
Viljelijäpuheenvuoro JuNo koulutuksessa keväällä 2017.
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Ennen väkilannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöönottoa viljelykierrot olivat 
tärkeitä. Niin tärkeitä, että esim. Suuri maatilakirja 1920-luvulta on ne luetellut.

Pitkät nurmijaksot olivat olennainen osa.

Tilallamme luovuttiin lehmistä isäni aikaan noin 1965. Nurmi jäi pois.

Pakasteherne tuli meillä kiertoon vuonna 1973. Sitä viljeltiin alussa 4 vuoden välein, 
mutta nyttemmin on menty pidempään kiertoon. Tavoitteena tällä hetkellä 7 vuotta.

Rypsiä oli meillä mukana 1980-luvulla. 
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Aloitin oman juurikkaanviljelyni vuonna 1983 opiskeluaikanani 4 hehtaarin 
vuokrapellolla. 
Isäni tilanpidon aikana juurikasta ei meillä viljelty.

Spv-tehtiin meillä syyskuun alussa 1987 – katovuonna jolloin rukiin puintiinkin päästiin 
vasta syyskuun puolivälin jälkeen!
Tälle vuodelle minulla ei (onneksi ollut) juurikassopimusta.

Oman tilanpitoni alussa tein päätöksen laittaa peltojen ojitukset ja kalkitukset siihen 
kuntoon, että juurikasta voidaan viljellä tilan kaikilla pellolla. Rypsi jäi pois. 

Kokonaisviljelyala oli pitkään noin 50 ha. Viimeisen vajaan 10 vuoden aikana on tullut 
melkein toinen mokoma lisää eläkkeelle siirtyneiltä sukulaisilta vuokrattua pelto. Näiden 
mukana tuli myös juurikassopimuksia. 

Juurikasalaa on viimevuosina päässyt kasvattamaan aivan eri tavalla kuin 1990-luvulla. 
Sopimukset olivat silloin ”kiven alla”. Lisää sai vain ylittämällä oman kiintiömääränsä 
vuosittain….
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Perusviljelykiertoni oli pitkään 5-vuotinen.
Mukana on pari syysviljaa, jotka syväjuurisina tekevät maalle hyvää ja tasaavat kevään 
työhuippua.
Pakasteherne on hyvä esikasvi rukiille.  Jopa syksyllä 1987 sen perään sai rukiin kylvettyä.
Ohran (monitahoisen) perään ehtii yleensä aina kylvämään syysvehnää säädylliseen 
aikaan.

Herneen kasvitautiherkkyyden vuoksi kiertoa on nyttemmin pidennetty ensin 6 vuoteen 
ja nyt 7 vuoteen.  

Kaura on saatu mukaan viljelyyn, kun hukkakaura on saatu kuriin.

Kun juurikkaan viljelypinta-alaa on nyt viime vuosina kovasti haettu lisää, niin nyt 
muutaman vuoden ajan meillä on menty tällä 7-vuotisella, jossa on kaksi juurikasta 
peräkkäin. Toinen juurikas menee vähemmällä lannoituksella…
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Jos ja kun rikkakasvi- ja/tai kasvitautiongelmat pääsevät pahaan malliin, niin kestää 
vuosia saada ne kuriin. 

Viime keväänä tuli viljelykseen muutama uusi hehtaarin oman rajan vierestä. Siellä oli 
muutaman vuoden ajan laiminlyöty perkauksia ja ruiskutuksia joten töitä ja 
kaurattomuutta riittää sillä pellolla vuosiksi eteenpäin!

Hukkakaura ei sinänsä ole ongelma juurikkaassa, kun se lähtee valikoivilla 
juolavehnäaineilla.

Juolavehnä kannattaa mielestäni kuitenkin torjua viljan sänkiruiskutuksia. Parhaan tehon 
saa, jos syysviljan jälkeen on pahnat kerätty pois. Valitettavasti oljesta maksetaan 
kuitenkin niin vähän, että se ei oikein edes kata niiden mukana menevän kalin hinta…

Myös ohdake ja valvatti kannattaa torjua viljavuosina hyvin. Matrigonruiskutukset
juurikkaassa näkisinkin enemmänkin täydentävänä toimena. Juurikaspellolla voi ja 
kannattaa ihan pienet pesäkkeet pitää kurissa myös kuokkimalla pari-kolme kertaa 
kasvukaudella.
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Villijuurikas tuli itsellä vastaan joskus 15 vuotta sitten, kun lämpimän syksyn vuoksi 
tehtaan suunnasta hoputettiin meitä kukkavarsien keräämiseen.
Yllättäen 5 vuoden kierrossa olleessa massa oli juurikkaita riviväleissä…

Kukkavarsistahan se ongelma lähtee alkuun. 
Ja kun maassa on sitten siemeniä, niin varsin nopeasti ne sitten lisääntyvät varsinkin 
yksipuolisessa juurikkaan viljelyssä. Ja nämä villijuurikkaat näyttäisivät tekevän 
elinkelpoisia siemeniä melko aikaisessa vaiheessa syksyllä.   
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Pari perkauskertaa on siis tarpeen, vaikka viljelykierto olisi kohtuullinenkin.

Tässä kuvassa näkyy myös, miten meillä on tähän saakka pidetty päisteitä aika paljon 
nurmella. Varsinkin 1-rivisten nostokoneiden kanssa pelatessa päisteiden kantavuus on 
märkänä syksynä paljon parempi kuin viljalla tai juurikkaalla olleissa päisteissä.

Jos on juurikasta pari vuotta peräkkäin, niin kylvämällä päisteen apilaheinät 
monivuotisella säästää  hieman työtä ja vaivaa.
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Vallitseva juurikkaan kylvösysteemi on meillä ollut:
syyskyntö
tasausäesty + jyrsinkylvö

Kalusto on jossain määrin iäkkäämpää. Kasvinviljelytilalla ei tunteja / traktori tule 
kovinkaan paljon…
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Tärkeänpää kuin konepeltien kiilto on kuitenkin se, että niiden kulutusosat ovat 
kunnossa.
Esim. tässä kylvöyksikön vantaan kärki.

Starttilannoitus ferticare-liuoksella tuli meille mukaan muutama vuosi sitten, kun 
juurikaspäivillä luvattiin, että sen kanssa saadaan ainakin 4 tn/ha lisää juurikasta…
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Samoin juhannuksen jälkeinen nitraboori (boorilla terästetty kalkkisalpietari) tuli mukaan 
muutama vuosi sitten.

Sitä on levitetty noin 120-150 kg/ha, miten nyt sattuu suursäkkien jako parhaiten 
sopimaan.
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Tässä kuvassa nitraboorin kylväjä on pysähtynyt tallentamaan kasvuongelmaa.
Reunassa on muutama metri sangen huonoa. Saanut luultavasti hiukan vääriä aineita 
naapurin puolelta tuulikulkeutumana.

Kasvinsuojeluaineiden kanssa pitäisi koittaa olla aina tarkkana.
Ettei omassa viljelykierrossa käytä sopimattomia aineita jälkikasvien suhteen.
Tai aiheuta itselle tai naapureille tuulikulkeumahaittoja.

Vaikeaa se usein on sopivia ruiskutuskelejä kyttäillä, jos sattuu olemaan kuiva ja tuulinen  
alkukesä…
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Haraus on meillä ollut nyt ohjelmassa viitisen vuotta.
Vaatii rauhallisuutta ja malttia säätää vehkeet tämmiin, ettei tule liiaksi rautaruttoa.

Jotenkin olen se kuitenkin hyväksi havainnut.

Meillä on kertaalleen harattu hieman ennen kasvuston sulkeutumista.
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Kevätkyntö tuli meille mukaan juurikkaalle muutamia vuosia sitten, kun vuokralle tuli 
hikevää hietamaata, joka syyskylvön jäljiltä on keväisin aina sangen lasehtinutta.

Tämä on se sama systeemi, jolla juurikaskonsulenttinakin pitkään toiminut Mikko 
Kiviranta Eurassa viljeli (monokultturissa) vuosikaudet.

Kyntämään ei saa lähteä ennen kuin maa on kyntösyvyyteen asti kuivunut niin, että se 
nyrkeissä murenee. Kylvämään pääsee sitten noin 1 – 1,5 vrk päästä, kunhan pinta on 
kuivunut harmaaksi. Tarvittaessa tasausäestys kokkareisissa paikoissa.

Tässä tarvitaan apukuskeja, kun yksi mies ei joka paikkaan ehdi. Oivallinen 
yhteistyökohde naapurien kanssa tämäkin askare.
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Juurikasmaata ei saa käsitykseni mukaan keväällä koittaa muokata liian hienoksi.
Parempi hiukan turhan kokkareinen kuin ihan pölyksi muokattu, joka sateen sattuessa 
kuorettuu asfaltiksi…

Juurikkaat tulee hyvin pintaa, jos kokkareet ovat noin sokerinpalan tai sormenpään 
kokoisia, kunhan ne on kylvetty muuten hyvin. 

Meillä on lähes aina kylvetty Tumen yksiköillä 3-lovessa (tätä kysyttiin Paimiossa).  
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Siemenmäärä on vuosien aikana laskenut, kun taimiväli on kasvatettu.
Nyt mennään 21 cm välillä josta 47,5 cm rivivälillä menne siementä 1 yks/ha eli 100000 
kpl.

Tavoitteena on saada näistä syntymään 85 000 kpl kasvusto.  

Eri lajikkeita on minun mielestäni kannata sekoittaa samaan  kylvöyksikköön. Jos 
peräkkäin on erilaisen kasvutavan omaavia juurikkaita, niin listintätulos on nostossa 
huonompi.
Lisäksi  lajikkeiden eroista ja mahdollisista siemenerän virheistä ei saa mitään käsitystä 
jos siemenet sekoittaa.
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Nostokalusto on meillä pitkään ollut yksirivistä Juko-kantaa.

Aluksi naapurit nosti rahtityönä ja pikkuhiljaa sitten siirrytty omiin koneisiin.

Useampi syksy meni kahdella yksirivisellä kun pikkuserkkuni Ilkka – ikänsä juurikasta 
viljeltyään – ihan mielelläänkin tuli mukaan nostotyöhön.

Moni on sanonut, että Jukoista eroon päästyään ei niitä enää kaipaa...
Ja onhan niistä oma vaivansa, kun muutamien vuosien välein piti melko laajasti 
peruskorjata kulutusosia, ketjuja ja laakereita…
Monen näköistä korjaushommaa niidenkin kanssa on kuitenkin oppinut vuosien 
saatossa…
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Ihan viime vuosina rupesi Jukolla nostaminenkin sujumaan melko mukavasti, kun 
vanhoja traktoreita on terästetty hiukan uudemmalla teknologialla.

Kun on kylvöistä alkaen tehnyt kaikki viljelytyöt rattirengin ja RTK-tarkkuuden kanssa, 
niin työn luonne muuttuu aika tavalla.
Vanhempikin isäntä jaksaa tehdä pitkää päivää, eikä senkään jälkeen ole ihan ”puhki”.

Ja lisäksi pystyy tarkkailemaan  koneiden työnlaatua ihan eri tavalla kuin käsiajolla 
viljeltäessä. 

Yllättävän hyvään työhön nämä halvemman päänkin laitteet pysyvät. Esim avaukset 
pystyi ajamaan ilman käsiohjausta. 
Oma opettelunsa niistä tietenkin on, mutta kun kaikki säädöt saa kohdalleen, niin 
uusienkin kuskien on ne helppo oppia.

Ruiskun lohkoautomaatio on myös tullut viime vuosina meille. Suosittelen.
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Viime vuonna naapurin nuori isäntäpari kaipasi yhteistyökumppania 3-riviseen.

Sellainen löytyi käytettynä Etelä-Ruotsista. Ja taas tuli uudenlaista mielenkiintoa  
juurikkaan viljelytöihin.
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Vanhan, mutta hyvin pidetyn koneen hinta melkein tuplaantui rahdin ja leveämpien 
renkaiden hankkimisen takia.

Alle laitettiin niin suuret renkaat (1000mm levät) kuin vain sopimaan saatiin.   Näillä 
päästään nyt täydelläkin säiliöllä noin 1,1 bar rengaspaineeseen.

Peltoliikenteen minimoiminen ja rengaspaineet ovat tärkeitä asioita niin keväällä kuin 
syksylläkin! 

Myös avausten ajo sujuu näillä renkailla hyvin. Leveä rengas ei kaada juurikkaita ja 
ratasvannas nostaa tallatut rivit  ihan hyvin.  Kun ensimmäiset avaukset meille uudella oli 
ajettu, niin  tuli  heti selväksi, että 1-riviset saivat meiltä lähteä uusille työantajille…

19



Yhteiskoneissa on sellainenkin hyvä puoli, että ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Peltotyöt 
ja remontit sujuvat luonnikkaasti kun työmaalla on useampia miehiä. 

Tärkeää on kuitenkin sopia yhteiset pelisäännöt ja pitää riittävän hyvin kirjaa töistä ja 
panoksista, jotta kustannusten jako yms. saadaan kohdalleen.
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Satotuloksia

Yllä olevassa kuvassa on tehtaan keskisato 1977 alkaen (sinisellä) ja oman tilani sato
Vuodesta 1988 alkaen. Ohuemmat sahaavat viivat ovat vuosittaisia satoja ja katkoviivat 5 
vuoden liukuva keskiarvo, josta saa paremman kokonaiskuvan asiasta..

1990-luvulla meillä päästiin noin 16 % yli maan keskisadon.
2000-2009 noin 18 % yli maan.
Ja 2010 eteenpäin ollaan nyt päästy 30% yli keskiarvon.

Viljelykierrolla ja peltojen kasvukunnon parantamisella on siis tullut tuloksia. Ja 
muutenkin asiaan paneutumisella.

Vuosi 2003 meni meillä juurikaan osalta sangen huonosti (noin 22 tn vs.  maa 31 tn/ha): 
Isäntä oli osa-aikaisesti vieraan hommissa ja ajatukset pyöri muualla…
Kylvö viivästyi huonon kevään takia toukokuunlopulle . Liian märkään maahan tehty 
jyrsinkylvö talmasi kylvöpohjan.  Päälle tuli vielä kovat sateet ja kuorettuma. Ja lopuksi  
vielä muutenkin huono kesä…   
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Meillä on jo useiden vuosien alla ollut Hilleshögin -> Syngentan maatilakokeita.

Jalostaja haluaa testata uusia lajikkeita myös muualla kuin virallisissa kokeissa.

Nämä koealat viljellään ihan samalla tavalla kuin muukin tilan juurikas. Nostot vain 
tehdään käsin säkkeihin, josta sitten punnitaan ja analysoidaan samalla tavalla kuin 
tavallisetkin juurikkaasta otetut kuormanäytteet.

Koealat on koitettu laittaa sellaisiin paikkoihin, jossa vesitalous on kunnossa ja alue on 
maalajiltaan ja muutenkin kasvuolosuhteiltaan tasainen. Mutta mitään erinomaisen 
hyviä  kohtia ei ole tietoisesti haettu.
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Kokosin yllä olevaan kuvaan satotuloksen meidän tilalta näiden maatilakokeidenkin 
osalta.

Elin sininen käyrä on tehtaan  keskisato tn/ha 2010 - 2016
Keskimmäinen punainen on oman tilamme keskisato.
Ylin vihreä on koealoilta nostettu sato.

Tällä haluan nostaa esille seuraavia seikkoja:
• Potentiaalia satotason nostoon on vielä paljon olemassa
• Rajoittava kasvutekijä ei meillä Suomessa ole lämpösumma, vaikka sen vaihtelut 

suurelta osin selittävätkin vuotuiset satovaihtelut
• Nostotappiot saattavat olla yllättävän suuria
• Maan kasvukunnon parantaminen on ykkösasia

Juurikas on mielestäni sangen erinomainen kasvi viljelykierrossa. Kun sen saa kasvamaan 
kohtuullisesti, niin kyllä kaikki muutkin kasvit sitten niillä pellolla antavat kohtuullisia 
satoja. Ja pystyy ainakin osallistumaan keskusteluun, kun on kokemuksia useammasta 
kasvista… 
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Meillä ollaan nyt tilanteessa, jossa juurikkaan määrän lisäämin tilalle ei onnistuisi tällä 
kokonaispinta-alalla  muuten kuin viljelykierto heikentämällä.
Jo nytkin joudutaan kierrosta paikoin hiukan tinkimään kun ihan kaikkia pieniä kulmia ei 
kannata juurikkaalle kylvää.

Lisäksi mietityttää, että onko tämä systeemi, pari juurikasta + 5 muuta, paras tapa.

No – Kylväjä ei ole koskaan viisaaksi tullut. Näinhän sitä sanotaan…
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