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Tero Tanner

Viljelyvuosille 2017–2019 sovittu toimiala-
sopimus on tuonut rakenteellisia muu-
toksia aikaisempiin sopimuksiin ver-

rattuna. Yksi isoimmista muutoksista on siirty-
minen ns. tilahintamalliin, jossa Sucros maksaa 
puhtaan juurikkaan rahdin kokonaisuudessaan 
sovittuun etäisyyteen saakka. Tällä muutoksella 
on vaikutusta myös viljelijätilityksiin.

Aikaisemmin, aina vuosi 2016 mukaan lukien, 
viljelijä on maksanut syksyn sokerijuurikkaan 
tilimaksujen yhteydessä puhtaan juurikkaan 
rahdin ja multarahdin kokonaisuudessaan. Tä-
män jälkeen Sucros on kompensoinut puhtaan 
juurikkaan rahtia, koko viljelyalue huomioiden, 
keskimäärin noin 60 %. Eli ensin on veloitet-
tu koko rahti ja tämän jälkeen on kompensoitu 
puhtaan juurikkaan rahtia kuljetusmatkan ja toi-
mitetun sokerimäärän perusteella. 

Uudessa mallissa, esimerkiksi vuonna 2017, 
Sucros maksaa puhtaan juurikkaan rahdin ko-

Viljelijätilitysten painopisteen 
muutos aikaisempaan 

ajankohtaan

konaisuudessaan 145 km saakka, tällöin ei tiloil-
le tämän alueen sisällä synny lainkaan puhtaan 
juurikkaan rahtiveloitusta. Lisäksi multarahdin 
veloitus on siirtynyt syksyn tilimaksusta kevään 
lopputilitykseen. Näiden muutosten ansiosta 
viljelijätilitykset ovat siirtyneet aikaisemmaksi 
verrattuna vanhaan sopimuskäytäntöön.

Kuljetusjärjestelmän muutoksen vuoksi, vertail-
taessa sokerijuurikkaasta syntynyttä kokonais-
liikevaihtoa, on tiloilla juurikkaasta saatu tulo 
pienentynyt kaikilla muilla paitsi omakuljettajil-
la. Nyt, kun Sucros maksaa puhtaan juurikkaan 
rahdin valtaosin, tämä raha ei kierrä viljelijäti-
litysten kautta eli liikevaihto on pienentynyt. 
Tämä siis vaikuttaa liikevaihtoon, ei juurikkaan 
viljelyn kannattavuuteen.

Omakuljettajille maksetaan täysi korvaus juu-
rikkaan puhdistuksesta, kuormauksesta ja kul-
jetuksesta kuten kuljetusryhmien autoilijoille 
maksetaan keskimäärin. 
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Kesällä 2018 Sucros, Yara ja SjT tarjoavat 
juurikkaanviljelijöille mahdollisuuden 
selvittää juurikasmaidensa ravinnetilaa 

kasvustonäytteen avulla. Viljelijän on mahdol-
lisuus ottaa yksi ilmainen kasvustonäyte yh-
deltä juurikaslohkolta ja lähettää se analysoita-
vaksi. Näytteenotto on syytä tehdä kesäkuun 
alkupuolella, jolloin vielä umpeutumattomassa 
kasvustossa voi havaita ravinteiden puutosta. 
Näin saadaan konkreettisempi käsitys juurikas-
kasvuston ravinnetilasta. Näytteiden kuivaus 
tapahtuu Suomessa ja analysointi Englannis-
sa. Kun näytteet saadaan kerättyä ja käsiteltyä, 
mahdollisimman nopealla aikataululla, saatuja 
tuloksia voi hyvinkin ehtiä hyödyntää kyseisellä 
lohkolla vielä kasvukaudella. Näytteen ottami-
nen on suositeltavaa, vaikka kasvusto vaikuttaa-
kin hyvinvoivalta. Näin viljelijä pystyy varmis-
tumaan kasvustonsa todellisesta kunnosta.

Näytteiden keruusta saadut ravinnetiedot lii-
tetään suurempaan tutkimuskokonaisuuteen 
yhdessä maaperätietojen ja lannoitustietojen 
kanssa. Näistä voidaan kartoittaa tämänhetkistä 
juurikkaan ravinnetilaa yleisesti. Tämän vuoksi 
viljelijä täyttää Sucroksen lähettämän sähköisen 
kyselylomakkeen kyseisestä näytteenottoloh-
kosta. Kyselyn tuloksia käytetään tutkimustar-
koituksiin anonyymisti. Tuloksista ei pysty päät-
telemään yksittäisen tilan tilannetta. 

Näytteenotto-ohje:
1. Näyte kerätään yhdeltä lohkolta juurikkaan 

ollessa noin 6-lehtiasteella (katso kuva1).
2. Näytteeseen riittää noin1,5–2 litran pussil-

linen lehtiä, eli noin 4–5 ehjää kasvia (mah-
dollisimman vähän multaa), jotka edustavat 
koko peltoa. Vain lehdet analysoidaan, joten 
juurta ei tarvita. Juuri leikataan pois.

3. Näyte kerätään paperipussiin.
4. Pussin päälle kirjoitetaan viljelijänumero 

(muuta ei tarvita).

Ilmainen kasvustonäyte 
juurikasmailta

5. Sucroksen konsulentit ottavat näytteitä vas-
taan viikoilla 22–23. Tarkemmat päivät ja pa-
lautuspaikat ilmoitetaan lähempänä ajankoh-
taa.

6. Näyte kerätään juuri ennen toimitusta kon-
sulentille, ettei se ehdi pilaantua. Jos näyte 
otetaan päivää ennen toimittamista, se säily-
tetään yön yli jääkaapissa.

7. Sucros lähettää sähköisen kyselylomakkeen 
koskien lohkoa, jolta näyte on kerätty, kyse-
lyyn vastataan netissä.

KYSELYLOMAKKEEN 
KYSYMYKSIÄ:
Viljelijänumero: _____________

Kylvöpäivä: ________________

Lohkon viljavuustiedot: 
Maalaji __________ pH ______________

K _______________ Na ______________

P _______________ Mg ______________

Ca ______________

Hivenet mikäli niistä tiedot löytyvät:

Lohkolla käytetty lannoite ja sen käyttömäärä:
   – rakeinen lannoite, laji ja käyttömäärä kg/ha
   – karjanlanta, tyyppi ja käyttömäärä m3/ha

Lohkon yleisin viljelykierto
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Lehtilannoitusohjeet 
Asiakas Jakelija  

 
Näyte Tulkinta  

laadittu  
 

Näytenumero  
 

Kasvi sokerijuurikas  
 
 
 

Analyysit  Tulos  Ohjearvo  Tulkinta  Kommentit  

N (g/kg dm) 47.6 40.0 Normaali  Ei lannoitustarvetta 

P (g/kg dm) 4.2 3.5 Normaali  Ei lannoitustarvetta 

K (g/kg dm) 52.0 35.0 Korkea  Ei lannoitustarvetta 

Mg (g/kg dm) 6.3 3.0 Normaali  Ei lannoitustarvetta 

Ca (g/kg dm) 14.0 7.0 Normaali  Ei lannoitustarvetta 

S (g/kg dm) 3.5 2.0 Normaali  Ei lannoitustarvetta 

Mn (mg/kg dm) 27.0 35.0 melko matala  YaraVita Mantrac 1 l/ha 

B (mg/kg dm) 31.0 35.0 melko matala  YaraVita Bortrac 150, 2l/ha 

Cu (mg/kg dm) 9.3 7.0 Normaali  Ei lannoitustarvetta 

Zn (mg/kg dm) 39.0 20.0 Normaali  Ei lannoitustarvetta 

Fe (mg/kg dm) 210.0 50.0 Normaali  Ei lannoitustarvetta 

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

Tulosten tulkinta
Tulosten tulkintaan käytetään Yara Megalab 
ohjelmaa, joka vertaa saatua tulosta tunnettui-
hin lehtien ravinnepitoisuuksien ohjearvoihin. 
Jokainen viljelijä saa tulokset käyttöönsä, sekä 
lannoitussuosituksen lohkolle, mikäli jostain 
ravinteesta on selvästi puutetta. Ravinnepuu-
tokset on luokiteltu lieviin ja merkittäviin ravin-
nepuutoksiin.

Kasvianalyysin hyödyt ovat:
1. Lisälannoituksen tarkentaminen, oikean 

tuotteen valitseminen.
2. Piilevien ravinnepuutosten havaitseminen, 

sadon maksimointi.
3. Liiallisen lannoituksen välttäminen, kustan-

nussäästö.
4. Seuraavan vuoden lannoituksen suunnittelu, 

ravinnepuutoksiin varautuminen.

Susanna Muurinen

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

Suurin hyöty viljelijälle on kuitenkin tieto ra-
vinnepuutoksista, kun suunnitellaan lohkon 
lannoittamista seuraavana vuonna. Voimakkaat 
ravinnepuutokset esiintyvät usein vuodesta toi-
seen ja jopa kasvista riippumatta. Lievät puutok-
set johtuvat usein kasvukauden olosuhteista, ja 
ne voivat vaihdella vuosien välillä.
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Megalab-analyysiin kasvustonäytteen 
toimittaneilla viljelijöillä oli mahdol-
lisuus täyttää netissä kyselylomake, 

jossa näytelohkon lannoitus- ja viljavuustieto-
ja kyseltiin tarkemmin. Näiden tietojen avulla 
haluttiin saada paremmin esille varsinaisten 
Megalab-tulosten hyödynnettävyys. Vastauksia 
tähän kyselyyn tuli suhteessa vähemmän kuin 
itse Megalab-näytteitä, mutta nämä tiedot an-
tavat hyvää tausta-arviota juurikasmaidemme 
tämänhetkisestä tilanteesta. Näihin tietoihin 
pohjautuen jokaisella juurikkaanviljelijällä on 
mahdollisuus peilata omien juurikasmaidensa 
tilannetta ja lannoitustarvetta.

Tarkasteltaessa lohkojen viljavuustuloksia saam-
me koosteen lohkojen yleisestä ravinnetilantees-
ta ja niiden perusteella voidaan määrittää juurik-
kaan eri ravinteiden lannoitustarve (Taulukko1). 

MegaLab-tulosten 
hyödyntäminen juurikkaan 

lannoituksessa

Kesän 2017 aikana viljelijöille haluttiin tarjota mahdollisuus 
tarkastella lähemmin juurikaskasvustojensa ravinnetilannetta 

Megalab-kasvianalyysin avulla ja saada kokemusta ja tietoa siitä, 
miten tarkemmalla kasvianalyysillä juurikkaan lannoitusta voi 

tarkentaa, kohdentaa ja täydentää kasvukauden aikana.

Maalaji saaduissa vastauksissa jakaantui melko 
puoliksi savimaiden ja karkeiden kivennäismai-
den osalle. Lohkojen keskimääräinen pH-taso 
6.8 on todella hyvä siihen nähden, että aiemmin, 
vuonna 2012, dokumentoitu juurikasmaiden pH 
keskiarvo on ollut luokkaa 6.3. Tosin sekin ylitti 
reilusti Suomen viljamaiden keskimääräisen, 5.8 
pH tason. Lohkojen muiden viljavuuslukujen 
osalta tilanne on vaihteleva. Lohkojen fosfori oli 
pääasiassa luokissa hyvä - korkea. Tilanne on py-
synyt samana aiempiin ilmoitettuihin keskiar-
voihin nähden. Tämän perusteella fosforilannoi-
tus on ollut riittävää juurikasmailla, mutta sen 
määrää ei ole syytä vähentää. Kaliumin tilanne 
juurikasmaissa on luokkaa välttävä – tyydyttä-
vä. Tässäkin trendi on jo aiemmin ollut laskeva, 
erityisesti savimailla. Näissä viljavuusluokissa 
lannoitussuositukset juurikkaalle ovat jo haas-
tavan korkeat eivätkä nykyisten lannoiteseos-

maalajijakauma pH K mg/l Na mg/l P mg/l Mg mg/l Ca mg/l S mg/l B mg/l Mn mg/l Cu mg/l Zn mg/l

Karkeat 6,77 178 28 32 226 2507 16 0,8 17 4,7 2,7
Kivennäismaat 46% Tyydyttävä Huononlai. Korkea Hyvä Hyvä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

Savimaat 6,86 254 32 25 260 3222 22 1,6 24 7,2 2,7
54% Tyydyttävä Huononlai. Korkea Tyydyttävä Hyvä Hyvä Hyvä Välttävä Hyvä Tyydyttävä

Juurikkaan lannoitus
suositus kg/ha

85-145 85-120 14 20 – 30-80 0.2-0.5 0.5-3.3 – 0,03

Taulukko 1. Juurikaslohkojen keskimääräisiä viljavuustietoja.
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ten kaliumpitoisuudet vastaa tätä tarvetta. Juu-
rikkaalle käyttökelpoisen natriumin pitoisuus 
maassa on yleisesti huononlainen. Tästä syystä 
suositeltavat käyttömäärät nousevat korkeaksi, 
mutta vähäisemmälläkin natriumlannoituksella 
voidaan juurikkaan lannoituksessa tehostaa ka-
liumin hyötyjä. Tilanne rikin ja hivenravinteiden 
osalta on tyydyttävä - hyvä. Hivenravinteista 
juurikkaalle hyvin tärkeän mangaanin pitoisuus 
on luokassa välttävä, ja sen käyttöä on suositel-
tavaa lisätä. 

Kyselyyn vastanneiden viljelijöiden käyttämä 
keskimääräinen lannoitustaso nähdään Taulu-
kossa 2. Lannoitteiden keskimääräisestä käyt-
tömäärästä voidaan selvästi nähdä nykyisten, 
käytössä olevien lannoitteiden ravinnekoostu-
mus. Juurikkaan typen ja fosforin tarve on pys-
tytty lannoituksella melkein täyttämään, sitä 
vastoin kaliumin, natriumin ja mangaanin tilan-
ne on heikko. Hivenaineista ainoastaan boori on 
lähellä tarpeen mukaista lannoitustasoa. Oikei-
den ravinnesuhteiden täyttäminen juurikkaan 
ravinnetarpeiden mukaisesti on tällä hetkellä 
nykyisillä mineraalilannoitteilla yhdellä ajoker-
ralla lähes mahdotonta. Mikäli käytössä on kar-
janlantaa tilanne esim. kaliumin osalta paranee 
jo huomattavasti. Ja mikäli tilalla on keväällä re-
sursseja lisälannoitukseen ennen kylvöä tai kyl-

vön jälkeen, voidaan myös kaliumia, natriumia 
ja hiveniä lisätä juurikkaalle mineraalilannoi-
tuksella.

Lehtien ravinnepitoisuudet ja 
 lannoitus
Typpilannoituksen keskimääräinen typpitaso oli 
125 kg/ha. Yleisesti lannoituksen ja sokerisadon 
välillä oli positiivinen korrelaatio. Kuvasta 1 voi-
daan havaita, että maksimaalisilla typpilannoi-
tusmäärillä saavutettiin keskimäärin parhaim-
pia sokerisatoja. Kuvassa on käytetty kaikkia 
vastauksia ja tämän lisäksi vastauksista on ero-
teltu (oranssit pisteet) ne typpitasot, joiden poh-
jalannoitus on ollut sama (14 kg P/ha ja 75 kg 
K/ha). Erityisesti verrattaessa keskenään näitä 
vertailukelpoisia tietoja voidaan todeta, että 140 
kg N/ha lannoitustasolla sokerisato parani 600 
kg/ha verrattuna 100 kg N/ha lannoitustasoon.

Vaikka lehtien typpipitoisuus suurimmalla 
osalla näytteistä oli tasolla ”normaali”, se ei 
välttämättä ole riittävä taso koko kasvukauden 
tarpeeseen nähden. Kuvassa 2 lehtien typpipi-
toisuudet eri sokerisatotasoilla. Koska lehtien 
typpipitoisuus laskee kasvukauden aikana, on 
optimaalisen sadon kannalta paras, että lehtien 
typpipitoisuus olisi mahdollisimman korkealla 
tasolla heti alkukasvukaudesta. Tästä johtuen 

N P K Na S Mg B Mn Zn Se Tiloja kpl

Tilat joilla käytetään pelkästään mineraalilannoitetta 127 11 70 2 21 2 0,2 0,9 0,5 0,008 76

Tilat joilla käytetään karjanlantaa ja muita lannoitteita 122 31 119 6 11 2 0,2 0,8 0,4 0,004 16

 Keskimäärin kg/ha 125 21 95 4 16 2 0,2 0,9 0,4 0,006 92

Taulukko 2. Lannoitteiden keskimääräinen käyttö MegaLab-tiloilla

Kuva 1. Oransilla pisteet, joiden pohjalannoitus oli yhtenevä typpeä lukuun ottamatta. Sinisellä muut näytteet poikkeavilla pohjalannoituksilla.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

90 100 110 120 130 140 150 160

So
ke

ris
at

o 
t/

ha

N-lannoitus kg/hja

N-lannoituksen vaikutus sokerisatoon 2017

Kuva 2. Megalab-näytteiden typpipitoisuuksia eri satotasoilla.

30

35

40

45

50

55

60

2 3 4 5 6 7 8 9 10

N 
(g

/k
g 

ka
.)

Sokerisato t/ha

Lehtien typpipitoisuus eri satotasoilla

3t/ha 4t/ha 5t/ha 6t/ha 7t/ha 8t/ha 9t/ha

Kuva 1. Oransilla pisteet, joiden pohjalan-
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Kuva 2. Megalab-näytteiden typpipitoisuuk-
sia eri satotasoilla.
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suositeltava lehtien typpipitoisuus kesä-heinä-
kuun vaihteessa on 50 g/kg ka.

Laboratorion suositusraja lehtien fosforipitoi-
suuden ohjearvoksi on 3.5 g/kg ka. Analysoitu-
jen lehtinäytteiden keskimääräinen fosforipitoi-
suus oli selvästi tämän raja-arvon yläpuolella. 
Koska fosforipitoisuus lehdissä laskee myös kas-
vukauden aikana, on senkin hyvä olla korkealla 
tasolla alku kesästä meidän viljelyolosuhteis-
samme. Kuvassa 3 lehtien fosforipitoisuus eri 
sokerisatotasoilla. Suositeltava fosforipitoisuus-
arvo kesä-heinäkuun vaihteessa on 4.6 g/kg ka. 

Lehtinäytteiden mangaanipitoisuudet olivat 
korkeita. Ohjeellisena alarajana näytteissä pide-
tään 35 mg/kg ka. Tuolla tasolla silminnähtäviä 
puutosoireita ei kuitenkaan ole havaittavissa. 
Vasta pitoisuuden laskettua alle 25 mg/kg ka 
selvät puutosoireen laikut ovat nähtävissä. Näin 
ollen alhainen mangaanipitoisuus voi vaikuttaa 
satotasoa alentavasti, vaikkei selviä puutosoirei-
ta näkyisikään. Kasvuajalla on hyvin merkittävä 
vaikutus lehtien mangaanipitoisuuteen. Nuoris-
sa kasvustoissa (alle 30 päivää) mangaanin pitoi-
suus on yleisesti alhainen ja sen tähden ajanjakso 
on kriittinen puutosoireiden suhteen. Pitoisuus 
nousee luonnostaan kasvukauden edetessä.

Lehtinäytteiden booripitoisuudet olivat kaut-
taaltaan matalia. Näytteiden ohjeellinen alaraja 

Susanna Muurinen

Kuva 3. Megalab-näytteiden fosforipitoisuudet eri sokerisatotasoilla.
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Kuva 4. Meglab-näytteiden rikkipitoisuuksia. 
Ohjearvo alimmaksi pitoisuudeksi on 2 (g/
kg ka.).

oli 35mg/kg ka ja näytteiden keskimääräinen 
pitoisuus oli 33.4 mg/kg ka. Boorin, kuten man-
gaaninkin saatavuus juurikkaalle on tärkeää heti 
kasvukauden alussa. Tämä onnistuu parhaiten, 
mikäli hivenet pystyttään sijoittamaan maahan 
kylvölannoituksen yhteydessä.

Lehtinäytteiden rikkipitoisuudet osoittautuivat 
hyvin alhaisiksi (Kuva 4). Laboratorion antama 
ohjearvo oli 2.0 g/kg ka, mutta näytteiden keski-
määräinen pitoisuus oli 1.7 g/kg ka. Noin 70 % 
näytteistä jäi alle tämän. Kasvukaudella 2017 
rikkipitoisuuksia testattiin myös koeruuduilta. 
Vertailussa olivat kasvustot, jotka eivät olleet 
saanet rikkilannoitusta ja kasvustot, joille oli 
keväällä annettu 6 t/ha kipsiä, jossa peltoon tuli 
huomattava määrä rikkiä, noin 900 kg/ha. Leh-
tien rikkipitoisuudet eivät kuitenkaan poiken-
neet toisistaan ja jäivät kummatkin alle asetetun 
ohjearvon. Vuonna 2012 esitetyssä juurikas-
maiden viljavuuskartoituksessa, viljelymaiden 
rikkipitoisuus oli laskenut edellisen kymme-
nenvuoden aikana voimakkaasti. Pitoisuus oli 
kuitenkin luokassa ”hyvä” ja niin se oli myös 
Megalab-näytteiden kasvulohkoilla. Juurikkaal-
la käytettävien lannoitteiden rikkipitoisuudet 
ovat kuitenkin laskeneet voimakkaasti verrat-
tuna esimerkiksi vuonna 1999 käytössä olleisiin 
juurikaslannoitteisiin. Kasvukaudella 2018 SjT 
selvittää kattavammin rikkilannoituksen vaiku-
tusta sokerijuurikkaan satotasoon.
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Suomessa vuosina 2000–2015 viljelijöiden 
käytössä olleiden lannoitteiden ravinne-
koostumuksen perusteella juurikkaalle on 

arvioitu käytetyn keskimäärin 45–50 kg K/ha. 
Kesällä 2017 saatujen MegaLab tulosten ja loh-
koilla käytettyjen viljavuustietojen perusteella 
nykyinen keskimääräinen kaliumlannoituksen 
käyttömäärä oli positiivisesti noussut ja oli noin 
95 kg K/ha. 

Juurikkaan fysiologinen kaliumin tarve on kir-
jallisuuden mukaan jopa 600 kg K/ha. Suurim-
man osan (yli 80 %) tästä tarpeesta juurikas pys-
tyy ottamaan maasta, mutta koko tarpeen täyttä-
miseksi tarvitaan lisälannoitusta, josta vain osa 
on kasvukauden aikana kasville käyttökelpoista. 
Suomessa juurikassadon mukana poistuva kali-
umin määrä on noin 80 kg K/ha. Näiden tietojen 
perusteella on pyritty kartoittamaan juurikkaan 
vuotuista kaliumin lannoitustarvetta jo pitkään. 
Uudempia kaliumlannoituskokeita on Suomes-
sa toteutettu juurikkaalla vuodesta 2013 lähtien.
Vuonna 2017 osa kaliumlannoitekokeesta to-
teutettiin muiden pohjoismaisten ja eurooppa-
laisten tutkimuslaitosten kanssa samalla koe-
suunnitelmalla. Kaliumporraskokeita tehtiin 
Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa ja 
Puolassa. Yhdistetyssä koesuunnitelmassa poh-
jalannoitukseen (NP) käytetiin kunkin maan 

Kaliumlannoitus juurikkaalla 
Pohjoismaissa ja 
Keski-Euroopassa

Kaliumlannoituksella on suuri merkitys juurikkaan kokonaiskasvuun, 
sokerin varastoitumiseen ja myös juurikkaan tekniseen laatuun. 

Juurikkaan kaliumpitoisuus vaikuttaa voimakkaasti sokerin 
jalostusprosessiin ts. miten hyvin sokeri pystytään erottamaan ja miten 

tehokas koko prosessi on ajallisesti ja taloudellisesti. 

omaa suositeltua lannoitusmäärää ja sen levitys-
menetelmää. Kalium-/natriumlannoitus tehtiin 
hajalevityksenä ennen kylvöä ja osa sen jälkeen. 
Kokeen koejäsenet olivat 50, 100 ja 150 kg K/ha 
ja tämän lisäksi koejäsenille annettiin 0, 50 tai 
100 kg Na/ha. Kontrollina kokeessa käytettiin 
50 kg K/ha ilman Na-lisäystä. Kokeet perustet-
tiin paikallisesti viljavuusarvoltaan alhaisen ka-
lipitoisuuden koelohkoille.

Tulokset
Odotusten mukaisesti koetuloksissa nähdään 
suurta alueellista eroa erityisesti sokerisadossa 
ja laatuominaisuuksissa. Suomen sokerisadot 
ovat huomattavasti pienemmät kuin muiden 
maiden (Taulukko 1). Suomessa juurikas ei hyö-
tynyt korkeammasta K- ja Na-lannoituksesta 
yhtä selvästi kuin muissa maissa. Toki muissa-
kaan maissa suurin K/Na-käsittely ei enää kas-
vattanut sokerisatoa. Kontrolliin verrattuna 150 
kg kaliumlannoituksella ja 100 kg natriumlan-
noituksella oli saavutettu parhaimmat sokerisa-
dot. Suomessa tilanteeseen saattoi vaikuttaa voi-
makkaasti lannoitteiden levitystapa. Mikäli suu-
rin osa K/Na-lannoituksesta olisi voitu meillä 
sijoittaa kylvön yhteydessä maahan, kuten kont-
rollikäsittelyssä, tulos olisi voinut olla parempi. 
Suurien lisälannoitemäärien käyttö edellyttää 
tietysti hajalevitystä, mutta meidän oloissam-
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Taulukko 1. Eri maiden sokerisadot t/ha. 
 Sokerisato t/ha

Koejäsen Levitystapa lannotteille: Krista K plus (13.5-0-38.4) Merisuola (Na40) Suomi Ruotsi Liettua Puola Saksa
K50 Na0 sijoitus kylvössä (suomessa), muissa maissa hjana ennen kylvöä 10,37 14,29 14,27 15,70 19,09
K50 Na50 ennen kylvöä (haja) 10,27 14,16 13,65 15,99 19,10
K100 Na50 ennen kylvöä (haja) 10,25 14,61 14,63 16,31 
K150 Na50 hajana ennen kylvöä K100 ja Na50, 68lehtiasteella K50 hajana  10,29 14,84 15,35 16,29 19,46
K150 Na100 hajana ennen kylvöä K100 ja Na50, 68lehtiasteella K50 ja Na50 hajana  10,47 16,09 15,36 16,35 19,43
K200 Na50 hajana ennen kylvöä K100 ja Na50, 68lehtiasteella K100 hajana   14,79 15,44 16,69 

Taulukko 2. Käsittelyjen laatuominaisuuksia.
 Sokeri % K/Na yhdistetty me 100g juurikasta Amino-N mg/100g juurikasta
Koejäsen Suomi Ruotsi Liettua Puola Saksa Suomi Ruotsi Liettua Puola Saksa Suomi Ruotsi Liettua Puola Saksa

K50 Na0 17,4 17,4 16,7 17,9 17,5 4,92 2,98 3,82 3,96 4,35 11,8 10,5 8,7 12,3 7,2
K50 Na50 17,5 17,5 16,1 17,6 17,6 5,10 2,93 3,74 4,11 4,66 9,9 8,5 7,6 11,7 7,2
K100 Na50 17,5 17,5 16,6 17,8  5,02 3,05 3,87 4,18  10,3 10,5 8,3 12,5 
K150 Na50 17,3 17,8 16,7 18,1 17,7 5,16 3,05 4,05 4,02 4,51 11,2 9,3 8,1 12,5 7,7
K150 Na100 17,4 17,7 16,7 18,1 17,8 5,43 3,16 4,00 4,07 4,73 11,6 9,8 7,3 12,6 7,9
K200 Na50  17,9 17,0 18,0   3,15 3,83 3,86   9,0 7,4 13,7 

me on sitä parempi mitä enemmän lannoitteesta 
pystytään sijoittamaan kylvön yhteydessä.

Amino-N-, K- ja Na-pitoisuudet ovat Suomes-
sa selvästi muita maita heikompia (Taulukko 
2). Sen sijaan Suomen sokeripitoisuudet eivät 
poikenneet muiden maiden pitoisuuksista ja 
olivat jopa suhteessa Suomen maakeskiarvoon 
huomattavasi korkeampia. Kokeeseen osallis-
tuneissa muissa maissa kasvukausi oli noin 2–6 
viikkoa Suomen kasvukautta pidempi. Tämä on 
varmasti vaikuttanut voimakkaimmin juurik-
kaan kasvurytmiin ja sitä kautta satoon ja laa-
tuun. Kasvukausi 2017 oli hyvin sateinen Suo-
messa, mutta niin myös muissa tutkimukseen 
osallistuneissa maissa. Kasvukauden sateisuus 
on osaltaan vaikuttanut sokeripitoisuuden ja 
laatutekijöiden muodostukseen. Riittävä koste-
us on ylläpitänyt hyvää kasvua, mutta erityisesti 
Suomessa syyskesän sateisuus ja pilvisyys on 
muuttanut sokerintuotannon kasvissa enem-
mänkin kasvin tarpeita ylläpitäväksi kuin varas-
toa kerryttäväksi.

Mitä hyötyä porraskokeista
Kaliumin porraskokeita on toteutettu SjT:llä vii-
meisen viiden vuoden aikana aktiivisesti. Ko-
keet on pyritty toteuttamaan lohkoilla, joiden 
kaliumpitoisuus on viljavuusluokassa välttävä 
tai tyydyttävä. Lohkoilla on ollut myös hyvä vil-
jelykierto, jolloin niillä ei ole viljelty juurikasta 
juurikkaan perään, vaan välissä on ollut use-
ampi viljavuosi. Nämä lohkot kuvastavat hyvin 

keskimääräistä juurikasmaan kaliumtilannetta 
tällä hetkellä. Kuvassa 1. on esitetty sokerisato-
tuloksia keskiarvona viideltä vuodelta eri kali-
umlannoitustasoilla. Vaikkei sokerisadoissa ole-
kaan tilastollisesti merkitsevää eroa eri lannoi-
tustasojen välillä, voidaan kuvasta silti havaita, 
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0

100

200

300

400

500

600

700

K40
K10

0
K18

0
K25

0
K30

0

K0/N
a10

0

K14
0/N

a1
40

K18
0/N

a6
0

So
ke

ris
at

ov
as

te
 k

g/
ha

Käytetyt K/Na lannoitustasot kg/ha

Satovaste kg/ha

Kuva 2. 2013–2017 vuosien K-porraskoetu-
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että suuremmilla kaliumin määrillä on saavutet-
tu sokerisatoa enemmän kuin alhaisemmalla 40 
kg K/ha lannoituksella. Kaliumlannoituksella 
on siis saavutettu satovastetta. 

Kun tarkastellaan satovastetta tarkemmin vii-
den vuoden keskiarvona eri lannoitustasoilla ja 
-koostumuksella (Kuva 2), ja sen lisäksi eri vil-
javuusluokissa (Kuva 3), saadaan kattava kuva 
kaliumlannoituksen satoa lisäävästä vaikutuk-
sesta. Kuvasta 2 voidaan havaita, että pienim-
pään lannoitustasoon verrattaessa satovastetta 
saavutetaan 400–600 kg /ha. Kalium-natrium-
lannoituksen yhdistelmä antaa parhaimman 
satovasteen lannoitukselle keskiarvollisesti yli 
viljavuusluokkien ja vuosien. 

Tarkasteltaessa samoja tuloksia maan eri vilja-
vuusluokissa voidaan havaita, että loogisesti 
parhaimmat satovasteet kalium- ja natrium lan-
noituksella saavutetaan, kun maan kaliumpitoi-
suus on alhainen (Kuva 3). Huomioitavaa on, 
että näissä maissa K/Na-yhdistetty lannoitus 
antaa voimakkaamman satovasteen kuin pelkkä 
kaliumlannoitus yksinään, käyttömäärästä riip-
pumatta. Ero lannoitteiden tai käyttömäärien 
välillä ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitse-
vä. Kun maan kaliumluku nousee, satovasteen 
taso alenee ja lannoitteiden väliset erot pienene-
vät entisestään.

Kaliumlannoituksen lisäys vaikuttaa selvästi 
myös juurikkaan kaliumpitoisuuteen ja näin 
ollen nostaa kaliumlukua. Tämä on laatuun 
vaikuttavana tekijänä tietysti huono asia, mutta 
kasvin kaliumpitoisuutta voidaan myös hyö-
dyntää kasvukauden aikana kasvin tarpeenmu-
kaisen lannoituksen löytämiseksi. Kasvukaudel-
la 2017 kesä–heinäkuun vaihteessa viljelijöiden 
pelloilta analysoiduista lehtinäytteistä voitiin 
tehdä karkeaa arviota senhetkisestä kasvin ka-
liumtilasta.

Kuvassa 4 on katsottu sokerisadon ja lehtien K-
pitoisuuden välistä suhdetta kesä–heinäkuun 
lehtinäytteistä, kun yhdistäväksi tekijäksi näyt-
teille on otettu 140 kg N/ha lannoitustaso. Näin 
ollen typpilannoitus ei ole ollut voimakkain sa-
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Sokerisadon ja lehtien K-pitoisuuden suhde

toon vaikuttava tekijä vaan kaliumin vaikutus 
on päässyt voimakkaammin esille. Satotason 
ja K-pitoisuuden välillä on selkeä positiivinen 
korrelaatio, jolloin voidaan todeta, että tavoitel-
taessa optimaalisia sokerisatoja lehtien kalium-
pitoisuussuositus on kesä-heinäkuun vaihteessa 
luokkaa 60–70 g/kg ka. Kesän 2017 Megalab 
näytteissä keskimääräinen kaliumpitoisuus oli 
67.8 g/kg ka. Laboratorion antamien ohjearvo-
jen mukaan alaraja kaliumin lisälannoituksen 
aloittamiselle on 35 g/kg ka ja optimaalinen 
korkea arvo saavutetaan 50 g kg/ka raja-arvolla. 
Tähän voidaan todeta, että mikäli juurikaskas-
vusto on muuten ravinnetilanteeltaan tasapai-
nossa ja hyvässä kasvussa, voi juurikaskasvus-
tolle antaa kalium lisälannoitusta kesä– heinä-
kuun vaihteessa, vaikka lehtien kaliumpitoisuus 
ylittäisikin ohjeellisen alarajan. 

Kuva 3. K/Na lannoituksen antama sokerisa-
don satovaste eri maaperän K-pitoisuuksissa. 
Tulokset vuosilta 2013–2017.

Kuva 4. Vuoden 2017 Megalab-tuloksista so-
kerisadon ja lehtien K-pitoisuuden suhde, 140 
kg N/ha lannoitustasolla.
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Valitusta testistä huolimatta, kaikissa 
testeissä havainnoidaan maan laadun 
osatekijöitä. Näitä ovat maan kemial-

liset (esim. ravinteet), fysikaaliset (esim. maan 
mururakenne) ja biologiset (esim. lierojen mää-
rä) ominaisuudet. Testien tarkoituksena on toi-
mia viljelijän apuvälineenä arvioitaessa maan 
ominaisuuksia ja niistä riippuvia viljelyteknisiä 
toimenpiteitä. Maaperästä kerätyt havainnot 
auttavat kiinnittämään huomiota pellon kasvu-
kuntoon ja sadonmuodostukseen vaikuttaviin 
tekijöihin sekä maaperän, vesistön ja eliöstön 
suojeluun. Testissä havainnoidaan esim. onko 

Maaperän laadun 
omatoiminen havainnointi

Kirjoituksen pohjana on käytetty Professori Laura Alakukun JUNO-hankkeen Maaperäkoulutuksen 
(22.–23.11.2017) esitystä ”Maanparannus ja maaperän havainnointi”; Marja Turakainen

Peltomaan laatutesti on osa ympäristötukijärjestelmäämme. 
Viljelijä tekee lohkoittain arvion pellon kunnosta täyttämällä 

itsearviointilomakkeen. Hän voi jatkaa laadun testausta 
pellolla arvioimalla omien peltojensa kuntoa. Testin 

tarkoituksena on toimia viljelijän apuvälineenä, hänen 
tehdessään päätöksiä peltojensa perusparannustarpeista, 

lannoitus- tai kasvivalinnoissa. Erilaisia peltomaan 
laatutestejä on tällä hetkellä saatavilla netistä, niin 

kotimaisia kuin ulkomaisiakin versioita.

maaperän pieneliötoiminta runsasta tai vähäis-
tä, onko orgaanista ainesta vähän vai riittäväs-
ti. Testin avulla viljelijä voi itse todentaa, miten 
nämä tiedot voivat vaikuttaa pellolla viljeltävän 
viljelykasin kasvuun ja sitä kautta saavutetta-
vaan satoon. Maaperässä voi olla moniakin asi-
oita, jotka rajoittavat satotasoja ja siten laskevat 
viljelijän taloudellista tulosta.

Testit
Monipuolisin testi on Peltomaan laatutesti, joka 
on kehitetty maan laadun omatoimiseen määri-
tykseen ja tulosten tulkintaan.  Se käsittää kat-
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Suppeampi Peltomaan laatutestiin pohjautuva testi on otettu käyttöön Ympäristökorvausjärjestelmässä. 
Ympäristökorvauksen edellyttämän peltomaan laatutestin itsearviointilomake löytyy Mavin sivulta: 
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/peltomaan-laatutesti.aspx 

Peltomaan laatutesti on tehtävä kaikista yli 0,5 ha peruslohkoista, jotka ovat maankäyttölajiltaan peltoa. 
Vuonna 2015 ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän on tehtävä peltomaan laatutesti vuoden 2018 
huhtikuun loppuun mennessä.   

tavat ohjeet testikokonaisuuden tekemiseen ja 
havaintojen perusteella tehtyjen tulosten tulkin-
taan sekä toimenpidesuositukset. Testi  löytyy 
netistä osoitteesta http://www.virtuaali.info/
efarmer/peltomaan_laatutesti/.

Testissä arvioidaan maan fysikaalisia ja biologi-
sia ominaisuuksia pellolla kuoppahavainnois-
ta, joissa ruokamultakerroksesta maaprofiilista 
tehdään havaintoja kuten mm. maan yleisra-
kenne, muruisuus, murujen muoto ja koko, 

pintarakenteen kestävyys, multavuus, liero-
käytävät ja kasvijäte. Pohjamaasta havainnoi-
daan yleisrakenne, murtuvuus, lierokäytävät ja 
juurikanavat. Maan kemialliset ominaisuudet 
voidaan nähdä viljavuusanalyysituloksista. Li-
säksi voidaan tehdä täydentäviä mittauksista, 
kuten mm. maan vedenläpäisykyky ja lierojen 
esiintyminen, maan hengitys ja pohjamaan ve-
denjohtavuus. Tulosten perusteella arvioidaan 
maan kuntoa ja annetaan samalla toimenpide-
suoistuksia. 
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Ulkomaisia testejä
Lisäksi maan laatutestejä löytyy myös ulkolaisilta 
sivustoilta kuten mm. USDA (United States De-
partment of Agriculture https://www.nrcs.usda.

Itsearviointilomakkeessa arvioidaan perusparannus- ja viljelytoimet, maaperän ominaisuudet sekä kasvusto 
ja maaperäeliöstö, jotka arvostellaan arvosteluasteikolla 1-5. Annettuja lukemia verrataan määriteltyihin 
raja-arvoihin, joilla pisteytetään laatutestin tulokset. Niiden summan perusteella voidaan antaa toimenpi-
desuosituksia lohkolle.  
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raja-arvoihin, joilla pisteytetään laatutestin tulokset. Niiden summan perusteella voidaan antaa toimenpi-
desuosituksia lohkolle.  
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gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/health/
assessment/?cid=stelprdb1237387 sekä Soil Qua-
lity http://soilquality.org/indicators.html

Suppeampi Peltomaan laatutestiin pohjautuva 
testi on otettu käyttöön Ympäristökorvausjär-
jestelmässä. Ympäristökorvauksen edellyttä-
män peltomaan laatutestin itsearviointilomake 
löytyy Mavin sivulta: http://www.mavi.fi/fi/
tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/peltomaan-laa-
tutesti.aspx

Peltomaan laatutesti on tehtävä kaikista yli 0,5 
ha peruslohkoista, jotka ovat maankäyttölajil-
taan peltoa. Vuonna 2015 ympäristökorvauk-
seen sitoutuneen viljelijän on tehtävä peltomaan 

laatutesti vuoden 2018 huhtikuun loppuun men-
nessä.  

Itsearviointilomakkeessa arvioidaan perus-
parannus- ja viljelytoimet, maaperän ominai-
suudet sekä kasvusto ja maaperäeliöstö, jotka 
arvostellaan arvosteluasteikolla 1-5. Annettuja 
lukemia verrataan määriteltyihin raja-arvoihin, 
joilla pisteytetään laatutestin tulokset. Niiden 
summan perusteella voidaan antaa toimenpide-
suosituksia lohkolle. 



                                Juurikassarka • Betfältet 1/2018  –  15

 

 

 

 

 

CometPro®

  
Nyt myös sokerijuurikkaalle 
• Härmän, Ramularia sienen 

ja Cercospora laikkutauti-
sienien torjuntaan

• Lisää sokeria 5-9 %
• Myös kasvua edistäviä 

ominaisuuksia 

Renol
®

-öljy  
Kasviöljypohjainen rikkakasvien 
torjunta-aineiden kiinnite 
• Käyttömäärä n. puolet mineraaliöljy-

pohjaisiin tuotteisiin verrattuna
• Ruotsissa tehokkuutensa johdosta 

hyvin suosittu

Fusilade Max®  
Tuttu ja tehokas tuote heinämäisten 
rikkakasvien torjuntaan 
• Lähes 70 käyttökohdetta 

ml. sokeri- ja rehujuurikas
• Sisältää itsessään kasvi-

öljypohjaisen kiinnitteen

Betasana®2000
Rikkakasvien torjuntaan sokerijuuri-
kas-, rehujuurikas- ja punajuurikas-
viljelyksiltä
• Tehoaa hyvin yleisiin rikkoihin
• Monipuoliset tankkiseosmahdollisuudet
• Lehtivaikutteinen

Target SC®

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja 
rehujuurikasviljelyksiltä
• Edullinen nestemäinen metamitronivalm.
• Hyvä formulaatti: kilpailevaa tuotetta 

hieman tehokkaampi (SJT 2015)
• Silti hellävarainen viljelykasville

Sokerisatosi 
varmistajat.
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Veden happamuus
Ruiskutuksissa käytettävän veden pH vaikuttaa 
siihen, millä nopeudella tehoaine hajoaa vedes-
sä. Sillä on merkitystä varsinkin siinä tapauk-
sessa, jos tankkiseosta tai liuosta ei voida käyt-
tää heti, esim. sadekuuro estää tai viivästyttää 
ruiskutuksen. Optimaalisin ruiskutusveden pH 
on 5–7. Eri tehoaineet reagoivat eri tavalla ve-
den happamuuteen. Osa tehoaineista reagoi, jos 
veden pH on korkea (yli 7,0). Tehoaineista mm. 
fenmedifaami, pyretroidit ja dimetoaatti hajoa-
vat nopeasti, jos veden pH on korkea. Esimer-
kiksi juurikkaan rikkakasvivalmisteet Betanal 
SE, Betasana, Medifam ja Betanal Expert sisäl-
tävät fenmedifaamia. Sen puolittumisaika on 10 
minuuttia veden pH:n ollessa 9, mikä tarkoittaa 
sitä, että puolet tehoaineen määrästä on hävin-
nyt tuossa ajassa. Kun veden pH on 7, tehoai-
neen puoliintumiseen kuluu 12 tuntia. Monet 
pienannosaineet (sulfonyyliureat) liukenevat 
paremmin, kun veden pH on korkeampi. Mo-

Ruiskutusveden laatu 
vaikuttaa torjunta-aineiden 

tehokkuuteen

Ruiskutuksessa käytettävän veden pH vaikuttaa torjunta-aineiden 
hajoamisnopeuteen, kovan veden ionit puolestaan reagoivat tehoaineiden 

kanssa ja veden lämpötila voi vaikuttaa valmisteen liukenemiseen. 
Eniten vaikutusta on veden pH:lla, sillä se alentaa joidenkin tehoaineiden 

tehokkuutta.  Sokerijuurikkaan ruiskutuksessa käytettävän veden 
laatu kannattaa sen vuoksi tarkistaa. Vesilaitoksilta on saatavissa 
tiedot veden laadusta. Veden pH:n ja kovuuden voi mitata myös itse 

pikamittausliuskoilla. Tulos ei ole yhtä tarkka kuin vesilaboratorion 
tekemässä määrityksessä, mutta riittävä veden ominaisuuksien 

selvittämiseksi.

net torjunta-aineiden tehoaineet ovat heikosti 
happamia ja siksi ne tunkeutuvat paremmin rik-
kakasvien lehtien vahakerroksen läpi (mm. gly-
fosaatti ja 2,4-D). Jos veden pH on korkea, tietyt 
tehoaineet voivat neutralisoitua ennen ruiskut-
tamista, jolloin niiden läpäisykyky heikkenee.

Veden kovuus
Veden kovuus kertoo, kuinka paljon vedessä on 
kalsium-, magnesium-, natrium- ja rautakatio-
neja. Pehmeässä vedessä näitä kationeja on vä-
hemmän. Vesi on pehmeää, jos sen kovuusarvo 
on 0–6, keskikovaa välillä 6 ja 13 ja kovaa, kun 
arvo on yli 13 °dH. Yleensä vedessä on eniten 
kalsium- ja magnesiumkationeja, kun ne rea-
goivat tehoaineiden kanssa voi syntyä sakkau-
tumia, jotka tukkivat suuttimien sihdit. Veden 
kovuudelle melko herkkiä ovat mm. glyfosaat-
ti-, Select/Select Plus-, MCPA- ja Trio-valmisteet 
(fenoksihapot) sekä pienannosaineet kuten Safa-
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ri, Ally, Titus, Monitor, Tooler ym. sulfonyyliure-
at. Sakkaumia voi syntyä myös, jos tankkiseok-
seen lisätään kalsium- ja magnesiumravinteita.

Kasvinsuojeluaineet liukenevat parhaiten ja no-
peammin, jos ruiskutusvesi on haaleaa. Jos ra-
emaisia valmisteita (Goltix WG) tai gramma-ai-
neita (Safari) lisätään kylmään veteen, ne liuke-
nevat huonosti, jolloin voi syntyä sakkautumia 
ja suuttimet voivat tukkeutua. Jos annoskoko 
on suuri, kuten Goltix WG:tä käytettäessä, kan-
nattaa aine liuottaa ensin pienempään määrään 
lämmintä vettä (noin 30 astetta). 

Ruiskutusveden laatu vaikuttaa torjunta-aineiden tehokkuuteen.

Marja Turakainen

Ruiskutusveden laadunparantajat 
Ruiskutusveden pH-tasoa voidaan alentaa li-
säämällä Balance- tai X-Change-valmistetta. Ne 
laskevat ruiskutusveden pH:n optimaaliselle 
tasolle, jolloin tehoaineiden hajoaminen on hi-
taampaa. Lisäksi ne sitovat vedessä vapaana ole-
via kalsium-, magnesium- ja rautakationeja. Val-
miste on lisättävä ruiskutusveteen ensimmäise-
nä, jotta se vaikuttaa veden laatuun ennen kuin 
annostellaan torjunta-aineita ruiskun säiliöön. 
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Sokerijuurikkaan 
Tutkimuskeskus 

Juurikkaan kylvön teoria

Kylvössä tarvittavan siemenmäärän voi laskea seuraavalla
tavalla

Siemen /siemenmäärä Siemenetäisyys /riviväli

Pilleröity siemen on kooltaan 3,75 – 4,75 mm. Siemenet on
pakattu yhden yksikön laatikoihin, joissa on noin 100 000
siementä.
Korjuukelpoisia taimia hehtaarille toivotaan 90 000 – 100 000
kpl. Kylvetyistä siemenistä taimettuu pelto‐olosuhteissa
keskimäärin 75%. Taimettumiseen vaikuttaa erityisesti
muokkauksen onnistuminen, tämä on syytä huomioida
siemenetäisyyttä pohdittaessa.

1000

Siemenen tarve 
yksikköä/ha

= (riviväli cm) x (siemenetäisyys cm)

SIEMENMÄÄRÄ/ha YKSIKKÖ/ha

cm 47.5 50 47.5 50

16 131579 125000 1.32 1.25

17 123839 117647 1.24 1.18

18 116959 111111 1.17 1.11

19 110803 105263 1.11 1.05

20 105263 100000 1.05 1.00

21 100251 95238 1.00 0.95

22 95694 90909 0.96 0.91

23 91533 86957 0.92 0.87

24 87719 83333 0.88 0.83

Riviväli

Si
em

en
et
äi
sy
ys

LannoitusKylvö
Suomen keskimääräinen kylvöaika on ollut viimeisen viiden
vuoden aikana toukokuun alussa, jolloin terminen kasvukausi
on alkanut ja lämpösummaa on ehtinyt kertyä noin 30‐35
dd°C. Kevään kosteusolosuhteiltaan vuodet ovat olleet hyvin
erilaisia.

Kylvösyvyys olosuhteista riippuen 2‐3
cm. Kevyillä mailla, joissa kosteus
ulottuu pintaan asti voidaan kylvää
matalaan. Savimailla pintamaa
saattaa olla kylvöaikaan kuivaa.
Molemmilla maalajeilla sokeri‐
juurikkaan siemen kylvetään kovaan,
ehjään ja kosteaan kylvöpohjaan.

Rivikohtainen sijoituslannoitus on sokerijuurikkaalle paras
lannoitteen levitysmenetelmä. Sijoituslannoituksessa lannoite
sijoitetaan lähelle siemenriviä, noin 3‐6 cm syvemmälle kuin
siemenrivi ja 4‐6 cm sivulle siemenrivistä.

Fosforin starttilannoitusta on testattu
juurikkaalla suoraan siemenriviin, noin
5 kg P/ha nestemäisenä lannoitteena.

Muuten on syytä olla tarkkana
lannoitevantaiden toimivuudessa,
mikäli vantaat pääsevät taipumaan
sivuttaissuunnassa tai ovat liian
lähellä siemenriviä, ne rikkovat
siemenen kylvöpohjan ja lannoite jää
siemenrivin alle. Tällöin siemenet
saattavat jäädä itämättä.

kapillaarinen pohjavesi

Ongelmatilanteita
Kylvökoneen säädöt ja huolto on syytä tehdä huolella.
Taimettumiseen vaikuttavat erityisesti siemenen syöttö ja
vantaiden kunto. Epätasaisuus kylvöpohjassa heikentää aina
taimiston tasaisuutta.
Kylvön jälkeen sattuneiden
sateiden vaikutuksesta saattavat
hienojakoiset maalajit kuorettua.
Kuorettumaa voidaan rikkoa
jyräyksellä tai erityisellä
kuorettumanrikkojalla. Ennen
kuorettuman rikkomista on
varmistuttava siitä, etteivät idut
ole lähellä maan pintaa.
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Viljoilla käytetyt valmisteet
• Ally 50 ST, ISOMEXX, Monitor, Mustang 

Forte: Sokerijuurikasta ei saa viljellä lohkolla 
käsittelyä seuraavana vuonna. 

• Tombo, Lancelot: Sokerijuurikasta saa viljel-
lä käsitellyllä lohkolla aikaisintaan 14 kk kä-
sittelyn jälkeen.

• Ally Class 50 WG, CDQ SX, Express Gold 
SX: Sokerijuurikasta saa viljellä käsitellyllä 
lohkolla aikaisintaan 18 kuukauden kuluttua 
käsittelystä.

Öljykasveilla käytetyt valmisteet
• Butisan Top: Mikäli syysöljykasvit ovat tu-

houtuneet talven aikana ja Butisan Top -val-
mistetta on käytetty elokuun aikana, voidaan 
valinnainen kasvi, ei kuitenkaan sokeri- tai 
punajuurikas, kylvää keväällä normaalin 
maanmuokkauksen jälkeen.

• Butisan S: Jos uudelleen kylvö samana ke-
väänä, kun Butisan S on käytetty, sokerijuu-
rikasta ei saa viljellä. Samana keväänä, kun 
Butisan S on käytetty, voidaan kylvää kaali-
kasveja tai istuttaa perunoita.

• Cloud: Mikäli syysöljykasvit ovat tuhoutu-
neet talven aikana ja Cloud -valmistetta on 
käytetty syksyn aikana, sokerijuurikasta ei 
voida kylvää lohkolle seuraavana keväänä

Clearfield-öljykasveilla käytetyt 
 valmisteet
Clearfield-tuotantomenetelmää ei suositella 
samoille lohkoille samaan kiertoon kuin soke-
rijuurikas. Clearfield-jääntikasveja ei saa torjut-

Huomioi esikasvilla käytetyt 
kasvinsuojeluaineet, 

kun viljelet seuraavaksi 
sokerijuurikasta

tua millään Suomessa rekisterissä olevalla so-
kerijuurikkaan rikkakasviaineella. Mahdolliset 
jääntikasvit voidaan poistaa viljoilta seuraavana 
kasvukautena esim. fenoksihapoilla (MCPA/
TRIO).

• Clamox: Sokerijuurikasta voidaan viljellä sa-
malla lohkolla 2 vuoden kuluttua käsittelystä.  

• Cleravo: Sokerijuurikasta voidaan viljellä sa-
malla lohkolla 2 vuoden kuluttua käsittelys-
tä. Kasvuston perustamisen epäonnistuessa, 
voidaan heti Cleravo käsittelyn jälkeen uu-
delleen kylvää Clearfield-lajikkeita, hernettä 
tai maissia.

Perunalla käytetyt valmisteet
• Titus WSB: Seuraavana vuonna lohkolla ei 

saa viljellä sokerijuurikasta. Aikaisen peru-
nan jälkeen saa samana vuonna, kynnön jäl-
keen, viljellä vain syysvehnää tai syysruista. 
Käsitellyllä lohkolla saa viljellä perunaa, vil-
jaa tai maissia. Jos kasvusto joudutaan rikko-
maan äestämällä, saa Titus WSB:llä käsitellyl-
lä lohkolla viljellä vain perunaa tai maissia.

Hedelmäpuiden, marjapensaiden ja 
vadelmakasvustojen alustat, mansik-
kaviljelykset, puuvartisten koriste-
kasvien taimistot ja istutukset
• Gallery: Käsittelyä seuraavana kasvukaute-

na voi samalla lohkolla viljellä viljaa tai muita 
heinäkasveja vasta kynnön jälkeen. Sitä seu-
raavana kasvukautena viljelykasvien valin-
nassa ei ole rajoituksia.
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Uutuus hankalien rikkakasvien  
torjuntaan sokerijuurikkaalla

-  Vahva teho hankalasti torjuttaviin syväjuurisiin rikkakasveihin

- Erityisesti ohdakkeen, valvatin ja saunakukan torjuntaan

-  Tehokas nestemäinen formulaatti

Varmista kasvinsuojelaineen turval-
linen käyttö. Lue aina pakkausmer-
kinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä. 

Lisätietoja löydät nettisivuiltamme www.nordiskalkali.fi

Myynti

Cliophar 600 SL rekisteröitiin tammikuus-
sa 2018 sokerijuurikkaalle leveälehtisten 
rikkakasvien torjuntaan (saunakukka, 

pelto-ohdake ja -valvatti). Valmisteen rekisteröi 
Nordisk Alkali AB ja se tulee Hankkijan myyn-
tiin.

Cliophar 600 SL:n tehoaine on klopyralidi 
(600 g/l), joka sama kuin Matrigon 72 SG:ssä. 
 Cliophar on vesiliukoinen konsentraatti ja vä-
riltään keltainen. Tehoainemäärien suhteen 0,2 
l/ha  Cliopharia vastaa 165 g/ha Matrigon 72 
SG:ta. Tehoaine vaikuttaa rikkakasveihin lehtien 
kautta. Se kulkeutuu lehdistä juuriin ja maavar-

Uutuus leveälehtisten 
rikkakasvien torjuntaan 

– Cliophar 600 SL

siin. Toimiakseen hyvin, Cliopharia tulee käyt-
tää, kun lämpötila on yli 12 °C. Tuote on sateen-
kestävä 6 tunnin jälkeen ruiskutuksesta. Valmis-
tetta saa käyttää pohjavesialueilla.

Käyttöohje
Cliopharia saa käyttää enintään 0,2 l/ha/kas-
vukausi ja ruiskuttaa yhden kerran kasvukau-
dessa. Suositus on käyttää 0,25-0,5 l Renol-öljyä 
 Cliopharin kanssa yksin käytettäessä ja olosuh-
teet huomioiden. Cliophar voidaan sekoittaa 
muiden juurikkaalla käytettyjen rikkakasvi-
aineiden kanssa ja se lisätään säiliöön viimei-
senä. Cliopharia ja Safaria saa sekoittaa samaan 
tankkiseokseen peltosaunion torjunnassa. Tank-
kiseos ei saa seistä säiliössä, sekoitus on oltava 
päällä koko käsittelyn ajan. 

Pelto-ohdakkeen ja -valvatin torjunnassa 
 Cliopharin käyttömäärä on 1 x 0,2 l/ha. 

SjT testasi viime vuonna Cliopharin tehoa pel-
tosaunioon. Paras torjuntateho saatiin lisäämällä 
0.15 l/ha Cliopharia toisen ruiskutuksen tankki-
seokseen tai ruiskuttamalla Cliopharia 1 x 0,2 l/
ha toisen ja kolmannen rikkakasviruiskutuksen 
välissä. 

"Torjumatta jääneet sauniot kuluttavat run-
saasti ravinteita ja vettä sekä varjostavat 
juurikkaita."
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Uutuus hankalien rikkakasvien  
torjuntaan sokerijuurikkaalla

-  Vahva teho hankalasti torjuttaviin syväjuurisiin rikkakasveihin

- Erityisesti ohdakkeen, valvatin ja saunakukan torjuntaan

-  Tehokas nestemäinen formulaatti

Varmista kasvinsuojelaineen turval-
linen käyttö. Lue aina pakkausmer-
kinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä. 

Lisätietoja löydät nettisivuiltamme www.nordiskalkali.fi

Myynti
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Melasnimen rahaston laatupalkinnot jaettiin 
Sucroksen viljelijäristeilyllä 1.3.

Vuoden 2017 sadon laadun perusteella palkin-
non saivat seuraavat viljelijät:

Matti Hiivola, Mietoinen
Mty Kupila, Hattula
Ilpo Tammisto, Sauvo
Timo Tuominen, Köyliö
Henrik Kevin, Raseborg

Melasniemen rahaston 
laatupalkinnot

Ensimmäisen vuoden viljelijä Perttu Huuhka 
Sauvosta, sai kunniamaininnan laadukkaasta 
ensimmäisestä sadosta vuonna 2017.

Vuoden 2018 Juurikasisäntä on:
Ilkka Ritamäki, Forssa

Laatupalkinnon saajan juurikasmäärän täytyy 
olla yli 150 tonnia, keskisadon yli koko maan 
keskiarvon ja multapitoisuuden alle alueen 
keskiarvon. Tärkein kriteeri on alueen korkein 
sokeripitoisuus. 

Viljelijäristeilyllä mukana olleita laatupalkinnon saajia. Kuvassa 
vasemmalta Perttu Huuhka, Ilkka Ritamäki, Ilpo Tammisto ja Ossi Kupila.
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Ilkka Ritamäen viljelijäura alkoi vuonna 1985, 
kun he puolisonsa kanssa ottivat haltuunsa 
forssalaisen Kalsun kartanon tilan. Tuotanto 

on ollut pääasiassa kasvinviljelyä, mutta alus-
sa mukana oli myös sikataloutta. Ensimmäisen 
kosketuksensa nykyjuurikkaanviljelyyn Rita-
mäki sai 2010-luvun alkupuolella ollessaan 
Hämeen Helppo Noston aliurakoitsijana au-
toilijana juurikastoimituksissa. Innostus kasvoi 
ja juurikas pääsi mukaan tilan viljelykasveihin 
ensimmäisen kerran vuonna 2014. Aloituspinta-
ala oli 12 hehtaaria ja suuri osa työstä teetettiin 
urakointina konekannan puuttumisen vuoksi.

Juurikkaan viljelyn jatkuvaa 
 kehittämistä
Viljely sujui ja satotasot olivat hyviä, minkä seu-
rauksena niin konekantaa kuin myös juurikas-
pinta-alaa on kasvatettu vuosittain. Koneisiin 
tehdyt investoinnit kuitenkin ovat olleet suu-
ruudeltaan hyvin kohtuullisia, ja niitä on toteu-
tettu tasaiseen tahtiin. Toisena viljelyvuonna 

100 kuormaa juurikasta
– Juurikasisäntä 2018 on 

Ilkka Ritamäki

Juurikasisäntä vuosimallia 2018 juhlisti Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä 
toimittamalla tehtaalle tasan 100 kuormaa juurikasta viime syksynä. 

Juurikasisäntä Ilkka Ritamäki viljelee puolisonsa Merjan kanssa Kalsun 
kartanon tilaa Forssassa. Juurikkaan viljely on tilalla verrattain uutta, sillä 

se aloitettiin vuonna 2014. Juurikkaan rooli tilan viljelykierrossa on kuitenkin 
merkittävä ja viljelyä on kehitetty vuosittain harppauksittain eteenpäin.

hankittiin hara, kolmantena kylvökone, ja vuon-
na 2017 oma puhdistuskuormaaja. Ritamäki on 
ollut juurikkaan omakuljettaja alusta alkaen 
ja aikoo myös jatkaa puhdistusta ja kuljetusta 
omalla kalustollaan. Alun varovaisen viljely-
kokeilun jälkeen myös pinta-alaa kasvatettiin 
portaittain: seuraavina vuosina juurikasta viljel-
tiin noin 30 hehtaaria ja sitten noin 40 hehtaaria. 
Vuonna 2017 juurikasala hipoi jo 80 hehtaaria. 
Myös vuonna 2018 Ritamäki aikoo kotiuttaa 
henkilökohtaisen kasvubonuksen lisäämällä so-
pimusmääräänsä. 

Viljelykierto on Kalsun kartanon tilalla muut-
tunut vuosien varrella. Alun perin oli tarkoitus 
viljellä juurikasta samalla lohkolla noin joka kol-
mantena vuotena. Sittemmin viljojen pinta-ala 
on pienentynyt, sekä sinapin ja suojavyöhyke-
nurmien viljelyä lisätty, jolloin myös juurikkaan 
kierto on hieman tihentynyt. Viljoista kierrossa 
on mukana pääasiassa syysvehnää ja lisäksi hie-
man kevätvehnää.
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Syysvehnää suoraan noston jälkeen
Syysvehnän kylvöön on tilalla kehitetty aivan 
oma systeeminsä. Juurikkaan nosto tapahtuu 
urakointina 6-rivisellä nostokoneella. Aivan 
nostokoneen perässä ajetaan tavallisella vil-
jankylvökoneella pitäen konetta ilmassa eli 
käytännössä tiputtaen syysvehnän siemenet 
pellon pintaan. Seuraavalla kierroksella juurik-
kaannostokone puhaltaa naattisilpun kylvetyn 
kaistan päälle, jolloin siemen saa sopivan suo-
jakerroksen. Kylvö on toteutettu tällä tavalla 
jo kahtena syksynä, ja jälki on ollut toivottua. 
Naattisilpun puhaltaminen kylvöksen päälle on 
havaittu olevan erittäin tärkeää. Tämän todistaa 
myös se, että viime keväänä kasvusto oli hyvin 
harvaa viimeisenä nostetun ja kylvetyn vedon 
kohdalla, joka ei siis saanut naattisilppua pääl-
leen. Tätä kylvötapaa varten on myös kehitteil-
lä keskipakoislevittimestä mukailtu laite, jolla 
saadaan syysvehnän siemen levitettyä pintaan 
kolmen metrin leveydelle. Kyseistä laitetta on 
tarkoitus kokeilla ensi syksynä nykyisen mene-
telmän rinnalla.

Uusia ratkaisuja juurikkaan 
 viljelytekniikoihin
Juurikkaan viljelyyn ja sen tekniikan kehittä-
miseen on panostettu tilalla useilla eri tavoilla. 
Esimerkiksi vuodelle 2017 teetettiin kylvöko-
neeseen starttilannoituslaitteisto. Starttifosforin 
teho todettiin hyväksi ja käyttöä aiotaan jatkaa 
myös tulevaisuudessa. Myös ruiskutusten su-
juvuutta on viime vuosina hiottu rakentamal-
la ruiskuun täyttöjärjestelmä. Apuri mittaa ja 
sekoittaa valmiiksi lämpimään veteen oikeat 
määrät oikeita kasvinsuojeluaineita – jokaisen 
omaan saaviinsa. Nimetyistä ja numeroiduis-
ta saaveista on nopea imaista valmiit liuokset 
oikeassa järjestyksessä tankkiin imulaitteiston 
avulla. Lisäksi varsinainen ruiskutusvesi läm-
piää auringonvalolla ulkosäiliössä. Myös siihen 
on rakenteilla lämpiämistä entisestään tehostava 
vettä kierrättävä putkisto. 

Lisäksi parhaillaan on suunnitteilla parannuksia 
kylvökoneen säätöihin. Tällä hetkellä rivivälinä 
on käytössä perinteinen 47,5 cm. Nostosauman 

Kuva 1. Juurikkaan nostot tee-
tetään urakointina ja auma-
uksesta huolehditaan hyvin.

Kuva 2. Syysvehnän kylvöä 
suoraan juurikkaannoston 
perään.



                                Juurikassarka • Betfältet 1/2018  –  25

Fanni Heinonen

kohdalle puolestaan jätetään 60 cm levyinen 
väli. Jotta tämä leveämmän välin tila pystyt-
täisiin hyödyntämään parhaalla mahdollisella 
tavalla juurikkaan kasvussa, on työn alla kyl-
vökoneen välityksen muuttaminen niin, että 
reunimmaisissa riveissä kylvötiheys olisikin 18 
cm ja keskellä olevissa kylvöyksiköissä säilyisi 
nykyinen 21 cm. 

Huoltojen tärkeys
Jokainen viljelijä ja viljelijän perheenjäsen var-
mastikin tuntee omakseen sanonnan siitä, ettei 

työ tekemällä lopu. Siksi maatilan töiden äärel-
lä on aina tärkeää muistaa myös omat rajansa. 
Juurikasisännän tilalla tämä on huomioitu kes-
kittymällä tekemään niitä asioita, jotka osataan 
parhaiten. Osa töistä on puolestaan ulkoistettu 
ja teetetään urakoitsijoilla, mikä on koettu erit-
täin toimivaksi ratkaisuksi. Lisäksi on aina hyvä 
muistaa, mistä todelliset voimavarat löytyvät: 
koneiden huolto on tärkeää, mutta ihmisten 
huolto vielä sitäkin tärkeämpää! 

Kuva 3. Juurikkaan 
puhdistusta syksyllä 
2017.

Kuva 4. Juurikasisäntä Ilkka Ritamäki puolisonsa Merjan kanssa.
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Kevään aikana Sucroksen viljelijöiden 
käyttöön julkaistaan ilmainen puhelin-
sovellus AgriPortal mobile, jonka tarkoi-

tuksena on tuoda nettisivujemme ajankohtaisin 
sisältö viljelijän mukana kulkevaan muotoon. 
Sovelluksen voi ladata julkaisemisen jälkeen 
omaan älypuhelimeen AppStoresta ja Google 
Play -kaupasta. Tiedotamme julkaisemisen ajan-
kohdasta myöhemmin. 

Sovellus sisältää nykyisellään AgriPortaalista 
löytyvät uutiset, maatalousosaston yhteystiedot, 
työkalun palautteen lähettämiseen, yhteenve-
don viime käyntikaudesta sekä tiedot juurikas-
toimituksista. Sovellukseen rakennetaan koko 

AgriPortal mobile 
– puhelinsovellus 

juurikkaanviljelijöille

ajan uusia toimintoja vastaamaan senhetkisiin 
tarpeisiin. Siksi seuraavana sovellukseen onkin 
tulossa yhteenveto viljelijän viljelysopimuksista 
ja mm. tieto laskennallisesta kylvöalasta.

Kun sovelluksen on ladannut omaan puheli-
meensa, sovellusta pääsee käyttämään kirjautu-
malla sisään omalla viljelijänumerolla ja salasa-
nalla, eli samoilla tunnuksilla kuin AgriPortaa-
lin Omille sivuille. Lähde mukaan sovelluksen 
käyttäjäksi ja muista myös kertoa kehitysehdo-
tuksesi! Sovellus on nimenomaan viljelijän arkea 
helpottamaan tarkoitettu työkalu, joten haluam-
me ehdottomasti tietää, miten se palvelisi sinua 
parhaalla mahdollisella tavalla!

Fanni Heinonen
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Markus Anttila

Farmpilot tulee käyttöön alkukesän aikana. 
Ensimmäisessä vaiheessa farmpilot kor-
vaa vanhan aumojen merkkausohjelman.

Farmpilot on helppokäyttöinen järjestelmä, jon-
ne merkitään juurikaslohkot. Juurikaslohkoille 
merkitään myös auman paikat, liittymät, saapu-
mis- ja poistumisreitti sekä vaaralliset kohteet. 
Myös auman peittäminen ilmoitetaan Farmpi-
lotin kautta. 

Viljelijöitä tullaan perehdyttämään farmpilotin 
käyttöön kevään ja alkukesän aikana.

Farmpilot
Farmpilot on Sucroksen uusi työkalu viljelijöille, 

autoilijoille ja Sucroksen konsulenteille.

Ensimmäiseksi viljelijä luo juurikaslohkonsa jär-
jestelmään ja syöttää lohkoille tarvittavat tiedot. 
Kun Sucros on kesällä saanut satoarvion tulevaa 
kampanjaa varten, syötetään satoarviot lohkoil-
le. Tämän jälkeen autoilija pääsee tekemään 
lohkokohtaista kuljetussuunnitelmaa. Jatkossa 
tämä lohkokohtainen kuljetussuunnitelma myös 
päivittyy Farmpilotissa, kun tilanne kuljetusten 
suhteen elää kampanjan aikana. 

Tulevaisuudessa viljelijä saa melko tarkan tie-
don lohkokohtaisesta sadosta, kun lastaaja mer-
kitsee kuormat lohkokohtaisesti järjestelmään 
(tämä lisäys järjestelmään tulee ensi vuonna). 
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• Öljyretikka ja valkosinappi ovat yksivuotisia 
kasveja, voit käyttää niitä erikseen tai seokse-
na

• Tarkista vakuustodistuksesta, että lajikkeen 
ankeroisenkestävyys on saneerausluokka I

• Kylvömäärä 10–25 kg/ha
• Kylvösyvyys 1 cm 
• Saneerauskasvia saa lannoittaa ympäris-

tösitoumuksen lannoitustaulukoissa olevan 
luonnonhoitopeltonurmen perustamisen lan-
noitustason mukaisesti (taulukko 1: maksimi-
typpimäärät lohkon multavuudesta riippuen 
50–60 kg/ha/v, taulukko 2: maksimifosfori-
määrä viljavuusluokasta riippuen 7–20 kg/
ha/v)

 • Jos suunnitelmissa kasvuston lopetus 
heti 2 kk minimiajan jälkeen (lyhyempi 
kasvuaika) ja lohkolla hyvät kasvuolo-
suhteet, voidaan suositella alhaisempaa 
typpimäärää kuin ympäristökorvauksen 
maksimimäärä

Saneerauskasvien 
ympäristökorvauksen ehdot

• Vuodesta 2018 lähtien saneerauskasvin ym-
päristökorvauksen voi saada vain sellaiselta 
peruslohkon alalta, jolle on ilmoitettu peru-
naa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarha-
kasvia vuonna 2015, 2016 tai 2017.

• Saneerauskasvi tulee olla samassa fyysisessä 
paikassa vuona 2018, jossa sokerijuurikasta 
ym. kasvia on ollut vuosina 2015-2017.

• Mikäli peruslohkolla on ollut juurikkaan kas-
vulohkoja eri kohdissa vuosina 2015–2017, on 
koko juurikkaalla ollut osuus peruslohkosta 
korvauskelpoista. Esimerkkitapaus: Perus-
lohkon koko on 10 ha. Lohkon toinen puoli 
(5 ha) oli juurikkaalla vuonna 2016, ja vastak-
kainen puoli (5 ha) vuorostaan vuonna 2017. 
Tällöin koko peruslohkon ala (10 ha), on oi-

keutettu korvaukseen vuonna 2018.
• Saneerauskasveiksi hyväksytään öljyretikka, 

muokkausretikka, valkosinappi, samettikuk-
ka tai näiden seos

• Sitoumuskorvauskelpoinen ala saa olla enin-
tään 25 % korvauskelpoisesta peltoalasta

• Saneerauskasvit hyväksytään kasvipeittei-
syyteen

• Kylvö keväällä viimeistään 30.6. mennessä
• Kasvuston täytyy olla kasvussa vähintään 2 

kk
• Voit niittää tai murskata kasvuston kasvukau-

den aikana
• Saneerauskasvi voi olla samalla alalla enin-

tään 2 vuotta peräkkäin
• Kasvustoa ei saa päättää kemiallisesti

Öljyretikan ja valkosinapin 
viljelyohjeet

• Kasvuston voi niittää tai murskata kasvukau-
den aikana. Niitto tai murskaus tehdään noin 
25 cm korkeudelta

 • 1–2 kertaa kasvuajasta ja kasvuoloista 
riippuen

 • Saneerauskasvi kannattaa niittää ennen 
kukintaa, sillä se estää siementen muo-
dostumisen

 • Niitto edesauttaa myös saneerausvaiku-
tusta tehostamalla juurten kasvua ja ver-
son haaroittumista

• Suositellaan kylvettäväksi viljaa saneeraus-
kasvin jälkeen

• Jos kylvetään sokerijuurikasta saneerauskas-
vin jälkeen, suositellaan Safarin käyttöä, mi-
käli öljyretikkaa tai sinappia itää 

HUOM!
• Öljyretikkaa ja sinappia ei suositella, jos vilje-

lykierrossa on öljykasveja, sillä ne molemmat 
ovat möhöjuuren isäntäkasveja.
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• Rikkaruiskutuksia ei voi tehdä öljyretikka- ja 
valkosinappikasvustoille, sillä niille ei ole sal-
littuja rikkakasvien torjunta-aineita. 

• Monivuotisten rikkakasvien torjunta suosi-
tellaan tehtävän viljakierrossa, sillä sanee-
rauskasveille tehtävä niitto ei niitä tapa. Myö-
hästyttämällä kylvöä on mahdollista torjua 
rikkakasveja pienissä määrin. Myös nopeasti 
kasvava ja riittävän tiheä saneerauskasvikas-
vusto estää rikkakasvien kasvua varjostamal-
la niitä.

Taulukko 1.

Maan multavuus
Vähämultaiset

ja multavat maat
Runsasmultaiset  maat

Erittäin runsas-
multaiset maat

Eloperäiset maat

Saneerauskasvin 
typpilannoitus 60 60 60 50

Taulukko 2.
Viljavuusluokka Huono Huononlainen Välttävä Tyydyttävä Hyvä Korkea Arv. korkea

Saneerauskasvin 
fosforilannoitus 20 16 12 7 – – –

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

DO IT – AND DO IT RIGHT!

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

- kylvöstä nostoon

www.grimme.dk

GRIMME MATRIX 1200

GRIMME REXOR 620

GRIMME MAXTRON 620
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Möhöjuuri on merkittävä öljykasvien 
satoa alentava juurisairaus. Juurik-
kaan viljelykiertoon rypsiä ja rapsia ei 

suositella, koska ne toimivat juurikasankeroisen 
isäntäkasveina. Sokerijuurikkaalla ankeroisen-
kestävä öljyretikka ja valkosinappi ovat tehok-
kaita saneerauskasveja ja niiden viljelyala on 
lisääntynyt merkittävästi. Kuten rypsi ja rapsi, 
valkosinappi on altis möhöjuurelle. Sitä vastoin 
öljyretikkaa on pidetty taudille kestävänä kasvi-
na. Näin ei kuitenkaan ole, sillä möhöjuurta on 
todettu esiintyvän myös öljyretikalla. Tämä on 
huolestuttavaa, sillä viljelykierrossa molempien 
saneerauskasvien viljely voi edistää möhöjuuren 
lisääntymistä ja leviämistä. 

Möhöjuuri on maalevintäinen Plasmodiophora 
brassicae -sienen aiheuttama haitallinen juu-
ristosairaus. Sienen parveiluitiöt tunkeutuvat 
juuriin ja niihin muodostuu isoja paisumia. Ne 
tukkivat juuren johtosolukkoja, jolloin veden 
ja ravinteiden saanti estyy. Paisumat sisältävät 
runsaasti lepoitiöitä, jotka säilyvät maassa yli 
10 vuotta. Möhöjuuristen kasvien sato jää huo-
mattavan alhaiseksi tai ne eivät tuota satoa ol-
lenkaan. Möhöjuuri voi lisääntyä pellolla salaka-
valasti, koska vähäinen tartunnan määrä ei vielä 
näy sadon määrässä merkittävästi. 

Positiivista on, että öljyretikka ei ole yhtä herkkä 
möhöjuurelle kuin valkosinappi. Ruotsalaisissa 
tutkimuksissa valkosinapilla tauti-indeksi oli 60 
ja tartunnan saaneita kasveja oli 94 %, kun vas-
taavasti öljyretikalla luvut olivat 4 ja 8 %. Lisäk-

Möhöjuuren riski 
huomioitava 

saneerauskasvien viljelyssä

si öljyretikkalajikkeilla on todettu olevan eroja 
möhöjuuren kestävyydessä. Saksassa vuonna 
2004 tehdyssä peltokokeessa lajikkeilla Colonel, 
Arena, Siletina, Diable ja Trick möhöjuuritartun-
nan saaneita kasveja ei ollut yhtään (0 %), mutta 
valkosinapilla 100 % kasveista oli möhöjuurisia. 
Ruotsissa kasvihuoneessa vuonna 2011 testa-
tuista öljyretikkalajikkeista Gaussiolla tartunta 
oli 0 %, Adioksella 3 %, Lunettalla 7 %, Arenalla 
8 %, ja Radicalilla 14 % kasveista. Eri kokeissa 
tartunnan määrä voi vaihdella huomattavasti. 
Monet eri tekijät kuten koepaikka, sienilaji, läm-
pötila, maaperätekijät ja maan kosteus vaikutta-
vat tartunnan määrään.

Ruotsissa on markkinoilla useita möhöjuurta 
kestäviä syysrypsilajikkeita. Jos pellossa on mö-
höjuuriongelma, ja syysrapsin viljelylle on edel-
lytykset, kannattaa valita viljelyyn lajike, joka on 
kestävä möhöjuurta vastaan. Satoero alttiiseen 
lajikkeeseen on merkittävä. On tärkeää muistaa, 
että vaikka öljyretikka- tai rapsi-/rypsilajikkeil-
la on todettu kestävyyttä möhöjuurta vastaan, 
möhöjuurisieni lisääntyy näidenkin kasvien 
juurissa jossain määrin, mutta vähemmän kuin 
tavallisilla lajikkeilla. 

• Ristikukkaisilla kasveilla viljelykierto vähin-
tään viisi vuotta

• Valkosinappi on erittäin herkkä möhöjuu-
relle. Sitä ei suositella saneeraukseen, jos 
samalla lohkolla kierrossa on rypsiä/rapsia 

• Öljyretikka on myös möhöjuuren isäntäkas-
vi, mutta se on kestävämpi kuin valkosinap-
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pi. Käytä öljyretikkaa saneerauskasvina, jos 
samalla lohkolla kierrossa rypsi/rapsi 

• Jääntirapsi ja -rypsi on torjuttava. 
• Rikkakasvit, varsinkin ristikukkaiset ovat 

möhöjuuren ja ankeroisen isäntäkasveja, ne 
on torjuttava hyvin kaikilta viljelykasveilta 

• Lohkojen kasvukunnosta ja ojituksesta tulee 
huolehtia. Hyvä pellon pH (yli 7) vähentää 

Marja Turakainen

Kevätrapsi, jonka juuressa on paljon möhöjuuren aiheuttamia paisumia.  
Kuva: Kati Lassi.

möhöjuurisienen itiöiden muodostumista. 
• Vältettävä möhöjuurisen maan siirtymistä 

pellolta toiselle työkoneiden mukana

Viitteet
Wallenhammar A-C. Konsten att hantera klumprot-

sjuka. Svensk Frötidning 2/2012.
Olsson Å, Persson, L. Oljerettika i växtföljden – vän 

eller fiende. Betodlaren 2/2017.
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Suomi ja muut. Miten meillä menee?
5T-projekti on käynnissä Suomen lisäksi kaikissa 
maissa, joissa Nordzuckerilla on juurikassokerin 
tuotantoa. Saksa ja Tanska olivat vuona 2017 täy-
sin omaa luokkaansa. Slovakia, Puola, Ruotsi ja 
Liettua olivat pykälää alempana. Suomikin paini 
täysin omassa sarjassaan, mutta toisessa mieles-
sä kuin esimerkiksi Saksa.

Pellossa oleva sato mitattiin ennen toimitusta 
kahdella koenostolla, joista ensimmäinen teh-
tiin syyskuun viimeisellä viikolla (Taulukko 5) ja 
toinen lokakuun 25. päivän tienoilla (Taulukko 
6).  Syyskuun nostojen osalta Suomessa oltiin so-
kerisadossa Saksaa ja Puolaa jäljessä vain noin 2 
tn/ha. Kuukauden päästä erot olivat kasvaneet 
merkittävästi, koska kasvukausi jatkui loka-
kuussa kaikkialla muualla paitsi Suomessa ja 
Liettuassa.

Sokeripitoisuuksien osalta lukemat ovat tasai-
sempia. Suomessa oltiin syyskuun lopulla jopa 
konsernin kärkeä. Lokakuun loppuun mennessä 
lukemat olivat muuttuneet. Syksyn olosuhteis-

5T-projekti (osa 2) 
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5T-projekti 
(osa 2)

ta johtuen sokeripitoisuus ja sitä kautta sokeri-
sato olivat Suomessa pudonneet jonkin verran. 
Sokerisato lienee saavuttanut korkeimman 
tasonsa aivan lokakuun alussa, jonka jälkeen 
juurisadon kehitys on lakannut ja sokeri-% on 
lähtenyt hitaasti putoamaan. Vanha ohje neuvoo 
nostamaan juurikkaat 20.10. mennessä ja viime-
vuotisen tutkimuksen perusteella se on edelleen 
yleispätevä toimintamalli käytännön viljelyssä. 

5T-lohkojen sato Suomessa vrt. alueel-
linen keskisato
Kuten edellisen lehden artikkelissa todettiin, 
5T-lohkoilta nostettiin keskimääräistä parempi 
sato. Mietoisten lohkolta 46 tn/ha ja Ulvilasta 
43 tn/ha puhdasta juurikasta. Mietoisten lohkon 
toteutunutta satoa verrataan oheisessa taulukos-
sa alueeseen, johon kuuluvat Vakka-Suomi ko-
konaisuudessaan, Loimaa, Oripää, Pöytyä sekä 
Satakunnasta Eurajoki ja Eura (pl. Kiukainen). 
Ulvilan koelohkon verrokki on pääosa Satakun-
nasta, osia Pirkanmaasta ja Pohjanmaa. 

Sokerisato tn/ha (syyskuu = Taul. 5; lokakuu = Taul. 6)
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5T-lohkojen toteutuneet sadot ovat Ulvilassa 9 
tn/ha ja Mietoisissa 6 tn/ha suuremmat kuin 
alueensa keskisato. Juurikkaan minimihinnalla 
l (26 €/tn) laskettuna rahallinen ero myyntitu-
loissa on 155–235 €/ha. Keskimääräisellä juuri-
kasalalla (n. 17 ha) erotus merkitsee 2600–4000 € 
vuotuista bruttotuloa. Laatulisät tai -vähennyk-
set saattavat muuttaa asiaa suuntaan tai toiseen. 
Tosin satotilaston parasta viidennestä edustavat 
tilat onnistuvat yleensä tuottamaan myös keski-
määräistä laadukkaamman sadon sokeripitoi-
suudessa ja puhtaudessa mitattuna.

Yhteenveto
5T-projekti jatkuu vuoteen 2020 asti. Tulevalla 
kasvukaudella prioriteettina on käyttää koetilo-

Petri Suvanto, Sucros Oy

Sokeri-% (syyskuu = Taul. 5; lokakuu = Taul. 6)

jen parhaan juurikaslohkon valintaan enemmän 
aikaa. Viime vuoden tutkimuslohkot olivat mel-
ko lähellä tilojen keskitasoa, mistä johtuen erot 
esim. Liettuaan ja Ruotsiin ovat turhan suuria. 
Syyskuun lopulla tehtävien koenostojen satota-
so tulisi Suomen olosuhteissakin olla parhailla 
lohkoilla n. 70 tn/ha. 2017 koenostojen sadot jäi-
vät 55 tn/ha tasolle. Myös pellolla olevien sato-
tasoerojen selvittämiseen tulee perehtyä entistä 
enemmän. Viime vuoden tulokset niiden osalta 
jäivät turhan pintapuolisiksi ja julkaisukelpoista 
dataa ei vielä saanut. Jäädään siis mielenkiinnol-
la odottamaan, mitä kasvukausi 2018 tuo tulles-
saan.
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Energiaa Sokerin tuotantoon ja JUNO-
hanke saivat jatkoa, kun JYMY-kehittä-
mishanke aloitti toimintansa 8.1.2018. 

Uuden hankkeen nimi tulee sanoista Juurikaan 
viljely muuttuvassa ympäristössä. Hanke saa 
rahoitusta Satakunnan ja Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksista Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta 2014–2020, yksityisestä 
rahoitusosuudesta vastaa SjT. Hankkeen tavoit-
teena on turvata juurikkaanviljelyn kannatta-
vuus ja kilpailukyky muuttuvassa ympäristös-
sä. Tulevista tapahtumista tiedotetaan samaan 
tapaan kuin aiemminkin eli SjT:n ja Sucroksen 
kotisivuilla, Maaseudun Tulevaisuudessa sekä 
tekstiviestein. Hankkeen organisoinnista vastaa 
Tiina From. 

Hankkeen toiminta-aikana 8.1.2018–29.2.2020 
järjestetään 12 koulutusta (6 aihetta), 4 pellon-
piennarpäivää sekä benchmarkkausmatka. 
Aikaisemmista hankkeista poiketen JYMYn 
yhteydessä järjestetään myös pienryhmäiltoja, 
joissa viljelijöiden on mahdollista tilakohtaises-
ti pohtia koulutuksessa esille tulleita ideoita. 
Hankkeen tilaisuudet järjestetään Satakunnassa 
ja Varsinais-Suomessa, mutta tilaisuuksiin ovat 
tervetulleita kaikki Suomen juurikkaan viljelijät. 
Lisätietoja hanketapahtumista saa SjT:n koti-
sivuilta [www.sjt.fi]. 

JYMY-kehittämishanke

JYMY-hankkeen alustava ohjelma 
vuodelle 2018
Koulutus: kasvinsuojelu
ke 11.4. ravintola Myllynkivi (Kivenhakkaajan-

tie, Säkylä)
to 12.4. Tuorlan maatalousopiston kouluraken-

nus (Tuorlantie 1, Kaarina)
• Klo 9:00–9:30 kahvi
• Klo 9:30–11:00 Lise Nistrup Jørgensen, Aar-

husin yliopisto, Tanska: Resistenssin kehitty-
minen ja ehkäisy (esityksen tulkkaus Sakari 
Malmilehto, SjT)

• Klo 11:10–12:10 Marja Turakainen, SjT: Kas-
vitautien ehkäisy, tarkkailu, ja kontrollointi, 
IPM

• Klo 12:10–12:30 Uutuuksia kasvinsuojelurin-
tamalta

• Iltapäivällä mahdollisuus suorittaa kasvin-
suojeluaineiden käyttäjätutkinto. Katso lisä-
tiedot www.sjt.fi

• Pienryhmät aiheesta koulutusta seuraavalla 
viikolla

Pellonpiennarpäivä kasvinsuojelusta
• ke 27.6., Meltolantie 30, Paimio
• SjT:n kasvinsuojelukokeet mm. Conviso, 
 Varidome, hara

Pellonpiennarpäivä viljelytekniikasta
• syyskuu 2018

Koulutus: Juurikkaan ravinteidentarve ja 
ravinteidenoton tehokkuus 
• Marraskuu 2018, Säkylä ja Paimio/Kaarina
• Pienryhmät aiheesta koulutusta seuraavalla 

viikolla

Tiina From
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JUNO-hankkeen palautekysely toteutettiin 
11.12.2017–7.2.2018 Sucroksen sähköisen 
järjestelmän avulla. Kyselyn toteuttaminen 

koulutuspäivän ulkopuolella auttoi tavoitta-
maan myös niitä viljelijöitä, jotka eivät olleet 
osallistuneet koulutuksiin. Kysely lähetettiin 
735 juurikkaanviljelijälle, joista 95 täytti kyselyn. 
Vastausprosentti oli näin ollen 13. 

Vastanneista suurin osa (95,6 %) oli miehiä. 
Sokerijuurikasta vastaajat olivat viljelleet 
1–41 vuotta, keskimäärin 20 vuotta. Vaikka 
46–55-vuotiaat olivat kaikkein suurin ikäryhmä 
sekä koulutuksissa käyneiden että osallistumat-
tomien ryhmässä, osallistumattomat olivat kes-
kimäärin nuorempia kuin hanketapahtumiin 
osallistuneet. Puolet vastanneista asui Varsinais-
Suomessa, 38 prosenttia Satakunnassa ja kym-
menen prosenttia Hämeessä. Yksi vastanneista 
oli Etelä-Pohjanmaalta ja kolme Uudeltamaalta.  

Vastanneista 47 prosenttia oli ottanut osaa han-
ketapahtumiin, 53 prosenttia ei. Keskimäärin 
koulutuksiin osallistuneet olivat käyneet kol-
messa koulutuksessa, mutta muutama vastaaja 
oli käynyt lähes kaikissa. Koulutuksessa käy-
neistä 100 prosenttia koki saaneensa koulutuk-
sissa uutta tietoa ja heistä 96 prosenttia piti vas-
taavien koulutusten järjestämistä melko (45 %) 
tai erittäin tärkeänä (51 %). Koulutuksiin osallis-
tumattomista viljelijöistäkin valtaosa (86 %) piti 
vastaavien tilaisuuksien järjestämistä melko tai 
erittäin tärkeänä. Myös 41 prosenttia niistä vilje-
lijöistä, jotka eivät olleet osallistuneet koulutuk-
siin, koki saaneensa koulutuksista uutta tietoa. 
Vastaajilta kysyttiin, olivatko he käyneet katso-
massa koulutusmateriaalia SjT:n kotisivuilla. 
Koulutuksiin osallistuneista 62 ja osallistumat-
tomista 63 prosenttia oli käynyt tutustumassa 
materiaaliin. 

JUNO-hankkeen 
palautekysely

Palautteessa kysyttiin myös, onko hankkeen 
tilaisuuksissa saatu tieto vaikuttanut jollakin 
lailla viljelijän toimintaan. Peräti 84 prosenttia 
koulutuksiin osallistuneista vastasi tähän kyllä. 
Kysymyksessä pyydettiin ottamaan huomioon 
myös toisilta viljelijöiltä tilaisuuksissa saatu tie-
to. Myös koulutustapahtumiin osallistumatto-
mista 37 prosenttia kertoi koulutusmateriaalista 
saadun tiedon vaikuttaneen toimintaansa. 

Kyselyyn vastanneilta kysyttiin syytä siihen, 
miksi vastaaja ei ollut osallistunut koulutusti-
laisuuksiin. Useimmiten syynä oli koulutuksen 
ajankohta (47 %) tai että vastaajalle ei ollut aikaa 
osallistua koulutuksiin (35 %). Jonkin verran 
poisjäännin syyksi raportoitiin myös liian pit-
kä matka (23 %). Vain neljä vastaajaa koki, ettei 
koulutusaihe ollut ajankohtainen tai kiinnosta-
va, ja kolme viljelijää koki, ettei ollut saanut riit-
tävästi tietoa siitä, milloin ja missä koulutuksia 
järjestetään. Tähän kysymykseen vastattaessa 
oli mahdollista valita useampia vaihtoehtoja.

Koulutuksen parasta ajankohtaa kysyttäessä 
suurin osa osallistuneista piti itselleen sopivim-
pana ajankohtana aamupäivää (69 %). Vajaa 
neljännes (24 %) piti parhaana ajankohtana il-
tapäivää ja vajaa viidennes (18 %) oli illalla jär-
jestettävän koulutuksen kannalla. Niiden vilje-
lijöiden keskuudessa, jotka eivät olleet päässeet 
koulutuksiin, parhaana ajankohtana pidettiin 
virka-ajan jälkeen tapahtuvaa koulutusta (51 %).  
Osa vastaajista piti myös aamupäivää (42 %) ja 
iltapäivää (37 %) sopivana vaihtoehtona. Kysy-
mykseen vastattaessa oli mahdollista valita use-
ampia vaihtoehtoja.

Lämmin kiitos kyselyyn vastanneille!

Tiina From
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Suomalaisen sokeriteollisuuden juuret 
ulottuvat aina vuoteen 1758, jolloin en-
simmäinen sokeripuhdistamo perustettiin 

Turkuun. Tämän jälkeen sokeritehtaita nousi 
Helsinkiin, Vaasaan, Pietarsaareen ja Kotkaan. 
Turussa ja Helsingissä toimi parhaimmillaan 
jopa kaksi sokeritehdasta. Aluksi toiminta oli 
pääasiassa pelkästään ruokoraakasokerin puh-
distusta, vaikka juurikassokerin valmistusta ol-
tiinkin kokeiltu Sääksmäellä vuosina 1837–1840. 

1900-luvun alussa sokeritehtaita oli kuusi, kaik-
ki sokeripuhdistamoja. Sokerin puhdistaminen 
vaati suuria pääomia ja sokerin hinnan muo-
dostuminen oli jatkuvan tarkkailun alla. Tämän 
takia sokeritehtaat päättivät tukeutua paremmin 
toisiinsa ja perustivat Suomen sokeriyhdistyk-
sen, johon kaikki toimivat tehtaat liittyivät. Tär-
keimpänä päämääränä oli tuotannon rajoittami-
nen oikeaan suhteeseen maan sokerinkysyntään 
nähden. 

Sokerin kuluttajahintojen laskiessa ennen tois-
ta maailmansotaa eri tehtaiden jälleenmyyjien 
ja vähittäiskauppiaiden keskinäinen kilpailu 
muuttui ankaraksi. Sokeritehtaat päättivät lisätä 
yhteistä toimintaansa ja perustivat agentuurin 
hoitamaan yhteistä myyntiä. Tästä lähti itämään 
ajatus kaikkien sokeritehtaiden yhdistämisestä 
yhdeksi yhtiöksi. Ensimmäisenä asiaa ehdotti 
Vaasan sokeritehtaan toimitusjohtaja Emil Lind-
roos Suomen sokeriyhdistyksen syyskokoukses-
sa 1907. 

Suomen Sokeri
100 vuotta

Asiaa ei otettu avosylin vastaan ja etenkin Töö-
lön ja Auran sokeritehtaat asettuivat ehdotusta 
vastaan. Pikkuhiljaa ajatus kuitenkin kypsyi ja 
suunnitelmat tarkentuivat. Kymmenen vuoden 
kuluttua aika oli kypsä. Yhdistyminen otettiin 
uudestaan esiin yhdistyksen kokouksessa elo-
kuussa 1917. Sen jälkeen asiat etenivät ripeästi, 
ja vuoden 1918 marraskuussa Suomessa toimi-
vat kuusi pientä sokeritehdasta yhdistyivät. 
Pietarsaaren Sokeritehtaasta, Vaasan Sokeriteh-
taasta, Töölön Sokeritehtaasta, Kotkan Sokeri-
tehtaasta, Hietalahden Sokeritehtaasta ja Auran 
Sokeritehtaasta syntyi Suomen Sokeri Oy.

Tästä alkoi meidän tarinamme, johon mahtuu 
makeita, laadukkaita ja monipuolisia sokerituot-
teita jo 100 vuoden ajalta. Juhlavuoden kunniak-
si esittelemme tarinoissa Suomen Sokeria eilen, 
tänään ja huomenna. Juurikkaanviljely ja sen 
historia ovat osa tätä tarinasarjaa. Tarinat löydät 
Sucroksen sivuilta: bit.ly/suomensokeri100

Juhlavuosi näkyy myös kauppojen hyllyillä. 
Tuomme helmi-maaliskuussa markkinoille Dan-
sukker Taloussokerin juhlavuoden pussit, jotka 
ovat saaneet inspiraation menneiden vuosikym-
menten Taloussokeripusseista. Seuraa siis oman 
kauppasi sokerihyllyä! 

Juhlavuoden tarinoita voi seurata myös sosiaali-
sen median kanavillamme. Löydät meidät Face-
bookista, Twitteristä ja Instagramista nimellä 
Sokeria Suomesta. 

Susanna Söderlund, Sucros/Suomen Sokeri
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Sucroksen ja Suomen Sokerin osasto löytyy tänäkin vuonna Okra-maa-
talousnäyttelystä. Osastollamme pääset juttelemaan viljelykonsulent-
tiemme kanssa ajankohtaisista viljelyyn liittyvistä aiheista ja tutustu-
maan uuteen sopimusviljelijöillemme tarkoitettuun matkapuhelinso-
vellukseen. Viljelykonsulentit ovat paikalla koko näyttelyn ajan, joten 
kannattaa tuoda mukaan myös sokerijuurikkaan viljelystä kiinnostu-
nut kaverisi kuulemaan sopimusviljelystä!

Suomen Sokeri juhlii tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan ja osastollam-
me on näyttävästi esillä myös suomalaisen sokerin historiaa. 

Nähdään siis heinäkuussa!

Tervetuloa osastollemme 
Okraan!

Matkastipendi
Melasniemen rahasto myöntää matka-avustusta Euroopassa tapahtuvaan maatalous-
harjoitteluun.

Matka-avustus on suuruudeltaan 300 €. Vuonna 2018 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

Hakemuksen tulee olla vapaamuotoinen ja se tulee toimittaa viimeistään 1.11.2018 
osoitteeseen: Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö, c/o SjT, Meltolantie 30, 21510 Hevonpää.

Lisätietoja antaa Susanna Muurinen puh. 050 438 6191
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VILJELIJÄN MUISTILISTA  

☒ Lue Juurikassarka-lehti 

☐ Rekrytoi uusia viljelijöitä ja ryhdy mentoriksi 
à mentorointipalkkio 

☐ Kasvinsuojelututkinnon suoritustilaisuudet 11.4. ja 12.4.  

☐ Sokerijuurikkaan kuljetustuen haku viimeistään 30.4. 

☐ Peltomaan laatutestin palautus viimeistään 30.4. 
à kuuluu ympäristösitoumuksen ehtoihin  
à palautus Vipu-palveluun 

☐ Optimaalinen kylvö  
à kylvösyvyys 1–3 cm olosuhteiden mukaan 
à myöhästynyt kylvö = satomenetys n. 0,4 tonnia eli 1 % juurisadosta / ha / päivä 

☐ Rikkakasviruiskutukset (yksivuotiset rikat) 
à seuraa kasvinsuojelutiedotteita Sucroksen ja SjT:n kotisivuilta 
à paras teho rikkojen ollessa sirkkalehtivaiheessa 
à ruiskutusten välillä n. 7–10 päivää säästä riippuen 
à arvioi lehtilannoituksen tarvetta (mangaani ym.) 

☐ Rikkakasviruiskutukset (kestorikkakasvit) 
à juolavehnä, valvatti, ohdake à pesäkekäsittely? 

☐ Tarkkaile tuholaisten vioituksia 

Torjuntakynnykset:  Kirpat à toinen sirkkalehti syöty TAI 1 kirppa / taimi  
Juurikaskärpäsen toukka à syöntiä joka kolmannessa taimessa 

☐ Vastaus Sucroksen kesäkuun kyselyyn viimeistään 15.6.  

☐ Todistus viljelysopimuksesta maatalousvirastoon viimeistään 15.6.  

☐ Maataloustukien haku viimeistään 15.6. 

☐ Maakuntavarastoista täydennystä tarvikkeisiin 
Varastot: Mynämäki, Nakkila, Parola ja Perniö 

☐ Lisätyppi kasvustoon  
à oikea hetki lehtien osuessa taimivälissä toisiinsa 
à kokonaismäärä korkeintaan 140 kg N / ha (eloperäisillä mailla 120 kg N / ha) 

☐ Saneerauskasvien kylvö viimeistään 30.6. 

☐ Ramularia-ruiskutus korkeassa tautipaineessa 
à ensimmäisten pilkkujen ilmestyttyä 
à suosituksena kahden tehoaineen tankkiseos 
à arvioi jaetun käsittelyn tarvetta? à käsittelyn toisto 3 viikon jälkeen 
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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 



Vaniljakiisseli 
pakastemarjojen kera

Mittaa maito, munat, sokeri ja perunajauhot kattilaan. 
Kuumenna kiehumispisteeseen koko ajan sekoittaen. 
Varo ettei maito pala pohjaan. Anna kiisselin pulpahtaa. 
Älä keitä.

Mausta kiisseli vaniljasokerilla.

Laita pakastemarjat tarjoilukulhoon. Jätä osa koristeluun. 
Kaada lämmin kiisseli päälle. Koristele lopuilla pakaste-
marjoilla tai tuoreilla marjoilla.

4–5 annosta

1 l maitoa

2 munaa

1/2–1 dl Dansukker Taloussokeria

4 rkl perunajauhoja

1 1/2 rkl Dansukker Vaniljasokeria

Lisäksi

300 g pakastemarjoja


