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Tero Tanner

Viljelyvuosi 2018 jää historiaan osalla vil-
jelyalueista erittäin kuivana. Tietyillä 
alueilla, pääsääntöisesti Vakka-Suomes-

sa, kasvukauden aikainen sademäärä jäi jopa 
alle 50 mm. Sanomattakin on selvää, että tällai-
sella vesimäärällä ei kasvu ole parasta mahdol-
lista. Näillä alueilla kaikki kasvit kärsivät veden 
puutteesta, ei siis vain sokerijuurikas. 

Viljelyvuoden 2018 juurisato oli 34,7 tn/ha. 
Tämä on vain noin 10 % alle 5 vuoden keskiar-
vosadon. Keskimäärin sato oli siis kohtalainen 
olosuhteet huomioiden. Osalla alueista, niillä 
joilla vettä saatiin enemmän, sato oli keskimää-
räinen tai jopa erinomainen. Esimerkiksi Hä-
meen alueella päästiin yli 40 tonnin keskisatoon.

Sokerijuurikkaiden keskimääräinen puhtaus 
oli 91,7 % eli 4,2 % yli 5 vuoden keskiarvon ja 
toimialasopimuksessa sovitun puhtauslisän nol-
lapisteen. Korkeaan puhtauteen päästiin monen 
tekijän summana. Juurikkaat saatiin nostettua 
kuivissa olosuhteissa, aumat peitettiin hyvin en-
nen kuormausta ja kaikki juurikkaat kuormat-
tiin puhdistuskuormaajilla. 4,2 % tarkoittaa, että 
keskimääräinen puhtauslisä on noin 2,1 €/tn  
puhdasta juurikasta. Kaiken kaikkiaan puhta-
uslisää tullaan maksamaan viljelyvuodelta 2018 
lähes 800 000 euroa. Korkea puhtaus tarkoittaa 
myös viljelijöille säästöä multarahdin määrässä 
verrattuna esimerkiksi keskimääräiseen puhta-
uteen tai viljelyvuoteen 2017.

Viljelyvuotta 2019 kohden 
positiiviisin mielin

Sucroksen ja MTK:n yhteinen tavoite on saada 
sokerijuurikkaan viljelypinta-ala kasvuun. Yh-
dessä tekemällä pääsemme tähän tavoitteeseen. 
Tärkeää on, että viette sokerijuurikkaan viljelyn 
positiivista viestiä eteenpäin. Juurikas on kan-
nattava kasvi osana maatilan kasvien viljely-
kiertoa. Nykyinen toimialasopimus kattaa vielä 
viljelyvuoden 2019. Vuodesta 2020 ja eteenpäin 
neuvotellaan tuleva vuonna.

Tulevan ja tulevien vuosien sokerijuurikkaan 
viljelypinta-alat ovat Sucrokselle ja Suomen so-
kerisektorille äärimmäisen tärkeitä. Mitä isompi 
juurikkaan pinta-ala on ja mitä enemmän pys-
tymme tuottamaan suomalaista sokeria, sitä 
parempi mahdollisuus Sucroksella on maksaa 
juurikkaasta kilpailukykyistä hintaa myös tule-
vaisuudessa. 

Toivon, että jokainen viljelijä pohtii, pystyykö 
kasvattamaan oman pinta-alansa kestävästi jo 
tälle vuodelle. Uutena viljelyyn kannustavana 
asian on Conviso Smart -konseptin markkinoille 
tulo. Tämä tarkoittaa uuden tyyppistä siementä, 
jonka rikkakasvien torjunta hoituu lähes yhdel-
lä aineella ja kahdella ruiskutuskerralla. Tämän 
konseptin markkinoille tulo toivottavasti omalta 
osaltaan kannusta viljelyn aloittamiseen.

Hyvää viljelyvuotta 2019



4  –  Juurikassarka • Betfältet 3/2018

Sama epävarmuus on koskenut kaikkia 
meidän eurooppalaisia kollegoitamme. 
Suomessa emme ole saavuttaneet yhdes-

sä Sucroksen kanssa asetettuja viljelytavoitteita. 
Pinta-ala ja sitä kautta tuotettu sokerimäärä ovat 
jääneet tavoitteesta. Muualla Euroopassa taas on 
tuotettu yli eurooppalaisen kysynnän luottaen 
maailman markkinoiden imuun. Tuota imua ei 
olekaan ollut, vaan maailmanlaajuisesti sokeris-
ta on ollut ylitarjontaa.

Kahden viime vuoden sokerin eurooppalainen 
ylitarjonta ja varastot edelleen painavat hintaa 
alas. Tulevana keväänä ratkaisevaa on erityisesti 
Ranskan ja Saksan juurikkaan kylvöalat. Toivoa 
sopii, että EU:n sokerivarastojen purkamiselle 
annetaan mahdollisuus myös kylvettävän pinta-
alan suhteen. Poliittinen paine ylimääräisen si-
sämarkkinasokerin suhteen on myös kasvamas-
sa, kun monet europarlamentin maatalousosaa-
jat ovat vaatineet toimia sokerin ylitarjonnan 
suhteen. 

Kevät 2019 tulee näyttämään miten sokerin yli-
tarjonta saadaan aisoihin. Juurikkaan hintaneu-

Uusi vuosi, 
uudet ideat

Sokerijuurikas on keskellä eurooppalaista myllerrystä. 
Olemme luopuneet kiintiöjärjestelmästä ja Suomessa 
viljely tapahtuu kolmevuotisen sopimusjärjestelmän 

puitteissa. Viljelijät ovat ottaneet tuntumaa niin yhden, 
kahden kuin kolmen vuoden juurikassopimuksiin. 

Nämä sopimukset on allekirjoitettu vailla totuttua 
selkeyttä minimihinnoista tai kiintiömääristä.

vottelut eivät voi pelkästään perustua viljelyn 
tehostumiseen, myös hinnan on noustava. Yli-
tarjonta ei ole yhdenkään jäsenmaan etu, sokeria 
käyttävä makeis- ja virvotusjuomateollisuus on 
ainut hyötyjä; kuluttajalle hinnanlasku on jää-
nyt marginaaliseksi. Suomi tarvitsee oman so-
kerituotannon, sillä sokeri on ruokaturvamme 
ytimessä. Eurooppalaista ylituotantoa emme ole 
koskaan olleet aiheuttamassa.

Suomessa vuoden 2019 juurikasviljelijöiksi hae-
taan uusia ja samalla innostetaan vanhoja lisää-
mään tuotantoaan. Säkylän tehtaan kapasiteetti 
tulee saada täyteen käyttöön. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi MTK on neuvotellut Sucroksen 
kanssa bonukset niin henkilökohtaiselle lisäyk-
selle kuin yhteiselle tuotantomäärän kasvulle. 
Mikäli yhdessä yllämme 100 000 tn valkosokerin 
tuotantoon, maksaa Sucros 2,5 euroa lisähintaa 
kaikelle tuotannolle. Se on kohtuullisen hyvä 
syy saada nuoria ja uusia viljelijöitä mukaan 
jurttiporukkaan. Monelle kehittyvälle tilalle juu-
rikas sopii erinomaisesti viljelykiertoon. Voisiko 
naapurisi olla tuleva juurikkaanviljelijä ja sinun 
kanssasi vaikka kimppakoneen osakas?
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Juurikkaaseen kohdistuvat myös kestävän ta-
louden ja biomuovien odotukset. Juurikas sitoo 
tehokkaasti hiilidioksidia (CO2) eli on merkittä-
vä hiilinielu. Sokerista saattaa tulla yksi bioha-
joavan muovin raaka-aine. Pelkkä juurikaskin 
on molekyylirakenteeltaan hyvin käyttökel-
poinen bioraaka-aine jo ennen sokeritehdasta, 
lisäksi siinä on runsaasti varastoituna auringon 
säteilyenergiaa. Biopolttoaineena, joka ei syr-
jäytä elintarviketuotantoa, juurikas voi liikuttaa 
vaikka kuorma-autoa, jossa on etanolia käyttä-

Pekka Myllymäki, MTK:n sokeriverkoston puheenjohtaja

Pekka Myllymäki, MTK:n sokeriverkoston puheenjohtaja.

vä moottori. Tätä ranskalaiset kollegamme ovat 
kymmenellä juurikasetanolirekallaan kokeilleet 
tämän syksyn ajan.

Kuluvan vuoden eduskunta- ja eurovaalit käy-
dään ilmastovaalien ja luonnon monimuotoi-
suuden teemoilla. Sokerijuurikkaanviljelijä on 
monen tulevaisuuden ratkaisujen mahdollistaja. 
Ehkä juurikkaanviljelijän titteli on tulevaisuu-
dessa “hiilinielun hoitaja” tai “biomuovin tuot-
taja”? 

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

EDENHALL.fi

Vervaet 17T vm.1998    Hinta: 45000€
Katso video nettisivuillamme.

Meiltä saat kaikki tarvittavat koneet sokerijuurikkan viljelyä varten!

EDENHALL Nostokoneita

Kylvökoneita
Riviharoja
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Lajikkeet 
2019



www.sesvanderhave.com
Henrik Møller • Tel. +45 21 49 14 24
henrik.moller@sesvanderhave.com

• Korkea juurisato

• Korkea sokerisato

• Sileä juuri – helppo puhdistaa

• Hyvä peittävyys

• Pieni kruunu – hyvä aumata 

PICULET

PICULET
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Arvioita lajikkeista vuosien 2016-2018 kokeiden perusteella

Lajike Jalostaja
Otettu 
viljelyyn

Taimet-
tuminen 
2018

Kukka-
varret Juurisato Sokeri %

Aphanomyces Ankeroinen Ramularia
Gallop Hilleshög 2016 + + + -- ++ -
Dexter Hilleshög 2017 ++ + --* - ++ -
Mustang Hilleshög 2018 - + --* +++ ++ +
Chess Hilleshög 2018 + - +++ ++ -
Smart Johanna KWS 2019 - + ++ ++ -- +++
Smart Renja KWS 2019 + ++ - -- +
Celesta KWS 2019 - + ++ ++ +++ +++
Salveda KWS 2019 - ++ ++ +++ ++
Joker Maribo 2018 - + --* - ++ +
Twister Maribo 2019 + - - +++ ++
Piculet SesVanderHave 2019 + - - ++ +
Celcius Strube 2018 + - - - ++
Gauss Strube 2019 ++ + - -- - ++

--* Lajike hyvin altis kovassa tautipaineessa
- Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa
+* Lajikkeella jonkin verran Aphanomyces sietoa keväällä
(+) Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa
+ Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen

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

Tauti/tuholaisten sieto

Susanna Muurinen ja Marte Römer-Lindroos
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EU:n komissio kielsi väliaikaisesti vuonna 
2013 neonikotinoidien käytön mehiläisiä 
houkuttelevilla viljelykasveilla. Keväällä 

2018 EU-komissio päätti kieltää hyönteistorjun-
ta-aineina käytettävien neonikotinoidien kaikil-
la viljelykasveilla. Jatkossa aineita saa käyttää 
ainoastaan pysyvissä kasvihuoneissa. Tämä 
tarkoitti sitä, että sokerijuurikkaan siemen jäi 
ilman tehokasta tuholaissuojaa, eikä täysin kor-
vaavia valmisteita ole käytettävissä siemenen 
peittaukseen.  

Tukes voi kasvinsuojelun hätätilanteessa myön-
tää kasvinsuojeluaineen käytölle poikkeusluvan 
120 vuorokaudeksi. Luvan myöntäminen edel-
lyttää sellaisen satoa uhkaavan kasvintuhoojan 
esiintymistä, jota ei voida torjua rekisterissä ole-
vien valmisteiden avulla eikä muillakaan mene-
telmillä (www.tukes.fi, poikkeusluvat hätätilan-
teissa).

Sucros haki poikkeuslupaa Cruiser-, Gaucho- tai 
Poncho Beta- valmisteille. Tukes myönsi poik-
keusluvan 30.11.2018 kaikille kolmelle neoni-
kotinoidi-valmisteelle, joita saa käyttää juurik-
kaan siementen teolliseen peittauksessa vuonna 
2019 kirppojen, luteiden, juurikaskärpäsen ja 
maatuholaisten torjumiseksi. Lupa on voimassa 
6.2.–15.6.2019 ja se kattaa tämän kevään kylvöt. 

Poikkeuslupa neonikotinoidi-
valmisteilla peitatun 

sokerijuurikkaan siemenen 
kylvöön 2019 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes) myönsi poikkeusluvan 

käyttää Cruiser-, Gaucho- tai Poncho 
Beta -valmisteita sokerijuurikkaan 

siementen peittaukseen. Lupa koskee 
keväällä 2019 kylvettäviä siemeniä.

Päätös on positiivinen uutinen koko sokerisek-
torille. 

Käyttöohjeet ennallaan
Cruiserilla, Gaucholla ja Poncho Betalla peitatun 
sokerijuurikkaan siemenen myyntipäällysteen 
käyttöohjeita tulee noudattaa siementä kylvet-
täessä. Valmisteiden käyttöohjeet ovat pysyneet 
samana. 

Poikkeusluvan muu käyttöehto
Poikkeusluvan päätökseen liittyy muita ehtoja: 
Sokerijuurikkaan viljelyä seuraavana vuonna ei 
samalle peltolohkolle saa kylvää pölyttäjiä hou-
kuttelevia viljelykasveja.  Vuoden 2018 viljelyllä 
ei ole vaikutusta poikkeusluvan rajoituksiin eikä 
siten viljelykasvirajoituksia tule vuonna 2019. 
Poikkeuslupa koskee vuotta 2019 ja siten nämä 
käytön ehdot konkretisoituvat vuonna 2020. 

Samalle peltolohkolle saa kylvää vuonna 2020 
sokerijuurikkaan jälkeen vain viljelykasveja, jot-
ka eivät houkuttele pölyttäjiä kuten viljat (ohra, 
kaura, vehnä, ruis, ruisvehnä), heinäkasvit (ti-
motei, koiranheinä, nadat, nurmikat, raiheinät), 
peruna ja sokerijuurikas.

Tukesin tiedote, 3.12.2018:
https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/neoniko-
tinoideja-korvataan-oljykasvien-kasvinsuojelussa

Marja Turakainen
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Syitä rikkakasviongelmiin 2018
• Torjunta-ajankohdan valitseminen oli vaike-

aa rikkakasvien vähäisyyden, eriaikaisen ja 
laikuttaisen taimettumisen vuoksi 

• Lykättiin torjuntaa ja rikkakasvit ehtivät 
isoiksi

• Lämmin ja kuiva kevät suosii savikkaa
• Kuivissa oloissa isompi savikka vaikeasti 

torjuttava
• Torjunta-aineiden teho ei ollut riittävä kuivis-

sa olosuhteissa 
• Metamitronin maavaikutus jäi kuivissa olois-

sa heikoksi 
• Lehtivaikutteisten aineiden tehoa heikensi 

rikkakasvien lehtien vahakerros  
• Torjuntatehon arviointi oli vaikeaa  
• Kuivissa oloissa torjunta-aineista ja öljystä 

tarvitaan suurempia ainemääriä jo sirkkaleh-
tiasteella oleville rikkakasveille

• Sateiden jälkeen uusi savikkasukupolvi 
taimettui 

• Aukkoinen kasvusto
• Juurikas ei pystynyt varjostamaan rikkakas-

veja, riviväleissä aukoissa tilaa kasvaa

Kuivuus vaikutti rikkakasvien  
taimettumiseen
Yksivuotisilla siemenrikkakasvilajeilla on erilai-
nen itämisrytmi/itävyyden jaksotus, joka antaa 
niille myös mahdollisuuden reagoida erilaisiin 
ympäristön olosuhteisiin. Savikkaa, peippiä, lu-
tukkaa, pihatähtimöä ja peltosauniota taimettuu 

Kuiva kesä – savikka aiheutti 
haasteita rikkakasvien 

torjunnalle

Kuiva ja kuuma kesä oli monin tavoin haasteellinen rikkakasvien 
torjunnan kannalta. Varsinkin savikka on erittäin vaikeasti torjuttava 

rikkakasvi kuivissa oloissa. Mutta miksi rikkakasvien torjunta on 
kuivana kesänä ongelmallista?

koko kasvukauden ajan, kun taas tattaret itävät 
vain keväällä. Kuivuudesta johtuen keväällä 
rikkakasveja taimettui tavallista vähemmän, 
taimettuminen oli eriaikaista ja laikuttaista ja ne 
kasvoivat hitaasti. Tästä johtuen torjunta-ajan-
kohdan valitseminen oli vaikeaa. Moni lykkäsi 
rikkakasvitorjuntaa ja myöhään torjuttaessa rik-
kakasvit ehtivät kasvaa isoiksi ja seurauksena oli 
heikko teho. Jos torjunta jäi vallinaiseksi, savik-
ka ja tattaret valtasivat alaa aukkoisessa kasvus-
tossa ja riviväleissä. 

Savikkaa taimettui kesäkuun lopulla
Monet pellot näyttivät puhtailta tehtyjen ruisku-
tusten jälkeen. Juurikas oli kuitenkin vielä pien-
tä ja rivivälit auki, joten tarvittiin vielä täyden-
tävä ruiskutus. Juhannuksen aikaan saatiin vih-
doin jonkin verran sateita ja sadekuuroja, mikä 

Kuivana kesänä näin suuresta savikasta tulee 
ongelma
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edisti erityisesti savikan ja peipin taimettumista. 
Ellei ruiskutusta tehty, pääsivät rikat kasvamaan 
isoiksi eikä juurikas pystynyt tässä vaiheessa 
vielä varjostamaan rikkakasveja. 

Torjunta-aineiden teho ei ollut riittävä 
kuivissa olosuhteissa 
Lehtivaikutteisten aineiden tehoa heikensi se, 
että kuivissa oloissa rikkakasvit muodostavat 
voimakkaasti vettä hylkivän, tiiviin vahakerrok-
sen lehtien pinnalle. Kasvinsuojeluaineen pisa-
rat eivät tartu helposti vahapintaisiin lehtiin ja 
vahakerros estää torjunta-aineen imeytymistä 
päällysketon lävitse.  Lisäksi kuivuus hidastaa/
pysäyttää rikkakasvien aineenvaihduntaa eivät-
kä torjunta-aineet kulkeudu kasveissa nopeasti. 
Torjuntatehon arviointi oli vaikeaa, sillä ainei-
den vaikutukset tulivat rikkakasveissa hitaasti 
esille. Tämä hankaloitti myös osaltaan ruisku-
tuspäätösten tekemistä. Kuivana kesänä maa-
vaikutteiset tehoaineet jäävät maan pintaa. Jos 
ruiskutusten jälkeen ei sada, Goltixin ja Targetin 
tehoaine ei liukene veteen eikä kulkeudu maan 

vedessä juurien kautta itse rikkakasviin. Valmis-
teilla on myös lehtivaikutus, joten niitä ei kan-
nata kuivissa oloissa jättää pois tankkiseoksesta. 

Torjunta-aine- ja öljymäärää lisättävä
Jotta torjunta-aineiden imeytymistä lehtiin ja 
siten tehoa saadaan lisättyä kuivissa oloissa, on 
tankkiseoksessa käytettävä suurempaa öljymää-
rää. Vaikka suositus on, että helteellä ei käyte-
tä isoa öljymäärää vioitusriskin takia, tehon li-
säämiseksi on määrää uskallettava suurentaa. 
Suuret öljymäärät ovat voineet vioittaa jossain 
määrin juurikasta mutta kuivissa olosuhteissa 
kasvanut juurikaskin kestää paremmin tuhdim-
pia annoksia. Vioitusten vähentämiseksi ruis-
kutukset ajoitetaan aikaiseen aamuun. Silloin 
myös ilmankosteus on korkea, rikkakasvien 
aineenvaihdunta on vilkkaampaa ja torjunta-
aineet kulkeutuvat niissä tehokkaammin. Koste-
assa ilmassa lehdet myös läpäisevät paremmin 
torjunta-aineet. Kuivissa olosuhteissa kasvanut, 
terve juurikas ei ole yhtä herkkä vioituksille 
kuin kosteissa oloissa kasvanut. 

Isot savikat varjostavat juurikasta, ottavat ravinteita ja vettä sekä lisäävät tehokkaasti pellon 
siemenpankkia. 
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Haraus
Pienet ja pehmeävartiset rikkakasvit kuten pei-
pit tuhoutuvat helposti harauksessa Toisen ja 
kolmannen ruiskutuksen jälkeen haraus poisti 
rikkakasvit riviväleistä, mutta riveille niitä jäi. 
Rikkakasveja taimettui vielä heinäkuussa, jo-
ten harausten jälkeen, ja jos rivivälit eivät olleet 
umpeutuneet, olisi tarvittu vielä ruiskutuskerta. 
Suuriksi päässeet, pellon vallanneet rikkakasvit 
kannattaa niittää tai murskata juurikaskasvus-
ton päältä. 

Ruiskutusohjeita ensi vuonna ja tule-
vina vuosina
• Huomioitava rikkakasvitorjunnassa pellolle 

syntynyt rikkakasvien siemenpankki, erityi-
sesti savikka

• Savikka on tehokas siementen tuottaja ja 
siementen itävyys maassa säilyy pitkään, yli 
10 vuotta

• Osa savikan siemenistä menee itämislepoon 
ja itää vasta useiden vuosien kuluttua

• Kyntö hautaa rikkakasvien siemenet syvälle, 
2 vuoden kuluttua siemenet uudelleen sopi-
vassa itämissyvyydessä

• Oikea ruiskutuksen ajoitus, kun rikkakasvit 
pieniä, pienikokoiset rikkakasvit herkempiä 
torjunta-aineille

• Käyttömäärät ja ruiskutusohjelma olosuhtei-
den mukaan

• Jos ruiskutuksesta jää rikkakasveja, täyden-
nysruiskutus 3–5 päivän kuluttua valmisteil-
la, joita jäljelle jääneet rikkakasvit tarvitsevat.

Marja Turakainen
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Ensimmäisenä ohjelmassa oli Tanskasta 
NBR:ltä (Nordic Beet Research) saapu-
neen Otto Nielsenin esitys. Otto kertoi 

Ruotsissa ja Tanskassa vuonna 2014 käynnisty-
neen 5T-projektin (Tillsammans Till 20 Ton 2020) 
tuloksista. 5T-projektin tavoitteena on parantaa 
juurikkaan satotasoja seuraamalla satokehitystä 
valituilla tiloilla sekä samalla tehostaa yhteis-
työtä tutkimuksen, viljelijöiden ja teollisuuden 
välillä. Tällä hetkellä projektissa etsitään satel-
liittikartoituksen avulla satotasoon vaikuttavia 
tekijöitä. Otto kertoi, että tavoitteena olisi saada 

Pellonpiennarpäivä 
viljelytekniikasta 

JYMY-hankkeen toinen pellonpiennarpäivä pidettiin 
Hinnerjoella Eurassa viljelykonsulentti Petri 

Suvannon tilalla 19.9.2018. 

satelliittikartoituksen tuloksia mallintava ben-
chmarkkaustyökalu kaikkien viljelijöiden käyt-
töön lähitulevaisuudessa. 5T-projekti on aloitet-
tu pienimuotoisesti myös Suomessa Sucroksen 
ja NBR:n yhteistyönä. Oton puheen käänsi SjT:n 
tutkija Sakari Malmilehto. 

Oton jälkeen Sakari Malmilehto kertoi SjT:n 
kokeista, joissa tutkittiin eri maanmuokkaus-
tapojen vaikutusta satoon ja etsittiin samalla 
vaihtoehtoja kyntämiselle. Kokeissa käytettiin 
lautasmuokkainta, lapiomuokkainta, kultivaat-
toria, suorakylvöä, kyntöauraa ja äestä. Kevyil-
lä mailla muokkaustapojen välillä ei havaittu 
merkittävää eroa, mutta riittävän savisilla mailla 
kyntö oli kannattavin muokkaustapa.  

Sakarin jälkeen puheenvuoron sai Monosemin 
edustaja Matti Laurila, joka esitteli Monosemin 
kylvöyksikköä. Tämän jälkeen PropaxAgron 
Timo Rouhiainen puhui jankkuroinnin ja suo-
rakylvön vaikutuksista maan rakenteeseen. 
Tuomas Kajantola DataVäxtiltä esitteli ajo-opas-
timia ja -ohjelmistoja. Lopuksi Anssi Väättänen 
Avagrolta kertoi pellon lanauksesta. Lanaamal-
la päästään eroon pellolla olevista notkelmista. 
Notkelmista on paljon haittaa viljelyssä: muuta 
peltoa alempana olevat kohdat pysyvät kevääl-
lä pitkään märkinä ja hidastavat kylvöille pää-
syä. Maa tiivistyy herkemmin notkokohdista ja 
ravinteet ajautuvat korkeammilta kohdilta not-
kelmiin, joissa niiden hyödynnettävyys on hei-
kointa. Notkokohdissa kasvava vilja tuleentuu Työnäytös Özdöken jankkurilla.
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eriaikaisesti kuin muut lohkolla kasvavat kasvit 
ja märissä olosuhteissa notkossa kasvava juuri-
kas voi kärsiä hapenpuutteesta.  

Esitysten jälkeen siirryttiin läheiselle peltoloh-
kolle, jossa Propax Agron edustaja esitteli tuot-
teitaan ja antoi työnäytöksen Özdöken-jankku-
rilla. Anssi Väättänen kertoi perusteellisesti la-
naamisen vaikutuksista peltoon ja antoi lopuksi 
lanausnäytöksen Mara-pellontasauslanalla. 

Linkit tapahtuman videotallenteisiin sekä Oton 
ja Sakarin posterit löytyvät SjT:n kotisivuilta 
[www.sjt.fi] Hankkeet ja tapahtumat -otsikon 
alta

JYMY vuonna 2019
Vuonna 2019 JYMY-hankkeessa perehdytään 
maaperään ja sen kasvukunnosta huolehtimi-
seen. Alkuvuodesta pidetään koulutus Maan 
muokkaus ja rakenne, eroosion torjunta ja ravin-
teiden huuhtoutumisen estäminen. Koulutuk-
sen jälkeen pidetään aiheeseen liittyvät tupaillat. 
Kasvukauden aikana pidetään pellonpiennar-
päivät viljelykierrosta sekä maaperän raken-
teesta ja kuormituksesta. Vuoden loppupuolel-
la pidetään koulutukset juurikkaan laadusta ja 
maaperäeliöistä. 

Lanaamalla päästään eroon pellolla olevista notkelmista.

Tiina From
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Viljelypäivät 2019

>

>

26.2. Säkylä

Ravintola Myllynkivi, Vihreä Sali (Kivenhakkaajantie, Säkylä)

27.2. Salo

Astrum-keskus, Teatterisali (Salorankatu 5-7, Salo)

28.2. Mietoinen

Mietoisten Maamiesseurantalo (Pyhäntie 133, Mynämäki)

28.2.–1.3. Viljelyristeily

Viking Grace

4.3. Parola

Juteinitalo, auditorio (Kauppatie 3, Hattula)

5.3. Vaasa 

Ravintola Olympic (Olympiakatu 3 B, Vaasa)

7.3. Kemiö 

Hotel Galaxy (Arkadiantie 11, Kemiö)

Lisätietoja tulossa myöhemmin.

Tervetuloa!

>

>



CELESTA KWS
■■ Paras sokerisato 108 % *
■■ Korkea juurisato
■■ Hyvä lehtiterveys

* Lähde: Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

Makein ja satoisin uutuus: 
Menestys on siemenessä

KWS SCANDINAVIA A / S

Harolantie 444 B 27400 Kiukainen 
Puh.: 050 599 2714 
jaakko.perttu@kws.com 
www.kws.com
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Mitä uudet hyväksymisvaatimukset 
vaikuttavat mahdollisuuksiin käyt-
tää kemiallisia kasvinsuojelukeinoja 

EU:ssa? 

Syngentan markkinointipäällikkö Arto Mark-
kula kertoi, että EU on tiukentanut eri kasvin-
suojeluaineiden hyväksymisehtoja. Ehtojen 
perusteet ovat muuttuneet riskistä (risk-based) 
vaaraan (hazard-based). Tiukennuksen taustalla 
on asetus, jossa on säädetty ns. cut-off -kriteerit 
eli millaisia ominaisuuksia tehoaineella on, ku-
ten mm. onko sillä hormonaalisia vaikutuksia 
tai onko se pysyvä, kertyvä, kaukokulkeutuva. 
Vuonna 2011 EU:ssa oli käytössä 224 eri tehoai-
netta. Uusien rekisteröintivaatimusten vuoksi 
niistä 75 on cut-off -listalla eli ne eivät saa uudel-
leenrekisteröintiä. Kaikki listan tehoaineet eivät 
välttämättä putoa pois cut-off -ominaisuudesta 
huolimatta mutta listan ulkopuoleltakin tehoai-
neita putoaa jonkin muun ominaisuuden vuoksi 
tai niiden käyttöä rajoitetaan.

Kasvinsuojelun tulevaisuus 
Suomessa -seminaari 

8.11.2018

EU on tiukentanut lainsäädäntöä tehoaineiden hyväksynnästä 
alueellaan. On arvioitu, että EU:ssa nyt käytössä olevista yli 200 

tehoaineesta 75 poistuu muutaman vuoden sisällä, Suomessa niistä 
on viljelykasveilla käytössä 36. Korvaavia aineita tai muita tapoja 

tautien, tuholaisten ja rikkakasvien torjuntaan ei ole aina saatavilla. 
Pienentynyt ainevalikoima ja vaihtoehtoiset keinot nostavat 

tuotannon kustannuksia ja laskevat satotasoja sekä heikentävät 
sadon laatua.

ECPA:n selvityksen tulokset  
Arto Markkula esitteli Euroopan kasvinsuoje-
luteollisuuden (ECPA) teettämän selvityksen, 
jossa on arvioitu tehoaineiden poistumisen vai-
kutuksia Euroopassa. Suomen tilannetta on kä-
sitelty osana tätä selvitystä, joka on nimeltään 
Alhaisen Sadon Raportti (Low Yield Report). 
Siinä on arvioinnin tulokset siitä, miten paljon 
75 tehoaineen poistuminen vaikuttaa kasvintuo-
tantoon jäsenvaltioissa. Suomessa näistä tehoai-
neista on käytössä 36.  Suomessa selvityksessä 
olivat mukana ohra, kaura, syys- ja kevätvehnä, 
ruis, öljykasvit, peruna, kumina ja erikoiskasve-
ja. Suomen satotappioiden on arvioitu olevan 
keskimääräistä suuremmat kuin Keski-Euroo-
passa, koska meillä on lyhyempi kasvukausi, 
kevätkylvöiset kasvit ja erilainen tukipolitiikka. 
Jos cut-off listalla olevat tehoaineet kielletään, 
kevätvehnän keskisato laskisi Suomessa 28 %, 
ohran 34 % ja kauran 19 %. Öljykasveilla kielto 
alentaisi satoa 62 %, perunalla 45 % ja kuminal-
la 30 %. Porkkanan viljely kärsisi eniten, sillä 
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kielto johtaisi täydelliseen sadonmenetykseen. 
Selvityksessä on laskettu myös, paljonko kus-
tannukset lisääntyisivät, koska jouduttaisiin 
käyttämään vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä. 
Monilla viljelykasveilla ongelmia tulee aiheutta-
maan tuholaiset ja kasvitaudit, jotka voivat tu-
hota suuremman osan sadosta, jos niiden esiin-
tyminen on runsasta. Lisäksi sadon laatutappiot 
kasvavat ja sadon ennustettavuus heikkenee. 
Glyfosaatin puuttumisen vaikutuksen satome-
netyksiin on arvioitu olevan, viljelykasvista 
riippuen, 1–8 %. Tarkastelussa eivät ole mukana 
ympäristövaikutukset kuten mm. ravinnevalu-
mat ja hiilijalanjälki. 

Sokerijuurikkaalla Low Yield Report -arviointi 
on aloitettu  marraskuussa 2018 ja se valmistuu 
ensi kevääseen mennessä.  

Kemiallisen kasvinsuojelun tulevai-
suus Suomessa – neuvonnan näkö-
kulma
ProAgrian johtavan asiantuntijan Sari Peltosen 
mukaan EU:n politiikka vaikuttaa ristiriitaiselta, 
sillä se ei hyväksy viljelykasvien geenieditoin-
tia, jolla voitaisiin vähentää torjunta-aineiden 
käyttöä. Erityisesti akuutit/ennakoimattomat 
kasvinsuojeluriskit aiheuttavat suurimmat kriit-
tiset kohdat kasvintuotannossa. Kun kasvin-
suojeluaineiden valikoima yksipuolistuu, resis-
tenssiriski lisääntyy ja näiden aineiden käyttö 
päättyy tästä syystä. Peltosen mukaan kemialli-
sen kasvinsuojelun kustannus on kokonaiskus-
tannuksista pieni, mutta hyöty moninkertainen. 
Korvaavia aineita ja menetelmiä ei kaikissa ta-
pauksissa ole olemassa. Jos kasvinsuojeluainei-
den käyttö korvattaisiin muilla menetelmillä, se 

Ainevalikoiman vähentyminen tulee aiheuttamaan haasteita kasvinsuojeluun.
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Marja Turakainen

aiheuttaisi mm. sen, että lisääntynyt muokkaus 
lisäisi hiilen karkaamista ilmakehään. Eroosio ja 
ravinnehuuhtoutumat lisääntyisivät, työmäärä 
kasvaisi ja tuotteet kallistuisivat. Ovatko kulut-
tajat valmiita maksamaan kakkosluokan tuot-
teesta ykkösluokan hinnan?

Kasvinsuojelua 2020-luvulla
Viljelijäpuheenvuoron piti Petri Lintukangas. 
Hänen mielestään ilmastonmuutoksen myötä 
kasvinsuojelun haasteet kasvavat ja sen vuoksi 
tarvitaan enemmän työkaluja työkalupakkiin 
eikä niitä saisi vähentää.  Kasvinsuojeluaineiden 
hyväksyntä EU:ssa ja rekisteröintivaatimukset 
ovat hänestä tarpeellisia, niillä suojataan tuot-
tajia ja kuluttajia. Mutta se johtaa siihen, että 
valikoima supistuu ja kustannukset kasvavat. 
Samaan aikaan edistetään tavaroiden ja palve-
luiden vapaata liikkumista sekä vapaakauppaa. 
Tästä syystä kasvintuotanto siirtyy EU:n ulko-
puolelle ja tuonti lisääntyy. Jos EU:ssa hyväksyt-
tyjen tehoaineiden määrä vähenee, EU:n alueelle 
saisi tuoda vain eurooppalaisen laatustandardin 
mukaan tuotettuja elintarvikkeita ja raaka-ainei-
ta. 

Kommenttipuheenvuoro lainsäädän-
nön näkökulmasta
Lopuksi ryhmänjohtaja Kaija Kallio-Mannila 
Tukesilta kertoi, että 11 tehoainetta ei ole hyväk-
sytty tai uudelleen hyväksytty tai tehoaineen hy-
väksymistä on rajoitettu. Poistuvia tehoaineita 
ovat mm. propikonatsoli (Tilt, Armure), dikvatti 
(Reglone), pymetrotsiini (Plenum), fenamidoni 
(Censento) ja tiraami (Tiraami taimipoltehävite). 

Suomessa markkinoiden tehoaine-/valmisteva-
likoima on jo lähtökohtaisesti pieni. Erityisesti 
pienialaisissa erikoiskasvien käyttökohteissa 
valikoimaa ei ole. Uusia korvaavia aineita ei ole 
välttämättä saatavilla, sillä uusien tehoaineiden 
kehittäminen on hidasta ja riskialtista. Uuden 
aineen kehitystyö kestää vähintään kymmenen 
vuotta. Lisäksi uuden aineen kehitystyön alus-
sa ei voida tietää, millaiset lainsäädännölliset 
vaatimukset ja poliittiset virtaukset kymmenen 
vuoden kuluttua vallitsevat.

Merkityksellistä maataloustuotannon kannalta 
tulee olemaan se, että ”elintärkeitä” tehoaineita 
tulee poistumaan tehoainevalikoimista. Low-
risk -aineita on 13 kappaletta. Tehoaineen poik-
keuksellinen hyväksyminen 5 vuodeksi on mah-
dollista vain ”ongelmattomille” tehoaineille. 
Mutta onko niillä merkitystä käytännön kasvin-
suojelussa? Hätälupa voidaan myöntää välttä-
mättömän vaaran vuoksi, joka ei ole hallittavis-
sa muilla kohtuullisilla keinoilla. Komission on 
annettava raportti hätäluvista parlamentille ja 
neuvostolle. Vaikka tehoaineiden uudelleenhy-
väksyntää on tiukennettu, voi kiellettäville teho-
aineille hakea Tukesilta hätälupaa. Viranomaiset 
myöntävät luvan tehoaineille tarvittaessa. Hätä-
luvat ovat yleistyneet viime vuosina EU-maissa. 
Ne myönnetään vain vuodeksi kerrallaan. Vaik-
ka ECPA:n selvityksen mukaan kahden–neljän 
vuoden aikana aineita kiellettäisiinkin huo-
mattava määrä, Kaija Kallio-Mannilan mukaan 
tehoaineita ei kuitenkaan tule poistumaan näin 
nopeasti. 
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Viljelykonsulenttimme edustivat Sucros-
ta Helsingin Messukeskuksessa ensi 
kertaa pidetyillä MaatalousKonemes-

suilla 15.–17.11.2018. Meillä oli näyttävä osasto 
Farmit-yhteisön messuosastolla, ja viljelykonsu-
lentit olivat paikalla kaikkina kolmena päivänä 
juttelemassa viljelijöiden kanssa. Päivien aikana 
tavattiin lukuisia nykyviljelijöitä, joiden kanssa 
käytiin läpi kulunutta kasvukautta ja päivitettiin 
tehtaan käynnin kuulumiset. Lisäksi käytiin lu-

paavia keskusteluja uusien potentiaalisten vilje-
lijöiden kanssa, ja mukaan tarttui muutamia yh-
teystietoja, joiden kanssa jatketaan keskustelua 
juurikkaanviljelyn aloittamisesta. 

Maatalouskonemessut keräsivät viljelijäkuntaa 
ympäri Suomea kolmen messupäivän aikana 
yhteensä 16 819 henkeä. Juurikkaan viljelyalue 
oli vahvasti edustettuna kävijöiden joukossa, ja 
siksi meidän oli tärkeää olla mukana.

Viljelykonsulentit mukana 
MaatalousKonemessuilla 

Helsingissä

Susanna Söderlund ja Fanni Heinonen
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Juuri päättynyt Suomen Sokerin 100-vuotis-
juhlavuosi näkyi ja kuului eri tavoin vuoden 
aikana. Eniten huomiota herättivät mennei-

syydestä tutut retropussit, jotka toimme kaup-
pojen hyllyille nykyisen Dansukker Taloussoke-
ripussin rinnalle keväällä. Retropussit hurmasi-
vat kuluttajat ja vahvistivat samalla myös Dan-
sukker Taloussokerin asemaa markkinajohtaja-
na. Vuoden aikana oli käynnissä äänestys, jossa 
sai äänestää omaa suosikkiaan retropusseista. 
Ääniä annettiin huimat 40 000! Äänestyksen 
voitti ylivoimaisesti Sokerityttö-pussi, joka ke-
räsi yli puolet äänistä. Suuren suosion ansiosta 
pidämme retropussit kauppojen hyllyillä vielä 
jatkossakin. 

Suomensokeri.fi-sivulla sai jättää myös oman 
sokerimuistonsa, ja näitä saimme yhteensä yli 
11 000. Määrä löi meidät aivan ällikällä – kuin-
ka paljon muistoja sokeri herättääkään! Makeat 
muistot innoittivat meidät radiomainontakam-
panjaan, joka pyöri loppuvuodesta useilla radio-
kanavilla. Mainoksiin pääsi mukaan muun mu-
assa tämä muisto, joka edustaa hyvin muistoissa 
esiin noussutta teemaa: monelle sokeripussit 
tuovat mieleen lapsuuden ja yhteiset hetket iso-
vanhempien kanssa. 

Suomen Sokerin juhlavuoteen 
mahtui juhlahumua ja 

makeita sokerimuistoja

”Polvenkorkuisena tuli mummolassa salaa maistel-
tua sokeria. Pistin pienen suussa kastellun sorme-
ni mummon sokerikkoon, ja sitten tietysti takaisin 
suuhun. Tätä toistin makeannälkääni monta kertaa. 
Mummo ihmetteli, miten sokeri oli mennyt klimpeik-
si. Vaari totesi sen varmaan johtuvan ilman kosteu-
desta. Mummo uskoi ja vaari iski minulle salaa sil-
mää...”

Lisää makeita muistoja löytyy kampanjasivus-
tolta suomensokeri.fi, joka on käytössä vielä 
muutamia kuukausia juhlavuoden päätyttyä-
kin. 

Juhlavuoden aikana julkaistiin Sucroksen verk-
kosivulla ja sosiaalisessa mediassa (Sokeria Suo-
mesta) tarinoita sokerintuotannon ja viljelyn 
sekä sokerituotteiden pitkästä historiasta. 100 ta-
rinaa Suomen Sokerista –juttusarja sisälsi myös 
paljon viljelyn historiaan liittyviä tarinoita. Jos 
sinua kiinnostaa esimerkiksi, miten ennen har-
vennuskilpailuilla piristettiin raskasta työvai-
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Torbjörn Nyberg Raaseporista on tyytyväinen Hilleshögin lajikkeisiin. Tänä vuonna hän 
viljeli Chess lajiketta, jolla on iso ja hyvin peittävä naatti. Lajikkeella on sileä juuri ja se on 
helppo listiä. Torbjörn nostaa juurikkaat tietysti Edenhallin nostokoneella, koneen väri on 
sama kuin Hilleshögin siemenellä. 
 
Torbjörn Nyberg, från Raseborg, är nöjd med Hilleshögs sorter. I år odlade han sorten Chess, 
som har en stor och vältäckande blast. Sorten har en slät form och går lätt att blasta. Hos 
Torbjörn tas betorna förstås upp med en Edenhall betupptagare, en maskin med samma blå 
färg som Hilleshögs betfrön.

Valitse Hilleshögin neljästä 
vahvasta lajikkeesta!

Välj bland Hilleshögs fyra 
starka sorter!

Mustang
• Antanut tasaisen hyviä sokerisatoja joka vuosi
• Hyvä vastustuskyky taimipoltetta (Aph) vastaan 
• Cruiser peittauksella, useimmille hyvä vaihtoehto

Chess
• Vahva tumma naatti, rivien sulkeutuminen on nopea
• Hyvin iso juurisato, jonkun verran alhaisempi sokeripitoisuus  
 kuin muilla lajikkeillamme 
• Gaucho peittauksella, myös pohjavesialueelle

Dexter
• Paras markkinalajike 2017 
• Hyviä tuloksia monessa paikassa myös 2018 
• Poncho Beta peittauksella, tehoaa maassa oleviin tuhohyönteisiin

Gallop
• Paras markkinalajike 2018 tasaisen hyvillä tuloksilla kaikilla   
 koepaikoilla
• Ankeroisia sietävä lajike, antaa hyvän sadon myös lievästi  
 ankeroisten saastuttamassa maassa 
• Gaucho peittauksella, myös pohjavesialueelle

(ank.siet)

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

Lisätietoja antaa paikallinen edustajamme: Henrik Svärd: puh/tel: 0400 465 009, sähköposti/e-post: henrik.svard@sci.fi
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Torbjörn Nyberg Raaseporista on tyytyväinen Hilleshögin lajikkeisiin. Tänä vuonna hän 
viljeli Chess lajiketta, jolla on iso ja hyvin peittävä naatti. Lajikkeella on sileä juuri ja se on 
helppo listiä. Torbjörn nostaa juurikkaat tietysti Edenhallin nostokoneella, koneen väri on 
sama kuin Hilleshögin siemenellä. 
 
Torbjörn Nyberg, från Raseborg, är nöjd med Hilleshögs sorter. I år odlade han sorten Chess, 
som har en stor och vältäckande blast. Sorten har en slät form och går lätt att blasta. Hos 
Torbjörn tas betorna förstås upp med en Edenhall betupptagare, en maskin med samma blå 
färg som Hilleshögs betfrön.

Valitse Hilleshögin neljästä 
vahvasta lajikkeesta!

Välj bland Hilleshögs fyra 
starka sorter!

Mustang
• Antanut tasaisen hyviä sokerisatoja joka vuosi
• Hyvä vastustuskyky taimipoltetta (Aph) vastaan 
• Cruiser peittauksella, useimmille hyvä vaihtoehto

Chess
• Vahva tumma naatti, rivien sulkeutuminen on nopea
• Hyvin iso juurisato, jonkun verran alhaisempi sokeripitoisuus  
 kuin muilla lajikkeillamme 
• Gaucho peittauksella, myös pohjavesialueelle

Dexter
• Paras markkinalajike 2017 
• Hyviä tuloksia monessa paikassa myös 2018 
• Poncho Beta peittauksella, tehoaa maassa oleviin tuhohyönteisiin

Gallop
• Paras markkinalajike 2018 tasaisen hyvillä tuloksilla kaikilla   
 koepaikoilla
• Ankeroisia sietävä lajike, antaa hyvän sadon myös lievästi  
 ankeroisten saastuttamassa maassa 
• Gaucho peittauksella, myös pohjavesialueelle

(ank.siet)

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

Lisätietoja antaa paikallinen edustajamme: Henrik Svärd: puh/tel: 0400 465 009, sähköposti/e-post: henrik.svard@sci.fi
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hetta, miten paljon käsityötä sokerijuurikkaan 
nosto aikanaan vaati, mitä tekivät juurikasjät-
kät tai minkälaiset olivat satonäkymät 50 vuot-
ta sitten, kannattaa kurkata tarinat osoitteesta  
bit.ly/suomensokeri100. Tarinasarjassa kerro-
taan myös muun muassa, miten maailman ko-
vinta palasokeria valmistetaan ja minkälaista oli 
sokerin keittäjämestarin vaativa työ ennen auto-
maatiota.  

Suomen Sokerin juhlavuosi näkyi myös tapah-
tumissamme koko viime vuoden ajan. Juhlakau-
si avattiin toukokuussa, kun Porkkalan tehtaal-

lamme Kantvikissa järjestettiin ensin avointen 
ovien päivä. Iltapäivän aikana tehtaaseen kävi 
tutustumassa yli 500 henkeä. Seuraavan päivän 
kutsuvierasjuhlassa maljan 100-vuotiaalle nosti 
noin sata henkeä. Kesäkuussa järjestettiin viljeli-
jöiden kesäpäivä, jossa vaihdettiin ajankohtaisia 
kuulumisia ja nautittiin ruuasta ja juomasta noin 
sadan viljelijän kesken. Juhlavuosi näkyi myös 
Okra-maatalousnäyttelyn osastollamme, jossa 
paraatipaikalla olivat retropussimme ja upea 
vanhoja tuotteita esittelevä museoseinä. Okra-
osastollamme vieraili neljän päivän aikana yli 
5 000 vierasta. 

Susanna Söderlund
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Sokerijuurikkaan sato oli tänä vuonna 34,7 
tonnia hehtaarilta. Tämä on hieman alle 
viiden vuoden keskiarvon, joka on 38 ton-

nia hehtaarilta. Päättyneelle kasvukaudelle oli 
tyypillistä suuret alueelliset vaihtelut satotasos-
sa. 

– Juurikkaan sato vaihtelee tavallisestikin paljon vil-
jelyaluiden välillä, mutta tänä vuonna vaihtelu on 

Juurikkaan puhtaus ja laatu 

Juurikassokerin tuotantokausi 2018 on juuri päättynyt 
Säkylän tehtaallamme. Juurikassato jäi hieman viiden vuoden 

keskiarvosta, mutta oli haastavasta kesästä huolimatta 
kohtuullinen. Kuivan kesän ja nostokauden suosiollisen sään 
ansiosta tehtaan vastaanottama juurikas oli ennätyksellisen 

puhdasta. 

ollut poikkeuksellisen suurta. Alueilla, joilla ei saatu 
vettä, hehtaarisato jäi vain noin 20 tonnin paikkeil-
le, kun taas sadetta saaneilla alueilla hehtaarisato on 
paikoin reilusti yli 40 tonnia, muutamilla tiloilla jopa 
yli 60 tonnia, maatalousjohtaja Tero Tanner sanoo.

Tehtaalle toimitetun juurikkaan puhtaus ylitti 
reilusti viiden vuoden keskiarvon: puhtauspro-
sentti oli 91,7, kun viiden vuoden keskiarvo on 

erinomainen käyntikaudella 
2018
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87,5 %. Maksamme viljelijälle lisähintaa puh-
taudesta, joten tämän vuoden lukemilla viljelijät 
saavat tilipussiinsa keskimäärin 2,1 euroa ton-
nilta lisää. Kokonaisuudessaan puhtaushyvitys-
tä maksetaan lähes 800 000 euroa.  

Sokerin tuotantoprosessi Säkylän tehtaalla su-
jui tänä vuonna erittäin hyvin. Tehdas oli käyn-
nissä 50 vuorokautta ja juurikkaan laatu pysyi 
koko käyntikauden ajan erittäin tasaisena. Ai-
van käynnin lopussa tehtaalle saatiin muutamia 
pakkasen puraisemia juurikaskuormia, mutta 
nämäkin juurikkaat saatiin hyvin käsiteltyä. 

Käyntikaudelle oli asetettu merkittäviä ener-
giansäästötavoitteita ja näihin tavoitteisiin pääs-
tiin. 

– Energiankulutus oli tänä vuonna erittäin alhainen, 
varmasti yksi alhaisimmista koskaan tehtaan histori-
assa. Optimoimme tuotantoprosessiamme niin, että 
saimme valmistettua sokerin vähemmällä liuotuksel-
la ja haihduttamisella, lisäksi kalkin käyttö oli todella 
vähäistä, tehdaspäällikkö Veli-Pekka Salonen kertoo. 

Pienet laiterikot toivat haasteita tuotantoon 
käynnin loppuvaiheessa erityisesti leikepuris-
timilla, ja tuotantovauhtia jouduttiin hieman 
laskemaan. Näiden laitteiden kunnostamiseen 
panostetaan ennen seuraavaa tuotantokautta. 

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 120.600

 2007 Holmer Terra Dos T3

Varastonr. 6765
Ha 1215 EUR 130.000

 2012 GRIMME Rexor 630

Varastonr. 7279
Ha 3554

 2012 GRIMME Maxtron 620 II

Varastonr. 7260
Ha 3512 EUR 194.300

Susanna Söderlund
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Viljelytoimet 2018:
Ulvila
Ulvilan Kaasmarkussa Valtatie 11 varrella sijain-
nut lohko kylvettiin 13.5. ja lajikkeena oli KWS:n 
Selma. Vajaa viikko ennen kylvöä lohkolle oli 
hajalevitetty Kaliumsuolaa 250 kg/ha. Kylvö-
muokkaus tehtiin joustopiikkiäkeellä päivää 
ennen kylvöä. Viljavuusluvut sallivat korkeasta 
fosforiluvusta huolimatta NPK-lannoitteen käy-
tön kylvön yhteydessä. Lannoitteena käytettiin 
Yaran Y 4 Hiventä (20-2-11). Kasvukaudella ra-
vinnetarvetta täydennettiin Nitraborilla (N15) ja 
JetMn235 -nestelannoitteella.

Rikkakasveja torjuttiin aluksi puolitetuilla aine-
määrillä (28.5. Tramat, Betanal SE, Safari, Goltix ja 
3.6. Tramat, Betanal SE). Jälkimmäiseen ruisku-
tukseen lisättiin juurikaskärpästen vuoksi Dan-

5T-lohkot tuottivat 
hyvän sadon

5T-lohkot tuottivat hyvän sadon
Vuoden 2018 juurikassadoksi muodostui haastavista 

olosuhteista huolimatta n. 35 tn/ha kokonaiskylvöalalta. 
5T-lohkojen sadot olivat selvästi parempia, vaikka kova 
kuivuus vaikutti varsinkin Vakka-Suomen kasvustoihin. 
Siltikin Mietoisissa päästiin yli 40 tonnin hehtaarisatoon 

ja suotuisampien säiden Ulvilassa lähenneltiin jopa 
kuuttakymmentä tonnia.

adim Progress 0,5 l / ha, joka toimi myös Suno-
coa täydentävänä kiinniteaineena. Kaksi jäl-
kimmäistä ruiskutusta tehtiin Safari-ohjelmalla 
kuivan kelin vuoksi. Kasvukauden pahimpana 
ongelmarikkana ollut savikka onnistuttiin torju-
maan lähes 100 prosenttisesti. Myös Ramulariaa 
torjuttiin elokuun puolenvälin jälkeen Amistar + 
Tilt -seoksella, koska lohkon maalajin ja lievästi 
epävakaan sään vuoksi tautipaine oli kohtalai-
nen.

Lohkon sato korjattiin lokakuun puolivälissä 
ja satotasoksi muodostui n. 56 tn/ha.

Mietoinen
Mietoisten Hietamäessä, Pyhäntien varrella si-
jainnut lohko kylvettiin samaan aikaan Ulvilan 
lohkon kanssa, optimaalisen ”kylvöikkunan” 

Ulvila 19.7. Ulvila 3.8.
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ollessa vain muutaman päivän. Lajikkeena oli 
Hilleshögin Chess. Lohkolle levitettiin Kalisuo-
laa ennen kylvöä 200 kg/ha. Myös tällä lohkolla 
käytettiin kylvön yhteydessä Yaran Y3 Hiven 
-lannoitetta 460 kg/ha. Ravinnetarvetta täyden-
nettiin typen osalta Axan-typpilannoitteella, 
jolloin kasvusto sai 35 kg/ha typpilisäyksen. Li-
säksi lohkolle oli aikaisempina vuosina levitetty 
kananlantaa, millä lienee ollut positiivinen vai-
kutus juurikkaan kasvuun myös 2018. 

Mietoisten 5T-lohkolla jouduttiin pohjavesira-
joitusten takia ruiskuttamaan rikat Goltix-ohjel-
malla. Kuivat olosuhteet olisivat suosineet Safa-
rin käyttöä, mutta rikkatorjunta onnistui myös 
ilman sitä, eikä lohkolta löytynyt ollenkaan 
savikkaa tai muitakaan rikkakasveja. Fenmedi-

faamia ja etofumesaatia piti kuitenkin käyttää 
suurin sallittu vuotuinen määrä. 

Mietoisissa satoi koko kasvukauden aikana vain 
150 mm, josta suurin osa oli muutaman millin 
kuuroja. Ramularia-paine oli tästä johtuen ole-
maton, eikä sitä lohkolta torjuttu. Monin paikoin 
kasvusto jäi myös täysin umpeutumatta, mikä 
vähensi tautipainetta entisestään.

Lohkon sato korjattiin lokakuun alkupuolis-
kolla ja satotasoksi muodostui 45 tn/ha.

Koenostot lokakuussa
5T-lohkoille tehtiin lokakuun alussa koenostot, 
joissa verrattiin satoeroja lohkon parhaimman ja 
heikoimmin kasvavan kohdan välillä. Päisteet 

Mietoinen 28.6. Mietoinen 7.8.

Kuvateksti: Oheisessa taulukossa 5T-lohkojen 
satoa on verrattu viljelyalueidensa 

keskisatoihin 0
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Satotasot tn / ha

Oheisessa taulukossa 5T-lohkojen satoa on verrattu viljelyalueidensa keskisatoihin.
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Petri Suvanto

rajattiin koenoston ulkopuolelle, koska siellä 
oletusarvoisesti juurikkaan kasvu on heikompaa 
kuin keskemmällä lohkoa.

Projektin koenostoista ei tänä vuonna eroja löy-
tynyt kummaltakaan lohkolta, vaikka lehtivih-
reän kehitys aluksi siihen viittasikin. Koenosto-
jen juurisato oli sekä Ulvilassa että Mietoisissa 
10 tn/ha suurempi kuin koko lohkon tehtaalle 
toimitettu sato. 10 tonnin erotus selittynee päis-
teiden pois rajaamisella ja nostotappioilla. Kas-
vukauden olosuhteissa etenkin päisteiden tai-
mettuminen oli epätasaista, vaikka lopullinen 
taimiluku olisikin ollut hyvä.

Lopputuloksena voidaan todeta hyvän kasvu-
kunnon parantavan viljelyvarmuutta ja ylläpi-
tävän korkeaa satotasoa myös keskimääräistä 
haastavammissa olosuhteissa. Mikäli merkittä-
viä, silmin havaittavia eroja olisi ollut, olisi sa-

Ulvila
kg / ha N P K

Kalisuola 250 0 0 124
YaraMila Y 4 Hiven 600 120 12 66
Nitrabor 120 18 0 0
YHTEENSÄ 138 12 190

Mietoinen
kg / ha N P K

Kalisuola 200 0 0 100
YaraMila Y3 Hiven 460 105 14 28
YaraBela Axan 130 35 0 1
YHTEENSÄ 140 14 129

totasokin todennäköisesti jäänyt alueen keskiar-
von tuntumaan tai sen alle ja lohkovalinta olisi 
ollut projektin tarkoitus huomioiden väärä.

Yhteenveto
◆ Molemmilla lohkoilla viljelykierrossa muita-

kin kasveja, kuten viljaa ja hernettä
◆ Lannoitetaan kasvin tarpeen mukaan kaikkia 

ravinteita  ei useinkaan toteudu pelkällä si-
joituslannoituksella, vaan täydennystä vaadi-
taan monesti ennen ja jälkeen kylvön

◆ Lannoituksen jakaminen kannattaa useam-
malla kuin yhdellä tavalla  nopeuttaa kyl-
vöä; yleensä parantaa satoja; lannoitus mu-
kautetaan kasvukauden olosuhteisiin; pie-
nempi kustannusriski

◆ Onnistunut taimettuminen  onnistunut 
rikkatorjunta  sään vaikutus minimoidaan 
haastavissa olosuhteissa TAI maksimoidaan 
hyvissä olosuhteissa.
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Juurikasisännän rivit

Juurikkaan koko vaihteli Ritamäen pelloilla 
erittäin paljon kevään epätasaisen taimettu-
misen vuoksi. Viime kerran jutussa Ritamäki  

  pohti, miten nostokone reagoi kovin erikokoi-
siin juurikkaisiin, mutta tämä ei onneksi osoit-
tautunut ongelmaksi. 

– Nostoissa meni kaikki hyvin, ja nostokone sai otet-
tua mukaan myös pienemmät juurikkaat. Joitain 
haasteita tuli vastaan vasta puhdistusvaiheessa, Ri-
tamäki kertoo. 

Juurikkaat nostettiin Ritamäen tilalla Hämeen 
Helppo Noston toimesta kahdessa erässä. Kes-
kimääräinen hehtaarisato oli 42 tonnia hehtaaril-
ta eli satotaso oli jonkin verran Hämeen alueen 
keskiarvoa parempi. Tähän vaikutti varmasti 
Ritamäen investointi kastelulaitteisiin. Sadetta 
saatiin vain viitisen kertaa 5–15 milliä, mutta 
pellot kasteltiin lisäksi kaksi kertaa kasvukau-
den aikana. Sato oli tänä vuonna jopa hiukan 

Kuivuudesta selvitty – 
kastelulla kohtuullinen sato

Vuoden 2018 sokerin tuotantokausi on saatu päätökseen ja samalla 
on aika käydä läpi vuoden 2018 juurikasisäntä Ilkka Ritamäen 

kasvukautta. Kuten edellisessä Juurikassarka-lehdessä kerrottiin, 
Ritamäki panosti tällä kasvukaudella mm. kastelulaitteisiin, ja 
se kannatti, tilalla saatiin suurempi hehtaarisato kuin alueella 

keskimäärin. 

parempi kuin edellisen kasvukauden sato. Juu-
rikassadon keskimääräinen sokeripitoisuus oli 
16,2 %. 

– Nostimme ensimmäisen erän todella aikaisin, jo 
muutamaa päivää ennen tehtaan käynnistymistä, ja 
näiden ensimmäisen nostoerän juurikkaiden soke-
ripitoisuus jäi vähän alhaisemmaksi. Myöhemmin 
nostetuissa juurikkaissa prosentti oli huomattavasti 
parempi, Ritamäki sanoo. 

Ensimmäinen noin 20 hehtaarin ala nostettiin 
syyskuun viimeisellä viikolla ja toinen noin 50 
hehtaarin ala lokakuun 10. päivän tienoilla. Rita-
mäki päätyi aikaiseen nostoajankohtaan, koska 
hän halusi kylvää juurikkaalta vapautuvalle pel-
toalalle syysvehnää. 

Ritamäki on omakuljettaja ja tällä kasvukaudella 
hän toimitti Säkylän tehtaalle 75 juurikaskuor-
maa. Mullan määrä oli kuormissa huomattavasti 
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pienempi kuin edellisvuonna. Ritamäki hankki 
täksi syksyksi edellisenä vuonna käytetyn puh-
distuskuormaajan tilalle Thyregod-merkkisen 
puhdistuskuormaajan, jonka puhdistusteho 
osoittautui erittäin hyväksi. Säkylän tehtaalle 
toimitettujen juurikaskuormien keskimääräi-
nen puhtausprosentti oli 92,4 % eli hieman koko 
viljelyalueen keskiarvoa parempi. Ritamäki sai 
puhtauslisää noin 2,5 euroa tonnilta, joka vastaa 
hänen satotasollaan runsaan 100 euron lisähin-
taa hehtaaria kohden. 

– Puhdistuskuormaaja tipautti joitain ihan pienimpiä 
juurikkaita mullan joukkoon, mutta hävikki ei ollut 
merkittävä. Olin hyvin tyytyväinen puhdistustehoon 
ja kokeilin hieman jopa oljen erottelua laitteella. Kone 
erotteli oljen juurikkaasta erittäin hyvin, mutta kovin 
suurta olkimäärää ei mahdu kerralla koneen alle, vaan 
konetta on siirrettävä runsasta olkimäärää eroteltaes-
sa, Ritamäki kertoo. 

Ritamäki aikookin jatkossa pitäytyä juurikkaan 
peittämisessä TopTexilla, osittain myös siksi, 
että kyseisiä aumapeitteitä on tilalle hankittu. 
Hän ei pidä kuitenkaan mahdottomana ajatuk-
sena peittää aumojaan myös oljella tulevaisuu-
dessa. 

Ritamäen kekseliäisyydestä on syntynyt myös 
muutama työtä helpottava idea. Hän keksi oi-
vallisen ratkaisun auman peittämistyön helpot-
tamiseksi. Systeemin, jolla peitteen saa levitettyä 
traktorin avulla nousematta lainkaan auman 
päälle kiipeilemään. Peitteet levitetään traktorin 
etukuormaajaan rakennetun tangon avulla. Tan-
ko on keskeltä kiinni aumapeitteessä solmulla, 
joka aukeaa myöhemmin kulmista vetämällä. 

– Aumapeitteen levitykseen tarvitaan jonkun verran 
työvoimaa: yksi ajamaan traktoria ja neljä pitämään 

Syyskuun lopulla nostettujen juurikkaiden 
jälkeen kylvettiin syysvehnää heti nostoko-
neen perässä.

Auman peittäminen aluillaan.
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Susanna Söderlund ja Fanni Heinonen   Kuvat: Merja Ritamäki

peitteen kulmista kiinni, mutta työ sujui tällöin no-
peasti ja vaivattomasti, Ritamäki sanoo. 

Myös aumapeitteiden säilytykseen syntyi tälle 
syksylle uusi innovaatio. Ritamäki harmitteli, 
kun aumapeitteet olivat konehallin lattialla mär-
känä myttynä ja alkoi pohtia, miten ne saisi säi-
lytettyä ilmavasti katon alla. Tähän tarvittaisiin 
oma rakennus, mutta rakennuksen pitäisi olla 
lähellä peltoa, mikä hankaloittaa sijoittamista, 
sillä juurikas ei kasva aina samalla peltolohkolla. 

– Pyörittelin ajatusta mielessäni ja keksin, että ra-
kennuksestahan voisi tehdä siirrettävän, Ritamäki 
kertoo. 

Näin syntyi rakennus, jota voi nostaa trukilla 
ja siirtää sen pellon reunaan lohkolle, jolla juu-
rikasta kulloinkin viljellään. Rakennuksen sei-
nälautojen välissä on reilut raot, jotta peitteet 
tuulettuvat siellä hyvin, ollen kuitenkin samaan 
aikaan katon alla.

Tulevalle kasvukaudelle Ritamäki teki sopimuk-
sen jo Okra-messuilla. Hän kasvatti juurikasa-
laa, jotta saa kotiutettua myös henkilökohtaisen 
kasvubonuksen. Hänellä on sekä monivuotisia 
että yksivuotisia sopimustyyppejä, joista osa on 
kiinteä- ja osa muuttuvahintaisia. 

Päättyneestä kasvukaudesta Ritamäelle jäi hie-
man ristiriitaiset tunnelmat – toisaalta kesässä 
oli paljon hyvää osittain haastavista sääolosuh-
teista huolimatta, mutta suuret ja osin yllättävät-
kin investoinnit söivät tulosta. 

– Kokonaisuudessaan kasvukausi oli kuitenkin koh-
talainen ja sato keskiverto. Nyt, kun investoinnit on 
tehty, juurikkaan viljelyä on hyvä jatkaa, vaikka kui-
vuus tulevina kesinä koettelisikin, Ritamäki summaa. 

Juurikasisäntä Ilkka Ritamäki Thyregod-puhdistuskuormaajansa äärellä.

Aumapeitteitä varten teetettiin siirrettävä 
rakennus, jossa aumapeitteitä voi säilyttää 
ilmavasti siellä, missä niitä kulloinkin tar-
vitaan.



SALVEDA KWS
■■ Korkea juurisato 104 % *
■■ Sokerisato 105 % *
■■ Hyvä lehtiterveys

* Lähde: Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

Uutuus suuren  
sadon tavoitteluun: 
Menestys on siemenessä

KWS SCANDINAVIA A / S

Harolantie 444 B 27400 Kiukainen 
Puh.: 050 599 2714 
jaakko.perttu@kws.com 
www.kws.com
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Huhtikuun 1. päivänä 2018 Struben 
perheyritys ja koko sen liiketoiminta 
myytiin kahdelle yritykselle. Uudet 

omistajat ovat Deleplanque & Sie (60%) ja SUET 
Saat-und-Erntetechnik GmbH (40%). Molemmat 
yritykset ovat tärkeitä Struben yhteistyökump-
paneita. Yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä useiden 
vuosikymmenten ajan. Omistuksen muutos 
liittää eri yritysten toiminnot yhteen, kasvien 
jalostuksesta ja siemenen tuottamisesta valmiin 
tuotteen toimittamiseen asiakkaalle. Yhteenliit-
tymisen päämääränä on luoda johtava siemen-
kaupan yritys Euroopassa. 

Strube vaihtaa omistajaa

Brand content

Logo SUET to prefer :

Logo Deleplanque

Brand content

Logo SUET to prefer :

Logo Deleplanque

Deleplanque’n, SUET’in ja Strube’n yhteistyö 
on ollut tiivistä usean vuosikymmenen ajan ja 
niiden toiminnat täydentävät toisiaan. Delep-
lanque toimii Strube’n jalostamien sokerijuuri-
kaslajikkeiden lisääjänä. SUET vastaa juurikas-
siemenen käsittelystä ja pelletoinnista, kuorrut-
tamisesta, pakkaamisesta sekä toimituksesta asi-

Strube on kansainvälisesti tunnettu kasvijalos-
tuksen tietotaidostaan ja sokerijuurikkaan, veh-
nän, auringonkukan ja vihannesten (tuoreherne 
ja maissi) siemenen tuotannostaan. Strube myy 
yli 250 lajiketta 35 maassa 15 tytäryhtiönsä ja 
paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Lii-
kevaihto oli vuonna 2017 113 miljoonaa euroa ja 
yritys työllistää 350 henkilöä. 

akkaille. Deleplanque toimittaa yksinoikeudella 
Struben sokerijuurikkaiden siementä Ranskassa 
ja valvoo kaikkia Struben kenttäkokeita Rans-
kassa ja Belgiassa. 

Tietoja Deleplanque & Cie:stä
Deleplanque on itsenäinen ranskalainen siemen-
yritys. Yritys työllistää 50 henkilöä ja sen liike-
vaihto on 50 miljoona euroa. Suurimman osuu-
den yrityksestä omistaa Deleplanque’n perhe ja 
yrityksen työntekijät. Sijoitusyhtiö Unigrains, 
joka on erikoistunut agri-food sektoriin, omistaa 
myös osuuden yrityksestä. Deleplanque siemen-
liiketoiminta muodostuu puoliksi sokerijuurik-
kaan, hybridiviljan, auringonkukan ja kasvis-
ten siementuotannosta, noin 5 000 hehtaarilla, 
ja puoliksi sokerijuurikkaiden, hybridirukiin, 
auringonkukan, soijan sekä kerääjäkasvien sie-
menten myynnistä. Yrityksellä on kolme tuotan-
tolaitosta ja 500 lisäysviljelijän verkosto.

Tietoja SUET Saat-und-Erntetechnik 
GmbH:sta
SUET on keskikokoinen, itsenäinen perheyhtiö 
Saksassa, joka on käsitellyt erilaisia korkealuok-
kaisia siemeniä yhteistyössä jalostajien kanssa jo 
70 vuoden ajan. Yritys työllistää 150 henkilöä ja 
sen liikevaihto on 30 miljoona euroa. Yrityksen 
toiminta keskittyy sokerijuurikkaan ja muiden 
kasvien siemenen pelletöintiin ja kuorrutta-
miseen. Yrityksen palvelutarjontaan kuuluvat 
myös laajat, valmiiden siementuotteiden laatu-
tarkastukset ja logistiikkapalvelut. SUET täyttää 
myös Julius Kuhn instituutin teollisille siemen-
käsittelylaitoksille asettamat vaatimukset.

Palveluja Suomessa hoitavan Strube Scan di-
navia’n toiminta tulee jatkumaan kuten aikai-
semminkin. Niels Borre jatkaa päällikkönä ja 
Markus Sjöholm hoitaa edelleen myyntiä ja toi-
mii edustajana kentällä. 



Puhdas ja varma valinta! 

• Korkea sokeripitoisuus 

• Sopiva juurimuoto 

• Paras taimettuminen ja peittävyys

celcius

Paras valinta! 
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Esityksessään tohtori Bram Hanse (IRS, 
Hollanti) kertoi, että Hollannissa merkit-
tävimmät sokerijuurikkaan lehtitaudit 

ovat Cercospora ja Stemphyllium. Nämä sieni-
taudit voivat alentaa sokerisatoa jopa 40 %. Nii-
den esiintyminen riippuu vallitsevista sääolo-
suhteista. Cercospora viihtyy Välimerellisessä 
kesässä, vähemmän sadetta ja keskimääräistä 
korkeammat lämpötilat. Stemphyllium viihtyy 
tyypillisessä hollantilaisessa kesässä, säännölli-
sesti sadetta ja normaali keskilämpötila. Taudit 
voivat esiintyä myös samanaikaisesti juurikas-
kasvustossa, mikä vaikeuttaa torjuntapäätöksen 
tekoa. Hollannissa torjuntaruiskutuksia tehdään 
kolme kertaa. Neljä tärkeintä asiaa lehtitautien 
torjunnan kannalta ovat havainnointi, tunnista-
minen, ruiskutuksen ajoitus ja ainevalinta. Eri 
aineiden vuorottelulla päästään parempaan tu-
lokseen tautien hallinnassa kuin ruiskuttamalla 
samalla aineella. Lehtitautiaineiden tehoerot 

IIRB:n Tuholaiset ja taudit 
-ryhmän seminaari

IIRB:n Tuholaiset ja taudit -ryhmän seminaari pidettiin 4.–5.9.2018 
Hollannin sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksessa IRS:ssä, joka sijaitsee 

Dinteloordissa. IRS on perustettu vuonna 1930 sokeriteollisuuden 
toimesta. IRS muutti pari vuotta sitten uusiin tiloihin Cosun Innovation 

Centre:iin, jossa on myös kaksi muuta yritystä. IRS:n johtaja Frans Tijink 
esitteli Hollannin juurikkaan viljelyä. Hän kertoi, että Hollannissa on 
8 200 juurikkaan viljelijää, viljelyala oli noin 85 000 ha vuonna 2017 ja 

maassa on kaksi sokeritehdasta Royal Cosun ja Suiker Unie. 

riippuvat siitä, mikä sienilaji on taudin aiheut-
taja. Sen vuoksi sienilajit pitäisi tunnistaa, että 
pystyttäisiin valitsemaan tehokkain aine. 

Tutkija Andre Wauters (IRBAB-KBIVB, Belgia) 
kertoi Belgiassa esiintyvästä sokerijuurikkaan 
bakteeritaudista Silvering = Hopeointi, mutta 
ehkä parempi käännös on Hopeatauti. Tauti to-
dettiin ensimmäisen kerran Englannissa vuon-
na 1945 punajuurikkaan siemenviljelyksellä ja 
sitä esiintyi 50-luvulla. Taudista ei tehty yhtään 
havaintoa 50-luvun jälkeen. Taudinaiheuttaja 
luokiteltiin uudelleen vuonna 1963 ja nimettiin 
Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae. Yllättäen 
Hopeatautia havaittiin Belgiassa vuonna 2011 
lajikekokeiden juurikkaissa.

Tauti leviää kasvien ja siementen mukana. Ensin 
lehtien pinta muuttuu harmaaksi ja lehtien kas-
vaessa, niiden pinta muuttuu hopeanväriseksi. 
Lehdet paksuuntuvat, haurastuvat, näyttävät 
karheilta ja niissä voi olla halkeamia. Kasvit la-
kastuvat tai nuutuvat taudin edetessä juuriin 
ja lehtiruoteihin. Juurikkaan alaosan sisäosa 
tummuu. Tauti puhkeaa lämpötilan ollessa yli 
+25 °C. Ensimmäiset oireet jo 6-lehtiasteella ja 
kasvit jäävät pieniksi. Oireita voi ilmetä kaikissa 
juurikkaan kehitysvaiheissa, mutta kaikissa kas-

Kuva 1. Cercosporan ja Stemphylliumin pil-
kut/laikut juurikkaan lehdessä. Taudit esiin-
tyvät usein yhtä aikaa. 
Kuva: Bram Hansen esityksessä “Research on the manage-
ment of foliar diseases in the Netherlands.”
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veissa ei oireita havaita. Taudin määrä vaihtelee 
eri peltojen välillä ja pellon sisällä, mikä voi joh-
tua maalajista, maan kosteudesta ja maan läm-
pötilasta. Hopeatauti alentaa sokeripitoisuutta 
ja juurikkaan sato voi alentua jopa 50 %. Sairaat 
kasvit ovat lisäksi herkempiä ruiskutusvioituk-
sille.

Prof. tohtori Mark Varrelman (IfZ) esitteli soke-
rijuurikkaan bakteeritaudin, Syndrome Basses 
Richeness (SBR) tai Alhaisen Sokeripitoisuuden 
Oireyhtymä. Vuonna 1991 tehtiin taudista en-
simmäinen havainto sokerijuurikkaissa Burgun-
dyn alueella Ranskan itäosassa 1 000 ha alalla ja 
se levisi edelleen France-Comte alueelle. Vuonna 
2006 tehdas suljettiin alueella, eikä taudista teh-
ty havaintoja. Yllättäen SBR:stä tehtiin havainto 
400 km päässä Saksassa Heilbronnissa vuonna 
2008. Sen jälkeen taudista on tehty useita havain-
toja Saksassa eri juurikkaan viljelyalueilla. 

Taudin kasvusto-oireet ovat lehtien kellastu-
minen, lyhyet keskilehdet (”noidan luuta”) 
ja vanhojen lehtien reunat menevät kourulle. 
Juurikkaat voivat olla normaalikokoisia, mutta 
johtojännerenkaat ovat ruskeita. Juurikkaiden 
sokeripitoisuus alenee yhtäkkiä syyskuun alku-
puolella. Taudin aiheuttaa kaksi eri bakteeria, 
joita kaskaat levittävät. Aikuiset kaskaat lentä-
vät touko- ja elokuun aikana ja munivat juurik-
kaan juureen. Toukat siirtyvät maissin, vehnän, 
sellerin, ruokosipulin ja kaalin juuristoon, jossa 
ne talvehtivat. Torjuntakeinoja ovat viljelykier-
to; sokerijuurikas–ohra, 80 % vähemmän ai-
kuisia kaskaita ja maan muokkaus; vähennetty 

muokkaus, 25 % vähemmän aikuisia kaskaita. 
Perinteisillä tuholaisten torjunta-aineilla saatiin 
kaskaat torjuttua, mutta ruiskutuksia oli tehtävä 
joka viikko.

Tohtori Harald Keunecken (KWS, Saksa) mu-
kaan Saksassa oli vuonna 2017 taudista kärsiviä 
alueita Elbaue (Saxony, Saxony-Anhalt) noin 
2 000 ha ja Heilbronn (Baden-Württemberg) 
noin 2 000 ha. Ranskalaisissa tutkimuksissa 
vuonna 1991–2011 todettiin, että eniten tautia ai-
heutti proteobakteeri ja päälevittäjänä toimivat 
kaskaat, 70–80 % niistä oli infektoituneita. Onko 
tilanne sama Saksassa? Tutkimukset vuonna 
2018 osoittivat, että infektoituneet kaskaat kan-
toivat proteobakteeria ja siirsivät sen terveisiin 
kasveihin, joissa myöhemmin näkyivät SBR:n 
tyypilliset oireet.

SBR:n vähentämis-/torjuntakeinoja
1) Vähennetään kaskaspopulaation määrä 

toukkavaiheessa
• valitsemalla esikasvi ja maanmuokkaus?
• eloonjäämisaste voi pienentyä, jos esikasvi 

on syysohra syysvehnän sijasta
• eloonjäämisasteen alentaminen vähennetyllä 

muokkauksella kynnön sijasta
• siementen peittaus tuhohyönteisten torjunta-

aineella seuraavalla viljelykasvilla (syysveh-
nä)??

2) Kontrolloidaan aikuisten kaskaiden  
määrää sokerijuurikkaalla

• Tuholaisten torjunta-aineiden tehokkuus?
• Ei rekisteröityjä valmisteita vielä!
3) Muita: Juurikaslajikkeiden väliset erot

Kuva 2. SRB-taudin aiheuttamat lehtioireet ja 
epänormaali kasvupiste (”noidan luuta”). 
Kuvat: H. Keunecken esityksessä ”SBR activities at KWS”.

Marja Turakainen
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Kuluneen kasvukauden kuumana peruna-
na on toiminut drone ja sen mahdollinen 
hyödyntäminen peltokasviviljelyssä ja 

tutkimuksessa. Kuten edellisessä Juurikassaras-
sa (2/2018) kerrottiin, on SjT panostanut vuonna 
2018 voimakkaasti dronehavainnointiin. Tavoit-
teena on saada nopeasti ja helposti analysoita-
vaa dataa, jota pystytään hyödyntämään niin 
tutkimustoiminnassa, kuin myös viljelijöiden 
keskuudessa. Helposti saatavat kuvat voisivat 
tulevaisuudessa auttaa mm. lannoitustarpeen ja 
kasvitautipaineen tunnistuksessa. 

Monet toimijat tarjoavat jo peltokarttoja, joiden 
avulla viljelijä pystyy päättämään kuinka pal-
jon ja minne esimerkiksi typpeä levitetään lisä-
lannoituksena. Heikkoutena näissä on se, että 
viljelijä joutuu edelleen itse päättämään levitet-
tävät määrät värien perusteella. Toisin sanoen, 
ohjelmat eivät vielä pysty tunnistamaan kuinka 
paljon kasvi todellisuudessa typpeä tarvitsee, 
vaan viljelijän ammattisilmää tarvitaan edelleen. 
Lisäksi ohjelmat eivät vielä kykene kertomaan 
johtuvatko kasvustoerot lannoitteen puutteesta 
vai onko syy mahdollisesti vesitaloudessa, kas-
vitaudissa, maan rakenteessa tms. Tutkimustoi-
minnan kannalta on siis edelleen ensiarvoisen 
tärkeää, että niin sanotut vanhat metodit ovat 
edelleen työkalulaatikossa kertomassa, mikä 
kasvien todellinen tilanne on. Näitä ovat muun 
muassa erilaiset maa- ja kasvinäytteet ja silmä-
varainen arviointi.

Eräs juurikkaan suurimmista ongelmista kas-
vustokuvauksissa on suuri riviväli tavanomai-
siin kasveihin verrattuna. Vielä juhannuksen tie-
noilla maata on näkyvissä prosentuaalisesti pal-

Droneoppeja vuodelta 2018

jon verrattuna juurikkaan lehtialaan. Tämä häi-
ritsee kuvien tulkintaa, sillä ohjelmat yhdistävät 
tyhjän maan heikkoon kasvuun. Tärkeämpää 
olisi pystyä vertaamaan tarkemmin juurikkai-
den keskinäistä kasvua ja pystyä suodattamaan 
tyhjän maan aallonpituus pois kuvien tulkinnas-
ta. Tähän ei ainakaan vielä tänä vuonna Tutki-
muskeskuksella pystytty. Kuvassa 1. esitetään 
sama asia kuvin, eli aluksi saadaan ortomosaiiki 
kuva (1), joka kertoo saman minkä paljaskin sil-
mä. Kun kasvustosta tarkkaillaan NDVI kuvaa 
(2) nähdään jo selkeämmin eroja eri kasveissa. 
Tässä pystytään hyödyntämään aallonpituuk-
sia, joita paljas silmä ei tunnista. Kuitenkin, kun 
pyritään saamaan eroja ruutujen (3) välille ei 
ohjelma pysty tunnistamaan kasvustoissa mer-
kitseviä eroja, mikä johtuu juuri paljaan maan 
suuresta osuudesta. Kuva on otettu 26.6.2018 ja 
ruuduissa tiedetään olevan eroja typpilannoi-
tuksen suhteen.

Kasvukauden edetessä kuvien käyttö helpottuu, 
mutta samaan aikaan lehtien kasvaessa suu-
remmiksi lisätypen käyttö hankaloituu. Drone-

Kuva 1. Kasvustokuvaus (1 Ortomosaiiki-
kuva, 2 NDVI-kuva, 3 Ruutukohtaiset erot)
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havaintojen heikkoudeksi muodostui SjT:llä se, 
että kuvaukset keskitettiin käytännössä koko-
naan erilaisten ruutujen seurantaan. Tästä syys-
tä ei pystytä suoraan vertaamaan satelliittikuvi-
en tarkkuuta dronekuviin. Voidaan todeta, että 
satelliittikuvien perusteella (kuva 2.) pystytään 
sokerijuurikaslohkoilta etsimään heikomman 
kasvun kohdat loppukasvukaudesta, mutta 
tähän pystytään todennäköisesti myös drone-
kuvilla. Seuraavana vuonna tämä tuleekin ole-
maan yksi monista kokeilukohteista.  

Nyt on dronen ja multispektrikameran ensim-
mäinen kokeiluvuosi takana. Käytännössä SjT 
painii samojen ongelmien kanssa kuin muu tie-
deväkikin. Saadaksemme tarpeeksi luotettavaa 
dataa dronekuvista on tietoa kerättävä vielä pal-
jon enemmän ja monella erillä tavalla. Meidän 
täytyy pystyä kytkemään ravinnepuutokset, 
taudit ym. stressitekijät omiin ”lokeroihin”, jot-
ta kuvien perusteella voidaan tehdä parempia 

Sakari Malmilehto

Kuva 2. Kuva juurikaslohkolta 25.9.2018.

johtopäätöksiä, kuin pelkästään arvata paljonko 
typpeä kasvusto mahdollisesti tarvitsee. Met-
säpuolella drone- ja lennokkikuvien käyttö on 
jo huomattavasti pidemmällä kuin maatalous-
puolella. Siellä pystytään jo tekemään tarkkoja 
metsänhoitosuunnitelmia pelkästään lennokki-
en avulla. Maatalous tulee kyllä hyvää vauhtia 
takamatkalta, mutta kuten aikaisemmin mainit-
tiin, vielä tarvitaan malttia lopulliseen läpimur-
toon.

Ilmakuva paljastaa kipeätkin kasvustoerot. Kuvassa koeruutuja ja tavanomaisesti viljeltyä 
juurikasta.
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Ympäri Suomen juurikkaanviljelyaluetta 
on hankittu viimeisten kymmenen vuo-
den aikana jo useampia Ropan puhdis-

tuskuormaajia. Ensimmäinen kuormaaja saapui 
kymmenisen vuotta sitten Perniön alueelle, ja 
sittemmin vastaavia koneita on hankittu myös 
Vakka-Suomeen ja Satakuntaan, ja myös päivi-
tetty vuosien varrella. Käyntikautena 2017 Suo-
messa käytössä oli neljä Ropan Maus-mallista 
kuormaajaa. Hämeeseen vuodelle 2018 hankittu 
kone on Suomessa viides laatuaan.

Nykyisen toimialasopimuksen mukaan, vuo-
desta 2018 alkaen, kaikki tehtaalle toimitettava 
juurikas puhdistetaan puhdistuskuormaajalla. 
Kyseisen vaatimuksen lisäksi puhdistuskuor-
maaja oli Hämeen alueelle erittäin toivottu 
monesta muustakin syystä. Tehdas vastaa juu-
rikkaan puhdistuskuormauksen ja puhtaan 
juurikkaan kuljetuksen kustannuksista (140 km 
asti), joten niistä ei synny viljelijälle lisäkustan-
nuksia. Multarahdin maksaminen on viljelijän 
vastuulla, joten mullan määrän pieneneminen 
on varmasti jokaiselle mieleen. Lisäksi viljelijälle 
maksetaan puhtaammasta juurikkaasta parem-
paa hintaa puhtauslisän kautta.

Vuonna 2018 Hämeen alueen keskipuhtaus oli 
92,1 %, kun taas viiden vuoden keskipuhtaus 
on ollut 88,4 %. Suuri merkitys oli toki myös 

Hämeen juurikasalueelle oma 
puhdistuskuormaaja

Syksyn 2018 käyntikaudelle saatiin oma puhdistuskuormaajansa myös 
Hämeen alueelle. Kyseessä oli Ropa Maus4 -mallinen kone, joita löytyy 

Suomesta jo aiemminkin. Sen hankinnasta vastasi Hämeen Helppo 
Nosto Oy, joka hoiti juurikkaan puhdistuskuormauksen ja lisäksi myös 

kuljetuksen Hämeestä Säkylään. 

nosto-olosuhteiltaan mainiolla syksyllä ja onnis-
tuneella aumauskaudella. Viljelijälle maksettiin 
tänä vuonna Hämeen alueella puhtauslisää kes-
kimäärin 2,30 euroa juurikastonnilta. Satokes-
kiarvolla 40,1 tn/ha laskettuna Hämeen alueen 
viljelijä saa puhtauslisää keskimäärin 92 euroa 
hehtaarilta.

Puhdistuskuormaaja on kookas ilmestys, pöy-
dän leveys on 10,2 metriä, ja pituutta koneelta 
löytyy lähes 15 metriä. Siirtyminen maantiel-
lä onnistuu kuitenkin, sillä pöytä taittuu vain 
kolmen metrin levyiseksi kuljetusasennossaan. 
Koostaan johtuen kone kuitenkin vaatii tilaa 
toimiakseen, ja siksi ennen käyntikauden alkua 
konsulentti ja kuormausyhtiön edustaja kävivät 
kiertämässä jokaisella Hämeen noin 70 tilalla ja 
lähes jokaisella aumapaikalla, ja sopivat yhdessä 
toteutuvista aumanpaikoista.

Hämeen Helppo Noston juurikkaantoimitus-
määrä tehtaalle oli noin 900 multaista juurikas-
tonnia päivässä. Alkukäynnin aikana määrä oli 
matalampi, mutta määrää kasvatettiin runsaasti 
käynnin aikana johtuen alueen korkeasta satota-
sosta. Kaikki Hämeen kuljetusalueella viljellyt 
41 900 tn juurikasta saatiin lastattua Ropan kans-
sa. Ja mikä tärkeintä – viljelijät olivat pääasiassa 
hyvin tyytyväisiä kokemukseensa uudesta juu-
rikkaanlastaustavasta.

Ropa saanut juuri rekkakuorman 
lastattua Timo Valajan aumalta.
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Fanni Heinonen

KYSYMYKSET VILJELIJÖILLE:
1. Miten aumojen sijoittelu ja juurikkaiden kuormaus tilallasi onnistui?

2. Miten koet uuden kuormaustavan vaikuttaneen?
3. Kehitysideoita tulevaisuutta varten?

Timo Valaja, Renko
1. Juurikaslohko oli hyvän tien varrella, ja oja-
nylilastauskin nykytavalla mahdollista. Auman 
paikka oli rajallisen pituinen, mutta Ropan siis-
tin lastausjäljen ansiosta samaan paikkaan saa-
tiin aumattua kahteen otteeseen, sillä juurikkaat 
nostettiin ja toimitettiin kahdessa erässä. 

2. Kuormaajaan investointi oli mukava viesti si-
toutumisesta sekä tehtaalta että Helppo Nostol-
ta. Ropa tasaa kuormien laatua ja poistaa sattu-
mia. Pitkältä matka multarahti vähenee selvästi, 
ja tämän vuoden puhtauslisä korvaa viime vuo-
den puhtausvähennykseen.

3. Ensi vuonna lohko tulee isomman tien var-
teen, joten ei pitäisi olla ongelmia. Pienemmillä 
teillä toimittaessa autojen liikkumisen suunnit-
telu vaatii erityishuomiota, jotta homma kävisi 
sujuvasti.

Olli Cavén, Hauho
1. Aumanpaikat löytyivät helposti. Juurikasloh-
kot olivat hyvien ja osittain myös läpiajettavien 
peltoteiden varrella, joten uuden kuormausta-
van mukana ei tullut yllätyksiä.

2. Tänä vuonna aumassa oli mukana jonkin ver-
ran savikoita ja niiden juuripaakkuja. Ropan 
erottelukyky oli niiden suhteen hyvä ja suuri osa 
rikoista jäi peltoon.

3. Harkinnassa olisi jossain kohtaa siirtyminen 
oljella peittämiseen. Mikäli pitäydytään auma-
peitteiden käytössä, niiden painottamista hiekan 
avulla suunnitellaan. Tämä helpottaisi auman-
peittämiseen liittyvää työtä.

Ossi Kupila, Parola
1. Aumanpaikat oli nyt helpompi valita kuin en-
nen, koska Ropalla pääsi kuormaamaan ojan yli 
tielle. Kuormaus meni hyvin. Yhdessä paikassa 
oli märkää, joten jouduin hiukan tilaamaan so-
raa.

2. Aumanpaikat säilyivät parempina, eikä tullut 
tiivistymiä. Multaprosentti laski varmasti jonkin 
verran, mutta juurikas on perinteisestikin ollut 
melko puhdasta. Paikoin aumaan oli päätynyt 
hieman naattia johtuen erikorkeuksilla kasvavi-
en juurikkaiden epätasaisesta listinnästä, mutta 
Ropa poisti sitäkin jonkin verran.

3. Suurin osa aumoista on ensi vuonnakin sopi-
vasti isojen teiden varsilla. Yhdeltä lohkolta voi-
daan joutua siirtämään juurikkaita parempaan 
paikkaan. Toiselle paikalle rakennettua kääntö-
paikkaa joudutaan hiukan parantelemaan ensi 
vuodelle. Lisäksi uusia aumanpaikkoja tasoite-
taan. Lohkoja yhdistetään ojia täyttämällä, jotta 
tulevaisuudessa saadaan juurikkaat helpommin 
hyville aumapaikoille.

Arto Alastalo, Hausjärvi 
1. Lastaus sujui moitteetta. Yksi auman paik-
ka oli mäen alla, ja tietysti sateinen keli yllätti. 
Tuolta paikalta lähdettäessä jouduttiin hiukan 
avustamaan hinauksella. Tämä riski oli kuiten-
kin tiedostettu. 

2. Puhtaampaa tavaraa saatiin. Multaa irtosi 
lastauksessa selkeästi, ja kuorma puhdistui hy-
vin myös rikkaruohoista. Erityisesti maksettava 
puhtauslisä miellyttää, ja samalla multarahti 
pienenee. Nykyisellä toimintamallilla toimitus 
on selkeää, ja juurikkaat lähtevät matkaan te-
hokkaasti lyhyessä ajassa.

3. Ensi vuoden suunnitelmissa olevien juuri-
kaslohkojen ja niiden aumanpaikkojen sijainti 
pitäisi olla entistä helpommin saavutettavissa 
kuormaus- ja kuljetuskalustolla.
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Uudenlainen innovaatio sokerijuurikkaan  
rikkakasvien torjunnassa:

SMART: Uusi tapa viljellä sokerijuurikasta

CONVISO® SMART on uudenaikainen menetelmä, jonka Bayerin ja KWS SAAT SE:n 
asiantuntijat ovat yhdessä kehittäneet. Tämä rikkakasvien torjuntamenetelmä 
tarjoaa enemmän vaihtoehtoja, enemmän joustavuutta, enemmän kestävyyttä ja 
enemmän tehokkuutta. Koe SMART-menetelmä: se torjuu rikkakasvit luotettavasti 
ja kääntää uuden lehden sokerijuurikkaan viljelyssä!

CONVISO® SMART menetelmä: 
SMART KWS Siemenet +  
Bayerin rikkakasvien torjunta-aine

W  W!

www.bayer.com | www.kws.com

KWS-FI2018-01_Advertisements_CONVISO_165x240_RZ.indd   1 19.12.18   12:55



Struben ankeroislajike 2019 

• Erittäin korkea sokeripitoisuus 103 

 (indeksi vuonna 2018) 

• Nopea ja tasainen taimettuminen 

• Hyvä peittävyys syksyllä

gauss

Tehokas 
uutuus! 

UUSI

Strube Scandinavia Aps  |  Markus Sjöholm  |  M + 358 50 - 5412587  |  m.sjoeholm@strube.net  |  strube.net

C
O

N
V

IS
O

®
 is

 a
 r

eg
is

te
re

d
 t

ra
d

em
ar

k 
of

 B
ay

er
.

Uudenlainen innovaatio sokerijuurikkaan  
rikkakasvien torjunnassa:

SMART: Uusi tapa viljellä sokerijuurikasta

CONVISO® SMART on uudenaikainen menetelmä, jonka Bayerin ja KWS SAAT SE:n 
asiantuntijat ovat yhdessä kehittäneet. Tämä rikkakasvien torjuntamenetelmä 
tarjoaa enemmän vaihtoehtoja, enemmän joustavuutta, enemmän kestävyyttä ja 
enemmän tehokkuutta. Koe SMART-menetelmä: se torjuu rikkakasvit luotettavasti 
ja kääntää uuden lehden sokerijuurikkaan viljelyssä!

CONVISO® SMART menetelmä: 
SMART KWS Siemenet +  
Bayerin rikkakasvien torjunta-aine

W  W!

www.bayer.com | www.kws.com

KWS-FI2018-01_Advertisements_CONVISO_165x240_RZ.indd   1 19.12.18   12:55



46  –  Juurikassarka • Betfältet 3/2018

❑  Lue Juurikassarka-lehti
❑  Tarkista viljelysopimuksesi ja tee 1-vuotinen sopimus vuodelle 2019
	 ➞  Sucroksen Omilla sivuilla 	 ➞  eContracting

	 ➞  1-vuotinen kiinteähintainen: 25,60 e/tn

	 ➞  1-vuotinen muuttuvahintainen: 26,75 e/tn (rajahinta)

	 ➞  Kun kokonaissopimusmääräsi vuodelle 2019 on 10 tn suurempi kuin vuonna 2018,  

       saat henkilökohtaisen kasvubonuksen (+0,30 e/tn puhdasta juurikasta)

	 ➞  Mikäli 2- ja 3-vuotiset sopimuksesi riittävät vuodelle 2019, käy hylkäämässä sopimus- 

       tarjonta eContractingissa.

❑  Tee tarviketilaukset 
	 ➞  juurikkaan siemenet, kasvinsuojeluaineet, saneerauskasvin siemenet

	 ➞  Sucroksen Omilla sivuilla 	 ➞  eShop 
	 ➞  lisätietoja ajankohdasta myöhemmin

❑  Osallistu viljelypäiville 2019
	 ➞  26.2. Säkylä

	 ➞  27.2. Salo

	 ➞  28.2. Mietoinen

	 ➞  28.2.–1.3. Viking Grace

	 ➞  4.3. Parola

	 ➞  5.3. Vaasa (ruotsinkielinen)

	 ➞  7.3. Kemiö (ruotsinkielinen)

❑  Rekrytoi uusia viljelijöitä ja ryhdy mentoriksi
	 ➞  mentorointipalkkio

Viljelijän 
MUISTIlista

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 



Kerrosässät
125 g voita tai margariinia

2 dl suomalaista Dansukker Taloussokeria

1 rkl Dansukker Vaniljasokeria

3 kananmunaa

350 g vehnäjauhoja (noin 5 ½ dl)

1 tl leivinjauhetta

Kierittelyyn

½ pkt Dansukker Kanelisokeria

Täyte

karpalo-, puolukka- tai vadelmahilloa

Vaahdota huoneenlämpöinen rasva ja 
sokerit. Lisää kananmunat yksitellen 
koko ajan vatkaten. Sekoita siivilöity 
jauho-leivinjauheseos joukkoon. Siirrä 
taikina pyöreäkärkisellä tyllalla (ø 10 mm) 
varustettuun pursotinpussiin. 

Levitä kerros kanelisokeria työpöydälle 
ja pursota taikinasta pitkiä nauhoja 
kanelisokerin päälle. Leikkaa 
nauhat 8-9 cm mittaan, 
kierittele kanelisokerissa ja 
muotoile leivinpaperoidul-
le pellille ässän muotoon. 
Jos täytät ässät, muotoile 
puolet ässistä peilikuvana. 

Paista uunissa 180 astees-
sa 10-12 minuuttia. 

Täytä jäähtyneet ässät hillolla, 
peitä kevyesti kelmulla ja anna 
tekeytyä muutamia tunteja tai seuraavan 
päivään. Nauti kahvin tai teen kera. 


