
JUURIKASSARKA
BETFÄLTET 1•2019 

@sokeriasuomesta



2  –  Juurikassarka • Betfältet 1/2019

32. vuosikerta/årgången

Päätoimittaja/Huvudredaktör
Susanna Muurinen 

Toimitussihteeri/
Redaktionssekreterare
Marte Römer-Lindroos

Taitto/Ombrytning
Ekenäs TypoGrafi/
Margita Lindgren

Julkaisija
Sokerijuurikkaan
Tutkimuskeskus

Utgivare
Centralen för 
Sockerbetsforskning

Toimitusneuvosto
Rekaktionsråd
Markus Anttila
Fanni Heinonen
Tero Tanner
Susanna Söderlund
Marte Römer-Lindroos

Toimituksen osoite
Redaktionsadress
Sokerijuurikkaan
Tutkimuskeskus/
Centralen för 
Sockerbetsforskning

Meltolantie 30
21510 HEVONPÄÄ

S-posti/e-post 
etunimi.sukunimi@sjt.fi
Kotisivu  www.sjt.fi

ISSN-L 0789–2667  
ISSN 0789–2667 (painettu)
ISSN 2242–4326 (verkkojulkaisu)

Paino-Kaarina Oy
Kaarina/St Karins 2019

JUURIKAS- 
SARKA 
1/2019

Sisältö:

Lisäyksiä toimialasopimukseen 3
MTK sopi tarkennuksista viljelyehtoihin 4
Muutoksia sokerijuurikkaan kasvinsuojeluun 6
Matkastipendi 7
Sokerijuurikkaan jälkeen vuonna 2020 ei saa kylvää 

pölyttäjiä houkuttelevia viljelykasveja 8
Saneerauskasvien ympäristökorvauksen ehdot 10
Juurikkaan esikasviarvo 13
Liity nyt mukaan MTK:n sokerijuurikasverkoston 

Facebook-ryhmään 15
Viljelijämatka Baltiaan 3.3.–6.3.2019 16
Melasniemen rahaston laatupalkinnot 18
Juurikasisännän rivit
Sokerijuurikas on vuoden juurikasisännän tilan  

kannattavin kasvi 19
Onnistumisen avaimet – Mistä on hyvä juurikas- 

sato tehty? 21
JYMY-hankkeen tapahtumat 2019 23
Tervetuloa osastollemme Okraan! 24
100 vuotta suomalaista sokerijuurikkaan viljelyä 25
Universal Bio Program (UBP-110) – orgaaninen  

lannoite sokerijuurikkaalla 26
Kylvöön valmistautuminen 30
Tervehdys viljelijöille SESVanderHavelta 32
Räpin koetilaa luotsaamaan Maria Pero 33
Viljelijän MUISTIlista 34

Lehden ilmestymisaikataulu vuonna 2019
Tidningens utgivningstider år 2019

 nro aineistopäivä  ilmestyy
 2 14.8 syyskuussa
 3 20.11 joulukuussa



 Juurikassarka • Betfältet 1/2019  –  3

Tero Tanner

MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryh-
män ja Sucroksen talvella 2019 käymi-
en neuvottelujen tuloksena voimassa 

olevaan toimialasopimukseen tehdään kolme 
lisäystä. Viljelyvuodelle 2019 sovittiin käyttöön-
otettavaksi ns. hallinnollinen listintä, joka on 
ollut viljelijöiden tavoitteena jo pidempään. Nyt 
asiasta päästiin sopimukseen. Tämä siis tarkoit-
taa, että käyntikaudella Säkylän koepesulassa ei 
enää käsin listitä juurikkaita, vaan kaikkiin näyt-
teisiin tehdään ns. hallinnollinen listintä 3,6 %. 
Näytteestä otetaan kuitenkin pois mahdolliset 
kivet ja multapaakut. Samoin, jos näytteessä on 
pilaantunutta juurikasta, ne otetaan myös pois.

Uudistuksen tavoitteena on mm. toiminnan 
läpinäkyvyys, ja se että juurikkaita ei listitä 
pellolla liikaa. Huomattavaa kuitenkin on, että 
juurikkaat tulee edelleen esilistiä pellolla. Vihreä 
massa tuo tehtaan prosessiin ns. epäsokereita, 
jotka estävät sakkaroosin kiteytymisen ja siten 
aiheuttavat kidehävikkiä tehtaalla.

Toinen muutos on, että vuodelle 2019 palaamme 
viljelyvuoden 2017 täyden tilahinnan kuljetu-
setäisyyteen, joka on 145 km.

Lisäyksiä 
toimialasopimukseen

Kolmantena asiana mahdollistamme omakul-
jettajille, jotka eivät pysty puhdistamaan juurik-
kaitaan, toimitukset ilman puhdistusvelvoitetta. 
Mikäli viljelijä valitsee tämän mallin, tulee hänen 
ilmoittaa siitä Sucrokselle 30.8.2019 mennessä 
tätä varten avatussa kyselyssä. Viljelijä toimittaa 
tällöin koko kauden juurikkaat puhdistamatta 
ja hänelle ei makseta erikseen puhdistamisesta. 
Viljelijällä on tällöin automaattisesti 100 % näyt-
teenotto ja esimerkiksi yhdistelmäkuljetuksista 
otetaan näytteet sekä nupista että perävaunusta. 
Kuljetukset sijoittuvat näiden viljelijöiden osalta 
lähtökohtaisesta käyntikauden 2 ensimmäiselle 
ja 3 viimeiselle viikolle. Kuljetussuunnitelma 
tarkentuu, kun tiedämme, kuinka paljon näitä 
juurikkaita tulee kaiken kaikkiaan.

Edelle mainituilla asiaoilla toivomme yhdessä 
MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän 
kanssa, että juurikas vahvistaa asemaansa jokai-
sen viljelijän kasvivalikoimassa ja siten saamme 
sokerijuurikkaan pinta-alan kasvuun. Kasvatta-
malla pinta-alaa saamme lisää suomalaista soke-
ria, josta hyötyvät sekä viljelijät että teollisuus. 
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– Kyseessä on merkittävä parannus sopimuseh-
toihin”, korostaa MTK:n sokerijuurikkaan neu-
votteluryhmän puheenjohtaja Pekka Myllymäki. 

Toimialan tavoitteeksi asetettiin 2016 joulu-
kuussa, että Säkylän sokeritehtaan valkosoke-
rituotanto saadaan nostettua 100 miljoonaan 
kiloon. Nykyisessä toimialasopimuksessa MTK 
ja Sucros ovat sopineet viljelijöille maksettavasta 
2,5 euron lisähinnasta tonnilta, jos sokeritehtaan 
kapasiteetti nousee tavoitellulle tasolle.

MTK:n rooli EU-järjestelmässä on sopia lop-
putuotteen, sokerin, myyntihinnasta viljelijälle 
maksettava osa. MTK:n johtokunnan nimeämä 
neuvotteluryhmä on ollut aktiivinen ja sai otettua 
nämä viljelijöille tärkeät asiat uudelleen esille. 

– Moni uusi viljelijä harkitsee juurikkaan otta-
mista viljelyyn, ja moni nykyinen viljelijä taas 
pohtii viljelynsä laajentamista. Tämä tarkoittai-
si nykyisen 11 000 hehtaarin viljelyalan kasvat-
tamista noin kolmella tuhannella hehtaarilla, 
 Pekka Myllymäki sanoo.

Muutokset
Uusissa sopimusehdoissa otetaan käyttöön niin 
sanottu hallinnollinen listintä, joka tarkoittaa, 
että juurikkaan kannan vähentämä osuus sados-
ta on valmiiksi sovittu 3,6 prosenttiin. Saman-
kaltainen käytäntö on viime vuosina otettu käyt-
töön muun muassa Saksassa. Ruotsissa vastaava 
menettely on ollut jo pidempään käytössä. 

Pekka Myllymäki, MTK:n sokeriverkoston puheenjohtaja

Kuvassa neuvottelu-
ryhmän puheenjohtaja 
Pekka Myllymäki.

MTK sopi tarkennuksista 
viljelyehtoihin

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ja Sucros Oy pääsivät helmikuussa sopimukseen 

sokerijuurikkaan päivitetyistä viljelyehdoista vuodelle 
2019. MTK:n aloitteesta käytyjen neuvottelujen 
tuloksena Sucros ottaa käyttöön niin sanotun 

hallinnollisen listinnän, joka on ollut viljelijöiden 
tavoitteena jo aiemmin. Lisäksi Sucros parantaa 

juurikaslogistiikan ja kuljetuskorvauksien ehtoja. 

– Kannan listinnän osuuden vaihtelu on aiheut-
tanut pitkään keskustelua, ja olemme toivoneet 
sille tiettyä, valmiiksi sovittua osuutta. Se on tär-
keä asia viljelijöiden kannalta, sillä se lisää vil-
jelyn ja yhteistyön läpinäkyvyyttä, sanoo Pekka 
Myllymäki. 

Uusi sopimus myös muun muassa palauttaa 
kaukoalueiden rahdin omavastuurajan takaisin 
145 kilometrin etäisyydelle tehtaasta ja parantaa 
juurikasrahdin logistiikkaa. Omakuljettajan ei 
tietyin ehdoin tarvitse puhdistaa juurikkaita, jos 
hän ei pysty puhdistusta järjestämään. Tämän 
toivotaan tuovan erityisesti lähialueiden viljeli-
jöitä takaisin juurikkaan viljelyn piiriin. 

Uusi siementeknologia muuttaa viljelyä 
Suomessa otetaan, ensimmäisten maiden joukos-
sa EU:ssa, käyttöön uusi sokerijuurikkaan sie-
menteknologia tulevana viljelyvuotena. Conviso 
Smart -menetelmää on kehitetty jo pitkään. Se pe-
rustuu aiemmin vain viljoilla käytettyyn kasvin-
suojeluaineryhmään sekä sille immuuniin juuri-
kaslajikkeeseen. Kehitetty sokerijuurikas lajike on 
jalostettu täysin perinteisin menetelmin. 

– Sokerijuurikkaan uusi siementeknologia on 
herättänyt suurta kiinnostusta viljelijöiden kes-
kuudessa. Uudella menetelmällä pystytään vas-
taamaan moniin juurikkaan kasvinsuojelu- ja 
kustannushaasteisiin. Myös syntyvä työmäärän 
säästö ja sitä kautta saavutettava kannattavuu-
den paraneminen on merkittävä, Pekka Mylly-
mäki sanoo. 



•  Vahva teho hankalasti torjuttaviin 
syväjuurisiin rikkakasveihin

•  Erityisesti ohdakkeen, valvatin ja
saunakukan torjuntaan

• Tehokas nestemäinen formulaatti

HANKALIEN RIKKAKASVIEN 

TORJUNTAAN SOKERIJUURIKKAALLA

Uutuus hankalien rikkakasvien 
torjuntaan sokerijuurikkaalla

- Vahva teho hankalasti torjuttaviin syväjuurisiin rikkakasveihin

- Erityisesti ohdakkeen, valvatin ja saunakukan torjuntaan

- Tehokas nestemäinen formulaatti

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

Lisätietoja löydät nettisivuiltamme www.nordiskalkali.fi

Myynti

Uutuus hankalien rikkakasvien 
torjuntaan sokerijuurikkaalla

- Vahva teho hankalasti torjuttaviin syväjuurisiin rikkakasveihin

- Erityisesti ohdakkeen, valvatin ja saunakukan torjuntaan

- Tehokas nestemäinen formulaatti

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

Lisätietoja löydät nettisivuiltamme www.nordiskalkali.fi

Myynti

Verkkokauppa: hankkĳ a.fi

Varmista kasvinsuojelaineen turvallinen käyttö. 
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä. 

Hankkija_Juurikassarka_165x240.indd   1 13.3.2019   15.49



6  –  Juurikassarka • Betfältet 1/2019

EU:ssa sokerijuurikkaalta poistuu vuonna 
2020 kolme tehoainetta, joita on käytetty 
ramularian, taimipoltteen ja rikkakasvien 

torjunnassa. Valmisteiden käyttö on sallittu vielä 
tänä vuonna. 

• Tilt 250 EC, Armure, Bolt XL, Maatilan pro-
pikonatsoli ja Maatilan propikonatsoli Duo 
2 (tehoaine propikonatsoli) – käyttö sallittu 
4.2.2020 asti. 

• Thiram (tehoaine tiraami) – käyttö sallittu 
30.1.2020 asti.

• Reglone (tehoaine dikvatti) – käyttö on sallit-
tu 4.2.2020 asti 

Valmisteiden kiellon syyt
EU:ssa on kiristetty kaikkien markkinoilla ole-
vien tehoaineiden hyväksymiskriteereitä. Sen 
vuoksi monien tehoaineiden jatko on tulevina 
vuosina vaakalaudalla. Varsinkin huomiota on 
kiinnitetty ympäristön ja käyttäjän terveyteen. 
Jos valmisteen tehoaine ei täytä kriteereitä, ko-
missio kieltää tehoaineen käytön kasvinsuojelu-
aineena. 

Euroopan komissio päätti luokitella propiko-
natsoli tehoaineen lisääntymiselle vaaralliseksi 
aineeksi (kategoria Repro 1B). Kasvinsuojelu-
aine-asetuksen (EY) N:o 1107/2009) hyväksy-
miskriteerien mukaan propikonatsolia ei voida 
hyväksyä kasvinsuojeluaineeksi, joka on luoki-
teltu Repro 1B kategoriaan. Tiraamin katsottiin 
aiheuttavan suuren riskin linnuille ja nisäkkäil-
le. Dikvatin uudelleenarvioinnissa EFSA (elin-

Muutoksia sokerijuurikkaan 
kasvinsuojeluun

Muutoksen tuulet puhaltavat myös sokerijuurikkaan kasvinsuojelussa, 
mutta varsin maltillisesti. Tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä 
positiivisia, sillä poistuvien valmisteiden tilalle on tullut ja tulossa 

uusia, tehokkaita valmisteita.

tarviketurvallisuusviranomainen) totesi, että di-
kvatin käytöstä aiheutuvat riskit ihmisten sekä 
eläinten terveydelle eivät ole hyväksyttävällä ta-
solla nykyisten hyväksymiskriteerien mukaan. 

Valmisteiden käyttöluvan loputtua Tukes pois-
taa valmisteet kasvinsuojeluainerekisteristä, 
eikä sitä saa enää käyttää kasvinsuojelussa. Jos 
varastossa on tiraamilla peitattuja siemeniä tai 
propikonatsolia ja dikvattia sisältäviä valmis-
teita, on syytä käyttää ne tämän vuoden aikana. 
Käyttökiellon astuttua voimaan ne luokitellaan 
vaaralliseksi jätteeksi ja ne on vietävä vaarallis-
ten jätteiden keräyspisteeseen. 

Uusi tautitorjunta-aine tulossa  
Juurikkaan viljelijät saavat parin vuoden kulut-
tua ramularian torjuntaan Bayer CropSciencen 
Propulse -valmisteen. Se on kahden eri tehoai-
neen seos: Fluopyraami kuuluu uuteen SDHI-
tehoaineryhmään. Fluopyraami pysäyttää no-
peasti ramularian etenemisen, koske se imeytyy 
ja liikkuu nopeasti kasvin lehdessä. Protioko-
natsoli kuuluu triatsolien ryhmään ja se suojaa 
kasvustoa pidemmän aikaa. SjT:n kokeissa Pro-
pulsella on ollut erinomainen ja pitkäkestoinen 
torjuntateho ramulariaan.

Uudet peittausaineet tulossa  
Juurikkaan siementen peittaukseen on tulossa 
kolme uutta valmistetta: Syngentan Force 20 CS 
ja Bayer CropSciencen Buteo Start FS 480 tuho-
hyönteisten torjuntaan sekä Vibrance SB taimi-
poltteen torjuntaan.
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Force 20 CS tehoaine on teflutriini, joka tehoaa 
maatuholaisiin. Tehoaine ei kulkeudu juurista 
lehtiin, joten se ei tehoa lehtiä vioittaviin tuho-
hyönteisiin. Force on rekisteröity ja käytössä 
tänä vuonna monessa EU-maassa. 

Buteo Start FS 480 tehoaine on flupyradifuroni, 
joka tehoaa sekä lehtiä vioittaviin tuhohyöntei-
siin että maassa eläviin tuholaisiin. Se on sys-
teeminen, joten se kulkeutuu juurista lehtiin ja 
edelleen koko kasvissa. Juurikkaalla esiintyviin 
tuhohyönteisiin sen teho on samaa luokkaa kuin 
neonikotinoideilla. Buteo -peittaus saadaan juu-
rikkaan siemeniin muutaman vuoden kuluttua.  

Vibrance SB sisältää kolmea eri tehoainetta: se-
daksaani, fludioksoniili ja metalaksyyli-m, jotka 
tehoavat taimipoltetta aiheuttaviin sieniin, ku-
ten mm. Rhizoctonia, Pythium, Fusarium ja Phoma. 
Valmiste on jo rekisteröity joissakin EU-maissa.

Marja Turakainen

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

Matka-avustus on suuruudeltaan 300 €. Vuonna 2019 avustuksia myönnetään 
maksimissaan viisi. 

Avustuksen hakijalta edellytetään: 

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

Hakemuksen tulee olla vapaamuotoinen ja se tulee toimittaa viimeistään 1.11.2019 
osoitteeseen: Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö, c/o SjT, Meltolantie 30, 21510 Hevonpää.

Lisätietoja antaa Susanna Muurinen puh. 050 438 6191
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Koska Cruiser, Gaucho ja Poncho Beta-
valmisteille myönnetty poikkeuslupa 
peitatun sokerijuurikkaan siemenen 

kylvöön astui voimaan 2019, saa kaikkia viljely-
kasveja viljellä juurikkaan jälkeen samalla pelto-
lohkolla kasvukaudella 2019.  Poikkeusluvassa 
annettu muu ehto tulee voimaan vuonna 2020. 
Jos peltolohkolla on viljelty vuonna 2019 sokeri-
juurikasta, joka on peitattu Cruiserilla, Gauchol-
la tai Poncho Betalla, ei samalle peltolohkolle 
saa vuonna 2020 kylvää pölyttäjiä houkuttelevia 
viljelykasveja. Muista tämän peltolohkon vil-
jelykasvirajoitus vuoden 2020 viljelysuunnitel-
missa.

Vuonna 2019 saa viljellä
Kaikkia viljelykasveja.

Sokerijuurikkaan jälkeen 
vuonna 2020 ei saa kylvää 

pölyttäjiä houkuttelevia 
viljelykasveja

Herne. Kaura.

Sokerijuurikas.
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Vuonna 2020 saa viljellä seuraavia 
viljelykasveja, jotka eivät houkuttele 
pölyttäjiä
Viljaa, heinäkasveja (timotei, koiranheinä, rai-
heinät, nadat, nurmikat, ruokohelpi), sokeri- ja 
punajuurikasta, hernettä, porkkanaa, lanttua, 
naurista sekä istuttaa perunaa, sipulia, kaaleja, 
selleriä ja purjoa. 

Vuonna 2020 ei saa viljellä pölyttäjiä 
houkuttelevia viljelykasveja
Härkäpapua, kuminaa, rypsiä, rapsia, retik-
kaa, sinappia, pellavaa, tattaria, hunajakukkaa, 
auringonkukkaa, samettikukkaa, hamppua, 
apilaa, sini- ja keltamailasta, virnaa, papuja, 
vuohenhernettä, avomaankurkkua, kurpitsaa, 
maissia, mansikkaa, vadelmaa, marjapensaita, 

Marja Turakainen

omenapuita, riistasiemenseoksia sekä muita 
mahdollisia kukkivia kasveja.

Lupa voimassa 120 vuorokautta
Poikkeuslupa myönnetään vain yhdeksi vuo-
deksi ja lupa on voimassa 120 vuorokautta. Crui-
serilla, Gaucholla ja Poncho Betalla peitattua sie-
mentä saa käyttää vain 16.2.–15.6.2019 välisenä 
aikana. Tämän jälkeen siemenet ovat vaarallista 
jätettä ja ylimääräiset siemenet tulee toimittaa 
vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen. Hävi-
tettäviä siemeniä voi säilyttää lyhytaikaisesti ja 
ne on pidettävä selvästi erillään. 

Peruna.

Heinä.

Kuva: Anne Rahkonen, LUKE.
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• Vuodesta 2018 lähtien saneerauskasvin ympä-
ristökorvauksen voi saada vain sellaiselta pe-
ruslohkon alalta, jolle on ilmoitettu perunaa, 
sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasvia 
vuosina 2015–2017. 

• Saneerauskasvi tulee olla vuonna 2019 samas-
sa fyysisessä paikassa, jossa sokerijuurikasta 
ym. kasvia on ollut 2015–2017. Vuonna 2018 
viljelty sokerijuurikas ym. ei täytä korvauk-
sen ehtoja.

• Mikäli peruslohkolla on ollut juurikkaan kas-
vulohkoja eri kohdissa vuosina 2015–2017, on 
koko juurikkaalla ollut osuus peruslohkosta 
korvauskelpoista. Esimerkkitapaus: Perusloh-
kon koko on 10 ha. Lohkon toinen puoli (5 ha) 
oli juurikkaalla vuonna 2016, ja vastakkainen 
puoli (5 ha) vuorostaan vuonna 2017. Tällöin 
koko peruslohkon ala (10 ha), on oikeutettu 
korvaukseen vuonna 2019.

• Saneerauskasveiksi hyväksytään öljyretikka, 
muokkausretikka, valkosinappi, samettikuk-
ka tai näiden seos

• Sitoumuskorvauskelpoinen ala saa olla enin-
tään 25 % korvaus-kelpoisesta peltoalasta

• Saneerauskasvit hyväksytään kasvipeitteisyy-
teen

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

kk
• Voit niittää tai murskata kasvuston kasvukau-

den aikana
• Saneerauskasvi voi olla samalla alalla enin-

tään 2 vuotta peräkkäin
• Kasvustoa ei saa päättää kemiallisesti

Ei saneerauskasvia juurikkaan jälkeen 
vuonna 2020
Jos lohkolla on viljelty vuonna 2019 sokerijuuri-
kasta, joka on peitattu Cruiserilla, Gaucholla tai 
Poncho Betalla, ei samalle lohkolle saa vuonna 
2020 kylvää pölyttäjiä houkuttelevia viljelykas-
veja. 

Saneerauskasvien 
ympäristökorvauksen ehdot

Kielto koskee siten myös öljyretikkaa ja sinap-
pia. Samalle lohkolle saa kylvää viljaa, heinäkas-
veja, sokerijuurikasta ja hernettä sekä istuttaa 
perunaa, koska nämä viljelykasvit eivät houkut-
tele mehiläisiä tai muita pölyttäjiä. Vuotta 2019 
kielto ei vielä koske, joten saneerauskasvi on 
sallittu juurikkaan jälkeen samalla lohkolla 
kasvukauden 2019 aikana.

Öljyretikan ja valkosinapin 
viljelyohjeet  
• Öljyretikka ja valkosinappi ovat yksivuotisia 

kasveja, voit käyttää niitä erikseen tai seokse-
na

• Tarkista vakuustodistuksesta, että lajikkeen 
ankeroisenkestävyys on saneerausluokka I

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

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

• Jos suunnitelmissa kasvuston lopetus heti 2 kk 
minimiajan jälkeen (lyhyempi

 o kasvuaika) ja lohkolla hyvät kasvuolosuh-
teet, voidaan suositella alhaisempaa    

 o typpimäärää kuin ympäristökorvauksen 
maksimimäärä

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

 o 1–2 kertaa kasvuajasta ja kasvuoloista riip-
puen

 o Saneerauskasvi kannattaa niittää ennen 
kukintaa, sillä se estää siementen muodos-
tumisen

 o Niitto edesauttaa myös saneerausvaiku-
tusta tehostamalla juurten kasvua ja verson 
haaroittumista

• Suositellaan kylvettäväksi viljaa saneeraus-
kasvin jälkeen

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

Taulukko 1.

Maan multavuus Vähämultaiset
ja multavat maat Runsasmultaiset maat Erittäin runsas- 

multaiset maat Eloperäiset maat

Saneerauskasvin 
typpilannoitus 60 60 60 50

Taulukko 2.

Viljavuusluokka Huono Huononlainen Välttävä Tyydyttävä Hyvä Korkea Arv. korkea

Saneerauskasvin 
fosforilannoitus 20 16 12 7 – – –

HUOM!
Öljyretikkaa ja sinappia ei suositella, jos viljely-
kierrossa on öljykasveja, sillä ne molemmat ovat 
möhöjuuren isäntäkasveja.

Rikkaruiskutuksia ei voida tehdä öljyretikka- ja 
valkosinappikasvustoille, sillä niille ei ole sallit-
tuja rikkakasvien torjunta-aineita. 

Monivuotisten rikkakasvien torjunta suositel-
laan tehtävän viljakierrossa, sillä saneerauskas-
veille tehtävä niitto ei niitä tapa. Myöhästyttä-
mällä kylvöä on mahdollista torjua rikkakasveja 
pienissä määrin. Myös nopeasti kasvava ja riit-
tävän tiheä saneerauskasvikasvusto estää rikka-
kasvien kasvua varjostamalla niitä.



12  –  Juurikassarka • Betfältet 1/2019

Fanni Heinonen ja Marja Turakainen
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Juurikkaan tarvitsemat ravinteet 
Kg/ha Juurikas 50 t

N 140
P 5 - 26
K 100

Na 25
Mg 20
Ca 20
S 20

Mn 2.8
B 0.4

Cu 0.2
Zn 1.2
Fe 1.1

Yara Y4 Hiven 700 kg/ha
280 €

Ferticare 25 kg/ha
(47 €)

Merisuola 50 kg/ha
14 €

Mn ruiskutus 2 l/ha
16 €

Lannoitteiden kustannus yhteensä €/ha
310 €

• Juurikkaan lannoituksessa typpimäärää ei kannata jättää vajaaksi.  Annettava typpimäärä kannattaa 
antaa jaettuna käsittelynä, jolloin vähintään 25 kg typestä jaetaan kasvustoon kesä-heinäkuun aikana. 
Jaetun typen voi antaa rakeisena tai lehtilannoitteena (niihin soveltuvia tuotteita: salpietari, nitrabor, 
urea).

• Starttifosforia kannattaa käyttää vähintään 5 kg/ha, kun kasvulohko on maaperältään hyvässä 
kunnossa eikä siellä ole kasvustoa vioittavia tauteja tai ankeroista.

• Kaliumlannoitus kannattaa täydentää viljavuusluokan mukaan. Peruslannoitteessa vajaaksi jäävä kali 
kannattaa levittää peltoon ennen kylvöä niin, että se muokkautuu maahan. Mikäli se ei mahdollista, 
voi kalin levittää kylvön jälkeenkin. Na kannattaa lisätä kasvustoon  kylvön jälkeen aina kesäkuuhun 
asti.

• Mikäli peruslannoite ei sisällä Mn ja B ne kannattaa ruiskuttaa kasvustoon jaettuna käsittelynä heti, 
kun lehtipinta-alaa on riittävästi.

Juurikkaan esikasviarvo
Juurikkaan tarvitsemat ravinteet
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Juurikassadosta maahan jäävät ravinteet 

Juurikkaan eri satotasoja
Juuri t/ha 38(1 60(2 80(3

Naatti t/ha 23 36 49

Juurikkaan naateissa seuraavalle kasville jää peltoon käyttökelpoisia ravinteita kg/ha

N 36 56 75

P 3 5 7

K 58 91 122

Ravinnemäärä muutettuna vastaavaksi lannoitemääräksi:

YaraMila Y2 kg/ha 132 208 277

extra K kg/ha 54 85 113

Säästö seuraavan kasvin lannoitekustannuksiin (taloudellinen esikasviarvo)

€/ha 69 110 146

1. Keskimääräinen satotaso

2. Mahdollinen satotaso

3. Potentiaalinen satotaso

• Naattien ravinnepitoisuuksia on seurattu SjT:llä tarkemmin viimeiset viisi vuotta. Näytteittä 

juurikkaista on kerätty noin viikkoa ennen nostoa ja niistä on analysoitu eri ravinnepitoisuudet sekä 

naateista että juuresta.

• Peltoon jäävä naatti on huokoista ja helposti hajoavaa maassa. Toisin kuin oljen hajoaminen, naatin 

hajoaminen ei kuluta niin paljoa ravinteita. Maan mikrobit pystyvät nopeasti käsittelemään 

naattimassaa  ja vapauttamaan ravinteita seuraavan kasvin käyttöön.

• Yläpuolella on täysin laskennallisesti osoitettu, mitä eri juurikassadoista jää maahan biomassana ja 

ravinteina.

• Naateista peltoon jäävästä ravinnemäärästä on laskettu käyttökelpoiseksi ravinteeksi seuraavan 

vuoden kasville noin 30 % koko laskennallisesta määrästä. 

• Tämä seuraavan vuoden kasveille käyttökelpoinen ravinnemäärä on muutettu lannoitemääräksi, 

jota tulevalle kasville voitaisiin käyttää (Yara Mila Y2). Koska kalia jää vielä enemmän mitä tuossa 

lannoitteessa on, se on ilmoitettu ”extra kalina”.

• Taloudellista esikasviarvoa juurikkaan naateille on esitetty laskemalla hinta tuolle lannoitemäärälle 

(tammikuun 2019 hinnoilla).

Juurikassadosta maahan jäävät ravinteet

Susanna Muurinen
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MTK:n sokerijuurikasverkoston Facebook-ryhmä on perustettu sopimustuottajien vä-
liseen tiedonvälitykseen ja keskusteluihin. Ryhmässä on nyt yli 100 viljelijää, mutta 
mukaan mahtuu lisää. 

Facebook-ryhmässä tapaat ammattiveljiä ja -siskoja. Voit milloin vain seurata ja osallistua ajan-
kohtaisiin keskusteluihin EU:n sokerimarkkinoista, maatalouden tuista, kasvinsuojeluaineista, 
uusista lajikkeista tai kasvukauden tapahtumista. Tule mukaan ja varmista suora ja aktiivinen 
yhteytesi MTK:n sokerijuurikasneuvotteluryhmään. Tällä Facebook-sivustolla voit tehdä aloit-
teita ja esityksiä sekä antaa palautetta. Minkä asian haluat nostaa seuraavaksi keskusteluun?

Liity nyt mukaan MTK:n sokerijuurikasverkoston Facebook-ryhmään 

MTK:n sokerijuurikasverkoston Facebook-ryhmä on perustettu sopimustuottajien väliseen tiedonvä-
litykseen ja keskusteluihin. Ryhmässä on nyt yli 100 viljelijää, mutta mukaan mahtuu lisää.  

Facebook-ryhmässä tapaat ammattiveljiä ja -siskoja. Voit milloin vain seurata ja osallistua ajankoh-
taisiin keskusteluihin EU:n sokerimarkkinoista, maatalouden tuista, kasvinsuojeluaineista, uusista la-
jikkeista tai kasvukauden tapahtumista. Tule mukaan ja varmista suora ja aktiivinen yhteytesi MTK:n 
sokerijuurikasneuvotteluryhmään. Tällä Facebook-sivustolla voit tehdä aloitteita ja esityksiä sekä an-
taa palautetta. Minkä asian haluat nostaa seuraavaksi keskusteluun? 
 

 

 
Anna äänesi kuulua ja ilmoittaudu mukaan. Lähetä vahvistus liittymishalustasi nimellä varustettuna 
osoitteeseen antti.lavonen@mtk.fi. Liittymiseen tarvitaan myös tieto sähköpostiosoitteesta, jolla on 
muutenkin mukana Facebookissa. Vain sopimustuottajat pääsevät mukaan, koska keskusteluja voi-
daan käydä mm. toimialasopimusasioista.   

 

Pekka Myllymäki   Antti Lavonen 
MTK:n sokerijuurikasverkoston puheenjohtaja  MTK:n sokerijuurikasverkoston sihteeri 

Liity nyt mukaan MTK:n 
sokerijuurikasverkoston 

Facebook-ryhmään

Anna äänesi kuulua ja ilmoittaudu mukaan. Lähetä vahvistus liittymishalustasi nimellä varus-
tettuna osoitteeseen antti.lavonen@mtk.fi. Liittymiseen tarvitaan myös tieto sähköpostiosoittees-
ta, jolla on muutenkin mukana Facebookissa. Vain sopimustuottajat pääsevät mukaan, koska 
keskusteluja voidaan käydä mm. toimialasopimusasioista.  

Pekka Myllymäki Antti Lavonen
MTK:n sokerijuurikasverkoston puheenjohtaja MTK:n sokerijuurikasverkoston sihteeri
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Matkapäivä 1
Ensimmäinen päivä käynnistyi jo varhain aa-
muyöstä, koska aamulaiva Helsingistä lähti jo 
klo 7.30. Parin tunnin risteilyn jälkeen ajettiin 
Tallinnan satamasta ensimmäiseen vierailukoh-
teeseen, eli virolaiselle 900 hehtaarin luomutilal-
le, jossa mm. viljellään vilja- ja öljykasveja sekä 
useita erikoiskasveja. Sokerijuurikasta Virossa 
ei kuitenkaan ole enää aikoihin viljelty. Tilan 
isännältä tiedusteltiin mm. Viron pinta-alatuista 
ja pellon vuokra- ja ostohinnoista, jotka olivat 
huomattavasti Suomen tasoa alhaisemmat jopa 
luomussa. Keskustelua herätti myös vähäinen 
rakennuskanta, sillä merkittäviä tuotantoraken-
nuksia ei suuren viljankuivaamon lisäksi ollut.

Matkapäivä 2
Toisena matkapäivänä jatkettiin Riikasta kohti 
Liettuan Kaunasia, jota ennen poikettiin Nord-
zuckerin sokeritehtaassa Kedainiaissa. Tehdas 
on toinen kahdesta Liettuan sokeritehtaasta ja 
sen lähihistoria on samankaltainen kuin Säky-
län tehtaankin. Daniscon omistukseen siirryttiin 
1998 ja 10 vuotta myöhemmin omistajaksi tuli 
Nordzucker. Sokerin valmistus alkoi kuiten-
kin jo Neuvostoliiton aikana 1971, eli sokeria 
on siellä tuotettu aluksi sosialistisessa suunni-
telmataloudessa ja viimeiset vajaat 30 vuotta 
markkinataloudessa. Viimeisimpien kahden 
vuosikymmenen aikana Liettuan hehtaarikoh-
taiset sokerisadot ovat kaksinkertaistuneet, eikä 
kehitys suinkaan ole pysähtynyt. Itse tehdasta 
on nykyaikaistettu mm. Salon tehtaasta hanki-
tuilla kierrätysosilla. Kedainiaissa tuotettiin vii-
me kaudella luomusokeria 4000 tn, mistä pääosa 
vietiin Ruotsiin ja Saksaan. Luomujuurikkaat 

Viljelijämatka Baltiaan 
3.3.–6.3.2019

Loimaalainen Propax Agro järjesti maaliskuun alussa 
viljelijämatkan Baltiaan. Reissulle osallistui 17 henkeä, joista 

pääosa sokerijuurikkaan viljelijöitä. Matka toteutettiin 
bussikyydillä, koska vierailukohteita oli Virossa, Latviassa ja 

Liettuassa.

viljeltiin tilalla, jonka peltoala oli viime vuonna 
40 000 ha.

Sokeritehdasta ja liettualaisen maatalouden/
sokerijuurikkaan viljelyn kehitystä esitteli 
maatalousjohtaja Saulius Mozeris. Hän tote-
si sokeritoimialan olevan tällä hetkellä erittäin 
haastavassa kannattavuustilanteessa, mutta us-
koi parempien aikojen koittavan. Maatalous on 
hänen mukaansa Liettuassa arvostettu, ja jopa 
muodikas, ammattiala ja liettualaiset viljelijät 
ovat keski-iältään EU:n nuorimpia. 

Matkapäivät 3 ja 4
Kaunasissa majoituttiin ja illallistettiin Ikar-lan-
noitetehtaan piikkiin. Päivällä vierailtiin neste-
lannoitetta valmistavan Ikarin tehtaalla Kedai-
niaissa. Laitos vaikutti erittäin siistiltä ja nykyai-
kaiselta ja tiloiltaan erilaiselta kuin neuvostoai-
kainen sokeritehdas. Matkan varrella poikettiin 
myös paikallisessa koneliikkeessä katsomassa 
vaihtokonerivistöä ja tiedustelemassa paikallis-
ta hintatasoa.

Kedainiain sokeritehdas.
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Iltapäivällä hotellilla Ikarin edustaja esitelmöi 
erilaisista nestelannoitteista ja lannoitusohjel-
mista nimenomaan juurikkaan viljelyyn liittyen. 
Heidän suositustensa mukaan alkukehitysvai-
heessa juurikkaalle tulisi ruiskuttaa mm. booria, 
typpeä ja mangaania. Kasvukauden lopussa, 
vain kuukausi ennen nostoa, ravinnetarvetta 
täydennettäisiin vielä kalilisäyksellä, jonka tar-
koitus on ylläpitää kasvin terveyttä ja nostaa so-
keripitoisuutta. 

IKAR aloittaa hivenlannoituskokeen 18.3. Con-
viso siemenellä ja torjunta-aineilla tehtaan kas-
vihuonessa. Kokeella testataan ruiskutusohjel-
mat hiveaineiden kanssa vielä kerran. Yhteistyö-
tä Nordzuckerin ja IKARin välillä ei ainakaan 
vaikeuta tehtaiden olo naapureina.

SjT tulee kasvukaudella 2019 testaamaan Ikarin 
lannoitusohjelmia, joten niistä kuullaan lisää tu-
levan kasvukauden jälkeen. 

Conviso-kokemuksia Liettuasta
Ikarin edustajan esitelmän jälkeen kaksi KWS:n 
edustajaa luennoi Conviso Smart-konseptin vil-
jelijäkokemuksista Liettuassa. Smart-lajikkeiden 
osalta viljelykokemuksia oli saatu jo aikaisem-
pien parin vuoden aikana ja tulokset olivat pää-
osin positiivisia. Juurisato Conviso-lajikeilla on 
ollut keskimäärin samalla tasolla kuin tavan-
omaisillakin lajikkeilla ja sokerisato jopa parem-
pi. Yhdeltä demotilalta oli kuitenkin löytynyt 
resistenssiä pihatähtimökantaa, joka aiheutui 
pelkästä gramma-aineiden käytöstä aikaisempi-

Petri Suvanto

en vuosien viljaruiskutuksissa. Tähän ei pelkkä 
Conviso One tehonnut ollenkaan, vaan tankki-
seokseen suositeltiin lisättävän jotain fenmedi-
faami-valmistetta. Molemmat KWS:n edustajat 
myös painottivat vahvasti oikea-aikaisen ruis-
kutuksen tärkeyttä myös Convisoa käytettäessä, 
koska savikkateho ei varsinkaan kuivana vuon-
na ole riittävä, mikäli ensimmäinen torjuntaker-
ta myöhästyy.

Keskiviikkona edessä oli vielä 10 tunnin bussi-
matka takaisin Suomeen. Latvian ja Viron rajalla 
pysähdyttiin vielä hakemassa tulevalle vuodelle 
voiteluaineita hyvin varustellusta alan liikkees-
tä.

Kiitokset matkajärjestelyistä Propax Agron Timo 
Rouhiaiselle sekä Valtasen Liikenne Oy:lle!

Huhkille löytyi veturi.

Virolaisen luomutilan kalustoa.
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Melasnimen rahaston laatupalkinnot jaettiin 
Sucroksen viljelypäivillä ja -risteilyllä 25.2.–
7.3.

Vuoden 2018 sadon laadun perusteella pal-
kinnon saivat seuraavat viljelijät:

Janne Kaarlamo, Perniö
Markku Rannikko, Mynämäki
Juha Saloranta, Hauho
Stefan Saaristo, Malax
Matti Suonpää, Nakkila

Ensimmäisen vuoden viljelijä Seppo Hakala, 
Eurajoelta, sai kunniamaininnan laadukkaas-
ta ensimmäisestä sadosta vuonna 2018.

Melasniemen rahaston 
laatupalkinnot

Vuoden 2019 Juurikasisäntä on:
Mika Lehtinen, Kemiönsaaresta

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

Kasper Sílen, joka opiskelee agrologiksi Yr-
keshögskolan Noviassa, sai stipendin soke-
rijuurikkaan viljelyyn liittyvästä opinnäyte-
työstään ”Flytande startgödsling för socker-
betor”.

Viljelijäristeilyllä mukana olleita Melasniemen rahaston -palkinnon saajia. Kuvassa 
vasemmalta Stefan Saaristo, Juha Saloranta, Janne Kaarlamo, Mika Lehtinen, Markku 
Rannikko ja Kasper Sílen. 
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Juurikasisännän rivit

Sokerijuurikas on vuoden 
juurikasisännän tilan 

kannattavin kasvi

Mika Lehtinen on kasvanut maatilalla 
Kemiössä, joten viljely on kuulunut 
hänen elämäänsä aina. Hänen iso-

vanhempansa muuttivat Perniöstä Kemiöön 
vuonna 1958 ja aloittivat maanviljelyn. Juurikas 
tuli mukaan 70-luvun loppupuolella, kun Leh-
tisen vanhemmat innostuivat kokeilemaan sitä 
yhdessä naapuriensa kanssa. Innostus ei silloin 
kantanut pitkälle, sillä juurisadot eivät olleet riit-
tävän hyviä taimipoltteen vuoksi. Lehtisen isä 
otti juurikkaan mukaan uudestaan vuonna 1992. 
Heti samana vuonna hänet palkittiin Melasnie-
men laatupalkinnolla, kun tehtaalle viedyn juu-
rikkaan laatu oli erittäin korkea. 

Tilalla tehtiin seuraava sukupolvenvaihdos 
vuonna 2002. Lehtinen tuli silloin mukaan vel-
jensä avuksi, mutta hän työskenteli päätoimises-
ti vielä tilan ulkopuolella. Vuonna 2012 hän jätti 
toisen työnsä ja siirtyi täysipäiväisesti viljelyyn. 
Juurikkaaseen alettiin tosissaan panostaa vuon-
na 2013, ja sen jälkeen juurikkaan pinta-ala on 
tilalla kasvanut joka vuosi. 

Vuoden 2019 juurikasisäntä Mika 
Lehtinen pääsee vuosi vuodelta tasaisen 
hyvään sokerisatoon. Onnistuneen sadon 
resepti on aina sama: toimiva salaojitus, 
maanrakenne ja hyvä viljelykierto. Mika 
Lehtinen viljelee Kemiössä sukutilaansa 

yhdessä veljensä kanssa. Juurikas on ollut 
mukana yhtäjaksoisesti vuodesta 1992. 

Pellot kuntoon ja satotasot nousuun
Lehtisellä on yhteensä 116 hehtaaria peltoa, jois-
ta 70 % soveltuu hyvin juurikkaalle. Valtaosa 
pelloista on savimaata, joka on paras viljelymaa 
juurikkaalle. Hieta- ja multamaita on lisäksi jon-
kin verran. 

Vuonna 2013 noussut juurikkaan hinta innosti 
pohtimaan, mitä tilan peltolohkoja aletaan kun-
nostaa, jotta juurikas saadaan todella menesty-
mään. Maanparannusta lähdettiin tekemään jo 
alkuvuosina kalkituksella, oikeanlaisella vilje-
lykierrolla, mutta se ei parantanut maata vielä 
riittävästi, vaan avuksi piti ottaa salaojitus. Sa-
laojitukseen panostettiin merkittävästi vuosina 
2015–2018, ja siihen tehdyt investoinnit on koet-
tu erittäin kannattaviksi. Salaojitus on auttanut 
juurikkaan lisäksi parantamaan syysviljan sato-
tasoja. 

Juurikasisäntä Lehtinen vannoo rakennekalki-
tuksen nimeen. 
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– Suosittelen ehdottomasti rakennekalkitusta kaikille. 
Siinä on paljon potentiaalia eikä se maksa enempää 
kuin tavallinen kalkki. Rakennekalkilla saa hyvän 
muruisen maarakenteen, Lehtinen sanoo. 

Viljelymaan pH on ollut 6 ja 7 välillä, ja nyt sitä 
on vielä jopa hieman nostettu.

Lannoituksessa Lehtinen käyttää naudan kuivi-
kelantaa. Siinä on vähän fosforia ja paljon kaliu-
mia sekä orgaanista ainesta, joten se on helppo 
sijoittaa pellolle ja on erinomainen juurikkaan 
pohjalannoitus. 

Viljelykierrosta hyötyvät niin juurikas 
kuin syysviljatkin
Lehtisen tilalla on tällä hetkellä käytössä vilje-
lykiertomalli, jossa juurikas on samalla lohkol-
la kaksi vuotta ja sen jälkeen lohkolla on kolme 
välikasvia. Välikasveihin ovat kuuluneet muun 
muassa öljykasvit, mutta niiden tilalle harkitaan 
tulevalle kasvukaudelle muita vaihtoehtoja. 

– Kuten SjT:n tutkimuksetkin ovat osoittaneet, öl-
jykasvit toimivat isäntäkasveina ankeroiselle ja siksi 
päädyimme vaihtamaan kuminaan. Kuminan jälkeen 
viljelemme ruista, teemme rakennekalkituksen tar-
peen mukaan ja sen jälkeen viljelemme lohkolla juuri-
kasta, Lehtinen kertoo. 

Kumina on siinäkin mielessä hyvä välikasvi, 
koska kaksivuotisena se vähentää pellon muok-
kaustyötä. Vahvan paalujuurensa ansiosta se 
elävöittää ja kuohkeuttaa maata hyvin. 

– Myös ruis on erittäin hyvä juurikaskierrossa, koska 
sillä on vahva juuristo ja se jättää maahan riittävästi 
olkimassaa, mikä auttaa kuorettumisen ehkäisyssä, 
Lehtinen kertoo. 

Juurikas otettiin viljelykiertoon mukaan, koska 
sillä on selkeästi parempi kannattavuus kuin vil-
joilla. Juurikas on osoittautunut erittäin hyväksi 
esikasviksi viljoille juuri lehtien korkeiden ra-
vinnepitoisuuksien vuoksi.  

– Juurikkaan jälkeen viljojen kasvustot ovat paljon 
terveemmän näköisiä. Tämän huomaa selkeästi var-
sinkin kevyemmillä mailla, Lehtinen sanoo. 

Juurikkaalle sopivaa viljelymaata on Lehtisen 
tilalla yhteensä 80 hehtaaria, joten yksittäisenä 
vuonna yli puolet tilan pelloista olisi mahdol-
lista laittaa juurikkaalle. Hyvä viljelykierto on 
kuitenkin tärkeää muistaa, ja nyt kun kumina 
on mukana viljelykierrossa, Lehtinen harkitsee 
kierron muuttamista niin, että kahden juurikas-
vuoden jälkeen lohkolla on neljä vuotta välikas-
via ennen seuraavaa juurikkaan kylvöä. Tämä 
kierto sopisi ainakin savisemmille maille, joissa 
syysvilja on mukana kierrossa. Lehtinen painot-
taakin syyskasvien merkitystä. Niillä pystytään 
pitämään huolta maan rakenteesta ja kasvipeit-
teisyydestä. 

Hyvä sato vuodesta toiseen
Lehtisen tilalla kylvettiin viime kasvukaudella 
juurikasta 27,5 hehtaarin alalle. Keskisato oli 53 
tonnia hehtaarilta. 

– Meillä on tasaisen hyvä sato vuodesta toiseen, so-
kerisato on vaihdellut 8,0–9,6 tonnia hehtaarilta. Pi-
dämme maan kunnossa, niin sadossa ei pääse tapah-
tumaan isoja vaihteluja, Lehtinen kertoo. 

Lehtinen teettää kylvön, harauksen ja noston 
urakointityönä. Tilalla on ollut sama urakoitsija 
vuodesta 1992 lähtien. Urakoitsija tekee kylvö- 
ja nostotöitä myös muille alueen viljelijöille, jo-
ten paikkakunnalta löytyy osaamista ja koneita 
myös uusien viljelijöiden avuksi.

Kylvö tehdään heti kun maa sen sallii. Liikkeellä 
ollaan yleensä noin viikkoa ennen alueen muita 
viljelijöitä, mikä tarkoittaa sitä, ettei huhtikuussa 
kylväminenkään ole harvinaista. Kun juurikas 
on taimettunut hyvin, se kestää hyvin kuivut-
taakin. 

– Juurikas on kyllä meillä ollut kannattavin kasvi. 
Tietynlainen panostus juurikkaaseen kannattaa, sillä 
se parantaa koko tilan kannattavuutta, Lehtinen sa-
noo. 

Hän muistuttaakin, että tilaa täytyy ajatella ko-
konaisuutena ja kasvit täytyy valita niin, että ne 
tukevat toinen toisiaan.  

Susanna Söderlund
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Melasniemen rahastosta palkittiin tänä 
vuonna vuoden 2019 juurikasisännäk-
si Mika Lehtinen Kemiöstä. Alueel-

liset Melasniemen laatupalkinnot vuoden 2018 
perusteella saivat Markku Rannikko Mietoisista, 
Janne Kaarlamo Perniöstä, Juha Saloranta Eteläi-
sistä ja Stefan Saaristo Maalahdelta. 

Koska nämä viljelijät onnistuivat viljelyssä myös 
haasteellisena kasvukautena 2018 poikkeukselli-
sen hyvin, halusimme oppia heidän hyvistä käy-
tännöistään, vertailla erilaisia viljelymenetelmiä 
keskenään ja jakaa onnistumisen avaimia myös 
muiden viljelijöiden käyttöön. Siispä palkitut 

Onnistumisen avaimet – 
Mistä on hyvä juurikassato 

tehty?

Sucroksen viljelyristeilyllä palkittiin Melasniemen rahaston 
tunnustuksella viljelijöitä, jotka onnistuivat viljelyssä erityisen hyvin 

vuonna 2018. Palkinnon saajat kertoivat omasta viljelyvuodestaan 
ja yleisistä viljelykäytännöistään paneelikeskustelussa, jossa käytiin 
läpi onnistuneen sokerijuurikassadon avaintekijöitä. Onnistumisen 

avaimista paneeli oli yksimielinen: aikainen kylvö, tasainen 
taimettuminen ja oikea-aikainen rikkojen torjunta.

viljelijät kutsuttiin viljelyristeilylle paneelikes-
kusteluun. Paneelia isännöi juurikkaanviljelijä 
Juha Wikström Särkisalosta.

Taimettuminen kaiken A ja O 
Paneeliin osallistuneiden viljelijöiden viesti on 
melko yhtenäinen: sadon onnistuminen lähtee 
ihan perusasioista. Kaiken perustana on, että 
maan muokkaus ja kylvö tehdään onnistuneesti, 
mikä mahdollistaa tasaisen taimiston muodos-
tumisen. Kun juurikas lähtee itämään, se selviy-
tyy kyllä myös kuivemmissa olosuhteissa, kuten 
viime vuoden kaltaisessa helteessä. Paneeliin 
osallistujat muistuttivat, miten tärkeää on pitää 
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kylvöyksiköt kunnossa ja käydä tasaisin vä-
liajoin varmistamassa, että kylvetty siemen me-
nee juuri siihen kohtaan, mihin pitääkin.

Ravinnetarpeet täyteen
Lannoituksessa moni panelisteista vannoi kar-
janlannan nimeen. Se luo lannoitukselle hyvän 
perustan, jota voidaan tarvittaessa täydentää 
säkkitavaralla. Kuitenkin myös ilman karjan-
lannan käyttöä voidaan tuottaa erinomainen 
juurikassato, kuten panelisteilta opimme. Kai-
kissa tapauksissa on kuitenkin oleellista tietää 
peruslannoituksesta saatavat ravinnemäärät ja 
täydentää niitä eri lannoitevalmisteilla. Tärkein-
tä siis on, että juurikkaan tarve saadaan kaikkien 
ravinteiden osalta täytettyä – ympäristötuen eh-
tojen rajoissa tietenkin. 

Rikkatorjunta oikeaan aikaan
Kasvinsuojelu tuotti monelle päänvaivaa viime 
kesän kuivuudessa. Panelistit olivat hyvin yk-
simielisiä siitä, että ensimmäisellä rikkaruisku-
tuksella ja sen onnistumisella on kaikkein suurin 
merkitys rikkatorjunnan tulokseen. Mikäli en-
simmäinen ruiskutus myöhästyy, on seuraavilla 
ruiskutuksilla hyvin haastavaa paikata puut-
teellista torjuntatulosta. Tärkeintä siis on, että 
rikkojen torjunta tehdään alusta pitäen huolella, 
eikä rikkoja päästetä kasvamaan liian suuriksi. 
Myös oikean ruiskutusajankohdan ja olosuhteen 
löytämisellä on suuri merkitys – aivan erityisesti 
kuivana kesänä.

Kastelu – uhka vai mahdollisuus?
Viime kasvukauden poikkeuksellisissa oloissa 
monella tilalla harkittiin kastelua ankaraa kui-
vuutta helpottamaan. Panelistien mielipiteet 
kastelusta erosivat jonkin verran, ja syystä, sillä 
erilaisilla maalajeilla kuivuuden sieto ja veden 
varastointikyky vaihtelevat huomattavasti. 

Hikevillä maalajeilla taimettuminen on var-
mempaa maasta nousevan kosteuden takia. 
Tämä vesivaranto kuitenkin ehtyy jossain vai-
heessa kuivuuden jatkuessa. Savimailla puo-

lestaan maa kuivahtaa viime kevään kaltaisessa 
paisteisessa ja tuulisessa säässä nopeasti, mikä 
tekee taimettumisesta haastavaa. Kuitenkin kes-
kustelussa todettiin savimaan kosteuden kyllä 
riittävän, kunhan juurikas lähtee taimettumaan. 
Tapauksissa, joissa taimettuminen oli ongelma-
na, kastelu olisi siis kannattanut aloittaa aikai-
semmin, jotta taimettuminen olisi saatu liikkeel-
le ajoissa.

Tykkikastelua oli käytetty tiloilla, joilla vesiva-
rannot ovat lähellä ja helposti tavoitettavissa ja 
joilla maalaji sallii isommalla pisarakoolla kaste-
lun ilman kuorettumisen riskiä. Myös pohjavesi-
kastelua oli käytetty osalla tiloista. Kastelujärjes-
telmä on suuri investointi, jota kaikki paneeliin 
osallistuneet eivät pitäneet tarpeellisena – aina-
kaan vain juurikkaalle hankittuna. Taimettumis-
kastelun arvoa pidettiin erittäin merkittävänä. 
Huippusatoihin oli kuitenkin päästy viime ke-
sän kaltaisissa oloissa myös ilman kastelua.

Aikainen nosto antaa pelivaraa
Panelistit suosivat pääasiassa aikaista nosto-
ajankohtaa, jotta pellolla ei tarvitse työskennellä 
märissä olosuhteissa. Aikainen nosto antaa pe-
livaraa säiden suhteen. Ajoissa nostetussa juu-
rikkaassa myös puhtaus on usein korkeammal-
la tasolla, mikä tuo myös lisäeuroja tilitykseen 
puhtauslisän kautta.

Jossain tapauksissa moni halua lykätä nostoa sa-
donlisä toiveissaan. Yleensä lokakuussa tapah-
tuva lisäkasvu on suhteellisen pientä. Viime kas-
vukausi oli kuitenkin poikkeus: sateiden lopulta 
saavuttua ja sään jatkuessa pitkään lämpimänä 
loppusyksy toi juurikkaalle todennäköisesti 
huomattavaa sadonlisää. Kokonaisuutena pa-
nelistit olivat sitä meiltä, että olisi järkevää var-
mistaa ainakin valtaosan juurikasalasta olevan 
nostettuna jo hyvissä ajoin.

Onnittelut vielä kaikille palkinnon johdosta ja 
kiitokset paneeliin osallistumisesta!

Fanni Heinonen ja Susanna Söderlund
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Tiina From

Huhtikuu
• Pienryhmä maaperästä: Ma 1.4. klo 17:00–

19:30 Tuomaksen tupa (Valtakatu 4, Mynä-
mäki)

• Pienryhmä maaperästä: Ke 3.4. klo 17:00–
19:30 Vikström & Juuliina (Rummunlyöjän-
katu 10, Salo)

• Pienryhmä maaperästä: Ma 8.4. klo 17:00–
19:30 Ali-Ketolan tila (Ketolantie 176, Koke-
mäki)

Pienryhmätilaisuuksissa mukana SjT:n maape-
räasiantuntija Sakari Malmilehto, alueen juuri-
kaskonsulentti sekä JYMY-hankkeen koordi-
naattori Tiina From. Tapahtuma on oiva tilaisuus 
kysyä maaperään liittyviä kysymyksiä. Tarjolla 
kahvia, teetä ja sämpylää. 

Kesäkuu
• Benchmarkkausmatka Englantiin  

12.–15.6.2019
• Teemana maaperä
• Cereals UK -messut, tilavierailut, Germains-

siemenjalostaja, BBRO:n koeruudut (British 
Beet Research Organisation)

JYMY-hankkeen 
tapahtumat 2019

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan 
juurikkaanviljelijöille suunnatun JYMY-hankkeen 

tapahtumiin. Tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden 
tavata toisia viljelijöitä ja kuulla viimeisintä 

tutkimustietoa alalta. Tapahtumat ovat maksuttomia.

• Pellonpiennarpäivä: Viljelykierto ym. 
• Ke 19.6. SjT:n tilat (Meltolantie 30, Paimio)
• SjT:n viljelykiertokoe, Conviso-koeruudut 

ym. 
• Jussi Knaapi: Sadesimulaattori, maaperä-

skanneri

Syyskuu
• Koulutus: Juurikkaan laatu, aumaus ja viljeli-

jän työhyvinvointi
• Säkylä ja Kaarina/Paimio

Syyskuun loppu/lokakuun alku
• Pellonpiennarpäivä: Maaperän rakenne ja 

kuormitus  
• Räpin koetila (Huhdintie 32 B, Köyliö)
• Nostonäytös
• Joel Williams, Integrated soils, Kanada

Marraskuu
• Koulutus: Maaperäeliöt ja niiden merkitys 

juurikkaanviljelyssä 
• Ti 19.11. Säkylä ja ke 20.11. Kaarina/Paimio
• Jill Clapperton, Rhizoterra, Kanada
• Johannes Tiusanen, SoilScout
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Sucroksen ja Suomen Sokerin osasto löytyy 
tänäkin vuonna Okra-maatalousnäyttelystä. 

Viime kesänä aloitimme ensimmäistä kertaa 
viljelysopimusten tekemisen jo Okrassa, ja se 
oli menestys: 194 viljelijää kävi hoitamassa tule-
van kauden sopimusasiat kuntoon.  Toivomme 
myös tänä vuonna yhtä menestyksellisiä sopi-
musneuvotteluja ja olemme varanneet jälleen 
oman tilan, jossa viljelijämme voivat kahvitte-
lun lomassa tehdä viljelysopimuksen. 

Tänä vuonna juhlistamme myös suomalaisen sokerijuurikkaan viljelyn 100-vuotista histo-
riaa ja osastollamme on sen kunniaksi pientä historiallista ohjelmaa sekä museotunnelmaa.
 
Luvassa on edellisten vuosien tapaan tietysti myös hattaraa ja makeita maistiaisia. 

Nähdään siis heinäkuussa!

Kutsumme kaikki sopimusviljelijämme 
juhlistamaan 100-vuotiasta 

sokerijuurikkaan viljelyä

perjantaina 2.8.2019 

Valasrannan tanssilavalle Yläneelle. 
Luvassa on tanssia sekä hyvää ruokaa ja 

juomaa. 
Virallinen kutsu ilmoittautumistietoineen 

lähetetään lähempänä tilaisuutta, 
mutta laita jo päivä kalenteriisi!

Tervetuloa osastollemme 
Okraan!
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Ensimmäisen maailmansodan jälkeisen 
elintarvikepulan seurauksena Suomessa 
alettiin korottaa tärkeimpien elintarvik-

keiden omavaraisuusastetta. Valtio teki syys-
kuussa 1918 päätöksen sokeriteollisuuden ja 
sokerijuurikkaan viljelyn edistämisestä. Valtio 
takasi kotimaassa tuotetulle sokerille menekin ja 
minimihinnan. Ryhdyttiin pikaisesti toimenpi-
teisiin juurikassokeriteollisuuden aikaansaami-
seksi maahamme. 

Suomen Raakasokeritehdas Oy:n perustava ko-
kous pidettiin Helsingissä 29.9.1918. Tehtaan 
perustamistoimenpiteiden suunnittelua varten 
perustettiin samalla toimikunta, jonka tehtävänä 
oli aloittaa viljelysopimusten tekeminen ja etsiä 
sopivia tehdaspaikkoja. Tehdaspaikkakunnaksi 
valikoitui pian Salo, jonka seudulla viljelyinnok-
kuutta oli eniten ilmennyt. Sokeritehdas päätet-
tiin rakentaa niin, että siellä voidaan käsitellä 
juurikkaita syksyllä 1919. Tehtaan toimintate-
hoksi päätettiin 300 000 kiloa juurikkaita päiväs-
sä. 

Sokerijuurikkaan viljelijöiden haku laitettiin heti 
käyntiin.  

100 vuotta suomalaista 
sokerijuurikkaan viljelyä

Suomalainen sokerijuurikkaan viljely käynnistyi 
teollisessa mittakaavassa sata vuotta sitten.

Sokerijuurikkaan viljely herätti valtavaa kiin-
nostusta, sillä uusi viljelykasvi oli mielenkiintoi-
nen mahdollisuus. Ensimmäiselle kasvukaudel-
le saatiin solmittua sopimus jopa 2 480 viljelijän 
kanssa. Viljelijät lähtivät kuitenkin kokeilemaan 
sokerijuurikasta varsin pienillä viljelyaloilla, jo-
ten ensimmäisen kasvukauden kokonaishehtaa-
rimääräksi saatiin vain 585 hehtaaria. 

Tehtaan rakennussuunnitelmat oli tehty niin, 
että tehdas voisi käynnistyä ensimmäisen kerran 
syksyllä 1919. Rakennukset saatiinkin valmiik-
si hyvin aikataulussa, mutta Saksasta tilattujen 
koneiden saaminen tehtaalle aiheutti haasteita.  
Jo alkukesästä kävi selväksi, että tehtaan käynti-
kausi ei voisikaan alkaa suunnitellusti. Tuolloin 
arvioitiin kuitenkin, että tehdas käynnistyisi 
joulukuussa, ja juurikkaiden kuljetus tehtaalle 
aloitettiin lokakuussa. Saloon aumattiin syksyn 
kuluessa 2,6 miljoonaa kiloa juurikkaita. Valitet-
tavasti sääolosuhteet eivät olleet otolliset juurik-
kaiden säilymiselle: lokakuun lopussa koettiin jo 
20 asteen pakkanen, jolloin osa juurikkaista jää-
tyi. Nämä juurikkaat alkoivat myöhemmin läm-
metä, ja kun joulukuussa alkoi uusi kylmä jakso, 
päätettiin avata ne juurikasaumat, joissa näkyi 
eniten pilaantumisen merkkejä, ja jäädyttää 
juurikkaat kokonaan enimmän pilaantumisen 
estämiseksi. Tammikuun alussa sää kuitenkin 
lämpeni ja kaksi viikkoa satoi vettä. Vesi pääsi 
kaikista varotoimenpiteistä huolimatta aumoi-
hin, ja suuri osa juurikkaista pilaantui. 

Tehdas saatiin myöhästyneiden konetoimitus-
ten takia käyntiin vasta 22.2.1920. Ensimmäinen 
käyntikausi kesti 33 vuorokautta ja sen aikana 
käsiteltiin 3 052 303 kiloa juurikkaita. Niistä saa-
tiin 182 530 kiloa sokeria, 59 010 kiloa siirappia ja 
83 457 kiloa melassia. 

Susanna Söderlund
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Universal Bio Program 110 (UBP-110) 
UBP-110 on orgaaninen lannoite, jonka valmis-
tus perustuu patentoituun tuotantomenetel-
mään. UBP-110:tä valmistaa suomalainen yritys, 
Pro Farm Technologies Oy. UBP-110 sisältää 
suhteellisen pieniä määriä ravinteita, kuten pää-
ravinteita typpeä 0,2 %, fosforia 0,1 %, kaliumia 
8 %, rikkiä 2,5 %, Ca ja Mg sekä hivenravinteita 
(Mn, Co, Cu, Zn, Mo, Fe, B). Tuote sisältää myös 
humusyhdisteitä, jotka on valmistettu tarkoin 
valikoidusta paperiteollisuuden sivuvirroista. 
Pro Farm Technologiesin patentoidun teknolo-
gian avulla edellä mainitut rakenteet voidaan 
sitoa yhteen, jolloin saavutetaan positiivinen 
vaikutus kasvin aineenvaihduntaan ja stressin-
sietokykyyn. Tuote on alun perin kehitetty on-
nistuneesti mahdollistamaan kasvien kasvatus 
avaruusasemilla, joissa stressiolosuhteet ovat 
äärimmäiset.

UBP-110 liukenee hyvin veteen ja sitä voidaan 
käyttää lehtilannoitteena tankkiseoksessa, sekä 
torjunta-aineiden että lannoitevalmisteiden 
kanssa. UBP-110 soveltuu myös siemenriviin si-
joitettavaksi ja voidaan levittää esimerkiksi yh-
dessä starttifosforin kanssa.

Universal Bio Program  
(UBP-110) – orgaaninen 

lannoite sokerijuurikkaalla 

SjT ja Pro Farm Technologies aloittivat yhteiset UBP-110 -kokeet vuonna 
2016. Tulosten mukaan UBP-110 sijoittaminen siemenriviin sekä UBP-
110 kasvustoruiskutukset eivät lisänneet sokerijuurikkaan sokerisatoa 

tilastollisesti merkittävästi, mutta sokerisadon nousussa oli havaittavissa 
tendenssi (sijoituksella + 9,4 % ja ruiskutuksilla + 6,7 %). Ensimmäisenä 

koevuonna UBP-110 sijoitus 1,23 kg/ha, sekä kolmella kasvustoruiskutuksella 
á 150 g/ha saatiin tilastollisesti merkitsevästi korkeampi sokerisato verrattuna 

kontrolliin. UBP-110 valmisteen testausta jatketaan kasvukaudella 2019.

Pro Farm Technologies on testannut UBP-110:tä 
laajalti erilaisissa olosuhteissa esimerkiksi Viros-
sa, Ruotsissa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. 
UBP-110 vaikutusmekanismien vuoksi tuote so-
veltuu kaikille kasveille lisäten satoa esimerkiksi 
myös viljoilla ja pavuilla. Koska tuote on suun-
niteltu edistämään kasvin aineenvaihduntaa ja 
kasvumahdollisuuksia, paranee UBP-110 teho, 
kun olosuhteet ovat kasvien kasvun kannalta 
epäsuotuiset.

Kuva 1. UBP-110 on raemainen valmiste.
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Lisätietoja yrityksestä saat osoitteesta www.pro-
farm.org ja Suomen jakelijalta; Matti Vuorinen 
0500 755 197, mvuorinen008@gmail.com

Kokeiden tavoite 
Kokeiden tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako 
UBP-110 sokerijuurikkaan satoon ja sokeripitoi-
suuteen pääasiassa kahdella eri käsittelytavalla:
• Siemenriviin kylvön yhteydessä 1,23 kg/ha
• Kolme kasvustoruiskutuskertaa kasvukau-

den aikana á 150 g/ha 100 - 300 litraan vet-
tä. Kasvustoruiskutukset tehtiin juurikkaan 
kasvuasteella BBCH 12 (kaksi kasvulehteä), 
BBCH 14 (neljä kasvulehteä ja BBCH 14 + 15 
päivää.

Erillisenä testinä kokeiltiin UBP-110 á 150 g/ha 
tankkiseoksessa tehoa rikkakasviruiskutukseen. 
UBP-110 sekoitettiin rikkakasvien torjunta-ai-
neiden kanssa tankkiseokseen. Ruiskutus tehtiin 
joka vuosi Safari-ohjelmalla kolme kertaa kasvu-
kauden aikana.

Ensimmäinen, vuonna 2016 tehty koe, oli kais-
takoe, jolloin testattiin sekä UBP-110:n sijoitus-
ta siemenriviin kylvön yhteydessä että erillistä 
kasvustoruiskutusta kolmeen kertaan kasvu-
kauden aikana. Sijoittaminen kylvön yhteydessä 
tehtiin starttifosforilaitteistolla. 

Vuosina 2017–18 laajemmissa ruutukokeissa tes-
tattiin myös eri UBP-110 määrien sijoittamista 
siemenriviin kylvön yhteydessä, eri ajankohtia 
kasvustoruiskutuksissa ja näiden yhdistelmiä, 
tavoitteena löytää optimaalinen käyttömäärä. 
Sijoituksessa ja kasvustoruiskutuksissa vesi-
määränä oli 200 l/ha ja maalajina hietasavi.

Kokeiden tulokset 2016–2018
1) UBP:n sijoitus siemenriviin 
Kun kolmen vuoden sijoituskokeiden tulokset 
yhdistetään, 1,23 kg/ha UBP-110 sijoitus sie-
menriviin lisäsi sokerisatoa keskimäärin +745 
kg/ha (+ 9,4%) verrattuna kontrolliin (kuva 2). 

Jokaisen vuoden kokeessa UBP-110:llä käsitel-
lyillä koejäsenillä oli tendenssiä nostaa satoa ja 
sato oli korkeampi kontrolliin verrattuna. Tilas-
tollisesti merkittävä ero havaittiin vuoden 2016 
kokeissa.

Kasvustoruiskutus
Kuvassa 3 on koottuna kaikkien kolmen vuoden 
tulokset yhteen. Mukaan on otettu koejäsenet, 
joissa UBP-110:llä tehtiin kasvustoruiskutus 
kolme kertaa kasvukauden aikana juurikkaan 
kasvuasteella BBCH 12; BBCH 14; BBCH 14 + 15 
päivää. Tulosten mukaan UBP-110 kasvustoruis-
kutusten avulla saatiin keskimäärin +531 kg/ha 

Kuva 2.

Kuva 3. 
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Kuva 2. Sokerisato (kg/ha) kolmena eri vuotena, kun UBP-110 sijoitettiin siemenriviin.
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(+ 6,7 %) korkeampi sokerisato verrattuna kont-
rolliin.

Jokaisen vuoden kokeessa UBP-110:llä käsitel-
lyillä koejäsenillä oli tendenssiä nostaa satoa ja 
sato oli korkeampi kontrolliin verrattuna. Tilas-
tollisesti merkittävä ero havaittiin vuoden 2016 
kokeissa.

UBP-110 rikkakasviruiskutusten tank-
kiseoksessa
Safari-ohjelman ainemääriä vähennettiin 25 % 
tavallisesta tasosta. Ruiskutuskertoja oli kaikki-
na vuosina kolme.

Tulosten mukaan UBP-110 lisäys tankkiseokseen 
lisäsi torjuntatehoa vuonna 2016 ja 2018 (kuva 
5). Erot eivät olleet merkitseviä käsittelyjen vä-
lillä eri vuosina. Lisäksi havaittiin, että UBP-110 
vähensi hieman Safari-ohjelman ruiskutusvioi-
tusta.

Yhteenveto
Koevuosien olosuhteet olivat hyvin erilaiset. 
Vuoden 2016 kevät oli kuiva, vuosi 2017 oli satei-
nen ja viileä, kun taas vuosi 2018 oli puolestaan 

Kuva 2.
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UBP-110 Siemenriviin kylvön yhteydessä 1,23 kg/ha

Kontrolli UBP-110

Kuva 3. Sokerisato (kg/ha) kolmena eri vuotena, kun UBP-110:llä tehtiin kasvustoruiskutus 
kolme kertaa.

Kuva 4. UBP-110 koe, 05.10.2018. Vasemmalla 
kolme kontrollijuurikasta ja oikealla UBP-
110 käsiteltyjä.

erittäin kuiva ja lämmin. Vuonna 2018 päästiin 
aikaisin pellolle ja koe kylvettiin 8. toukokuuta. 
Muina vuosina kylvö ajankohta oli pari viikkoa 
myöhemmin.

Kolmen vuoden tulokset osoittivat, että UBP-110 
sijoittaminen siemenriviin sekä UBP-110 kasvus-
toruiskutukset eivät lisänneet sokerijuurikkaan 
sokerisatoa tilastollisesti merkittävästi, mutta 
sokerisadon nousussa oli havaittavissa tendens-
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Kalle Virta, Matti Tiainen ja Marja Turakainen

Kuva 5.
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Kuva 5. Safari-ohjelman rikkakasvien torjuntateho -25 % laimeammalla tankkiseoksella ilman 
UBP-110 lisäystä (verranne) ja UBP-110 150 g/ha lisäyksellä kolmena eri vuotena ja vuosien 
keskiarvo.

si (sijoituksella + 9,4 % ja ruiskutuksilla + 6,7 %). 
Ensimmäisenä koevuonna 2016 UBP-110 sijoi-
tuksella 1,23 kg/ha, sekä kolmella kasvustoruis-
kutuksella saatiin tilastollisesti merkitsevästi 

korkeampi sokerisato verrattuna kontrolliin. SjT 
ja Pro Farm Technologies aloittivat yhteiset tes-
tit vuonna 2016 ja UBP-110 valmisteen testausta 
jatketaan SjT:llä kasvukaudella 2019.
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 2008 GRIMME Maxtron 620

Varastonr. 6047
Ha 2411 EUR 201.000
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Skandinavien

QUALITY
APPROVED

 2013 GRIMME Maxtron 620 II

Varastonr. 6674
Ha 1602 EUR 227.800Varastonr. 7279

Ha 3554 EUR 214.400

 2012 GRIMME Rexor 630

Varastonr. 7476
Ha 861 EUR 415.400

 2018 GRIMME Rexor 630  2007 Holmer Terra Dos T3

Varastonr. 6765
Ha 1215 EUR 100.500

 2011 GRIMME Maxtron 620

Varastonr. 7510
Ha 2964 EUR 147.400

 2009 GRIMME Maxtron 620

Varastonr. 7220
Ha 4362 EUR 120.600
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Kuluneen talven routa oli vähäistä ja vii-
meaikaiset sateet ovat sulattaneet reip-
paasti lunta eritysesti rannikkoseudulla. 

Nyt on hyvä aika kerrata kevään kylvöön liit-
tyvät pääasiat ja valmistautua huolella uusiin 
haasteisiin. Kuten risteilyn viljelijäpaneelissa 
tuli hyvin esille kevään kylvöihin oli todella pa-
nostettu huolella hyvän sadon saavuttamiseksi.

Viljelyn suunnittelu:
– koneiden huolto/kylvökuntoon laitto
– lannoitustason optimoiminen
– mahdollinen karjanlannan hyödyntäminen
– siemenvalinta, siemenetäisyys/riviväli
– kylvöyksiköiden sovittaminen nostokonetta 

ajatellen
– rikkakasvintorjunta
– haran käyttö
– viljelykierto
– kalkitus
– salaojien kunto
– mahdollinen oikea-aikainen pellolle meno

Muokkausvälineet ja muokkaus
Tasaisen muokkauskerroksen aikaansaamiseksi 
on tärkeää tarkistaa äkeiden terälappujen kunto 

Kylvöön valmistautuminen
Viime kevään haasteet juurikkaan taimettumisessa ovat yhä hyvin 

muistissa. Maat kuivuivat tuulen ja lämpötilan vaikutuksesta todella 
nopeasti ja siemenet jäivät helposti kuivaan maahan.

ja tarvittaessa kääntää tai vaihtaa ne. Piikkien on 
myös hyvä olla kunnossa ja paikallaan. Mikäli 
käytössä on tasojyrsin, sen vääntyneet ja liikaa 
kuluneet terät on uusittava. On syytä katsoa, 
että vaihdettujen ja vanhojen terien pituudet 
ovat samat.

Aikaisuus keväällä on eduksi. On kuitenkin 
varmistuttava, ettei mennä muokkaamaan liian 
märkää maata. Huippuaikaiset kylvöt olisi hyvä 
tehdä suoraan kynnökseen yhdistelmäkylvöllä. 
Syyskynnetyillä liejusavilla ja epätasaisen syys-
kynnön jälkeen esitasaus on useimmiten eduksi. 
Sillä tasataan ja säilytetään maan kosteusvaroja. 
Päisteet ja vesivaot on syytä tasoittaa ennalta. 
Hyvä välttää kyntöviilun suuntaista kylvöä. 

Kylvökone ja kylvö
Tarkista yleisesti koko kylvöyhdistelmän kunto. 
Tarkista ettei koneessa ole murtumia, laakerit 
ovat kunnossa, tarkista rasvattavat nipat ja öl-
jyttävät ketjut. Tarkista, että perussäädöt ovat 
pysyneet kohdallaan. Käy erityisen huolellises-
ti lävitse kaikki kuluvat osat: terät, lannoite- ja 
siemenvantaiden kärjet, siemenyksiköistä jyrä-
pyörän laakerointi. Kokkareauroja käytettäessä 
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varmista, etteivät ne ole vääntyneet ja toimivat 
esteettä. Varmista, että lannoitevantaiden metal-
liosat ovat puhtaat, ettei synny tukkeutumisris-
kiä. Tarkista rivimerkkainten toimivuus. Ja huo-
lehdi että rengaspaineet ovat sopivat.

Kuva: Tume Mono vantaan kärkiprofiili.

Ennen pellolle lähtöä tehdään lannoitteen kier-
tokoe. On myös hyvä tehdä testi kylvöpellolla, 
jossa varmistetaan riviväli ja tarkistetaan, että 
lannoite- ja siemenvannas ovat kohdallaan. Tar-
kistetaan siemenen syötön toimivuus ja tasai-
suus. On myös syytä varmistua, että kylvöyksi-
köiden painotukset ovat kunnossa ja tarvittaessa 
lisätä/keventää painotusta kylvöalustan mu-
kaan. Näin varmistutaan hyvästä kylvöjäljestä ja 
varmistetaan, että siemenen syöttö toimii moit-
teettomasti.

Muokkauksen onnistuessa tasaisesti ja perus-
kosteuden ollessa hyvä, kylvösyvyytenä pide-
tään 3 cm, kevyillä mailla kosteuden ollessa 
hyvä voidaan kylvösyvyyttä hieman nostaa. Pe-
russääntö: siemen sijoitetaan aina kosteaan maa-
han. Ja mitä karkeampaa maa-ainesta siemenen 
päälle jää sitä syvemmälle siemen kylvetään.

Tilanteissa, joissa siemen joudutaan kylvämään 
syvemmälle, käytetään kokkareauroja poista-
maan karkeampi muokkauskerros kylvörivin 
kohdalta. Itämiskosteuden säilymisen kannalta 
olisi siemenen päälle saatava hienojakoisempaa-

Kuva: Siemenen ja lannoitteen sijainti.

Kylvöä on syytä tarkkailla koko kylvön ajan. 
Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota muok-
kaussyvyyden ja maalajin muutoksiin. Vantai-
den kulumista on seurattava, koska se vaikuttaa 
suoraan kylvösyvyyteen.

Varaudu rikkomaan kuorettuma
Mikäli kylvöjen jälkeen tulee rankkasateita, ne 
voivat kuorettaa pellon pinnan. Kuorettuma on 
syytä rikkoa heti, kun pellon pinta kestää trak-
torilla ajoa. Jos sinulla ole käytössäsi varsinaista 
kuorettumanrikkojaa, on mahdollista käyttää 
myös varoen varpajyrä-äestä.

kin maa-ainesta. Normaali oloissa karkeat kok-
kareet eivät estä veden haihtumista. Lannoite si-
joitetaan 3–6cm syvemmälle kuin siemen ja 4–6 
cm sivuun siemenrivistä. 
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Sokerijuurikas on perinteisesti kuulunut kotiseutujeni peltoympäristöihin. Näin on 
ollut jo siitä lähtien, kun Suomeen perustettiin ensimmäisiä sokeritehtaita. Aluk-
si juurikkaita kuljetettiin kauemmas mutta viimeistään siitä lähtien kun Säkylän 

tehdas perustettiin, niin Huittisissa alkoi vahva sokerijuurikkaan viljelyperinne. 

Juurikasta on pidetty aina vaativana kasvina, jonka kasvattamiseen vaaditaan tarkkaa 
silmää ja huolellista otetta. Keväällä viljelyn ajoittaminen on vaativaa ja kesän kasvin-
suojelun on onnistuttava hyvän sadon takaamiseksi. Joskus juurikkaita voi vaivata 
myös hyönteiset. Täten ei olekaan väärin sanoa, että hyvin hoidettua juurikaspeltoa 
voidaan pitää myös yhtenä isännän huolellisuuden mittarina.

Olen ollut itsekin mukana seuraamassa ja kehittämässä juurikkaanviljelyä Sucroksella 
ja itselläni on vahva käsitys siitä, että juurikkaanviljely parantaa kasvinviljelyn kan-
nattavuutta. Tästä syystä olen erittäin iloinen aloittaessani SESVanderHaven Suomen 
myynnistä vastaavana edustajana. Oma taustani on vahvasti maataloudessa, koska olen 
maanviljelijän poika ja nykyisin myös isäntänä kotitilalla. Olen tässä välissä ehtinyt kui-
tenkin käymään myös opiskelemassa Tuotantotalouden alalta diplomi-insinöörin tut-
kinnon. Nämä osa-alueet talouden ja käytännön maanviljelyn väliltä ovatkin antaneet 
mukavasti perspektiiviä siihen mihin suuntaan maatalouden alalla pitäisi pyrkiä. 

Jatkossa juurikkaan siemenasioissa voi kääntyä minun puoleeni ja voimme keskustella 
eri lajikkeiden ominaisuuksista. Minut voi bongata myös ensi kesänä Okrasta Sucrok-
sen teltalta!

Terveisin,
Heikki Tammela
puh. 041 507 3949

Tervehdys viljelijöille 
SESVanderHavelta



 Juurikassarka • Betfältet 1/2019  –  33

Räpin koetilaa luotsaamaan 
Maria Pero

Aloitin tutkimusagronomina Apetit Ruo-
ka Oy:n Räpin koetilalla toukokuussa 
2018. Olen valmistunut Helsingin yli-

opiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekun-
nasta MMM:ksi ja agronomiksi. Suoritin opin-
toihini kuuluvan maatalousharjoittelun Räpin 
koetilalla vuonna 2012 ja sen jälkeen olen työs-
kennellyt lähes joka vuosi opintojen ohella eri-
laisissa tehtävissä Apetitin viljelyn koetoimin-
nan sekä viljelytyksen parissa.  

Kotoisin olen Kiukaisista kasvinviljelytilalta, 
jolla on pitkä historia mm. sokerijuurikkaan ja 
pakasteherneen viljelyksessä, ja jonka viljelijänä 
jatkoin vuonna 2015. 

Koetoimintaa Räpillä
Apetitin sopimusviljelytykseen valitsemat lajik-
keet ja viljelymenetelmät kokeillaan ennen nii-
den  käyttöönottoa Räpillä. Esimerkiksi tuleval-
la kasvukaudella on luvassa lajike-, lannoitus- ja 
viljelytapakokeita mm. herneelle, härkäpavulle, 
nauriille, lantulle, palsternakalle, porkkanalle, 
pinaatille, mukulasellerille ja sokerijuurikkaalle.

Erilaisia SjT:n juurikaskokeita (lajike-, ravinne- 
ja kasvinsuojelukokeita) on vuosittain yli 1000 
koeruutua.  Juurikasta viljelyksessä on koeruu-
tujen lisäksi vuosittain noin 20 hehtaaria.

Räpin kasvukauden kuulumi-
sia kuullaan lisää seuraavissa 
Juurikassarka-numeroissa.

Teksti ja kuvat: Maria Pero

Koeruutujen kylvöjä 
odotellessa!

Routaa mittaamassa kevättalvella 2019.
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Viljelijän 
MUISTIlista

❑  Lue Juurikassarka-lehti

❑  Rekrytoi uusia viljelijöitä ja ryhdy mentoriksi
	 ➞ mentorointipalkkio

❑  Optimaalinen kylvö 
	 ➞ kylvösyvyys 1–3 cm olosuhteiden mukaan

	 ➞ myöhästynyt kylvö = satomenetys n. 0,4 tonnia eli 1 % juurisadosta/ha/päivä

❑  Rikkakasviruiskutukset (yksivuotiset rikat)
	 ➞ seuraa kasvinsuojelutiedotteita Sucroksen ja SjT:n kotisivuilta

	 ➞ paras teho rikkojen ollessa sirkkalehtivaiheessa

	 ➞ ruiskutusten välillä n. 7–10 päivää säästä riippuen

	 ➞ arvioi lehtilannoituksen tarvetta (mangaani ym.)

❑  Rikkakasviruiskutukset (kestorikkakasvit)
	 ➞ juolavehnä, valvatti, ohdake ➞ pesäkekäsittely?

❑  Tarkkaile tuholaisten vioituksia
 Torjuntakynnykset: Kirpat ➞ toinen sirkkalehti syöty TAI 1 kirppa/taimi 

 Juurikaskärpäsen toukka ➞ syöntiä joka kolmannessa taimessa

❑  Vastaus Sucroksen kesäkuun kyselyyn viimeistään 15.6. 

❑  Todistus viljelysopimuksesta maatalousviranomaiselle viimeistään 15.6. 

❑  Maataloustukien haku viimeistään 15.6.

❑  Maakuntavarastoista täydennystä viljelytarvikkeisiin
 Varastot: Mynämäki, Nakkila, Parola ja Perniö

❑  Lisätyppi kasvustoon 
	 ➞ oikea hetki lehtien osuessa taimivälissä toisiinsa

	 ➞ kokonaismäärä korkeintaan 140 kg N/ha (eloperäisillä mailla 120 kg N/ha)

	 ➞ optimaalinen typen jakosuhde = 115 kg N/ha keväällä + 25 kg N/ha kesällä

❑  Saneerauskasvien kylvö viimeistään 30.6.

❑  Ramularia-ruiskutus korkeassa tautipaineessa
	 ➞ ensimmäisten pilkkujen ilmestyttyä

	 ➞ suosituksena kahden tehoaineen tankkiseos

	 ➞ arvioi jaetun käsittelyn tarvetta? ➞ käsittelyn toisto 3 viikon jälkeen

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 



Rahka-vaniljapannarit

n. 2,5 dl 

250 g (n. 5 dl) tuoreita tai  
pakastemarjoja

1,5 dl Dansukker Hillosokeria TAI

0,75 dl Dansukker Minihillosokeria 

Pane (kohmeiset) marjat ja sokeri 
noin kahden litran vetoiseen, mik-
rouunin kestävään kulhoon. Kuu-

menna täydellä teholla (800 W) 6–8 
minuuttia, kunnes sokeri on täysin 

sulanut ja seos kuplii. Sekoita kerran 
keittämisen keskivaiheessa ja lopuksi 

huolellisesti. Kuori mahdollinen 
vaahto pinnalta. Anna hillon jäähtyä, 

jolloin se kiinteytyy. Sekoita valmis 
hillo. Säilytä jääkaapissa.

20–24 kpl 

2 dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta tai soodaa

¾ tl suolaa

¼ dl Dansukker Taloussokeria

2 rkl Dansukker Vaniljasokeria

1 prk (250 g) pehmeää maitorahkaa

1 ½ dl maitoa

2 kananmunaa, keltuaiset ja valkuaiset eroteltuina 

Paistamiseen voita tai margariinia

Mittaa kuivat aineet kulhoon. Lisää rahka, maito ja keltuaiset. 
Sekoita sileäksi ja anna turvota 15–30 minuuttia. Vatkaa 
valkuaiset vaahdoksi ja lisää vaahto kevyesti sekoittaen tai-
kinaan. Paista taikinasta pieniä pannareita. Tarjoa kuohkeat 
pannukakut itse tehdyn hillon kanssa.

Näppärä
mikrohillo


