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Sokerijuurikkaan viljely
kannattaa

S

ucroksen yksiselitteinen tavoite on kasvattaa kotimaisen sokerin tuotantoa. Tavoitteeksi on asetettu 100 000 valkosokeritonnin tuotanto vuodessa. Vuonna 2016 sokeria
tuotettiin noin 71 000 tonnia. Sokerin kysyntä
Suomessa on noin 140 000 tonnia, joten kasvulle
on tilaa. Kaikelle Suomessa tuotetulle sokerille
löytyy ostaja.
Kiintiöiden nyt poistuttua tuotantoa varmasti lisätään myös muualla. Tämä tarkoittaa, että
meidän tulee päättäväisesti kehittää omaa toimintaamme. Osaltaan tämä on sokerisatotasojen
nostamista, mutta yhtä lailla Sucroksen oman
toiminnan kehittämistä. Satotasojen nostokaan
ei ole missään nimessä vain tiloilla tapahtuva
asia vaan se on yhteinen asia, missä Sucroksella
ja SjT:llä ovat omat roolinsa.

Toimialasopimus luo hyvän pohjan kasvattaa
tuotantoa koko viljelyalueella. Uudistettu logistiikkakonsepti palvelee viljelijää lähellä ja kauempana tehdasta. Sopimuksella pyritään myös
leikkaamaan kuljetuksiin liittyviä kustannuksia
mm. vähentämällä kuljetettavan mullan määrää.
Sokerijuurikas on hyvin kilpailukykyinen kasvi
tilan viljelykiertoon. Tuotannon tulee olla kannattavaa sokerisektorin kaikille osapuolille ja
tällä sopimusratkaisulla tämä toteutuu. Kasvava
ja kehittyvä tuotanto luo eväät myös tulevaisuuteen.
Sokerijuurikkaan viljelypäivillä oli tulevaisuuteen katsova positiivinen vire. Tätä meidän pitää
yhdessä viedä eteenpäin. Ei siis yhdenkään toimijan yksinään vaan todellakin kaikkien yhdessä. Jokaisen panos on tärkeä.

Maaliskuun alussa pidetyillä viljelypäivillä
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus esitteli erinomaisia tutkimustuloksia, jotka palvelevat suoraan koko sokerisektoria. Näistä tuloksista voi
lukea mm. tämän lehden sivuilta ja SjT:n nettisivuilta osoitteesta www.sjt.fi.

Hyvää kevättä
Tero

Tero Tanner
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3

MTK:n valiokuntauudistus
tehostaa valiokuntien
toimintaa
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan toimintaa ovat vuoden vaihteesta
lähtien jatkaneet MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmä ja
sokerijuurikasverkosto. Asia liittyy MTK:n laajaan valiokuntauudistukseen,
jolla uudistetaan toimintatapoja ja tehostetaan toimintaa.

Valiokuntauudistuksen lähtölaukaus
ammuttiin 2012
MTK:n liittokokous vuonna 2012 Savonlinnassa
linjasi, että Keskusliitto tehostaa valiokuntien ja
jaostojen toimintaa sekä otamme käyttöön uusia
tapoja saada jäsenistömme näkemyksiä järjestön käyttöön. MTK:n valtuuskunta antoi MTK:n
johtokunnan tehtäväksi valmistella uudistuksen
yksityiskohdat. Vuonna 2013 tehtiin valiokuntien ja jaostojen jäsenten itsearviointikysely. Siinä
nähtiin tarpeelliseksi siirtää toimintatavat ja rakenne 1990-luvulta nykyaikaan. Yhteydenpitoa
kenttään haluttiin vahvistaa. Valiokuntien aktiivisuudessa ja toiminnassa oli isoja eroja. Edunvalvontatyössä ei oltu saatu valiokunnista täyttä
hyötyä.
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Joulukuussa 2014 MTK:n johtokunta linjasi, että
tulee määrittää valiokuntien yhteinen perustehtävä, lisätä valiokuntien toiminnan tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta, parantaa osallistumista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä, lisätä
resurssien käytön tehokkuutta ja uudistaa valiokuntajärjestelmän rakenne. Johtokunnan apuna
toimi työryhmä vuonna 2015.
Vuonna 2015 valtuuskunnan syyskokous löi lukkoon toimintatapojen uudistamista koskevat periaatteet ja valiokuntien uuden perusrakenteen.
Tuotantoon liittyviä valiokuntia on neljä kappaletta, peltokasveille, erikoiskasveille, lihalle ja
maidolle. Tämän lisäksi on viisi horisontaalista
valiokuntaa.

valmistellaan omia Facebook-sivuja tiedon jakamiseen ja keskustelujen käymiseen.

Pekka Myllymäki EU-parlamentin sokeria
koskevassa asiantuntijakuulemisessa heinäkuussa 2016.

Uudistamista koskevat periaatteet:
• Valiokunnille määritetään yhteinen perustehtävä
• Osaaminen ja sitoutuminen tulevat valiokuntien
jäsenten valintaperusteiksi
• Valiokunnille tulevat uudet toimintatavat ja kokouskäytännöt
• Jaostojen ja joidenkin valiokuntien toiminta korvataan verkostoilla, joiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valtuuskunta valitsee  
• Siirrytään aktiiviseen viestintään ja tiedon jakamiseen
• Valiokuntien rakennetta tiivistetään
• Valtakunnan tason ja alueellisten valiokuntien
yhteistyötä lisätään

Lisäksi sokerijuurikkaalle MTK:n johtokunta
valitsi alalla käytäviä TAS-neuvotteluja varten
neuvotteluryhmän. Se toimii johtokunnan alaisuudessa. Siihen kuuluvat verkoston puheenjohtaja Pekka Myllymäki, joka on myös neuvotteluryhmän puheenjohtaja, sekä verkoston
varapuheenjohtaja Erno Toikka. Neuvotteluryhmän varapuheenjohtajana toimii Jussi Hantula
Seinäjoelta. Jäseninä ovat Petri Lauttia Hämeenlinnasta, Olli Helkkula Ulvilasta, Juha Wikström
Salosta, SLC:n edustaja Sebastian Sohlberg Siuntiosta ja MTK:n johtokunnan edustaja Jaakko
Halkilahti. Sihteerinä toimii Antti Lavonen.
Neuvotteluryhmän vastuulle kuuluu myös tärkeä EU-edunvalvonta alan kattojärjestö CIBE:ssä
ja komission pysyvässä asiantuntijaryhmässä.

Antti Lavonen, MTK ry

Verkostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valittiin valtuuskunnan syyskokouksessa
2016.
Uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön uudet
sähköiset työtavat. Valiokunnilla ja verkostoilla
on käytössä työtilat, jossa säilytetään mm. kokousaikataulut ja -materiaalit ja muut yhteisesti muokattavat asiakirjat. Siellä voidaan käydä
myös keskusteluja. Erikoiskasvien edunvalvonta-asioita käsitellään tästä lähtien erikoiskasvivaliokunnassa. Sen alaisuuteen kuuluvat sokerijuurikkaan lisäksi perunan, tärkkelysperunan ja
puutarhakasvien asiat.

Sokerijuurikkaan edunvalvonta
Kaikille erikoiskasvien tuotantosuunnille on
perustettu omat verkostot. Sokerijuurikasverkoston puheenjohtajaksi MTK:n valtuuskunta
valitsi syksyn kokouksessaan Pekka Myllymäen Mynämäeltä ja varapuheenjohtajaksi Erno
Toikan Kokemäeltä. Sokerijuurikasverkostolle
Juurikassarka • Betfältet 1/2017 –
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Ilmainen kasvustonäyte
juurikasmailta

K

esällä 2017 Sucros, Yara ja SjT tarjoavat
juurikkaanviljelijöille mahdollisuuden
selvittää juurikasmaidensa ravinnetilaa
kasvustonäytteen avulla. Viljelijän on mahdollisuus ottaa yksi ilmainen kasvustonäyte yhdeltä juurikaslohkolta ja lähettää se analysoitavaksi. Näytteenotto on syytä tehdä kesäkuun
alkupuolella, jolloin vielä umpeutumattomassa
kasvustossa voi havaita ravinteiden puutosta.
Näin saadaan konkreettisempi käsitys juurikaskasvuston ravinnetilasta. Näytteiden kuivaus
tapahtuu Suomessa ja analysointi Englannis-

sa. Kun näytteet saadaan kerättyä ja käsiteltyä,
mahdollisimman nopealla aikataululla, saatuja
tuloksia voi hyvinkin ehtiä hyödyntää kyseisellä
lohkolla vielä kasvukaudella. Näytteen ottaminen on suositeltavaa, vaikka kasvusto vaikuttaakin hyvinvoivalta. Näin viljelijä pystyy varmistumaan kasvustonsa todellisesta kunnosta.
Näytteiden keruusta saadut ravinnetiedot liitetään suurempaan tutkimuskokonaisuuteen
yhdessä maaperätietojen ja lannoitustietojen
kanssa. Näistä voidaan kartoittaa tämänhetkistä

Näytteenotto-ohje:
1. Näyte kerätään yhdeltä lohkolta juurikkaan ollessa noin 6-lehtiasteella noin 1,5–2
(katso kuva 1).
2. Näytteeseen riittää noin1,5–2 litran pussillinen lehtiä, eli noin 4–5 ehjää kasvia (mahdollisimman vähän multaa), jotka edustavat koko peltoa. Vain lehdet analysoidaan,
joten juurta ei tarvita. Juuri leikataan pois.
3. Näyte kerätään paperipussiin.
4. Pussin päälle kirjoitetaan viljelijänumero
(muuta ei tarvita).
5. Sucroksen konsulentit ottavat näytteitä
vastaan viikoilla 22–23. Tarkemmat päivät

Kuva 1.
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ja palautuspaikat ilmoitetaan lähempänä
ajankohtaa.
6. Näyte kerätään juuri ennen toimitusta konsulentille, ettei se ehdi pilaantua. Jos näyte
otetaan päivää ennen toimittamista, se säilytetään yön yli jääkaapissa.
7. Sucros lähettää sähköisen kyselylomakkeen koskien lohkoa, jolta näyte on kerätty,
kyselyyn vastataan netissä.
KYSELYLOMAKKEEN KYSYMYKSIÄ:
Viljelijänumero:
K
Kylvöpäivä:
Na
Lohkon viljavuustiedot:
P
Maalaji
Mg
pH
Ca
Hivenet mikäli niistä tiedot löytyvät:
Lohkolla käytetty lannoite ja sen käyttömäärä:
– rakeinen lannoite, laji ja käyttömäärä
kg/ha
– karjanlanta, tyyppi ja käyttömäärä
m3/ha
Lohkon yleisin viljelykierto

juurikkaan ravinnetilaa yleisesti. Tämän vuoksi
viljelijä täyttää Sucroksen lähettämän sähköisen
kyselylomakkeen kyseisestä näytteenottolohkosta. Kyselyn tuloksia käytetään tutkimustarkoituksiin anonyymisti. Tuloksista ei pysty päättelemään yksittäisen tilan tilannetta.

2. Piilevien ravinnepuutosten havaitseminen,
sadon maksimointi.
3. Liiallisen lannoituksen välttäminen, kustannussäästö.
4. Seuraavan vuoden lannoituksen suunnittelu,
ravinnepuutoksiin varautuminen.

Tulosten tulkinta

Koska tällä kertaa keräämme näytteet kootusti, ja
näytteet kuivataan SjT:llä ennen lähetystä, tulevat
tulokset vasta noin 1–1,5 viikon kuluttua näytteenotosta. Mikäli tuloksesta käy ilmi selviä ravinnepuutoksia, kannattaa niihin vielä reagoida.

Tulosten tulkintaan käytetään Yara Megalab
ohjelmaa, joka vertaa saatua tulosta tunnettuihin lehtien ravinnepitoisuuksien ohjearvoihin.
Jokainen viljelijä saa tulokset käyttöönsä, sekä
lannoitussuosituksen lohkolle, mikäli jostain
ravinteesta on selvästi puutetta. Ravinnepuutokset on luokiteltu lieviin ja merkittäviin ravinnepuutoksiin.
Kasvianalyysin hyödyt ovat:
1. Lisälannoituksen tarkentaminen,
tuotteen valitseminen.

Suurin hyöty viljelijälle on kuitenkin tieto ravinnepuutoksista, kun suunnitellaan lohkon
lannoittamista seuraavana vuonna. Voimakkaat
ravinnepuutokset esiintyvät usein vuodesta toiseen ja jopa kasvista riippumatta. Lievät puutokset johtuvat usein kasvukauden olosuhteista, ja
ne voivat vaihdella vuosien välillä.

oikean

Lehtilannoitusohjeet
Asiakas

Jakelija

Näyte

Tulkinta
laadittu

Näytenumero
sokerijuurikas

Kasvi

Analyysit
N (g/kg dm)

Tulos

Ohjearvo

47.6

Tulkinta

Kommentit

40.0

Normaali

Ei lannoitustarvetta

Normaali

Ei lannoitustarvetta

Korkea

Ei lannoitustarvetta

P (g/kg dm)

4.2

3.5

K (g/kg dm)

52.0

35.0

Mg (g/kg dm)

6.3

3.0

Normaali

Ei lannoitustarvetta

Ca (g/kg dm)

14.0

7.0

Normaali

Ei lannoitustarvetta

3.5

2.0

Normaali

Ei lannoitustarvetta

Mn (mg/kg dm)

27.0

35.0

melko matala

YaraVita Mantrac 1 l/ha

B (mg/kg dm)

31.0

35.0

melko matala

YaraVita Bortrac 150, 2l/ha

S (g/kg dm)

Cu (mg/kg dm)

9.3

7.0

Normaali

Ei lannoitustarvetta

Zn (mg/kg dm)

39.0

20.0

Normaali

Ei lannoitustarvetta

Fe (mg/kg dm)

210.0

50.0

Normaali

Ei lannoitustarvetta

Huom!

Tämä tulkinta on muodostettu Yaran Megalab-ohjelmistolla. Yara Suomi Oy ei vastaa suositusten perusteella tehtyjen lannoitusten
vaikutuksista eikä lannoitteiden virhekäytöstä aiheutuneista vahingoista.

Susanna Muurinen
Juurikassarka • Betfältet 1/2017 –
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Lehtilannoitteet kokeissa
2014–2016

J

uurikas ottaa hivenravinteita maasta grammoja per hehtaari, eli hyvin pieniä määriä.
Hivenravinteiden saantia voi kuitenkin rajoittaa maan vähäinen ravinnepitoisuus, muiden ravinteiden korkea pitoisuus, korkea pH tai
kasvuolosuhteet (kuivuus aikaisin keväällä, kylmyys ja märkyys keväällä) ja kasvin kasvuvaihe.
Keväällä ja kesällä voimakkaassa kasvussa oleva
kasvi kärsii helpommin puutosoireista kuin vanhempi kasvi.
Juurikkaalle tärkeimpiä hivenravinteita ovat
mangaani ja boori. Näistä mangaanin puutosoireita esiintyy juurikkaalla yleisemmin. Juurikasmaiden mangaanipitoisuus on 20–40 mg/l välillä eli viljavuusluokissa välttävä ja tyydyttävä.
Vastaavasti booripitoisuus maassa on 0.90–1.40
mg/l välillä viljavuusluokissa tyydyttävä ja
hyvä. Maaperän mangaani- ja booripitoisuudet
eivät kuitenkaan kerro koko totuutta kasvin
mangaanin ja boorin saannista. Parhaimman
käsityksen kasvin mangaani- ja booritilanteesta
saa kasvustonäytteellä. Taulukosta 1. voidaan
nähdä yleisempien hivenravinteiden pitoisuuk-

Rikki (S)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Boori (B)
Mangaani (Mn)
Sinkki (Zn)
Rauta (Fe)

sia juurikkaan lehdissä kasvukaudella. Pitoisuudet kertovat kasvin tarpeesta riittävän kasvun
takaamiseksi ja raja-arvoja puutostilan toteamiseksi.

Hivenet peruslannoituksen yhteydessä
Lähtökohtaisesti hivenravinteet on hyvä antaa
juurikkaalle heti peruslannoituksen yhteydessä,
jolloin ne ovat varmasti kasvin käytettävissä keväällä voimakkaan kasvuunlähdön aikaan. Erityisesti juurikaslohkoilla, joilla tiedetään esiintyvän vuosittain mangaanin tai boorin puutosta,
tämä asia on huomioitava jo peruslannoitetta valittaessa. Mikäli puutosoireita kuitenkin selvästi
ilmenee tai niitä epäillään olevan kasvustossa
kasvukauden aikana, niitä voidaan lievittää, ja
jonkin verran korjata, kasvustoruiskutuksilla.
Juurikkaalle soveltuvia yksi- tai moniravinnevalmisteita on markkinoilla useita. Kasvin lehdille ruiskutetut hivenravinteet liikkuvat (erityisesti mangaani) hyvin heikosti lehdestä toiseen.
Kovassa ravinnepuutoksessa ruiskutuskäsittely
on syytä jakaa kahteen osaan tai tehdä kahteen
kertaan.

Kirjallisuuden
suositus kasvissa

Pitoisuuksia
Suomessa

0,35 %
2,65 %
0,44 %
30 mg/kg
40-100 mg/kg
20 mg/kg
60-150 mg/kg

0.29-0.38 %
1.1-2.1 %
0.45- 1.20 %
30-46 mg/kg
11-210 mg/kg
39- 100 mg/kg
150-640 mg/kg

Raja-arvo
puutokselle
kasvissa
0,66 %
0,20 %
20 mg/kg
10-30 mg/kg
20-50 mg/kg

Taulukko
1. Juurikkaan
hivenravinnepitoisuuksia.
Taulukko 1. Juurikkaan
hivenravinnepitoisuuksia.
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Vuosi

2014

2015

2016

Valmiste
Kontrolli
Assimilaa6ori+Boosteri
AmmoniumsulfaaA
AmmoniumsulfaaA + Boosteri
Aminofert
FerMlieder Gold
FerMlieder Vital
MulMple
Solatrell
Mantrac +Bortrac
Kontrolli
Assimilaa6ori+Boosteri
AmmoniumsulfaaA
AmmoniumsulfaaA + Boosteri
Aminofert
FerMlieder Gold
FerMlieder Vital
MulMple
Solatrell
Mn jet extra
Headland Boron 15%
Mantrac +Bortrac
MaaMlan Hiven
Kontrolli
Aminofert
FerMlieder Gold
MulMple
Solatrell
Mn jet extra
Mantrac +Bortrac
Zoom

Ravinteet
NPK, ilman Mn/B
C + rypsiöljy
NS
N + rypsiöljy
aminohappovalmiste
B-Mo
NPK
Mn-Cu- Zn- Mg
PK
Mn+B
NPK, ilman Mn/B
C + rypsiöljy
NS
N + rypsiöljy
aminohappovalmiste
B-Mo
NPK
Mn-Cu- Zn- Mg
PK
Mn
B
Mn+B
N-K-Mg-S-B-Cu-Fe-Mn-Zn-Mo
NPK, ilman Mn/B
aminohappovalmiste
B-Mo
Mn-Cu- Zn- Mg
PK
Mn
Mn+B
Mn-Mg-S-N-B-Mo

Pitoisuudet

Käsi2ely ve2ä aine2a 1. aine2a 2.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

200
95
95
200
200
200
200
200
200

40
205
205
3
3
3
1
5
1

10

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

40
100
100
3
3
3
1
5
1
1
1
1,5

10

N 9; S 10
N 9; S 10
N 8.5
B 5.7%; Mo 0.35%
9-2-3%
330g/l; 110g/l; 84g/l;84g/l
P 192g/l; K62 g/l;
Mn 235 g/l
B 150 g/l
Mn 500 g/l; N 69g/l

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

N 8.5
B 5.7%; Mo 0.35%
330g/l; 110g/l; 84g/l;84g/l
P 192g/l; K62 g/l;
Mn 235 g/l
Mn 500 g/l; N 69g/l
90-90-80-80-50-4 g/l

1
1
1
1
2
1
1

200
200
200
200
200
200
200

3
3
1
5
1
1
1,5

N 9; S 10
N 9; S 10
N 8.5
B 5.7%; Mo 0.35%
9-2-3%
330g/l; 110g/l; 84g/l;84g/l
P 192g/l; K62 g/l;
Mn 500 g/l; N 69g/l; B 150 g/l; N 65 g/l

N
110

P
22

K
Mn
22

B

8,55
8,55
0,26
0,17
0,27 0,06 0,09
0,33
0,96 0,31
1

10

0,13
110

0,5
43

0,15

20

8,55
8,55
0,26
0,17
0,27 0,06 0,09
0,33
0,96 0,31
0,48

1

0,13
0,05
110
0,26

31

0,3
0,5 0,15
0,02 0,01 0,03
100
0,17
0,33

0,96 0,31
1

0,48
0,5 0,15
0,14 0,08

0,13
0,12

Taulukko 2. Valmisteet, jotka ovat olleet kokeessa mukana vuosina 2014–2016.

Taulukko 2. Valmisteet, jotka ovat olleet kokeessa mukana vuosina 2014–2016.

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa on toteutettu kolmena vuonna lehtilannoitekoe, jossa on
pyritty vertailemaan eri hivenravinnevalmisteiden satovaikutusta. Kokeet olivat peltolohkoilla,
joilla ei ole aiemmin todettu selviä puutosoireita.
Kontrollina kokeissa on käytetty perus NPKlannoitetta, joka ei ole sisältänyt minkäänlaisia
hivenravinteita. Selviä hivenravinteiden puutoksia kokeessa ei ole nähty minään vuonna. Taulukosta 2. voidaan nähdä valmisteet, joita on näinä
kolmena vuotena testattu. Taulukosta nähdään
myös käyttömäärät ja valmisteiden sisältämät ja
niiden mukana saatu ravinnemäärä. Jokaisena
vuonna ruiskutus on tehty kasvuston ollessa 4–6
lehtiasteella (heinäkuun alkupuolella).
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Kuva 1. Lehtilannoitteiden sokerisatotuloksia keskiarvona kolmelta
koevuodelta (2014–2016).

Leh:lannoituksen vaikutus sokerisatoon ja
sokeripitoisuuteen

Sokerisato kg/ha

Kuvasta 1. voidaan nähdä kaikkina
kolmena vuonna koesarjoissa mukana olleiden valmisteiden sokerisadot
ja -pitoisuudet verrattuna kontrol-

liin. Koevuodet poikkesivat toisistaan, mutta
keskisadoissa ei ollut suurta vaihtelua. Tuloksista voidaan nähdä, että kaikilla lehtilannoitteilla
on saavutettu satolisää sokerisadossa (50 kg/
ha, jopa 500 kg/ha) kontrolliin verrattuna. Tässä
kokeessa selvimmän satovasteen antoi kuitenkin perusravinteita sisältävä PK-valmiste Solatrell. Sokeripitoisuus vaihteli käsittelyjen välillä,
mutta parhaimpaan sokeripitoisuuteen oli kokeissa päässyt moniravinnevalmiste Multiple.
Mangaani ja booripitoiset valmisteet Mantrac ja
Bortrac eivät antaneet selvää satovastetta, koska
kasvustossa ei ilmennyt yhtenäkään koevuonna
selviä puutosoireita.

Sokerisato kg/ha

Sokeri%

Kuva
1. Leh+lannoi0eiden
sokerisatotuloksia keskiarvona kolmelta koevuodelta (2014–2016).
Susanna
Muurinen
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Hyvä aumaus juurikkaan
laadun takaaja

J

o pitkään on ollut tiedossa, että juurikkaiden aumauksella on suuri rooli juurikkaan
laadun säilymisessä. Huonosti aumattu juurikas pilaantuu helposti ja pilaantumaan päässyt juurikas haittaa merkittävästi juurikkaan
prosessointia. Tehtaan käyntitehokkuus alenee
ja lopputuotteen laatu heikkenee. Mikäli auma
on täysin pilaantunut, ei sitä hyväksytä enää
tehtaalle. Tällöin viljelijän kasvukauden aikana
laittamat panokset valuvat hukkaan. Peitetty
auma säilyttää myös arvonsa pidempään. SjT:n
pitkäaikaisissa aumauskokeissa on havaittu
sokeriprosentin laskevan kaksi kertaa nopeammin peittämättömässä aumassa verrattuna
peitettyyn aumaan. Aumaukseen kannattaa siis
todellakin panostaa ja siksi tehdas on jo vuosia
maksanut erillistä aumauskorvausta viljelijöille
aumojen hoidosta.

Suomessa on jo pitkään tehty aumauskokeita,
joissa mukana on ollut lukuisia erilaisia aumaustekniikoita ja - materiaaleja. Myös muualla
maailmassa on tehty kokeita juurikkaiden aumauksesta. Esimerkiksi tällä hetkellä muutenkin ajankohtaisessa maassa Isossa-Britanniassa
ja Venäjällä on tehty asiaan liittyvää tutkimusta.
Aumaus ei siis ole pelkästään suomalaisten ongelma.
Niin Suomessa kuin myös muissa Nordzuckerin
maissa Top-Tex -peite on yksi suosituimmista
peitemateriaaleista. Se on kevyt ja sen vuoksi
sen laittaminen ja poisto on helppoa. Tämä työ
voidaan toteuttaa helposti myös traktoriin asennettavilla laitteilla, jotka ovat Suomessa edelleen
harvinaisia.
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-3°C

-5°C

Kuva 1. Sokerihävikki 18
päivässä eri lämpötiloilla
(punainen=kuiva juurikas,
sininen=kostea juurikas,
Joakim Ekelöf NBR)

Ruotsin tutkimuksia
Myös Ruotsissa NBR (Nordic Beet Research)
on viime vuosina tehnyt aumaustutkimusta.
Kokeen tarkoituksena oli selvittää tarkalleen
mihin Top-Texin ominaisuuksista juurikkaiden
säilyvyys aumassa perustuu. Kokeessa mitattiin
peitetyn ja peittämättömän auman lämpötiloja. Näissä ei havaittu käytännössä mitään eroa.
Syynä juurikkaiden hyvään säilyvyyteen ei siis
ollut se, että Top-Tex olisi pitänyt auman lämpimämpänä kylmien pakkasjaksojen aikana. Selitys täytyi olla jossain muussa tekijässä.
Koetta jatkettiin keräämällä aumasta mahdollisimman samankaltaisia juurikkaita. Valitut
juurikkaat vietiin erilliseen varastoon, jossa pystyttiin ylläpitämään tiettyä lämpötilaa. Kokeessa
vertailtiin kuinka lämpötila, juurikkaan kosteus
ja tuuli vaikuttavat juurikkaan laatuun. Kuvassa 1. voidaan havaita, kuinka kosteus vaikuttaa
juurikkaan sokerihävikkiin. Mitä kylmempi
auma on, sitä suurempi hävikki kostealla juurikkaalla on.
Myös tuulen havaittiin vaikuttavan sokerihävikkiin voimakkaasti. Kokeessa juurikkaat oli altistettu neljälle eri lämpötilalle (+8˚C, -1˚C, -3˚C,
-5˚C). Lisäksi osa juurikkaista altistettiin tuulelle
tasaisin väliajoin (10 m/s). Tuloksissa huomattiin, että mikäli lämpötila oli pakkasen puolella
ja juurikas altistettiin tuulelle, oli sokerihävikki
kaksinkertainen verrattuna juurikkaaseen, jota
ei oltu altistettu tuulelle. Suomessa on ohjesääntönä ollut pitkään, että auman kylkeä ei sijoiteta
pohjoiseen, jotta kylmä pohjoistuuli ei jäädyttäisi aumattuja juurikkaita.

rikkaassa nousi. Myös tehokkaan kuivumisen
takia multa irtosi peitetyistä juurikkaista hyvin.
Näin ollen kuljetettiin vähemmän multaa, mikä
oli varmasti kaikkien osapuolien etu.

SjT:n kokeita
Suomessa tehtyjen aumauskokeiden perusteella
voidaan myös havaita peittämisen suuret edut.
Aumojen jäätymistä pystytään ehkäisemään tehokkaasti (kuva2.) kunnollisella peittämisellä.
Aumojen peittämisen tärkeyttä ei kannata aliarvioida. Kun juurikkaan laatu pysyy koko tehtaan käyntikauden aikana hyvänä ei viljelijän satoon laittamat panokset mene hukkaan. Mikäli
vielä pystytään vähentämään aumojen turha
kastuminen ja jäätyminen ja sitä kautta alentamaan juurikkaiden multaprosenttia, se tuo lisätuloa viljelijän kukkaroon.

Juurikkaat ehjinä aumaan
Lopuksi täytyy vielä huomauttaa, että vaikka aumojen peittämisestä on selkeitä hyötyjä,
aumojen säilymiseen pystyään vaikuttamaan
myös muilla tavoilla. Yksi tärkeimmistä on juu-

TopTexin hyöty auman peittämisessä on sen
kyky ehkäistä tuulen aiheuttamia tappioita aumassa. Lisäksi TopTexillä peitetty auma kuivuu
hyvin sekä pysyy kuivana ja näin ollen myös
kosteuden ja pakkasen yhteisvaikutuksesta johtuva laadun aleneminen on pienempi verrattuna
peittämättömään aumaan.
Ruotsissa tehty aumauskoe toi myös esille aumauksen muita hyötyjä. Kun aumat oli siirretty
tehtaalle, havaittiin, että peitetyssä aumassa sokeriprosentti oli jopa noussut aumauksen aikana. Tämä johtui siitä, että juurikkaasta oli poistunut vettä, jolloin sokerin prosenttiosuus juu-

Kuva 2. Aumojen peittämisen vaikutus juurikkaiden jäätymiseen (SjT).
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rikkaiden huolellinen nosto. Juurikkaan huolellinen listintä ja mahdollisimman hellä nosto vaikuttavat sokerihävikkiin huomattavasti. Kuva
3. osoittaa kuinka paljon heikompi säilyvyys
rajusti nostetulla juurikkaalla on verrattuna
hellävaraisesti nostettuun juurikkaaseen. Sokerihävikki on kaksi kertaa suurempi rajusti noste-

tulla juurikkaalla verrattuna hellästi nostettuun
juurikkaaseen. Rajuuden erot selittyvät rulettien
pyörimisnopeudella. Mikäli juurikas kolhiintuu
turhaan, sen solukalvot hajoavat ja altistavat sen
pilaantumiselle. Näin ollen menetetään taas arvokasta sokeria. Voidaankin sanoa, että kunnollinen aumaus alkaa jo nostovaiheessa.

Kuva 3. Noston rajuuden vaikutus sokeritappioihin (Gently hande
led=hellävaraisesti nostettu, Agressively handled=rajusti nostettu,
Sugar loss= sokerihävikki, Accumulated temperature=lämpökertymä;
British Sugar Beet Ravie V69 No.3 Ian Hopkinson ja Dr. Keith Jaggard)

Sakari Malmilehto
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Käytä ympäristökorvausjärjestelmän maksimit
hyödyksi typpilannoituksessa

K

täjänä on juuren typpipitoisuuden lasku. Tämä
voidaan todeta myös juurikkaan amino-N pitoisuuksista, jotka ovat tasaisesti laskeneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana (Kuva 2.).

Suomen olosuhteissa juurikkaan mukana maasta poistuvan typen määrä on vaihdellut vuodesta riippuen noin 100–200 kg N/ha vuosina 2000–
2016 (Kuva 2). Juuren mukana maasta poistuu
keskimäärin 70 kg N/ha. Tämä typpimäärä on
alentunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana.
Koska juurisato ei ole pienentynyt, niin osa selit-

Naattisadon sisältämä peltoon jäävä typpi voidaan myös laskea lajikekoeaineistosta eri vuosilta. Typen määrää laskettaessa joudutaan
turvautumaan taulukkoarvoihin (Mavi) mm.
naatin typpi- ja kuiva-ainepitoisuuden osalta,
mutta viimeisiltä neljältä vuodelta (2013–2016)
näistä pitoisuuksista löytyy kattavasti vuosittaista mittaustulosta. Vuosina 2000–2008 naatissa peltoon jäi typpeä keskimäärin 98 kg N/ha,
mutta viimeisten kahdeksan vuoden keskiarvo
on laskenut tasolle 43 kg N/ha. Itse lehden typpipitoisuudessa ei ole tapahtunut ratkaisevaa
muutosta näiden vuosien aikana, vaan alenema

asvinjalostus on pystynyt parantamaan
juurikassatoja huomattavasti viimeisten
parinkymmenen vuoden aikana. Tämä
voidaan selvästi havaita satotasojen nousuna
myös Suomessa. Satotason noustessa juurikkaan
sadollinen osa eli juuri on kasvattanut osuutta koko kasvin massasta ja vastaavasti naatin
osuus on laskenut. Kuvasta 1. nähdään, miten
naatin suhteellinen osuus on laskenut vuosina
2000–2016 SjT:n lajikekokeissa.
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2. Juurikaan ottaman typen määrä (kg/
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osuus
(%)
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Kuva 1. Naa)sadon
(%) koko kasvin massasta.
Mita6u
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2000–2016.
Kuva
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vuosina 2000–2016.
vuosilta 2000–2016.
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perustuu lähinnä naattisadon biomassan laskuun. Aiemmin on laskettu, että naatin mukana peltoon jäävästä typestä voidaan huomioida
jopa 40 % seuraavan vuoden kasvin käyttöön
jääväksi typeksi. Tähän ajatukseen pohjaten nykyisestä naattisadosta voitaisiin laskea tulevan
typpeä seuraavan kasvin käyttöön vain noin 17
kg N/ha.
Kirjallisuudessa on laajasti todettu, että juurikas
tarvitsee vähintään 160 kg N/ha optimaalisen
sadon tuottamiseksi. Tätä arvoa on lähtökohtaisesti käytetty myös Suomessa perustasona, josta
juurikkaan typpilannoitusta on lähdetty tarkentamaan. Tarkennetussa typpilannoituksessa
tulee huomioida maasta vapautuva sekä esikasvista, karjanlannasta ja orgaanisesta lannoitteesta saatava typpi. Vähämultaisesta tai multavasta
maasta typpeä vapautuu keväällä hyvin pieniä
määriä (0–7,5 kg N/ha). Vasta runsasmultaisilta
ja erittäin runsasmultaisista maista typpeä voi
vapautua runsaammin (15–30 kg N/ha). Jos esikasvina on ollut vilja, pitää typpilannoitusta lisätä 10 kg N /ha, koska peltoon jäänyt olkimassa
hajotessaan käyttää maasta typpeä. Jos esikasvina on ollut juurikas, aikaisempien ohjeiden mukaan typpilannoitusta voitiin pienentää 40 kg N
/ha. Nyt kuitenkin pienennyksen tarve näyttäisi
olevan edellä mainittujen tulosten mukaan vain
17 kg N/ha.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen typpiporraskokeissa vuosina 2013–2016 saatujen tulosten
perusteella (Kuva 3.) on selvää, että optimaalinen lannoitustaso juurikkaalle on 140–160 kg N/
ha. Tällä lannoitus tasolla sokerisadossa saadaan
noin 700 kg/ha satovastetta 90 kg N/ha lannoitustasoon verrattuna. Käytettäessä laajempaa

SjT:n lannoituskoeaineistoa vuosilta 2000–2016,
haettiin satovasteen suuruutta juurisadon osalta
suuremmasta aineistosta. Ensin poimittiin erikseen kaikki kokeet, joissa typpilannoituksena
oli käytetty 90–100 kg N/ha ja toiseen ryhmään
kokeet joiden typpilannoituksena oli käytetty
140–160 kg N/ha. Tässä tarkastelussa ei huomioitu muuta pohjalannoitusta. Näitä tuloksia
vertaamalla eri vuosina keskimääräiseksi juurisadon satovasteeksi saatiin 6 t/ha. Vuosittainen
vaihtelu oli suurta, mutta keskimäärin 90–100 kg
N/ha lannoituksella saatiin juurisatoa noin 47 t/
ha ja vastaavasti 140–160 kg N/ha lannoituksella noin 53 t/ha. Talouden kannalta typpilannoituksella saavutettiin keskimäärin 150 € lisää
(Kuva 4). Juurikkaan hintana tässä esimerkissä
käytettiin 27,25 €/t.
Kasvin typen käytön tehokkuutta voidaan mitata monella tavalla ja monella yksiköllä. Yleisesti
sen arvioimista pidetään tärkeänä ympäristön
kannalta, mutta aivan yhtä tärkeää se on viljelijän talouden kannalta. Tehokkaan viljelymenetelmän ja tehokkaan satopotentiaalia ylläpitävän
lannoituksen lisäksi myös itse kasvin on oltava
tehokas. Juurikkaan on kasvina hyödynnettävä
optimaalisissa oloissa sille tarjotut panokset aina
parhaimmalla mahdollisella tavalla.
Vuosien 2013–2016 SjT:n typpiporraskokeissa
laskettiin satotulosten ja kasvinäytteiden perusteella myös juurikkaan typen käytön tehokkuus
seuraavasti: NUE (%) = Kasvin N kg/ha (lannoitettu) – kasvin N Kg /ha (0 lannoitus) / lannoitemäärän typellä (kg/ha). Tämä typen käytön
tehokkuutta kuvaava % luku on hyvin karkea
arvio kasvin kyvystä hyödyntää annettua lannoitetyppeä, mutta antaa suuntaa juurikkaan
Op.maalisella lannoituksella saavute;u lisä €
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Kuva 3. Vuosien 2013–2016 typpiporraskokeiden satotuloksista lasketut sokerisadot ja lannotustasojen
satovasteet.
keiden satotuloksista lasketut sokerisadot ja tuksella saavutettu sadon lisä (€) vaihtelee
suuresti. Keskimäärin lisäsadolla saadaan
lannotustasojen väliset satovasteet.
150 € .
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biologisesta typen tarpeesta. Keskimääräinen typen käytön tehokkuus oli koko koejaksolla 37 %.
Se on esim. viljaan verrattuna hyvä. Kuvasta 5.
voidaan nähdä, että typpilannoitusmäärän kasvaessa koko kasvuston ottama typpimäärä kasvaa aina noin 160 kg/ha asti. Sen jälkeen typpilannoitustason noususta huolimatta typpimäärän kasvua ei ole juurikaan havaittavissa. Sen
sijaan typen käytön tehokkuus laskee selvästi
korkeammilla typpilannoitusmäärillä.
Koevuosien välillä on toki suuriakin eroja sa-

Kuva 5. Neljän vuoden typpiporraskokeiden
tuloksista lasketut typen käytön tehokkuus
(%) ja juurikkaan kokonaistyppimäärä (kg/ha).

doissa ja kokonaistyppimäärissä, johtuen pelto- ja sääolosuhteista. Mutta kuten kuvasta 5.
voidaan havaita 90 ja 110 kg N/ha lannoituksella juurikas pystyy hyödyntämään yli 40 %
lannoitetypestä. Sen sijaan tulosten perusteella
korkealla typpilannoitusmäärällä (220 kg N /
ha) juurikas pystyy hyödyntämään vain noin 27
% lannoitetypestä. Tämä selittyy sillä, että juurikkaan kokonaistyppimäärä pysyy korkeillakin
lannoitustasoilla melko samalla tasolla vaikkakin kokonaisbiomassa kasvaa. Biologinen optimi juurikkaan typpilannoituksessa näyttä tulosten perusteella olevan meidän oloissamme 160
kg N/ha tasolla.
Juurikkaan typen otto jakaantuu koko kasvukaudelle ja keskimäärin juurikas ottaa kasvuoloissamme noin 160 kg typpeä. Juurikas on kaiken kaikkiaan tehokas typen käyttäjä ja juurikkaan typpilannoituksessa on suositeltavaa käyttää kaikki mahdollinen lannoituskapasiteetti.

Susanna Muurinen
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Koetuloksia Starttifosforin
käytöstä juurikkaalla

S

uomen juurikasmaiden fosforiluku on pitkäaikaisessa seurannassa ollut keskimäärin 25 mg/l, joka vastaa viljavuusluokkaa
hyvä tai korkea. On kuitenkin useita juurikasalueita ja erityisesti yksittäisiä peltolohkoja, joilla ei ole voitu käyttää fosforipitoisia lannoitteita
pitkään aikaan. Näiden peltojen fosforiluokka
on arveluttavan korkea.
Juurikas on fosforia paljon tarvitseva kasvi. Varsinkin juuren alkukehitys on kriittinen sadontuoton kannalta ja siihen kasvi tarvitsee fosforia.
Juurikassadon mukana pelloilta poistuu vuosittain noin 20–30 kg P/ha. Huoli arveluttavan
korkean fosforiluvun maiden lannoittamattomuudesta herätti kiinnostuksen starttifosforikokeiluun.
Kuvaan 1. on kerätty koetuloksia eri vuosilta,
jolloin kokeet ovat olleet lohkoilla, joiden viljavuusluokka fosforin osalta on arveluttavan

korkea. Kuvasta näemme, että vuosien välillä on
eroa satotasojen välillä. Mutta silti voidaan todeta, että jokaisena vuonna satovastetta on saatu
pienelläkin fosforilannoituksella. Parhaan sadon
saavuttamiseen on pääasiassa riittänyt 10–15 kg
P/ha lannoitus. Starttifosfori on keino tällaisen
pienemmän fosforimäärän käyttöön.
Nestemäistä starttifosforia käytetään laajasti
Yhdysvalloissa mm. juurikkaan viljelyssä. Siellä
käytön laajuus perustuu pohjoisimmilla viljelyalueilla siihen, että keväällä kylvöaikaan maaperä on vielä kylmää ja näin ollen kasvin fosforin
saanti maasta on heikkoa. Starttifosforilla pyritään siis parantamaan kehittyvän taimen fosforin saantia heti kasvukauden alussa. Yhdysvaltain eteläisimmillä viljelyalueilla vastaavaa hyötyä starttifosforista ei ole saatu. Tämän teorian
innoittamana starttifosforin käyttöä juurikkaalla
aloitettiin laajemmin testaamaan SjT:llä vuonna
2012.

Kuva 1. Maan fosforin ollessa
viljavuusluokassa Arveluttavan korkea saadaan satovastetta alhaisella fosforilannoituksella. Vuosien välillä eroja.
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Starttifosforikokeet
Starttifosforilla
suoritettiin
useampia kokeita heti vuonna 2012, ja käytännön viljelyyn
menetelmä otettiin jo vuonna
2013. Vuonna 2013 starttifosforin käyttöä tutkittiin myös käytännön viljelyksillä. Pitkäaikaiseksi koejärjestelyksi kuitenkin
vakiintui Starttifosforikoe, jossa
testataan eri fosforia sisältäviä
valmisteita kahdella käyttömäärällä 5 kg P/ha ja 10 kg P/
ha. Valmisteita verrataan tavalliseen NK- lannoitukseen ja vesikontrolliin, tämän lisäksi kokeessa on mukana rakeinen fosforilannoitus 5 kg P/ha lannoiteriviin sijoitettuna.
Kokeeseen on myöhemmin otettu mukaan myös
muutamia nesteenä sijoitettavia hivenravinnevalmisteita (Taulukko 1.)
Kaikkina koevuosina maaperän lämpötilaa ei ole
voitu mitata, joten sitä on pyritty korvaamaan
kylvöhetken lämpötilasummakertymällä (Kuva
2.). Korkeammilla lämpötilasummakertymillä
myös maa on jo todennäköisesti ehtinyt lämmetä enemmän alhaisempiin lämpötilasummiin
nähden. Kuvan 2. tulosten perusteella voidaan
todeta, että alhaisemmilla lämpötilasummakertymillä nestemäiset starttifosforikäsittelyt ovat
tuottaneet enemmän satovastetta kuin rakeinen
fosforilannoitus.
Ajatus starttifosforin hyödyistä erityisesti arveluttavan korkeissa viljavuusluokissa tulee esille ja saa tukea Kuvan 3. tuloksista. Kuvaajasta
voimme nähdä, että kaksi eri tasoista starttifosfo-

Kuva 3. Maan fosforipitoisuuden
vaikutus starttifosforin tehoon.
rikäsittelyä (P5 ja P10) erottuvat selvimmin edukseen arveluttavan korkeissa fosforiluokissa. Ne
tuovat satovastetta noin 100–200 kg/ha enemmän kuin rakeinen lannoite. Vastaavasti muutaman vuoden kokeilu muiden hivenlannoitteiden
nestemäisellä sijoittamisella ei selvästikään ole
riippuvainen maan fosforipitoisuudesta.
Kuluneiden viiden vuoden aikana on koesarjassa
testattu useita nestemäistä fosforia sisältäviä valmisteita. Taulukosta 1. voimme nähdä kokeissa
olleet valmisteet ja käytetyt määrät. Kun kaikki
testatut valmisteet on ryhmitelty Taulukon 1.
mukaisesti ja vuosien keskimääräiset sokerisadot kg/ha on laskettu, Kuvan 4. tuloksista havaitaan, että suurimman sokerisatovasteen viidenvuoden keskiarvona laskettuna tuotti 10 kg
P/ha, noin 300 kg/ha. Yksittäisistä valmisteista
voidaan todeta, että Yaran markkinoille tuoma
valmiste Ferticare, jota on testattu jokaisena koevuonna, on toiminut kokeessa vuosittain hyvin.
Lisäksi pidempään kokeessa testattuja valmisteita ovat PowerStart ja Polyfosfaatti. Niiden keskimääräisiä sokerisatotuloksia
voimme nähdä kuvissa 5a ja 5b.
Starttifosforilisäys 10 kg P/ha
on tuottanut selvästi parempaa
satovastetta kuin 5 kg P/ha.

Starttifosforilaitteistot

Kuva 2. Lämpötilan vaikutusta starttifosforin tehoon
arvioitu lämpötilasummakertymän kautta.

Valmisteiden testauksen ohella, on nestemäisen starttilannoitteen levitysmenetelmää ja
-kalustoa paranneltu ja rakennettu vuosittain. Juurikassaran
sivuillakin on esitelty useampaan otteeseen erilaisia teknisiä
Juurikassarka • Betfältet 1/2017 –
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Kuva 4. Eri käsittelyjen Sokerisadot viiden vuoden keskiarvona.

Teoreettisen ajatuksen takana nesteen sijoittamisesta siemenriviin on
ollut se, että se saadaan sijoitettua
mahdollisimman lähelle siementä. Se takaa kehittyvälle juurelle
parhaimman mahdollisen fosforin
saannin. Tämä on monissa koneratkaisuissa kuitenkin aiheuttanut
haastetta, koska maa on kastunut
liikaa liian lähellä kolopyörää,
jolloin vaarana on ollut kolopyörän
tukkeutuminen. Tässä tilanteessa ei
saavuteta hyötyä vaan tappiot ovat
suuret. Niinpä neste on koitettu
saada sijoitettua siemenriviin suuntaamalla se poispäin kolopyörästä.
Tämä menetelmä on vähentänyt
selvästi tukkeutumisongelmaa ja
antanut silti hyviä tuloksia starttifosforin tehosta.

Sokerisato kg/ha

ratkaisuja nesteen käyttöön, myös
kylvökoneiden valmistajilta löytyy
nykyään valmiita nesteen käyttöön
soveltuvia ratkaisuja.

Sokerisato kg/ha
9600
9500
9400
9300
9200
9100
9000
8900
8800
8700
8600
8500
P0

P0m

PR5

testattuja valmisteita.

Taulukko 1. Vuosina 2012-2016 Star5fosforikokeessa testa8uja valmisteita.

2012
P0

2013

NK-lannoitus
Fer?care
PowerStart

P5

P10
PR5

Fer?care
Polyfosfaa5
Fosforiravinne

NK-lannoitus
Vesi
Fer?care
PowerStart
Fosforihappo
NxtTerra
Solatrel
Fer?care
Solatrel
NxtTerra
Fosforiravinne
Star5ravinne

2014

2015

2016

NK-lannoitus
Vesi
Fer?care
PowerStart
Fosforihappo
HiPhos

NK-lannoitus
Vesi
Fer?care
PowerStart
Fosforihappo
Polyfosfaa5

Fer?care
HiPhos

Fer?care
Polyfosfaa5

NK-lannoitus
Vesi
Fer?care
PowerStart
Fosforihappo
Polyfosfaa5
R-neste
Fer?care
Polyfosfaa5

Fosforiravinne

Fosforiravinne
Na-liuos
Mantrac
Bortrac

P0m
P0
P5
P10
PR5
P0m

Fosforiravinne
R-rakeinen
Na-liuos
Mantrac
Bortrac

Kontrollikäsi-ely
Käsi-ely jossa siemenriviin on lisä-y 5 KgP/ha nesteenä
Käsi-ely jossa siemenriviin on lisä-y 10 KgP/ha nesteenä
Käsi-ely jossa lannoiteriviin on lisä-y 5 KgP/ha rakeisena lannoi-eena
Käsi-ely jossa siemenriviin on lisä-y nesteenä jotain muuta ravinne-a kuin fosforia

Susanna Muurinen
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P5

Taulukko
1. Vuosina
2012–2016
Starttifosforikokeessa
Kuva
4. Eri käsi.elyjen
Sokerisadot viiden
vuoden keskiarvona.

Kuvat 5a ja 5b. Viiden vuoden
keskiarvo eri valmisteiden sokerisadoista kahdella eri lannoitemäärällä 5 ja 10 kg P/ha.
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Conviso Smart©
– uusi menetelmä tulossa
sokerijuurikkaan rikkakasvien
torjuntaan
Bayer CropScience ja KWS SAAT ovat kehittäneet sokerijuurikkaan
rikkakasvien torjuntaan uuden menetelmän. Siihen kuuluu uusi juurikkaalle
tarkoitettu rikkakasvien torjunta-aine Conviso One ja Conviso Onea
kestävä sokerijuurikaslajike. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
hyväksyi Conviso One -valmisteen 8.3.2017 rikkakasvien torjuntaan
Conviso One -kestävältä sokerijuurikkaalta. Sitä vastoin kestäviä
lajikkeita ei ole vielä rekisteröity ja niiden testaaminen jatkuu SjT:n
lajikekokeissa seuraavina vuosina. Lajikkeiden markkinoille tulemista
saadaan vielä odottaa 2019–20 asti.

C

onviso One sisältää kaksi tehoainetta,
lehtivaikutteisen foramsulforonin (50
g/l) ja sekä lehti- että maavaikutteisen
tieenikarbaksoni-metyylin (30 g/l). Niiden teho
perustuu siihen, että ne estävät rikkakasveissa
aseto-laktaasi-syntetaasi entsyymin toiminnan
(ALS-inhibiittori). Rikkakasvit eivät pysty muodostamaan niille tärkeitä aminohappoja ja niiden
kasvu heikentyy ja lopulta ne kuolevat. Conviso
kuuluu pienannosherbisideihin, niin kutsuttuihin gramma-aineisiin. Se kuuluu samaan tehoaineryhmään B kuin viljojen ja öljykasvien pienannosaineet. Tällöin käytettäessä tämän tyyppisiä
valmisteita useamman vuoden ajan samalla lohkolla, riski kestävien rikkakasvikantojen muodostumiselle kasvaa. Torjunta-aine resistenssin
ehkäisemiseksi Convison käyttö vaatii erityistä
tarkkuutta ja hyvää suunnittelua viljelykiertoon.
On suositeltavaa käyttää toisen vaikutustavan
omaavien valmisteiden käyttöä osana Convisoohjelmia ja viljeltäessä esim. viljaa juurikkaan
jälkeen. Tällöin esim. Tramat ja Betanalit sopivat

Kuva 1. Rikkakasvikasvusto ennen Conviso
One -ruiskutusta 1.0 l/ha annoksella.
hyvin ohjelmiin Convison kanssa juurikkaalla,
ja viljalla tulee käyttää muun tyyppisiä valmisteita kuin gramma-aineita.
Juurikassarka • Betfältet 1/2017 –
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käytettävä öljyä (0.3–1.0 l/ha kevyillä mailla ja
savi- ja multamailla 0.5–1.5 l/ha). Vesimäärä on
100–300 l/ha.

Kuva 2. Convison One -teho rikkakasveissa
näkyy melko hitaasti. Matarat ovat jo lähes
kuolleet ja peipit ovat jo kellastuneet ja niiden
kasvu on pysähtynyt.

Kestävä juurikas
Juurikkaan kestävyys perustuu siihen, että
juurikkaan geenistössä on tapahtunut muutos normaalin solunjakautumisen yhteydessä.
Tapahtunut geenimuutos todettiin juurikkaan
solukkoviljelyssä, joka kesti ALS -herbisidiä.
Yhden solun 1.5 biljoonasta todettiin kestävän
torjunta-ainetta ja tämä loi pohjan kestävän juurikkaan jalostamiselle. Ruiskutuksissa on oltava
erittäin tarkkana, sillä tavallinen juurikaslajike
tuhoutuu täysin, jos se ruiskutetaan Conviso
Onella. Sitä vastoin Conviso One -kestävä lajike kestää normaaleilla lajikkeilla käytettäviä
torjunta-aineita ja niiden tankkiseoksia. Viime
vuonna KWS:n Conviso One -kestävä lajike oli
ensimmäistä kertaa SjT:n lajikekokeissa.

Ensimmäinen ruiskutusajankohta jaetussa käsittelyssä on 0.5 l/ha annoksella ollut noin viikkoa normaaliruiskutusajankohtaa myöhemmin.
Jaettu käsittely on tehtävä rikkakasvien ollessa
2–4-lehtiasteella. Toinen käsittely tehdään 10–14
vrk kuluttua. Kertakäsittely 1.0 l/ha tulee tehdä
rikkakasvien ollessa korkeintaan 6-lehtiasteella. Convison käyttö antaa viljelijälle enemmän
joustoa rikkakasviruiskutuksen ajankohtaan ja
vähentää ruiskutuskertoja. Lisäksi menetelmä
on ympäristöystävällinen käyttömäärien ollessa
alhaisia.
Conviso on hellävarainen juurikkaalle. SjT:n
kokeissa Conviso-ruiskutuksen ei ole havaittu
aiheuttavan juurikkaalle kasvustovioitusta eikä
kasvun hidastumista minään koevuonna.

Vesistö- ja pohjavesirajoitus
Conviso Onea ei saa käyttää pohjavesialueilla (I
ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä 30–100
m levyinen, valmisteella käsittelemätön, suojavyöhyke. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla on
jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 10 m suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa valmisteen
vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta,
suojaetäisyyttä ei voida kaventaa käyttämällä
tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia.

Käyttö ja ruiskutusmäärät
Jos sokerijuurikasta viljellään joka kolmas vuosi tai harvemmin samalla lohkolla Conviso One
-käsittely voidaan tehdä joko jaettuna 2 x 0.5 l/
ha tai kertakäsittelynä 1 x 1.0 l/ha. Kun juurikasta viljellään joka vuosi tai joka toinen vuosi
samalla lohkolla, kestävien rikkakasvikantojen
kehittymisen estämiseksi Conviso Onea tulee
käyttää jaettuna käsittelynä 2 x 0.375 – 0.5 l/ha
seoksena Tramatin, Betanal-valmisteiden ja Goltixin kanssa. Käsittelyjä saa olla enintään kaksi
jaetussa käsittelyssä ja yksi, kun ruiskutetaan
kerta-annoksella. Conviso Onen kanssa on aina

20

– Juurikassarka • Betfältet 1/2017

Kuva 3. Conviso One -ruiskutus 0.5 l/ha + öljy
0.5 l/ha tehty 2.6.2016 ja 15.6.2016.

Torjuntatehokkuus
Conviso-ohjelmilla saavutetaan laaja teho yksivuotisiin rikkakasveihin. Torjuntatehot ovat
olleet mataraan, peippiin, pelto-orvokkiin,
piha- ja kiertotattareen, peltosaunioon ja muihin
yksivuotisiin rikkakasveihin erittäin hyviä. Savikkaan valmisteen teho on ollut hieman alhaisempi verrattuna muihin rikkakasvilajeihin. Sen
vuoksi mahdollisesti suositellaan, että Goltix
700 SC:tä lisätään 0.5 l/ha tai 0.75 l/ha Convison kumppaniksi savikkatehon parantamiseksi.
Conviso torjuu myös monivuotisia rikkakasveja
ja lisäksi jääntikasveja, kuten rapsi, auringonkukka ja peruna. Conviso tehoaa myös heinämäisiin rikkakasveihin, kuten juolavehnään.
SjT:n kokeissa ei ole ollut mahdollisuutta testata
Convison tehoa villijuurikkaaseen, mutta sen on

todettu ulkomaisissa kokeissa torjuvan myös
niitä.

Milloin käytäntöön
Bayer CropScience rekisteröi Conviso One -valmisteen maaliskuussa 2017 Suomessa. Lisäksi
on mielenkiintoista, että tänä kesänä Conviso
Smart -menetelmää testataan ensimmäisen kerran kahden viljelijän pellolla, jotta siitä saadaan
enemmän käytännön kokemusta. Conviso Onea
kestävien lajikkeiden testaaminen jatkuu SjT:n
lajikekokeissa seuraavina vuosina.
Uusi ratkaisu juurikkaan rikkakasvitorjuntaan
ei ole vielä kaikilta osin valmis. Sitä testataan
yhä ja varsinaiseen markkinoille tulemiseen menee aikaa eikä tarkkaa aikataulua vielä tiedetä.

Huomioitava Conviso-ohjelmissa
•
•
•
•
•
•

Resistenssin ehkäiseminen kaikilla viljelykasveilla koko viljelykierron ajan.
Käytettävä muilla viljelykasveilla toisen vaikutustavan omaavia valmisteita.
Viljelykierto ja tankkiseokset juurikkaalla resistenssin ehkäisemiseksi.
Pohjavesirajoitus.
Normaali lajike tuhoutuu täysin, jos ruiskutetaan Conviso One:lla.
Tarkkuus ja huolellisuus kaikissa juurikkaan rikkakasviruiskutuksissa.

Marja Turakainen

Kasvinsuojeluohjeet
Kesän 2017 kasvinsuojeluohjeet löytyvät
SjT:n kotisivuilta www.sjt.fi.
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Juurikasankeroinen
peltomaan kerroksissa

K

ysta-juurikasankeroinen on juurikkaan
merkittävin maassa elävä tuholainen. Se
säilyy maassa kystina, jotka kestävät hyvin pakkasta ja kuivuutta. Kystat ovat kestoasteita, joiden sisällä on satoja ankeroisen toukkia,
jotka voivat säilyä elinkykyisinä jopa 15 vuotta. Kystojen sisällä olevien munien ja toukkien
määrä ilmoitetaan 100 g maata kohti ja se kuvaa
kyseisen lohkon ankeroistasoa. Määrän perusteella voidaan tarkemmin arvioida ankeroisen
satoa alentavaa vaikutusta lohkolla tulevina
vuosina. Runsas ankeroismäärä alentaa normaalin sokerijuurikaslajikkeen satoa voimakkaasti,
kun taas ankeroisia sietävän sokerijuurikaslajikkeen satoon ne vaikuttavat vähemmän. On kuitenkin huomattava, että myös sietävän lajikkeen
juurissa ankeroinen lisääntyy. Sen vuoksi niiden
käyttö ei vähennä ankeroisen määrää lohkolla.

Ankeroisen elinkierto
Ankeroisen täydellinen elinkierto vaatii maan
lämpötilasummaksi 465°C (maaperän lämpötilasumma= maaperän päivittäisestä keskilämpötilasta (°C) vähennetään 8 °C ja lasketaan niiden
summa). Viime kasvukauden lämpötiladata kerättiin 10 cm syvyydeltä maaperästä Germinin
Tinytag-dataloggerilla.

Maanäytteiden otto
Tarkoituksena oli tutkia, mitkä ovat pinta- ja
pohjamaan ankeroistasot. Maanäytteet otettiin
yhteensä 44 eri lohkolta vuosina 2014–16. Savimailta näytteet otettiin lohkoilta, jotka sijaitsivat Perniössä, Salossa, Sauvossa ja Kemiössä ja
vastaavasti kevyiden kivennäismaiden näytteet
lohkoilta Köyliössä, Turengissa, Rengossa, Hämeenlinnassa ja Kuusjoella. Lohkot olivat samat,
jotka olivat vuonna 2010 mukana ankeroiskartoituksessa. Pintamaan näytteet otettiin muokkauskerroksesta (0–30 cm). Pohjamaanäytteen
(31–60 cm) ottamista varten kaivettiin kuoppa ja
pohjamaasta otettiin useampi osanäyte. Kaikkiaan kuoppia oli neljä eri puolilla lohkoa.

Pinta- ja pohjamaiden ankeroismäärät
vuoden 2010 ankeroisluokkien mukaan
Kuvassa 2 on esitetty vuoden 2010 lohkojen ankeroismäärät eri ankeroisluokissa ja kuvassa
3 samoilta lohkoilta vuonna 2014–16 otettujen
maanäytteiden ankeroismäärät sijoitettuna samoihin ankeroisluokkiin.
Kun verrataan ankeroismääriä eri ankeroisluokissa vuonna 2010 (kuva 2) samoilla lohkoilla
kuin vuosina 2014–16 (kuva 3) havaitaan, että

Kuva 1. Maaperän keskilämpötila
(lpt) ja lämpötilasumma vuonna
2016. Kyseinen kesä oli Suomessa
lämmin ja maan lämpötilamittaustulosten perusteella kaksi uutta
kysta-ankeroisen sukupolvea on
ehtinyt kehittymään kasvukauden
aikana (nuolet = 1. sukupolvi 465
°C ja 2. sukupolvi 930 °C).

22

– Juurikassarka • Betfältet 1/2017

Kuva 2. Pintamaan ankeroismäärä
eri luokissa vuonna 2010 (lähtötilanne).

Kuva 3. Vuonna 2014–16 otettujen
pinta- ja pohjamaan näytteiden
ankeroismäärät samoissa ankeroisluokissa kuin lohkot olivat vuonna
2010.

Kuva 4. Vuonna 2014–16 pintamaiden ankeroismäärät eri ankeroisluokissa.

korkeammissa luokissa III–V ankeroistasot ovat
samoilla lohkoilla alentuneet merkittävästi ja
luokassa II myös hieman. Tilanne selittyy tilojen viljelykierrolla. Tilat, joilla on ollut korkea
ankeroistaso ovat aloittaneet ankeroislohkoilla
monipuolisen viljelykierron ja saneerauskasvien
käytön. Sitä vastoin luokissa 0–I, on tapahtunut
ankeroismäärän nousua. Tätä nousua voi selittää se, että alhaisemman ankeroistason tiloilla ei
tilannetta ole tiedostettu.
Kuvan 3 tulosten mukaan kaikissa ankeroisluokissa löytyi lohkoja, joiden pohjamaassa oli
ankeroista. Kuitenkaan kaikilla lohkoilla ei pohjamaassa ollut ankeroista (17 lohkoa). Korkeimmassa ankeroisluokassa V oli vastaavasti korkeimmat pohjamaan ankeroismäärät suhteessa
pintamaan määriin. Muissa luokissa pohjamaan

ankeroismäärät olivat alhaisemmat. On huomattava, että luokassa 0 pohjamaassa oli enemmän
ankeroista kuin pintamaassa. Tulos johtui siitä,
että yhdellä lohkolla pohjamaan ankeroismäärä
oli 43 munaa ja toukkaa/100 g maata, kun muuten keskiarvo olisi ollut samaa luokkaa kuin pintamaassa.

Vuoden 2014–16 lohkojen pintamaiden
ankeroismäärät
Vuosina 2014–16 otettujen pintamaanäytteiden
ankeroismäärät luokissa 0–IV olivat lähes samoilla tasoilla kuin vuonna 2010, mutta merkittävää on se, että yhtään lohkoista ei enää ollut
korkeimmassa ankeroisluokassa V (kuva 4).
Jos vertaillaan lohkojen lukumääriä eri luokissa,
havaitaan, että vuonna 2014–16 korkeimmissa
Juurikassarka • Betfältet 1/2017 –
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Kuva 5. Savimaiden ja kevyiden
kivennäismaiden pohjamaan ankeroismäärät, sijoitettu eri ankeroisluokkiin pintamaan ankeroismäärän perusteella.

Taulukko 1. Lohkojen lukumäärät ankeroismäärien perusteella vuonna 2010 ja 2014–16 eri
ankeroisluokissa.
Ankeroisluokat
0
I
II
III
IV
V

2010
5
9
5
7
10
8

2014–2016
5
22
7
5
5
0

ankeroisluokissa oli vähemmän lohkoja verrattuna vuoteen 2010 (taulukko 1). Selvästi eniten
lohkoja oli siirtynyt luokkaan I.
Tulosta selittää se, että viljelykiertoa on monipuolistettu ja saneerauskasvit on otettu viljelyyn
tiloilla, joilla ankeroistaso oli korkea.

Pohjamaan ankeroismäärä eri maalajeilla pintamaan ankeroisluokkien
mukaan
Tulosten perusteella savimaiden pohjamaassa
oli eniten ankeroista ja taso oli huomattavasti
korkeampi kuin kevyillä mailla paitsi luokassa

0, jossa kevyillä mailla oli enemmän ankeroista
(kuva 5). Pintamaan korkealla ankeroistasolla
oli selvä vaikutus pohjamaan ankeroistasoon, se
oli korkein pintamaan ankeroisluokissa III–IV
(kuva 5).

Johtopäätöksiä
Tulosten perusteella voidaan todeta, että pintamaan ankeroismäärä ei aina anna täyttä kuvaa
pellon ankeroistilanteesta. Juurikasmailla aloitetusta viljelykierrosta huolimatta syvemmällä
maassa voi olla huomattava määrä ankeroista
ja se toimii ankeroisreservinä, josta se siirtyy
isäntäkasvin juureen. Tästä syystä juurikasmaiden ankeroistilannetta olisi syytä tarkkailla viljelykierrossa, vaikkei selviä ankeroisongelmia
lohkolla esiintyisikään. Mitä varhaisemmassa
vaiheessa ankeroista päästään torjumaan, vältetään syvämaan ankeroisreservin muodostuminen ja tilannetta pystytään hallitsemaan monipuolisella viljelykierrolla. Mikäli syvämaan
ankeroisreserviä on päässyt muodostumaan,
viljelykiertoon suositellaan ankeroisenkestävää
öljyretikkaa, koska syväjuurisena kasvina se
pystyy saneeraamaan maata myös syvemmistä
maakerroksista.

Taulukko 2. Ankeroisluokat ankeroismäärien mukaan. Luokitus pohjautuu Saksassa käytössä olevaan luokitteluun.
Ankeroisluokat
0
I
II
III
IV
V

Munaa ja toukkaa/100 g maata
0
1–250
251–500
501–1000
1001–2500
yli 2500

Marja Turakainen
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Kuvaus
Puhdas
Hyvin vähän ankeroista
Vähän ankeroista
Selvästi ankeroista
Erittäin paljon ankeroista
Paljon ankeroista

2017

Muokkauskoe vuodelle

J

o pitkän aikaa on sokerijuurikkaan viljelijöiden keskuudessa vellonut keskustelu optimaalisesta muokkauksesta ja vanhaa totuutta, jonka mukaan syyskyntö on juurikasmaalle
ainoa oikea vaihtoehto, on alettu kyseenalaistamaan. Viljelijät ovat jo tietyillä lohkoilla lähteneet kokeilemaan esimerkiksi Saksassa yleistä
kevennettyä muokkausta ja saaneet hyviä tuloksia. Kuten eivät vuodet niin eivät pellotkaan
ole veljiä keskenään. Monilla viljelijöillä onkin
vahva näkemys siitä, millainen muokkaus sopii
juuri heidän pelloilleen. Kuten kuuluukin!
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on syksyllä perustanut kahdelle erilaiselle koelohkolle
kokeen, jossa verrataan erilaisia syysmuokka-

uksia. Mukana vertailussa ovat kyntö, lautasmuokkaus, kultivointi ja lapiorullamuokkaus.
Lisäksi kevääksi on tarjolla myös suorakylvöä
ja kevätlautasmuokkaus. Tarkoituksena on selvittää, onko suuressa suosiossa oleva syyskyntö edelleen paras vaihtoehto sokerijuurikkaan
syysmuokkaukseen, vai löytyykö muitakin varteenotettavia vaihtoehtoja. Tiedossa on jo, että
maan rakenteen ”yleiskunnolla” on suuri merkitys kokeen tulosten kannalta. Koska sokerijuurikas tarvitsee pitkän kasvuajan, on pellolle mentävä heti, kun maan vesitalous sen sallii. Onkin
mielenkiintoista seurata, millaisia eroja kokeesta
saadaan.
Koetuloksia odotellessa!

Sakari Malmilehto
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JUNO-hankkeen palaute
JUNO-hankkeen sähköinen palautekysely toteutettiin Sucroksen ITjärjestelmän avulla ja oli täytettävissä 2.–22.12. Kyselyn toteuttaminen
koulutuspäivän ulkopuolella auttoi tavoittamaan myös niitä viljelijöitä,
jotka eivät ole osallistuneet koulutuksiin. Kysely lähetettiin kaikille
juurikkaanviljelijöille, joista 285 täytti kyselyn. Vastausprosentti oli 34,
jota voidaan pitää erinomaisena.

Palautteessa kysyttiin seuraavaa:
• Mihin JUNO-tapahtumiin vastaaja on osallistunut?
• Onko vastaaja kokenut saavansa uutta tietoa
koulutuksissa?
• Kuinka tärkeää koulutusten järjestäminen on?
• Miksi vastaaja ei ole osallistunut hanketapahtumiin?
• Mikä olisi paras ajankohta koulutusten järjestämiseen?
• Taustatietoja
• Vapaa palautekenttä
Vastanneista suurin osa (93 %) oli miehiä. Kolmannes vastaajista oli 46–55-vuotiaita, viidennes
36–45 vuotiaita ja toinen viidennes 56–65-vuotiaita. Sokerijuurikasta vastaajat olivat viljelleet
keskimäärin 17 vuotta, mutta vaihteluväli oli laaja, 0–55 vuotta. Koulutuksiin osallistuneet olivat
viljelleet juurikasta hieman kauemmin (18 vuotta), kuin osallistumatta jättäneet (16,5 vuotta) ja
ero oli tilastollisesti merkitsevä (P=0,030). Pääosa
vastaajista asui Varsinais-Suomessa (47 %) ja
Satakunnassa (36 %). Vastanneita asui kuitenkin
kaikissa juurikkaanviljelymaakunnissa.

Koulutusten järjestäminen tärkeää
Vastanneista 85 oli käynyt hankkeen koulutuksissa, 200 ei. Keskimäärin koulutuksiin osallistuneet olivat käyneet kahdessa koulutuksessa.
Koulutuksessa käyneistä 99 prosenttia koki
saaneensa koulutuksissa uutta tietoa ja heistä 98

prosenttia piti vastaavien koulutusten järjestämistä melko (46 %) tai erittäin tärkeänä (52 %).
Myös lähes kolmannes niistä viljelijöistä, jotka
eivät olleet osallistuneet koulutuksiin, koki saaneensa koulutuksista uutta tietoa. Nämä vastaajat olivat todennäköisesti tutustuneet hankkeen
koulutussisältöön SjT:n kotisivuilla. Koulutuksiin osallistumattomista viljelijöistäkin 88 prosenttia piti vastaavien tilaisuuksien järjestämistä
melko tai erittäin tärkeänä.
Kyselyyn vastanneilta kysyttiin syytä siihen,
miksi ei ollut osallistunut koulutustilaisuuksiin.
Useimmiten syynä oli, että koulutuksen ajankohta ei sopinut vastaajalle (34 %) tai että vastaajalla ei ollut aikaa osallistua koulutuksiin (28 %).
Jonkin verran poisjäännin syyksi raportoitiin
myös liian pitkää matkaa (18 %) tai aiheen soveltumattomuutta/mielenkiinnottomuutta (14 %).
Muutama viljelijä koki (2 %), ettei ollut saanut
riittävästi tietoa siitä, milloin ja missä koulutuksia järjestetään.
Koulutuksen ajankohtaa kysyttäessä vastaukset jakautuivat melko tasaisesti aamupäivän
(44,1 %), iltapäivän (35,1 %) ja illan (virka-ajan
jälkeen) (33,0 %) välillä. Aamupäivä voitti niukasti. Olisi ollut mielenkiintoista tietää, osallistuvatko viljelijät mieluummin koko päivän kestäviin vai puolipäiväisiin koulutuksiin, mutta
sitä kohtaa ei valitettavasti tullut sisällytettyä
kyselylomakkeeseen.

Tiina From
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JUNO-hankkeen
loppuvuoden ohjelma
Pellonpiennarpäivä: Kevätmuokkaus
• Ke 12.4.2017 klo 12–15
• Lapintie 304, Hinnerjoki, Eura
• Asiaa maaperästä, auran säädöt, muokkausnäytöksiä
Pellonpiennarpäivä: Juurikasankeroinen ja villijuurikas
• Ke 5.7.2017 klo 12–15
• Räpin koetila, Huhdintie 32 B, Köyliö
• Ankeroislajikekokeet, ankeroispaineen havaitseminen ym.
Koulutus: Maanrakenne ja maalajit
• Marraskuun alku
• Säkylä ja Paimio (tai Kaarina)
• Kerstin Berglund, SLU (Ruotsin maatalousyliopisto)

ROBOCROP

KAMERAOHJATUT SUURNOPEUSHARAT
Englantilaisen Garford Farm Machineryn valmistamissa RoboCrop-haroissa hyödynnetään viimeisintä
kameratekniikkaa, jonka avulla kasvustot voidaan
harata erittäin tarkasti - jopa 15 km/h nopeudella.
Kamera seuraa samanaikaisesti useampaa kasvuriviä, joten esim. aukkopaikat kasvustossa eivät
vaikuta haraustulokseen. Kamera välittää tiedon
rivin sijainnista ohjausyksikölle, jonka ohjaamana
hara säätyy tarkasti seuraamaan rivejä. Hara
voidaan asentaa joko traktorin eteen tai taakse
ja sen leveys ja yksiköiden lukumäärä määräytyy
käytössä olevan kylvökoneen leveyden mukaan.

PARANNA

PELTOSI KASVUKUNTOA

CONTRA

AGRONOM

REHUÖLJYRETIKKA
• Moniresistentti
• Saneerausluokka 1

REHUÖLJYRETIKKA
• Ankeroistorjuntaan
• Saneerausluokka 2

• parantaa maan rakennetta
• sitoo ravinteita
• tukahduttaa rikkakasvit
• torjuu ankeroisia
• pienentää kasvitautipainetta

VALKOSINAPPI

VETO

• Ankeroistorjuntaan
• Saneerausluokka 1

MAAHANTUONTI JA MYYNTI: S.G. NIEMINEN OY

Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa • p. 030 650 50 • fax 030 650 5405 • www.sgnieminen.fi
Myynti: Pasi Myllymäki, p. 030 650 5202, pasi.myllymaki@sgn.fi

www.sgnieminen.fi
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2nd International Consulting Meeting

Kansainvälinen
konsulenttitapaaminen
Berliinissä 24.–25.1.2017
Tammikuun lopulla toimijoita Nordzucker-konsernin eri maiden
maatalousosastoilta ja tutkimuslaitoksilta kokoontui Berliiniin
jakamaan ja vaihtamaan uusimpia tutkimustuloksia. Järjestäjänä
toimi tohtori Andreas Windt, joka vastaa konsernin koetoiminnasta.
Tapaamisen tarkoituksena oli verrata eri maissa saatuja
tutkimustuloksia keskenään, ja ennen kaikkea sitoa tutkimustoimintaa
vahvemmin maatalousosastojen tarjoamaan neuvontapalveluun.

K

aksipäiväinen tapaaminen sisälsi lukuisia eri teemakokonaisuuksia, joista tässä
lehtijutussa ja myös muualla lehdessä
nostetaan esiin suomalaisen juurikkaanviljelyn
kannalta merkittävimpiä tai muuten kiinnostavimpia aiheita.
Kuten Suomessakin, myös Liettuassa tehdyissä
tutkimuksissa havaittiin ankeroista sietävien
lajikkeiden viljelyn aiheuttama merkittävä sadonlisä pelloilla, joilla ankeroispainetta esiintyy. Esityksessä korostettiin ankeroistutkimusten tekemisen tärkeyttä, sillä tuntemalla pellon
ankeroistilanne, voidaan lajikevalinnat tehdä
järkevästi ja oikein perustein. Tapaamisessa keskusteltiin kattavasti myös yksipuolisen kasvinsuojeluaineiden käytön aiheuttamasta riskistä
resistenssien syntymiselle. Paras tapa ehkäistä
resistenttien kantojen kehittymistä on käyttää
valmisteita vaihtelevasti eri tehoaineryhmistä.
Lisäksi on muistettava, ettei resistenssiriski koske vain rikkakasvintorjunta-aineita vaan myös
tauti- ja tuholaistorjunta-aineita.
Kevennetyn muokkauksen käytöstä juurikkaalla oli tehty vertailevia kokeita Slovakiassa.
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Tutkimuksessa arvioitiin rinnakkain erilaisia
muokkausmenetelmiä ja niiden yhdistelmiä.
Vastaavaa tutkitaan myös Suomessa paikallisiin
maalajeihin ja olosuhteisiin pohjautuen, ja siitä
kerrotaan tarkemmin muualla tässä lehdessä.
Samaten tapaamisessa perehdyttiin osaltaan
myös uudenlaiseen Conviso Smart -viljelymenetelmään ja sen aikaansaamiin viljelymahdollisuuksiin, sekä Suomessa erittäin tärkeään aiheeseen, onnistuneeseen juurikkaiden aumaukseen ja siihen liittyvien muuttujien vaikutuksiin.
Myös näitä aiheita kuvataan tarkemmin muualla tässä lehdessä.
Suuren kysynnän ja kasvavien markkinoiden
vuoksi myös Nordzucker on ottamassa osassa
Saksan ja Tanskan tehtaitaan tuotantoon luonnonmukaisesti tuotetun sokerin. Kysynnän
ollessa huomattavasti tarjontaa suurempi on
luomusokeri hintatasoltaan houkutteleva vaihtoehto sekä teollisuudelle että viljelijöille. Oman
haasteensa tuotannolle tuovat kuitenkin tavanomaiseen verrattuna kolmanneksella putoava
hehtaarisato (75 tn  50 tn) ja rikkakasvien torjuntaan vaadittava työmäärä. Käsin tehtynä rikkakasvien torjunnan kustannus onkin luomussa

Kuva: Matthias Schulte

Kansainvälisen Nordzucker-tapaamisen osallistujat Berliinissä.

laskettu olevan yli puolet kaikista kustannuksista. Työmäärän osalta luomutuotanto onkin
tavallaan paluu 1970-luvulle, vaikka nykyisellä
haratekniikalla rikkakasvien mekaaninen torjunta onnistuukin kohtalaisen hyvin.
SjT:n Susanna Muurinen esitti tuloksia Calciprill-liitukalkin vaikutuksesta sokerisatoon.
Koetulosten valossa Calciprillin käyttö nosti
maan pH:ta, vaikkakaan ei merkittävästi. Sokerisatoon ko. tuotteella oli kuitenkin selvästi
nostava vaikutus varsinkin käytettäessä isompia määriä. Vaikutus oli parempi rivin viereen
sijoitettuna kuin hajalevitettynä. Lisäksi Calciprillillä todettiin olevan myös taimipoltetta
hillitsevä vaikutus sen sisältämän kalsiumin ansiosta. Lisäksi Muurinen esitteli Suomessa tehtyjä kaliumlannoituksen porraskokeita. Sakari
Malmilehto SjT:ltä puolestaan kertoi harsolla

peittämisen vaikutuksesta juurikkaan kasvuun
ja sadontuottoon sekä myös toteutetusta pottitaimikokeesta.
Käytännön viljelyyn liittyvien asioiden lisäksi
tapaamisessa arvioitiin myös EU:n sokerikiintiöiden poistumista ja sen merkitystä maailman
ja EU:n sokerimarkkinoihin. Sokerin kulutus
maailmassa kasvaa koko ajan, vaikka kulutustottumuksissa onkin alueellisia eroja ja myös
ajan hengen mukaiset suuntaukset vaikuttavat
niihin. Tuotannon vapautuessa vienti tulee olemaan tärkeässä roolissa. Onneksi tuotteellamme
on eurooppalaisena raaka-aineena vahvaa lisäarvoa kilpailijoihin verrattuna. Siksi meillä konsernina on mainiot edellytykset menestyä myös
tulevaisuuden sokerimarkkinoilla – olemmehan
Euroopan toiseksi suurin sokerialan toimija.

Fanni Heinonen ja Petri Suvanto
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Vuoden Juurikasisännät 2016,
Juha ja Ilkka Strömberg
Vuoden 2016 Juurikasisännäksi valittiin veljekset Juha ja
Ilkka Strömberg Porista. Strömbergit viljelevät kumpikin
omaa tilaansa, mutta kaikki työt tehdään yhdessä ja
yhteisellä kalustolla.

M

olemmat tilat ovat samankokoiset,
peltoa on noin 230 ha. Strömbergien
pelloilla kasvaa sokerijuurikasta ja
siemenviljaa. Sokerijuurikkaan viljelykierrossa
on yleensä kaksi vuotta juurikasta ja kaksi viljaa,
peltoja kunnostetaan koko ajan viljelykierron
parantamiseksi. Sokerijuurikasta on viime vuosina ollut 60–100 hehtaaria vuodessa. Strömbergit päätyivät lisäämään sokerijuurikaspinta-alaa
2014. Tuolloin hankittiin Hollannista Vervaet 17t
nostokone. Toinen merkittävä asia oli Satakunnan juurikkaan kuormaus Oy:n perustaminen,
koska puhdistuskuormain mahdollisti juurikasaumojen peittämisen oljella. Ilkka Strömberg
on ollut jäsenenä Satakunnan Juurikkaan kuormaus Oy:n hallituksessa alusta asti.

Juurikkaan viljely
Stömbergien sokerijuurikaspellot ovat nykyään
kaikki syksyllä kynnettyjä. Kevätkyntöäkin on
joskus tehty, mutta viljelyvarmuuden kannalta
hyvin tehty syyskyntö on ollut parempi, sanoo
Ilkka Strömberg. Kynnön tasaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta keväällä äestys
voidaan tehdä riittävän matalaan.

Juha Strömberg.

30

– Juurikassarka • Betfältet 1/2017

Strömbergien itserakentama 18-rivinen kylvökone.
Keväällä sokerijuurikasmaat äestetään kahteen kertaan joustopiikkiäkeellä, jälkimmäinen
muokkaus tehdään äkeellä, jossa on varpajyrä,
jotta pellon pinnasta saadaan tasaisempi. Juha
Strömbeg luonnehtii, että heillä maat muokataan mielellään liian hienoksi kuin karkeaksi,
jotta itäminen olisi mahdollisimman hyvää.
Mikäli kuorettumaa tulee, se rikotaan Rexiusjyrällä.
Ennen kylvöä joillakin lohkoilla käydään pintalevittimen kanssa jopa kolme kertaa. Kalisuolaa
(K) ja vuorisuolaa (Na) levitetään pelloille viljavuustietojen mukaan, lisäksi lohkoille, joilla on
alhainen fosforiluku, levitetään lisäfosforia (P).
Kylvö tehdään itse rakennetulla 18-rivisellä
kylvökoneella, jossa on Tumen yksiköt. Kylvön
yhteydessä on viime vuosina kiinnitetty eritystä
huomiota riittävään typpimäärään. Ilkka Strömberg pitää yhtenä syynä satotason nousuun typpilannoituksen nostamista ympäristötuen sallimaan maksimiin 140 kg N/ha. Aikaisemmin
typpilannoituksen kanssa oltiin varovaisia ja
usein lannoitus jäi tavoitteesta.
Rikkakasviruiskutukset
sokerijuurikasmaille
tehdään normaalin tavan mukaan kolmella ker-

ralla. Sokerijuurikkaille tehdään hivenlannoitus
ruiskulla ensimmäisen ja toisen rikkakasviruiskutuksen jälkeen, näin nopeutetaan juurikkaan
toipumista ruikutuksista, sanoo Juha Strömberg.
Sokerijuurikkaan noston tekee Ilkan poika Markus Strömberg. Strömbergit ovat oikein tyytyväisiä Vervaet nostokoneeseen. Aumattavat
juurikkaat peitetään oljella, peittämiseen sopii
parhaiten kauran olki, ohraa ja vehnääkin on
koitettu, sanoo Ilkka Strömberg. Strömbergien
mielestä puhdistuskuormaajan suurin hyöty on
siinä, että se mahdollistaa aumojen peittämisen
oljella.
Tänä vuonna Strömbergit ovat myös mentoreina
uudelle juurikkaan viljelijälle.
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen roolia
juurikaan viljelyn kehittäjänä Strömbergit pitävät erittäin tärkeää. Sokerijuurikkaan viljelyn
kehittymisen kannalta on välttämätöntä, että
meillä on kotimaista tutkimustoimintaa, sanoo
Ilkka Strömberg. Strömbergien viiden viimevuoden keskisato on hieman yli 49 tn/ha ja sokerisato yli 8,4 tn pol.sok./ha. Vaikka sadot ovat
hyviä on satotason nosto silti tavoitteena. Haran hankinta ja nestemäisen starttilannoituksen
aloittaminen ovat nyt ajatuksissa.

Markus Anttila
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Melasniemen rahaston
laatupalkinnot
Melasnimen rahaston laatupalkinnot jaettiin
Sucroksen viljelypäivillä ja -risteilyllä 6.–10.3.
Vuoden 2016 sadon laadun perusteella palkinnon saivat seuraavat viljelijät:
Matti Karhunen, Mynämäki
Pasi Järvinen, Perniö
Thomas Lindroth, Kemiö
Janne Pirilä, Janakkala
Rauno Virtanen, Köyliö

Ensimmäisen vuoden viljelijä Markku Rannikko sai kunniamaininnan laadukkaasta ensimmäisestä sadosta vuonna 2016.
Vuoden 2016 Juurikasisännät ovat:
Ilkka ja Juha Strömberg, Pori
Laatupalkinnon saajan juurikasmäärän täytyy
olla yli 150 tonnia, keskisadon yli koko maan
keskiarvon ja multapitoisuuden alle alueen
keskiarvon. Tärkein kriteeri on alueen korkein
sokeripitoisuus.

Juurikasisäntä Ilkka Strömberg ja hänen
poikansa Markus ja Tuomas.
Ensimmäisen vuoden viljelijä
Markku Rannikko (vas.) ja laatupalkinnon
saanut Thomas Lindroth.
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Joko seuraat meitä
sosiaalisessa mediassa?

S

ucroksen ja Suomen Sokerin yhteinen
some-kanava löytyy Facebookissa nimellä Sokeria Suomesta ja Instagramissa nimellä @sokeriasuomesta. Kanavillamme esittelemme suomalaista sokerinviljelyä,
sokeriteollisuutta sekä arvokasta työtä, jota
tarvitsemme saattaaksemme suomalaisen
sokerin pellolta pöytään. Sivuillamme informoimme myös tapahtumista ja jaamme sokerijuurikkaanviljelyyn liittyvää tietoa.
Sosiaalisen median kanavat ovat erinomainen väline, jolla saamme lisättyä tietoisuutta
kotimaisesta sokerintuotannosta. Päivityksis-

tä kannattaa siis tykätä, niin saamme arvokkaalle työllemme lisänäkyvyyttä. Jaamme kanavillamme mielellämme myös viljelijöiden
ottamia kuvia omasta tärkeästä roolistaan
tässä ketjussa. Kuvia voi laittaa sosiaaliseen
mediaan tunnisteella #sokeriasuomesta.
Näiden sivujen lisäksi meillä on sosiaalisessa mediassa myös sokerituotteiden käyttöön
liittyvät inspiraatiosivut, jotka löytyvät Face
bookista nimellä Ihan itse tehty ja Instagramista nimellä @dansukkersuomi. Näitä sivuja kannattaa ainakin kaikkien innokkaiden
leipojien ja kotikokkaajien seurata.

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

www.naturcom.fi

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



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.






Joustavat toimitukset
Edulliset hinnat
Tarvittaessa levityspalvelua
Myös silikaatti-biotiittiseoksia

Tilaukset/ kyselyt: 0400 742 503 toimisto@egustafsson.fi
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Yhteystiedot
SUCROS OY

Pääkonttori ja Säkylän tehdas		
		
Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet:

Maakunnantie 4
27820 SÄKYLÄ	

010 431 060 		
faksi 010 431 4855

etunimi.sukunimi@nordzucker.com

Maatalousjohtaja
Tero Tanner		
			

010 431 4825
040 543 6873

Viljelytoimisto

Mirkka Mikola 		

010 431 4828

Konsulentit
Markus Anttila		
			

010 431 4813
040 678 5757

Fanni Heinonen		
			

010 431 5415
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
verkoston puheenjohtaja		

Raveantie 81
23140 HIETAMÄKI

(02) 431 0300
0400 828 375

MTK:n sokerijuurikasneuvotteluAntti Lavonen
r yhmän sihteeri		

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 413 2462
040 558 0512

Sokerijuurikkaan viljelijöiden
Jari Ruski	Eurakoskentie 5
neuvottelukunnan puheenjohtaja		
27400 KIUKAINEN

044 528 4311
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Sitrus-marenkileivokset
8 annosta

3 munanvalkuaista
2 dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria
1 tl perunajauhoja
1 tl Dansukker Vaniljasokeria
½ tl väkiviinaetikkaa
Appelsiinitahna
3 munaa
1 ½ dl Dansukker Siro erikoishienoa sokeria
puolikkaan appelsiinin raastettu kuori
1 dl appelsiinimehua
50 g voita tai margariinia
Täyte
1 dl appelsiinitahnaa
1–2 dl kuohu- tai vispikermaa
1 rkl Dansukker Tomusokeria
1 tl Dansukker Vaniljasokeria
marjoja tai hedelmiä

Vaahdota valkuaiset kovaksi, valkoiseksi vaahdoksi. Lisää sokeri
vähän kerrallaan ja vatkaa voimakkaasti marenkivaahdoksi. Sekoita joukkoon perunajauhot, vaniljasokeri ja etikka. Laita seos
pursotinpussiin ja pursota halkaisijaltaan noin 10 cm kokoisiksi
levyiksi leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. Pursota halutessasi reunaa kiertämään vielä yksi kerros, jolloin valmis leivos on
kuppimainen.
Paista 100–125-asteisessa uunissa 3–4 tuntia. Kokeile kypsyyttä välillä. Valmis marenki on kevyttä ja rapeaa. Voit halutessasi paistaa marenkeja myös yön yli 50-asteisessa uunissa.
Valmista halutessasi appelsiinitahna. Voit korvata appelsiinin
myös sitruunan tai limetin kuoriraasteella ja mehulla.
Riko munat metalliseen leivontakulhoon ja lisää joukkoon
sokeri, hyvin pestyn appelsiinin raastettu kuori ja appelsiinimehu. Laita kattilaan vettä ja kiehauta. Nosta kulho kattilan päälle.
Tarkista ettei vesi kosketa kulhon pohjaa. Vatkaa seosta useita
minuutteja, kunnes seos sakenee. Nosta kulho vesihauteesta. Lisää joukkoon voi ja vatkaa, kunnes se on sulanut. Säilytä tahnaa
lasipurkissa jääkaapissa.
Vaahdota kerma ja vatkaa joukkoon tomusokeri ja vaniljasokeri. Sekoita joukkoon appelsiinitahnaa maun mukaan. Tai jaa
lusikallinen tahnaa marenkileivosten pohjalle ja laita päälle kermavaahtoa. Koristele marjoilla tai hedelmäpaloilla.
Säilytä jääkaapissa tarjoiluhetkeen saakka.

