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Katse juurikkaan
aumaukseen

V

uosille 2017–2019 sovitussa toimialasopimuksessa on sokerijuurikkaan puhtauteen liittyvää hyvitys-/veloitusjärjestelmää parannettu merkittävästi. Uudella sopimuksella kannustetaan voimakkaasti aumojen
entistä parempaan hoitoon. Uudessa mallissa
keskitytään voimakkaasti multamäärän vähentämiseen.
Toimialasopimuksessa on sovittu sokerijuurikkaan puhtauden ns. nollapisteeksi 87,5 %. Tämä
on kaikkien viljelijöiden 5-vuoden keskiarvopuhtaus. Jos esimerkiksi viljelijän vuoden 2017
keskimääräinen puhtaus on 88,5 %, eli prosenttiyksikön parempi kuin ns. nollapiste, maksetaan viljelijälle lisähintaa 0,5 €/tn puhdasta juurikasta. Jos puhtaus on kaksi prosenttiyksikköä
parempi, on lisähinnan määrä 1,0 €/tn puhdasta
juurikasta. Malli on lineaarinen eli portaita ei
ole. Mikäli puhtaus on alle 87,5 % niin viljelijää
vastaavasti veloitetaan edellä mainitun periaatteen mukaisesti.

Toimialasopimuksen mukaisesti kaikki juurikkaat tullaan puhdistamaan kuormauksen
yhteydessä viimeistään vuonna 2018. Viljelijän
kannattaa siis huolehtia juurikasauman huolellisesta peittämisestä. Mitä aikaisemmin auma on
peitetty, ja aumattu juurikas on kuivaa, saadaan
puhdistuskuormaajalla enemmän multaa pois,
mistä myös viljelijä hyötyy. Hyöty tulee parantuneen puhtauden ja pienentyneen multarahdin
kautta.
Maatalousosastolla on myynnissä edelleen kolme eri TopTex kokoa, 9,8 m x 25 m, 14,5 m x 25 m
ja 12,4 m x 35 m. Tarkemmat tiedot löytyvät kesäkuun viljelijäkirjeestä. Alueilla, joilla juurikkaat kuormataan Ropa Maus -puhdistuskuormaajalla, voidaan peittomateriaalina käyttää
myös juurikasauman päälle puhallettua olkea.

Tero Tanner
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Säkylän tehtaan investointien
painopiste turvallisuudessa ja
jatkuvuuden varmistamisessa

S

äkylän tehtaan investointilista on tänäkin
vuonna pitkä ja investointeihin käytettävä kokonaissumma on merkittävä. Tänä
vuonna tehtaalla ei tehdä viime vuoden juurikkaan vastaanoton muutokseen verrattavia suuria ulospäin näkyviä projekteja, mutta erilaisia
tuoteturvallisuutta ja jatkuvuutta parantavia
muutoksia sitäkin enemmän.
Yksi tämän vuoden suurimmista investoinneista
tehdään sokerivarastolla, jossa pölynerotukseen
liittyvä laitteisto päivitetään vastaamaan tämän
päivän tarpeita ja vaatimuksia. Investointi kattaa siiloilmastoinnin ja koko sokerivaraston pölynerotuksen.
– Vanha laitteisto ei vastannut tämän päivän standardeja. Nyt tehtävät muutokset varmistavat sen, että mahdollisessa
pölyräjähdystilanteessa paine pystytään
hallitusti ohjaamaan pois rakenteista,
jolloin henkilöstö, rakennus ja tuote ovat
turvassa, tehdaspäällikkö Veli-Pekka Salonen kertoo.
Toinen merkittävä investointi liittyy tehtaalle tulevan vihermateriaalin hyötykäyttämiseen. Pesuaseman hiekan ja kivien erotuksessa on tähän
mennessä tullut mukana myös naattia ja pieniä
juurikkaan palasia, jotka päätyvät kompostiin.
Nyt tehtävän muutoksen myötä, nuo pienet juurikkaan palaset ja vihermateriaali voidaan toimittaa rehuksi.

– Juurikkaan vastaanoton ja rehutehtaan
väliin on rakennettu uusi kuljetin, joka
kuljettaa ennen kompostiin menneen
vihermateriaalin rehutehtaan käyttöön,
Salonen kertoo.
Näiden lisäksi toteutetaan vielä lukuisia pieniä
investointeja ja toimintatapoihin liittyviä muutoksia, joilla pyritään kehittämään tehtaan toimintaa. Esimerkiksi automaatiota on päivitetty
ja ohjelmistoja on vaihdettu uudempiin versioihin. Kunnossapitotöiden vastuita on selkiytetty
ja käynnissä on erilaisia kehitysprojekteja, joilla
pyritään yksinkertaistamaan ja helpottamaan
päivittäistä toimintaa kentällä.

Ympärivuorokautinen juurikasvastaanotto suunnitteilla
Tulevalle käyntikaudelle on suunnitteilla myös
vuorokauden ympäri avoinna oleva juurikasvastaanotto. Tämä tarkoittaisi sitä, että ajoneuvot purkavat kuorman pääsääntöisesti suoraan
kuljettimelle ja pihalla pidetään edelleen auma
kattamaan tasainen juurikasvirta tehtaalle hiljaisimpina hetkinä.
Uudistetusta juurikasvastaanotosta kerättiin viime käyntikauden jälkeen palautetta kuljettajilta,
ja niiden sekä oman henkilökunnan palautteen
perusteella vastaanottoon tehdään vielä tälle
kaudelle pieniä parannuksia ja muutoksia.

Susanna Söderlund
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JUNO-hankkeen
benchmarkkausmatka
Saksaan

J

UNO-hankkeen
benchmarkkausmatka
Saksaan 12.–14.6.2017 järjestettiin osana
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen orga    nisoimaa JUNO-koulutushanketta. Matkan
tavoitteena oli vertailla suomalaisia ja saksalaisia käytäntöjä juurikasankeroisen kontrolloinnissa ja viljelykierrossa.

Nordstemmenin tehdas ja juurikkaantuotanto Saksassa
Varhain maanantai-iltapäivällä saavuimme ensimmäiseen tutustumiskohteeseemme Nordstemmenin sokeritehtaalle Hannoverin eteläpuolelle, missä meidät otti vastaan viljelykonsulentti Stephan Baumgarten. Stephan kertoi
meille juurikkaanviljelystä alueella.
Saksan 30 000 juurikkaanviljelijästä 6 000 tuottaa juurikasta Nordzuckerille, jolla on Saksassa
viisi sokeritehdasta. Vuonna 1865 toimintansa
aloittaneella Nordstemmenin tehtaalla on nykyisin 170 työntekijää, ja sille tuottaa juurikasta
1700 viljelijää. Keskimääräinen kuljetusetäisyys
tiloilta tehtaalle on 55 km, mutta kaukaisimmat
viljelijät ovat yli 100 kilometrin päässä tehtaalta.
Pääosa tuotetusta sokerista käytetään kotimaan
markkinoilla, mutta hyvinä vuosina sitä riittää
vientiinkin.
Sokerisadot ovat kehittyneet 1980-luvun alun
6,8 t/ha nykyiseen 14,2 t/ha. Positiiviselle kehi

tykselle nähdään useita syitä: 1980-luvun lopulla kehitetyt Rhizomaniaa sietävät lajikkeet,
1990-luvun alussa aloitettu kevytmuokkaus,
2000-luvun alussa käyttöönotetut ankeroisensietävät lajikkeet sekä pakollinen viljelykierto.
Tehtaalle juurikkaista kertyvä maa-aines on haluttua viljelijöiden keskuudessa. Maa-aines on
ilmaista, mutta valtiolle on maksettava korvaus,
mikäli sitä haluaa levittää pellolleen.
Tänä vuonna kylvöille päästiin puolessa välissä
maaliskuuta ja kylvöt saatiin päätökseen huhtikuun puolessa välissä. Paikoin jouduttiin uusintakylvöille, kun huhtikuun alun runsaat sateet
aiheuttivat maan kuorettumista. Huhtikuun
lopussa sää taas kylmeni ja pakkasta oli paikoitellen -7 °C.
Suurin osa korjuusta tapahtuu korjuuryhmien
urakointina itsekulkevilla 6-rivisillä koneilla,
joista viljelijä saattaa omistaa osuuden. Muissakin viljelyvaiheissa tilojen välinen yhteistyö
on yleistä kustannusten minimoimiseksi. Juurikasaumat on peitettävä 5.12. tai jo aiemmin,
mikäli noston jälkeen on odotettava kuljetusta
yli seitsemän päivää. Aumojen suojaus toteutetaan pääosin urakointina ja peitteenä käytetään
TopTexiä. Kaikki juurikkaat käsitellään puhdistuskuormaajalla ennen kuljetusta, minkä Nordzucker kustantaa. Valtaosan kuljetuksista hoitavat urakoitsijat. Tehtaan puolesta viljelijöille
Juurikassarka • Betfältet 2/2017 –
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IfZ:n Heinz-Josef
Koch kertomassa
viljelijöille IfZ:n
viljelykierto
kokeista.

järjestetään pienryhmäneuvontaa; kasvukauden
aikana kokoonnutaan kerran viikossa keskustelemaan ajankohtaisista asioista noin 20 viljelijän
ryhmissä.

Ankeroisentorjunta
Stephanin mukaan noin puolella juurikasviljelyssä olevista peltolohkoista on ankeroista (joidenkin lähteiden mukaan 80 %). Kontrollointi
on tärkeää; jo 1000 toukkaa/100 ml maata aiheuttaa 10 % sadonmenetyksen. Viljelijöille on
tarjolla 10 ankeroista sietävää ja yksi ankeroista
kestävä lajike. Ankeroisensietävien lajikkeiden
myynti aloitettiin 2006, jolloin niiden osuus oli
0,6 % myydyistä lajikkeista. Vuonna 2012 osuus
oli jo 40 %. Tämän jälkeen kehitys on tasaantunut ja osuus on pysynyt jokseenkin samana. Siemenkustannus ankeroista sietävälle lajikkeelle
on 250 €/ha, kestävälle lajikkeelle 270 €/ha ja tavalliselle lajikkeelle 215–220 €/ha. Jos siemenet
tilaa ennakkoon seuraavaksi vuodeksi, saa 10 %
alennuksen, mutta tällöin ostamaansa lajiketta ei
saa tietää etukäteen.
Lajikkeen lisäksi ankeroista torjutaan ankeroista
kestävillä valkosinappi- ja öljyretikkalajikkeilla,
kontrolloimalla rapsinkäyttöä viljelykierrossa (ankeroisen isäntäkasvi) sekä pidentämällä
viljelykiertoa. Lopuksi teimme vielä kierroksen tehdasalueella. Koska olimme aikataulusta
myöhässä ja herätys oli ollut varhainen, päätim-
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me siirtää ohjelmassa olleen Rössingin kenttä
kokeisiin tutustumisen tuonnemmaksi ja ajoimme yöpymään Hildesheimin pikkukaupunkiin.

Sokerijuurikkaan tutkimusinstituutti
Seuraavana aamuna lähdimme ajamaan kohti
Göttingeniä vieraillaksemme IfZ:lla (Institut für
Zuckerrübenforschung) eli Sokerijuurikkaan
tutkimusinstituutissa. Instituutin toiminnasta
meille kertoi Nicol Stockfisch.
Vuonna 1882 perustettu IfZ vastaa sokerijuurikastutkimuksesta Saksassa. Myös sokeritehtailla
on omia tutkimusyksiköitään, mutta IfZ kokoaa
tiedot yhteen ja näin voidaan käsitellä suurempia
kysymyksiä. Instituutissa työskentelee 45 henkilöä ja se on liitetty maatalousyliopistoon, joka tuo
kolmanneksen instituutin rahoituksesta.
Juurikkaan viljelyala on kasvanut viime vuosina, 2017 ala on 470 000 ha. Tänä vuonna juurikkaat kylvettiin 20.3.–15.4. ja noin 1 % alasta
jouduttiin uusintakylvämään. Yleisin syy uusintakylvöille on eroosio; maa on kevyttä ja kovat
sateet saavat maan liikkeelle erityisesti rinnepelloilla. Valtaosalla juurikaslohkoista (80 %) on
esikasvina syysvilja. Viiden vuoden keskisokerisato on 11,2 t/ha.
Typpilannoituksen määrää on pyritty merkittävästi vähentämään. Keskimäärin typpilannoitus

Viljelijät tutustu
massa IfZ:n viljelykiertokokeisiin
Göttingenissä.

on tällä hetkellä 100 kg/ha. Typenkäytön yläraja
Saksassa on 200 kg/ha, mutta syysviljoilla 230
kg/ha. Jos ennustetaan isoa satoa (yli 60 t juurikasta/ha) saa käyttää lisätyppeä 10 kg/ha.
Tämän katsotaan tuovan 10 tonnin sadonlisäyksen/ha. Noin puolta juurikaspelloista lannoitetaan vain orgaanisilla lannoitteilla. Tällöin
kaikki peltoon lisätty typpi ei tule kasvien käyttöön. Fosforilannoituksen yläraja on 20 kg/ha
vuodessa, mutta sitä ollaan laskemassa. Sallitun
lannoituksen määrä riippuu maan ravinnepitoisuuksista ja sadon määrästä.
Torjunta-aineiden, erityisesti glyfosaatin, käytöstä käydään paljon keskustelua. Neljännekselle pelloista tehdään glyfosaattikäsittely viisi päivää juurikkaankylvön jälkeen. Muita kasvinsuojeluaineita käytetään seuraavasti: 100 % tiloista
ruiskuttaa 22 päivää kylvön jälkeen, 99 % tiloista
12 päivää ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen ja
92 % tiloista 16 päivää toisen ruiskutuksen jälkeen. Kolmannes tiloista ruiskuttaa vielä neljännen kerran, 13 päivää kolmannen ruiskutuksen
jälkeen.

IfZ:n ankeroiskokeet
IfZ:n lajikekokeista vastaava Erwin Ladewig kertoi meille ankeroisen kontrolloinnista. IfZ kartoittaa ankeroismääriä tutkimalla ankeroiselle
alttiin juurikkaan satokehitystä ja -vaihtelua. Ankeroisen torjunnassa käytetään neljävuotista vil-

jelykiertoa sekä ankeroisenkestävää ja -sietävää
lajiketta. Ankeroisenkestävä lajike laskee pellon
ankeroismäärää, mutta sen satotaso on matalampi (n. 10 %) kuin sietävien lajikkeiden, joiden
satotasot ovat jo samalla tasolla kuin tavallisten
lajikkeiden. Kestävän lajikkeen saneerauskyky
on samaa luokkaa kuin saneerauskasvien; noin
70 % vähennys pellon ankeroismäärissä. Mikäli
ankeroisentorjunnassa käytetään saneerauskasveja, ne kylvetään tavallisesti puinnin jälkeen,
heinäkuun lopussa tai elokuun alussa. Suomessa
kasvukausi on niin lyhyt, että saneerausteho jäisi
tällä tavoin noin 30–40 prosenttiin. Saneerauskasvien viljelystä ei makseta Saksassa tukea.

Viljelykierto
Instituutissa on toteutettu kaksi pitkäaikaista
viljelykiertokoetta, joista meille kertoi tutkija
Heinz-Josef Koch. Kokeissa käytettiin ankeroiselle alttiita juurikaslajikkeita ja seitsemää erilaista viljelykiertoa, joista yksi oli monokulttuuri. Kierroissa käytettiin mm. perunaa, syysvehnää, sinimailasta, hernettä ja maissia.
Kokeissa havaittiin, että ankeroisesta vapaalla
pellolla satotuotto laski monokulttuurissa 25 %
viljelykiertoon verrattuna. Ankeroispellolla
sadonlasku oli nopeampaa ja suurempaa. Suurimmat satovasteet saavutettiin, kun juurikkaan
viljelyssä pidettiin 3–4 välivuotta, mutta jo 1–2
välivuotta antoi lähes saman sadon. Erityisesti
Juurikassarka • Betfältet 2/2017 –
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ankeroispaineessa viljelykierto parantaa satotulosta merkittävästi. Esikasvilajilla ei huomattu
olevan suurta merkitystä, mutta korkein juurikassato saatiin herneen ja sinimailasen jälkeen.
Sen sijaan monokulttuuri aiheutti merkittävän
sadonvähennyksen. Tämä on otettu huomioon
myös tehtaiden ja viljelijöiden välisessä sopimuksessa: juurikkaan jälkeen lohkolla on pidettävä vähintään kaksi välivuotta. Vierailun päätteeksi tutustuimme IfZ:n viljelykiertokoeruutuihin.

Tila ADG-Leinetal GmbH & Co. KG
Iltapäivällä ajoimme Nörten-Hardenbergissä
sijaitsevalle ADG-Leinetal GmbH & Co. KG-tilalle, joka perustettiin vuonna 2006 kahdeksan viljelijän toimesta. Ratkaisun taustalla olivat säästötavoitteet; henkilökunta-, tuotantopanos- ja
konekustannuksia haluttiin vähentää. Yksi osakkaista, Hardmunt Ropeter, esitteli meille tilaa.
Työvoimana tilalla ovat kahdeksan omistajaa,
neljä vakituista työntekijää sekä yksi kiireapulainen. Juurikkaannostot ja viljanpuinnit tekee
urakoitsija. Alueen vuotuinen sadanta on 720
mm, keskilämpötila 8,7 °C ja maalaji vaihtelee
hiekka-hietamaasta savimaahan. Viljelyksessä
on rapsia (274 ha), syysohraa (203 ha), syysvehnää (767 ha) ja sokerijuurikasta (272 ha). Valtion
vaatimus on, että 3 % viljelyalasta, tällä tilalla 56
ha, on vuosittain kesannolla. Lisäksi lähes 300
hehtaarin alalla viljellään biokaasulaitokselle
menevää ruista ja maissia. Rukiista ja maissista
saadaan noin 20 t kuiva-ainetta/ha, josta maksetaan 80 €/t. Biokaasulaitoksen omistaja hoitaa
sadonkorjuun.
Tilan pelloilla on neljän vuoden viljelykierto,
yleensä rapsi-syysvehnä-syysvehnä-juurikas.
Tilalla käytetään tavallisia juurikaslajikkeita,
mutta sen lisäksi käytetään saneerauskasveja.
Ropeter sanoo, ettei tilalla ole ankeroisongelmaa, mutta mukanamme ollut tehtaan konsulentti epäili, että pelloilla todennäköisesti on
ankeroista, sillä kylällä toimi vuoteen 1993 asti
sokeritehdas.
Osa tilakokonaisuuden pelloista on rinteillä, joilla ei voi viljellä juurikasta eroosioriskin vuoksi.
Muutoinkin käytössä on minimimuokkaus, vain
syysohraa edeltää kyntö. Lannoituksena käyte-
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tään nestemäistä typpeä 150 kg/ha ja 40 kg/ha
mineraalityppeä. Juuri tuloamme edeltävänä
päivänä oli annettu lehtilannoituksena 350 g
booria/ha. Juurikkaan rikkoja torjuttiin seuraavasti: juuri ennen kylvöä tehtiin glyfosaattiruiskutus, tämän jälkeen tehtiin kolme herbisidikäsittelyä sekä yksi ylimääräinen käsittely, mikäli
lohkolla oli heinämäisiä rikkoja. Fungisidiruiskutukset, pääosin ramulariaa ja cercosporaa vastaan, tehdään tällä alueella 1–2 kertaa. Etelä-Saksassa ne joudutaan tekemään jopa neljästi. Erikoisempana juurikkaan tuholaisena mainittiin
villisiat, jotka tonkivat juurikkaita ravinnokseen.
Tilan tämän vuoden satoennuste juurikkaalle oli
93 t/ha, sokeriprosentin ollessa 17. Tilan satoennätys on 103 t/ha. Tilakokonaisuus etsi tuloja
myös muista lähteistä: metsätaloudesta, hevosurheilusta ja hotellitoiminnasta. Lisäksi alueelle
oli perustettu golfkenttä. Näistä huolimatta matala viljanhinta (150–155 €/t) aiheuttaa kuulemma haasteita. Osin tästä syystä tilalle oli perustettu oma tislaamo, jonka raaka-aineeksi puolet
tuotetusta viljasta meni. Tilan kokoa haluttaisiin
kasvattaa, mutta maatalousmaa on alueella kallista: vuokrahinta on 700–800 €/ha ja myyntihinta 55 000 €/ha. Tehtyämme vielä kierroksen tilan
mailla, mm. golfkentällä ja tislaamon myymälässä ajoimme takaisin Hildesheimiin.

Juurikaskonsulentin tila
Viimeisen matkapäivämme aamuna suuntasimme vierailulle vähän tavanomaisemmalle
saksalaiselle juurikastilalle, joka oli osa neljän
tilan kokonaisuutta. Yhtä tiloista isännöi Nordzuckerin juurikaskonsulentti Stephan Baumgarten yhdessä isänsä kanssa. Yhteistyö muiden
tilojen kanssa alkoi 20 vuotta sitten ja viimeiset
kuusi vuotta tiloja on ollut mukana neljä. Tiloja viljellään siten, että kukin tila vastaa jostakin
osa-alueesta kaikilla tiloilla, esim. Stephanin setä
vastaa kasvinsuojelusta. Kasvukauden lopuksi
lasketaan kaikkien työtunnit ja tulot jaettiin siten, että kukin osakas saa 25–36 % tuloista, työtuntien määrästä riippuen. Stephan on laskenut,
että tuntipalkka on 17,50 €. Yhteistyö on tuonut
mukanaan myös haasteita, joita syntyy erityisesti silloin, kun tehdään isompia hankintoja, esim.
ostetaan koneita. Myös tulevat sukupolvenvaihdokset saattavat mutkistaa asioita.

Tilan ADG-Leinetal GmbH & Co. KG päärakennus.
Tilojen yhteenlaskettu viljelyala on 290 ha. Tästä noin 50 ha on maissia, 52 ha sokerijuurikasta,
133 syysvehnää, 50 ha rapsia ja 5 ha kesantoa.
Saneerauskasveina tilalla käytetään keltasinapin
ja hunajakukan sekoitusta. Hallitus on kuulemma säätänyt, että saneerauskasveja viljeltäessä
on käytettävä eri kasvilajien sekoitusta. Tilalla ei
käytetä öljyretikkaa, koska kasvusto ei yleensä
kuole Saksan lauhkean talven aikana.
Peltolohkoja on yhteensä 50, kooltaan keskimäärin 5,8 ha (vaihteluväli 0,4–19,2 ha). Keskisato
syysvehnälle on 9,8, t/ha, rapsille 4,8 t/ha ja juurikkaalle 77 t/ha. Juurikkaan sokeripitoisuus oli
viime vuonna 18,6 %. Maissi myydään biokaasulaitokselle. Tilakokonaisuudella on 2800 tonnin
viljavarasto. Viljaa myydään vuoden mittaan,
hintatason mukaan. Syysvehnästä on saatu viime vuonna 175 €/t, rapsista 370 €/t, maissista
850 €/t ja juurikkaasta 31 €/t. Vuosittainen lannoituskustannus juurikkaalle on 320 €/ha, herbisidikustannus 330 €/ha, fungisidikustannus
45 €/ha, insektisidikustannus 10 €/ha ja siemenkustannus 260 €/ha.

Viimeisten 15 vuoden aikana viljelykiertoja
on monipuolistettu; tällä hetkellä kierrossa on
maissia, syysvehnää, rapsia ja sokerijuurikasta.
Juurikkaan viljelyssä pidetään vähintään neljä
välivuotta kullakin lohkolla. Kaikki tilalla viljeltävät juurikkaat ovat ankeroisensietäviä lajikkeita. Maanlaatu alueella on erinomainen, mikä
näkyy maan hinnoittelussa; hehtaari peltomaata
maksaa 60 000 € ja vuokrahinta yhden vuoden
sopimuksella on 1 000 €/ha. Maasta kilpailevat myös biokaasulaitokset ja perunanviljelijät. Tilalla pohditaankin mahdollisuuksia ottaa
viljelyyn arvokasveja, kuten parsaa ja perunaa.
Kysyttäessä, mitä haasteita isäntämme näkee
saksalaisen maanviljelyn lähitulevaisuudessa,
hän mainitsee alhaisten hintojen ja viljelijöiden
ikääntymisen lisäksi kuilun viljelijöiden ja muiden ihmisten välillä. ”He eivät ymmärrä, mitä
tiloilla tehdään”, Stephen sanoo.
Lopuksi tutustuimme vielä tehtaan koeruutuihin Rössingenissä. Tämän jälkeen olikin aika
kiittää isäntiämme ja suunnistaa takaisin kohti
Hampurin lentokenttää.

Tiina From
Juurikassarka • Betfältet 2/2017 –
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JUNO päättyy,
apuanne kaivataan!
Vuoden 2016 alussa käynnistynyt JUNO-hanke alkaa pikkuhiljaa lähestyä
loppuaan. Hankkeen viimeinen tapahtuma on marraskuussa pidettävä
koulutus maaperästä, joten nyt on korkea aika miettiä, minkälaista koulutusta
SjT järjestää tulevaisuudessa. JUNO-hankkeen koulutussisältö pohjautui
viljelijöiden keskuudessa toteutettuun kyselyyn. Meille on tärkeää, että
koulutus vastaa viljelijöiden tarpeisiin, joten uuden hankehakemuksen pohjaksi
toteutetaan vastaavanlainen kysely. Kysely toteutetaan sähköisenä Sucroksen
it-järjestelmän avulla ja siihen vastataan anonyymisti. Kysely avautuu
syyskuussa, saatte viestin, kun vastaaminen on ajankohtaista. Toivomme, että
mahdollisimman moni ehtisi vastata kyselyyn, jotta saamme hyvän pohjan
uudelle hankehakemukselle ja pääsemme ehkä aloittamaan uuden hankkeen jo
ensi vuoden alussa. Kiitos kaikille jo etukäteen!
Kysely:
1. Arvioi mikä rajoittaa tilallasi juurikkaan
satotason nousua? Valitse alla olevista
vaihtoehdoista 5 merkittävintä ja anna arvio
niiden merkityksellisyydestä
(1 erittäin merkittävä – 5 vähemmän merkittävä)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
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Pellon pH
Peltojen ojitus
Peltolohkojen muoto (esim. kaltevuus)
Maalaji
Maanrakenne
Ympäristötuenrajoitteet (esim. fosfori)
Maaperän hivenet
Viljelykierto
Ankeroinen
Villijuurikas
Kasvinsuojelurajoitteet (pohjavesi, käyttömäärät)
puutteellinen kylvötekniikka
Puutteellinen nostotekniikka (korjuu
tappiot)
Viljelytiedon saanti
Henkilökohtainen neuvonta
Muuta, mitä? ___________________________
_______________________________________
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2. Mihin aihepiiriihin liittyen toivoisit SjT:n
järjestävän koulutusta? Valitse kaikki sinua
kiinnostavat vaihtoehdot ja numeroi ne
tärkeimmästä alkaen
(1 = tärkein, 2 = seuraavaksi tärkein jne.)
a. Lämpötilaolosuhteiden muutoksiin varau
tuminen
b. Sadannan muutosten vaikutukset, kastelu
c. Eroosion torjuminen
d. Kasvinsuojelu nyt ja tulevaisuudessa
e. Kasvien ravinnetalous
f. Juurikasankeroisen torjunta
g. Maaperän tila ja sen parantaminen
h. Maanmuokkaus ja viljelytekniikka
i. Ympäristötuen vaatimukset
j. Kasvinsuojeluaineiden käyttö & rajoitteet
k. Työssä jaksaminen
l. Taloudellinen neuvonta
m. Jokin muu, mikä? _______________________
_______________________________________

Syngentan
sokerijuurikkaanjalostukselle
tulossa uusi omistaja

S

yngenta on kansainvälisesti aktiivinen yritys maatalouskemian ja siementen puolella ja omistaa tänä päivänä myös sokerijuurikkaan siemenen jalostustoimintoja. Suomalaisille juurikkaanviljelijöille nämä ovat parhaiten
tuttuja Hilleshögin nimellä. Kun Syngenta syntyi syksyllä 2000 Novartiksen ja Asta Zenecan
maatalousdivisionien fuusion tuloksena, myös
Hilleshög oli mukana tuotemerkkinä uudessa
tuotesalkussa. Hilleshögin nimi säilyi mukana
markkinoilla vuoteen 2013 saakka, jonka jälkeen
tuotenimeksi tuli Syngenta Seeds, jotta nämäkin
tuotteet saataisiin paremmin Syngentan perheeseen kuuluviksi.
Tämän vuoden kesäkuussa Syngenta ilmoitti
myyvänsä sokerijuurikkaan jalostustoimintansa
tanskalaiselle siemenyritykselle DLF Seeds:lle,
joka on toistaiseksi pääsääntöisesti keskittynyt
erikoiskasveihin. DLF on mm. maailman markkinajohtaja rehu- ja nurmisiemenissä, mutta on
myös aktiivinen apilansiemenissä, erikoisnur-

missa, pinaatissa, rapsissa ja perunan siemenissä. Tuotesalkussa on ennestään myös rehujuurikkaanjalostusta. DLF katsoo, että Syngentan
sokerijuurikastoiminnot sopivat hyvin heidän
tulevaisuuden strategiaan ja visioon. Sokerijuurikasjalostus on mielenkiintoinen laajennus
DLF:n salkkuun ja täydentää nykyistä toimintaa
sekä antaa synergiaetuja tutkimukselle ja jalostukselle.
Kaupan ennakkoselvityksiin kuuluvat tavanmukaiset viranomaisten arvioinnit mm. EU:n
sisällä ja kaupan odotetaan toteutuvan 1. lokakuuta mennessä. Tällä hetkellä ei ole mitään
tarkkaa tietoa, miten toiminnot tullaan jatkossa
hoitamaan. Sopimuksessa Syngenta myy myös
sokerijuurikkaaseen liittyvät tuotemerkkinsä,
mukaan lukien HILLESHÖG:in tuotemerkin.
Tämän takia ei ole pois suljettua, että Suomen
juurikkaanviljelijät saavat jälleen tottua Hilleshögin tunnettuun nimeen.

Ingvar Christensson, Syngenta Seeds AB
Juurikassarka • Betfältet 2/2017 –
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Kasvukausi 2017

K

asvukausi 2017 lähti liikkeelle hyvin
hitaasti, vaikkei kevättalvi ollutkaan
pitkän ajan keskiarvoon nähden ankara. Pellot olivat talvella pitkiä jaksoja lumettomana, joten routa vaikutti maahan tehokkaasti.
Juurikkaan kylvöt aloitettiin joillakin paikoin
viljelyaluetta huhtikuun lopussa. Mutta keskimääräinen kylvöaika kaikilla viljelyalueilla oli
toukokuun ensimmäinen viikko. Tämän jälkeen
monella paikkakunnalla saatiin lumipeite juurikaskylvöjen päälle. Maan ollessa kuiva juurikkaita saatettiin kylvää pienessä lumisateessa.
Säätila pysyi viileänä ja sateita saatiin odottaa
jopa kesäkuun puoleenväliin asti. Sateiden määrä vaihteli suuresti viljelyalueittain ja saman
kunnan alueella saattoi olla suuria eroja sateen
määrässä.
Roudan hyvin muokkaamasta maasta johtuen
kylvöalusta saattoi muokkaantua joillain lohkoilla liiankin hyvin, mikä saattoi vaikuttaa siihen,
että taimettuminen kasvustossa oli epätasaista.
Sateiden viivästyessä kasvustoihin jäi aukkoja,
joissa juurikas taimettui vasta kesäkuun sateiden
jälkeen. Tämä on osaksi vaikuttanut siihen, että
kasvustot ovat jääneet epätasaisiksi.
Kesäkuu ei tuonut parannusta säätilaan, keskilämpötila pysytteli 10 ja 13 asteen välillä ja sateet
olivat vaihtelevia. Juurikkaan kasvu oli hidasta.
Ruiskutuskelien viileys ja paikoin kuivuus heikensi joidenkin kasvinsuojeluaineiden tehoa.
Sateet viivästyttivät paikoin jonkin verran rikkakasvien torjuntaruiskutuksia. Näkyviksi ongelmarikoiksi pelloille on jäänyt saunakukkaa
ja savikkaa. Juurikaskärpäsen toukan vioituksia
havaittiin alalehdissä runsaasti eri puolilla vilje-
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Juurikaskärpäsen toukat 6.7.2017.
lyaluetta jo ennen juhannusta. Myös ylälehtien
alapinnoilla oli runsaasti juurikaskärpäsen munia. Viileästä ja kuivasta säästä johtuen maalevintäisiä sienitauteja, kuten taimipoltetta, esiintyi vähemmän kuin viime vuonna.
Heinäkuun keskilämpötilat olivat hyvin alhaisia. Heinäkuun alussa lämpötilat yöllä saattoivat
lähennellä jopa nollaa. Koko heinäkuu oli hyvin
kuivaa.
Heinäkuun aikana kasvustoihin alkoi ilmestyä
kukkavarsia. Suuria lajikkeellisia eroja ei ole
ollut havaittavissa, ja pääsääntöisesti kukkavarsien määrä on ollut vähäistä. Juurikaskärpäsen
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toukan vioituksia näkyi kasvustoissa edelleen
runsaasti. Rhizoctoniaa on esiintynyt viime
vuotta vähemmän. Jos Rhizoctoniaa esiintyy
enemmän, näiden lohkojen osalta on muistettava, ettei sairaita juurikkaita aumata ja ongelman
leviämisen estämiseksi terveiden ja saastuneiden lohkojen nostojärjestystä ja yhteiskoneiden
pesua on mietittävä huolella.
Havaintoja juurikasankeroisesta on tullut edellisvuosia vähemmän. Myös epätasaisissa kasvustoissa on vaikeampaa havaita, milloin on
kyse ankeroisen vioituksesta.
Elokuu on tuonut mukanaan kaivattua vettä.
Elokuun alun päivät ovat kerryttäneet myös alhaista lämpötilasummakertymää ja kasvattaneet
muilta ongelmilta säästyneitä juurikaskasvustoja kovalla vauhdilla. Naattisato on kasvanut

2016

pitkänajan keskiarvo

paikka paikoin huimaksi ja nyt toivomme lämpöä ja aurinkoa riittävästi koko loppusyksyksi,
että kasvustoilla on aikaa ja mahdollisuudet siirtää kaikki lehtien tuottama energia juureen ja satoon. Ensimmäiset Ramularia pilkut havaittiin
juurikaskasvustoissa elokuun alussa. Sateinen
elokuu on edistänyt ja nopeuttanut taudin leviämistä kasvustoissa. Lisäksi yön viileys ja sumu
pitävät kasvustot pitkään kosteina, joten tautipaine on edelleen voimakas. Ramularian torjuntaan kannattaa panostaa muuten hyväkuntoisten kasvustojen ollessa kyseessä. Poikkeuksellista kasvukaudella oli, että juurikaskärpäsen toinen sukupolvi vioitti kasvustoja vielä elokuun
loppupuolella siinä määrin, että torjuntaruiskutus oli tehtävä toisen kerran. Gammayökköstä
esiintyi myös tänä vuonna ja sen toukat söivät
reikiä juurikkaan lehtiin, mutta vioitukset jäivät
vähäisiksi.

Kasvukauden 2017
lämpötilasummakertymä verrattuna
kymmenen viime
vuoden keskiarvoon.
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Kuva 2. Kasvukauden 2017 lämpö5lasummakertymä verra9una kymmenen viime vuoden keskiarvoon

Marja Turakainen
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Pääasiat Conviso One:n
käytöstä
• Conviso One rekisteröitiin Suomessa 8.3.2017.
Conviso-lajikkeet markkinoille 2019–2020.
• Conviso One maksimi käyttömäärä 1,0 l/ha
kasvukaudessa
• Kertakäsittely 1,0 l/ha, rikkakasvit
korkeintaan 6-lehtiasteella
• Jaettu käsittely 2* 0,5 l/ha, rikkakasvit
korkeintaan 2–4 lehtiasteella, 10–14 päivän
väli
• Savikka max. 4-lehtiasteella!
• Lisää aina 0,5 l/ha öljyä tehon parantamiseksi
• Conviso One -käsittely seoksena Goltixin/
Targetin, Tramatin tai Betanal Expertin kanssa
kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen
välttämiseksi

• Tankkiseos Goltixin tai Targetin kanssa
pidentää tehoa taimettuviin rikkoihin
maavaikutuksen kautta
• Tankkiseos Goltixin tai Targetin kanssa
laajempi ja parempi teho tiettyihin
rikkakasveihin kuten pelto-orvokkiin ja
tädykkeeseen
• Tankkiseos Tramatin kanssa lisää tehoa
tatariin ja mataraan
• Conviso One tehoaa myös heinämäisiin
rikkakasveihin kuten juolavehnään ja
kylänurmikkaan
• Conviso One ei tehoa valvattiin,
ohdakkeeseen, peltopähkämöön eikä
rusokkiin

Erittäin tärkeää huomioida
Conviso-menetelmän käytössä
• Conviso-lajikkeen kukkavarret kitkettävä tarkasti ja kaikki tuotava pois pellolta!
Conviso-lajikkeen villijuurikas ei kuole Conviso One -käsittelyllä!
• Conviso One:a ei saa käyttää pohjavesialueilla I ja II
• Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan
ryhmään kuin Conviso One (ALS-inhibiittorit) kuuluvia valmisteita ei tule käyttää
muilla viljelykasveilla samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna
• Conviso One -käsittelyn jälkeen voidaan viljellä turvallisesti; syksyllä syysvehnää,
ruista ja ruisvehnää
• Seuraavana keväänä on mahdollista kylvää kevätvehnää, ohraa, kauraa, rypsiä, rapsia, sokerijuurikasta, hernettä, härkäpapua, perunaa, raiheinää, sinappia ja auringonkukkaa
• Ennen seuraavan viljelykasvin kylvöä maa on kynnettävä!
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Jaettu Conviso One
-käsittely 2 *0,5 l/
ha + öljy 0,5 l/ha.
Erinomainen teho
tavallisen lajikkeen
villijuurikkaaseen.

Ruiskutettu 3
kertaa normaalilla
ruiskutusohjelmalla.

Conviso One
-käsittely tuhoaa
tavallisen lajikkeen
villijuurikkaan.

Marja Turakainen
Juurikassarka • Betfältet 2/2017 –
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JUNO-Hankkeen
pellonpiennartilaisuus
5.7.2017
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus järjesti JUNO-hankkeen puitteissa
pellonpiennartilaisuuden Köyliössä Räpin koetilalla. Tilaisuuden aiheena
oli kukkavarret ja niiden muodostuminen, sekä ankeroinen ja sen torjunta.
Tilaisuuteen osallistui myös Syngentan ja KWS:n edustajat.

V

ierailevaksi luennoitsijaksi oli saapunut naapurimaasta ruotsista Joakim
Ekelöf, joka toimii tutkijana NBR:ssä
(Nordic Beet Research). Hänen aiheenaan oli
puhua erityisesti kukkavarsista ja niiden muodostumisesta. Ekelöf on jo jonkin aikaa tehnyt
yhteistyötä englantilaisen sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen (BBRO) kanssa ja tavoitteena
on ollut selvittää kukkavarsien esiintymisen
todennäköisyyttä. Ongelma on kimurantti, sillä
sokerijuurikkaan täytyy muodostaa siemeniä,
jotta sitä voidaan jatkossakin viljellä, mutta sen
ei kuuluisi muodostaa niitä vielä ensimmäisenä
kasvukautena. Joskus kuitenkin, olosuhteista
riippuen, sokerijuurikas erehtyy tuottamaan
kukkavarren jo ensimmäisenä kasvukautena.
Tähän vaikuttavat monet erilliset tekijät kuten
lämpötila, valon määrä, siemenen geneettiset
ominaisuudet ja maan kunto. Tärkein yksittäinen tekijä on lämpötila. Jotta juurikas pystyy
muodostamaan kukkavarren, on sen saatava
tietty määrä ns. vernalisaatiotunteja. Vernalisaatiotuntien laskentatapa on saman tyyppinen
kuin lämpösummakertymän laskentatapa. Kun
lämpösummakertymä kasvaa aina, kun ulkolämpötila pysyy +5 ˚C yläpuolella vernalisaatiotunnit lasketaan lämpötilan ollessa 0 ja +12
asteen välillä (kuva 1). Eniten tunteja kertyy +3
ja +6 asteen välillä.
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Kuva 1. Lämpösumman ja vernalisaation ero
(kuva: Joakim Ekelöf, NBR)

Ruotsissa on huomattu kukkavarsiherkkyyden
kasvavan selvästi, kun vernalisaatiotuntien
määrä kasvaa yli 130 (kuva2). Ennen tätäkin ns.
kriittistä pistettä kukkavarsia esiintyy, mikä johtuu juuri alussa manituista eri tekijöistä, mutta
selkeä lisääntyminen kukkavarsien määrässä tapahtuu juuri kriittisen pisteen ylityksen jälkeen.

Lajike-eroja
Jotta asia ei olisi näin yksinkertainen, on huomattu, että myös lajikkeiden välillä esiintyy

Kuva 2. Lajikeerot kukkavarsien
muodostuksessa
(kuva: Joakim
Ekelöf, NBR)

eroja kukkavarsien muodostumisherkkyydessä.
Kuvassa 1. on otettu esimerkiksi kolme eritavoin
käyttäytyvää lajiketta.

merkittävästi. Yhtenä vuonna toinen lajike voi
tuottaa enemmän kukkavarsia kuin toinen ja
seuraavana vuonna tilanne voi olla täysin päin
vastainen. Suomessa tärkeintä on saada lajikevalikoimasta pois lajikkeet, jotka alkavat tuottaa herkästi kukkavarsia. Tämä johtuu siitä, että
vernalisaatiotunteja kertyy Suomessa harvoin
yli kriittisen rajan. Suomessa ei siis kannata viivästyttää kylvöajankohtaa kukkavarsien pelon
vuoksi. Meillä kukkavarsia pidetään ongelmana, kun niitä esiintyy 10–200 kpl/ha. Monissa
maissa tämä määrä on täysin normaali. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus tarkkailee jokaisen
lajikkeen kukkavarsiherkkyyttä kolme vuotta,
jotta juuri meidän oloissa helposti kukkavarsia
muodostavat lajikkeet voitaisiin hylätä ennen
kuin ne edes ehtivät viljelijän pellolle. Kuvassa
3 nähdäänkin, kuinka kukkavarsia on esiintynyt
virallisissa lajikekokeissa eri vuosina. Tärkeää
on muistaa, että kukkavarsista ei ikinä tulla pääsemään kokonaan eroon, mutta niiden kanssa
pystytään elämään.

Lajike A toimii ns. hyvin maltillisesti kukkavarsien suhteen ja käyttäytyy maalaisjärjellä
ajatellen hyvin loogisesti. Kyseisessä lajikkeessa kukkavarsia ei juuri esiinny ennen kuin aikaisemmin mainittu kriittinen raja ylittyy. Rajan ylityksen jälkeen kukkavarsia ilmestyy sitä
enemmän mitä suotuisammat olosuhteet ovat
kukkavarsien muodostukselle. Lajike B taas
alkaa muodostamaan kukkavarsia hyvin herkästi, mutta kukkavarsien määrä ei lisäänny
enää merkittävästi, vaikka olosuhteet kaiken
järjen mukaan sen sallisivat. Lajike C puolestaan
muodostaa kukkavarsia hyvin vähän kunnes
kriittinen piste ylittyy. Pisteen ylityksen jälkeen
kukkavarsien määrä nousee räjähdysmäisesti.
Tästä johtuen on hyvin hankala löytää lajike,
joka tuottaisi mahdollisimman vähän kukkavarsia, sillä eri vuosien lämpötilat vaihtelevat
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Kuva 3. Kukkavarsien
esiintyminen SjT:n
lajikekokeissa 2000–2016.

Sakari Malmilehto
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Rikkakasvit ottavat runsaasti
ravinteita juurikasmaasta

R

ikkakasvit ottavat maasta ravinteita ja
vettä kasvuaan varten, ja nämä ravinteet
ovat poissa viljelykasvilta. Lisäksi isokokoiset rikkakasvit kuten jauhosavikka ja peltosaunio varjostavat ja vähentävät viljelykasvin
yhteyttämistä. SjT selvitti viime vuonna miten
paljon savikat ja peltosauniot ottavat ravinteita
juurikasmaasta. Bayerin ja Yaran yhteistyökokeissa ohralla tehdyissä tutkimuksissa 2-sirkkaiset rikkakasvit kuluttivat 15 % typestä ja 31
% kaliumista sekä yli 20 % fosforista omaan
kasvuunsa. Saunakukka oli pahin ravinnerosvo
2-sirkkaisista rikoista. 2-sirkkaiset rikat kuluttivat hivenravinteita huomattavia määriä, jopa
enemmän kuin ohra. Erikoista oli, että savikka
käytti kaikista rikoista selkeästi eniten mangaania, minkä vuoksi viljelykasville jäi käytettäväksi 30 % vähemmän mangaania. Isojen rikkakasvien torjuntaan kannattaa panostaa,
sillä ne alentavat juurikkaan satoa
merkittävästi ja lisäävät maan rikkasiemenpankkia moniksi vuosiksi
eteenpäin.
Savikat ja peltosauniot kerättiin
SjT:n koelohkolta, viljavuudeltaan
hyvältä runsasmultaiselta hietasa-

Kuva 1. Savikan ja saunion ottamat pääravinnemäärät kg/ha.
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vimaalta, elokuun puolivälissä. Ne kerättiin eri
ruuduista, kaksi kappaletta neliömetriltä, mikä
vastaa hehtaaria kohti laskettuna 20 000 savikkaa tai sauniota. Kasvit kuivattiin ilman juuristoa, ja niistä määritettiin pää- ja hivenravinnepitoisuudet. Juurikkaalla käytettiin lannoituksena
Yara Y 4 Hiventä, josta ravinteita tuli 130 kg N,
13 kg P, 72 kg K, 22 kg S, 2,6 kg Mn ja 0,3 kg B
hehtaaria kohti.

Tulokset
Kuvassa 1 on esitetty, kuinka monta kiloa sauniot (2 kpl/m2) ja savikat (2 kpl/m2) ottivat pääravinteita hehtaaria kohti. Sauniot ottivat eniten
kaliumia, 17 kg/ha, ja typpeä, 11 kg/ha. Savikat
ottivat sauniota huomattavasti enemmän kalsiumia, 31 kg/ha, ja fosforia, 15 kg/ha, ja jonkin
verran enemmän kaliumia, 23 kg/ha.

Kuva 2. Savikan ja saunion otta
mat hivenravinnemäärät g/ha.

Savikka ja saunio ottivat hivenravinteista selvästi eniten rautaa ja
mangaania (kuva 2). Sauniot ottivat enemmän rautaa kuin savikat,
mutta mangaania vähemmän kuin
savikka.
Tulosten perusteella voidaan todeta, että isot
savikat ja sauniot, 2 kpl/m2, voivat ottaa keskimäärin jopa yli 30 % juurikkaalle lannoituksen mukana annetusta kaliumista, mikä vastaa
myös viljalla saatuja tuloksia. Vastaava määrä
savikoita voi käyttää fosforia kasvuunsa enemmän kuin juurikas on saanut sitä lannoituksessa.
Lisäksi savikat ottavat myös paljon kalsiumia, 31
kg/ha. Savikka ja saunio ottavat myös hivenravinteita, 2 savikkaa/m2 otti noin 7 % lannoitteesta tulleesta boorista. Saattaa olla, että juurikas
käyttää tehokkaammin tai eri lailla kuin vilja joitakin hivenravinteita kuten booria, koska viljalla rikat kuluttivat
enemmän booria mitä itse vilja.

tehokkaasti, varsinkin isokokoiset rikkakasvit,
jotka tarvitsevat paljon ravinteita ja lisäksi varjostavat juurikkaita. Savikan ja saunion tehokas
torjunta perustuu riittävän ajoissa tehtyyn ruiskutukseen, kun rikkakasvit ovat vielä pääosin
sirkkalehtivaiheessa. Kuivassa kasvanut savikka
on kestävämpi torjunta-aineille ja silloin on käytettävä enemmän esimerkiksi Betanal-valmisteita ja öljyä. Tramat on myös hyvä vaihtoehto, jos
rikat ovat suurempikokoisia. Kun saunio torjutaan sirkkalehtivaiheessa, riittää ruiskutusohjelman alhaisemmat käyttömäärät.

Tulosten perusteella isot sauniot
ja savikat käyttävät huomattavia
määriä ravinteita kasvuunsa. On
huomioitava, että käytännössä
viljelylohkoilla voi esiintyä myös
muita rikkakasveja, joten todellisuudessa ravinnehävikit voivat
olla vieläkin suurempia. Tämän
vuoksi kannattaa torjua kaikki
rikkakasvit
mahdollisimman

Kuva 3. Peltosauniot ottavat
runsaasti ravinteita ja vettä ja
lisäksi varjostavat juurikasta.
Marja Turakainen, SjT ja Janne Laine, Bayer CropScience
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Monivuotinen viljelykiertokoe Saksassa.

J

Juurikasankeroiskokeita
Saksassa

uurikasankeroisen kontrollointi on tärkeää,
koska se aiheuttaa merkittävät sadon menetykset juurikkaalla. Saksassa tehdyssä
    kartoituksessa 2009–2013 ankeroista esiintyi 84
prosentilla juurikkaan viljelyalueesta ja 76 prosentilla näistä pelloista ankeroismäärä oli alle
1000 munaa (M) ja toukka (T) /100 g maata.
Pohjois-Saksassa Nordzuckerin, Nordstemmenissä sijaitsevan tehtaan viljelyalueella juurikasta viljellään joka neljäs vuosi. Silti joka toisella
lohkolla esiintyy ankeroista. Viljelijät käyttävät
pääasiassa sekä kestäviä että sietäviä juurikaslajikkeita. Myydystä siemenestä 50 % on ankeroista sietäviä lajikkeita. Eri kasvilajiseosten käyttö
ankeroisen saneeraukseen on tulossa Saksassa
yhä suositummaksi. Siellä ankeroisen kestävää
öljyretikkaa ja sinappia on viljeltävä seoksena
hunajakukan kanssa. Saneerauskasvien viljelystä ei makseta Saksassa viljelijälle tukea. Saksassa
juurikasta ei saa viljellä monokulttuurissa, viljelyssä on oltava vähintään kaksi välivuotta.
IfZ (Institute of Sugar Research) on kartoittanut
ankeroismääriä tutkimalla ankeroiselle alttiin
juurikkaan satokehitystä ja -vaihtelua. Ankeroisen torjunnassa käytetään neljävuotista viljelykiertoa sekä ankeroista kestävää ja ankeroista
sietävää lajiketta. Ankeroista kestävä lajike laskee pellon ankeroismäärää, mutta sen satotaso
on matalampi (n. 10 %) kuin sietävien lajikkeiden, joiden satotasot ovat jo samalla tasolla kuin
normaalien lajikkeiden. Kestävän lajikkeen saneerauskyky on samaa luokkaa kuin ankeroista
kestävän öljyretikan ja sinapin, jotka alentavat
ankeroismäärää noin 70 %.
Seuraavassa on esitelty lyhyesti muutamia
IfZ:n ankeroistutkimuksia juurikkaalla. Vuosina 1970–89 ja 1991–2001 viljelykiertokokeessa
toisella lohkolla oli ankeroista ja toinen oli anke-

roisvapaa. Lajike oli ankeroiselle altis lajike. Kasvijäte kerättiin lohkoilta pois joka vuosi. Lohkolla oli 7 erilaista kiertoa, mukana mm. peruna,
syysvehnä, sinimailanen, maissi ja juurikkaan
monokulttuuri. Tulosten mukaan juurikkaan
sato laski 25 % monokulttuurissa ankeroisvapaalla lohkolla. Ankeroislohkolla juurikkaan satotason aleneminen oli huomattavasti nopeampaa ja suurempaa. Vuosina 2002–14 tehdyssä
kokeessa ankeroislohkolla suurimmat satovasteet saatiin, kun juurikasta viljeltiin 3–4 vuoden välein. Tässä kokeessa ei esikasvilla ollut
merkitystä juurikkaan satoon. Kokeet jatkuivat
2007–16, niissä selvitettiin esikasvin vaikutusta
juurikkaan satoon. Esikasvit olivat herne, maissi ja syysvehnä. Viljelykierto paransi juurikkaan
satoja erityisesti, jos ankeroispaine oli korkea.
Juurikkaan sato oli korkein, kun esikasvina oli
ollut herne ja sinimailanen. Vuosina 2012–14 oli
mukana 8 koepaikkaa, joissa testattiin ankeroisen kestävän sinapin tai siemenseoksen (apila,
kaura, hunajakukka, lupiini, ja herne) vaikutusta
ankeroismäärään. Kun sinapin ja seoksen kuivaainesato oli yli 2,0 t/ha, väheni ankeroismäärä
lähes kaikissa ruuduissa. Sinapin kuiva-ainesadon ollessa 3,3 t/ha, ankeroisen määrä väheni
40 %. Ankeroismäärän lähtötasolla oli selvä vaikutus sinapin ja seoksen saneeraustehoon. Kun
ankeroisen lähtötaso oli alle 500 M+T/100 g,
ankeroispopulaatio lisääntyi saneerauskasvien
viljelyn jälkeen. Eniten populaatio väheni lähtötason ollessa yli 1000 munaa ja toukkaa/100 g.
Koska tutkimustulokset ovat selvästi osoittaneet
viljelykierron merkityksen juurikkaan satotasoon ankeroislohkoilla, tämä on otettu huomioon myös tehtaiden ja viljelijöiden välisessä
sopimuksessa. Juurikkaan jälkeen lohkolla on
pidettävä vähintään kaksi välivuotta. Viljelykierrot ovat tavallisesti tätä pidempiä, viljelyssä
pidetään neljä–viisi välivuotta.

Marja Turakainen
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Muista tilata
ilmainen
ankeroisnäyte!

S

ucros tarjoaa tänäkin vuonna viljelijöille
ilmaisen ankeroisnäytteen. Tarjous kannattaa hyödyntää, sillä ankeroinen voi
vaivata lohkoa jo ennen kuin mitään silminnähtävää haittaa huomaa pellolla. Mikäli pellolla tiedetään olevan ankeroista, kannattaa
ankeroistilannetta tarkkailla maanäytteiden
avulla. Varmistu siis peltosi kasvukunnosta ja
tilaa näytteenotto omalta konsulentiltasi.

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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Drone
työkaluna
DJI Phantom 3 Professional.

T

alven siementilauksen yhteydessä, tilatessaan Syngentan lajikkeita, juurikkaanviljelijöillä oli mahdollisuus saada juurikaspelloilta ilmainen lentokuvaus. Sain tämän
kautta mahdollisuuden tutkia multikopterin eli
ns. dronen avulla monenlaisia juurikaspeltoja
ilmasta käsin.
Käyttössäni oli hyvin tavallinen malli, DJI Phantom 3 Professional, minkä tänä päivänä voi ostaa
runsaalla 1000 eurolla, hinta sisältää tarvittavan
varustuksen. Markkinoilta löytyy myös tätä
mallia kehittyneempiä versioita, mutta tämä
suoriutui tehtävästään varsin hyvin. Oli helppo
oppia lennättämään dronea, eikä siihen mennyt
kauan aikaa. Hyvään näyttöön (tablettiin) kannattaa kuitenkin satsata, jotta olisi helppo nähdä
missä ja mitä ollaan kuvaamassa. On myös tärkeää, että dronella on suhteellisen hyvä kamera,
mikä mahdollistaa kuvien suurentamisen jälkeenpäin.

Dronen avulla saadaan nopeasti aika hyvä kuva
juurikaspellosta, missä on huonompia paikkoja
ja löytyykö jonkinlainen systemaattinen virhe
kylvössä. Yllättävän monella oli jossain kylvöyksikössä ollut jonkinlainen häiriö, ja joskus näkyi,
miten juurikkaat olivat itäneet huonommin
kylvötraktorin alla. Välillä jäljistä näkyi missä
suunnassa muokkaustraktori oli ajanut. Myös
maalajivaihtelut näkyivät erittäin voimakkaasti,
ongelma minkä kanssa joudumme useimmissa
tapauksissa elämään. Tarvittaessa voi pellolla
jopa lentää niin matalalla, että näkee löytyykö
riviväleissä vielä rikkakasveja.
Yhteistä kaikille pelloille oli, että juurikkaat
näyttivät huonommilta ja epätasaisemmilta ylhäältä kuin maan pinnalta katsottuna. Viljelijä
ei aina ollut tietoinen näistä monista epätasaisuuksista. Useimmille käyntini oli ahaa-elämys
samalla, kun se oli monelle pieni pettymys, kun
pelto olikin huonompi kuin mitä oli kuvitellut.
Meillä oli samalla paljon keskusteluja siitä, kuinka tulisi toimia
tulevaisuudessa, jotta saisi vielä
tasaisemmat taimistot, tämä kun
on kuitenkin perusedellytys hyvän sadon saamiseksi. Miksi ei
voisi kokeilla joskus vähän syvempää tai matalampaa kylvöä jossain
kylvöyksikössä tai ylimääräistä
äestyskertaa jossain? Dronen avul-

Maalajivaihtelut näkyvät hyvin.

22

– Juurikassarka • Betfältet 2/2017

la näkee myös hyvin missä tarvitaan lisää ojitusta.
Moni viljelijä oli sen verran vakuuttunut uudesta työkalusta,
että suunnittelee ostavansa itse
sellaisen. Dronen avulla saa
myös nopeasti hyvän kuvan siitä, miltä metsä näyttää myrskyn
jälkeen tai miksei voisi ottaa
hienon ilmakuvan maatilakeskuksesta, vain mielikuvitus on
rajana mitä kaikkea voi kuvata
dronella. Täytyy kuitenkin huomioida drone lennättämisen
lainsäädäntö, ihmisten yksityisyys ja henkilökohtainen integriteetti.
Vanha ojanpaikka, mutta myös muokkaustraktorin jälki nä-

kyy varsin hyvin.

Paljon on menetetty kun kaikki juurikkaat eivät itäneet heti, jotkut rivit olivat parempia kuin
toiset.

Henrik Svärd, Syngentan juurikkaansiemenen edustaja
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5T-projekti
Mietoisten 5T-lohko.

Taustaa
5T (Together to Twenty Tons in 2020) on tilatasolla tehtävää tutkimustyötä, jonka tähtäimenä
on nostaa sokerijuurikkaan satotasoja vuoteen
2020 mennessä. Projekti aloitettiin muutama
vuosi sitten usealla saksalaisella ja tanskalaisella juurikastilalla, ja tänä vuonna myös muissa
Nordzucker-konsernin maissa. 5T:n kunnianhimoisena tavoitteena on saavuttaa tutkimustiloilla 20 tonnin polsokerisato/hehtaari. Suomen
osalta realismia lienee 15 tn/ha sokerisato parhailta lohkoilta.

Toteutus
5T-projektiin valittavat tilat edustavat satotasoltaan viljelyalueensa parasta neljännestä. Tutkimuskohteeksi valitaan juuri ennen kylvöjä parhaaksi arvioitu kasvulohko. Tutkimuslohkolle
rajataan kaksi n. 15 aarin ruutua, jotka edustavat
lohkon parhainta ja heikointa kasvua; päisteet
pois rajattuna. Lisähaasteensa rajaamiseen tuo
se, ettei maalajivaihteluista johtuvia eroja huomioida, vaan ruutujen pitää löytyä tasalaatuisesta kohdasta läheltä toisiaan. Erojen syytä selvitetään kasvukauden aikaisilla tutkimuksilla.
Lehtivihreämittaus
Ennen juurisadon muodostumista paras menetelmä arvioida kasvuston kehitystä on mitata
yhteyttävän lehtivihreän määrää pellolla. Mittaukseen käytetään siihen tarkoitettua laitetta,
joka reagoi kasvin heijastamaan lähi-infrapuna-
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säteilyyn. Tulokseksi laite antaa arvon 0 – 1 välillä; 0 = ei yhteyttävää lehtivihreää, 1 = maa on
täysin yhteyttävän lehtivihreän peitossa. Käytännön viljelyssä maksimaalinen keskiarvo on
n. 0,75, jolloin 25 % auringonvalosta osuu joko
maahan tai yhteyttämättömään kasvinosaan
(esim. taudin vaivaamaan lehteen).

5T-tilat ja projektin edistyminen
5T-tutkimustiloiksi valikoituivat Satakunnan
osalta MTY Hämäläinen Ulvilasta ja VarsinaisSuomen puolelta Kalle Puotunen Mietoisista.
Ulvilan tutkimuslohko on alueelle tyypillistä
karkeaa kivennäismaata ja sijaitsee Leineperintien varrella, alle kilometri Leineperin ruukilta
Kaasmarkkuun päin. Mietoisten tutkimuslohko
on huomattavasti savisempaa maata ja se sijaitsee Hietamäen kylässä, Valaskalliontien ja Kustavintien välissä.
Projekti sai lähtötietojen (viljelykierto, lannoitus,
pH, maalaji) keräämisen jälkeen virallisen starttinsa kesäkuun lopulla, jolloin lehtivihreämittauksen lisäksi arvioitiin taimitiheyttä ja maaperän kuntoa. Kohtuullisen myöhäisen kylvön ja
viileän alkukesän vuoksi runsasta lehtivihreää
ei juuri ollut, vaikka mittari lukemia antoikin.
Aloitus olikin turhan aikainen, koska tarkoitus
oli pitää aikataulu alle kuukauden perässä verrokkimaa Liettuasta, joka on esim. satotasollisesti lähinnä Suomea.

Elokuun alkuun mennessä käyntejä molemmille lohkoille on tehty 4 kpl. Lehtivihreän osalta
Ulvilan 12.5. kylvetty tutkimuslohko kasvoi
heinäkuun loppuun mennessä täyteen. Mietoisten viikkoa aikaisemmin kylvetty lohko jäi lehtivihreän kehityksessä kuivuuden takia jälkeen
yhteyttävän lehtimassan peittäessä vain vähän
yli puolet pinta-alasta. Juuren kehitystä arvioitiin vain silmämääräisesti, mutta sen osalta erot
vaikuttivat olevan hyvin vähäisiä. Kumpikaan
lohko ei suuresti kärsinyt juurikaskärpästen
vioituksista, jotka pyrittiin torjumaan rikkaruiskutusten yhteydessä. Myöskään Ramulariaa ei
heinäkuun loppuun mennessä havaittu ollenkaan.
Ennen sadonkorjuuta tehtävät tutkimukset
Heinä-elokuun vaihteessa tutkimuslohkoilta on
otettu näytteet maaperästä ja lehdistä. Näytteet
on otettu parasta ja heikointa kasvua edustavasta kohdasta. Näiden tarkoituksena on selvittää ravinteiden käyttöä, niiden määrää maassa
ja mahdolliset puutokset. Lisäksi selvitetään
mahdollinen ankeroistilanne. Viljelysuunnitelmaa varten otettavista näytteistä nämä eroavat
merkittävästi, koska tässä analysoidaan maata,
joka on vielä lannoitteen kyllästämää ja toisaalta
kasvia, joka on vasta aloittamassa sadonmuodostuksensa.
Kuukausi ennen sadonkorjuuta lohkoilla tehdään ensimmäinen koenosto, jolla selvitetään
sen hetkinen juuri- ja sokerisadon määrä. Perinteisistä koenostoista eroten myös naatit punnitaan pellolla, jolloin saadaan laskettua juurikkaan koko biomassa hehtaaria kohden. Toinen
koenosto tehdään viikko ennen varsinaista sadonkorjuuta, jolloin saadaan tehtyä lopullinen
vertailu toteutuneen ja saavutettavissa olevan
satotason välillä. Lisäksi näiden arvojen pohjalta voidaan laskea vielä potentiaalinen satotaso,
joka lienee polsokerin osalta alussa mainitun 15
tn/ha tasolla.

Tulokset ja niiden käyttökelpoisuus
5T-projektin tulokset vuoden 2017 osalta tullaan
julkaisemaan ennen vuodenvaihdetta ilmestyvässä Juurikassarka-lehdessä. Keskeisimpänä

Tilanne 19.6.

Tilanne 28.6.

Juuren kehitys 1.8. mennessä.
ajatuksena on tuoda viljelijäkunnan tietoisuuteen metodeja, joilla tutkimustilat vuodesta
toiseen saavuttavat keskimääräistä parempia
satotasoja. Lisäksi toinen merkittävä tavoite on
selvittää, mitä parannettavaa 5T-tiloilla voisi
vielä olla, jotta satokehitys jatkuisi suotuisana
jatkossakin. Projekti jatkuu vuoteen 2020 asti
ja mahdollisesti mukaan otetaan vielä yksi tila
lisää, jolloin tutkimus kattaisi paremmin koko
viljelyalueen.

Petri Suvanto
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Riviruiskuratkaisu Ulvilasta

S

okerijuurikkaan riviruiskutus on toimivasta konseptistaan huolimatta suhteellisen
harvinainen menetelmä juurikkaanviljelijöiden keskuudessa. Syynä tähän lienevät tavanomaisen menetelmän nopeus ja vähäiseksi jäänyt
juurikasmaiden haraaminen. Myös kotimainen
lainsäädäntö sallii juurikasaineita käytettävän
huomattavan suuria määriä kasvukaudessa, verrattuna esim. Ruotsiin ja Tanskaan, jolloin tarvetta ainemäärien käytön tehostamiseen ei ole.
Ulvilalaisella Koskelan tilalla juurikasta viljellään vuosittain muutamalla kymmenellä hehtaarilla. Idea riviruiskuttamiseen syntyi, kun
pohdittiin, kuinka viljelyn hehtaarikustannuksia
voitaisiin tehokkaasti vähentää satotason kärsimättä. Käytössä olevaan riviruiskuun hankittiin
Kasi-ruiskuja valmistavalta Ahjoco Oy:ltä etukuormaimeen (tai vaihtoehtoisesti etunostolaitteeseen) kiinnitettävä puomi, joka varustettiin
Triplet –suutinrungoilla. Työleveys on mitoitettu
18-rivisen kylvökoneen mukaan, eli 47,5 cm rivivälillä se on n. 8,5 m. Säiliönä ja ns. peruskoneena
toimii Amazonen nostolaiteruisku, josta on haaroitettu paineletku riviruiskulle. Näin toimimalla
vesimäärä, ajonopeus ja ruiskutuspaine voidaan
pitää samana metodista riippumatta. Puomia
hallitaan etukuormaimen vivulla.

Riviruiskun levitys työasentoon.

Eri tilanteisiin eri suutinvaihtoehto.

Rivisruiskun paineletku haaroitettuna Amazonen venttiilistöstä.

Rivisuuttimilla ruiskutettaessa saavutetaan n.
50 % peitto hajaruiskutukseen verrattuna, jolloin
myös hehtaarikohtainen torjunta-ainekustannus
putoaa puoleen. Toimintamalli sopii hyvin toiseen ja kolmanteen tankkiseosruiskutukseen,
mutta ensimmäinen kerta on syytä tehdä perinteisenä hajaruiskutuksena. Menetelmä vaatii
lisäksi harauksen ainakin kertaalleen, jotta rivivälille jäävät rikat saadaan torjuttua. Tästä johtuen työmäärän lisäys on huomattava, muttei
kohtuuttoman suuri, koska monesti haraamisella
täydennetään myös perinteistä rikkaruiskutusta.

Petri Suvanto
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Elevaattorin jatke
733 Edenhall
733 Edenhallilla on vaikea
saada tehtyä hyvää aumaa.
Tällaisella elevaattorin
jatkeella aumaus onnistuu
paremmin. Perävaunuun
lastaaminen tällaisen jatkeen
kanssa ei oikein onnistu.
Kuvassa Jorma Moision Edenhall 733 Vampulasta. Kuva: Jorma Moisio

HORSCH TERRANO ylivoimaista tehoa syksyn muokkauksiin
Horsch Terrano FX
-kultivaattorit
TERRANO 4 MT
Hinnat alkaen

57 200,(alv 0 %) + toimituskulut

Monipuolista
muokkausteknologiaa
syysmuokkauksiin.
Terrano FX
-nostolaitemallit
3-6 m ja hinattavat 4-6 m.

TERRANO 3 FX
Hinnat alkaen

Horsch
Terrano 4 MT

(alv 0 %) + toimituskulut

Matala sekoitus –
syvä muokkaus!

18 065,Ota yhteys Hankkijan konemyyjään.
Kysy myös edullisista rahoitusvaihtoehdoista!

Hankkija_Horsch_165x120.indd 1

1.9.2017 13.47
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Muokkauskulttuuria
Saksasta

M

uokkauksella on monia tarkoituksia,
mutta tärkein tarkoitus on saada aikaan siemenelle suotuisat kasvuolosuhteet. Toisin sanoen muokkauksella pyritään
varmistamaan siemenen hyvä itävyys ja taimen
juurenkasvu varmistamalla riittävä veden- ja ravinteiden saanti. Muokkauksella pyritään toki
myös vaikuttamaan muihinkin asioihin. Tällaisia ovat esimerkiksi rikkakasvien ja eroosion
torjunta sekä ravinteiden huuhtoutumisen estäminen.
Suomessa kyntöaurat ovat edelleen hyvin käytetty työväline sokerijuurikaspeltojen muokkauksessa, mutta Saksassa kyseisen työkalun käyttö on jo vuosia ollut vähenemään päin. Suurin
syy kynnön vähenemiseen löytyy historiasta.
Saksassa on ollut paikoitellen suuria ongelmia
eroosion kanssa, mikä on tuottanut alueellisesti
suuria satotappioita. Kyntö on omiaan pahentamaan eroosiota, sillä kynnön jälkeen maa on
hyvin altis sekä tuuli- että vesieroosiolle. Ratkaisuksi on haettu mm. vähennettyä muokkausta ja
suorakylvöä. Yksi suosittu tapa on vain mullata
edellisen vuoden kasvijätteet ja kylvää sokerijuurikas perään. Kun asiaa tarkastelee taloudellisen kannattavuuden suhteen, niin vähennetty
muokkaus on tuottanut parhaimman tuloksen,
kun vertaillaan eri muokkausmenetelmin saavutettuja tuloksia. On tosin huomioitavaa, että
tuloksiin vaikuttaa öljyn hinta, joka on laskenut
tarkasteluvuosien jälkeen (1994–2011). Heikoim-
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Kuva 1. Maan rakenteen ollessa kunnossa,
juurikas pystyy estoitta kasvamaan syvälle
maahan. (kuva: Tiina From)

man taloudellisen tuloksen sai vertailuvuosien
aikana suorakylvö. Muokkauksen kehitystä on
tutkittu vuosien varrella ja huomattu, että kun
maa pidettiin kasvipeitteisenä tai muokataan
vain kevyesti, ovat maa-aggregaatit 10–20 %-yksikköä kestävämpiä kuin kynnetyn maan aggre-

gaatit. Tämä tarkoittaa parempaa sateenkestävyyttä ja kuorettuma- sekä eroosioriskin alentumista. Myös kasveille käyttökelpoisen veden
määrä oli suurempi vähän muokatussa maassa
verrattuna kynnettyyn maahan. Erityisesti kuivina vuosina satotasoerot näkyivät selkeästi ja
ne olivatkin parhaimmillaan 25 prosenttia suuremmat kevyesti muokatulla maalla (vuosina
2014–2016). Maan rakenteeseen ja muokkaukseen kannattaa siis panostaa (kuva 1).
Muokkaustavoissa on Saksassa suuria alueellisia eroja, mutta karkeasti koko maassa noin puo-

let sokerijuurikaan viljelijöistä muokkaa maata
ilman kyntöauroja. Tärkeää on kuitenkin valita oikeanlainen muokkausmenetelmä omalle
maalleen (kuva 2). Erityisesti maan savespitoisuus vaikuttaa suuresti valintaan, sillä esimerkiksi tietyn tyyppisiä kaistakylvöjä ei suositella,
mikäli maan savespitoisuus on yli 12 %. Vaikka
Suomessa varmasti pystyttäisiin paikoitellen
vähentämään kynnön määrää, ei kyntöaurojen
myymisessä kannata pitää kiirettä. Niin kuin
Saksassakin, myös Suomessa muokkaustoimet
täytyy sovittaa kelien ja peltojen mukaan.

Kuva 2. Kevätkyntöä Suomessa. (kuva: Tiina From)

Sakari Malmilehto
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Sokerijuurikkaan kuljetus ja
puhdistuskuormaus
Sokerijuurikkaiden kuljettaminen Säkylän tehtaalle muuttui
Sucros Oy:n vastuulle tänä vuonna. Kuljetusalueita piti
kasvattaa, jotta puhdistuskuormaus on järkevää toteuttaa.

K

aikilla uusilla kuljetusalueilla päivittäinen juurikkaiden kuljetusmäärä Säkylään Sucrokselle on merkittävästi suurempi kuin ennen. Suurimmat kuljetuksen päiväkiintiöt ovat noin 1 500 tonnia. Näin suuren
määrän kuljettaminen vaatii sujuvuutta myös
lastauksessa. 1 500 tonnia tarkoittaa noin 30
täysperävaunukuormaa. Liikenteen pitää tällöin
olla sujuvaa myös aumalle.

Puhdistuskuormaus

Autoilija laatii ennen käyntikauden alkua kuljetussuunnitelman. Suunnitelma tarkentuu käyntikauden kuluessa. Autoilija ilmoittaa alustavan
kuljetusajankohdan viljelijälle ja tarkemman
ajankohdan ennen kuljetusta.

Puhdistuskuormausta varten aumat tulee sijoittaa pellolle kantavan tien viereen tai muulle
sopivalle alustalle, jolta kuormaus onnistuu. Asfaltti, betoni tai kallio auman pohjalla ei sovellu
puhdistuskuormaajalla suoritettavaan lastaukseen. Suositeltavin paikka on juurikaspellon
päiste, josta juurikkaat on nostettu, sänkipelto
tai nurmi. Nurmialustasta saattaa nousta mukaan heinän juurimättäitä. Auman pohjalla ei
saa olla kiviä, kantoja, juuria tai paksua vanhaa
heinämättäikköä.

Suurin osa kuljetusalueiden juurikkaista tullaan
puhdistamaan jo tänä syksynä. Viljelijä voi kuitenkin halutessaan valita muun kuormaustavan
juurikkailleen. Vaihtoehtoinen kuormaustapa
vaihtelee autoilijan käytössä olevan kaluston
mukaan.

Lastauksen ja ajojen tehokkuuden vuoksi on
suositeltavaa tehdä mahdollisimman vähän aumoja eli yhdistellään pienempiä aumoja, mikäli
mahdollista. Auman lopetus saattaa nostaa multaprosenttia, varsinkin märissä olosuhteissa, jolloin pitkä yhtenäinen auma on viljelijänkin etu.
Auman suoruus helpottaa lastaajaa saamaan
kaikki juurikkaat kyytiin.

Ropa Maus 3 ja Ropa Maus 4 etäisyydet
Maus 4
Auman leveys max

9,5 m

8m

Auman leveys huonoissa olosuhteissa

8–9 m

7–7,5 m

Max etäisyys auman reunasta kuorma-auton renkaisiin
Auman keskikohta - Kuorma-auton keskikohta max.
Mieluummin pienempi
Max korkeusero

7,5 m

6,3 m

15 m

13 m

2,5 m

2,5 m

6m

6m

2–3 m

2–3 m

Max kuormauskorkeus
Minimietäisyys aumanreunasta kuorma-autoon
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Auman sijoitus Maus 3.
Vähintään toisessa päässä aumaa on oltava 20
metriä (15 metriä Ropa Maus 3) esteetöntä tilaa
puhdistuskuormaajalle. Auman keskikohdan
tulee sijaita enintään 15 metrin päässä lastattavan kuorma-auton keskikohdasta (Maus 3 enintään 13 metriä). Suoran auman suurin leveys on
9,5 m (Maus 3 8,2 metriä) hyvissä olosuhteissa.
Jos auman pohja on märkä, aumassa on paljon
savea, tai aumassa on mutkia pitää auman olla
noin metrin kapeampi. Auman reunan tulee sijaita vähintään 2 metrin etäisyydellä lastattavasta autosta (mielellään 3–4 metriä auman ja auton

väliin). Jos auma sijaitsee tietä alempana pitää
auman olla lähempänä lastattavaa kuorma-autoa.
Paras puhdistus- ja lastausteho saavutetaan, kun
auman keskikohta sijaitsee puhdistuskuormaajan keskellä lastattaessa.
Paras puhdistustulos saavutetaan, kun auma on
kuiva, eli juurikkaat kannattaa peittää TopTex
-peitteellä heti noston jälkeen.

ROPA euro-MAUS 4
Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24
84097 Herrngiersdorf
Tel. : 0 87 85 / 96 01 -0
Fax.: 0 87 85 / 5 66

Anlageplan für 10m breite Rübenmiete
Am Mietenanfang ca. 15m Freiraum notwendig

Fahrzeug - Länge : 14,97 m
Fahrzeug - Breite : 3,00 m
Fahrzeug - Höhe : 4,00 m

Auman sijoitus Maus 4 ja 5.
Markus Anttila
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Matkastipendi
Melasniemen rahasto myöntää nyt ensimmäistä kertaa matka-avustusta Euroopassa
tapahtuvaan maatalousharjoitteluun.
Matka-avustus on suuruudeltaan 300 €. Vuonna 2017 avustuksia myönnetään
maksimissaan viisi.
Avustuksen hakijalta edellytetään:
•
•
•
•

Hakija on maatalousalan opiskelija
Suorittaa maatalousharjoittelua Euroopassa tilalla, jolla viljellään juurikasta
Harjoittelija on kotimaassa aikeissa jatkaa tai aloittaa juurikkaanviljelyn
Harjoittelusta toimitettava SjT:lle lyhyt raportti

Matka-avustusta voi hakea takautuvasti jo kesällä 2017 suoritetusta harjoittelusta.
Hakemuksen tulee olla vapaamuotoinen ja se tulee toimittaa viimeistään 1.11.2017
osoitteeseen: Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö, c/o SjT, Meltolantie 30, 21510 Hevonpää.
Lisätietoja antaa Susanna Muurinen puh. 050 438 6191

DO IT – AND DO IT RIGHT!

- kylvöstä nostoon

GR

GR

GR

Markus Pratelli

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

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

Løvhegnet 9-11 ● DK-8840 Rødkærsbro ● +45 8665 8499 ● grimme@grimme.dk
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SOKERIJUURIKKAAN
NOSTONÄYTÖS
SOKERIJUURIKKAAN
NOSTONÄYTÖS
Sucros Oy järjestää yhteistyökumppaneidensa
kanssa sokerijuurikkaan
SOKERIJUURIKKAAN
NOSTONÄYTÖS
SOKERIJUURIKKAAN
NOSTONÄYTÖS
nostonäytöksen
Intolan tilalla Maskussa.
Sucros Oy järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa sokerijuurikkaan nostonäytöksen
Intolan tilalla Maskussa.
Sucros Oy järjestää
yhteistyökumppaneidensa
kanssa
sokerijuurikkaan
nostonäytöksen
30.9.2017 klo
11:00
alkaen
SucrosLauantaina
Oy
järjestää yhteistyökumppaneidensa
kanssa sokerijuurikkaan
nostonäytöksen
Intolan tilallaIntolan
Maskussa.
tilalla
Maskussa.
Osoite:
Ohensaarentie,
21250
Masku
Lauantaina 30.9.2017 klo 11:00 alkaen
Osoite: Ohensaarentie,
21250
Maskuklo
Lauantaina
30.9.2017
11:00 alkaen
Lauantaina
30.9.2017
klo 11:00 alkaen
Osoite: Ohensaarentie,
21250
Masku
Osoite:
Ohensaarentie,
21250 Masku
Paikalla
ovat
6-rivisistä
nostokoneista
Grimme,
Holmer,
Vervaet
Paikalla ovat 6-rivisistä nostokoneista Grimme, Holmer, Vervaet sekä Edenhall.sekä Edenhall. Nostokoneet
nostavat
juurikasta
pellolla
ja
Ropa-puhdistuskuormain
kuormaa
juurikkaita.
Lisäksi esitellään
Nostokoneet nostavat
juurikasta
pellolla
ja 6-rivisistä
Ropa-puhdistuskuormain
kuormaa
juurikkaita.
Paikalla
ovatPaikalla
6-rivisistä
nostokoneista
Grimme, Holmer,
Vervaet
sekäVervaet
Edenhall.
ovat
nostokoneista
Grimme,
Holmer,
sekä Edenhall.
Lisäksi esitellään
juurikasauman
peittämistä
oljella
ja
TopTex-aumapeitteellä.
Paikalla
on
Nostokoneet
nostavat
juurikasta
pellolla
ja
Ropa-puhdistuskuormain
kuormaa
juurikkaita.
juurikasauman
peittämistä
oljella
ja
TopTex-aumapeitteellä.
Paikalla
on
myös
siemenjalostajien
Nostokoneet nostavat juurikasta pellolla ja Ropa-puhdistuskuormain
kuormaa juurikkaita.
myös siemenjalostajien
Lisäksi edustajia.
esitellään
juurikasauman
peittämistä
oljella
ja
TopTex-aumapeitteellä.
Paikalla
on Paikalla on
edustajia.
Lisäksi esitellään juurikasauman peittämistä oljella ja TopTex-aumapeitteellä.
myös siemenjalostajien
edustajia. edustajia.
myös siemenjalostajien
Tilaisuudessa on kahvi- ja makkaratarjoilu.
Tilaisuudessa
on kahvijasäänmukainen
makkaratarjoilu.
Tilaisuus järjestetään
pellolla,
joten
pukeutuminen
tulee huomioida.
Tilaisuudessa
on kahvija makkaratarjoilu.
Tilaisuudessa
on kahvija makkaratarjoilu.
Tilaisuus
järjestetään
pellolla,
joten
säänmukainen
pukeutuminen
tulee
huomioida.
Tilaisuus
järjestetään
pellolla,
joten
säänmukainen
pukeutuminen
tulee
huomioida.
Tilaisuus järjestetään pellolla, joten säänmukainen
pukeutuminen
tulee huomioida.
Ohjelma:

Ohjelma:
Ohjelma: Ohjelma:
Tilaisuuden
avaus:
Sucros Oy:n
klo 11:00 klo 11:00
Tilaisuuden
avaus: Sucros
Oy:n
Sipilä
ja
Tero
Tanner
Matti
Matti
ja Tero
Tanner
klo Sipilä
11:00
Tilaisuuden
avaus:
Sucros
Oy:nSucros Oy:n
klo 11:00
Tilaisuuden
avaus:

Matti Sipilä jaMatti
TeroSipilä
Tanner
ja Tero Tanner
Tapahtumassa
olevien
koneiden
Tapahtumassa olevien koneiden esittely
esittely Tapahtumassa olevien koneiden esittely
klo 11:10
klo 11:10
Tapahtumassa olevien koneiden esittely
klo 11:50 klo 11:50
Siemenjalostajien
puheenvuorot
Siemenjalostajien
puheenvuorot
klo 11:50 kloSiemenjalostajien
puheenvuorot
11:50
Siemenjalostajien
puheenvuorot
Nostonäytös
klo 12:00 klo 12:00
Nostonäytös
klo 12:00
klo 13:00
Kuormausnäytös
kloNostonäytös
12:00
Nostonäytös
klo 13:00
Kuormausnäytös
n. klo 14:00
Tilaisuus
päättyy
klo 13:00
kloKuormausnäytös
13:00
Kuormausnäytös
n. klo 14:00 Tilaisuus päättyy
n. klo 14:00n. Tilaisuus
klo 14:00päättyy
Tilaisuus päättyy
klo 11:10

klo 11:10
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Megalab tulosten tulkintaa

K

esän aikana Sucros, Yara ja SjT tarjosivat
viljelijöille mahdollisuuden selvittää
juurikaskasvustojen ravinnetilannetta
Megalab lehtinäytteiden avulla. Näytteitä otettiin vastaan kesäkuun lopulla ja viimeisimmät
näytteet vielä heinäkuun puolessa välissä. Ensimmäisten näytteiden perusteella osa näytetulosten saajista ehti jopa tehdä lisälannoitusta tarpeen mukaan pelloille. Tuloksista on kuitenkin
hyötyä myös tuleville kasvukausille, joten niitä
kannattaa tarkastella, kun juurikas osuu viljelykierrossa seuraavan kerran samalle lohkolle.
Kaikkiaan näytteitä tuli noin 200 kpl. Näytteiden keruun aikana Sucros lähetti viljelijöille
myös sähköisen kyselyn näytelohkolla tehdyistä
viljelyteknisistä toimenpiteistä ja tähän kyselyyn vastauksia saatiin noin 100. Kysely on nyt
lähetetty uudelleen henkilöille, joilla ei ole ollut aiemmin aikaa vastata siihen. Toivoisimme
mahdollisimman monen vastauksia, koska sillä
pääsemme selvittelemään juurikaskasvustojen
ravinnetilannetta tarkemmin.

lisäksi tulosteessa kerrottiin eri ravinteiden rajaarvot, joiden alapuolella kasvi selvästi kärsii
puutostilasta. Tulosten perusteella ravinnetilanteesta oli tehty tulkinta. Mikäli ravinnearvo
osoittautui matalaksi, tulosteesta löytyi myös
suositus lannoitteesta, jota olisi voinut tilanteen
korjaamiseksi käyttää.

Viljelijänäytteiden tuloksia
Tässä lyhyt katsaus viljelijänäytteiden tuloksista. Palaamme tarkempaan tulosten tarkasteluun
ja tulkintaan viljavuustietojen ja lannoitustasojen osalta myöhemmin.
Typpi: Suurimmalla osalla, eli 58 % näytteistä,
typpipitoisuus oli tasolla normaali, joka on riittävä sen hetkiseen kasvuun. 38 % näytteistä oli
tasolla korkea, mikä kuvaa tasoa, jolla typen riittävyys on taattu koko kasvukauden tarpeisiin.
Alhainen typpipitoisuus oli näytteissä, joiden
typpipitoisuus oli 40 g/kg tai alempi. Tämä kertoo tilanteesta, jossa typenpuutosta on jo kasvissa ja mikäli kasvi ei saa lisälannoitusta kasvukaudella se tulee vaikuttamaan satotasoon.

Kasvustot, joista näytteitä oli kerätty, olivat keskimäärin 4–6 lehtiasteella. Juurikkaat oli kylvetty keskimäärin toukokuun ensimmäisellä viikolla (7.5.2017), keräyksen aikaan kasvustot olivat
kasvaneet noin 45 päivää. Kasvuston kasvuajalla
on huomattava merkitys lehtien ravinnepitoisuuksiin ja sen hetkisiin puutoksiin. Erityisesti
hivenravinteista mangaanin ja boorin puutostilat näkyvät selvemmin nuorissa kasvustoissa ja
tarvitsevat lisälannoitusta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Fosfori: Lehtien fosforipitoisuuden minimiraja
on 3,5 g/kg kuiva-ainetta. Tämän alapuolella
olevat kasvustot kärsivät selvästi fosforinpuutteesta jo tässä vaiheessa kasvukautta ja tilanne
ei korjaannu ilman lisälannoitusta. Kasvuajan
pidetessä fosforipitoisuus lehdissä laskee, joten
on tärkeää, että fosforia on riittävästi heti kasvukauden alusta lähtien. Starttifosforin käyttö lisää
fosforipitoisuutta lehdissä ja pitoisuus pysyy
korkeana pidemmälle kasvukauteen.

Jokainen viljelijä sai näytteestään tulosteen, jossa oli kerrottu lehtien ravinnepitoisuus. Tämän

Kalium: Kasvukauden aikana lehtien kaliumpitoisuus laskee, joten sitä on syytä olla kasvin
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K-pitoisuus kasvissa levitystavasta riippuen
100

K g/kg

80
60
40
20
0
50 kg K/ha

100 kg K/ha
Sijoite>u

200 kg K/ha

150 kg K/ha

Hajalevitys

Kuva 1. Kalilannoituksen ja levitystavan vaikutus kasvin lehtien kalipiKuva 1. Kalilannoituksen ja levitystavan vaikutus kasvin leh3en kalipitoisuuteen. Sijoitus kylvönyhteydessa, h
toisuuteen.
Sijoitus kylvön yhteydessä, hajalevitys pintaan keväällä juuri
ennen kylvöä.

käytettävissä heti kasvukauden alusta. SjT:n
koetuloksista (kuva 1) oli selvästi nähtävissä,
että sijoituslannoituksessa lehtien kalipitoisuudet olivat korkeammat kuin, jos kalilannoitus oli
tehty hajalevityksenä.

laski lehdissä alle 25 mg/kg ka. Kasvuajalla on
hyvin merkittävä vaikutus lehtien mangaanipitoisuuteen. Nuorissa kasvustoissa (alle 30 päivää) mangaanin pitoisuus lehdissä on alhaisin
(kuva 2). Pitoisuus nousee kasvuajan myötä.

Mangani: Mangaanipitoisuudet lehtinäytteissä
olivat hyviä. Tilanne saattoi toki johtua siitä, että
osa kasvustoista oli ehditty ruiskuttaa mangaani valmisteella ennen näytteen ottoa. Alarajana
näytteissä pidetään 35 mg/kg ka. ja sen alle jäi
vain 18 % näytteistä. Silminnähtäviä puutosoireita kasvustoissa esiintyi vasta, kun pitoisuus

Boori: Lehtinäytteiden booripitoisuudet olivat
kauttaaltaan matalia. Näytteiden alaraja oli 35
mg/kg ka. ja näytteistä 65 % oli alle tämän. Hyvin matalia pitoisuuksia löytyi 15 % näytteistä.
Mangaanin tapaan booripitoisuus lehdissä kasvaa kasvuajan myötä.

Mn mg/kg
100
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Mn mg/kg

70
60
50
40
30
20
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35 päivää

55 päivää

74 päivää

Kuva 2. Kasvuajan vaikutus mangaanipitoisuuteen lehdissä.

Kuva 2. Kasvuajan vaikutus mangaanipitoisuuteen lehdissä.

Susanna Muurinen
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SAI-sertifiointi –
Kestävästi tuotettua sokeria
Suomesta
Elintarvikkeiden nykymarkkinoilla kestävällä, vastuullisella ja eettisellä
tuotannolla on suurta arvoa kuluttajalle. Tämä näkyy tietysti myös
elintarvikkeiden valmistajien vaatimuksissa ostettavaa raaka-ainetta
kohtaan. Kaikissa konsernin maissa toteutettava sertifiointi mittaa ja
dokumentoi sokerijuurikkaan viljelyn kestävyyttä. Sertifioinnin kautta voimme
konkreettisesti todistaa sokerin ostajille, että sokerimme on kestävästi ja
vastuullisesti tuotettua. Järjestelmän avulla avaamme siis tuotteellemme uusia
markkinoita ja luomme sille lisäarvoa.

S

uuret kansainväliset sokerinostajat (esimerkiksi Unilever ja Coca-Cola) haluavat
varmistua, että heidän ostamansa sokeri
on kestävästi ja vastuullisesti tuotettua. Suuri
osa tuotetusta sokerista myydään elintarviketeollisuuteen, joten meidän on tärkeää vastata
markkinoiden kehittyviin vaatimuksiin.
Sokerijuurikkaan viljelyn kestävyys on aiemmin varmistettu tarkoilla ja ajantasaisilla viljelyohjeilla, mutta tulevaisuudessa tarvitsemme
menetelmän, jonka avulla voimme käytännön
tasolla mitata ja dokumentoida tuotantomme
kestävyyttä.
Elintarviketeollisuuden yritykset ovat yhdessä
muodostaneet yhä laajenevan organisaation nimeltä SAI (Sustainable Agriculture Initiative).
Tavoitteena organisaatiolla on luoda yhtenäinen
työkalu, jolla voidaan kattavasti todentaa tuotannon kestävyyttä kaikilla eri viljelykasveilla
kaikissa maailman maissa. Aiemmin elintarvikealan ostajilla on ollut omia järjestelmiään kestävyyden todentamiseen. Nyt yritykset pystyvät
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kuitenkin käyttämään tätä samaa järjestelmää,
mikä helpottaa tilannetta huomattavasti.
Kestävyyden mittaamiseen tarkoitettu työkalu
on käytännössä tarkistuslista, johon kuuluu 112
kysymystä. Ne jakautuvat kolmeen tasoon: välttämätön (essential), perus (basic) ja edistyksellinen (advanced). Suuri osa kysymyksistä tulee
katetuksi jo pelkästään suomalaisen lainsäädännön noudattamisella. Vastauksista riippuen SAI
myöntää Sucrokselle ja sitä kautta kaikille Suomen juurikkaanviljelijöille pronssisen, hopeisen

tai kultaisen sertifikaatin. Suomessa pääsemme
lainsäädännön puitteissa todennäköisesti ainakin hopeatasolle.
Suomen lähes 700 juurikkaanviljelijästä on ulkoisen yrityksen toimesta valittu satunnainen 37
viljelijän otos. Kyseisten viljelijöiden kanssa toteutetaan SAI-tilakäynti, jossa käydään läpi tarkistuslistan kysymykset, ja lisäksi tarkastetaan
oleelliset asiakirjat ja kohteet (esimerkiksi kasvinsuojeluruisku ja kasvinsuojeluainevarasto).
Tämä sertifiointi koskee vain sokerijuurikkaan
viljelyyn liittyviä asioita, joten vain juurikkaaseen liittyvät asiat nostetaan esiin. Tilakäyntiin
kuluu kokonaisuutena noin 2–3 tuntia. Käynnin
kulkua helpottaa se, jos esimerkiksi juurikkaan
lohkokortit ja viljelysuunnitelmat on haettu valmiiksi esille.
Kun kaikki 37 tilakäyntiä on tehty, lähetetään
tulokset SAI:lle. Tämän jälkeen siirrytään auditointivaiheeseen. Auditoinnin tarkoituksena
on varmistaa, että sertifiointiin kuuluvat asiat
on tehty oikealla tavalla. Auditointi tehdään
yhdeksälle viljelijälle. Tilaisuus vastaa suurelta
osin ensimmäistä tilakäyntiä, mutta tuolloin ulkopuolisesta yrityksestä tuleva auditoija toimii
kysyvänä osapuolena ja viljelijä yhdessä koko
ajan mukana olevan konsulentin kanssa vastaa
auditoijan kysymyksiin.
Mikäli sinut valitaan sertifiointiprosessiin, mitään syytä huoleen ei ole. Tärkeintä on muistaa,
että tämä ei ole viljelijälle tehtävä tilatarkastus,

Kuva 1 SAI-sertifioinnin tuloksen määräytyminen kysymystyyppien perusteella. Lähde:
http://www.fsatool.com/
vaan tarkoituksena on mitata nimenomaan
Sucroksen tuotannon kestävyyttä.
Toteuttamalla sertifioinnin pystymme siis todistamaan, että sokerintuotantomme on kestävää ja
vastuullista, ja sitä kautta siis avaamme tuottamallemme sokerille uusia markkinoita ja luomme sille lisäarvoa.
Lisätietoja aiheesta antaa Fanni Heinonen. Sertifiointiin valittuihin tiloihin ollaan yhteydessä
mahdollisimman pian. Haastattelut toteutetaan
syksyn aikana, ja auditoinnit hieman myöhemmin.

Fanni Heinonen

EDENHALL.fi
Tulkaa Maskuun 30.9 katsomaan
kun ajamme sekä
Edenhall 743 että Vervaet17T koneella
Sucroksen nostonäytöstapahtumassa.
Myynnissä Edenhall 744 - 08

- Huollettu talvi -17, paljon uusia osia
- Täryvantaat
- Pyöräveto oikealla puolella
- Lautaslistimet
- Isompi säiliö 12t
- Start Up takuu
Edenhall 744 - 08, hinta: 68000€ + alv. Kone Raaseporissa.
Hinta: 68000€ + alv. Kone Raaseporissa
Kone ja varaosamyynti: Torbjörn Nyberg Puh. 0500234002 info@edenhall.fi
Edenhall huolto: Sebastian Lindqvist Puh. 0400235648
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Viljelijän
MUISTIlista
x Lue Juurikassarka-lehti
❑
❑ Aumapeitteiden hakupäivät
❑ Juurikkaan nosto ja listintä
➞ oikea listintä: ei liikaa, ei liian vähän
➞ huomioi olosuhteet

❑ Aumaa oikein
➞ tasainen, kantava alusta
➞ helppokulkuinen sijainti
➞ lastausmenetelmän edellyttämä tila auman ympärillä
➞ anna auman tuulettua muutama päivä ennen peittämistä
➞ peitä aumat mahdollisimman aikaisin
➞ juurikkaan kuivuminen vähentää multaisuutta

❑ Kuljetus ja mahdollinen puhdistus
➞ poista aumapeitteet ennen kuormausta
➞ tehdas kustantaa kuljetuksen 145 km asti ja mahdollisen puhdistuksen
➞ puhdistaminen ei kuitenkaan ole pakollista vielä syksyllä 2017

❑ Nostonäytös 30.9. Maskussa
❑ Merkitse aumat Juurikaskartta-sovellukseen viimeistään 31.10.
➞ linkki Sucroksen Omilla sivuilla
➞ ilmoitus myös peittämisestä
➞ edellytys aumauskorvauksen saamiselle

❑ Aumat oltava peitettynä viimeistään 1.11.
➞ edellytys aumauskorvauksen saamiselle
➞ TopTex on hengittävä ja eristävä peitemateriaali
➞ jos Ropa kuormaa juurikkaasi, voit peittää aumat myös oljella

❑ Kuormanäytteiden tulokset
➞ Sucroksen Omilla sivuilla kohdassa Käyntikauteni ➞ Toimitetut juurikkaat

❑ Toimitettujen juurikkaiden tilitykset
➞ toimitusta seuraavan kuukauden 15. päivä
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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

Marika Muntola		
			

010 431 4876
040 146 9330

Petri Suvanto		
			

010 431 4878
045 805 6856

Sakari Malmilehto		
Ruotsinkieliset
			
			

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
Jaakko Jussila		
			
Kenttämestari
Harri Louramo		

040 675 0502
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
neuvottelukunnan puheenjohtaja		

Eurakoskentie 5
27400 KIUKAINEN

044 528 4311
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Mustikkaunelma
20 annosta

Pohja
220 g voita tai margariinia
1 dl suomalaista Dansukker Taloussokeria
3 ½ dl vehnäjauhoja
1 munankeltuainen
½ luomusitruunan raastettu kuori
Täyte
300 g pakastemustikoita
½ luomusitruunan mehu
2 ½ dl suomalaista Dansukker Taloussokeria
½ dl vehnäjauhoja
4 munaa

Pinnalle
Dansukker Tomusokeria
Lämmitä uuni 175 asteeseen.
Raasta hyvin pestyn sitruunan kuori. Sekoita se muiden
pohja-ainesten kanssa tasaiseksi taikinaksi.
Vuoraa 24x30 cm leivontavuoka leivinpaperilla ja painele
taikina vuoan pohjalle. Paista uunin alimmalla ritilätasolla noin
10–13 minuuttia. Anna jäähtyä hetki.
Painele sulatetut mustikat siivilän läpi ja ota mehu talteen.
Sekoita sitruunamehun kanssa.
Mittaa sokeri ja jauhot toiseen kulhoon. Vatkaa munat joukkoon sähkövatkaimella. Lisää lopuksi mustikkamehu ja vatkaa
seos tasaiseksi.
Kaada täyte pohjan päälle ja paista uunin alimmalla ritilä
tasolla noin 15 minuuttia.
Jäähdytä ja leikkaa annospaloiksi. Siivilöi pinnalle tomusokeria ennen tarjoilua. Säilytä jääkaapissa tarjoiluhetkeen asti.

