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Sokerikiintiöt poistuivat EU:sta 30.9.2017, 
nyt elämme siis ensimmäistä vuotta uu-
dessa tilanteessa. Viljelyvuoden 2017 so-

keri myydään siis tilanteeseen, jossa vanhat 
tuotantokiintiöt eivät enää rajoita kasvua. Kuten 
olemme monesti todenneet, Sucroksen yksiselit-
teinen tavoite on kasvattaa suomalaisen sokerin 
tuotantoa. Tuotannon kasvattaminen on meille 
tärkeää tässä uudessa tilanteessa, jossa kiintiöt 
eivät enää rajoita tuotantoa EU:n alueella. Käyn-
tikauden 2017 aikana sokerimarkkinat ovat elä-
neet odotusten mukaisesti. Myyntihinnat Euroo-
passa, Suomi mukaan lukien, ovat laskeneet kas-
vaneiden EU:n tuotantoennusteiden mukaisesti.

Vuoden 2017 sokerituotanto Suomessa oli noin 
64 000 tonnia. Kotimaan sokerimarkkina on ko-
konaisuudessaan noin 2,5 kertainen, meillä on 
siis hyvin tilaa suomalaiselle sokerille. MTK:n 
sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän kanssa saa-
vutettu 2-vuotinen hintaratkaisu luo hyvän poh-
jan kasvulle. Sucroksella ja MTK:n sokerijuurik-
kaan neuvotteluryhmällä on täysin yhtenäinen 
näkemys suomalaisen sokerituotannon kehityk-
sen suunnasta. Kasvu on meille tärkeää ja sitä 
myös yhdessä haemme voimakkaasti. Olemme 
aloittaneet viljelysopimusten teon vuodelle 2018 
jo ennen joulua, myös uusien viljelijöiden rekry-
tointi on täydessä vauhdissa.

Uudessa hintaratkaisussa 2-vuotisen viljelysopi-
muksen mukainen juurikkaan perushinta (26,25 
€/tn) on 0,75 € korkeampi kuin 2017 1-vuotisen 

viljelysopimuksen perushinta ilman lisiä. Kun 
lasketaan mukaan vielä henkilökohtainen kas-
vubonus (0,30 €/tn), kun viljelijä kasvattaa omaa 
viljelysopimustaan vähintään 10 polsokeriton-
nilla vuodelle 2018 verrattuna vuoteen 2017 ja 
kylvää lisää vastaavan pinta-alan, on juurikkaan 
hinta 1,05 €/tn korkeampi vuoden 2017 1-vuoti-
seen viljelysopimukseen verrattuna.

Neuvotteluissa sovimme myös niin sanotusta 
kokonaisvolyymibonustaulukon muutoksesta. 
Vuodelle 2017 sovittua taulukon alarajaa lasket-
tiin 85 000 tonnista 75 000 tonniin, tällöin kasva-
van tuotannon kautta saatua hyötyä päästään 
jakamaan jo aikaisemmin viljelijöille. Kun jokai-
nen vuoden 2017 juurikkaan viljelijä kasvattaa 
sopimustaan 10 polsokeritonnia ja kylvää vas-
taavan alan, niin pelkästään tämä toisi yli 6 000 
tonnia sokeria lisää keskisadolla laskettuna. 

Olemme myös sitoutuneet maksamaan niin 
sanottua mentorointi-palkkiota. Vuoden 2018 
sokerijuurikkaan viljelijän tuodessa alalle mu-
kaan uuden viljelijän vähintään 10 ha sokerijuu-
rikkaan pinta-alalla, maksamme niin sanotulle 
vanhalle viljelijälle 2 000 € palkkion uudesta 
viljelijästä ja siitä, että hän auttaa uutta viljelijää 
alkuun juurikkaan viljelyn saralla. Toivomme 
tämän luovan edelleen kasvavaa positiivista vi-
rettä suomalaiselle sokerisektorille.

Hyvää viljelyvuotta 2018

Tero Tanner

Uusi hintasopimus tukee 
toimialan kasvua
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Lajikkeet 2018

0 = ei yhtään Ramularian saastuttamaa lehteä
100 = lehdet täysin Ramularian saastuttamia
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Arvioita lajikkeista vuosien 2015–2017 kokeiden perusteella

Lajike Jalostaja
Otettu 
viljelyyn

Taimet-
tuminen 
2017

Kukka-
varret Juurisato Sokeri-%

Kiteytyvä 
sokeri

Aphanomyces Ankeroinen Ramularia
Gallop Hilleshög 2016 + + + - + - -
Dexter Hilleshög 2017 + + --* + ++ - ++
Mustang Hilleshög 2018 + + - ++ ++ + ++
Chess Hilleshög 2018 ++ + ++ +++ - +
Darnella KWS 2016 + --* - +++ - +
Selma KWS 2018 - + ++ + ++ ++ +++
Kudu SesVanderHave 2016 - --* - - ++ +
Columbus Strube 2013 + - + - + +
Celcius Strube 2018 - + + - ++ +
Kashmir Maribo 2017 + + --* - +++ - +++
Callas Maribo 2017 + + --* ++ ++ - ++
Joker Maribo 2018 ++ + --* -- ++ + ++

--* Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa
- Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa

+* Lajikkeella jonkin verran Aphanomyces sietoa keväällä
(+) Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa
+ Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen

++ Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi
+++ Lajike tässä ominaisuudessa hyvä

Tauti/tuholaisten sieto

Y-akselilla lajikkeiden kertoimet (”regressiokerroin”). 1.00 -viivan alapuoliset kertoimet ku-
vaavat lajikkeen vakautta vaihtelevissa olosuhteissa. Viivan yläpuoliset kertoimet kuvaavat 
lajikkeen epävakautta vaihtelevissa olosuhteissa.
X-akselilla suhdeluku (lajikkeiden keskisato/kaikkien lajikkeiden keskisadolla *100).  Alle 100 
suhdeluvun lajikkeet ovat matalasatoisia ja yli 100 suhdeluvulla korkeasatoisia.
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mariboseed.com

MariboHilleshög · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5446 0700 · www.mariboseed.com

KASHMIR

•	 Erittäin suuri sokerisato (104*)                                                                    

•	 Suuri juurisato

•	Hyvä taimettuminen

•	 Sietää taimipoltetta

•	 Erinomainen juuren muoto

* 3 vuoden keskiarvo

 HUIPPUSATOISA LAJIKE                       
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Ympäristöolosuhteet vaikuttavat voimak-
kaasti juurikkaan ja myös rikkakasvien 
kasvuun. Juurikas tarvitsee yli +3°C läm-

pötilan hyvään itämiseen. Kun kylvöjen jälkei-
nen lämpötilakertymä saavuttaa noin 90°C, on 
puolet taimista tullut pintaan. Suomen olosuh-
teissa tässä voi keväällä olla vuosittain viikko-
jenkin eroja. Vuonna 2017 keskimääräinen kyl-
vöaika oli toukokuun alussa, mutta tarvittava 
lämpötilasumma saavutettiin paikoitellen vasta 
toukokuun lopulla. Koska kokonaisuudessaan 
kasvukausi on hyvinkin lyhyt, noin 180–185 päi-
vää, on tuollaisellakin kasvurytmin viivästymi-
sellä selvää vaikutusta. 

Lämpötilasumma
Juurikkaan kasvussa lämpötilasummakertymäl-
lä ei kirjallisuuden mukaan ole sadollisesti mer-
kittäviä etappeja.  Esimerkiksi viljojen tapaan ei 
voida laskea lämpötilasumman mukaan, milloin 
sato rupeaa tuleentumaan. Juurikas ei tuleennu, 
vaan kasvaa aina pakkasiin asti. Juurikkaan kas-
vurytmi ei ole sään suhteen lineaarinen. Uusien 
lehtiparien muodostuminen alku kasvukaudes-
ta vaatii enemmän kertynyttä lämpötilasummaa 
kuin loppu kasvukaudesta. Viljoilla joitakin 

Kuva 1. Kasvukauden 2017 keskilämpö6la ja sademäärä verra9una pitkän ajan keskiarvoon.
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kasvuun vaikuttavia ruiskutuksia voidaan ajoit-
taa lämpötilasummakertymän mukaan ja näin 
päästä hyvinkin tarkkaan ruiskutusajankohtaan. 
Myös rikkakasvien torjunnassa voidaan luottaa 
lämpötilasummakertymään ja päästä hyvinkin 
tarkkaan lopputulokseen. Juurikkaan osalta on 
kuitenkin varminta seurata juurikaskasvustoa 
pellolla ja tehdä esimerkiksi lehtilannoitusruis-
kutukset sen mukaan, miten kasvusto milläkin 
lohkolla on kehittynyt. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita, etteikö lämpötilasummakertymällä olisi 
vaikutusta juurikaan kasvuun. On selvää, että 
mitä runsaampi kertymä kasvukaudella saavu-
tetaan sitä enemmän lämpöä ja erityisesti valoa 
kasvi on kasvukaudella saanut. Mitä enemmän 
lämpöä ja valoa alkukasvukaudesta sen nope-
ampi kasvurytmi juurikkaalla on ja sen tehok-
kaammin se tuottaa satoa.

Keskimääräinen lämpötilasummakertymä Var-
sinais-Suomessa rannikolla on viimeisen 10 vuo-
den aikana ollut jopa 1 500 °C, kun se yleisesti 
pitkän ajan keskiarvona Etelä-Suomessa on noin 
1 300°C. Tässä suhteessa vuosi 2017 oli selvästi 
viileämpi. Tämä näkyy kuukausien keskilämpö-
tiloissa (kuva 1) ja lämpötilasummakertymässä 

Sää ja juurikas

Kuva 1. Kasvukauden 2017 keskilämpötila ja sademäärä verrattuna pitkän ajan keskiarvoon.
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Kuva 2. Kasvukauden 2017 lämpö5lasummakertymä verra9una kymmenen viime vuoden keskiarvoon.
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Susanna Muurinen, Sakari Malmilehto

(kuva 2). Myös muilla paikkakunnilla lämpöti-
lasummakertymät jäivät alhaisiksi, esimerkkejä 
eri alueilta on kerätty taulukkoon 1.

Auringon säteily
Sokerijuurikkaan sadonmuodostukseen vai-
kuttaa myös kasvukauden aikainen auringon 
säteily (Scott Jaggard, 1993). Vuotuinen säteilyn 
määrä ja lämpötila kulkevat pitkälti käsi kä-
dessä, mutta myös puhtaalla säteilyn määrällä 
tiedetään olevan vaikutusta sadonmuodostuk-
seen. SjT perustikin yksinkertaisen kokeen, jossa 

pelto-olosuhteissa osa pellosta oli luonnonvalon 
armoilla ja osa sai ympärivuorokauden lisävaloa 
kasvihuonevaloilla. Alkukasvu oli lisävaloa saa-
neilla juurikkailla nopeampaa kuin ilman lisä-
valoa kasvaneilla juurikkailla, mutta lopputulos 
oli silti yllättävä. Lisävalolla saavutettiin 9 tn/ha 
parempi juurisato kuin ilman lisävaloa ollees-
sa verranteessa. Myös sokeria kertyi 1,3 tn/ha 
enemmän. Tuloksen yllätyksellisyyttä lisää se, 
että lisävaloa saaneet juurikkaat kärsivät silmin 
nähden enemmän stressistä ja olivat keltaisem-
pia kuin verrokkina olleet juurikkaat.

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

Taulukko 1.
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Säkylän tehtaan käyntikausi alkoi tiistai-
na 3.10.2017. Tehtaan ylösajo hipoi tänä 
vuonna täydellisyyttä. Ensimmäisen vuo-

rokauden aikana saavutimme lähes täyden leik-
kausvauhdin ja kaksi vuorokautta leikkauksen 
aloituksesta tuotimme jo talouslaatuista sokeria. 
Säkylän tehdas on tunnettu konsernissa tasai-
sesta vauhdista ja esimerkillisistä käynnistyksis-
tä. Tämän vuoden aloitus osoitti, että kun yhdes-
sä henkilöstön kanssa suunnitellaan askelmerkit 
yhdessä, niin joka vuosi voidaan tehdä asioita 
vielä entistäkin paremmin.

Käyntikaudessa riitti myös haasteita. Vastaan-
otossa sattui kaksi erittäin vakaavaa läheltä piti 
-tilannetta, kun kaksi ajoneuvon perävaunua 
kaatui. Onneksi kummassakaan tapauksessa ei 
kukaan loukkaantunut. On erittäin tärkeää jat-
kossakin noudattaa annettuja ohjeita ja turva-
välejä. Kyseisiä sääntöjä ei ole tehty kenenkään 
harmiksi vaan niillä varmistetaan, että kaikille 
on turvallista toimia piha-alueella. 

Juurikkaan toimituksessa tehtaalle riitti haastei-
ta heti ensimmäisestä viikosta lähtien. Leikka-
usta rajoitettiin noin viikon, jolla varmistettiin 
juurikkaan riittävyys tehtaalla. Tämä ei ole en-
simmäinen kerta tehtaan historiassa, kun näin 
on käynyt. Muutama vuosi sitten oli samanlaiset 
nostokelit, kun tänäkin vuonna.  

Tehtaan suurimmat vaikeudet käyntikauden 
aikana olivat juurikkaan purkusuppilossa sekä 

Taas omanlaisensa 
käyntikausi

mehunpuhdistuksessa. Juurikassuppilossa juu-
rikkaan kulku aiheutti ongelmia pitkin käyn-
tikautta, kun juurikkaat ja runsas multa pak-
kaantuivat kovaksi kasaksi. Aika ajoin kasaa 
jouduttiin hajottamaan kaivinkoneen kanssa. 
Myös mehunpuhdistuksen 1. saturin epätasai-
nen käyttäytyminen aiheutti notkahduksia koko 
prosessissa. Saturin käyttäytyminen johtuu re-
aktorin rakenteesta. Tulevana välikautena pyri-
tään löytämään ratkaisut molempien ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Tehtaan investoinnit osoittautuivat erittäin toi-
miviksi kokonaisuuksiksi. Investointien teema-
na oli tuoteturvallisuus ja jatkuvuuden varmis-
taminen. 

Juurikkaan laatu pysyi tasaisena läpi käynnin. 
Viimeiset kaksi viikkoa oli havaittavissa pak-
kasen vaurioittamaa juurikasta, jonka takia jou-
duimme turvautumaan apuaineisiin, jotta pys-
tyimme prosessoimaan juurikkaat.

Käyntikausi oli erittäin lyhyt. Viimeiset juurik-
kaat leikattiin lauantaina 2.12.2017 klo 11.00, 
kampanjan keston ollessa 60 vrk. Kuten olen 
useasti maininnut, en koskaan tule valittamaan 
liian pitkistä käynneistä. Meidän tavoite on käy-
dä + 90 vuorokautta, tehtaan kapasiteetin ollessa 
7 800 tn/vrk.  Teemme kaikki lujasti töitä tämän 
tavoitteen saavuttamiseen.

Kiitos kaikille kuluneesta kampanjasta.

Veli-Pekka Salonen, Sucros Oy
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Sokerikuningas! 
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Conviso Smart® – uudenlainen systee-
mi rikkakasvien torjuntaan sokerijuu-
rikkaalla – Carsten Stibbe (KWS, Sak-
sa)/Martin Wegener (Bayer AG, Saksa)
Sokerijuurikkaalla on rajoitettu määrä rikkakas-
vien torjunta-aineita ja uusia tehoaineita ei kehi-
tetä. Tässä syyt miksi KWS rupesi vuonna 1998 
miettimään, miten rikkakasvitorjuntaa voitaisiin 
kehittää. Conviso Smart -systeemin kehitystyö 
alkoi vuonna 2011. Conviso One:ia kestävä lajike 
on jalostettu perinteisellä jalostusmenetelmällä. 
Tätä varten testattiin 1 500 miljoonaa kasvisolua, 
joista yhdestä löydettiin kestävyys torjunta-ai-
neelle. Tavoitteena on tällä hetkellä jalostaa Con-
viso-lajikkeille parempi tautien sietävyys. Con-
viso-lajikkeiden satotaso ei ole vielä tavallisten 
lajikkeiden luokkaa, mutta koska rikkakasvien 
torjuntateho on korkea ja vioitustaso alhainen, 
päästään jo melko lähelle tavallisen lajikkeen 
satoa. Muita etuja käytössä tulee vähentynees-
tä ruiskutustyöstä ja tehokkaasta torjunnasta. 
Conviso One rekisteröidään vyöhykkeestä riip-
puen eri aikataulussa. Pohjoisella vyöhykkeellä, 
johon myös Suomi kuuluu, Conviso One  on jo 
rekisteröity. Eteläisellä vyöhykkeellä rekiste-
röinti tapahtuu tämän ja ensi vuoden aikana. 
Martin Wegener painotti esityksessään, että 
Conviso One:in ruiskutusajankohta määräytyy 
savikan kasvuasteen perusteella. Savikkaa ei saa 

Conviso Smart seminaari – 
Rikkakasvien torjunta ALS-

inhibiittorilla ALS-kestävällä 
sokerijuurikkaalla

IIRB:n organisoiman seminaari “Controlling weeds with 
ALS-inhibitors in ALS tolerant sugar beet”, järjestettiin 

Malmössa 14.12.2017. Osallistujia oli yhteensä 130.

päästää kasvamaan liian isoksi. Paras ajankohta 
ensimmäisessä ruiskutuksessa jaetussa käsitte-
lyssä (2 x 0.5 l/ha) on, kun savikka on enintään 
2-lehtivaiheessa, tällöin torjuntateho on hyvä. 
Tämä tarkoittaa, että myös Conviso Smart -me-
netelmässä pellolla on käytävä katsomassa, 
missä vaiheessa rikkakasvit ovat. Hän korosti 
erityisesti sitä, että Conviso Smart -systeemissä 
on kerättävä kaikki kukkavarret pois pellolta. 
Muuten pellolle muodostuu herbisidiä kestävä 
villijuurikas-populaatio. 

Ruiskutusvioitus Conviso Smart 
-systeemissä – Barbara Mabderyck 
(IRBAB, Belgia) 
Barbara Mabderyck kertoi tuloksia IfZ:n, 
IRBAB:n, IRS:n ja NBR:n yhteisestä Conviso One 
-kokeesta. Tulokset osoittivat, että ruiskutusvi-
oituksesta johtuen juurikkaan sokerisato aleni 
tavallisella tankkiseoksella (1N) 3 % ja kaksi 
kertaa vahvemmalla tankkiseoksella (2N) 7 % 
verrattuna ruiskuttamattomaan kontrolliin. Sitä 
vastoin Conviso One -ruiskutuksen 1 N tai 2N 
sokerisato oli 1 % suurempi verrattuna kontrol-
liin. Belgiassa tehdyssä vastaavassa kokeessa so-
kerisato oli 14 % alhaisempi 1N tankkiseoksella 
ja 19 % alhaisempi 2N tankkiseoksella verrattu-
na Conviso One:in vastaaviin ruiskutuksiin. Li-
säksi rikkakasvien torjunnan tehokkuuskokeita 
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oli yhteensä 23. Tulosten mukaan öljyn lisäämi-
nen paransi yli puolella kokeista Conviso One:in 
tehoa savikkaan. Tankkiseos yhdessä Betanalin 
ja Tramatin kanssa lisäsi torjuntatehoa, jolloin 
se oli 98 %. Kun olosuhteet olivat kuivat tor-
junnan aikaan, Conviso One:in maavaikutus jäi 
alhaisemmaksi ja silloin öljy paransi valmisteen 
lehtivaikutusta. Öljyn ei havaittu lisäävän ruis-
kutusvioitusta. Kokeissa Conviso One:in teho oli 
erittäin hyvä mm. peltosaunioon, kierto- ja han-
hentattareen, lutukkaan ja mataraan. 

Rikkasvien torjuntastrategia Conviso 
One:lla eteläisellä vyöhykkeellä – 
Cédric Royer (ITB, Ranska) 
Ranskassa vuosina 2013–2017 tehdyssä kartoi-
tuksessa juurikaspelloista noin 90–80 % rikka-
kasvitorjunta oli onnistunut ja loput 10–20 %:lla 
torjuntateho oli huono. Pelloilla kasvoi eniten 
rikkakasvilajeista savikkaa, valvattia, ohdaketta 
ja heinämäisiä lajeja. Suurimmat syyt huonoon 
tulokseen johtuivat siitä, että ruiskutusten väli 
oli liian pitkä, maa oli kuiva, viimeinen ruisku-
tus oli liian aikaisin, harauskertoja oli liian vä-
hän, savikkaa oli kasvanut uudelleen kesällä ja 
valmistevalinnat olivat väärät. 

Ranskassa on testattu Conviso One:in tehoa hei-
nämäisiin kasveihin, mm. rikkapuntarpäähän. 
Se on ongelmallinen heinäkasvi Euroopassa, 
koska kemiallista torjuntaa vaikeuttaa sen tor-
junta-aineita vastaan kehittynyt resistenssi. Con-
viso One -ruiskutus tehoaa hyvin rikkapuntar-
päähän, teho on noin 90 %. Teho oli paras, kun 
Conviso One:in kanssa käytettiin seoskumppa-
nina Betanal Max Pro:ta ja lisäksi tehtiin vielä 
erillinen ruiskutus Centuriolla (=Select). Con-
viso One torjui myös raiheinät lähes noin 90 % 
ilman lisäruiskutuksia muilla aineilla. Yksivuo-
tisiin rikkakasveihin, esim. savikkaan, Conviso 
One:in teho on parempi seoskumppanin kanssa. 
Kun kokeissa ruiskutettiin Conviso One:ia 2 x 
0.5 l/ha teho oli 70 %, kun vastaavasti Betanal 
Max Pro:n 1.0 l/ha kanssa teho oli 100 %. Kokei-
den tulosten perusteella suositellaan Conviso 
One:in kanssa tavallisia juurikkaalla käytettäviä 
valmisteita, jotta teho rikkoihin on parempi ja re-
sistenssiriski alhaisempi. 

Christophe Deley- INRA, Ranska: 
– Herbisidi resistenssi: Voimmeko 
välttää sitä? Voimmeko hallita sitä?
Tämä oli yksi seminaarin mielenkiintoisim-
mista esitelmistä. Conviso Smart -systeemissä 

Seminaarin lopussa pidettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat esitysten pitäjät.
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resistenssi on erittäin huomioonotettava asia 
käytännön viljelyssä, koska sen tehoaineet ovat 
ALS-herbisidejä. Ne kuuluvat HRAC ryhmään 
B (ALS-inhibiittorit = asetolaktaasientsyymin in-
hibiittorit). Tähän samaan ryhmään kuuluu lu-
kuisia muita muilla viljelykasveilla käytettäviä 
tehoaineita, kuten metsulfuroni, florasulaami, 
imaksamoksi, triflusulfuroni, pyoksusulaami 
jne. Resistenssiriski kasvaa huomattavasti, kos-
ka tähän samaan ryhmään B kuuluvilla kaikilla 
tehoaineilla on sama vaikutustapa rikkakasveis-
sa. Huolestuttavaa on se, että tällä hetkellä ryh-
mässä B Top 15-listalla on jo 9 tehoainetta, joilla 
on havaittu resistenssiä.  

Resistanssi tarkoittaa sitä, että rikkakasvilla on 
perinnöllinen kapasiteetti jäädä eloon ruiskutuk-
sesta, vaikka käytetään oikeaa herbisidiä, oikeaa 
annosta, oikeissa olosuhteissa ja oikeassa kasvu-
vaiheessa. Torjunnan epäonnistuminen ei välttä-
mättä johdu rikkakasvin resistenssistä. Sen vuok-
si asia pitää varmistaa sopivalla analyysimenetel-
mällä. On olemassa kahdenlaista resistenssiä 1) 
vaikuttaa vain yhteen vaikutuskohtaan (muutos 
tai mutaatio rikkakasvissa) tai 2) vaikuttaa use-
aan eri vaikutuskohtaan (lisääntynyt herbisidin 
hajottaminen rikkakasvissa). Viimeksi mainittu 
resistenssi on ennalta-arvaamaton, voit valita her-
bisidin millä ruiskutat, mutta et voi valita herbi-
sidiä mille rikkakasvi on kestävä! Mistä kestävät 
rikkakasvit ovat sitten peräisin? Ne ovat luonnol-
lisesti olemassa pelloilla ennen kuin ainuttakaan 
herbisidiä on käytetty. Kun valmisteita käytetään 
jatkuvasti, se johtaa valintaan rikkakasveissa. Jos 
pellon rikkakasvilajisto on alhainen, resistenssin 
kehittymisen riski on suurempi. Toisin sanoin 
herbisidit eivät aiheuta resistenssiä, vaan ne pal-
jastavat sen. On hyvä muistaa, että resistenssi le-
viää! Sen kehittyminen ei ole vain yhden tilan on-
gelma. Työkoneet levittävät tehokkaimmin ja laa-
jalle alueelle resistenssiä (siemenet, juurakot…). 
Myös luonnollista leviämistä tapahtuu, kun rik-
kakasvien siitepöly leviää naapuripelloille. 

Miten voit ehkäistä resistenssiriskiä? Monipuo-
linen rikkakasvien torjunta, kuten viljelykierto, 
erilainen muokkaustapa ja haraus, eli tee torjun-
nassa välillä jotain rikkakasveille ”ennalta-ar-
vaamatonta.” Mitä vähemmän pellolla on rikka-
kasveja, sitä alhaisempi resistenssiriski. Varmista 
torjunta-aineen torjuntateho. Tehokas annos 
tappaa 100 % sille herkistä rikkakasveista, kun se 
ruiskutetaan asianmukaisesti. Ruiskutetaan use-
an eri vaikutustavan omaavan tehoaineen tank-
kiseoksella, koska silloin resistenssin kehittymi-
nen on huomattavasti alhaisempi, torjuntateho 
rikkakasveihin on parempi ja teho eri rikkakasvi-
lajeihin on laajempi kuin yhdellä aineella ruisku-
tettaessa. Myös vähemmän ruiskutuskertoja pa-
remmalla torjuntateholla on parempi vaihtoehto 
kuin useita ruiskutuksia alhaisella torjuntatehol-
la. Tuhoa rikkakasvit maksimilla, maksimoi teho, 
ruiskuta täysin tepsivä annos. Tuhoa rikkakasvit 
aikaisin, herkimmässä rikkakasvien kasvuvai-
heessa, huomioi myös vähälukuiset rikkakasvit, 
hillitse rikkakasvien leviäminen ja ota huomioon 
olosuhteet. ALS-kestäviä viljelykasveja ei saa 
käyttää yksin, jos rikkakasveja runsaasti, tankki-
seos vaikutustavaltaan eri valmisteen kanssa tai 
mekaaninen torjunta. Kun mukaan viljelykier-
toon otetaan ALS-kestäviä kasveja, on viljelykier-
to suunniteltava erityisen tarkasti: vältä ”kaikki 
ALS” viljelykiertoa kaikin keinoin. 

Per Kudsk (Århus Yliopisto, Tanska): 
Herbicide-tolerant sugar beets in an 
IWM context
Euroopassa on löydetty jo erittäin paljon rikka-
kasvilajeja, jotka ovat ALS-resistenttejä, kuten 
rikkapuntarpää, peltoluoho, rikkakananhirssi, 
viherrevonhäntä, lutukka, savikka, peltosaunio, 
hanhentatar, peltovillakko, rikkasinappi ja piha-
tähtimö. Tanskassa rikkakasvikokeista kerättiin 
siemeniä ja esimerkiksi 27 % rikkapuntarpään, 
19 % raiheinän ja 15 % pihatähtimön kerätyistä 
siemenistä löytyi ALS-kestäviä populaatioita. 
Sen vuoksi ALS-resistenttiriski on nyt myös juu-
rikkaalla suurempi kuin koskaan aikaisemmin.  

Marja Turakainen
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CONVISO SMART -viljelysysteemi
• Conviso One -torjunta-ainetta kestävä CON-

VISO SMART -sokerijuurikaslajike
• Conviso One rikkakasvien torjunta-aine

Tärkeimmät huomioitavat 
asiat CONVISO® SMART 

-viljelysysteemissä

• Älä sekoita CONVISO SMART -siementä ja 
tavallista siementä

• Pidä CONVISO SMART -siemenet erillään 
pellolla, vältä sekaannus tavallisen lajikkeen 
kanssa

• Vältä sekaannus ruiskutuksissa, tavalliset 
juurikaslajikkeet eivät kestä Conviso One 
-torjunta-ainetta, tuhoutuvat täysin. Vältä 
tuulikulkeumaa.

• Kasvinsuojeluruiskun pesussa oltava erittäin 
huolellinen, jos samalla ruiskulla ruiskute-
taan tavallista juurikasta. Kasvinsuojeluruis-
ku pestään heti ruiskutuksen jälkeen, välte-
tään valmisteen kuivuminen ja kovettuminen 
säiliön seinämiin. 

• CONVISO SMART -lajikkeen kukkavarsien 
poisto on ehdottaman välttämätöntä, koska 
pellolle kukkavarsiin kehittyvistä siemenistä 
muodostuu Conviso One kestävä villijuuri-
kaspopulaatio. Conviso One ei tuhoa näitä vil-
lijuurikkaita. Siksi CONVISO SMART -viljely-
systeemissä KAIKKI KUKKAVARRET ON 
EHDOTTOMAN TARKASTI POISTETTA-
VA JA KULJETETTAVA POIS PELLOLTA.

Kestävien rikkakasvikantojen kehitty-
misen estäminen
Vaikutustavaltaan samaan HRAC-ryhmään B 
(ALS-inhibiittorit) kuuluvia valmisteita ei tule 
käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä 
vuonna. Vastustuskykyisten rikkakasvikantojen 

Kuva 1. CONVISO SMART -sokerijuurikas-
lajikkeen siemenen sisäväri lila, tavallisella 
lajikkeella harmaa.

CONVISO® SMART  - the system in a nutshell 

9.1.2018 International AgroService Sugarbeet 1 

CONVISO® SMART 
sokerijuurikkaan 

siemen 
CONVISO® ONE 

torjunta-aine How can I distinguish between CONVISO® 
SMART and classic seed?  

9.1.2018 International AgroService Sugarbeet 2 

Perinteinen KWS sokeri- 
juurikkaan siemen 

CONVISO® SMART sokeri- 
juurikkaan siemen 

Kun valitset CONVISO SMART -vilje-
lysysteemin
• Suositellaan, että tilan koko juurikasalalla 

viljellään Conviso Smart -lajiketta, parempi 
taloudellinen hyöty ja vältetään mahdolliset 
sekaannukset
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kehittymisen ehkäisemiseksi suositellaan maan 
muokkausta keväällä perusteellisesti ennen so-
kerijuurikkaan kylvöä. Glyfosaattia olisi suosi-
teltavaa käyttää ainakin kerran kolmen vuoden 
aikana viljelykierrossa ennen kylvöä rikkakasvi-
en taimetuttua. Conviso One-käsittely tulisi teh-
dä seoksena tai peräkkäin toisen rikkakasvien 
torjuntavalmisteen kanssa parantamaan tehoa 
tiettyihin rikkakasveihin kuten orvokkiin ja tä-
dykkeisiin, joihin teho ei ole välttämättä riittävä 
käytettäessä alhaisia Conviso One -annoksia. 
Käyttämällä riittävän korkeaa annosta saadaan 
täysi teho kaikkiin lohkolla esiintyviin rikkakas-
veihin. Paikallisen rikkapopulaation siementuo-
tantoa pitää ehdottomasti välttää. 

SjT:n kotisivuilta löytyy Taulukko, jossa on lis-
tattuna HRAC-ryhmään B kuuluvat ALS-herbi-
sidit kaikilla viljelykasveilla. 

Vaikutusmekanismi
Conviso One sisältää kahta tehoainetta: lehtivai-
kutteinen foramsulfuroni ja maa- ja lehtivaikut-
teinen tieenkarbaksoni. Käsittelyn jälkeen rikka-
kasvien kasvu pysähtyy välittömästi, mutta vai-
kutus tulee esiin hitaasti, noin 7 päivän kuluttua 
käsittelystä.

Conviso One ruiskutusohjeet ja -ajan-
kohta
CONVISO SMART -viljelysysteemin onnistumi-
sen perusedellytys on oikea ruiskutusajankohta, 
joka määräytyy savikan kasvuvaiheen mukaan. 
Vaikka ruiskutuksen voi tehdä myöhemmin 
kuin tavallisilla juurikkaan herbisideillä, ruis-
kutuksessa ei saa myöhästyä. Conviso One teho 
jää huonoksi, jos erityisesti rikkakasvit ovat liian 
isoja.  

Kuva 2. Conviso One 
-käsittely tuhoaa taval-
lisen lajikkeen villijuu-
rikkaan. Jos CONVISO 
SMART -lajikkeen 
kukkavarsia ei poiste-
ta, niihin kehittyvistä 
siemenistä muodostuu 
Conviso One kestävä 
villijuurikaspopulaatio, 
Conviso One ei tuhoa 
näitä villijuurikkaita.

Taulukko 1. SWOT-analyysi CONVISO SMART -viljelysysteemistä

Vahvuudet
• Vähemmän ruiskutuskertoja
• Vähemmän ajokertoja pellolla
• Vähemmän harauskertoja
• Alhainen juurikkaan vioitus 
• Laaja teho

Heikkoudet
• Vähän käyttökokemuksia Conviso Smart 

viljelysysteemistä
• Conviso Smart -lajikkeen sato tällä hetkellä 

noin 15 % alhaisempi kuin tavallisilla juuri-
kaslajikkeilla

Mahdollisuudet
• Alentaa kustannuksia
• Vähentää työtä
• Turvallinen juurikkaalle, ruiskutusvioitus 

alhainen
• Villijuurikkaan torjunta
• Resistenssin kehittymisriski alhainen tankki-

seoksen Goltix, Betanal tai Tramat kanssa

Uhat
?  ALS-herbisidejä kestävien rikkakasvikantojen 

kehittyminen
?  Conviso One kestävä villijuurikas
?  CONVISO SMART -viljelysysteemin hinta
?  Lisää työtä IPM rikkakasvien hallinnassa, 

kaikki viljelykasvit otettava huomioon
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Jaetun käsittelyn ohjelma on tehokkain. Jos sää-
olosuhteet eivät salli jaettua käsittelyä (liian pit-
kä sadejakso tai kuiva sää), jolloin rikat ovat suu-
rempia ja erityisesti savikan ollessa 4-kasvuleh-
tivaiheessa käsittely tulee tehdä yhdellä kertaa.

Conviso One kanssa on aina käytettävä tehon 
varmentajaa. Öljymäärä on kevyillä mailla 0,3-
1,0 l/ha ja 0,5-1,5 l/ha savi- ja multamailla. Öljyn 
määrä sopeutetaan ruiskutusolosuhteisiin.  

Jaettu käsittely: 2 x 0.5 l/ha  
Optimaalinen ruiskutusajankohta 
• Ensimmäinen käsittely, kun savikka on enin-

tään 2-kasvulehtivaiheessa
• Toinen käsittely 10-14 vrk kuluttua, kun 

savikka on enintään 4-kasvulehtivaiheessa 

Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estä-
miseksi Conviso One -valmistetta tulee käyttää 
ohjeen mukainen määrä ja seoksessa toiminta-
tavaltaan erilaisen valmisteen kanssa. Käyttö-
suositus 0,5 l Conviso/ha seoksena Tramatin, 
Betanal-valmisteiden ja Goltixin kanssa.

Conviso One tehoa kuivissa olosuh-
teissa lisäävät tekijät
• öljyn käyttö 
• tankkiseos seoksena Tramatin, Betanal -val-

misteiden ja Goltixin kanssa
• jaettu käsittely
• toinen käsittely, kun taimettuneessa savikka 

2-kasvulehtivaiheessa

Conviso One käytön rajoitukset
Max. käyttömäärä 1.0 l/ha kasvukaudessa. Ei 
saa käyttää pohjavesialueilla. Talousveden han-
kintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ym-
pärille jätettävä vähintään 30–100 m kasvinsuo-
jeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kas-
vinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla 
tai karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Vesis-
töihin rajoittuvilla alueilla on traktoriruiskulla 
ruiskutettaessa jätettävä vesieliöiden suojelemi-
seksi 10 m suojaetäisyys vesistöihin. 

Huomioitavaa viljelykierrossa
Conviso One -käsittelyn jälkeen voidaan vil-
jellä syksyllä syysvehnää, ruista ja ruisvehnää. 
Conviso One -käsittelyn jälkeen seuraavana ke-
väänä saa viljellä kevätvehnää, ohraa, kauraa, 
tavallista sokerijuurikasta, perunaa, hernettä, 
härkäpapua, rypsiä, rapsia, raiheinää, sinappia 
ja auringonkukkaa. HUOM! Ennen seuraavan 
viljelykasvin kylvöä maa on kynnettävä.

Jos Conviso One kestävä juurikas tuhoutuu, vä-
littömästi tämän jälkeen voidaan kylvää toista 
Conviso-valmistetta kestävää lajiketta, maissia, 
syysvehnää tai syysruista. Ennen sokerijuurik-
kaan tai maissin uusintäkylvöä maa pitää kyn-
tää. Minimimuokkaus tai suorakylvö ei ole sal-
littua.

Marja Turakainen

Kuva 3. Savikka 2-kasvulehtiavaiheessa. 
Ensimmäisen käsittelyn optimaalinen 
ajankohta.

Kuva 4. Savikka 
4-kasvulehtivai-
heessa. Käsitte-
lyn optimaalinen 
ajankohta.

What is the timing for the CONVISO® ONE 
application? 

9.1.2018 International AgroService Sugarbeet 3 

What is the timing for the CONVISO® ONE 
application? 

9.1.2018 International AgroService Sugarbeet 3 

Kertakäsittely: 1 x 1.0 l/ha 
Optimaalinen ruiskutusajankohta 
• Käsittely, kun savikka on enintään 4-kasvu-

lehtivaiheessa.
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Jens teki ensimmäisiä kalkituskokeitaan 
Ruotsissa vuonna 1997. Aluksi hän vertaili  
eri kalkitusaineiden ja eri käyttömäärien  

 vaikutusta sokerisatoon. Näistä tuloksista 
selvisi, että kaikilla kalkitusaineilla pystyttiin 
nostamaan sokerisatoa, mutta rakennekalkituk-
sella ero oli tilastollisesti merkitsevä, jopa 9 % 
suurempi kuin käsittelemätön ruutu (Kuva 1). 
Osa parantuneesta satotasosta selittyy suuresta 
käyttömäärästä, sekä kalkitun ruudun vähäisel-
lä taimipoltteella. Rakennekalkituksen tiedetään 
vaikuttavan, nimensä mukaisesti, maan raken-
teeseen. Tästä johtuen maan pintakerros kuivui 
nopeammin, minkä johdosta kylvöille päästiin 
aikaisemmin. Samalla, kun pintamaassa ole-
va kosteus vähenee, alenee taimipoltteen riski. 
Tiedettiin myös, että maassa olevan kalsiumin 
määrä vaikuttaa taimipolteriskiin. Heräsikin 

Kuva 1 

Kalkitus- ja 
rakennekalkitustuloksia 

Ruotsista
JUNO-hankkeella oli ilo ja kunnia saada pitkän linjan tutkija Jens 

Blomqvist kertomaan Ruotsissa saaduista kalkitustuloksista, joista 
hänellä itsellään on tuloksia kymmenien vuosien takaa aina tähän 

päivään asti. Esiintymiset pidettiin Säkylässä 22.11.2017 ja Paimiossa 
23.11.2017, joissa molemmissa oli yli 30 osallistujaa. 

kysymys, kumpi tekijä todellisuudessa aiheutti 
taimipoltteen vähenemisen maassa, maan pinta-
kerroksen parantunut rakenne vai maahan lisät-
ty kalsium? Tähän ei olla saatu lopullista ratkai-
sua, mutta tämä johdatti tutkimaan kalsiumin 
vaikutusta taimipoltteen vähentämiseen.

Kokeiden seuraavassa osiossa maahan lisättiin 
kalkkikiveä 0, 4, 8, 16 ja 32 tn/ha. Taimipoltteen 
määrä aleni mitä enemmän maahan lisättiin 
kalsiumia. Tilannetta voitiin havainnoida myös 
maan sähkönjohtavuudella. Mitä korkeampi 
maan sähkönjohtavuus oli, sitä vähemmän tai-
mipoltetta juurikkaissa esiintyi. Tämä käy jär-
keen, sillä kalsiumin lisääminen maahan lisää 
myös maan sähkönjohtavuutta. Tämä taas an-
taa yhden työkalun lisää arvioida taimipoltteen 
esiintymisriskiä. Suurin kokeissa havaittu riski 

Kuva 1. Kalkituksen 
vaikutus sokeri-
satoon.
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Sakari Malmilehto

oli, kun sähkönjohtavuus oli alle 0,4 mS/cm ja 
alhaisin riski oli, kun sähkönjohtavuus ylitti 1 
mS/cm. Lopullisesti tutkimuksessa todettiin, 
että kalsiumin määrän tulisi olla yli 250 mg 
Ca/100g maata, jotta taimipoltteen riski pysyisi 
mahdollisimman alhaalla.

Kalkituskokeita jatkettiin myöhemmin vuonna 
2010. Kokeessa oli mukana kalkkikivi (4, 8, 16 ja 
32 tn/ha) ja sokeritehtaan puristekalkki (16 tn/
ha). Tämä koe suoritettiin tilakokeena eri puolil-
la Ruotsia. Tuloksissa ei muuten näkynyt mitään 
ihmeellistä mutta huomattiin, että eri kalkitus-
aine (kalkkikivi vs. puristekalkki) toimivat eri 
tavoin eri puolilla Ruotsia. Tähän Blomqvistilla 
ei ollut antaa muuta selitystä, kun maiden mine-
raloginen ero. 

Koska rakennekalkituksesta oli olemassa hyviä 
kokemuksia, tuotiin se tutkimuksiin takaisin 
vuonna 2013. Tällä kertaa tahdottiin tutkia ra-
kennekalkituksen vaikutuksia maanrakentee-
seen tarkemmin ja verrata eroja tavanomaiseen 
kalkitusaineeseen. Tuloksista selvisi, että muru-
jen aggregaattirakenne muuttui kestävämmäksi 
ja maan pintamaan vedenjohtavuus kasvoi, kun 
maata kalkittiin. Rakennekalkitus on tulosten 
mukaan suositeltavaa vasta kun maan savespi-
toisuus on yli 20 %. Alustavien tulosten mukaan 
kalkitusaineiden välille ei saatu tilastollista eroa. 
Lopullisia tuloksia täytyy kuitenkin vielä odot-
taa, ennen kuin kunnollisia johtopäätöksiä voi-
daan tehdä. 

Esityksen lopussa Jens esitteli vielä lyhyesti yhtä 
suurta koesarjaa, joka tehtiin Ruotsissa soke-
ritehtaan pyynnöstä. Kokeen idea syntyi, kun 
tehtaalla ihmeteltiin mistä viljelijöiden, joiden 
pellot sijaitsivat lähellä toisiaan, satotasoerot 
todellisuudessa johtuivat. Kokeeseen valittiin 
naapuritiloja, joilla oli selkeät satotasoerot vuo-
desta toiseen, mutta mitään selvää tekijää ei oltu 
pystytty löytämään tilojen välillä. Kokeessa ver-
rattiin yli 200 parametriä aina kylvöistä nostoi-
hin asti. Kylvöaika, kylvösyvyys, maan veden-
johtavuus, taimettuminen ja korjuutappiot näin 
muutamia mainitakseen. Tuloksista selvisi, että 
neljä suurinta eroa huippu- ja keskivertosatoja 
saavien viljelijöiden välillä olivat

1. Kylvöaika
2. Astepäiväluku
3. Taimettumisnopeus
4. Lopullinen kasvuston peittävyys.

Kun vertailtiin ryhmiä keskenään, huomattiin, 
että suurimpia satotasoja rajoittavia tekijöitä 
tutkituilla tiloilla olivat pH, sienitaudit ja maan 
vedenjohtavuus. 

Blomqvistin esitys oli kaiken kaikkiaan hyvä 
ja mielenkiintoinen. Lisäksi se toivottavasti sai 
jokaisen läsnäolijan pohtimaan, miten omalla 
tilalla kannattaisi satotasoa rajoittaviin tekijöi-
hin suhtautua. Tässä tapauksessa ainakin maan 
pH:ta kannattaisi tarkkailla tiukalla silmällä.

Sucros järjestää seuraavat viljelypäivät vuonna 2018. 
Tarkempi aikataulu ja ohjelma julkaistaan lähempänä ajankohtaa www.sucros.fi.

Viljelypäivät 2018

>

>

Ti  27.2.2018 Säkylä

Ke  28.2.2018 Salo

To  1.3.2018 Mietoinen

To  1.–2.3.2018 Viking Line, to iltalähtö 
ja paluu pe ilta

Ma  5.3.2018 Parola

Ke 7.3. Närpes (ruotsinkielinen)

Pe 9.3. Kimito (ruotsinkielinen)



Syngenta myi tänä syksynä sokerijuurikkaan jalostustoimintojaan tanskalai- 
selle DLF Seeds A/S:lle, joka on hyvin tunnettu maailman johtavana nurmi- 
rehusiementen jalostajana. Sokerijuurikkaan jalostustoiminnot tullaan 
jatkossa pyörittämään MariboHilleshög katon alla ja DLF näkee tuotannon 
kehittymisessä ison potentiaalin.  
 
Kaupan yhteydessä Hilleshögin tuotemerkki palaa takaisin markkinoille. 
Tämä nimi on hyvin tunnettu varsinkin vähän kauemmin mukana olleiden 
viljelijöiden joukossa. Hilleshög on peräisin Ruotsista ja myös tulevaisuu-
dessa jalostustoiminnat tullaan johtamaan Landskronasta.   
 
Jo vuodelle 2018 Hilleshög tuo markkinoille kaksi uutta kilpailukykyistä  
lajiketta, Mustang ja Chess.

Hilleshög on yhtä kuin tulevaisuutesi.  
Ja turvasi. 
 
Hilleshög är lika med din framtid.  
Och trygghet.

Syngentan juurikkaansiemenen-
myynti palaa turvalliseen tuttuun 
Hilleshögiin!

Betfröförsäljningen under  
Syngenta återgår till trygga  
välkända Hilleshög!

Mustang
• Erittäin suuri sokerisato 3 vuoden kokeissa (sl 104)
• Hyvä vastustuskyky taimipoltetta (Aph) vastaan

Chess
• Nopein taimettuminen ja rivien sulkeutuminen
• Suurin juurisato Hilleshögin lajikkeista

Dexter
• Erittäin hyvät tulokset ensimmäisen markkinavuoden jälkeen
• Vastustuskykyinen taimipoltteelle eikä herkkä kukkavarsien   
 muodostukselle

Gallop
• Ankeroisensietävä lajike, josta on erittäin hyviä kokemuksia   
 käytännön viljelyksessä
• Yksi parhaiten Ramulariaa sietävä markkinalajike

(ank.siet)

Lisätietoja antaa paikallinen  
edustajamme:

För mer information om våra sorter 
kontakta vår lokala representant: 

Henrik Svärd: puh/tel: 040 465 009, sähköposti/e-post: henrik.svard@sci.fi
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Viljelijäkyselyn tuloksia

SjT toteutti syyskuussa 2017 viljelijäkyse-
lyn. Kyselyyn vastattiin viljelijän omilla 
sivuilla Sucroksen järjestelmässä. Vastauk-

set toimivat pohjana uuden koulutushankkeen 
sisältöä suunniteltaessa. Kysymysten määrä 
haluttiin pitää suppeana, jotta mahdollisimman 
monella olisi aikaa vastata siihen kiireellisestä 
ajankohdasta huolimatta. 

Kyselyyn vastasi 112 viljelijää. Kyselyn ensim-
mäisessä osiossa viljelijät valitsivat annetuista 
vaihtoehdoista viisi merkittävintä juurikassatoa 
rajoittavaa tekijää omalla tilallaan. Ylivoimaises-
ti merkittävämmäksi satoa rajoittavaksi tekijäksi 
nousi viljelykierto. Neljännes vastanneista näki 
tämän olevan tärkein satoa rajoittava tekijä ja 72 
prosenttia vastanneista koki viljelykierron ole-

van viiden merkittävimmän satoa rajoittavan 
tekijän joukossa. Toiseksi merkittävämmäksi 
tekijäksi nousivat ympäristötuen rajoitteet. Kol-
mannen sijan jakoivat maan rakenne ja maalaji. 

Kyselyn toisessa osiossa vastaajat kertoivat, mis-
tä aiheista he toivoisivat SjT:n järjestävän koulu-
tusta. Selkeästi eniten ääniä, lähes kolmannek-
sen annetuista ykkössijoista keräsi vaihtoehto 
Kasvinsuojelu nyt ja tulevaisuudessa. Maape-
rän tila ja sen parantaminen nousivat toiseksi. 
Maanmuokkaus ja viljelytekniikka olivat kol-
manneksi tärkein aihe, josta haluttiin järjestettä-
vän koulutusta. 

Lämmin kiitos kaikille 
kyselyyn vastanneille. 

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.  Pellon pH
b.  Peltojen ojitus
c.  Peltolohkojen muoto (esim. kaltevuus)
d.  Maalaji
e.  Maanrakenne
f. Ympäristötuenrajoitteet (esim. fosfori)
g.  Maaperän hivenet
h.  Viljelykierto
i.  Ankeroinen
j.  Villijuurikas
k. Kasvinsuojelurajoitteet (pohjavesi, käyttö

määrät)
l.  puutteellinen kylvötekniikka
m. Puutteellinen nostotekniikka (korjuu

tappiot)
n.  Viljelytiedon saanti
o.  Henkilökohtainen neuvonta
p.  Muuta, mitä? ___________________________

_______________________________________

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? _______________________

_______________________________________
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mariboseed.com

MariboHilleshög · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5446 0700 · www.mariboseed.com

CALLAS

•	 Suuri	juurisato	(103*)                                                                    

•	Hyvä	sato	puhtailla	ja	ankeroisen 
			saastuttamilla	lohkoilla

•	 Pieni	multapitoisuus

•	 Erinomainen	juuren	muoto

•	 Kapea	kanta,	helppo	listintä

NT
SATOISA  

ANKEROISIA 

SIETÄVÄ  

LAJIKE          

*	3	vuoden	keskiarvo
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Vuoden 2016 alussa alkanut, Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjel-
maan kuulunut JUNO-koulutushan-

ke päättyi marraskuun 2017 lopussa. Noin 
puolet viljelijöistä osallistui ainakin yhteen 
JUNO-hankkeen tilaisuuteen. Iso kiitos kai-
kille mukana olleille! Tälle aktiiviselle joukol-
le on ollut ilo järjestää koulutustilaisuuksia.   

SjT näkee tärkeäksi jatkaa hyvässä vauh-
dissa olevaa koulutustoimintaa ja uuden 

hankkeen alustavat suunnitelmat ovatkin jo 
pitkällä. Vuoden 2018 alkupuolella on tarkoi-
tus aloittaa Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisrahaston tukema Juurikkaan viljely 
muuttuvassa ympäristössä -koulutushanke, 
JYMY. Uuden hankkeen ohjelmaa aletaan 
koota vuoden 2018 alussa ja tarkempaa tietoa 
hankkeen aikataulusta ja sisällöstä päästään, 
toivon mukaan, esittelemään ensi vuoden 
viljelypäivillä.

GRIMME MATRIX 1800

GRIMME REXOR 630

GRIMME MAXTRON 620

Løvhegnet 9-11  ●  DK-8840 Rødkærsbro  ●  +45 8665 8499  ●  grimme@grimme.dk

DO IT – AND DO IT RIGHT!

www.grimme.dk

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

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

- kylvöstä nostoon

JUNO päättyi,

JYMY tulee

h h

h h
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Ensimmäiset koenostot lohkoilla tehtiin 
syyskuun viimeisellä viikolla kesäisen 
lämpimässä, vaikkakin hyvin sumuisessa 

ja kosteassa kelissä. Kuivuudesta kärsinyt Mie-
toisten tutkimuslohkokin oli kasvanut umpeen, 
vaikka varsinaista lehtimassaa ei punnitessa 
ollutkaan paljoa verrattuna Ulvilan lohkoon. 
Molemmilta lohkoilta kerättiin yhteensä 8 säkil-
listä juurikasta menetelmällä 6 rivimetriä/säkki. 
Lisäksi naatit punnittiin erikseen, jolloin saatiin 
selville biomassan kokonaismäärä.

Ensimmäisessä koenostossa Mietoisten tutki-
muslohkolta mitattiin keskisato kahdelta ruu-
dulta, joiden satotasot olivat 60,4 tn/ha ja 58,2 
tn/ha. Ulvilan lohkolla vastaavat lukemat olivat 
56,3 tn/ha ja 51,3 tn/ha. Isompi luku edustaa 
lohkon parasta ja pienempi luku heikointa kas-
vua. Päisteet rajattiin kuitenkin tutkimuksen 
ulkopuolelle. Keskimääräinen satoero lohkojen 
välillä, kaikki koeruudut huomioiden, oli 780 
kg/ha. Ero selittynee melko pitkälti kylvöajan-
kohdalla (Mietoinen 6.5. ja Ulvila 12.5.) sekä 
esikasvilla (Mietoisissa vilja, Ulvilassa sokeri-
juurikas). Kelien puolesta Ulvilan lohko sai vä-
hän paremmat olosuhteet, koska heinä-elokuun 
sademäärä oli siellä suurempi. Mietoisissa ei sa-

5T-projektin tuloksia 
(osa 1)

Haasteellisesta kasvukaudesta ja etenkin korjuukaudesta huolimatta 
kesäkuussa aloitettu 5T-projekti saatiin vietyä kunnialla maaliin asti. 

Valtakunnan keskisato 2017 oli noin 36 tn/ha kokonaiskylvöalalta. 
Odotusten mukaisesti tutkimuslohkoilla päästiin selvästi parempaan, 

ja olosuhteet huomioiden, jopa erinomaiseen satotasoon.

tanut juhannuksen ja syyskuun alun välillä käy-
tännössä lainkaan.

Nostotappiot ja toteutunut satotaso
Loka-marraskuun vaihteessa molemmilta loh-
koilta tutkittiin nostotappioita. Mietoisten loh-
kolla kokonaistappiot olivat 5,4 tn/ha ja Ulvi-
lassa 3,6 tn/ha. Tappiot koostuivat pääasiassa 
juuren häntien katkeamisista, mikä oli seurausta 
haastavista nosto-olosuhteista. Toteutunut sato-
taso oli Mietoisissa 46 tn/ha ja Ulvilassa 43 tn/
ha.

Koenosto tehtiin lokakuussa tiukan aikataulun 
vuoksi vain Ulvilan lohkolla nostotappiotut-
kimuksen ja varsinaisen sadonkorjuun yhte-
ydessä. Tulos ei poikennut juurisadon osalta 
syyskuun lopun tilanteesta ollenkaan. Sokeri-
pitoisuus oli sen sijaan laskenut 0,6 %-yksikköä 
(17,1 % -> 16,5 %). Pol-sokerisato laski siis kuu-
kauden aikana noin 250 kg/ha toteutuneesta sa-
totasosta laskettuna.

Viljelytoimista
Molemmat tutkimuslohkot viljeltiin muokka-
uksen osalta perinteisin menetelmin. Huomioi-
tavaa on, että kummallakin lohkolla juurikkaan 
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ravinnetarve täytettiin pääravinteiden osalta 100 
prosenttisesti. Perinteisen kylvölannoituksen 
lisäksi lohkoilla käytettiin kaliumsuolaa, start-
tiravinnetta ja nitrabooria (Ulvila) sekä karjan-
lantaa ja nestemäistä starttifosforia (Mietoinen). 
Kustannuksia tämän kaltaisesta lannoituksesta 
aiheutui toki noin 100 €/ha enemmän kuin vi-
rallisissa katelaskelmissa on esitetty, mutta lisä-
panostus näkyi myös satotasossa. 5T-lohkojen 
taloutta tarkastellaan lähemmin seuravan Juuri-
kassarka-lehden artikkelissa.

Molemmat lohkot ruiskutettiin kolmesti perin-
teisellä tankkiseoksella kesäkuun aikana. Ulvi-
lan lohkolla tehtiin lisäksi juolavehnän torjunta 
Agililla ja vähäinen pesäkeruiskutus Matrigo-
nilla. Ramulariaa torjuttiin vain Ulvilassa, jossa 
olosuhteet ja maalaji olivat taudin leviämiselle 
suosiollisia. Tautitorjunnan tarpeellisuuden 
osoitti ruiskuttamatta jätetty 0-ruutu, jossa ra-

mularia-pilkkuja oli selvästi ruiskutettua alaa 
enemmän. Noin 30 €/ha kustannuksella lienee 
saavutettu selvästi määräänsä suurempi hyöty, 
vaikkei tässä tutkimuksessa asiaa selvitettykään. 

5T-lohko, Ulvila

Maalaji HHt ja HeS; multava

pH 6,6 – 6,9 

Viljelytoimet 2017

➢  Joustopiikkiäestys 7.5. ja 11.5.
➢  Kylvö 12.5. 
 • lajikkeena KWS Darnella  0,8 yks/ha
➢  Lannoitus
 • 4.5. Kaliumsuola:  60 kg/ha
 • 5.5. Starttiravinne (12-23-0):  120 kg/ha
 • 12.5. Yara Y4 Hiven (20-2-11): 500 kg/ha

Mietoinen, heinäkuun loppu.            Mietoisten juurikkaita syyskuun lopussa.

Ulvila, heinäkuun loppu.        Ulvilan juurikkaita syyskuun lopussa.
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Lohkon sijainti Alue / 
näytenumero. Juurikkaita/6 m Puuttuvia 

taimia/6 m
Naattia / 
6 m (kg)

Juurisato / 6 
m (kg) Sokeri % Amino N 

mg/100g
NDVI  (lehtivihreä 

0 -1)
Koenoston 

satotaso
Toteutunut 
satotaso

Nosto-
tappio 

Ulvila A 1 24 1 17,5 17,00 16,7 12 0,79

Ulvila A 2 23 3 13,5 18,10 17,14 10 0,79
Ulvila A 3 24 1 12,8 16,20 17,22 12 0,79
Ulvila A 4 28 0 19,4 16,20 16,86 12 0,78

Ulvila B 1 26 1 16,5 16,30 17,16 10 0,79

Ulvila B 2 26 1 13,2 14,90 17,48 9 0,79
Ulvila B 3 24 2 13,5 14,10 17,16 10 0,8
Ulvila B 4 23 2 13,5 16,20 17,48 11 0,8

Mietoinen A 1 28 2 8,8 16,80 17,42 11 0,81
Mietoinen A 2 26 0 7,9 15,70 17,96 12 0,8
Mietoinen A 3 29 0 10,5 18,70 17,48 14 0,81
Mietoinen A 4 28 6 9,1 17,50 17,62 11 0,82
Mietoinen B 1 28 1 8,2 17,10 17,11 12 0,81
Mietoinen B 2 27 1 9,3 16,10 17,22 11 0,81
Mietoinen B 3 29 0 7,8 17,30 17,09 12 0,81
Mietoinen B 4 26 2 9,5 15,90 17,04 14 0,82

N P K
Lannoitus 131 38 84
Esikasvilta 40 10 70

Koenostot viikko 38

3,6 tn ha

5,4 tn/ha

56,3 tn/ha

43 tn/ha

51,3 tn/ha

60,4 tn/ha

46 tn/ha

58,2 tn/ha

Petri Suvanto, Sucros Oy

 • 6.6. Yara Vita Mantrac Pro: 0,3 l/ha
 • 23.6. YaraVita Mantrac Pro: 1,0 l/ha
 • 7.7. YaraLiva Nitrabor N15: 120 kg/ha

➢  Ravinteet (kg/ha)

Lohkon sijainti Alue / 
näytenumero. Juurikkaita/6 m Puuttuvia 

taimia/6 m
Naattia / 
6 m (kg)

Juurisato / 6 
m (kg) Sokeri % Amino N 

mg/100g
NDVI  (lehtivihreä 

0 -1)
Koenoston 

satotaso
Toteutunut 
satotaso

Nosto-
tappio 

Ulvila A 1 24 1 17,5 17,00 16,7 12 0,79

Ulvila A 2 23 3 13,5 18,10 17,14 10 0,79
Ulvila A 3 24 1 12,8 16,20 17,22 12 0,79
Ulvila A 4 28 0 19,4 16,20 16,86 12 0,78

Ulvila B 1 26 1 16,5 16,30 17,16 10 0,79

Ulvila B 2 26 1 13,2 14,90 17,48 9 0,79
Ulvila B 3 24 2 13,5 14,10 17,16 10 0,8
Ulvila B 4 23 2 13,5 16,20 17,48 11 0,8

Mietoinen A 1 28 2 8,8 16,80 17,42 11 0,81
Mietoinen A 2 26 0 7,9 15,70 17,96 12 0,8
Mietoinen A 3 29 0 10,5 18,70 17,48 14 0,81
Mietoinen A 4 28 6 9,1 17,50 17,62 11 0,82
Mietoinen B 1 28 1 8,2 17,10 17,11 12 0,81
Mietoinen B 2 27 1 9,3 16,10 17,22 11 0,81
Mietoinen B 3 29 0 7,8 17,30 17,09 12 0,81
Mietoinen B 4 26 2 9,5 15,90 17,04 14 0,82

N P K
Lannoitus 131 38 84
Esikasvilta 40 10 70

Koenostot viikko 38

3,6 tn ha

5,4 tn/ha

56,3 tn/ha

43 tn/ha

51,3 tn/ha

60,4 tn/ha

46 tn/ha

58,2 tn/ha

➢  Kasvinsuojelu
 • 30.5. Tramat 500 SC 0,3 l/ha ; Goltix 700 SC, 

1,5 l/ha ; Betanal SE, 1,5 l/ha; Sunoco 0,6 l/ha
 • 6.6. Tramat 500 SC 0,35 l/ha ; Goltix 700 SC, 

0,5 l/ha ; Betanal SE, 1,3 l/ha; Safari 25 g/
ha; Sunoco 0,6 l/ha

 • 9.6. Agil 100 EC 1,5 l/ha
 • 23.6. Tramat 500 SC 0,35 l/ha ; Goltix 700 

SC, 0,5 l/ha ; Betanal SE, 1,3 l/ha; Safari 25 
g/ha; Danadim Progress 0,5 l/ha; Matri-
gon 72 SG 70 g/ha; Sunoco 0,6 l/ha

 • 17.8. Tilt 250 EC 0,5 l/ha; Amistar 0,5 l/ha
 • 18.6. Valvatin, ohdakkeen ja saunakukan pesä-

keruiskutus Matrigonilla

➢  Sadonkorjuu 25.10. Satotaso 43 tn/ha

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

EDENHALL.fi

Edenhall 744 - 08, hinta: 62000€ + alv. Kone Raaseporissa.

Edenhall 744 - 08    
- Huollettu talvi -17, paljon uusia osia
- Täryvantaat
- Pyöräveto oikealla puolella
- Lautaslistimet
- Isompi säiliö 12t
- Start Up takuu
Hinta: 62000€ + alv. Kone Raaseporissa

Myynnissä: 
Edenhall 733 - 00    
- Täryvantaat
- Elevaattorimatot vaihdettu
- Voidaan kunnostaa toiveidesi mukaan
Hinta: Kysy hintaa! Kone Raaseporissa

Tiedustele myös VERVAET vaihtokoneita meiltä!   
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Juurikkaan viljely aloitettiin sokeri-
teollisuuden syntyessä
Lyhdyn tila on tiettävästi Suomen vanhin edel-
leen toimiva juurikastila: sen historia alkaa sa-
maan aikaan Salon juurikassokeritehtaan kans-
sa. Tilan ensimmäinen viljelysopimus on päi-
vätty 5.11.1918 ja se koskee vuosia 1919 ja 1920. 
Liikkeelle lähdettiin 0,30 hehtaarin viljelyalalla. 

– Vaari oli siihen aikaan kovin poikkeuksellinen 
juurikkaanviljelijä, sillä hän oli saanut viljelyyn 
oikein koulutuksen maatalousopistossa Tanskas-
sa, Vesa Riihihuhta kertoo. 

Uuno Riihihuhta oli 1900-luvun alun mittapuul-
la varmasti melko harvinainen maailmanmies. 
Hän lähti kotiseudultaan Tanskaan ja päätyi 
maatalousopistoon. Juurikkaanviljely oli siihen 
aikaan Suomessa vasta kokeiluasteella, mutta 
Tanskassa oltiin jo pidemmällä, ja juurikas oli 
mukana koulutusohjelmassa. 

Koulun jälkeen Riihihuhta suunnitteli ystävän-
sä kanssa elämää Atlantin toisella puolella. He 
suuntasivat Lontooseen aikeinaan lähteä me-

Lähes sata vuotta 
suomalaista 

juurikkaanviljelyä

ren yli uudella upealla Titanicilla, mutta eivät 
saaneet täyteen myytyyn laivaan enää lippuja. 
Tämä takaisku oli moneltakin kantilta erittäin 
onnekas ja myös tärkeä käännekohta Lyhdyn ti-
lan historiassa: se toi Uuno Riihihuhdan takaisin 
Suomeen, ja hän asettui Kuusistoon. 

Samaan aikaan Suomessa aloiteltiin juurikas-
sokerin valmistamista ensimmäistä kertaa teol-
lisessa mittakaavassa. Koulutuksen saaneena 
Riihihuhta kiinnoistui kasvista heti, sillä soke-
rijuurikas oli tiettävästi rahakasvi. Hän solmi 
ensimmäisten joukossa sopimuksen sokerijuu-
rikkaan toimittamisesta uudelle Salon juurikas-
sokeritehtaalle. 

Juurikkaita toimitettu neljälle tehtaalle
Lyhdyn tilalta lähti juurikaskuorma Salon teh-
taan ensimmäiselle käyntikaudelle. Sokerijuu-
rikkaat vietiin tilalta hevosella läheiseen Linnan-
raunion rantaan, josta laiva vei ne Saloon. Näin 
toimittiin aina toiseen maailmansotaan asti. 

Juurikkaiden kuljettaminen ei aina ollut ongel-
matonta. 

Kuusistossa sijaitsevalla Lyhdyn tilalla on viljelty juurikasta jo lähes 
sata vuotta. Tämä paljastui, kun tilan nykyinen isäntä Vesa Riihihuhta 

löysi vintiltä vaarinsa vanhan viljelysopimuksen. Siinä Uuno Riihihuhta 
ja Suomen Raakasokeritehdas Oy sopivat juurikkaan viljelystä ja 

toimittamisesta kahden vuoden sopimuksella. 



                                Juurikassarka • Betfältet 3/2017  –  29

SELMA KWS
■■ Sokeripitoisuus 108 %*
■■ Hyvä lehtiterveys 
■■ Paras sokerisato

* Lähde: Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

Makea ja satoisa uutuus:  
Menestys on siemenessä

SEEDING  
THE FUTURE 

SINCE 1856

KWS SCANDINAVIA A / S

Harolantie 444 B 27400 Kiukainen 
Puh.: 050 599 2714 
jaakko.perttu@kws.com 
www.kws.com

KWS-FI2017-02_Advertisements_Selma_165x240_4C_RZ.indd   1 22.12.17   14:24
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– Kerran juurikaskuorma jäi kuukaudeksi merelle 
hiekkasärkälle, kun merivesi nousi kesken kulje-
tuksen. Siinä piti sitten vain odotella, että meren 
pinta laskee taas, Vesa Riihihuhta kertoo. 

Sodan aikana juurikkaat kuljetettiin junalla Tu-
renkiin. Seudulla aloitti oma kuorma-autoilija 
50-luvulla, jolloin juurikkaat kuljetettiin autolla 
Naantaliin. Naantalin tehtaan lopetettua juurik-
kaita toimitettiin Saloon aina sen sulkemiseen 
asti, ja sen jälkeen Säkylään. Tänä syksynä Sä-
kylään lähtee tilan historian 98. juurikaskuorma.
 
Tilaa isännöi nyt kolmas sukupolvi
Lyhdyn tilalla viljellään juurikasta nyt kolman-
nessa sukupolvessa. Uuno Riihihuhta viljeli tilaa 
vuoteen 1955 asti, jonka jälkeen hänen poikansa 
jatkoi ja viljeli aina vuoteen 1985 asti. Sen jälkeen 
tilalla tehtiin toinen sukupolvenvaihdos ja Vesa 
Riihihuhta alkoi juurikkaanviljelyn. Nykyinen 
isäntäkin on siis ehtinyt viljellä juurikasta jo yli 
30 vuotta. Ja kyllä hän aikoo jatkaa ainakin niin 
kauan, että se sata vuotta saadaan täyteen. 

Tilalla on aina ollut kolme tukijalkaa. Uuno 
Riihihuhta aloitti ensin lehmillä, kanoilla ja so-

kerijuurikkaalla. Kanalat lopetettiin, kun Vesa 
Riihihuhta oli lapsi. Nykyään tukijalan muo-
dostavat lypsykarja, matkailu ja sokerijuurikas. 
Sokerijuurikas sopii hyvin karjatilalle, sillä sen 
naateista saa hyvää rehua. 

Enimmilään juurikasta on ollut 18 hehtaaria, ny-
kyisen isännän aikana yleensä noin kymmenen. 
Nyt juurikasta on pellossa enää kuusi hehtaaria 
ja isäntä vitsaileekin juurikkaan olevan enää har-
rastustoimintaa, mutta vahva side hänellä siihen 
vielä on. 

– Vaari alkoi aikoinaan juurikkaanviljelyn, koska 
juurikas oli rahakasvi. Kasvin haasteellisuus on 
se, mikä on saanut jatkamaan kaikki nämä vuodet. 
Viljelyyn joutuu panostamaan ja työtä on tehtävä 
paljon, jotta onnistuu, mutta yleensä tämä panos-
tus kannattaa, Vesa Riihihuhta kertoo. 

Juurikas on edelleen työtä vaativa kasvi, vaikka 
työ onkin vuosien saatossa muuttunut koko ajan 
helpompaan suuntaan. Tilan alkuaikoina kylvet-
tiin 4-rivisellä hevoskylvökoneella ja juurikasta 
harvennettiin kolme kertaa kesässä. Nykyään 
harvennusta ei enää tarvitse tehdä lainkaan ja 

Vesa Riihihuhta ja Tero Tanner tutustuvat vanhaan juurikkaan irrottajaan.
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Susanna Söderlund, Sucros Oy

työkoneetkin ovat vuosien saatossa kehittyneet 
huimasti. 

Pellot hyvässä kunnossa
Kuusiston seudun maat sopivat erinomaisesti 
juurikkaalle ja kylvämään päästään usein noin 
viikko keskimääräistä kylvöajankohtaa aikai-
semmin. Vesa Riihihuhta toivookin, että useam-
mat viljelijät innostuisivat lähialueella juurik-
kaasta. 

Tänä vuonna on Suomen Sokerin 100-vuotisjuhla ja sitä seuraavana vuonna on 
viljelty Suomessa 100 vuotta juurikasta. Juhlavuoden kunniaksi tehdään Suomen 
Sokerista -juttusarja, jossa käsitellään myös viljelyä. Jos sinunkin tilallasi on pitkä 

juurikkaanviljelyhistoria ja mielenkiintoista kerrottavaa, ota yhteyttä Susanna 
Söderlundiin, susanna.soderlund@nordzucker.com

Pitkävartisia listimiä, joita käytettiin naatin korjuussa.

– Alueelle pitäisi saada lisää viljelijöitä ja yhteiset 
koneet, niin työ helpottuisi kaikilta. Toinen vaih-
toehto olisi saada yhteinen urakoitsija, joka voisi 
tehdä töitä kaikilla tiloilla. 

Lyhdyn tilan pellot ovat pysyneet koko tilan 
historian ajan hyvässä kunnossa. Parhaat pellot 
pyritään aina laittamaan juurikkaalle, mutta juu-
rikasta ei kuitenkaan laiteta peräkkäisinä vuosi-
na samalle pellolle. Keskimäärin tilalla on saatu 
satoa noin 40–50 tonnia hehtaarilta. 
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Agritechnica, 
maailman suurin 

maatalouskonenäyttely
Vuoden 2017 Agritechnica-näyttely järjestettiin 12.–18.11. Hannoverissa. 

Näyttelyssä kävi yhteensä 450 000 vierailijaa ja näytteilleasettajia oli 2803. 
Sucroksen 11.–14.11. järjestämälle näyttelyn kutsuvieraspäiville suuntautuvalle 

matkalle osallistui 54 henkilöä. Agritechnican lisäksi vierailimme KWS:llä 
Einbeckissä sekä Nordzuckerin sokeritehtaalla Klein Wanzlebenissä.

Nykyään isoissa itsekulkevissa nosto-
koneissa on panostettu myös siirtoajon 
helppouteen. Siitä esimerkkinä on 
Holmerin nostopään hydrauliikan ja 
sähköjen pikakytkentä. Pöytä on yhtä 
lailla helposti kiinnitettävissä kuin 
puimureissakin.

Mekaaninen rikkakasvien torjunta 
on aina hyvä vaihtoehto, kun ha-
lutaan vähentää torjunta-aineiden 
käyttöä. Tässä yksi innovaatio 
harasta, joka poistaa rikkoja myös 
taimiväleistä. Teriä ohjataan säh-
köisesti kamera-avustuksella.

KWS vierailulla saatiin mie-
leenpainuvat eväspaketit.
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Horschin 24 yksikköinen tarkkuuskylvö-
kone oli varsin näyttävä näky. Elektro-
niikalla on saatu poistettua perinteisiä 
mekaanisia osia kuten ketjut.

Yhdellä osastolla oli esillä kuva mahdol-
lisesta optimaalisesta taimivälistä. Tässä 
riviväliä on kutistettu huomattavasti nor-
maalista. Myös SjT on tutkinut juurikkaalle 
sopivinta taimi- ja riviväliä.

Messuilta löytyi suomalaisittain lausuttuna 
hauskannimisiä näytteilleasettajia. Tässä 
kyntöaurat turkkilaiseen tapaan.

Auramalli edustaa konseptia, jolla ei ole 
Suomen oloissa mitään käyttöä; paitsi 

korkeintaan raivion teossa suopohjalle ja 
sinnekin suurella varauksella.
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Ryhmä kokoontui kummankin 
messupäivän alussa yhteiselle 
messuosaston esittelykierroksel-
le. Ensimmäisenä päivänä vie-
railimme ROPAn ja seuraavana 
päivänä Grimmen osastolla.

Ryhmäkuva napattiin tehdaskierroksen 
varrelta Klein Wanzlebenissä 14.11.2017.

Erilaisia kylvöyksiköitä löytyi 
messuilta useilta eri valmistajilta. 
Tässä Schmotzerin kylvöyksikkö.

Jaakko Jussila,  
Fanni Heinonen,  

Marte Römer-Lindroos,  
Petri Suvanto,  

Johannes Brandt
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Tästä tehoa jyrsinkylvöön: kuusi-
metrinen jyrsin Kvernelandilta.

Joitain messuilla esillä olevia koneita 
pääsi kokeilemaankin! Tässä simu-
laattori Husqvarnan osastolla.  

New Hollandin puimurien uusi 
innovaatio: pellon pinnanmuotoihin 

mukautuva leikkuupöytä.

Näissä akseleissa värillä on väliä!

Lemkenin Rubin 12 -lautasmuokkai-
messa oli kokoa ja näköä.
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UUSI  
SATOISA  

ANKEROISIA 
SIETÄVÄ  
LAJIKE

mariboseed.com

MariboHilleshög · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Tel: +45 5446 0700 · www.mariboseed.com

JOKER  NT

•	 Erittäin	korkea	sokerisato	(105**)                                             

•	 Suuri	juurisato

•	Hyvä	taimettuminen

•	 Erinomainen	juuren	muoto

•	 Lehdet	peittävät	maan	nopeasti																																								

**	2017	kokeessa
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Viljelijän 
muistilista 

 Lue Juurikassarka-lehti

 Tee viljelysopimus 15.1. mennessä 
➞ Sucroksen Omilla sivuilla ➞ eContracting

 Tee tarviketilaukset 
➞ juurikkaan siemenet, kasvinsuojeluaineet, saneerauskasvin siemenet
➞ Sucroksen Omilla sivuilla ➞ eShop 
➞ lisätietoja ajankohdasta myöhemmin

 Ilmoittaudu ja osallistu viljelypäiville 
➞ 27.2. Säkylä
➞ 28.2. Salo
➞ 1.3. Mietoinen
➞ 1–2.3. Viking Grace
➞ 5.3. Parola
➞ 7.3. Närpes (ruotsinkielinen)
➞ 9.3 Kimito (ruotsinkielinen)

 Rekrytoi uusia viljelijöitä ja ryhdy mentoriksi
➞ mentorointipalkkio

 Palauta Peltomaan laatutesti viimeistään 30.4.
➞ kuuluu ympäristösitoumuksen ehtoihin 
➞ palautus Vipu-palveluun

x

?

<

<<
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 Yhteystiedot 

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

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@nordzucker.com 

Maatalousjohtaja Tero Tanner  010 431 4825
   040 543 6873

Viljelytoimisto  Mirkka Mikola   010 431 4828

Konsulentit Markus Anttila  010 431 4813
   040 678 5757

 Fanni Heinonen  010 431 5415
   044 715 3458

 Marika Muntola  010 431 4876
   040 146 9330

 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 Jaakko Jussila  040 675 0502
   
Kenttämestari Harri Louramo  050 323 2223

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikas- Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
verkoston puheenjohtaja  23140 HIETAMÄKI 0400 828 375
 
MTK:n sokerijuurikasneuvottelu- Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
 ryhmän sihteeri  00100 HELSINKI 040 558 0512
 
Sokerijuurikkaan viljelijöiden  Jari Ruski Eurakoskentie 5 044 528 4311
neuvottelukunnan puheenjohtaja  27400 KIUKAINEN 



Joulupavlova
4 munanvalkuaista

2 ½ dl suomalaista Dansukker Taloussokeria
2 tl maissitärkkelystä
1 tl sitruunamehua

2 tl piparkakkumaustetta

Pinnalle
4 dl vispikermaa

½ dl suomalaista Dansukker Taloussokeria
1 tl Dansukker Vaniljasokeria

5-7 piparkakkua
50 g valkosuklaata 

punaisia säilykekirsikoita, karpaloita,  
suklaarusinoita tms.

Vaahdota valkuaiset valkoiseksi vaahdoksi ja vatkaa 
joukkoon sokeri vähän kerrallaan koko ajan voimak-
kaasti vatkaten. Vatkaa joukkoon vielä maissitärkke-
lys, sitruunamehu ja piparkakkumauste.

Levitä marenki ympyräksi leivinpaperilla vuoratulle 
uunipellille. Paista 125-asteisessa uunissa 1½-2 
tuntia.

Laita jäähtynyt marenki tarjoiluvadille. Vaahdota 
kerma ja mausta sokereilla. Levitä seos marengin 
päälle. Ripottele pinnalle murustettuja piparkakkuja ja 
rouhittua valkosuklaata. Koristele säilykekirsikoilla tai 
marjoilla. Säilytä jääkaapissa tarjoiluhetkeen saakka.

Tarjoa joulupavlova jälkiruokana tai kahvipöydän 
herkkuna. 


