sta on tutkimuksissaan keskittynyt erityisesti maaperävaikutuksiin. Tutkimalla ja havainnoimalla muutoksia maa-aggregaattien stabiiliudessa, maaperän
läpäisevyydessä ja maavastuksen muuttumises-

sa. Rakennekalkituksen vaikutusta satotasoon
on myös tutkittu pitkään. Esimerkiksi vuonna
1998–2000 silloinen Ruotsin juurikkaantutkimus (SBU) teki monivuotisen rakennekalkituskokeen savimailla (savipitoisuus 20 %, pH-taso
7,5) juurikkaalla. Kokeissa 9 t/ha kalkituksella
saavutettiin 9 % sokerisadonlisäys. Vastaavat
koesarjat juurikkaalla jatkuvat jälleen Ruotsissa, nyt Nordic Beet Researchin (NBR) toimesta.
Näiden vanhojen ja uusien koesarjojen lisäksi
tohtori Ulen SLU:sta on viime aikoina tehnyt
erityistä tutkimusta fosforin huuhtoutumisen
vähentämiseksi. Tulosten perusteella 5 t/ha
rakennekalkituksella on saatu fosforin huuhtoutumista vähenemään jopa 50 % ja samalla
koealueiden satotasot ovat nousseet noin 17 %.
Tämänhetkinen tutkimus keskittyy löytämään
oikeita kalkitusmääriä eri tyyppisille savimaille
fosforihuuhtoutumien ehkäisemiseksi.

Rakennekalkitusta sokerijuurikkaalla Suomessa

V

uosina 2001–2003 Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) teki yhteistyössä Nordkalkin kanssa rakennekalkituskokeita sokerijuurikaspelloilla Perniössä. Kokeet toteutettiin savimailla (savi 50–60 %, pH 7) ja rakennekalkkia
käytettiin 3, 6 ja 12 t/ha. Verranteena käytettiin
12 t/ha kalkkikivijauhetta. Koelohkoilla, joilla
maan rakenne oli selvästi satotasoa rajoittava tekijä, rakennekalkitus oli nostanut satoa merkittävästi (Kuva 1). Kokeessa rakennekalkituksella
saavutettiin 7 % sadonlisä. Tulosten perusteella
laskettuna optimaalinen rakennekalkkimäärä kyseisille lohkoille oli 9,6 t/ha. Normaalilla
kalkkikivijauheella (12 t/ha) vastaavissa olosuhteissa saavutettiin sadonlisää vain 500 kg/
ha. Tärkeäksi tekijäksi kokeessa nousivat maaperän ominaisuudet. Kalkitus paransi maan
fysikaalisia ja biologisia kasvutekijöitä pH:n
ollessa jo riittävän korkea. Sammutettu kalkki
parantaa maan rakennetta ja muuttaa mm. maan
mikrobistoa sokerijuurikkaalle suotuisampaan
suuntaan. Vastaavia rakennekalkituskokeita
jatketaan SjT:llä vuonna 2017–2019. Kokeissa on
tarkoituksena verrata eri kalkkilaatuja rakennekalkkiin ja samalla havainnoida muokkausmenetelmän vaikutusta kalkituksen tehoon. Ra-
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Maaperäero kalkitsemattoman ja rakennekalkitun (6t/ha) välillä on käsin kosketeltava.
kennekalkituksen vaikutusta testataan myös eri
taudinaiheuttajien ehkäisemisessä.
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Ramularia-ruiskutuksen
vaikutus tautipaineeseen ja
satoon
Tänä syksynä näkyi ruskeita juurikaskasvustoja siellä täällä juurikkaan
viljelyalueella. Kyseessä oli ramularia-sienen aiheuttama juurikkaan
lehtitauti. Sieni säilyy maassa itiöinä ja rihmastona lehtijätteessä.
Seuraavana vuonna itiöillä on lyhyt matka juurikkaan alalehtiin, joihin
ilmestyy ruskeareunaisia laikkuja. Itiöt leviävät edelleen nuorempiin
lehtiin ja lopulta sieni voi tuhota kaikki lehdet.

J

os tauti tulee kasvustoon aikaisin, se alentaa
juurikas- ja sokerisatoa merkittävästi, koska
juurikas käyttää juureen varastoitua sokeria
uusien lehtien kasvuun. Siihen miten aikaisin
ja miten voimakkaana ramularia etenee juurikaslohkolla, vaikuttaa loppukesän sääolojen (sateista ja kosteaa, 15–20 °C) lisäksi myös lohkon
viljelykierto, käytetyn lajikkeen taudinsietokyky ja osittain myös maalaji. Sääolojen vaikutus

näkyi selvästi viime vuonna, jolloin heinäkuun
lopulla alkanut ramularian vioitus jäi alhaiseksi,
koska elokuu oli erittäin lämmin ja kuiva. Koska
monet eri tekijät vaikuttavat taudin esiintymiseen ja tautipaineeseen, sen vioitusaste voi vaihdella paljon eri viljelyalueilla.
Tänä vuonna ensimmäiset ramularia-laikut juurikaspelloilla havaittiin poikkeuksellisen aikai-

Kuva 1. Ramularian vioitusaste vuosina 2000–2016 SjT:n käyttösiemenkokeissa.
Arvosteluasteikko 0 % = ei ramulariaa, 100 % = kasvusto täysin tuhoutunut.
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Kuva 2. Ramularia vioitusasteen (%) vaikutus sokerisatoon (kg/ha).
sin, jo heinäkuun alussa, ja näillä tiloilla tarvittiin kaksi torjuntaruiskutusta. Yleensä ramularia
ilmaantui juurikaskasvustoihin vasta elokuun
aikana, ja yksi ruiskutuskerta tavallisesti riittää.
Pääasia on muistaa, että tautitorjunta tehdään
aikaisin ja tautia tarkkaillaan lohkoilla, joilla
tautia oli tänä vuonna runsaasti. Terve ja vihreä

kasvusto tuottaa sokeria juureen koko kasvukauden ajan.
SjT:n käyttösiemenkokeista tehtyjen ramulariaarvostelutulosten perusteella (kuva 1) nähdään,
että ramularian vioitusasteessa on selvästi vuosittaista vaihtelua. Tautia esiintyi runsaammin

Ramularia-laikkuja juurikkaan lehdissä.
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Kuvassa näkyvä ramularimäärä vaikuttaa jo selvästi juurikkaan
satoon.
vuosina 2000–2004 ja sen jälkeen taso on ollut
melko alhainen, lukuun ottamatta vuotta 2008,
jolloin ramulariaa esiintyi runsaasti myös käytännön viljelyksillä. Viime vuosina tautipaineessa on jälleen havaittavissa nousua.

Ramulariaruiskutuksen vaikutus juurikkaan sokerisatoon
SjT:llä on tehty vuosina 2001–2016 useampia
ramularian torjuntakokeita, joissa on testattu eri tautiaineiden tehokkuutta ja ruiskutusajankohtaa. Tämän koeaineiston perusteella
kartoitettiin, paljonko ramularian määrä näinä
vuosina on vaikuttanut sokerisatoon Suomen
kasvuolosuhteissa. Tähän kartoitukseen otettiin
koeaineistosta mukaan ainoastaan juurikkaalle
Suomessa hyväksytyt tautiaineet. Tuloksissa on
esitetty ruiskuttamattoman koejäsenen sokerisato ja ruiskutettujen koejäsenten sokerisatojen
keskiarvona. Ramulariavioitusaste (%) on ilmoitettu kontrollissa esiintyneen vioitusasteen

mukaan. Tässä on runsasta vuosien välistä vaihtelua (18–50 %). Myös sokerisadoissa havaitaan
vaihtelua vuosittain, korkeimmat sokerisadot
kokeissa saatiin vuosina 2009 ja 2010.
Tulosten perusteella ramularia-ruiskutuksella
juurikkaan sokerisato oli jokaisena koevuonna
korkeampi kuin kontrollilla, jota ei ruiskutettu
ollenkaan (kuva 2). Lisäksi voidaan havaita, että
vaikka vioitus oli yhtenä koevuonna alle 20 %,
se alensi selvästi sokerisatoa ja ruiskutuksella oli
positiivien vaikutus. Sokerisadon ero ruiskutetun ja ruiskuttamattoman välillä suureni, mitä
korkeampi kasvuston vioitusaste oli. Keskimäärin ruiskutuksella saatiin 634 kg/ha korkeampi
sokerisato. Kontrollikäsittelyissä sokerisato laskee selvästi ruiskutettua kasvustoa nopeammin
tautipaineen lisääntyessä. SjT:n kokeiden tulosten perusteella voidaan todeta, että ramulariaruiskutus on tarpeellinen ja se parantaa juurikkaan sokerisatoa.

Marja Turakainen
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• Suuri sato (suhdeluku 101)
• Terveet vihreät lehdet
• Korkea sokeripitoisuus
• Clean beet -juurikas
• Tasainen sato vuodesta toiseen

Maribo Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5446 0700 · Fax: +45 5446 0701
www.mariboseed.com · info@mariboseed.com

Juurikasankeroisen
isäntäkasvikokeen tuloksia

J

uurikasankeroinen on sokerijuurikkaan
merkittävin tuholainen, joka säilyy maassa
sinne kerran tultuaan. On tärkeää huolehtia,
että pellon ankeroismäärä ei nouse haitallisen
korkealle tasolle. Torjunta käsittää pitkän viljelykierron, sietävien lajikkeiden ja saneerauskasvien viljelyn. Koneiden huolellinen puhdistus en-

naltaehkäisee ja vähentää ankeroisen leviämistä.
Maassa elää kaksi eri ankeroistyyppiä, valko- ja
keltajuurikasankeroinen (Heterodera schachtii ja
Heterodera betae). Valkojuurikasankeroinen on
yleisin Suomessa esiintyvä kysta-ankeroinen.
Keltajuurikasankeroisen levinneisyyttä ei tiedetä, koska määrityksessä sitä ei eritellä. Valko- ja

Kuva. Juurikasankeroismäärä (munien ja toukkien määrä/100 g maata) näytteessä
kokeen kasveilla.
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Viljelykasvit

Rikkakasvit

Sokerijuurikas (vja, kja)
Rehujuurikas (vja, kja)
Punajuurikas (vja, kja)
Kaalit (vja, kja)
Nauris (vja, kja)
Lan<u (vja, kja)
Rypsi (vja, kja)
Rapsi (vja, kja)
Pinaa? (vja, kja)
Kitupellava (vja, kja)
Herneet (kja)
Härkäpapu (kja)
Pavut (kja)
Puna-apila (kja)
Valkoapila (kja)
Rehuvirna (vja, kja)
Ta<ari (vja, kja)
Salaa>t (vja, kja)

Villijuurikas (vja, kja)
Jauhosavikka (vja, kja)
Peltotaskuruoho (vja, kja)
Lutukka (vja, kja)
Peltoukonnauris (vja, kja)
Peltokanankaali (vja, kja)
Peltore>kka (vja, kja)
Rikkasinappi (vja, kja)

vja=valkojuurikasankeroisen isäntäkasvi
kja=keltajuurikasankeroisen isäntäkasvi

vja=valkojuurikasankeroisen isäntäkasvi
kja=keltajuurikasankeroisen isäntäkasvi

Kiertotatar (vja, kja)
Pihatäh>mö (vja, kja)
Pillikkeet (vja, kja)
Vihreä revonhäntä (vja, kja)

Taulukko. Valko- ja keltajuurikasankeroisen isäntäkasvit kirjallisuuden perusteella. Sama
väri kuvaa samaa kasviheimoa.

keltajuurikasankeroinen käyttävät isäntäkasveinaan sekä samoja että eri viljely- ja rikkakasveja, joiden juuristossa ne myös pystyvät lisääntymään (taulukko). Tämän vuoksi juurikkaan
viljelykiertoon tulee valita viljelykasveja, jotka
eivät lisää kummankaan ankeroistyypin määrää
maassa. Lisäksi isäntäkasveina toimivat rikkakasvit on syytä torjua myös muiltakin viljelykierron viljelykasveilta.

Astiakoe kasvihuoneessa
Vuonna 2013 SjT testasi kasvihuonekokeessa
yleisimpiä juurikasankeroisen isäntäkasveja.
Kasvit kasvatettiin astioissa, jossa oli puhdasta
peltomaata, johon ennen niiden kylvöä lisättiin
20 g ankeroismaata. Sitä vastoin kontrolliastioihin ei ankeroismaata lisätty. Kasvien kasvatusaika oli noin 8 viikkoa. Sen jälkeen maasta määritettiin ankeroisen määrä (munien ja toukkien
määrä/100 g maata). Määrityksessä ei määritetty erikseen valko- ja keltajuurikasankeroista ja
niiden määriä maassa.

Tuloksia
Tulosten perusteella voidaan todeta, että rypsi
ja juurikas ovat ankeroisen isäntäkasveja ja ne
lisäsivät selvästi ankeroisen määrää näytteissä.
Tässä kokeessa härkäpavullakin ankeroismäärä lisääntyi, vaikka taso jäi rypsiä ja juurikasta

alhaisemmaksi. Kitupellava ja tattari on kirjallisuuden perusteella todettu kummankin ankeroislajin isäntäkasveiksi. Lievää ankeroisen
lisääntymistä esiintyi kummallakin kasvilla.
Kirjallisuudessa herneet on yleisesti määritetty
keltajuurikasankeroisen isäntäkasveiksi. Koska hernelajeja on monia, ei voida tarkasti sanoa
kuivan herneen olleen voimakas isäntäkasvi.
Kokeessa käytettiin tavallista kuivana puitavaa hernelajiketta. Koska nousua oli kuitenkin
vähän, on herneen suhteen oltava tarkka, ja eri
hernelajien tutkimista isäntäkasviominaisuudessa on syytä tarkentaa jatkossa. Öljypellavasta
ja kuminasta ei kirjallisuudessa ole tietoa, joten
niiden kokeilu oli alustavaa luokkaa. Näytteissä näytti olevan pientä ankeroismäärän nousua,
mutta koska ankeroismaata on lisätty astiaan,
pieni osa siitä tulee määritykseen mukaan. Kokeen tulosten perusteella ei voida varmasti sanoa niiden isäntäkasviherkkyydestä. Tulos antaa
viitteitä kuitenkin siitä, että niiden viljely saattaa
olla riskialtista juurikkaan kanssa viljelykierrossa. Savikka ei lisännyt ankeroisen määrää, vaikka se kirjallisuuden perusteella on ankeroisen
isäntäkasvi. Yksi mahdollinen syy tulokseen on,
että savikka kasvoi astiakokeessa huonosti. Savikka kuuluu samaan Chenopodium-sukuun kuin
juurikaskin.

Marja Turakainen
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Rhizoctoniaa tänäkin vuonna
juurikkaalla

R

hizoctonian suomenkielinen nimi on juurilaho, joka kuvaa hyvin taudin aiheuttamaa vioitusta juuressa. Se on taloudellisesti merkittävä juurikkaan tauti, koska se laskee
satoa ja heikentää laatua. Taudinaiheuttajasieni
Rhizoctonia solani elää kasvijätteessä ja se viihtyy
kosteassa ja tiivistyneessä maassa. Juurikasankeroislohkoilla esiintyy usein myös enemmän
rhizoctoniaa, koska sieni pääsee juureen helpommin ankeroisten tekemistä rei’istä.
Rhizoctonia solani-sienellä on lukuisia anatomoosiryhmiä, joilla on eri isäntäkasvilajisto. Keväällä
esiintyvä rhizoctonia (ryhmä AG-4) voi aiheuttaa
juurikkaalle myös taimipoltetta, mutta sen merkitys on kuitenkin vähäinen. Myöhemmin kesällä alkava rhizoctonia on AG2-2IIIB-ryhmän aiheuttama. Viime vuonna SjT testautti yhden erän
juurikkaita ja määritystuloksen mukaan näistä
juurikkaista löytyi yksi anastomoosiryhmä AG22IIIB. Tämän ryhmän isäntäkasveja ovat juurikkaan lisäksi mm. rehujuurikas, maissi, raiheinät,
palkokasvit, hunajakukka ja savikka

Vioitusoireet
Rhizoctonia-sieni voi levitä koko juureen, vioitus voi olla laikkuina tai vain juuren toisella
puolella. Jos vioitus on lievää pintavioitusta,
juurikaskasvusto näyttää normaalilta (kuva 1).
Jos sieni on tuhonnut juuren myös sisältä, juurikkaan lehdet ovat osittain kellastuneet tai ruskettuneet ja kuolleet (kuvat 2–4). Jos pellolla on
laikkuja ja kellastuneita lehtiä, juurten kunto
kannattaa tarkistaa. Tarkemman kuvan juurikkaan kunnosta saa halkaisemalla juurikas.

Viljelykierto
• Ei isäntäkasveja viljelykiertoon
• Juurikas 4–5 vuoden välein
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• Viljat sopivat parhaiten välikasveiksi, timotei
ja sinimailanen
• Saneerauskasvit, vähentävät ankeroista
• Viljelykierto ei poista sientä maasta, mutta se
on ainut keino vähentää rhizoctonian määrää
maassa

Lajikkeet
Lajikkeiden rhizoctonian kestävyys-/sietävyysjalostus on edistynyt hitaasti, koska tämä
ominaisuus on useamman geenin säätelemää.
Jalostusmateriaalina käytetään mm. villijuurikkaasta. Tällä hetkellä Suomessa viljeltävissä
lajikkeissa ei ole rhizoctonian sietoa. Tähän syynä on useimmiten näiden lajikkeiden herkkyys
kukkimiselle kasvukaudella.

Viljelytekniikka
•
•
•
•
•
•

Edistä nopeaa taimettumista
Maan tiivistymistä tulee välttää
Salaojitus kunnossa
Painanteiden tasaaminen
Lisäojitus märkiin pellon kohtiin
Jos juuriosa lahonnut/pehmennyt, alue jätetään nostamatta

Rhizoctonia-sieni säilyy maa-aineksessa ja kasvijätteessä, jonka vuoksi se leviää helposti esim.
koneiden mukana pellolla ja pellolta toiselle.

Tilanne Suomessa
Rhizoctonia-tilannetta ja leviämistä ei ole kartoitettu Suomessa. Tauti ei ole vielä kuitenkaan
levinnyt huolestuttavan laajalle alueelle. Lähinnä yksittäisiä lohkoja tai tiloja eri puolilla viljelyalueita. Yhteiskonetiloilla sen leviäminen on
kuitenkin otettava huomioon, olisi suositeltavaa keskustella asiasta avoimesti ja suunnitella
nostojärjestys tilojen ja lohkojen välillä, jolloin

Kuva 1. Lievä juurikkaan pintasaastunta:
kasvustossa ei havaita poikkeavaa, juurikas
on sisältä kova. Juurikkaat voi nostaa, ei kuitenkaan suositella pitkää aumausta.

Kuva 2. Lahonnut/pehmennyt juurikas: jätetään nostamatta, ei aumata.

Kuva 4. Rhizoctonian tuhoamia juurikkaita.

Kuva 3. Sairaita juurikkaita aumasta.

puhtaat lohkot voitaisiin nostaa ensin ja vasta
viimeisenä taudin vaivaamat lohkot. Yksi selvä
tautiriskin vähentäjä ja leviämisen ehkäisijä on
koneiden pesu tilalta toiselle siirryttäessä, jolloin
vähennetään mullan siirtymistä.

Marja Turakainen
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2017

JUNO-hankkeen tapahtumia

S

jT:n luotsaaman JUNO-hankkeen puitteissa järjestettiin vuoden 2016 aikana
kahdeksan tapahtumaa. Ensimmäiset
koulutukset olivat huhtikuussa pidetyt hivenravinnekoulutukset ja kesäkuun alussa järjestetyt
salaojituskoulutukset. Kummatkin koulutukset
järjestettiin sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa. Heinäkuun loppupuolelle, SjT:n
toimitilojen avajaisten yhteyteen Paimioon, organisoitiin hankkeen ensimmäinen pellonpiennarpäivä, jonka aiheena olivat hivenravinteet ja
ravinnepuutosten havaitseminen. Syyskuussa
samassa paikassa pidettiin pellonpiennarpäivä

maaperästä sekä maanmuokkauksesta. Vuoden
viimeiset koulutukset osuivat marraskuun puoliväliin ja ne käsittelivät juurikasankeroista ja
saneerauskasveja.
Suuret kiitokset kaikille koulutuksiin osallistuneille, toivottavasti näemme JUNOn parissa
myös ensi vuonna. JUNOn koulutussisältö ja
aikataulut tarkentuvat SjT:n kotisivuille (www.
sjt.fi) loppuvuodesta 2016. Jos et ole päässyt hanketilaisuuksiin, niin ei hätää, suurin osa hankkeissa pidetyistä esityksistä on ladattu SjT:n kotisivuille Hankkeet ja tapahtumat -otsikon alle.

JUNO-hankkeen tapahtumat 2017:
Tapahtuma

Aihe

Ajankohta

Koulutus

Viljelykierto

31.1.2017

Säkylä

Koulutus

Viljelykierto

1.2.2017

Varsinais-Suomi

Koulutus

Pellon pH

21.3.2017

Säkylä

Koulutus

Pellon pH

22.3.2017

Varsinais-Suomi

Pellonpiennarpäivä

Kevätmuokkaus

Huhtikuun alku

Eura

Benchmarkkausmatka

Viljelykierto ja ankeroinen

Kesäkuun alku

Saksa

Pellonpiennarpäivä

Ankeroinen

Heinäkuun alku

Köyliö

Koulutus

Maaperä

Loka-marraskuu

Säkylä

Koulutus

Maaperä

Loka-marraskuu

Varsinais-Suomi

Tiina From
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Paikka

JUNO-hankkeen
pellonpiennarpäivä 15.9.2016

Maaperä ja maanmuokkaus

S

okerijuurikkaan Tutkimuskeskus järjesti
JUNO-hankkeen puitteissa maaperäkoulutusta ja muokkausnäytöksen Meltolan
Kartanon pellolla Paimiossa 15.9. Esittelyssä
oli monia eri auroja eri valmistajilta. Esittelyn
hoitivat jälleenmyyjät, joita olivat K-Maatalous,
Hankkija, SSO-Maatalous ja Konekeskus. Lisäksi mukana oli kultivaattori Y-Agrolta, lautasmuokkain Konekeskukselta sekä jankkuri ja
lautasmuokkain Propax Agrolta. Hieman harvinaisempi kone oli Imantsin lapiorullamuokkain,
jota esitteli sokerijuurikkaanviljelijä Kari Saaristo. Sää suosi tapahtumaa ja viljelijöitä saapuikin
paikalle iso joukko, noin 90 henkeä.
Näytöksessä oli myös mukana MM-kyntökisoissa menestynyt Paavo Tuominen, joka kertoi kynnön eduista ja kyntötekniikasta. Etenkin
kyntötekniikka kiinnosti yleisöä ja suomalaisten tapojen vastaisesti yleisöstä esitettiin runsaasti kysymyksiä ja keskusteluakin käytiin.
Hyvä muistutus oli, että myös kyntöaurat, kuten muutkin koneet, tulee säätää mm. maalajin
ja esikasvin mukaan. Pienelläkin vaivannäöllä
saadaan kyntöjälkeä parannettua merkittävästi.
Pellonpiennarpäivää varten SjT oli kaivauttanut
havaintokuopan, jonka avulla esiteltiin maan ra-

kennetta ja eri kasvien juurten kasvua. Kuopan
avulla pystyi havainnoimaan öljyretikan juuren kasvua ja vertaamaan sitä sokerijuurikkaan
juuren kasvuun. Kuoppa havainnollisti myös
kynnön vaikutusta maan rakenteeseen. Lisäksi
kuopan ansiosta oli selkeästi nähtävissä maahan kertynyt olkipatja, joka toimii kyntöanturan
tavoin. Se estää tehokkaasti juurikkaan juurenkasvua, jolloin juurikas kasvaa monihaaraiseksi,
minkä vuoksi satotappiot kasvavat. SjT:n Sakari
Malmilehdon lisäksi kuoppahavainnoista puhui Simon Revell Great Plainsilta. SjT:n puhujan
tavoin myös Simon muistutti maan rakenteen
tärkeydestä peltoviljelyssä. Viljelijän olisikin
hyvä tarkkailla peltomaan rakennetta. Heikosta
kasvusta syytetään usein lannoitusta tai säätä,
vaikka syy saattaa piillä itse maaperässä. Maan
rakenteeseen satsaamalla pystytään osaltaan
varautumaan huonon sään aiheuttamiin ongelmiin ja samalla parantamaan ravinteiden käytön
tehokkuutta.
Kaiken kaikkiaan päivä oli onnistunut, josta kiitos paikalle tulleelle yleisölle, puhujille, koneita
esitelleille yhteistyökumppaneille sekä maatilan
isännälle, Perttu Härmälälle, joka kaivoi havainnointikuopan ja antoi luvan käyttää peltoaan
kyntönäytöksiin.

Sakari Malmilehto ja Tiina From
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Vuoden 2016
Taimipoltekokeen tuloksia
Taimipoltteella on pitkä historia merkittävimpänä juurikassatoa alentavana
tekijänä. 1970-luvulla se uhkasi lopettaa koko juurikkaan viljelyn Suomesta.
Silloin ratkaisu löytyi kahden eri sienitauteja torjuvan torjunta-aineen
yhdistelmästä (TMTD-Tachigaren). Tämä yhdistelmä on yhä käytössä
nykyisissä siemenkäsittelyissä ja suojaa siementä/taimea noin
kolme viikkoa kylvöstä.

Y

leisin taimipoltetta aiheuttava sieni Suomessa on Aphanomyces. Se on lämpimien olosuhteiden sieni. Käytännössä taimipoltetta esiintyy kaikissa juurikasmaissa, mutta
se vioittaa juurikasta merkittävästi kevyillä ja
hikevillä mailla. Myös hyvin multavilla mailla
taimipolte voi vioittaa juurikkaitta voimakkaasti.
Savimaat eivät yleensä ole herkkiä taimipoltteelle, mutta lämpimät ja kosteat keväät ovat osoittaneet, että taimipoltetta esiintyy niilläkin.
Taimipoltteen torjunnassa paras ratkaisu on
tähän asti ollut siemenpeittauksessa käytetty
torjunta-aine yhdistelmä. Tämän lisäksi markkinoille on tullut useampia taimipoltetta paremmin kestäviä lajikkeita. Jo aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, ettei viljelykierto poista
taimipoltetta pelloilta, mutta sitä on hyvä ylläpitää, ettei sienikanta juurikasmaassa pääse kasvamaan liian suureksi. Ruotsalaistutkimukset
ovat osoittaneet, että korkea kalsiumpitoisuus
(Ca) maassa vähentää Aphanomyces sienen itiöiden muodostumista. Suomessa kalkituksen
vaikutusta taimipoltteen säätelyyn testattiin
ensimmäisen kerran vuosina 2011-2012 tehdyllä
kalkituskokeella. Tulokset osoittivat lievää vaikutusta taimipoltteeseen.
Koetoimintaa Ca-vaikutuksesta taimipoltteeseen jatkettiin 2016. Koe oli lohkolla, jossa oli
todettu voimakasta taimipoltevioitusta juurik-
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kaalla jo aikaisempina vuosina. Lohko oli maalajiltaan hietainen. Kokeessa haluttiin testata
erilaisten Ca-valmisteiden toimivuutta. Ca lisättiin maahan keväällä kylvön yhteydessä tai
juuri ennen kylvöä. Mukana olivat Wulf Trax
Ca DDP-pulveri (Ca-pitoisuus 27 %), Calsiprill–
kalkki (36 %) ja Kipsi (23 %). Pulveria annettiin
64 kg/ha lannoitteen joukossa sijoitettuna, Calsiprillia 600 kg/ha lannoiteriviin sijoitettuna ja
Kipsiä 6t/ha hajalevityksenä (Taulukko 1.). Kokeeseen valittiin kaksi lajiketta, joilla kummallakaan ei ole geneettistä taimipoltteen kestoa.
Tämän lisäksi toinen lajike jätettiin kokonaan
ilman sienitauteja ehkäisevää torjunta-ainepeittausta. Mukaan kokeeseen tuli myös yksi erillinen lajike, joka sisälsi pelletöintiin lisätyn Caymppäyksen. Kokeessa seurattiin taimettumista
alkukasvukaudesta ja sadonkorjuun yhteydessä
juurikkaista havainnoitiin taimipoltevioitukset
(kpl/16 m). Jokaisesta koejäsenestä mitattiin
sato ja laatuominaisuudet.

Taulukko 1. Kokeessa Ca lähteenä käytettyjen
valmisteiden käyttömäärät ja niistä saatava
Ca määrä kg/ha.
Tuote
ymp.
pulveri
Callsiprill
Kipsi

kg/ha
Ca %
alle 1		
64
27
600
36
6000
23

Ca-määrä/ha
alle 1
18
220
1380

Taimipol,eisten juurikkaiden % osuus
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ympä,y (siemenessä)

Ca-pulveri

Calsiprill 600 kg/ha

Kipsi 6 t/ha

Kuva 1.

Olosuhteet suosivat taudin kehitystä
Sokeria koko
t/ha kasvin kasvuun. Tästä osoituksena on
Kasvukauden alku suosi hyvin taimipoltesienen

Sokeria t/ha

9 olivat lämpimät ja ilman
kehitystä. Olosuhteet
myös sokerisato (t/ha). Ympätyn käsittelyn so8
kosteus korkea. Kasvustossa
oli
selvää
aukkoikerisato jäi vähän päälle 6 t/ha ja kipsikäsitellyn
7
suutta kasvukauden6 alusta lähtien. Yleisesti koekasvuston sokerisato ylsi lähes 8 t/ha (Kuva 2.).
5 40 t/ha ja sokeripitoisuus
alueen keskisato oli
Toki on muistettava, että ymppäyskäsitelty laji4
17 %. Kahden lajikkeen
välillä
ei
ollut
siemenke ei ollut sama kuin muiden käsittelyjen lajik3
peittauksesta huolimatta
suuria eroja sadossa,
keet. Myös pulverikäsittelyyn verrattaessa kip2
1
joten tuloksia tarkastellaan
lähinnä Ca-käsittelysikäsittely tuotti 1000 kg/ha enemmän sokeria.
0
jen välillä. Juurikkaiden taimipoltevioituksia ar0
1
18
220
1380
Taimipol,eisten
% osuus
vioitiin silmämääräisesti 16 rivimetriltä.
Selvästijuurikkaiden
Tämän yksivuotisen
kokeen perusteella voidaan
Ca kg/ha
eniten vioitusta50oli käsittelyssä, joka sisälsi vain
todeta, että maan Ca-pitoisuus vaikuttaa selväs45
vähäisiä määriä Ca. Mitä suuremmaksi leviteti taimipoltetta ehkäisevästi, mutta pitoisuuden
40
tyn Ca-määrä kasvoi,
sitä
selvemmin
taimipolpitää olla huomattavan suuri koko kasvuston
35
tevioituksen määrä
väheni
(Kuva
1.).
Kipsissä
alalla. Pelkästään kohdennettu käsittely sieme30
25 levitetyn Ca-määrä oli suurin,
hehtaaria kohden
nen ja alkeisjuuren lähelle ei riitä takaamaan
20 ja sillä oli selvää vaikutusta tainoin 1400 Kg/ha
taudinaiheuttajan kurissa pysymistä. Kipsin
15
mipoltteen vähenemiseen.
Kipsikäsitellyn
kaslaajempi vaikutus maaperään ja kasvin kasvuun
10
vuston yleisilme5 oli kasvukaudella hyvä, joten
on varmasti olennaisesti vaikuttanut myös satovoidaan olettaa,0että kipsi on vaikuttanut myös
tuloksiin. Koetta tullaan jatkamaan ensi vuonna
Ympä,y maassa
(siemenessä)ja sitäCa-pulveri
Calsiprill 600 kg/hakäsittelyillä.
Kipsi 6 t/ha
muihin kasvutekijöihin
kautta
laajennetuilla

Sokeria t/ha

Sokeria t/ha
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

18

Ca kg/ha

220

1380

Kuva 2.

Susanna Muurinen
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Özdöken-tarkkusskylvökone.

Özdöken-tarkkuuskylvökone
Sokerijuurikkaalle soveltuvien kylvökoneiden myynti oli 2016 käytännössä
olematonta verrattuna muutamaan aikaisempaan vuoteen. Loimaalainen
Propax Agro toi alavireisestä markkinatilanteesta huolimatta Suomeen
turkkilaisen Özdöken-tarkkuuskylvökoneen, jolla on mahdollista kylvää
juurikkaan lisäksi muitakin riviviljelykasveja.

K

yseinen kone on tekniikaltaan lähes samanlainen kuin 2015 testattavana ollut
Agromaster (Juurikassarka 2–2015), mutta joitain eroavaisuuksiakin on. Molemmissa koneissa siemenen ja lannoitteen syötön voimanotto
tapahtuu mekaanisesti, koneen etuosaan sijoitetuilla maapyörillä. Siemenet imetään alipaineella
kylvöyksikön säiliöstä kolopyörälle. Taimivälin
säätö halutun laiseksi onnistuu yksikkökohtaisesti 0,5 cm porrastuksella. Toisin kuin Agromasterissa, rivivälin säädön pystyi Özdökenissä tekemään hydraulisesti, traktorin hytistä käsin.

Suorakylvökokeilu Eurajoella
Koska testattavana ollut kylvökone soveltuu
myös suorakylvöön, testattiin kyseisiä ominaisuuksia eurajokelaisen juurikkaanviljelijän, Jou-
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ni Kylänpään pellolla. Kokeilulohkoksi valikoitui hikevä hietamaa, jossa oli huomattavan suuri
olkimassa edellisvuoden ohran jäljiltä. Lohko
ruiskutettiin ennen kylvöä sallitulla maksimimäärällä glyfosaattia, jolla pyrittiin hävittämään
etenkin syysituiset peltosauniot. Tämä onnistui
hyvin, vaikkakin viivästytti, sateiden ohella,
kylvöä, joka tehtiin vasta 25.5.
Itse kylvötyö onnistui hyvin. Lannoitepuolen
kiekkovantaat selvittivät olkimassan ongelmitta. Siemenrivi puhdistettiin kylvöyksikön edellä
kulkevilla, kumisormilla varustetuilla rullilla,
jotka karhottivat oljen rivien väliin. Ajonopeus
oli noin 8 km/h, mutta tekniikkansa puolesta
koneella olisi voinut kovempaakin ajaa kylvötarkkuuden siitä kärsimättä.

Kasvusto umpeutumassa 22.7.

Elokuun alun tilanne.

Vajaa kuukausi kylvöstä.

Kokeilun onnistuminen
Alkukesän hyvät kelit ja turhankin hyvin säilynyt kevätkosteus saivat suorakylvölohkolla aikaan nopean ja tasaisen taimettumisen. Siemenrikat ruiskutettiin normaalilla Safari-ohjelmalla
kahdesti. Juolavehnä ja jääntiohra torjuttiin Targalla, yhdellä ruiskutuskerralla. Yllättäen vain
kolmella kasvustoruiskutuksella saatiin tänä
vuonna puhtaampi kasvusto kuin monella perinteisin menetelmin viljellyllä lohkolla. Typpeä
annettiin kasvukaudella lisää rakeisena, koska
kylvön yhteydessä annettu lannoitus jäi sen osalta huomattavan vajaaksi. Kasvustossa oli lisälannoituksesta huolimatta heinäkuun puolesta välistä lähtien havaittavissa lievää typenpuutosta.
Myöhäisestä kylvöstä huolimatta suorakylvölohkon rivivälit menivät umpeen heinä–elokuun

Työjälkeä.

vaihteessa vain vajaat pari viikkoa keskimääräistä myöhemmin. Elokuun puolivälissä otetun
kasvustonäytteen perusteella lohkon satotaso
oli kaksi viikkoa aikaisemmin kylvettyjä lohkoja
jäljessä n. 500 kg/päivä, kuten mm. SjT on tutkimuksissaan useasti osoittanut. Yhtäaikaisella
kylvöllä myös suorakylvölohkolta olisi ollut
otettavissa tavanomainen sato.

Petri Suvanto
Juurikassarka • Betfältet 3/2016 –

35

Nostotappiotutkimus
2016

Nostotappioita ainoastaan 76 kg/ha.

K

olmen edellisvuoden tapaan myös nostokaudella 2016 tutkittiin kahdeksan
tilan nostotappioita. Nostokoneista
mukana olivat Juko, Edenhall, Kleine ja uusina
merkkeinä Vervaet sekä pitkän kiertueen tehnyt Ropa Panther. Tutkimusmetodit pysyivät
samoina kuin edellisinä vuosina (Juurikassarka
3-2013). 2016 tutkimuksessa asiaan otettiin mukaan vähän uuttakin näkökulmaa ja tappioita
tutkittiin tiloilla, joiden keskimääräinen 5 vuoden sokerisato on vähintään 8 tn/ha, eli noin 48
tn/ha puhdasta juurikasta.

Tulokset
Syksyn nostokautta leimasi pitkään jatkunut
kuiva ja sateeton kausi, joka kesti sesongin alusta loppuun asti. Käytännössä se merkitsi erittäin
kiireetöntä ja sujuvaa nostosyksyä, mutta ongelmiakin vallinneet olosuhteet aiheuttivat.

Keskimääräinen nostotappio kaikilta tutkimustiloilta laskettuna oli 2,9 tn/ha. Tulos on
erinomainen, kun kyseisten tilojen toteutunut
satotaso oli 46 tn/ha. Puolet keskimääräisestä
tappiosta aiheutui juuren häntien katkeamisesta. Nostokoneen vannas ei välttämättä mennyt
riittävän syvälle kovaan maahan. Kyseessä saattoi tapauskohtaisesti olla myös vähän pielessä
ollut säätö. Ropan kohdalla juuren hännän katkeamisten ohella keskimääräistä tappiota kasvatti nostamattomien osuus (1,2 tn/ha). Tämän
selittää yhdeltä neljästä koeruudusta löytynyt
puoliksi nostamatta jäänyt juurikasrivi, jossa
tappioita löytyi lähes 4 tn/ha. Selitys tähän jäi
hämärän peittoon, koska kolmella muulla ruudulla nostamattomia ei juuri ollut. Yleensä vastaavat tapaukset viittaavat kylvössä tehtyyn virheeseen.

➞

Nostotappiot jaoteltuna kg/ha
5000
4000
3000
2000
1000
0
Juko

Juko

Kleine

Kleine

Edenhall Edenhall

Pienet (45 - 60 mm)

Isot (yli 60 mm)

Palat

NostamaEomat

Katkenneet hännät

YlilisHntä

Vervaet

Ropa

Juurikassarka • Betfältet 3/2016 – 37Juko
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Petri Suvanto

SILIKAATTIKALKKIA
www.silikaattikalkki.fi
Maan kalkitsemiseen edullinen vaihtoehto on Silikaattikalkki.
Hienorakeisuutensa johdosta sen pienet rakeet liukenevat helposti ja
nopeasti. Silikaattikalkki on kotimainen kalkkiteollisuuden sivutuote,
joka soveltuu myös luomuviljelyyn ja sen uusiokäyttö säästää luontoa.
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Joustavat toimitukset
Edulliset hinnat
Tarvittaessa levityspalvelua
Myös silikaatti-biotiittiseoksia

Tilaukset/ kyselyt: 0400 742 503 toimisto@egustafsson.fi
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aktivoitu
primed

columbus

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

•

Korkea sokeripitoisuus

•

Huippu sokerisato

•

Täydellinen lajike sekä aumaamiseen että kuljetukseen

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

Juurikkaiden vesipurku jäi
historiaan

S

äkylän sokeritehtaan tämän vuoden suurin
investointi oli juurikasvastaanoton täydellinen uudistaminen. Merkittävä muutos
kannatti, sillä juurikkaiden keskimääräinen purkuaika putosi 36 minuutista 18 minuuttiin.
Juurikkaiden vesipurku muutettiin kuivapuruksi laajassa projektissa, joka aloitettiin heti
vuoden 2015 käyntikauden päätyttyä. Juurikkaan vastaanottoon asennettiin 66 metriä pitkä
kaatosuppilo, johon juurikkaat kaadetaan joko
suoraan rekoista tai etukuormaajalla juurikasvarastosta. Juuri päättyneellä käyntikaudella
päällimmäisenä ajatuksena on, että investointi
oli erittäin onnistunut; muutos nopeutti juurikkaiden purkua, tasoitti juurikkaiden pesua
ja rauhoitti koko tehtaan prosessia. Remontin

yhteydessä poistettiin myös monia vanhoja laitteita, mikä taas vähensi huollettavien kohteiden
määrää ja paransi samalla energiatehokkuutta.
Juurikasvastaanoton täydellinen uudistaminen
vastasi odotuksia.
– Uudistettu juurikaspiha toimi moitteettomasti eikä operoinnin kanssa ollut ongelmia
kylmällä kelilläkään. Palaute on ollut erittäin
positiivista kuljettajilta. Pieniä parannuksia
teemme ensi käyntikaudelle ja huomioimme
kuljettajien esittämät parannusehdotukset,
mutta vastaanotosta tuli kerralla melkein täydellinen, Säkylän tehdaspäällikkö Veli-Pekka
Salonen kertoo.

Susanna Söderlund
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Uusi juurikkaan vastaanotto
toimi hyvin koko kauden

E

nnen kauden alkua saimme paljon kritiikkiä uudesta pihasta ja uusista säännöistä.
Pihan toimivuutta epäiltiin paljon. Tehtaalla olimme kuitenkin varmoja vastaanoton
parannuksista. Monien uusien sääntöjen taustalla on tarkoitus parantaa piha-alueen työturvallisuutta.
Ensimmäiset juurikaskuormat tulivat tehtaalle lokakuun toinen päivä. Ensimmäinen viikko
meni kaikilta harjoitellessa uuden pihan toimintoja. Kuljettajat oppivat nopeasti, miten pihalla
toimitaan.
Suppiloon kippaaminen sujui aluksi hieman hitaammin, mutta tehtaan leikkauksen päästessä
täyteen vauhtiin odotusaika jää kohtuulliseksi.
Auman puolella opeteltiin aluksi katsomaan
omalle ajoneuvolle oikeaa paikkaa. Nykyisessä
vastaanotossa pystyy viisi ajoneuvoa purkamaan yhtä aikaa, kun ennen vastaava luku oli
maksimissaan kolme.
Juurikaskuormien purkuajat lyhenivät merkittävästi. Keskimääräinen aika tehtaan portin
sisäpuolella oli noin 17 minuuttia kuljetusta

kohden, joka on noin 15 minuuttia vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Ajoneuvoyhdistelmillä
suurin odotus oli perävaunun kipin laskeminen,
jossa on suuria ajoneuvokohtaisia eroja. Lisäksi
portin ulkopuolella tapahtuva jonotus jäi lähes
kokonaan pois, lukuun ottamatta aamua, jolloin
portin aukeamista oli aina odottamassa muutama ajoneuvo. Nopeimmillaan traktorilla tai
pelkällä nuppiautolla porttien sisäpuolella kului
aikaa 7 minuuttia.
Saimme paljon kiitosta juurikaskuljettajilta,
koska juurikaskuorman purkaminen nopeutui
merkittävästi. Uusi juurikkaan vastaanotto on
paljon joustavampi kuin vanha. Vaikka tehtaan
pesulinja pysähtyi kaudella muutaman kerran,
ei siitä aiheutunut ylimääräistä jonottamista kuljettajille.
Kausi sujui hyvin. Ensivuoteen on vielä parannettavaa perälautojen aukaisumekanismeissa,
joka ei vielä kaikissa ajoneuvoissa ollut ohjeiden
mukainen. Ensi vuonna vaadittavilla hytistä
laukaistavilla perälaudoilla vähennämme kuljettajien liikkumista purkualueella ja näin parannamme työturvallisuutta.

Markus Anttila

EDENHALL.fi

Meiltä saat kaikki tarvittavat koneet sokerijuurikkanviljelyä varten!

EDENHALL

Nostokoneita
Kylvökoneita
Riviharoja
Tarkkuuslistimet

Edenhall 754 - 12, ratasvantaat vedolla, kysy tarjous!

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

Agribusiness Sugar Beet
-kurssilla Göttingenin
yliopistossa
Elo-syyskuun vaihteessa saksalaisen Göttingenin yliopiston Sokerijuurikkaan
Tutkimusinstituutti (IFZ) järjesti kaksiviikkoisen intensiivikurssin, joka
keskittyi sokerijuurikkaaseen. Kaikki Nordzuckerin eri maiden Agriosastoilla työskentelevät henkilöt käyvät kurssin, joten tänäkin vuonna
kurssille osallistui allekirjoittaneen lisäksi saman yrityksen kollegoja myös
Tanskasta, Puolasta ja Liettuasta. Lisäksi kurssille osallistui henkilöitä eri
jalostusfirmoista sekä paikallisen yliopiston maatalousalan opiskelijoita.

K

urssin aihealue kattoi laaja-alaisesti
koko sokerintuotannon ketjun viljelystä
sokerintuotannon kautta markkina- ja
kuluttaja-asioihin asti. Kuulimme mielenkiintoisia luentoja niin juurikkaan agronomisista vaatimuksista, viljelykäytännöistä kuin fysiologiasta
ja sadonmuodostuksestakin. Kasvipatologian
luennoilla kuulimme erilaisista tauti- ja tuholaispaineista, joita muualla Euroopassa esiintyy.
Saamme täällä Suomessa olla siitä onnellisessa

Opiskelemassa juurikkaan fysiologiaa ja
sadonmuodostusta.
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asemassa, että moni Euroopassa vakava tauti ei
tällä hetkellä esiinny meillä lainkaan. Lisäksi perehdyimme myös juurikkaan kasvinjalostuksen
periaatteisiin.
Luennoilla käsiteltiin myös sokerintuotannon ja
-prosessoinnin vaiheita, ja tutustuttiin tuotannon sivutuotteiden käyttö- ja jalostusmahdollisuuksiin. Tutustuimme sokerimarkkinoiden
toimintaan sekä EU:n lainsäädäntöön ja sen vaikutuksiin sokerimarkkinoilla. Lisäksi kuulimme
luennot sokerin kulutustottumuksista ja tuoreimmista tutkimustuloksista sokerin roolista
osana suositeltavaa ravitsemusta.
Kurssi ei kuitenkaan ollut pelkkää luentojen
kuuntelua. Kävimme myös vierailemassa Nordzuckerin Klein Wanzlebenin sokeritehtaalla,
siemenjalostaja Struben koetilalla ja paikallisen
juurikkaanviljelijän tilalla. Lisäksi tutustuimme
peltoekskursioilla instituutin omaan tutkimustoimintaan ja koelohkoihin painottuen erityi-

sesti ankeroislajikkeiden ja viljelykiertojen tutkimukseen. Lisäksi kävimme kolmen kollegan
kanssa vierailulla Nordzuckerin toisella sokeritehtaalla Nordstemmenissä ja lähialueen kokeita
katsomassa.
Instituutin omien tutkijoiden lisäksi kuulimme
luentoja ja esittelyjä myös vierailijaluennoitsijoilta eri tahoilta. Tämä, yhdessä kirjavan opiskelijajoukkomme kanssa, mahdollisti sen, että
kurssi oli mitä mainioin tilaisuus verkostoitua
erilaisten Euroopan sokerialan toimijoiden kanssa, ja ymmärtää sokeriketjun kokonaisuutta ja
monimuotoisuutta.
Kurssi oli hyvin intensiivinen ja tarjosi todella
paljon tietoa. Se myös avasi katsetta näkemään
koko sokerialan laajuutta. Viljely on ketjun vaiheena ensisijaisen tärkeä, mutta on oleellista
muistaa myös se, että ennen viljelyä ja myös sen
jälkeen on lukuisia vaiheita, jotka kaikki vuorovaikuttavat vahvasti keskenään. Lisäksi oli
hienoa päästä tutustumaan moneen uuteen ihmiseen, ja samaten myös vierailemaan kauniissa
vanhassa yliopistokaupungissa.

Ryhmä vierailemassa Nordzuckerin Klein
Wanzlebenin sokeritehtaalla. Kuva: ClausFriso Gellermann
Kuva: Saulius Mozeris

Terveisiä Göttingenistä!

Göttingenin
kaupungin
tunnus:
Hanhityttö.

Tutkimassa tautikokeiden juurikkaita, joissa esiintyi violetti juurilaho (violet root rot).
Fanni Heinonen
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Grimme

9-rivinen REXOR 930, jossa on liikkuvat vantaat.

G

rimme esitteli useita sokerijuurikkaan
nostotekniikkaan tehtyjä parannuksia
Beet Europe -näyttelyssä Ranskassa
26–27 lokakuuta. Itsekulkevien nostokoneiden, Maxtron ja Rexor-sarjoissa, on MercedesBenzin uusimman moottorisukupolven 4. vaiheen moottori. Sekä Maxtron 620:ssä että Rexor
620:ssä on nykyään 530 hevosvoimainen moottori entisen 490 hevosvoimaisen tilalla. Lippulaiva Rexor 630:ssä, jossa on suuri 30 tonnin säiliö,
on Mercedes-Benzin polttoainetaloudellinen 625
hevosvoimainen 4. vaiheen moottori.
Kaikki kolme mallia olivat esillä Beet Europe
-näyttelyssä. Koneissa oli joko vanha tuttu ratasvannas tai uudet liikkuvat vantaat. Koneisiin
saatavat erilaiset silppuriyhdistelmät esiteltiin
myös käytännössä. Grimmen koko sokerijuurikkaan korjuun tuotevalikoima oli näyttelyssä
edustavasti esillä.
Maxtronissa on, kuten jo aikaisemmin Rexorissa, uusi ErgoDrive ohjainvarsi. Kahden värillisen CCI 100 kosketusnäytön yhdistämisen
lisäksi, löytyy ohjainvarresta useita toimintoja,
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joilla kuljettaja voi säätää konetta. Ohjausvarressa, joka on kiinni ilmajousitetussa istuimessa, on
helposti käytössä kytkimiä ja joystick.
Rexor 630:ssä ja Maxor 620:ssa on uusi digitaalinen PROCAM valvontajärjestelmä. Siihen
kuuluu kaksi korkea resoluutioista laajakulma
kameraa, joissa on jaettu näyttö -toiminto. Perinteisillä järjestelmillä on kuljettajalla näkymä
ainoastaan koneen taakse mutta ei sen sivuille.
Tämä voi olla vaarallista sekä ihmisille että ympärillä oleville esineille. Uudella PROCAM valvontajärjestelmällä saa optimaalisen näkymän
koneen ympärille.
Kuljettajan lisäapuna ja paremman ja hellävaraisemman juurikasvirran saamiseksi on Grimmen
rulettikoneissa ”Speedtronic”. Järjestelmä tunnustelee juurikasmäärää koneessa ja sovittaa automaattisesti rulettien nopeuden niin, että puhdistus on optimaalinen ja hellävarainen, samalla
tukkeutumisen riski pienenee.
Molemmissa Rexor-malleissa on pidennetty tyhjennyselevaattori, jonka viimeisen osan kulmaa

Uusi ErgoDrive ohjausvarsi mahdollistaa mukavan ja yksilöllisen käytön kaikille toiminnoille.
Procamilla saa hyvän yleiskuvan
koneen takaosan yli.
voidaan säätää hydraulisesti. Näin voidaan pienentää ensimmäisten aumattavien juurikkaiden
putoamismatkaa sekä varmistaa tasainen juurikasmäärä kuormattaessa. Myös koneen työskentelykorkeus on matalampi.

Innovatiivinen Speed-tronic säätää
Rexorin ruletit automaattisesti
vaihtelevan juurikasmäärän mukaan.
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mariboseed.com
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KASHMIR
• Erittäin suuri sokerisato (104)
• Suuri juurisato
• Hyvä taimettuminen
• Sietää taimipoltetta
• Erinomainen juuren muoto

Maribo Seed · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5446 0700 · Fax: +45 5446 0701
www.mariboseed.com · info@mariboseed.com

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

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
			
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
neuvottelukunnan puheenjohtaja		

Kirjolantie 125
24800 HALIKKO

0400 829 499
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Paahdetut herkkumantelit
250 g manteleita (kuorimattomia)
250 g (2 ¾ dl) suomalaista Dansukker Taloussokeria
¾ dl vettä
Mausta halutessasi jouluisilla mausteilla:
1 (luomu)appelsiinin raastettu kuori
½ rkl kanelia
1 tl jauhettua kardemummaa
½ tl jauhettua inkivääriä

1. Sekoita ainekset kattilassa. Kuumenna korkealla lämmöllä kunnes vesi kiehuu, ja seos
alkaa poreilla. Sekoita usein haarukalla.
2. Alenna lämpöä ja anna poreilla kevyesti kunnes vesi on haihtunut, ja sokeri alkaa kiteytyä.
3. Sekoita koko ajan, kun sokeri alkaa uudelleen
sulaa.
4. Kun sokeri on tarttunut manteleihin, kumoa ne
leivinpaperille ja erottele ne toisistaan haarukalla. Anna jäähtyä.

