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Tero Tanner

Käynnistimme kesällä täysin uudenlai-
sen hankkeen, jolle annoimme nimeksi 
200/200-projekti. Hankkeen tavoitteena 

on tehdä 200 uutta viljelysopimusta 200 päivän 
aikana. 200 päivän aikana tehdään tilavierailun. 
1200 eri tilalle. Osalla tiloista käymme varmasti 
useammin kuin kerran. Sokerijuurikas on viljeli-
jälle kannattava kasvi ja mm. tätä tietoa viemme 
eteenpäin tiloille. 

Projektin toteuttamista varten palkkasimme 12 
henkilöä määräaikaiseen työsuhteeseen. Loim-
me työparit, joissa mukana on kaupallisen taus-
tan omaava henkilö ja työkaverina maatalous-
taustan omaava henkilö. Uskomme, että tällä 
yhdistelmällä saamme uusien viljelijöiden mää-
rän nousuun.

Viljelijäpalautteena sopimushankinnasta on 
tullut esiin, että uusien viljelijöiden tilakäynnit, 
joissa käydään juurikasta monipuolisesti läpi, 
ovat erittäin toivottuja. Tällä projektilla vas-
taamme tähän toiveeseen.

Projekti on lähtenyt hyvin liikkeelle, työparit 
ovat saaneet sovittua jo ison määrä tilakäynte-
jä, joiden toivotaan johtavan viljelysopimusten 
allekirjoitukseen. Ensimmäiset sopimukset pro-
jektin kautta on jo allekirjoitettu.

Uusia viljelijöitä

Projektin koko konsepti poikkeaa merkittävästi 
aiemmista. Projektilla on monta päämäärää: 

• Ensisijaisena tavoitteena on tietenkin saada 
kotimaisen sokerijuurikkaan viljelypinta-ala 
kasvuun. 

• Toisena on vahvistaa viestiämme kasvun 
hakemisessa suomalaisen sokerijuurikkaan 
osalta. 

• Kolmantena on markkinoida sokerijuurikas-
ta yleisesti.

Kotimaisen sokerimäärän kasvattaminen on 
meille ja koko toimialalle ensisijaisen tärkeää. 
Tämän vuoksi panostamme mm. uusien vilje-
lijöiden hankintaan voimakkaasti. Kannustam-
me myös nykyisiä viljelijöitämme tuotannon 
kasvattamiseen. Tästä esimerkkinä ovat toimi-
alasopimuksessa sovitut henkilökohtaiset kas-
vubonukset, jotka viljelijä saa kasvattaessaan 
viljelysopimustaan, sekä volyymibonusmalli, 
jonka kautta maksetaan lisä hintaa, kun koko-
naissokerivolyymi saadaan kasvamaan sovitun 
mallin mukaisesti.

Nykyisille viljelijöille maksettava mentoroin-
tipalkkio on myös edelleen voimassa. Palkkio 
maksetaan nykyiselle viljelijälle, mikäli hän tuo 
uuden viljelijän viljelyvuodelle 2019.

Hyvää syksyä,

Maatalousjohtajan näkökulmasta
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Okra-maatalousnäyttely oli Sucrokselle 
erittäin menestyksekäs: neljän päivän 
aikana viljelykonsulentit solmivat 194 

viljelysopimusta, hattaraa pyöräytettiin yli 5 000 
henkilölle ja uudella Dansukker Minihillokerilla 
valmistettua mansikkahilloa kävi maistamassa 
pari tuhatta henkeä.  

Viljelysopimusten tekeminen aloitettiin ensim-
mäistä kertaa tehostetusti jo Okra-maatalous-
näyttelyssä ja se kannatti, sillä noin kolmasosa 
nykyisistä sopimusviljelijöistä vieraili Sucrok-
sen osastolla ja hoiti tulevan kasvukauden sopi-
musasiat kuntoon. Moni viljelijöistä myös kas-
vatti viljelyalaa tulevalle kaudelle. 

– Okra toimii erinomaisesti viljelijät yhteen ke-
räävänä näyttelynä, jota ajattelimme hyödyntää 
viljelysopimusten teossa. Tämä oli ensimmäinen 
kerta, kun sopimuksia tehdään tulevalle vuodel-
le näin aikaisin ja tälle on selvästi tilausta. Ta-

Sokerijuurikkaan viljely 
ja suomalainen sokeri 
kiinnostivat Okrassa

Hattarapisteellä riitti jonoa koko näyttelyn 
ajan. 

Sucroksen osasto tarjosi hyvät puitteet vil-
jelysopimusten tekoon, sillä viljelijöille oli 
varattu oma tila, jossa he saivat rauhassa 
keskustella viljelykonsulenttiemme kanssa 
ja kahvittelun lomassa tehdä sopimuksen. 
 Kotiinviemisiksi kaikki saivat mukaan äm-
pärin. 

Tyylikäs osasto erottui edukseen näyttely-
alueella.

voitteenamme on ilman muuta kehittää tätä toi-
mintamallia myös tuleville vuosille, Tero  Tanner 
sanoo. 
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Osastolla järjestettiin 
myös äänestystä, 
jossa messuvieraat 
saivat äänestää 
omaa suosikkiaan 
retropusseista ja asettua 
sen eteen valokuvaan. 
Tiukin kamppailu 
käytiin Sokeritytön 
ja Topan kesken, 
mutta moni muisti 
omasta lapsuudestaan 
myös Marjat-pussin 
ja settui sen eteen. 
Hauskaa oli, että ihan 
pienimmät äänestäjät 
menivät usein nykyisen 
Taloussokeripussin 
eteen, sillä se oli heille 
tutuin. 

Susanna Söderlund
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Tutkimuksia PELLOLTA PÖYTÄÄN
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Kasvinsuojelukoulutus 11.–12.4.2018
Tammikuun alussa käynnistyneen JYMY-koulu-
tushankkeen ensimmäinen koulutus järjestettiin 
11.4. Säkylässä ja 12.4. Piikkiössä. Koulutuksen 
teemana oli kasvinsuojelu. Kouluttajina toimi-
vat tutkija Lise Nistrup Jørgensen Aarhusin yli-
opistosta Tanskasta ja tutkija Marja Turakainen 
SjT:ltä. Lisäksi Lantmannen Agron edustaja piti 
lyhyen puheenvuoron juurikkaan kasvinsuo-
jeluaineista kummassakin tilaisuudessa. Kään-
täjänä koulutustilaisuuksissa toimi Sucroksen 
juurikaskonsulentti Fanni Heinonen. 

Lise Nistrup Jørgensen on kasvinsuojeluainere-
sistenssin syntymiseen erikoistunut tutkija, joka 
on kysytty puhuja ja kiertänyt kouluttamassa ai-
heesta Australiaa ja Etelä-Amerikkaan myöten. 
Meidän tilaisuudessamme Lisen aiheena olivat 
resistenssin kehittymisen tekniikat, erityisesti 
sienitautien osalta, ja miten resistenssin synty-
mistä voi ehkäistä. Lise vertaili laajojen aineisto-
jensa perusteella eri Euroopan maiden tilanteita 
sekä sokerijuurikkaan että viljakasvien osalta. 
Keski-Euroopassa esiintyvien sienitautien kirjo 
on laaja ja tautien aiheuttamat tappiot voivat 
olla mittavia. Resistenssin kehittyminen saattaa 
olla hyvin nopea prosessi, pahimmillaan tau-
dinaiheuttaja voi saavuttaa resistenssin jollekin 
kasvinsuojeluaineelle jo vuodessa, mikäli resis-
tenssin syntymistä ei pyritä estämään.

Vaikka Suomessa tavattavien sienitautien kirjo 
on Keski-Eurooppaan verrattuna suppea, uu-
sien taudinaiheuttajien leviäminen meille on 
hyvin mahdollista. Lisäksi resistenssin syntyyn 
vaikuttavat tekijät ovat samankaltaisia myös rik-
kakasveilla ja hyönteisillä. Lise toivoi, että hänen 
esityksestään muistettaisiin erityisesti seuraavat 
asiat: 

• Ruiskuta vain, kun se on tarpeen.
• Käytä kaikkein vastustuskykyisimpiä lajik-

keita.

JYMY-hankkeessa 
tapahtunutta

• Sekoita eri kasvinsuojeluaineet: käytä tuot-
teita eri ryhmistä.

• Käytä sekoituksia ja vuorottele aineita.
• Aina ei ole tarpeen käyttää suurinta mah-

dollista annosta (mutta ei myöskään liian 
pientä).

• Lisää SDHI-aineita vain kerran.
• Älä pyri liian innokkaasti kasvuston täydel-

liseen puhtauteen!

SjT:n tutkija Marja Turakainen keskittyi esityk-
sessään nykyisiin ja tuleviin sokerijuurikkaan 
kasvitauteihin, niiden tunnistamiseen ja torjun-
tatarpeeseen. Lisäksi Marja kertoi lyhyesti IPM-
menetelmästä (Integrated Pest Management). 
Kasvitautien onnistuneen kontrolloinnin edelly-
tykset Marja tiivisti seuraavasti: 

• Viljelykierto & saneerauskasvit
• Kasvustojen tarkkailu!
• Peltojen ankeroistilanteen selvittäminen
• Riskipelloille sietävät lajikkeet
• Ei kasvitautien isäntäkasveja juurikkaan 

kiertoon
• Kaikilla kierron kasveilla hyvä rikkakasvien 

torjunta
• Ajoissa ruiskuttamaan
• Pellon kasvukunto ja ojitus
• Kalkitus (Maan pH ja Ca)
• Nostojärjestys ja koneiden puhdistus
• Avoin keskustelu

Piikkiössä pidetyn hanketilaisuuden esitykset 
kuvattiin ja videot ovat nähtävissä Youtube-
videopalvelussa. Linkit videoihin löytyvät SjT:n 
kotisivulta Hankkeet ja tapahtumat -välisivulta, 
JYMY-hankkeen alta [http://www.sjt.fi/tapah-
tumat/jymy/jymy-kasvinsuojelukoulutuksen-
esitykset]. Koulutustilaisuuksiin osallistui yh-
teensä 65 viljelijää. 
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Kasvinsuojelukoulutukseen liittyvät pienryh-
mäillat aloitettiin heti koulutusta seuranneelle 
viikolla. Maanantaina 16.4. kokoonnuttiin Per-
niössä, keskiviikkona Mynämäellä, torstaina 
Honkilahdella ja seuraavana maanantaina 23.4. 
Kokemäellä. Tilaisuuksiin osallistui viljelijöiden 
lisäksi kunkin alueen juurikaskonsulentti, SjT:n 
kasvinsuojeluasiantuntija Marja Turakainen 
sekä hankkeen koordinaattori Tiina From. Tilai-
suuksissa käytiin keskustellen läpi viljelijöiden 
tiloilla tehtyjä kasvinsuojelutoimenpiteitä, haas-
teita ja onnistumisia. Osallistujia pienryhmäti-
laisuuksissa oli yhteensä 35.  

Pellonpiennarpäivä kasvinsuojelusta ja 
ravinteista
JYMY-hankkeen ensimmäinen pellonpiennar-
päivä pidettiin 3.7. SjT:n tiloissa Paimiossa Mel-
tolassa. Tilaisuuden teemana oli kasvinsuojelu ja 
juurikkaan ravinteet. Tilaisuus pidettiin pääosin 
SjT:n konehallissa, mutta ajoittaisesta sateesta 
huolimatta viljelijät pääsivät tutustumaan myös 
SjT:n koeruutuihin. Vaikka sää oli epävakaa ja 
hieman kolea, osallistujia oli peräti 80. 

Tilaisuuden aluksi SjT:n johtaja Susanna Muuri-
nen kertoi typpilannoituksen jakamisesta juurik-
kaalla sekä siihen liittyvien kokeiden tuloksista. 
Typpilannoituksen jakaminen on yksi varteen-
otettavimmista tavoista vaikuttaa juurikkaan 
satotasoon lannoituksen avulla. Seuraavaksi 

tutkija Sakari Malmilehto kertoi pitkäaikaisen 
kylvöaikakokeen tuloksista sekä esitteli uutta 
pakokaasukoetta, jota varten tehty laitteisto oli 
myös esillä SjT:n pihalla. KWS:n edustaja Jaakko 
Perttu kertoi Conviso Smart -siemenestä ja SjT:n 
tutkija Marja Turakainen Conviso One -herbisi-
distä. Yaran Tapio Lahti ja Anne Kerminen, Nut-
riforten Tuukka Järvinen sekä Pro Farmin Matti 
Tiainen ja Kalle Virta kertoivat edustamiensa 
yritysten moninaisista lannoitusratkaisuista 
juurikkaalle.   

Tilaisuuden lopuksi siirryttiin katsomaan SjT:n 
koruutuja. Kaikki esitykset ja koeruutujen esit-
telyt ovat katsottavissa Youtubessa. Linkit esi-
tyksiin löytyvät SjT:n kotisivulta Hankkeet ja 
tapahtumat -välisivulta, JYMY-hankkeen alta 
[http://www.sjt.fi/tapahtumat/jymy-pellon-
piennarpaivan-esitykset]. 

Tulevat tapahtumat
JYMY-hankkeen seuraava pellonpiennarpäivä 
pidetään Hinnerjoella Eurassa (Lapintie 304) ke 
19.9.2018 klo 12–15. Päivän teemana on viljely-
tekniikka. Ohjelmassa mm. 5T-projektin tulok-
sia (Otto Nielsen, NBR) sekä työnäytöksiä. Lop-
puvuodesta pidetään juurikkaan ravinteisiin 
liittyvä koulutus sekä siihen liittyvät tupaillat. 
Koulutuksen ja tupailtojen tarkempi ohjelma 
ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin SjT:n ja 
Sucroksen kotisivuilla.  

Tiina From
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Juhlallisuudet alkoivat erittäin onnistuneel-
la avointen ovien tilaisuudella, joka keräsi 
tehdasalueelle arviolta reilu 500 henkeä.   

      Iltapäivän aikana vieraat saivat tutustua so-
kerituotteisiin, maistella kevään uutuudella 
Minihillosokerilla valmistettua mansikkahilloa 
ja tehdä kotiinviemiseksi sokerisen vartalokuo-
rinnan. Päivän suosituin anti olivat tehdaskier-
rokset, joille osallistui reilu 300 henkeä. Tehdas-
kierroksiin oli niin kova kysyntä, että jonoa riitti 
koko päivän ajaksi. Tarjolla oli tietenkin myös 
hattaraa. 

Päivän ohjelmaa oli järjestämässä myös Sucrok-
sen ja Suomen Sokerin yhteistyökumppani 
WAU ry, joka piti tilaisuudessa temppurataa ja 
liikunnallista peliä. WAU ry järjestää koulupäi-
vän yhteydessä maksutonta matalan kynnyksen 
liikuntatoimintaa lapsille ja nuorille eri puolilla 

100-vuotiasta 
Suomen Sokeria 

juhlittiin toukokuussa
Suomen Sokerin 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin 

toukokuun puolivälissä peräti kolme tapahtumaa.

Suomea, ja olemme tukeneet heidän toimintaan-
sa eri tavoin jo kolmen vuoden ajan. 

Kutsuvierastilaisuustilaisuuteen oli kutsuttu 
asiakkaidemme, viljelijöidemme sekä muiden 
yhteistyökumppaneidemme edustajia. Juhlaan 
saapui reilu 90 henkeä. Juhlapuheen piti pro-
fessori Esko Valtaoja otsikolla ”Makeaa elämää 
vai katkeraa kalkkia – mitä tulevaisuudella on 
meille tarjolla?” Hän puhui muun muassa sii-
tä, kuinka sokerin historia, makean historia ja 
makean elämän historia ovat kulkeneet aiko-
jen alusta lähtien käsi kädessä. Illan juontajana 
toimi Vappu Pimiä, joka johdatteli vieraat so-
keritoimialaan ja sen historiaamme tarinoiden 
kautta. Tarinat mukailivat samaa tyyliä, jota on 
nähty 100 tarinaa Suomen Sokerista – juttusar-
jassa. Tarinoiden jälkeen nähtiin tanssiesityksiä 
vuosien varrelta. 

Tehdaskierroksia pidettiin 
erittäin mielenkiintoisina. 
Tehtaan ja laitteistojen 
suuressa koossa riitti 
ihmeteltävää. 
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Susanna Söderlund

Porkkalan toimipisteen aula 
täyttyi väestä, kun vieraita 

kiinnostivat upea sokerimuseo, 
hillomaistiaiset, tuote-esittely 

ja sokerisen vartalonkuorinnan 
valmistus. 

Vappu Pimiä toimi illan juontaja-
na. Juhlan aluksi hän kertoi tarinan 
siitä, kuinka hän oli kerran tehnyt 
Suomen Sokerille kakkureseptin ja 
saanut siitä palkkioksi lavallisen 
erilaisia sokerituotteita—tämä 
määrä ei meinannut mahtua mihin-
kään ja sokeria oli kaikkialla isän 
saunasta lähtien. 

Illan kruunasi näyttävä syntymä-
päiväkakku, joka tuotiin sisään 

onnittelulaulun kera. 

Viimeisenä olivat vuorossa 
oman henkilöstön juhlat, jois-
sa 100-vuotiasta työnantajaa 
juhlittiin hyvän ruuan ja tanssin 
merkeissä. 
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Viljelijöiden kesäpäivää 
vietettiin kesäkuussa

Sucros ja MTK järjestivät yhdessä 
sokerijuurikkaan viljelijöille 

kesäpäivän Lyhdyn tilalla 
13.6. Tilaisuus oli ensimmäinen 

laatuaan ja keräsi paikalle noin 100 
viljelijää nauttimaan aurinkoisesta 

iltapäivästä ja kuulemaan 
ajankohtaisia terveisiä sekä 

MTK:lta että Sucrokselta. Sää suosi, 
ja 100-vuotias Lyhdyn tila meren 

äärellä loi upeat puitteet mukavalle 
illalle.

Sekä Tero Tanner että MTK:n sokerijuurikasverkoston puheenjohtaja Pekka Myllymäki 
korostivat puheissaan yhteistyön merkitystä viljelijöiden ja teollisuuden kesken. 

Lyhdyn tilan isäntä Vesa Riihihuhta toivotti viljelijäkollegat tervetulleeksi tilalleen ja kertoi 
hieman tilan historiasta. Riihihuhta viljelee sokerijuurikasta Lyhdyn tilalla kolmannessa 
sukupolvessa. 
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Tilaisuuden aluksi tutustuttiin pellolla KWS Smart –konseptiin.

Virallisen ohjelman jälkeen oli tarjolla Kivikylän palvipossua lisukkeineen. Kokonainen possu 
oli savustunut leppäsavusaunan lämmössä puolitoista vuorokautta. 

Susanna Söderlund
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Kasvukausi 2018 lähti liikkeelle ripeästi. 
Huhtikuussa maat vaikuttivat pitkään 
kosteilta, mutta kun peltojen kuivu-

minen alkoi, se eteni erittäin nopealla tahdilla. 
Paikka paikoin pellot saattoivat kuivua liikaa-
kin. Juurikkaankylvöt aloitettiin osassa Suomea 
huhtikuun lopussa, mutta keskimääräinen kyl-
vöaika kaikilla viljelyalueilla oli toukokuun toi-
sella viikolla. 

Sää lämpeni nopeasti ja toukokuun keskimää-
räinen lämpötila oli korkea. Sateita ruvettiin 
odottamaan heti kylvöjen jälkeen kasvustojen 
taimettumisen tueksi, mutta niitä jouduttiin 
paikkakunnasta riippuen odottamaan aina kesä-
kuun puoleenväliin asti. Kevään sateiden määrä 
vaihteli suuresti viljelyalueittain, mutta suuria 
ne eivät olleet missään.

Nopeasta kuivumisesta johtuen kylvöalusta 
saattoi muokkaantua joillakin lohkoilla liiankin 
hyvin ja kuivua syvään. Tämä saattoi vaikuttaa 
siihen, että taimettuminen kasvustossa oli epä-
tasaista. Sateiden viivästyessä kasvustoihin jäi 
aukkoja, joissa juurikas taimettui vasta kesä-
kuun sateiden jälkeen. Tämä on osaksi vaikut-
tanut siihen, että kasvustot ovat jääneet epäta-
saisiksi. Myös kastelua on käytetty tänä vuonna 
selvästi normaalia vuotta enemmän. 

Kesäkuu ei tuonut parannusta säätilaan, kes-
kilämpötila oli noin 15 °C ja sademäärät olivat 

Kasvukausi 2018

vaihtelevia. Juurikkaan kasvu oli hidasta. Rikka-
kasveja taimettui kylvöjen jälkeen normaalisti ja 
niiden torjunnat aloitettiin normaalisti. Kuivuus 
vaikutti kuitenkin myöhemmin myös seuraavan 
rikkakasvisukupolven taimettumiseen ja pai-
koin rikkatorjuntojen kanssa ei edetty. Savikka 
valtasi nopeasti kaikilla pelloilla tyhjäksi jää-
neitä kohtia ja hyvän kuivuudensietokykynsä 
avulla se kesti kuivuutta ja torjunta-aineita poik-
keuksellisen hyvin. Juurikaskärpästä esiintyi 
kasvustoissa runsaasti heti toukokuusta lähtien. 
Sitä jouduttiin torjumaan ruiskutuksilla jopa 
useampaan kertaan. Myös Gammayökkönen 
herätti keskustelua tänä kesänä ja sitä jouduttiin 
torjumaan alueellisesti myös juurikaspelloilla.

Heinäkuun keskilämpötilat olivat hyvin korkei-
ta. Koko heinäkuu oli hyvin kuivaa. Heinäkuun 
lopussa kasvustoihin alkoi ilmestyä kukkavar-
sia. Suuria lajikkeellisia eroja ei ole ollut havait-
tavissa, ja pääsääntöisesti kukkavarsien määrä 
on ollut vähäistä. 

Maalevintäiset sienitaudit kuten taimipolte ja 
Rhizoctonia eivät olleet tänä kesänä laajale-
vintäisiä. Ramulariaa rupesi esiintymään kas-
vustoissa vasta elokuun puolella mutta senkin 
esiintyminen on ollut paikoittaista ja pääasiassa 
maltillista.

Elokuun päivät jatkuivat lämpiminä ja keski-
lämpötila on selvästi pitkän ajan keskiarvoa kor-

Kuva 1. Kasvukauden 2018 keskilämpötila ja sademäärä verrattuna pitkänajan keskiarvoon.
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Kuva 2. Kasvukauden 2018 lämpötilasummakertymä verrattuna kymmenen vuoden keskiarvoon.
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Kuva 2. Kasvukauden 2018 lämpötilasum-
makertymä verrattuna kymmenen vuoden 
keskiarvoon.

Kuva 1. Kasvukauden 2018 keskilämpötila 
ja sademäärä verrattuna pitkänajan keski-
arvoon.
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Selvitä peltojesi ravinnetila  
monipuolisilla analyyseillamme
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keampi. Elokuu on tuonut mukanaan kaivattua 
vettä ja juurikas on hyvässä kasvussa. Nyt toi-
vomme lämpöä ja aurinkoa myös koko loppu-

Kuva 4. 
Juurikaskär-
päsen munia 
juurikkaassa 

30.5.2018. 

Kuva 3. 
Kasvukauden 
vaatimaa 
sadetusta 
juurikkaalla 
26.7.2018.

syksyksi, että kasvustoilla on aikaa ja mahdol-
lisuudet siirtää kaikki lehtien tuottama energia 
juureen ja satoon.

Susanna Muurinen, Marja Turakainen ja Sakari Malmilehto
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Vuoden 2018 5T-projektin pelto havain-
not startattiin juhannuksen aikoihin. 
Lohkoiksi valikoitui tänä vuonna maa-

lajeiltaan kevyitä maita, joissa ei ollut ongelmia 
taimettumisen kanssa. Mietoisten lohko löytyy 
Pyhäntien varrelta Maamiesseurantaloa vas-
tapäätä ja Ulvilan lohko Kaasmarkusta 11-tien 
pohjoispuolella. Kasvustot erottuvat edukseen, 
joten kyseiset pellot lienee helppo löytää edellä 
mainituilla ohjeilla.

Kasvuolosuhteet
Juhannuksen ja elokuun alun välisenä aikana 
pelloilla käytiin mittaamassa lehtivihreää ja 
tarkkailemassa juuren kasvua. Alkukesän olo-
suhteissa hikevät maat kasvoivat nopeasti ja 
projektin aloitus saattoi olla jopa turhan myöhäi-
nen. Kasvustot olivat ummessa hyvissä ajoin vä-
hän juhannuksen jälkeen. Mietoisissa kärsittiin 
kuitenkin erittäin kuivasta ja kuumasta heinä-
kuusta, mikä ehti lakastuttaa juurikkaan naattia 
paikoitellen merkittävästikin. Myös Ulvilassa oli 
helteistä, mutta alkukasvukauden sadesumma 
150 mm lähenteli 5 vuoden keskiarvoa.

Naatin kasvu on tämän vuoden tutkimusloh-
koilla ollut vähäistä. Lohkoille tehtiin neljä leh-
tivihreämittausta aikavälillä 27.6. – 7.8. (Kuva1). 
Rivivälit olivat molemmilla lohkoilla täynnä 

Kuva 1. Yhteyttävän lehtimassa peittävyys prosentteina. Kasvusto on umpeutunut, kun peitto on 75 %.
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Mietoinen Ulvila

5T-projekti etenee

heinäkuun puolivälissä, mutta kuivan ja kuu-
man jakson takia Mietoisten lohkon naatti lakas-
tui paikoitellen lähes kokonaan elokuun alkuun 
mennessä. Ulvilassa näin ei käynyt tasaisten 
sateiden ansiosta ja odotukset ovat siellä jonkin 
verran paremmat. Ei Mietoisten maaperästä-
kään vesi loppunut, minkä voi juuren kasvua 
osoittavasta kuvasarjastakin todeta.

Suurimman juurikkaan etsintä
5T-projektiin sisältyi tänä vuonna pellon suu-
rimman juurikkaan etsiminen ensin heinäkuun 
alkupuoliskolla ja toistamiseen elokuun alussa. 
Ulvilasta löytyi 2.7. juurenpainoltaan 310 g yksi-
lö ja Mietoisista vajaat pari viikkoa myöhemmin 
390 g juurikas. Elokuun alussa lukemat olivat 
Ulvilassa 780 g ja Mietoisissa 680 g. Tämän tar-
koitus oli erittäin teoreettisella tasolla selvittää 
kasvupotentiaalia. Mikäli kaikki 85000 tainta 
hehtaarilla olisivat painaneet saman verran kuin 
suurin yksilö, olisi Ulvilan lohkon satotaso ollut 
jo elokuun alussa n. 70 tn/ha. Todellisuudessa 
koenostosadot olivat tuohon aikaan alle puolet 
edellä mainitusta. Käytännön talousviljelmä 
eroaa tässä suhteessa merkittävästi koeruutu-
viljelystä. Juurikkaat ovat myös yksilöitä, joiden 
kasvu vaihtelee, vaikka kasvualustana olisi täy-
sin tasalaatuinen.

Kuva 1. Yhteyttävän 
lehtimassa peittävyys 
prosentteina. Kasvusto on 
umpeutunut, kun peitto on 
75 %.
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 ULVILA  2.7.2018 19.7.2018 3.8.2018.

 MIETOINEN  13.7.2018 24.7.2018 7.8.2018.

Petri Suvanto

Syksyn toimet
5T-projektin lopputuloksia saadaan odotella lo-
kakuulle asti, jolloin kummaltakin lohkolta ke-
rätään 8 näytesäkillistä juurikasta, joista laske-
taan lohkon lopullinen satotaso, jota verrataan 
tehtaalle toimitettuun satoon. 

Ennen tämänvuotisia tuloksia projektista ja sen 
toteutuksesta pääsee kuulemaan lisää myös 
Hinnerjoen JYMY-hankkeen tilaisuuteen 19.9. 
Silloin projektin toteutusta tulee esittelemään 
NBR:n tutkija Otto Nielsen Tanskasta.
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Neljän vuoden välein järjestettävä kan-
sainvälinen sokerijuurikastutkimusta 
käsittelevä kongressi pidettiin tänä 

kesänä Ranskassa. Deauvillen kesäkaupunkiin 
Ranskan Normandiaan oli kokoontunut kaikki-
aan 360 kansainvälistä osallistujaa. He edustivat 
niin juurikasalan tutkimusta, siemenjalostusta, 
prosessoivaa teollisuutta kuin viljelijöitäkin. 

Kongressin avauspuheenvuoro koostui alueel-
lisesta esittelysessiosta, jossa Ranskan juuri-
kastutkimusta esiteltiin yleisesti ja korostettiin 
Normandian alueen merkitystä Ranskan maan-
viljelykulttuurissa. Varsinaisissa tutkimuskoko-
naisuuksissa keskityttiin ensin kuvausteknolo-
giaan ja sen analytiikan hyödyntämiseen tutki-
muksessa ja käytännön juurikkaanviljelyksessä. 
Tärkeänä osana juurikkaanviljelyä esillä oli 
myös kuuden esityksen kokonaisuus maaperän 

76th IIRB- Kongressi, 
Deauville, Ranska 5.–7. 

kesäkuuta 2018
merkityksestä, kunnosta ja sen analysoimisesta 
juurikkaan viljelyssä. Hyvin laajana ja vaihte-
levana kokonaisuutena kongressissa käsiteltiin 
myös juurikkaan kasvitauteja ja niiden merki-
tystä jalostuksessa. Kongressin viimeiseen esit-
tely jaksoon oli kasattu kaksi pienempää mutta 
myös hyvin tärkeää kokonaisuutta: juurikkaan 
jalostusprosessit ja juurikkaan eurooppalainen 
aumaustutkimus. Näiden reilun kolmenkym-
menen suullisen esityksen lisäksi kongressissa 
oli esillä yli 100 aihealueisiin sopivaa posteria. 
SjT:n tutkimuksia ja tuloksia esiteltiin yhdeksäl-
lä posterilla.

Katsaus muutamiin esityksiin
Saksassa Göttingenin yliopiston yhteydessä si-
jaitsevan sokerijuurikakkaan tutkimusorgani-
saation IfZ:n uusi johtaja professori Anne-Katrin 
Mahlein esiteltiin tilaisuudessa. Hän puhui 
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lämpösensoreiden ja optisten sensoreiden kehi-
tyksestä erityisesti juurikkaan stressihäiriöiden 
ja lehtisairauksien havaitsemisessa. Mahlein 
esitteli myös puhelinsovellusta, jolla juurikkaan 
lehtisairauksia on mahdollista tunnistaa juuri-
kaskasvustosta Euroopassa. Sovellukseen voi 
tutustua sivuilla https://www.isip.de/ Rüben-
blatt-Scan tai suoraan Google Play -kaupasta. 
Tämän kehittyneen teknologian avulla voidaan 
tehokkaasti ja nopeasti arvioida sairauksien ja 
muiden stressioireiden laajuutta sekä niiden 
negatiivisia vaikutuksia sadon laatuun ja mää-
rään peltomittakaavassa. Lisäksi voidaan tehdä 
jo saadun tiedon perusteella torjuntapäätöksiä ja 
satoarvioita. 

Tällä kertaa kongressissa oli useampia puhujia 
myös Euroopan ulkopuolelta. Heidän esityksen-
sä olivat hyvin vaikuttavia ja yksi 
heistä oli David Tarkalson Idahos-
ta. Hän kuvasi yleisesti kuivuuden 
vaikutusta kasvinviljelyyn USA:ssa 
ja erityisesti sitä, miten kuivuus on 
lisännyt kasteluntarvetta juurik-
kaalla Idahossa. Hän esitteli tuloksia pitkäaikai-
sesta koesarjasta, joissa useampia eri sadetus-
menetelmiä (pintasadetusta ja tihkukastelua) 
oli vertailtu juurikaskasvustossa. Sadetusta oli 
käytetty koko kasvukauden ajan ja useamman 
kerran viikossa. Koesarjassa tarkasteltiin ko-
konaishaihduntaa, vedenkäytöntehokkuutta ja 
niiden suhdetta juurisatoon. Koetulokset osoitti-
vat, ettei sadetusmenetelmällä ollut merkittävää 
eroa, sen sijaan sadetettavalla vesimäärällä pys-
tyttiin säätelemään selvästi juurisatoja. Tarvit-
tava vesimäärä koeolosuhteissa maksimaalisen 
juurikassadon (80 t/ha) saavuttamiseksi oli noin 
600 mm vettä. Koetulosten perusteella voidaan 
tulevaisuudessa laskea ja säädellä juurikkaalle 
annettavan vesimäärän tarvetta, kun paikallinen 
kokonaishaihdunta ja vedenkäytöntehokkuus 
on määritetty. 

Juurikkaan vedentarpeen kautta myös maa-
peräasiat olivat esillä kongressin esityksissä ja 
postereissa. Nottinghamin Yliopistolta oli use-
ampikin nuori tutkija esittelemässä tutkimustu-
loksia. Heistä Jennifer Bussel esitteli tutkimustu-
loksia eräästä juurikkaanviljelyn perusasiasta: 
hyvälaatuinen kylvöpohja ja siemenen riittävä 
kosketus maaperään kosteuden saamiseksi on 

tiedostettu tärkeäksi asiaksi jo pitkään. Maa-
perän läpinäkymättömyys asettaa tämän asian 
tarkastelulle kuitenkin haasteita. Nottinghamin 
yliopistossa tähän asiaan pyrittiin löytämään 
ratkaisuja kolmen vuoden tutkimusprojektilla. 
Tutkimuksen aikana 73 peltolohkolta otettiin 
maanäytteitä ja -mittauksia heti kylvön jälkeen. 
Tuloksia ja näytteitä analysoitiin niin tilastolli-
sesti kuin laboratoriossakin. Tulosten perusteel-
la siemenen maakontakti on tärkeä ominaisuus 
ja siihen voimakkaimmin vaikuttivat maaperän 
tiheys, maapartikkeleiden koko ja siemenen kä-
sittely. Maaperän tiheyden kasvaessa siemenen 
kosketus maaperään lisääntyy, mutta veden ja 
ilman saatavuus voivat heiketä. Maapartikke-
leiden koolla oli merkittävä vaikutus tasaiseen 
itämiseen. Siemenen ominaisuuksista siemenen 
pilleröinti paransi siemenen maakontaktia yli 

puolella pilleröimättömään sieme-
neen nähden.

Viljelykierto herättää paljon kes-
kustelua meillä Suomessa, mutta 
niin myös Euroopassa. On yleisesti 

todettu fakta, että juurikas reagoi herkästi pit-
kään monokulttuuriviljelyyn. Näin ollen tietä-
mys eri viljelykiertomenetelmien hyödyistä ja 
mahdollisista negatiivisista puolista onkin hy-
vin tärkeää juurikkaan satotason kehittymisen 
kannalta. Tästä asiasta oli kongressissa puhu-
massa Heinz-Josef Koch Göttingenistä, Saksas-
ta. Vuodesta 2010 lähtien käynnissä olleessa vil-
jelykiertoprojektissa on selvitelty viljelykierron 
vaikutusta niin koealueilla, kuin ihan käytännön 
viljelyksiltä saaduilla tuloksilla. Saksassa vil-
jelykierrossa juurikkaan esikasvina on 75 %:lla 
syysvehnä. Tämän jälkeen yleisin on syysohra ja 
sitten kevätkylvöiset viljat ja maissi. Hyvin pie-
nellä osalla lohkoista esikasvina on jokin muu 
kasvi. Kuitenkin tutkimuksissa oli todettu, että 
suurimmat juurikassadot saatiin, kun esikasvi-
na oli herne. Herneen esikasviarvoa ei nostanut 
niinkään sen typpeä lisäävä vaikutus maahan, 
vaan sen positiivinen maata kuohkeuttava vai-
kutus. Yleisin viljelykierron pituus juurikkaalle 
Saksassa on neljä vuotta. Tutkimuksissa oli ver-
rattu 2-, 3- ja 4-vuotista viljelykiertorytmiä. Tu-
losten perusteella ei voitu selkeästi esittää eroja 
kiertojen pituuden merkityksestä sadon kas-
vuun. Tätä selkeää vaikutuksen puutetta perus-
teltiin ankeroislajikkeiden yleistymisellä ja sillä, 
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ettei ankeroislajikkeiden satotaso ole sama kuin 
tavanomaisten lajikkeiden satotaso. Saksan olo-
suhteissa juurikaan kanssa samassa viljelykier-
rossa oleva maissi asettaa haasteita niin maape-
ränkunnon kuin maalevintäisten sairauksienkin 
vuoksi. Muiden esikasvien osalta tällaisia ongel-
mia ei havaittu.

Esitelmäosiossa, jossa käsiteltiin jalostuksen 
keinoja kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvi-
en asettamien haasteiden kohtaamiseen Mark 
Stevens BBRO:sta, Englannista, piti esitelmän 
todennäköisistä seurauksista, joita ilman neo-
nikotinoidipeittausta olevien siementen käyttö 
juurikkaanviljelyssä kohtaa. Hän puhui asioista 
omien kokemustensa perusteella. Eurooppa-
laiset sokerijuurikkaan viljelijät ovat tottuneet 
20-vuoden ajan käyttämään neonikotinoideilla 
peittatuja siemeniä, joissa peittaus on antanut 
suojan monia tuholaisia, kuten ripsiäisiä, kirvo-
ja ja kuoriaisia vastaan. Nyt 2018 huhtikuussa 
nämä aineet kuitenkin kiellettiin EU:n alueella, 
myös sokerijuurikkaalta, vaikka sokerijuurikas 
ei kuki eikä tuota mesikastetta, joka houkuttelisi 
mehiläisiä ja näin vaikuttaisi mehiläisiin vahin-
gollisesti. Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että täy-
sin korvaavaa vaihtoehtoa on vaikea saada lyhy-
ellä aikavälillä. Toki vaihtoehtoja on jo kartoitet-
tu aiemminkin, mutta mikään niistä ei ole yhtä 
tehokas. Nyt ykkösprioriteettina onkin tehdä 
tiivistä yhteistyötä Euroopan laajuisesti uusien 
menetelmien ja viljelytekniikoiden löytämiseksi 
sektorin tilannetta helpottamaan.  

Sokerijuurikaan jalostus on pitkäjänteistä ja 
haastavaa työtä, sillä uuden lajikkeen jalosta-
minen ja sen markkinoille saaminen vie noin 
10 vuotta. Tämän päivän haasteisiin on pitänyt 
varautua jo vuosia sitten. Sokerijuurikkaan ja-
lostuksesta kongressissa oli useampiakin esi-
tyksiä. Juurikkaan jalostuksesta muuttuvaan 

ympäristöön oli kertomassa Axel Schechert. Esi-
tyksessään hän kertoi jalostustyöstä BNYVV:tä 
eli keltaviroosia vastaan, joka aiheuttaa juurik-
kaalla rhizomaniaa. Tämä tauti on saanut uu-
sia muotoja Euroopassa ja aiheuttanut sadon 
alenemista useilla alueilla. Jalostus on hakenut 
uutta materiaalia juurikkaan villeistä sukulais-
muodoista ja molekyylibiologian keinoin tautiin 
vaikuttavien geenien tapoja reagoida on tutkittu 
tarkasti. On todettu, että kestävyyden säilyttä-
miseksi on jalostuksen lisäksi käytettävä muita-
kin viljelyteknisiä toimenpiteitä.  Toinen mielen-
kiintoinen jalostuksen kohde on ollut juurikkaan 
typpipitoisuus. Jalostuksen myötä juurikkaista 
mitattava Amino-N pitoisuus on laskenut. On 
tutkittu, voidaanko Amino-N pitoisuutta mita-
ta liukoisen typpipitoisuuden kautta ja näiden 
kahden typpipitoisuuden välillä on löydetty 
selvä ja voimakas korrelaatio. Näin ollen juurik-
kaan typpipitoisuutta voitaisiin seurata myös 
NIR-menetelmillä ja sitä kautta juurikaan koko 
typpipitoisuutta voitaisiin jalostaa ja juurikkaan 
typenkäyttöä voitaisiin edelleen tehostaa.

Suurin osa kylvösiemenestä on enemmän tai 
vähemmän esikäsiteltyä nopeamman taimet-
tumisen takaamiseksi. Esikäsitelty siemen me-
nettää itävyyden, jos se varastoidaan väärin.  
Martijn Leijdekkers Hollantilaisesta sokerijuuri-
kaan tutkimuskeskuksesta (IRS) kertoi tuloksia 
kaksivuotisesta selvityksestä, jossa oli haettu 
toimivaa ratkaisua esikäsiteltyjen siemenien 
varastointiin. Säilytys olojen liiallinen kosteus 
oli pahin itävyyttä heikentävä tekijä. Parhaaksi 
menetelmäksi siementen säilytykseen todettiin 
siementen varastoiminen tiiviisti suljettavaan 
astiaan, jonka sisällä on kosteutta vähentävää 
silikageeliä. Hollannissa viljelijöille on tulosten 
innoittamana jaettu erillisiä säilytysastioita, jot-
ka on varustettu silikageelityynyllä.

SjT:ltä kongressiss esillä olleiden postereiden otsikot:
“Effect of fleece cover to sugar beet yield and quality”, Sakari Malmilehto
“Lighting up the sugar beet”, Susanna Muurinen, Sakari Malmilehto, Marja Turakainen
”Survey of nutrient status of sugar beet in Finland”, Susanna Muurinen
“Phosphorous use on sugar beet in Finland” Susanna Muurinen, Sakari Malmilehto, Marja Turakainen
“Biochar addition to sugar beet soils” Sakai Malmilehto, Susanna Muurinen, Marja Turakainen
”Different tillage systems effects on sugar beet farming in Finland”, Sakari Malmilehto
“Effect of lime with different dozes, tillage systems and varieties”, Sakari Malmilehto
“Beet cyst nematode density in Finland”, Marja Turakainen, Susanna Muurinen
”Can we affect Aphanomyces by increasing Ca fertilizer?” Marja Turakainen, Susanna Muurinen
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Nordzucker perusti vuonna 2017 viisi 
asiantuntijaryhmät, joita ovat lajike-, 
nosto/aumaus-, lannoitus/muokka-

us-, kasvinsuojelu- ja luomuryhmä. Ryhmissä 
on 5-10 henkeä. Asiantuntijat on koottu lähinnä 
Nordzukerin henkilökunnasta ja heidän lisäk-
seen ryhmissä on myös asiantuntijoita Pohjois-
maiden tutkimuslaitoksista (NBR, SjT). Asian-
tuntijaryhmien tärkein tavoite on edistää tie-
tojen vaihtoa ja saada uusia ideoita siitä, miten 
sokerijuurikkaan viljelyä voidaan tehostaa. Asi-
antuntijaryhmillä on myös mahdollisuus ehdot-
taa ajankohtaisia kokeita ja hankkeita ylemmälle 
ohjausryhmälle. Kerromme lehdessä vähän ryh-
mien toiminnasta ajankohtaisuuden mukaan. 
Kasvukaudella 2018 aktiivisinta toimintaa on 
ollut kasvinsuojeluryhmällä. 

Kasvinsuojeluryhmän tutkimus 2018
Vuoden 2018 tärkein tutkimuskohde on juurik-
kaan Force-peittauskokeen järjestäminen kaikis-
sa Nordzuckerin maissa. Suomessa koe käynnis-
tyi Piikkiössä 28.4.2018, jolloin viljelijä kylvi heh-
taarin alan lohkosta Force-peitatulla siemenellä 
ja lopun lohkosta Cruiser-peitatulla siemenellä. 
Lajikkeena oli Selma (KWS). Riviväli oli 46 cm 
ja siemenväli 24 cm. Sucroksen konsulentit te-
kivät kirppavioitusarvostelun ja taimilaskennat 
lohkolla 14.5. ja 23.5. 2018. Taimet laskettiin 2 x 8 
rivimetriltä kolmesta kerranteesta.

Kevät oli erittäin lämmin ja kuiva, joten olosuh-
teet olivat suotuisat tuholaisten esiintymiselle. 
Aaltojuovakirppaa esiintyi pellolla melko run-
saasti ja myös jonkin verran juurikaskirppaa 
(kuva 1). Koska kirppapaine oli kova, lohkolla 
tehtiin kaksi torjuntaruiskutusta rikkakasviruis-
kutuksen yhteydessä ja yksi erikseen sekä Force- 

Expert Teams 
– Nordzuckerin asiantuntijaryhmät

että Cruiser-peitatulle juurikkaalle toukokuun 
puolessa välissä ja toukokuun lopulla. Nämä 
ruiskutukset torjuivat myös juurikaskärpäsen 
toukan, joten vioitusta esiintyi lohkolla hyvin 
vähän. 

Molemmilla taimilaskentakerroilla Force-peit-
tauksella oli enemmän taimia kuin Cruiser-peit-
tauksella (taulukko 1). Taimimäärä jäi kuitenkin 
alhaiseksi koko lohkolla, koska pellon pinta 
kuorettui kylvön jälkeen, eikä vesisateita Piik-
kiössä saatu kevään aikana (kuva 2 ja 3). Kuol-
leita taimia ei havaittu laskentariveissä. Cruiser-
peittaus torjui kirpat melko tehokkaasti, mutta 
Forcella vioituksia oli huomattavasti enemmän  
(taulukko 1). On hyvin todennäköistä, että 
Force-peittausta joudutaan täydentämään ruis-
kutuksilla. Syksyllä kokeesta nostetaan sato 
molemmista käsittelyistä. Nordzucker-maiden 
Force-peittauskokeiden tulokset/kokemukset 
kerätään yhteen ja ne esitellään seuraavassa ryh-
män kokouksessa. 

Taulukko 1. Taimimäärä hehtaarilla.

 Force-
peittaus

Cruiser-
peittaus

Taimimäärä 14.5.2018 39 394 33 961

Taimimäärä 23.5.2019 43 470 39 394

Taulukko 2. Silmämääräinen kirpan vioitusten 
arvostelu. Asteikko 0–10: 0=ei minkäänlaista 
vioitusta, 10=lehdet täysin kirpan tuhoama.

 Force-
peittaus

Cruiser-
peittaus

Kirpan vioitus 14.5.2018 2,4 0,8

Kirpan vioitus 23.5.2019 2,8 1,3
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Force peittausaineena
Force on peittausaine tuhohyönteisten torjumi-
seksi. Sen tehoaine on teflutriini, jota on lisätty 
12 g siemenyksikköä kohden. Tehoaine liukenee 
siemenestä maahan tehoten maatuholaisiin, jot-
ka vioittavat juurikkaan juuristoa ja alkeisvartta 
taimivaiheessa. Koska se ei ole systeeminen eli 
ei liiku kasvissa kuten neonikotinoidit, se ei te-
hoa lehtiä vioittaviin tuhohyönteisiin. Force so-
pii erityisesti pelloille, joissa on ollut ongelmia 
maatuholaisten kanssa.

Marja Turakainen ja Fanni Heinonen

Kuva 1. Kirppoja oli runsaasti ja ne vioittivat 
Force-peitatun juurikkaan lehtiä.

Kuva 2. Kuorettuminen ja kuivuus laskivat taimilukua. Force-peitattu kasvusto 
26.5.2018.

Kuva 3. Kevään rankkasateen vuoksi sekä 
Force- että Cruiser-peitatulla siemenellä 
kylvetyssä kasvustossa on yhtä lailla aukkoi-
suutta (14.8.2018).

Force-peittaus

Cruiser-peittaus
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Edenhall ja Strube järjestää nostonäytöksen
Helsingbyssä 11.10.2018 klo.14:00.
Nostamme Struben uutta laijiketta Celcius 
6-rivisella Vervaet 17T koneella.
Nostonäytöksen jälkeen 
tarjoamme makkaraa 
ja kahvia.

Edenhall och Strube ordnar 
maskindemonstration i Helsingby 

den 11.10.2018 kl.14:00. 
Strubes nya sort Celcius skördas 

med 6-radiga Vervaet 17T. 
 Efter maskindemonstrationen 
 bjuds det på korv och kaffe.

Vervaet 17T demo Struben peltopäivillä Helsingbyssä. 
Vervaet 17T  demo på Strubes fältdag i Helsingby.

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

EDENHALL.fi
Meiltä saat kaikki tarvittavat koneet sokerijuurikkanviljelyä varten!

EDENHALL Nostokoneita

Kylvökoneita
Riviharoja

Paikalla:  På plats:
Strube: Markus Sjöholm & Niels Borre
Edenhall.fi: Torbjörn Nyberg & Sebastian Lindqvist

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

  

1919 – 2019GOING

 2008 GRIMME Maxtron 620

Varastonr. 6047
Ha 2411

Grimme 
Skandinavien

QUALITY
APPROVED

 2013 GRIMME Maxtron 620 II

Varastonr. 6674
Ha 1602

 2009 GRIMME Maxtron 620

Varastonr. 7220
Ha 4500 EUR 120.900

 2007 Holmer Terra Dos T3

Varastonr. 6765
Ha 1215 130.200

 2012 GRIMME Rexor 630

Varastonr. 7279
Ha 3554

 2012 GRIMME Maxtron 620 II

Varastonr. 7260
Ha 3512 EUR 194.700
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Kestävyys on käsite, joka nousee nykypäi-
vänä esiin monenlaisissa yhteyksissä. 
Myös elintarviketeollisuuden osalta tuo-

tannon kestävyys on hyvin keskeisessä roolissa, 
sillä nykykuluttajat haluavat ostaa kestävästi 
tuotettuja elintarvikkeita. Jotta tuotteen voidaan 
sanoa olevan kestävästi tuotettu, täytyy tuotteen 
kaikkien raaka-aineiden osalta varmistaa tuo-
tantoketjun jokaisen lenkin kestävyys.

Kuten Euroopan muutkin sokerintuottajat, 
myös Nordzucker-konserni on vastannut mark-
kinoiden kestävyysvaatimuksiin. Jotta tuotan-
non ja tuotteen kestävyys voidaan varmentaa, 
tarvitaan siihen yhteinen mittari: meidän tapa-
uksessamme SAI-sertifikaatti. SAI (Sustainable 
Agriculture Initiative) on kestävän maatalouden 
katto-organisaatio, joka todentaa ja mittaa kestä-
vyyttä ja sen tasoa eri puolilla maailmaa eri maa-
talouden toimialoilla. Sertifikaatista ja sertifioin-
tiprosessista kerrottiin enemmän Juurikassaran 
numerossa 2/2017.

Toteuttaminen auditointien avulla
Syyskuun 2017 aikana satunnaisesti valituilla 
37 tilalla käytiin tekemässä ensimmäinen au-
ditointikäynti, jossa keskusteltiin kestävyyden 

Tuotamme sokeria 
kestävällä tavalla

– Sucrokselle myönnettiin  
SAI-sertifikaatti

eri aihealueista ja käytiin läpi tilan asioita nii-
hin liittyen. Tämän jälkeen tulokset raportoitiin 
SAI:lle. Seuraavaksi oli toisen auditointikier-
roksen vuoro, jolla vahvistettiin ensimmäisen 
kierroksen tulosten paikkansapitävyys. Toiselle 
kierrokselle mukaan valikoitui satunnaisesti 
yhdeksän tilaa, joilla vierailimme ulkoisen au-
ditoitsijan ja Nordzucker-konsernin kestävyy-
destä vastaavan henkilön kanssa marraskuun 
2017 aikana. Käynnin sisältö oli vastaavanlainen 
kuin ensimmäiselläkin auditointikierroksella. 
Kierroksen jälkeen ulkoinen auditoitsija raportoi 
tuloksistaan SAI:lle, jonka jälkeen jäimme odot-
tamaan tuloksia jännityksellä. 
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Hieno tulos ja tekijät sen takana 
SAI-auditoinnin tulokset noudattavat urheiluki-
soista tuttua asteikkoa: kulta, hopea ja pronssi. 
Suomen tulokseksi saatiin 44,4 % kultaa ja 55,6 % 
hopeaa. Myös muissa pohjoismaissa saadut tu-
lokset olivat kullan ja hopean yhdistelmiä. Liet-
tuassa ja Slovakiassa tulos painottui pääasiassa 
hopealle. 

Suomen tuloksen takana olivat valtavan hyvin 
paikallisia lainsäädäntöjä ja SAI:n vaatimuksia 
noudattavat viljelykäytännöt. Muutamat audi-
tointikeskusteluissa esille nousseet aiheet olivat 
sellaisia, joiden osalta Suomen paikallinen lain-
säädäntö ei ollut yhtä tiukka kuin SAI:n vaati-
mukset. 

Tankkausolosuhteisiin kiinnitettiin auditoinnis-
sa erityistä huomiota. Polttoainesäiliöiden tyy-
pille ja niiden ympäristölle annetut vaatimukset 
olivat hyvin tiukat, ja ne eivät kaikilla tiloilla 
täyttyneet. Säiliöiden olisi pitänyt olla poikkeuk-
setta kiinteällä alustalla, joka olisi jatkunut myös 
koko tankkausalueelle, eli käytännössä esimer-
kiksi tankattavan työkoneen polttoainesäiliölle 
asti. Pääosin säiliöt olivat kyllä betonilaatalla, 
mutta se oli vain itse säiliön kokoinen, kuten 
Suomessa on perinteisesti vaadittu. Kasvinsuo-
jeluvarastot täyttivät kriteerit hienosti, mutta 
erilaisia informaatiokylttejä ja toimintaohjeis-
tuksia, joita SAI:ssa vaadittiin, ei varastoista juu-
ri löytynyt. Myös virallisen ensiapukoulutuksen 
puuttuminen vaikutti pisteytykseen, vaikkei sitä 
suomalaisilta yksityisiltä maatalousyrittäjiltä 
vaaditakaan.

Huolimatta muutamista puutteellisuuksista 
saamme kuitenkin olla erittäin tyytyväisiä tu-
lokseemme. Vaatimukset olivat kovat, ja niihin 
nähden pärjäsimme hienosti. Täytyyhän sitä joi-
tain kehitettävääkin olla!

Tunnustusta viljelijöillemme 
Sertifiointi on vuoden 2017 loppuun mennessä 
toteutettu kaikissa Nordzucker-konsernin seit-

semässä maassa. Kestävyyden sertifiointi on 
saanut huomiota myös asiakkaidemme tahoil-
ta: esimerkiksi Coca-Cola on julkaissut omassa 
viestinnässään artikkelin Nordzuckerin pa-
nostuksesta juurikkaan viljelyn kestävyyteen. 
Myös Mars, Unilever ja PepsiCo ovat osoittaneet 
arvostuksensa panostustamme kohtaan. Sertifi-
kaattimme on Suomessa voimassa alkuvuoteen 
2021 asti, joten se uusitaan viimeistään loppu-
vuonna 2020, mikäli viljelijäjoukko ei muutu 
merkittävästi aiemmin.

Onnittelut ja kiitos hienosta tuloksestamme 
kuuluu koko viljelijäjoukollemme, joka viljelee 
sokerijuurikasta yhteisiä pelisääntöjä noudat-
taen! Erityiskiitokset haluan kuitenkin osoittaa 
kaikille tiloille, joiden kanssa teimme yhteistyö-
tä auditointeihin liittyen. Olitte valtavan yhteis-
työkykyisiä ja vieraanvaraisia. Kiitos ajastanne 
ja vaivannäöstänne! 

Fanni Heinonen
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Kesä on ollut hyvin poikkeuksellinen – 
myös siinä mielessä, että kaikki tilan 
työt olivat tänä kasvukautena myöhäs-

sä. Juurikkaat pääsivät tilalla kylvöön 14.–17.5., 
joka oli hiukan myöhäinen ajankohta tavan-
omaiseen verrattuna. 

– Kylvöt myöhästyivät, koska pellot olivat erittäin 
epätasaisessa kunnossa. Niitä oli pakko tasoittaa ja 
muokata huolella ennen kylvämistä, Ritamäki kertoo. 

Kuivan ja kuuman kesän ansiosta juurikasisäntä 
on opetellut sadettamista. Ensimmäisen sadetus-
kierroksen hän aloitti touko-kesäkuussa. Juurikas 
ei vielä tuolloin ollut kaikilta osin lähtenyt tai-
mettumaan, joten sadettamista käytettiin apuna 
taimettumiseen. Jälkikäteen ajateltuna sadettami-
nen olisi ollut tarpeen aloittaa aiemmin. Laittei-
den hankinta ja niiden käytön opettelu verottivat 
kuitenkin sadettamisen etenemistä alussa. 

Juhannuksen sateet auttoivat vihdoin loput vie-
lä taimettumattomat juurikkaat pintaan. Yhteen-
sä kasvukauden aikana on luonnon sateita tullut 
vain viitisen kertaa noin 5–15 millimetriä. Siksi 
sadetuskierroksia on tilalla tehty kesän aikana 
kaksi lähes kaikille pelloille. 

Kuiva kasvukausi  
– uudet haasteet

Vuoden 2018 juurikasisäntä Ilkka Ritamäki kertoi 
kuulumisiaan kuluneelta kasvukaudelta, joka on jälleen ollut 
poikkeuksellinen. Ritamäki viljelee 73 hehtaarin juurikasalaa 
Forssassa. Hän on viljellyt juurikasta vuodesta 2014, ja sinä 

aikana pinta-ala on kasvanut 12 hehtaarista pikku hiljaa 
nykyiseen laajuuteen.

– Savimailla näkyi vielä viime syksyn ja talven mär-
kyyden jättämät jäljet, sillä kun ensimmäisen kerran 
kastelimme peltoja, huomasin, että maan pinnasta 
noin 20 senttiä oli aivan rutikuivaa, sitä syvemmällä 
maa oli todella märkää. Kun pinnan sai kostumaan 
ensimmäisellä sadetuksella, se kostui hyvin. Elokuun 
kasteluissa taas maa on ollut pinnalta märkää ja sy-
vemmältä kuivaa, Ritamäki kertoo. 

Paikoin kasteluveden saaminen kasteltavalle 
lohkolle asti on vaatinut ojien ja uusien kaste-
lukanavien kaivamista sekä veden pumppaa-
mista pitkienkin matkojen päästä. Pisin matka 
vesilähteestä kasteltavalle lohkolle oli kolme 
kilometriä. Ritamäen ja hänen kahden naapuri-
viljelijänsä peltoja on kasteltu samoista kanavis-
ta kasvukauden aikana. Näillä kolmella tilalla 
on ollut käytössä kesän aikana yhteensä viisi 
sadetuslaitetta. Yhteistyö on ollut kannattavaa, 
mutta erilaisten pumppujen, letkujen ja itse kas-
telulaitteiden yhteensovittaminen on vaatinut 
jos jonkinlaisia adaptereita.

Kuivuudesta johtuen myös rikkakasvien taimet-
tuminen oli vaihtelevaa: paikoin enemmän, pai-
koin vähemmän. Koska rikkoja taimettui alussa 
hyvin harvalti, se houkutteli odottamaan ruis-

Juurikasisännän rivit
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kutuksen kanssa, jotta olisi mahdollista torjua 
isompi määrä rikkoja samanaikaisesti.

– Ruiskutuksen aikaan kyllä näki, että nyt pitäisi läh-
teä pellolle, mutta jäin kuitenkin odottamaan sateita, 
jotta saisin ruiskutettua kaikki pellot kerralla. Heti 
olisi pitänyt lähteä eikä miettiä sitä, saako kaiken var-
masti hoidettua kerralla, Ritamäki miettii nyt. 

Odottelun vuoksi osa rikkakasveista oli ruiskut-
tamaan lähtiessä jo liian suuria, eikä niitä saanut 
talttumaan koko kesänä. Lisäksi kuivuus teki 
rikkakasveista hyvin kestäviä, mikä heikensi 
torjunta-aineiden tehoja niihin. Rikkaruisku-
tuksia tehtiin yhteensä kolme kertaa, kuten on 
ollut tilalla tapana yleensäkin. Torjuntatulos oli 
lopulta kuitenkin kohtuullisen hyvä. Savikkaa 
on jäänyt pellolle laikuiksi paikoitellen, ja sau-
nakukkaa on siellä täällä jonkun verran.

– Huomasin sellaisen asian, että mitä paremmin pel-
to oli sadetettu, sitä enemmän saunakukkaa esiintyy. 
Kuivassa maassa savikka menee kasvussa selkeästi 
ohi juurikkaan, kastellussa maassa taas juurikas päi-
hittää savikan kirkkaasti, Ritamäki kertoo. 

Tuholaisten esiintyminen juurikaspelloilla on 
ollut tänä vuonna runsasta. Ritamäen pellot kui-

tenkin säästyivät juurikaskärpäsen vioituksilta, 
joten tuholaistorjuntoja ei tarvinnut alkukesästä 
tehdä. Gammayökkönen sen sijaan vioitti myös 
Ritamäen juurikkaita, joten ne hän ruiskutti yh-
den kerran rikkaruiskutusten jälkeen.

Lehtitautia alkoi esiintyä kasvustoissa tänä 
vuonna melko myöhään. Elokuun viimeisellä 
viikolla Ramularia-laikkuja näkyi kasvustossa 
siellä täällä myös ylälehdillä. Ritamäki aikoo 
siksi tehdä tautitorjuntaruiskutuksen pelloilleen 
elokuun viimeisten päivien aikana.

Kuten varmasti monilla tiloilla tänä vuonna, 
myös Ritamäen on vaikea ennustaa, minkälai-
nen sato on tulossa. 

– Joistain kohdista on tänä vuonna luultavasti tulos-
sa ihan ennätyssadot, joistain kohdista taas todella 
huono. Kokovaihtelua on paljon myös lohkojen sisäl-
lä: osa juurikkaista on jalkapallon kokoisia, osa pork-
kanan. Hieman jännittää, miten nostokone reagoi eri 
kokoisiin juurikkaisiin, Ritamäki pohtii. 

Nostotyön Ritamäelle tekee Hämeen Helppo 
Nosto, jonka toiminnassa isäntä on itsekin mu-
kana. Ritamäki on alusta alkaen ollut juurikkai-
den omakuljettaja, ja aikoo myös jatkossa ajaa 

Vuoden juurikasisäntä on tänä 
vuonna opetellut sadettamista. Lähes 
kaikki pellot on kasteltu kesän aikana 
kahteen kertaan.
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Susanna Söderlund ja Fanni Heinonen

Juurikkaan koko vaihtelee suuresti jopa sa-
malla rivillä. 

Gammayökkönen vioitti myös 
Ritamäen juurikkaita, joten hän 
torjui tuholaiset kertaalleen.

juurikkaat itse. Puhdistusta varten hän hankki 
jo vuodelle 2017 puhdistuskuormaajan. Tule-
valle syksylle hän kuitenkin kaipasi toiminta-
varmempaa ja isolle mittakaavalle sopivampaa 
vaihtoehtoa. Juuri Tanskasta käytettynä hankit-
tu Thyregod TR7 -puhdistuskuormaaja toivotta-
vasti tulee täyttämään nuo vaatimukset. 

Ritamäen tilalla kylvetään juurikas yleensä kaksi 
kertaa peräkkäin samalle pellolle, ja sen jälkeen 
paikka vaihtuu. Vaihtomaata löytyy hyvin, sillä 
hän tekee yhteistyötä lähialueen porkkananvil-
jelijöiden kanssa. 

– Annan omia peltojani heille viljeltäväksi ja saan 
vastaavasti heiltä maita juurikkaalle. Juurikas kiertää 
paljon isommalla alueella kuin vain omilla pelloillani, 
Ritamäki sanoo. 

Poikkeuksellisen kuiva kasvukausi on tuonut ti-
lan käytäntöihin monia uusia haasteita. Nyt kun 
kastelulaitteisiin on tilalla investoitu, on samalla 
varauduttu jo valmiiksi vastaavanlaisiin kuiviin 
kasvukausiin. Tästä haastavasta kasvukaudes-
ta on selvitty olosuhteisiin nähden hyvin. Lop-
pukasvukausi on kuitenkin vielä edessäpäin, 
ja vasta nostojen ja juurikastoimitusten jälkeen 
saamme nähdä varsinaisen lopputuloksen.

Juurikkaan rooli on Ritamäen tilalla iso, ja hän 
on valmis vielä suurentamaan juurikasalaa, jos 
hintakehitys on otollinen.   
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Viimevuoden Megalab-näytteiden kerä-
yksestä saatiin hyviä tuloksia ja paljon 
hyödyllistä tietoa. Megalab-näytteiden 

vapaaehtoinen keräys toteutettiin myös tänä 
vuonna. Sucros ja Yara tarjosivat jokaiselle juu-
rikkaanviljelijälle mahdollisuuden toimittaa 
maksuttoman lehtinäytteen analysoitavaksi 
Englantiin. Näytteitä tuli huomattavasti vähem-
män kuin viime vuonna, vain noin 120 näytettä. 
Keräyksen yhteydessä toteutettuun kyselyyn 
lohkojen viljavuustiedoista ja käytetyistä lan-
noitteista kertyi vastauksia noin 60. 

Juurikasmaiden viljavuusarvot
Viljavuusarvot juurikaslohkoilla olivat hyvät. 
Kevyitä- ja savimaita oli noin puolet ja puolet. 
Taulukosta 1 voidaan tarkastella keskimääräi-
siä viljavuusarvoja kyseisen jaottelun mukaan. 
Lukujen mukaan lohkot tuntuivat olevan kun-
nossa. Savimaiden alhainen kaliumpitoisuus 
oli tosin hienoinen yllätys. Taulukkoon on mer-
kitty myös keskimääräisille viljavuusarvoille 
suositeltavat lannoitemäärät (kg/ha). Koska 
savimaiden kaliumpitoisuus oli alhainen, myös 
suositeltava kalilannoituksen määrä on suuri. 
Koska juurikas on yleensä viljelykierrossa ainut 
”suolaa sietävä” kasvi on ymmärrettävää, että 
maaperän Na-pitoisuudet ovat alhaisia. Juurikas 
kestää suolaa ja myös hyötyy siitä. Fosforipitoi-
suudet olivat keskiarvoiltaan korkeita ja sen täh-
den myös fosforin käyttösuositus on alhainen. 
Rikkipitoisuus maassa näyttää olevan hyvää 

Megalab-
tulosten 

tulkintaa 2018

luokkaa. Hivenravinteista Mn- ja B- pitoisuudet 
näyttäisivät olevan lisälannoitusta vaativalla 
tasolla. On muistettava, että nyt puhutaan pel-
kästään keskiarvoista, jolloin mukaan mahtuu 
viljavuusarvoja laidasta laitaan. Tästä syystä 
olisi hyödyllistä käyttää myös kasvianalyysejä 
viljavuusnäytteiden tueksi. 

Juurikasmaiden lannoitus ja 
ravinnepitoisuus
Lehtinäytteitä kerättiin kesäkuun lopun ja hei-
näkuun alun välisenä aikana, jolloin juurikkaan 
olisi pitänyt olla jo kovassa kasvussa. Juurikkaat 
olivat ehtineet kasvaa noin 50–60 päivää keräyk-
seen mennessä. Kasvukausi 2018 oli kuitenkin 
poikkeuksellinen juurikkaan kehityksen kan-
nalta ja kasvukauden kuivuus rajoitti monin pai-
koin juurikkaan kasvua jopa elokuulle asti. Heti 
kylvöistä alkanut kuivuus rajoitti myös lannoit-
teiden liukenevuutta ja vielä elokuussakin, juu-
rikkaita maasta pois nostettaessa, lannoite saat-

LehtilannoitusohjeetLehtiAsiakas SUCROS OY
MAAKUNNANTIE 4PL 210
FI-27820 SAKYLAFINLAND

Jakelija YARA - FINLAND

NäyteNäyteNäyteNäyte SJT 353217
Tulkinta Tulkinta Tulkinta Tulkinta 
laadittulaadittulaadittulaadittu

29/06/2018
NäytenumeroNäytenumeroNäytenumeroNäytenumero E275851/06

KasviKasviKasviKasvi sokerijuurikas

AnalyysitAnalyysitAnalyysitAnalyysit TulosTulosTulosTulos OhjearvoOhjearvoOhjearvoOhjearvo TulkintaTulkintaTulkintaTulkinta
KommentitKommentitKommentitKommentitN (g/kg dm)

43.50 40.00 Normaali Ei lannoitustarvettaP (g/kg dm)
3.31 3.50 melko matala Harkitse YaraVita Solatrel 5 l/ha + 200l vettä/ha

K (g/kg dm)
62.21 35.00 Korkea Ei lannoitustarvetta

Mg (g/kg dm)
10.73 3.00 Korkea Ei lannoitustarvetta

Ca (g/kg dm)
14.76 7.00 Normaali Ei lannoitustarvettaS (g/kg dm)
1.85 2.00 melko matala YaraVita Thiotrac 300 5l/ha + 200l vettä/ha

Mn (mg/kg dm)
24.5 35.0 Matala YaraVita Mantrac 2 l/ha + 200 l vettä/ha

B (mg/kg dm)
34.1 35.0 melko matala YaraVita Bortrac 150, 2 l/ha + 200l vettä/ha

Cu (mg/kg dm)
16.7 7.0 Normaali Ei lannoitustarvettaFe (mg/kg dm)
804 50 Korkea Ei lannoitustarvetta

Zn (mg/kg dm)
35.4 20.0 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.

Taulukko1. Keskimääräiset viljavuusarvot vuoden 2018 Megalab-näytelohkoilta. Suositus kuvaa keskimääräisille arvoille kohdistettua lannoitesuositusta.
pH K Na P Mg Ca Mg:Ca B Cu Zn S Mn
6,7 205 20 41 162 2297 1.17 0,8 5,9 3,6 18 21

Korkea Hyvä
Huonon-

lainen
Korkea Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Hyvä Välttävä

Suositus 7 60a 80-100 14a 20 1:8 0,5 0,3 20-50 2
6,8 171 27 29 211 3203 1.18 1,1 7,8 2,3 21 17

Hyvä Välttävä
Huonon-

lainen
Korkea Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Hyvä Välttävä

Suositus 7,2 180a 80-100 14a 20 1:8 0,5 0,3 20-50 2
a ympäristökorvauksen mukainen suositus kg/ha
b laskennallinen suositus, juurikkaan tarpeen mukaan kg/ha

                         

Taulukko2. Keskimääräiset käytetyt lannoitemäärät.
Ravinne kg/ha

N 134
P 22
K 82
Na 39
Mg 5
S 19
B 0,31
Mn 2,5

Taulukko 3. Juurikkaan lehtien ravinnepitoisuus kesällä 2018.
N P K Mg Ca S Mn B Cu Fe Zn

Keskiarvo 48 3,9 56 10 16 2,2 188 44 10 385 55
Max 62 6,9 94 20 32 6,0 951 281 20 937 311
Min 32 1,9 28 4 8 0,95 20 20 4 122 18

Laboratorion 
ohjearvo

40 3,5 35 3 7 2 35 35 7 50 20

Karkeat 
kivennäis-maat

Savimaat

Taulukko 1. Keskimääräiset viljavuusarvot vuoden 2018 Megalab-näytelohkoilta. Suositus kuvaa keskimääräisille arvoille 
kohdistettua lannoitesuositusta.
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toi nousta pintaan täysin rakeisena. Kyselyyn 
vastanneiden tilojen keskimääräinen lannoitus 
on laskettu taulukkoon 2. ja lehtinäytteiden ra-
vinnepitoisuustulokset on esitetty taulukossa 3.

Typpi: Typen osalta määrä näyttää tyydyttäväl-
tä. Käytetty typpimäärä on toki alle suositellun 
maksimimäärän, mutta tähän vaikuttavat toki 
monet tilakohtaiset mahdollisuudet ja rajoitteet. 
Esimerkiksi markkinoille palannut ProBeta-lan-
noite (aiemmin nimellä Yara Mila Juurikkaan Y) 
soveltuu hyvin alhaisen fosforin lohkoille, mutta 
sen sisältämä typpipitoisuus on alhainen, jolloin 
tämän lannoitteen mukana annettava typpimää-
rä jää selvästi alle juurikkaan tarpeen. Toki näillä 
lohkoilla on voitu suorittaa täydentävää typpi-
lannoitusta kasvukauden aikana. Kasvukauden 
aikainen lisätyppilannoitus olikin suositeltavaa 
tänä vuonna, koska kuivuus hidasti lannoittei-
den liukenevuutta. Lisälannoitukseen suositel-
tiin nestemäisiä typpivalmisteita kasvustoon 
ruiskutettuna, jolloin typpi pääsi varmasti kas-
viin. Kasvin hyvä typpipitoisuus parantaa sen 

mahdollisuuksia kuivissa olosuhteissa. Toisaal-
ta maaperä lämpeni nopeasti ja luonnollinen 
typen vapautuminen maasta ja orgaanisesta 
aineksesta lähti tänä keväänä nopeasti käyntiin. 
Kasvien typpipitoisuudet olivatkin melko hy-
viä, keskimäärin samaa luokkaa kuin vuoden 
2017 näytteissä. Vain noin 5 % näytteistä jäi la-
boratorion ohjearvon alapuolelle. Kasvuolo-
suhteissamme olisi kuitenkin toivottavaa, että 
juurikkaan typpipitoisuus olisi selvästi yli tuon 
ohjearvon heinäkuun alussa. Lohkoista 55 % oli 
multavuudeltaan luokassa ”multava m” eli or-
gaanisen aineen pitoisuus on 3,0–5,9 %:n tasoa. 
Näissä maissa typen vapautuminen on selvästi 
vähäisempää, kuin runsasmultaisilla tai erittäin 
runsasmultaisilla mailla. Tämä on syytä huomi-
oida myös juurikkaan typpilannoituksessa.

Fosfori: Keskimääräinen lannoitustaso ylitti vil-
javuustuloksiin peilaavan suosituksen. Tämä 
selittyy useammalla lohkoilla, joille oli jouduttu 
antamaan erityisen runsaita fosforimääriä maan 
erittäin alhaisen fosforipitoisuuden takia. Ke-
vään korkeat lämpötilat ja maaperän nopea läm-
peneminen eivät tukeneet starttifosforin käyttöä 
teoriassa. Koska kylvöjen jälkeinen kuivuus kui-
tenkin verotti myös fosforin liukenevuutta maa-
han, näin ollen nestemäinen fosfori oli hyvinkin 
nopeasti pienen juuren käytettävissä. Toki vasta 
satotulokset kertovat lopullisen toimivuuden/
toimimattomuuden. On muistettava, ettei mi-
kään lannoituksella tehtävä toimenpide korvaa 
puuttuvaa juurikasta. Jos kasvusto jäi kuivuu-
desta johtuen aukkoiseksi, ei alhainen satotaso 
ole lannoituksesta kiinni.

Kalium ja natrium: Lannoitus osui hyvinkin yk-
siin laskennallisten suositusten kanssa puolella 
lohkoista, mutta jäi vajaaksi savimaiden osalta. 
Selvää on, että kalium- ja natriumlannoituksel-
la oli hyvin tärkeä osa juurikkaan kasvussa tällä 
kasvukaudella. Kummatkin ravinteet osallis-
tuvat merkittävästi kasvin vesitalouteen ja sen 
säätelyyn, mikä oli kriittisessä osassa tämän 
kasvukauden olosuhteissa. Kaliuminpuutos on 
voinut näkyä selvästi kasvuston nopeana päivä-
kuihtumisena. Kasvustonäytteiden tuloksissa 
kaliuminpuutosta oli vähän, alle 5 % näytteistä 
jäi alle ohjearvon. Yli puolessa näytteistä pitoi-
suudet olivat melko korkeitakin. Näin voidaan 
ajatella, että kaliumlannoitus on osunut näillä 

Taulukko1. Keskimääräiset viljavuusarvot vuoden 2018 Megalab-näytelohkoilta. Suositus kuvaa keskimääräisille arvoille kohdistettua lannoitesuositusta.
pH K Na P Mg Ca Mg:Ca B Cu Zn S Mn
6,7 205 20 41 162 2297 1.17 0,8 5,9 3,6 18 21

Korkea Hyvä
Huonon-

lainen
Korkea Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Hyvä Välttävä

Suositus 7 60a 80-100 14a 20 1:8 0,5 0,3 20-50 2
6,8 171 27 29 211 3203 1.18 1,1 7,8 2,3 21 17

Hyvä Välttävä
Huonon-

lainen
Korkea Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Hyvä Välttävä

Suositus 7,2 180a 80-100 14a 20 1:8 0,5 0,3 20-50 2
a ympäristökorvauksen mukainen suositus kg/ha
b laskennallinen suositus, juurikkaan tarpeen mukaan kg/ha

                         

Taulukko2. Keskimääräiset käytetyt lannoitemäärät.
Ravinne kg/ha

N 134
P 22
K 82
Na 39
Mg 5
S 19
B 0,31
Mn 2,5

Taulukko 3. Juurikkaan lehtien ravinnepitoisuus kesällä 2018.
N P K Mg Ca S Mn B Cu Fe Zn

Keskiarvo 48 3,9 56 10 16 2,2 188 44 10 385 55
Max 62 6,9 94 20 32 6,0 951 281 20 937 311
Min 32 1,9 28 4 8 0,95 20 20 4 122 18

Laboratorion 
ohjearvo

40 3,5 35 3 7 2 35 35 7 50 20

Karkeat 
kivennäis-maat

Savimaat

Taulukko 2. Keskimääräiset käytetyt lannoitemäärät.

Kuva 1. Keltaisia laikkuja lehtinäytteessä, 
kyseessä ruiskutusvioitus.
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lohkoilla kohdilleen tänä vuonna. Eikä kalium-
lannoitusta ole syytä vähentää tulevinakaan 
vuosina. Myös natriumin käyttö juurikkaan 
lannoituksessa on hyvä ottaa tavaksi, mikäli sitä 
ei valmiissa lannoitteessa ole. Esimerkiksi meri-
suola soveltuu hyvin tähän tarkoitukseen.

Rikki: Keskustelua herätti jo viime vuonna rikki 
ja siitä saadut tulokset. Tätä keskustelua on syytä 
jatkaa tänäkin vuonna. Keskimäärin juurikkaalle 
annettu rikkimäärä on hyvin alhainen verrattuna 
esim. viidentoista vuoden takaisiin rikkilannoi-
tusmääriin (150 kg S/ha). Mikäli juurikaslohkoil-
la on käytetty karjanlantaa, ei rikki tule kasville 
rajoittavaksi tekijäksi. Sen sijaan lohkoilla, joilla 
käytetään pelkkää väkilannoitetta ja maan or-
gaaninen pitoisuus on alhainen, voi rikki muo-
dostua rajoitteeksi. Juurikkaan mukana maasta 
poistuu keskimäärin 15–20 kg S/ha, jota käytet-
ty rikkilannoitus määrä vastaa hyvin. Kasvuun 
ja tavoitellun sadon tuottamiseen juurikkaan 
on laskettu tarvitsevan kuitenkin 25–35 kg S/
ha. Osa tästä rikistä palautuu syksyllä naattien 
mukana takaisin peltoon. Kasvustonäytteiden 
perusteella kasveissa esiintyi rikinpuutosta jopa 
62 %:ssa näytteistä. Tärkeäksi nouseekin typen 
ja rikin suhde. Pystyäkseen hyödyntämään riit-
tävästi typpeä, kasvi tarvitsee käyttöönsä oikean 
määrän rikkiä. Juurikkaalla hyvän N:S suhteen 
on todettu olevan 15:1 lehtien ravinnepitoisuuk-
sista laskettaessa. Mikäli suhde muuttuu typpi-
painotteiseksi ja nousee yli 17:1 on todettu, että 
kasvi kärsii rikin puutteesta. Tämän vuoden 
näytetuloksista laskettuna tämä näyttäisi olevan 
tilanne juurikaskasvustoissamme. Kasvustois-
sa ei varmasti ilmene rikin puutosoireita, eikä 
sen määrä yksittäisenä ravinteena ole alhainen, 
mutta suhteessa typen määrään ja juurikkaan 
typpitarpeeseen rikkilannoitus voi olla riittämä-
tön. Rikkilannoitukseen voi miettiä käytettäväk-
si suorien väkilannoitteiden sijaan mm. kipsiä tai 
Calsiprill S -maanparannusaineita.

Mangaani: Hivenravinteista mangaani osoittaa 
selviä puutosoireita juurikkaan lehdissä var-
haisesta kasvuvaiheesta lähtien, mikäli juuri-
kaslohkolla mangaanin puutosta esiintyy. Kes-
kimäärin käytetty mangaanilannoitus vastasi 
hyvin laskennallista tarvetta ja se näkyi myös 
lehtinäytteistä saaduissa tuloksissa. Vain alle 4 % 
näytteistä jäi alle ohjearvon. Pitoisuuksia, joissa 
selvät puutosoireet olisivat olleet voimakkaasti 
esillä, ei löytynyt tämän vuoden näytteistä lain-
kaan. Lehtinäytteissä oli toki paljonkin keltaisia 
laikkuja, jotka vaikuttivat mangaanin puutosoi-
reilta, mutta nämä olivat pääasiassa ruiskutusvi-
oituksia, joiden ilmenemiseen vaikutti voimak-
kaasti kasvukauden aikana vallinnut sää. Man-
gaanin määrää lannoituksessa on syytä seurata 
tarkasti tulevinakin vuosina ja mikäli juurikas 
lohkoilla on aiemmin esiintynyt selvää man-
gaaninpuutosta, on se hyvä huomioida kevään 
peruslannoituksessa. Maahan sijoitettu lannoite 
on kuitenkin paras mangaanin lähde.

Boori: Toinen juurikkaan tärkeä hivenravinne 
boori, oli lannoitusmääriltään huomattavasti 
laskennallista suositusta alhaisempi. Boori on 
juurikkaan laadulliseen kasvuun vaikuttavana 
ravinteena hyvin tärkeä, ei pelkästään siksi, että 
sen puutosoireena juurikkaalla esiintyy sydän-
mätää, joka mädännyttää koko juurikaan, vaan 
myös siksi, että ravinteena sillä on tärkeä merki-
tys sokerien varastoitumisessa kasviin. Lehtien 
ravinnepitoisuustuloksissa booripitoisuus jäi 
alle ohjearvon jopa 23 %:ssa näytteitä. Käytössä 
olevista väkilannoitteista lähes kaikissa on boo-
ria, mutta mikäli sitä ei lannoitteessa ole, on syy-
tä miettiä sen lisäämistä kasvustoon joko ruis-
kuttamalla tai lisätyppilannoituksen yhteydessä 
käyttämällä Nitrabor-lannoitetta. Menetelmistä 
valitaan se, joka parhaiten soveltuu tilan käytän-
töihin tai kasvukauden sääolosuhteisiin. 

Susanna Muurinen

Taulukko1. Keskimääräiset viljavuusarvot vuoden 2018 Megalab-näytelohkoilta. Suositus kuvaa keskimääräisille arvoille kohdistettua lannoitesuositusta.
pH K Na P Mg Ca Mg:Ca B Cu Zn S Mn
6,7 205 20 41 162 2297 1.17 0,8 5,9 3,6 18 21

Korkea Hyvä
Huonon-

lainen
Korkea Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Hyvä Välttävä

Suositus 7 60a 80-100 14a 20 1:8 0,5 0,3 20-50 2
6,8 171 27 29 211 3203 1.18 1,1 7,8 2,3 21 17

Hyvä Välttävä
Huonon-

lainen
Korkea Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Hyvä Välttävä

Suositus 7,2 180a 80-100 14a 20 1:8 0,5 0,3 20-50 2
a ympäristökorvauksen mukainen suositus kg/ha
b laskennallinen suositus, juurikkaan tarpeen mukaan kg/ha

                         

Taulukko2. Keskimääräiset käytetyt lannoitemäärät.
Ravinne kg/ha

N 134
P 22
K 82
Na 39
Mg 5
S 19
B 0,31
Mn 2,5

Taulukko 3. Juurikkaan lehtien ravinnepitoisuus kesällä 2018.
N P K Mg Ca S Mn B Cu Fe Zn

Keskiarvo 48 3,9 56 10 16 2,2 188 44 10 385 55
Max 62 6,9 94 20 32 6,0 951 281 20 937 311
Min 32 1,9 28 4 8 0,95 20 20 4 122 18
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Taulukko 3. Juurikkaan lehtien ravinnepitoisuus kesällä 2018.
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Tähän kysymykseen vastaamiseksi aloitet-
tiin kartoitus, jonka tavoitteena on kar-
toittaa laajemmin, mitä vapaana eläviä 

ankeroislajeja Suomen juurikasmaissa esiintyy, 
monellako pellolla niitä on ja kuinka paljon niitä 
on. Kartoitus aloitettiin keväällä 2018 ottamal-
la savimailta ja kevyiltä kivennäismailta ennen 
kylvöjä yhteensä yhdeksän maanäytettä, jotka 
lähettiin Ruotsiin Alnarpiin analysoitavaksi. 
Lisäksi lohkojen viljelyhistoria- ja viljavuustie-
dot selvitettiin. Kun useamman vuoden tiedot 
kootaan yhteen, voidaan tulosten perusteella 
arvioida, mikä merkitys ja riski vapaana elävillä 
ankeroisilla on juurikkaan viljelyssä Suomessa.

Vapaana elävien ankeroislajien suomenkielisiä 
nimiä ei ole vielä määritetty ja se tehdään yhdes-
sä Eviran kanssa. Tässä käytetyt nimet on kään-
netty Ruotsissa käytössä olevista lajien nimistä.
Nordic Beet Research (NBR) aloitti kartoituksen 
vuonna 2012 Ruotsissa ja Tanskassa. He kartoit-
tivat vapaana elävien ankeroisten lajit juurik-
kaan viljelyalueella. Sen jälkeen NBR on tutki-
nut ankeroisten lajikohtaista vaikutusta satoon. 

Onko sokerijuurikasmaissa 
vapaana eläviä ankeroisia?

Lisäksi heillä on käytössään ankeroisten aihe-
uttamien vahinkojen lajikohtaiset kynnysarvot 
yleisimmille ankeroislajeille. 

Kevään 2018 näytteiden tulokset
Keväällä näytteitä kerättiin yhdeksältä loh-
kolta, neljä näytettä savimailta ja viisi näytettä 
kevyemmiltä mailta. Savimailla vain Lohkolta 
2 löytyi juurilaikkuankeroista 14 yksilöä/250 
g maata (taulukko 1) eikä kynnysarvo (yli 250 
yksilöä/250 g maata) ylittynyt. Juurilaikkuan-
keroinen voi olla ongelma myös porkkanalla, 
mikäli sen määrä on korkea. Muilta savimaan 
lohkoilla ei määrityksessä löytynyt vapaana elä-
viä ankeroisia. 

Kevyiden kivennäismaiden lohkojen maista löy-
tyi myös vapaana eläviä ankeroisia. Lohkolla 9 
oli 13 juurilaikkuankeroisyksilöä/250 g maata. 
Lohkolla 7 oli huomattavan korkea määrä 310 
yksilöä samaa ankeroislajia. Ruotsissa kynnys-
arvo on juurilaikkuankeroiselle yli 250 /250 g 
maata. Lisäksi lohkolta 2 ja 3 tunnistettiin Helio-
cotylenchus, ja lohkolta 9 tunnistettiin Helicotylen-

Taulukko 1. Vapaana elävien ankeroislajien yksilömäärät/250 g maata savimailla ja kevyillä kivennäismailla 2018 keväällä. 

 Juurilaikku- Paksujuuriankeroiset Juuriäkämä-ankeroinen Neula-ankeroiset t Tylenchorhynchus Heliocotylenchus
 ankeroiset Trichodorus  + Meloidgyne hapla Longidorus lajit
 Pratylenchus lajit Paratrichodorus

Savimaat
Lohko 1 0 0 0 0 - -
Lohko 2 14 0 0 0 - -
Lohko 3 0 0 0 0 - +
Lohko 4 0 0 0 0 - -

Kevyet kivennäismaat
Lohko 5 0 0 0 0 - -
Lohko 6 0 0 0 0 - -
Lohko 7 310 0 0 0 - -
Lohko 8 0 0 0 0 - -
Lohko 9 13 0 0 0 + +
Vahinkojen 
kynnysarvo, 
yksilöä/250 g 
maata yli 250 yli 30 1-4 yli 8

  - ei havaittu + havaittu
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chus ja Tylenchorhynchus ankeroislajit. Kaikista 
lajeista ei ole nimikäännöstä.

Päätelmät
Alustavan kartoituksen tulokset osoittavat, että 
Suomessa esiintyy sekä savimailla että kevyillä 
kivennäismailla useita vapaana eläviä ankerois-
lajeja. Lajit ovat samoja kuin Ruotsissa ja Tans-
kassa juurikasmailta löydetyt lajit. Lohkolta 7, 
jolla oli korkea paksujuuriankeroisen määrä, 
selvitetään koenostossa syksyllä, näkyykö juu-
rikkaan juurissa viitteitä vioituksista.

Savimaan lohkoilla vain kahdella lohkolla nel-
jästä oli vapaana eläviä ankeroisia. Kevyiden 
kivennäismaiden lohkoista kaikilla oli vapaana 
eläviä ankeroisia. Tätä voi selittää se, että kevyet 

maalajit ovat hikeviä ja se, että alueilla juurik-
kaan viljelykierrossa viljellään mm. porkkanaa, 
perunaa ja hernettä. Savimaan lohkolla, jolta 
juurilaikkuankeroista löydettiin, on viljelty vain 
vilja- ja öljykasveja. Vaikka näytteet otettiin oh-
jeiden mukaisesti aikaisin keväällä, olivat näy-
telohkot jo selvästi kuivuneet ja ankeroiset ovat 
mahdollisesti ehtineet liikkua kosteuden muka-
na alemmas. Kartoitusta jatketaan ensi vuonna 
ja näytteiden keruuajankohtaa koetetaan tarken-
taa.  

Lähde: 

”Kuvat esitetty JUNO-hankkeen Juurikasankeroiskou-
lutuksessa 15.–16.11.2016. Esityksen ”Control of beet 
cyst nematodes and free living nematodes in sugar 
beet” piti Åsa Olsson NRB. Kuvat Åsa Olsson.”

Vapaana elävät ankeroiset poikkeavat tavallisesta 
kysta-ankeroisesta (valko- ja keltajuurikasankeroi-
nen) siinä, että ne eivät muodosta kystia. Ne elävät 
toukkina/matoina maaperässä ja kasvien juurissa. 
Ne liikkuvat helposti maassa, jos maaperä on märkä. 
Ne tunkeutuvat juurikkaan solukoihin ja juuristoon, 
josta ne ottavat ravintonsa. Kasvin juurten kasvu häi-
riintyy, eivätkä juuret pysty kasvamaan normaalisti. 
Kasvi ja juuriosa jäävät pienikokoisiksi ja juuresta 
tulee monihaarainen. Vapaana elävillä ankeroisilla 
on monia isäntäkasveja, minkä vuoksi niiden kont-
rollointi on vaikeaa.

Paksujuuriankeroiset levittävät Tupakan rattle -vi-
rusta, jonka yleisempiä isäntäkasveja ovat peruna, 
sokerijuurikas ja pinaatti sekä jotkin rikkakasvit, ku-
ten pihatähtimö. Suomessa virusta on todettu mm. 
perunalla sekä perennoista särkyneellä sydämellä ja 

päivänliljoilla. Paksujuuri- ja juuriäkämäankeroisten 
on todettu olevan yhteydessä lakastetaudin (Verticil-
lium dahliae) esiintymiseen juurikkaalla.

Vapaana eläviä ankeroislajeja esiintyy maassa run-
saasti, kuten mm. paksujuuriankeroiset (Paratricho-
dorous lajit ja Thichdorus), juurihaava-ankeroiset (Pra-
tylenchus lajit.), juuriäkämäankeroinen (Meloidgyne 
hapla), neula-ankeroiset (Longidorus lajit) sekä, laho-
ankeroinen (Ditylenhys).

Miten suuri vaikutus juurikkaan satoon ankeroisilla 
on, riippuu siitä miten paljon ankeroisia on maassa. 
Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa 100 yksilöä/250 g 
maata vähensi sokerisatoa 300–500 kg/ha riippuen 
ankeroislajista. Kun paksujuuriankeroisen yksilöitä 
oli 400–500 yksilöä/250 g maata oli sadonmenetys 
2,8 t/ha.

Kuva 2. Juurilaikkuankeroisen (Pratylenchus) 
vioittama juurikas. Kuva Åsa Olsson, NBR

Kuva 1. Paksujuuriankeroisen (Trichodorus) 
vioitusoireita juurikkaissa. Kuva Åsa Olsson, 
NBR
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Tänä kesänä Conviso Smart -menetelmää 
testattiin noin 25 ha hehtaarin alalla. Viisi 
tilaa kylvi keväällä Conviso Smart -laji-

ketta (Johanna KWS) ja ruiskuttivat alan Con-
viso Onella kahdesti. Tilat sijaitsevat Yläneellä, 
Mynämäellä, Parolassa, Kaarinassa ja Säkylässä. 
Lohkot, joilla menetelmä oli kokeilussa, oli run-
saasti villijuurikasta.

Conviso Smart -menetelmä perustuu ALS-ryh-
mään kuuluvaan torjunta-aineeseen Conviso 
One, ja sitä kestävään juurikaslajikkeeseen. Con-
viso One hyväksyttiin Kasvinsuojeluainerekis-
teriin viime vuonna. Conviso Smart -lajikkeet 
ovat olleet SjT:n lajikekokeissa nyt kolme vuotta 
ja yksi lajike saadaan käytännön viljelyyn mah-
dollisesti ensi vuonna. Lajike on myös ankeroi-
sensietävä. 

Kesän kokemuksia
Kaikilla lohkoilla huomattiin Conviso-lajikkeen 
muodostavan jonkin verran kukkavarsia myös 
tällaisena kasvukautena. Niiden poistoon tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Kaikki Conviso 
Smart lajikkeen kukkavarret on huolellisesti 
kitkettävä ja tuotava pois pellolta, sillä niistä 
kehittyvät villijuurikkaat kestävät Conviso One 
-käsittelyn.

Yläneellä sijaitsevat lohkot ruiskutettiin kahdes-
ti 0,5 l/ha Conviso One -aineella ilman kiinni-
tettä. Torjuntateho yksivuotisiin rikkakasveihin 
oli hyvä, eli myös savikkaan Conviso One tehosi 
hyvin. Savikkaa taimettui vielä toisen Conviso 
One -ruiskutuksen jälkeen ja lohkolla ruiskutet-
tiin kolmannen kerran heinäkuussa normaalilla 

Viljelijöiden kokemuksia 
Conviso Smart -menetelmästä 

kasvukaudella 2018

tankkiseoksella. Viljelijä oli torjunta-aineen omi-
naisuuksiin tyytyväinen. Villijuurikas tuli tältä 
vuodelta torjuttua 100-prosenttisesti (kuva 2). 

Kuva 2. Yläneellä sijaitsevalla lohkolla Con-
viso One -aineen teho oli hyvin havaittavissa: 
100 % villijuurikkaista kellastui ja kuoli.

Kuva 1. Yläneellä sijaitseva lohko 14.6.2018. 
Juurikas on taimettunut hyvin, ja pellolla ei 
kasvanut rikkakasveja. 
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Mietoisissa sijaitsevalla lohkolla Conviso One 
0,5 l/ha + Sunoco 0,5 l/ha ruiskutettiin kahdesti. 
Teho oli ruiskutusten jälkeen hyvä, mutta myö-
hemmin sateiden jälkeen taimettunut savikka 
olisi vaatinut kolmannen ruiskutuskerran perin-
teisillä aineilla. Jäljelle jäänyt savikkamäärä oli 
kuitenkin vähäinen.

Parolassa sijaitsevat lohkot ruiskutettiin kahdes-
ti 0,5 l/ha Conviso One + Sunoco 0,5 l/ha. Savik-
katehon parantamiseksi kuivissa olosuhteissa 
tankkiseokseen lisättiin myös Betanal SE 1,0 l/
ha. Viljelijä totesi Conviso Smart -menetelmän 
tehonneen villijuurikkaaseen täysin. Myös pel-
topähkämö, joka lohkolla on ollut ongelmana, 
oli kuollut ruiskutuksissa. Savikkateho oli en-
simmäisessä ruiskutuksessa hyvä. Kuivuuden ja 

Kuva 3. Conviso Onen teho villijuurikkaa-
seen oli erinomainen myös Parolan lohkolla 
(5.6.2018).

Kuva 4. Conviso-koeloh-
ko Parolassa 7.8.2018. 
Rikkakasveista ohdake 
ja ajouriin jäänyt savik-
ka ovat olleet suurimpia 
haasteita, mutta nekin 
ovat vioittuneet toisen 
ruiskutuksen ansioista. 

Kuva 5. Parolassa naatti oli 7.8.2018 rehevä ja 
hyvinvoiva, ja myös juuri hyvässä kasvussa.

maan pölyävyyden vuoksi ajouriin jäi kuitenkin 
jonkin verran savikkaa. Nekin kuitenkin vioit-
tuivat osittain toisessa ruiskutuksessa. Parolassa 
huomattiin se, että toisen ruiskutuksen ajoitus 
on hyvin tärkeä. Mikäli savikka on ehtinyt suu-
reksi, on aineen teho selkeästi heikompi. 

Lohkolla huomattiin jo 7.8.2018 runsaasti Ra-
mularia-pilkkuja Conviso Smart -lajikkeessa.   
Ankeroislajikkeet ovat tosin herkempiä ramula-
rialle kuin perinteiset lajikkeet. Kyseisen lohkon 
kevyt maalaji ja viljelyhistoria vaikuttivat myös 
osaltaan tautipaineeseen. Siksi tautitorjunta oli 
tarpeen kyseisellä lohkolla. Kokonaisuutena 
viljelijä on erittäin tyytyväinen Conviso Smart 
-menetelmään.  
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Fanni Heinonen, Petri Suvanto, Markus Anttila ja Marja Turakainen

Kaarinassa sijaitsevalla lohkolla ensimmäi-
sessä ruiskutuksessa oli 0,4 l/ha ja toisessa 0,6 
l/ha Conviso One -valmistetta. Kumpaankin 
ruiskutukseen lisättiin 1,0 l/ha Betanalia ja 0,5 
l/ha Sunocoa. Kuivan kevään takia lohkolle jäi 
joitain aukkopaikkoja, kuten monille savisem-
mille maille tänä vuonna. Viljelijä kutsuu Con-
viso Smart -menetelmää pelastukseksi villijuu-
rikkaan valtaamille lohkoille. Kahden Conviso 
Smart -käsittelyn jälkeen lohkolla ei näkynyt 
yhtäkään villijuurikasta. Ensimmäisen ruisku-
tuskerran jälkeen taimettuneet villijuurikkaat 
saatiin torjuttua hyvin toisella ruiskutuskerralla. 
Myös rikkakasveihin saatiin kahdella ruiskutus-
kerralla yksinkertaisesti erinomainen torjunta-
tulos. Yksivuotisia rikkakasveja ei pellolle juuri 

jäänyt, ja myös juolavehnä oli kuollut. ”Ikinä ei 
ole näin helpolla päässyt juurikkaan ruiskutuk-
sista”, toteaa viljelijä. Lohkolla ei havaittu ramu-
lariaa 14.8., joten tarvetta ramularian torjunnalle 
ei vielä ollut.

Säkylän lohkolle ruiskutettiin kahteen kertaan 
0,5 l Conviso + 1,0 l Betanal SE + 0,4 l Sunoco. 
Savikka oli päässyt kasvamaan hiukan liian 
suureksi, mutta kuoli kuitenkin. Myös villi-
juurikkaat kuolivat hyvin Myöhemmin kesällä 
lohkolla oli hieman kukkavarsia, sekä jokunen 
ruiskutusten jälkeen itänyt villijuurikas. Kaikki 
kukkavarret ja villijuurikkaat kitkettiin lohkolta 
ja tuotiin pois pellolta. 

Kuva 6. Kaarinan lohko yhden ruiskutuksen 
jälkeen (13.6.2018).

Kuva 7. Kevään kuivuus 
aiheutti Kaarinan loh-
kolle hiukan aukkopaik-
koja, mutta ympäröivä 
juurikas ottaa hyvin tilaa 
haltuun (14.8.2018).

Kuva 8. Säkylän lohkolla savikkateho näky-
vissä hyvin noin viisi päivää ensimmäisen 
ruiskutuksen jälkeen.
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Puheenjohtaja Pekka Myllymäki, pekka.myllymaki(at)ravea.inet.fi, puh. 0400-828 375 
Varapuheenjohtaja Erno Toikka, erno.toikka(at)elisanet.fi, puh. 0500-123 676

Sihteeri Antti Lavonen

MTK:lla on 13 verkostoa. Verkosto on 
foorumi, jossa käytävää keskustelua 
ja kannanmuodostusta hyödynnetään 

alan tarpeiden ja näkemysten välittämiseksi va-
liokunnalle. Verkoston toimintaan pääsevät mu-
kaan MTK:n ja SLC:n jäsenet.  

Sokerijuurikasverkosto hyödyntää Facebook 
-ryhmää ja järjestää viljelijätilaisuuksia. Jos ha-
luat mukaan toimintaan, ole yhteydessä Antti 
Lavoseen (tiedot alla).

SOKERIJUURIKAS-
VERKOSTO

Verkoston puheenjohtaja Pekka Mylly-
mäki Brysselissä EU-parlamentin 
asiantuntijakuulemisessa kesäkuussa 
2018.

Tärkeää ajankohtaista informaatiota ryhmän Face-
book sivuilla.

Kuluneen kesän EU:n ja suomalaisten peltojen 
tilannetta ovat verkoston jäsenet saaneet pohtia. 
Samoin verkoston kautta on mahdollista seu-
rata EU:n ja CIBE:n (sokerijuurikasviljelijöiden 
 eurooppalainen kattojärjestö) viestintää, tilasto-
ja ja ajankohtaista informaatiota.

Kesän keskusteluissa ovat olleet vaatimmus, että 
sokerijuurikas tarvitsee fenmidifaamin ja että 
neonicsit eivät Suomessa ole juurikkaan sieme-
nien välityksellä uhka linnuille tai mehiläisille. 
Verkoston viljelijät ovat auliisti jakeneet kuva-
materiaalia kylvöjen edistymisestä ja tuhohyön-
teisten sekä rikkakasvien tilantteesta.   Tähän 
verkostoon jokaisen jurttinaisen- ja miehen kan-
nattaa heti liittyä!
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Tammikuussa järjestetyssä suomalaisen 
sokeritoimialan kehityspäivässä MTK:n 
sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän jä-

senet kokoontuivat yhteen Sucroksen maatalo-
usosaston ja tehtaan edustajien kanssa. Yhtenä 
antoisan päivän aikaansaannoksista syntyi idea 
Sucroksen vetämien viljelijäpienryhmien perus-
tamisesta. Pienryhmien kokoontumisissa alueen 
viljelijät voisivat vaihtaa ajatuksiaan ja koke-
muksiaan ajankohtaisista asioista juurikkaan-
viljelyyn liittyen. Yhteisenä tavoitteena oppimi-
nen, kehittyminen – ja ennen kaikkea satotason 
nostaminen. Alkuvuoden aikana ryhdyttiin tuu-
masta toimeen.

Viljelijöiden intoa lähteä pienryhmätoimintaan 
mukaan kartoitettiin AgriPortaalissa olleella 
kyselyllä, joka oli auki samaan aikaan viljelys-
opimuksen teon kanssa. Vastausten perusteella 
päätettiin perustaa viisi alueellista pienryhmää: 
Saloon, Hämeeseen, Vakka-Suomeen, sekä Poh-
jois- ja Etelä-Satakuntaan. 

Pienryhmien ensimmäinen tapaaminen ajoittui 
helmikuun alkuun. Aivan aluksi koottiin yhteen 
aiheita, joita jäsenet haluaisivat pienryhmässään 
käsitellä. Näitä teematoiveita ryhmitellen ja niis-
tä kokonaisuuksia muodostaen saimme luotua 
karkean rungon pienryhmän tapaamisten tee-
moille.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla valmistaudut-
tiin myös juurikkaan kevättöihin. Vaihdoimme 
kokemuksia ja keskustelimme erilaisista tot-
tumuksista maanmuokkaukseen, kylvöön ja 
lannoitukseen liittyen. Erityisesti kiinnitimme 

Ajatusten vaihtoa 
viljelijältä toiselle 

– Alueittaisten pienryhmien 
toiminta alkoi kuluvana vuonna

huomiota kahteen pääravinteeseen: typpeen ja 
kaliumiin. Keskustelimme niiden osalta juurik-
kaan ravinnetarpeesta, ja vertasimme sitä Mega-
lab-tulosten yhteenvedosta saatuihin tietoihin. 
Lisäksi tutkimme lannoitetarpeen täyttymistä 
suhteessa pienryhmässä käytettyihin lannoite-
laatuihin ja määriin.

Toinen tapaamiskerta ajoittui kesäkuun alku-
puolelle. Tuolloin jokainen pienryhmä kokoon-
tui muutamalla peltolohkolla perehtyen niillä 

Kuva 1. Ensimmäisen tapaamiskerran antia: 
ryhmän toiveita tapaamisten teemoiksi.
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tehtyihin kasvinsuojelutoimiin. Tapaamisessa 
vaihdettiin monenlaisia kokemuksia rikkator-
junnasta: niin onnistumisia kuin epäonnistu-
misiakin. Tällaisena haastavan rikkakasvitor-
junnan vuotena vertaistuki oli enemmän kuin 
tarpeellista. Lisäksi tuolloin ajankohtainen juu-
rikaskärpäsen toukan tekemä vioitus puhututti 
ryhmissä. 

Pienryhmät on koettu viljelijöiden keskuudes-
sa varsin tervetulleiksi tilaisuuksiksi vaihtaa 
kokemuksia ja kuulumisia juurikkaan saralta. 
Keskustelu samalla alueella toimivien viljelijöi-
den kanssa on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi 
oppia asioita kollegoilta. Ryhmää liittää yhteen 
yhteinen tahtotila kehittää omaa toimintaansa ja 
saada satotasoon nostetta.

Myös viljelykonsulentit ovat kokeneet pien-
ryhmät mainioksi mahdollisuudeksi kohdata 
alueen viljelijöitä. Tapaamisten teemoihin pu-
reutumalla voimme yhdessä kehittää ryhmän 
jäsenten viljelykäytäntöjä tuottavampaan suun-
taan. Viljelijöiden motivaatio pienryhmätoimin-
taa kohtaan on ollut ihailtavaa, ja tapaamisia on 
ollut palkitsevaa olla järjestämässä. Viljelykon-
sulenteille todella tärkeää on tapaamisissa ollut 

Fanni Heinonen

Kuva 2. Salon pienryhmä perehtyi 4.9. erilaisiin peittausainevaihtoehtoihin SjT:n koeruuduilla 
Paimiossa. 

Kuva 3. Kesäkuun alun pienryhmätapaamises-
sa tarkasteltiin taimistoja Perniön suunnalla. 
Maan kevätmuokkaukset ja juurikaskärpäsen 
munien runsas määrä puhututtivat.

myös viestien välittyminen molempiin suuntiin: 
meiltä kentälle, ja erityisesti kentältä meille.

Pienryhmien seuraava eli kolmas tapaamisker-
ta ajoittuu syyskuulle. Tapaamisten suosiosta ja 
kehittävistä keskusteluista päätellen pienryh-
mätoiminta jatkunee myös ensi vuonna.
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Sakari Malmilehto

Suomessa, kuten muissakin maissa, drone-
lennokit ovat nousseet kuluttajien keskuu-
dessa suureen suosioon. Myös eri teollisuu-

den haarat ovat ottaneet teknologian nopeasti 
käyttöön sen helppouden ja tarkkuuden vuoksi. 
Tarjolla on jos jonkinlaisia kameroita ja eräs esi-
merkki sokerialalta löytyy Yhdysvalloista: juuri-
kasaumojen lämpötilaa mammuttiaumoissa seu-
rataan droneen kiinnitettävällä lämpökameralla. 
Tekniikan kehitys on jo nyt saavuttanut pisteen, 
jossa siitä on suurta hyötyä myös tutkimuksen 
kannalta. Ihmissilmä toimii edelleen erinomai-
sesti, mutta sen rajoitteita voidaan nyt kompen-
soida kameroilla, joilla nähdään aallonpituuksia, 
joita silmällä ei voida havaita. Näin pystytään 
reagoimaan tilanteisiin ennen kuin ne ovat edes 
silminnähden ongelmia. Maailmalta löytyy jo esi-
merkkejä mm. kaliumin käytön tehostamisesta, 
kun ongelma on drone-teknologialla voitu havaita 
hyvissä ajoin. 

Suurin haaste ei nykyään olekaan, kuinka kuvia 
saataisiin, vaan mitä kuvilla tehdään ja mitä ne 
kertovat. Tällä hetkellä lähes kuka tahansa pystyy 
ottamaan kuvat, mutta kuka kertoo mitä kuvissa 
näkyy? Yhdysvalloissa käytetään lennokkeja mm. 
eri kasvien yksilömäärien laskentaan. Näin tiede-
tään, kuinka hyvin taimettuminen on onnistunut. 
Myös biomassan mittaus onnistuu oikeilla väli-
neillä. Suurin kysymys ei siis ole millä kuvataan 
vaan millä analysoidaan. Markkinoilla on onneksi 
jo muutamia maatalouteen erikoistuneita ohjel-
mistoyrityksiä, jotka pystyvät tarjoamaan tarvitta-
via ohjelmia niin tutkimustarkoituksiin kun käy-
tännön viljelyynkin. 

Pää                      pilvissä
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on osaltaan ol-
lut mukana erilaisissa projekteissa, joissa on pyrit-
ty kehittämään drone-teknologiaa peltoviljelyyn 
soveltuvaksi. Tänä vuonna SjT:llä on ollut mahdol-
lisuus tehdä aiempaa laajempia kuvauksia omalla 
lennokilla, joka on varustettu NDVI-kameralla. 
Tämä antaa uusia mahdollisuuksia tehdä mm. lan-
noitekokeita ja muita viljelyteknisiä kokeita. Ku-
vassa 1 voidaan havaita, kuinka eri kylvöajankoh-
dat näkyvät tavallisessa kuvassa ja NDVI-kuvassa. 

Tänä vuonna SjT on keskittynyt paljon typen käyt-
töön. Juurikkaasta mitataan absoluuttinen typpi-
pitoisuus ja saman aikaisesti kuvataan kasvusto, 
jotta saadaan parametrejä typen puutoksien ha-
vainnointiin ja entistä tarkempaan lannoitukseen. 
Näin ollen lannoitukset voidaan ajoittaa entistä 
tarkemmin ja lannoitusmäärä kasvin tarpeiden 
mukaan. Lisäksi tämä tuo uusia mahdollisuuksia 
lajikekokeiden tai kasvinsuojelukokeiden tautipai-
neiden arviointiin. Lennokkien tavoin vaikuttaa, 
että teknologiassa on vain taivas rajana.

Helposti tulee ajateltua, että päästäkseen mukaan 
kehitykseen, tarvitaan paljon uutta ja kallista tek-
nologiaa. Onneksi tekniikka on jo pitkälle kehitty-
nyt ja toisaalta hinnat ovat pudonneet vuosien saa-
tossa reilusti. Pelkästään ilmasta käsin otetut kuvat 
kertovat viljelijöille paljon, kuten missä ovat loh-
kon ongelmakohdat ja mistä ongelmat mahdolli-
sesti johtuvat. Myös salaojia on etsitty ilmakuvien 
avulla. Eräs viljelijä totesikin, että ilmakuvien ansi-
osta Google tietää usein enemmän pelloistamme, 
kun me itse. Dronella pystytään saavuttamaan tar-
kempaa kuvaa pellosta, eikä se ole satelliittikuvien 
tavoin altis pilvisille päiville. Yksinkertaiset ns. 
tavalliset yläilmoista otetut kuvat toimivat oivina 
apuvälineninä, jos etsitään esimerkiksi lohkon on-
gelmakohtia. Tällaiset kohdat paljastuvat armot-
tomasti yläilmoista käsin. Näin tietoisuus omasta 
lohkosta lisääntyy ja kasvukunnon parantaminen 
on huomattavasti helpompaa, kun tiedetään missä 
ongelma on. 

Kuva 1. 
Kylvöajan-
kohtien eroja 
ilmasta käsin. 
Koejäseninä 3 
eri kylvöajan-
kohtaa
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IKAR- lehtilannoitteiden ja hivenien käyttö on helppoa. Olomuodoltaan kirkas neste ei 
sakkaannu. Kymmeniä tuotteita. Hehtaarikustannus 6–11 euroa tuoteesta riippuen.
Tehdas markinoi myös lannoitteita ja lietealtaiden hajunsyöjiä.  
www.Ikarfactory.eu 
Erä täysin vesiliukoista jauhemaista starttifosforia N12P26  käytettäväksi kylvön tai 
ruiskutuksen yhteydessä. Hinta 450 €/tn.
Nesteiden varastointiin 5–50 m3 joustavia Flexitankkeja. Käyttö lannoitteiden 
varastoitiin, varavesisäiliöksi ym...

Özdöken valmistaa monia maatalouskoneita. Erikoisvasvien viljelijöille 
Propax Agro Oy on tuo tarkkuuskylvökoneita, tavallisia- ja sormiharoja 
sekä rivivälijyrsimiä.

Syystarjous; uusi 6-rivinen suorakylvöönkin sopiva vakuumi 
tarkkuuskylvökone 13 000 €. Varusteet mm. lannoitelaatikko 
ruostumattomasta teräksestä, merkkarit, monitori.  
www.ozdoken.com.tr

Varastosta heti:
Great Plains Saxon 400 suorakylvölannoitin, kuljetusleveys 3 m, kiertokoe napilla, 
Turbo etukiekot. H. 58 000 € + alv
Arigo 2000 L/15 m hinattava ruisku 12 500 €, nostolaiteruisku 1000 L/15 m 7500 €
Özdöken lannoitteenlevitin 1600 L, 2200 €. Suursäkkinostin levittimeen 2200 €
Great Plains 4,6 m kesantomurskain 17 500 €.
Sauvaohjattava 1,9 m Great Plains ruohonleikkuri kerääjällä. H. 10 000 €.
Kotimainen uusi 6 x 2,5 x 1,5 m ylhäältä saranoitu vaihtolava 3 000€.
Hinnat alv 0%.
Juurikkaan nostoa Kleine SF10 koneella.

Propax Agro Oy
www.suorakylvo.net
Sovi esittely Timo Rouhiainen  
041 438 2989
agro@propax.fi
Varasto: Teollisuustie 3,  
32210 Loimaa Hirvikoski

Matkastipendi
Melasniemen rahasto myöntää matka-avustusta Euroopassa tapahtuvaan maatalousharjoitte-
luun.

Matka-avustus on suuruudeltaan 300 €. 

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

Matka-avustusta voi hakea takautuvasti jo kesällä 2018 suoritetusta harjoittelusta. Hakemuk-
sen tulee olla vapaamuotoinen, se tulee toimittaa viimeistään 1.11.2018 osoitteeseen: Sokerijuu-
rikkaan Tutkimussäätiö, c/o SjT, Meltolantie 30, 21510 Hevonpää. 

Lisätietoja antaa: Susanna Muurinen puh. 050 438 6191
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Sokerijuurikkaan kuljetukset Sucrokselle 
Säkylään hoituvat tänä syksynä suurim-
maksi osaksi viimevuotiseen tapaan. Ai-

noa muutos on, että kaikki Sucrokselle toimitet-
tava juurikas tulee puhdistaa jo pellolla.

Kuljetusryhmille on tullut uutta kalustoa juu-
rikkaiden puhdistukseen. Hämeeseen ja Vakka-
Suomeen Ropa Maus 4 koneet ja Pohjanmaalle 
Thyregod puhdistin. Tänä syksynä vain Porin-
alueella satakunnassa on pienempi Ropa Maus 
3 kone. Näillä tiedoilla viljelijä pystyy tarkasta-
maan aumojensa paikat.

Mikäli aumojen sijoittamisessa on kysyttävää, 
olkaa ensisijaisesti yhteydessä alueenne autoili-
jaan tai omaan viljelykonsulenttiinne.

Viimesyksyn surkeista olosuhteista johtuen mo-
nin paikoin oli vaikeuksia kuormauksessa ja 
puhdistuksessa. Nyt olisi hyvä korjata paikkoja, 
joissa vaikeuksia on ollut tai mahdollisuuksien 
mukaan miettiä juurikkaille muuta aumapaik-
kaa.

Puhdistuskuormaus
Lastauksen ja ajojen tehokkuuden vuoksi on 
suositeltavaa tehdä mahdollisimman vähän au-
moja, eli yhdistellään pienempiä aumoja mikäli 
mahdollista. Auman lopetus saattaa nostaa mul-
taprosenttia varsinkin märissä olosuhteissa, jol-
loin pitkä yhtenäinen auma on viljelijänkin etu. 
Auman suoruus helpottaa lastaajaa saamaan 
kaikki juurikkaat kyytiin.

Puhdistuskuormausta varten aumat tulee si-
joittaa pellolle kantavan tien viereen tai muulle 
sopivalle alustalle, jolta kuormaus onnistuu. As-
faltti, betoni tai kallio auman pohjalla ei sovellu 
puhdistuskuormaajalla suoritettavaan lastauk-
seen, pois lukien Thyregod. Suositeltavin paik-

Sokerijuurikkaan kuljetus ja 
puhdistuskuormaus

ka on juurikaspellon päiste, josta juurikkaat on 
nostettu, sänkipelto tai nurmi. Nurmialustasta 
saattaa nousta mukaan heinän juurimättäitä. 
Aumanpohjalla ei saa olla kiviä, kantoja, juuria 
tai paksua vanhaa heinämättäikköä.

Vähintään toisessa päässä aumaa on oltava 20 
metriä ( 15 metriä Ropa maus 3) esteetöntä tilaa 
puhdistuskuormaajalle. Auman keskikohdan 
tulee sijaita enintään 15 metrin päässä lastatta-
van kuorma-auton keskikohdasta (Maus 3 enin-
tään 13 metriä). Suoran auman suurin leveys 
9,5 m (Maus 3 8,2 metriä) hyvissä olosuhteissa. 
Jos auman pohja on märkä, aumassa on paljon 
savea, tai aumassa on mutkia pitää auman olla 
noin 1 metriä kapeampaa. Auman reunan tulee 
sijaita vähintään 2 metrin etäisyydellä lastatta-
vasta autosta (mielellään 3–4 metriä auman ja 
auton väliin). Jos auma sijaitsee tietä alempana 
pitää auma olla lähempänä lastattava kuorma-
autoa.

Paras puhdistustulos saavutetaan kun auma on 
kuiva, eli juurikkaat kannattaa peittää TopTex 
peitteellä heti noston jälkeen.

Ropa maus 3 ja Ropa maus 4 etäisyydet

Maus 4 Maus 3

Auman leveys max 9,5 m 8 m

Auman leveys huonoissa  
olosuhteissa 8–9 m 7–7,5 m

Max etäisyys auman reunasta 
kuorma-auton renkaisiin 7,5 m 6,3 m

Auman keskikohta - Kuorma- 
auton keskikohta max.  
Mielummin pienempi

15 m 13 m

Max korkeus ero 2,5 m 2,5 m

Max kuormaus korkeus 6 m 6 m

Minimi etäisyys aumanreunasta 
kuorma-autoon 2–3 m 2–3 m
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Aumaajan muistilista

AUMAN PAIKKA
• Valitse puhdistuskuormaajalle soveltuva 

aumanpaikka
• Valitse auman paikka niin että se mahdollis-

taa mahdollisimman pitkän ja suoran auman
• Pyri mahdollisimman vähäiseen aumojen 

määrään
• Kantava tie aumalle
• Riittävästi tilaa auman ympärille ja hyvä 

kääntöpaikka
• Ei sähkö- tai puhelinlankoja vaikeuttamassa 

kuormausta
• Suojainen paikka
• Pohjois-eteläsuunnassa, jos mahdollista

VARAA PEITEMATERIAALIT AJOISSA
• Olkipaalit
• Kiinnikkeet/ painot
• Peitevaihtoehdot (pressu, muovi, toptex), 

puhdistuskuormaajalla peitemahdolli-
suutena myös turve ja olki

AUMAA VAIN HYVÄLAATUISIA  
JUURIKKAITA
• Ei pakkasvaurioita, eikä Ritzoktonia vioittu-

neita juurikkaita
• Hyvin listitty
• Kolhiintumaton
• Vähän maata

SUOJAA JUURIKKAAT ENNEN SATEITA 
JA PAKKASIA
• Tuuleta aumaa noston jälkeen muutama 

päivä. Auma on kuitenkin peitettävä välittö-
mästi ennen runsaita sateita ja pakkasia. Peitä 
huppuun, tuuletus auman harjalle.

SEURAA JUURIKKAIDEN SÄILYMISTÄ 
AUMASSA
• Seuraa auman lämpötilaa
• Tuuleta tarvittaessa
• Lisää peitettä, kun ilma kylmenee

PEITTEIDEN POISTO VILJELIJÄN  
VASTUULLA
• Poista peitteet niin, että ne ovat helposti 

 käytettävissä seuraavalla kerralla.
• Varo, ettei kiinnikkeitä tai painoja tule 

 kuormassa tehtaalle.
• Juurikkaiden mukana ei saa tulla tehtaalle 

turvetta, olkea, muovia, sahanpurua ym.

TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA
• Älä lähetä pilaantunutta juurikasta tehtaalle.
• Älä aumaa jäätynyttä juurikasta, vaan lähetä 

ne heti ensimmäisessä kuljetusvuorossasi 
tehtaalle. Jos omaan kuljetusvuoroon on 
pitkä aika, ota heti yhteyttä konsulenttiisi 
tilanteen kartoittamiseksi.

• Jos auman pinnalla on pilaantuneita juurik-
kaita, poista ne ennen kuormausta (pilaantu-
nut juurikas poistetaan näytteestä ja näin se 
lisää koko kuorman multapitoisuutta).

• Aumauksen laiminlyönti aiheuttaa toimituk-
sen siirtymisen vastaanottokauden loppuun.

• Ennen vastaanottoa tarkastetaan, ovatko 
juurikkaat jalostuskelpoisia.

• Aumauskorvauksen saanti edellyttää 
 juurikkaiden huolellista aumausta.

• Muista ilmoittaa auman peittopäivä ennen 
juurikkaiden toimitusta tehtaalle. Tämä on 
ehtona aumauskorvauksen maksuun.

• Mikäli aumauksesta tulee kysymyksiä ole 
yhteydessä konsulentiisi.
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Viljelijän 
MUISTIlista

❑  Lue Juurikassarka-lehti
❑  Lataa älypuhelimeesi AgriPortal mobile -sovellus
❑  Olethan merkinnyt juurikaspeltosi FieldMap-ohjelmaan
	 ➞ linkki AgriPortaalin Omilla sivuilla

❑  Aumapeitteiden hakupäivät
	 ➞ lisätietoja myöhemmin

❑  JYMY-hankkeen pellonpiennarpäivä 19.9. Euran Hinnerjoella
❑  Juurikkaan nosto ja listintä
	 ➞ oikea listintä: ei liikaa, ei liian vähän

	 ➞ huomioi olosuhteet

❑  Aumaa oikein 
	 ➞ tasainen, kantava alusta

	 ➞ helppokulkuinen sijainti

	 ➞ lastausmenetelmän edellyttämä tila auman ympärillä

	 ➞ anna auman tuulettua muutama päivä ennen peittämistä

	 ➞ peitä aumat mahdollisimman aikaisin 

	 ➞ juurikkaan kuivuminen vähentää multaisuutta

❑  Kuljetus ja puhdistus
	 ➞ poista aumapeitteet ennen kuormausta

	 ➞ tehdas kustantaa juurikkaan kuormauksen ja puhtaan juurikkaan rahdin 140 km asti 

❑  Merkitse aumojen peittopäivät FieldMap-ohjelmaan viimeistään 31.10.
	 ➞ lisätietoja tulossa myöhemmin

	 ➞ linkki Sucroksen Omilla sivuilla

	 ➞  edellytys aumauskorvauksen saamiselle 

❑  Aumat oltava peitettynä viimeistään 1.11.
	 ➞ edellytys aumauskorvauksen saamiselle

	 ➞ TopTex on hengittävä ja eristävä peitemateriaali

	 ➞ jos Ropa kuormaa juurikkaasi, voit peittää aumat myös oljella

❑  Kuormanäytteiden tulokset
	 ➞ AgriPortal mobile -puhelinsovelluksen kautta 

	 ➞ AgriPortaalin Omilla sivuilla kohdassa Käyntikauteni ➞ Toimitetut juurikkaat 

❑  Toimitettujen juurikkaiden tilitykset
	 ➞ toimitusta seuraavan kuukauden 15. päivä 

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

 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 



Dansukker Minihillosokeri

noin 9–10 dl valmista hilloa

Ainekset

1 kg marjoja maun mukaan,  
tuore tai pakaste

1 pkt (250 g) Dansukker Minihillosokeria

1. Perkaa (ja paloittele isot) marjat kattilaan. Jos käytät tuo-
reita kokonaisia marjoja, lisää 2–3 rkl vettä. Käytä pakaste-
marjat osittain sulaneina.

2. Lisää Minihillosokeri, kuumenna kiehuvaksi sekoitellen. 
Anna kiehua kevyesti poreillen 5 minuuttia, sekoita välillä. 
Kovakuoristen marjojen (mm. herukat) keittoaika on 10–15 
minuuttia.

3. Kuori vaahto pinnalta. Kaada hillo puhtaisiin, kuumennet-
tuihin purkkeihin. Sulje hyvin. Säilytä jääkaapissa.

Raikas ja marjaisa kotihillo

Dansukker Minihillosokeri on kesän 2018 toivottu uutuus-
tuote. Minihillosokerilla valmistettu hillo on koostumuksel-
taan lähellä Hillosokerilla tehtyä hilloa, mutta siinä on yli 
30 % vähemmän sokeria kuin hilloissa yleensä.

Minihillosokerissa käytetty sokeri on peräisin 100 % 
kotimaisista sokerijuurikkaista. Sen hyytelöimisaine on 

täysin kasviperäistä, hedelmistä saatavaa pektiiniä. Säi-
lyvyyttä parantaa kaliumsorbaatti, jota on luonnostaan 
mm. pihlajanmarjoissa. Se on tarpeen hilloissa, joissa säi-
lyvyyttä parantavan sokerin määrää on alennettu. Ohjeen 
mukaan valmistettu kotihillo säilytetään jääkaapissa, ja se 
säilyy avaamattomana jääkaapissa noin puoli vuotta.


