JYMY-benchmarkkausmatka Englantiin 12.−15.6.2019

Lähdimme JYMY-hankkeen benchmarkkausmatkalle Englantiin 15 hengen porukalla. Matkan
erityisenä teemana oli maaperä, jonka tutkimus on Englannissa ollut tärkeässä asemassa jo useiden
vuosien ajan. Matkan kilpailutuksen voittanut Farmimatkat hoiti matkan käytännön järjestelyt.

12.6.2019
Tapasimme Helsinki-Vantaan lentokentällä varhain keskiviikkoaamuna 12.6. Saavuimme Lontoon
Heathrow-lentokentälle klo 9:20 paikallista aikaa ja siirryimme meille varattuun bussiin.
Päästyämme

matkaan

suuntasimme

kohti

pohjoista.

Bussimatkan

aikana

oppaamme

Farmimatkojen agrologi Anna Okkonen kertoi Englannin maataloudesta seuraavaa.

Iso-Britannian maankäyttö ja maanviljelys
Iso-Britannia koostuu neljästä alueesta: Englannista, Walesista, Skotlannista ja Pohjois-Irlannista.
Seuraavat luvut koskevat koko aluetta. Iso-Britanniassa on 17,5 miljoonaa hehtaaria
maatalousmaata ja yhteensä 217 000 maatilaa. Kaiken kaikkiaan maatalousmaata on 72 prosenttia
maa-alasta. Tästä 56 prosenttia on pysyviä nurmialueita ja 35 prosenttia varsinaista viljeltyä alaa.
Keskitilakoko 82 ha, mutta tämä vaihtelee alueittain; Skotlannissa keskimääräinen tilakoko on
suurin, 113 ha. Metsää Iso-Britannian pinta-alasta on vain 13 prosenttia.
Iso-Britannian kaakkoisosissa sijaitseva Lincolnshiren kreivikunta, jolle matkamme suuntautui, saa
sadetta alle 600 mm vuodessa, mikä on hieman vähemmän kuin Etelä- ja Lounais-Suomessa. Koko
maan alueella sademäärien vaihtelu on kuitenkin suurta; sademäärät lisääntyvät siirryttäessä
kohden länttä ja Atlantin valtamerta. Skotlannin alue on kaikkein sateisinta, sen länsiosissa sadetta
kertyy vuoden mittaan keskimäärin 3000 mm. Ylänköalueilla sataa muutoinkin selvästi enemmän
kuin alavammilla mailla. Kasvukausi 2018 oli poikkeuksellisen kuiva myös Iso-Britanniassa.
Vuosina 1961−90 kasvukausi on ollut vaihdellut eteläisimmän Englannin yli 310 päivästä Skotlannin
ylänköjen vajaaseen 180 päivään (kasvukauden pituus Lounais-Suomessa on noin 185 päivää). 2000luvun aikana kasvukausi on kuitenkin pidentynyt keskimäärin lähes kuukaudella. Hallapäiviä kertyy
pohjoisilla ylänköalueilla vuoden aikana keskimäärin yli 100 ja muissakin osissa maata 40−60.

Iso-Britannian länsi- ja pohjoisosissa on keskitytty enemmän laiduntalouteen ja etelässä ja idässä
peltoviljelyyn. Peltoviljelyssä on eniten viljoja (3,2 miljoonaa ha), sitten heiniä (1,2 miljoonaa ha) ja
kolmanneksi öljykasveja (600 000 ha). Muita viljeltäviä kasveja on 700 000 ha, näihin sisältyy myös
sokerijuurikas. Lisäksi vihanneksia on 200 000 ha, kesantona 300 000 ha ja perunaa 150 000 ha.
Maataloustuotannon arvosta 60 prosenttia tulee lampaista ja nautakarjasta; Iso-Britanniassa onkin
noin 34 miljoonaa lammasta (Suomessa 155 000) ja 10 miljoonaa nautaa (Suomessa 875 000).
Maatalouden tärkein vientituote on kuitenkin viski, jonka osuus viennin arvosta on noin 20
prosenttia. Maataloustuotteidenviennin kokonaisarvo on 25,5 miljardia. Iso-Britannia kuitenkin tuo
enemmän maataloustuotteita kuin vie, yli puolet ruuasta on tuontitavaraa.
Luomuviljelijöiden määrä oli huipussaan vuonna 2008, jolloin luomun piirissä oli 750 000 hehtaaria
maatalousmaata. Tämän jälkeen luomuviljelijöiden määrä on kuitenkin laskenut kolmanneksella ja
luomuala pudonnut vajaaseen 500 000 hehtaarin. Syitä on useita: luomurehujen hinnannousu,
tukien lasku, sertifiointimaksut, luomutuotteiden sertifioinnista vastaavaan Soil association järjestön hallitukseen kohdistuva kritiikki sekä nurmipuntarpäälle sukua oleva rikkapuntarpää (black
grass), jota on vaikea kontrolloida luomuviljelyssä.
Maatalousmaan keskihinta Iso-Britanniassa on 7000 €/ha (Suomessa 2018 noin 8700 €/ha).
Hinnoissa on kuitenkin suurta alueellista vaihtelua, esim. Walesissa peltohehtaari maksaa
keskimäärin 25 800 €. Maatalousmaan hinta on laskenut viime aikoina. Pääasiallisena syynä
hintojen putoamiseen ovat tuottajahintojen lasku ja Brexit.

Maataloustuet
Iso-Britanniassa on kolmenlaisia maataloustukialueita:
1) nummet (moorland)
2) muut erittäin epäedulliset maatalousalueet (SDA)
3) muut alueet (non-SDA)

Taulukko 1. Iso-Britannian tukimäärät 2018 (suorat EU-tuet €/ha)
Tukityyppi
Perustuki
Viherrytys

NON-SDA
180,46
77,69

SDA
178,9
76,92

Moorland
49,63
21,32

Viherrytystuen saamisen ehtoina on tiettyjä toimenpiteitä, joista luomutilat on kuitenkin
vapautettu. Mikäli peltomaata on yli 15 ha, vähintään viiden prosentin peltoalasta on oltava ns.
ekologista alaa. Nuoren viljelijän tuen ehdot ovat samat kuin Suomessa. Näiden tukien lisäksi viljelijä
voi valita Countryside Stewardship -järjestelmästä toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta maksetaan
vaihtelevan suuruinen korvaus, tukitoimenpiteen mukaan. Kaikki halukkaat eivät kuitenkaan saa
rahoitusta.

Järjestelmän

tavoitteena

on

kansallismaiseman

säilyttäminen,

luonnon

monimuotoisuuden ylläpitäminen, kasvihuonepäästöjen syntymisen rajoittaminen ja vesialueiden
suojelu. Sitoutumisaika sopimukseen on viisi vuotta. Esimerkkejä valittavista toimenpiteistä:
pensasaitojen istuttaminen tai hoito, lintujen ruokinta, pellolla olevien puiden suojelu, perinteisten
maatalousrakennusten kunnostaminen ja huolto, talviaikainen kasvipeitteisyys jne.

Sokerijuurikkaan viljely Iso-Britanniassa
Sokerijuurikkaan viljely on keskittynyt maan kaakkoisosiin. Samoilla alueilla sijaitsevat myös neljä
British Sugarin omistamaa sokeritehdasta. Iso-Britannian oma juurikassokerin tuotanto kattaa noin
puolet maan sokerinkulutuksesta. Neljännes käytetystä sokerista on EU-alueelta tuotua
juurikassokeria ja neljännes ruokosokeria. Sokeriteollisuus työllistää Iso-Britanniassa 9500 henkeä.
Sokerijuurikkaan viljelijöitä on noin 3000 ja juurikasala vuonna 2018 oli 110 000 ha. Viimeisten
viiden vuoden keskisato on 75 t/ha. Vuoden 2018 haastavissa olosuhteissa keskisato oli 67 t/ha,
tuolloin myös Iso-Britannian juurikasalueilla kärsittiin kuivuudesta. Suunta on kuitenkin
nousujohteinen; viimeisten kymmenen vuoden aikana sadot ovat nousseet keskimäärin 25
prosenttia.

Ajomatka sujui rattoisasti Annan esitystä kuunnellessa ja maisemia katsellessa. Pari tuntia
ajettuamme pistäydyimme lounaalla White Hart -nimisessä pubissa, jonka jälkeen matka jatkui vielä
tunnin verran. Kello kolmen maissa iltapäivällä saavuimme ensimmäiseen kohteeseemme, IsoBritannian juurikkaantutkimusorganisaation (BBRO, British Beet Research) koeruuduille, Boothby
Graffoe -nimisen kylän lähelle.

BBRO:n koeruudut
BBRO on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka ovat perustaneet British Sugar sekä
kansallinen viljelijäyhdistys NFU. BBRO:n tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja itsenäistä
tutkimustietoa viljelijöille, teollisuudella ja muille toimijoille. BBRO:n toimintaa rahoittavat
juurikkaan viljelijät sekä British Sugar. Viljelijät maksavat BBRO:lle 28 penniä/tuotettu juurikastonni
ja British Sugar maksaa viljelijöiden vastaavan summan. Yhteensä tästä tulee noin 2 miljoonaa
puntaa vuosittain. Lisäksi toimintaa rahoitetaan myös tilauskokeilla.
Koeruuduilla meitä olivat vastassa BBRO:n Simon Bowen (Exchange and Crop Progression Lead) ja
Wayne Tonge (Trial officer). Meille esitelty 80 hehtaarin koealue on yksi BBRO:n suurimmista.
Alueella on 16 erilaista koetta. Ensimmäinen meille esitelty lohko jyrsitty 27.‒28.3. Esikasvina
lohkolla oli syysvehnä. Usein esikasvina käytetään myös rehunaurista, jonka lampaat laiduntavat.
Koska tavoitteena on 100 000 tainta, hehtaarille kylvetään jopa 150 000 siementä. Yleinen käytetty
siemenväli on 17,5 cm ja riviväli 50 cm. Kasvustot sulkeutuvat tavanomaisena vuonna kesäkuun
lopulla. Toisin kuin 2018, tämä kasvukausi on ollut jokseenkin tavanomainen ja kasvustot olivat
kesäkuun puolessavälissä jo lähes sulkeutuneet.
Lannoitukseen käytetään 120 kg puhdasta typpeä hehtaarille. Lisäksi mangaania ruiskutetaan
suoraan kasvustoon. Muutoin Simon ei pidä lehtilannoitteita kovin hyödyllisinä, varsinkaan kun
niiden hinta on korkea. Orgaanisia lannoitteita sen sijaan käytetään paljon, pääasiassa kananlantaa
ja lietettä. Myös yhdyskuntajätteenkäyttö on sallittua. Lannankäyttöön kannustetaan, jotta
humuspitoisuus saataisiin kasvamaan ja kationinvaihtokapasiteetti paremmaksi. Fosforille on
rajoitus, mutta toistaiseksi se on ollut niin korkea, että se ei ole käytännössä rajoittanut
fosforinkäyttöä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. BBRO:lla on sijoituslannoituskokeita (typpi +
fosfori), mutta toistaiseksi alle viisi prosenttia Iso-Britannian viljelijöistä käyttää sijoituslannoitusta.
Jotkut tosin käyttävät 20‒30 kg/ha starttifosfaattilisäystä (PO43−). Sijoituslannoituksen käytön
vähäisyys johtuu pitkälti siitä, että viljelijät eivät ole investoineet uuteen konekantaan ja
kylvöteknologiaan.
Koelohkoille tehdään kolme herbisidiruiskutusta. Muiden kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta
tarkkaillaan mm. kirva-ansoilla. Eniten ongelmia aiheuttavaksi kasvilajiksi Simon mainitsee
rikkapuntarpään (black grass). Loppukesästä tehdään vielä 2‒3 fungisidiruiskutusta.
Lajikekokeissa on tällä hetkellä 13 lajiketta. Lajikekokeet kylvetään 9 sentin siemenvälillä. Kasvusto
harvennetaan taimettumisen jälkeen. Lajikekokeissa tutkitaan mm. lajikkeen alttiutta muodostaa

kukkavarsia, taudinkestoa, sokeripitoisuutta ja satoa sekä myöhäisen ja aikaisen noston vaikutuksia.
Tällä hetkellä yleisin kokeissa käytetty lajike on KWS:n Sabatina, joka on myös kaupallisesti suosituin
juurikaslajike Iso-Britanniassa. KWS:n lisäksi Strube ja Limagrain tuottavat siemeniä Iso-Britannian
juurikasmarkkinoille. Ensimmäinen ALS-lajike on tulossa markkinoille ensi vuonna. Se, saako koko
suositeltua ainemäärää käyttää tai pitääkö se mahdollisesti käyttää kerralla, on vielä epäselvää.
Kaikkien siementen peittaukset tekee Germains Seed Technology. BBRO:llä on tälle hetkellä
kokeissa Germainsin uudella tekniikalla pelletöityjä siemeniä: XBeet Enriched 100, Enriched 200 ja
Product X. Uuden kevytpeittauksen tavoitteena on parantaa siementen stressinsietokykyä ja
nopeuttaa itämistä.
Alueen maalaji on Lincolnshiren brash, joka on maalajina hyvin kivinen. Kiviaines on kalkkikiveä.
Kiviaineksen päällä on melko paksu ruokamultakerros, maksimissaan 60 cm (Kuva 1). Maan pH on
7,9. Näillä lohkoilla salaojat ovat 20‒30 vuotta vanhoja, mutta ne ovat toimineet hyvin ja niiden
kunnossapitoon panostetaan. Koska ruokamultakerros on matala, alueella ei voida kyntää kovin
syvään. Kuitenkaan kevytmuokkaus ei ole Iso-Britanniassa yleistä.

Kuva 1. Lincolnshiren alueelle tyyppillinen ja sen mukaan nimettykin maalaji Linconlnshire brash on maalajina hyvin kivinen. Päällä on ruokamultakerros.

Koeruuduilla ja yleensä myös viljelijöiden pelloilla on käytössä neljän vuoden viljelykierto.
Lyhyemmällä kierrolla villijuurikas, Rhizoctonia ja ankeroinen muodostuvat ongelmaksi. Ankeroisen
kontrolloinnissa käytetään öljyretikkaa. Viimeiset vuodet kerääjäkasveja on käytetty enenevässä
määrin, koska sen on havaittu nostavan orgaanisen aineksen määrää maaperässä. Kerääjäkasveina
käytetään esim. rehunaurista ja virnaa. Virna kylvetään syyskuussa ja kasvusto tuhotaan glyfosaatilla
tammikuussa, mikäli lampaat eivät ole syöneet sitä. Simonin mukaan tärkeintä on saada aikaan
mahdollisimman massiivinen kasvusto jo syksyllä, jotta se sitoo maahan riittävästi typpeä. Mikäli
kerääjäkasvien kasvusto on hyvä, 100 kg typpilisä hehtaarille riittää juurikkaalle.
Juurikkaan satotasoja rajoittaa Iso-Britanniassa pääasiassa ilmasto. Erityisesti kevät on usein kuiva
ja sateinen. Sokerijuurikkaan viljelyalaa (n. 100 000 ha) Simon pitää hyvänä, vaikkei sokerin
omavaraisuutta olekaan saavutettu. Viljelijöiden määrä on hieman laskenut, kun pienet tilat
lopettavat. Toisaalta taas suuret tilat ovat kasvattaneet viljelyalaansa.
Juurikkaasta viljelijälle maksettava hinta vuodelle 2019 on 19,07 £/t. Hinnasta on kuitenkin poistettu
aikaisemmin voimassa ollut vähennys, joka maksettiin, mikäli juurikkaan sokeripitoisuus jäi alle
määritellyn tason. Näin ollen nykyisen hinnan katsotaan vastaavan vuoden 2018 hinnoittelua, joka
oli 20,42 £/t (noin 22,50 €). Lisäksi korkeasta sokeripitoisuudesta ja juurikkaan puhtaudesta
maksetaan lisähintaa. Mikäli sokeriprosentti on vähintään 17 %, maksetaan lisähintaa. Jos
sokeriprosentti on 19 tai yli, maksetaan korotettua palkkiota. Lisäksi käytössä on Late delivery bonus, joka maksetaan, jos juurikas toimitetaan tehtaalle myöhään (tehtaiden käyntikausi jatkuu
tammikuulle). NFU (National Farmer’s Union) neuvottelee hinnat British Sugarin kanssa. Brexitin
vaikutusta hintoihin ei osata vielä sanoa. Simonin mukaan 70 tonnin hehtaarisato on kipuraja, jonka
alapuolella juurikasta ei kannata viljellä. Juurikasta pidetään kuitenkin viljelykierrossa erittäin
tärkeänä kasvina, koska seillä on erinomainen esikasviarvo, ja sen avulla pystytään torjumaan
rikkapuntarpäätä viljelykierrossa.
Viimeiset 10‒15 vuotta Iso-Britannian juurikkaantutkimuksessa on keskitytty erityisesti maaperän
terveyteen. Myös viljelijät ovat kiinnostuneita asiasta, koska siitä on suoraa taloudellista hyötyä.
BBRO järjestää myös vuosittaisen satokilpailun juurikkaanviljelijöille. Kilpailuun osallistuvien
viljelijöiden peltoja ja kaikkia niillä tehtyjä toimenpiteitä seurataan tarkasti. Jokaisen neljän tehtaan
alueelta valitaan yksi finalisti, joka on saavuttanut vähintään 85 % juurikkaan kasvupotentiaalista.
Kisassa palkitaan siis potentiaalin hyödyntäminen, ei sadon kokoa. Kisan tänä vuonna voittanut
Mark Means saavutti peräti 96 % laskennallisesta satopotentiaalistaan. Finalisteja yhdisti
useampikin toimenpide: kaikki olivat käyttäneet pelloillaan lantaa (kuivana kesänä etua), kylvetty

siemenmäärä oli ollut korkea, jolloin lohkoille oli saatu 100 000 tainta. Esikasvin (vehnän) olki
muokattiin maahan ja maaperäasiat olivat tiloilla hyvässä kunnossa.
Lisää BBRO:n viljelyohjeista, käytetyistä kasvinsuojeluaineista mm. voi lukea BBRO:n kotisivuilta
Juurikkaanviljelyn referenssikirjasta:
https://edition.pagesuiteprofessional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=b34cc0d7-b5d7-46c8-aa0e1dc953e4deb2

Koeruutukierroksen jälkeen keskustelimme vielä hetken Simonin ja Waynen kanssa. Viljelijät
esittivät myös runsaasti kysymyksiä. Noin kello 17 kiitimme viimein isäntiämme ja aloitimme noin
tunnin matkan hotellille.

Kuva 2. Seurueemme tutustumassa BBRO:n koeruutuihin.

Kuva 3. Seurueemme sai somenäkyvyyttä BBRO:n Twitter-tilillä.

13.6.2019 Cereals UK
Varhain aamulla lähdimme hotelliltamme Bostonista kohden Boothby Graffoen kylää, jonka liepeille
Cereals-messut oli rakennettu. Noin tunnin ajon jälkeen saavuimme perille. Koska viimeisen kolmen
vuorokauden aikana oli satanut 120 mm vettä, messualue oli melkoista liejua. Sää oli edelleen
epävakainen, joten seurueemme oli varustautunut sadetakeilla, sateenvarjoilla ja kumisaappailla.
Sovimme tapaavamme bussilla, kun tilaisuus loppuu eli klo 17:00.
Cereals UK on suurin peltoviljelyyn keskittymä tapahtuma Iso-Britanniassa. Kaksipäiväiseen
tapahtumaan saapuu vuosittain noin 450 näytteilleasettajaa ja arviolta 25 000 osallistujaa. Tänä
vuonna kymmenennettä kertaa järjestetty Cereals pidettiin 12.-13.6. Paikalla oli monia
entuudestaan tuntemattomia maatalousalan yrityksiä, mutta runsaasti myös tuttuja nimiä, kuten
Fendt, Amazone, New Holland, Horsch, KWS, Syngenta, John Deere ja Bayer.
Näyttelyalue oli laajuudeltaan useita hehtaaria. Oma alueensa oli liiketoiminnalle, viljelyskasvien
esittelyruuduille, erilaisille koneille, sadonvarastointiteknologialle sekä kylvö-, muokkaus- ja
ruiskutusnäytöksille. Lisäksi järjestettiin useita seminaareja sekä kylvö- ja työnäytöksiä. Alueella oli
suuri maakuoppa, joka havainnollisti paikallista maanrakennetta ja veden imeytymistä maaperään
(Kuva 5.). Paikalla saattoi myös seurata työnäytöksiä miehittämättömillä maatalouskoneilla. Sää
pysyi melko epävakaana koko vierailumme ajan. Onneksi alueella oli useita suuria telttoja, joiden
sisällä saattoi pitää sadetta. Lähes joka teltassa tarjottiin myös jotakin syötävää ja juotavaa, joten
odottelu pahimpien kuurojen välillä sujui mukavasti.

Kuva 4. Cereals-messualueen kartta

Kuva 5. Maakuoppa messualueella

Kuva 6. Työnäytös miehittämättömällä mönkijällä.

Kuva 7. Horschin esittelyaluetta.

Kuva 8. Juurikasta KWS:n teltan edustalla.

14.6.2019
Perjantaiaamuna pakkasimme tavaramme ja ajoimme noin tunnin verran Terrington St Clementin
kylään, jossa vierailukohteenamme oli kasvinviljelytila J. S. Means Ltd.
J. S. Means Ltd
Mark Meansin ja hänen veljensä hoitama tila J. S. Means Ltd sijaitsee Terrington St Clementin
pienessä kylässä Norfolkissa lähellä merta. Saavuimme tilalle aamulla, jossa meitä vastassa olivat jo
aiemmin tapaamamme BBRO:n Simon Bowen ja tilan isäntä, energinen ja innostunut Mark Means
(Kuva 9).

Kuva 9. Mark Means juurikaslohkollaan.

Viime vuonna Markilla oli viljelyksessä 880 ha, josta vehnää oli 570 ha, sokerijuurikasta 110 ha,
perunaa 120 ha, hernettä 20 ha ja sipulia 60 ha. Tänä vuonna Markin sokerijuurikasala on 120 ha.
Viime vuoden haasteellisissa olosuhteissa Mark kasvatti keskimäärin 98 t/ha juurisadon, mikä on
lähes 30 t/ha enemmän kuin viime vuoden keskisato (69 t/ha) Iso-Britanniassa. Samalla hän voitti
Bayerin #Beet150-kilpailun suurimmasta saavutetusta lohkokohtaisesta sadosta vuonna 2018
(109,77 t/ha). Mark voitti myös BBRO:n kilpailun parhaasta satopotentiaalin hyödyntämisestä (96 %

hyödynnetty). BBRO palkitsi menestyneet viljelijät Cereals-messuilla, mutta päivää ennen meidän
messuvierailuamme. Menestyksensä salaisuutena Mark pitää paitsi hyvää työtiimiään, myös
panostamisesta maaperän laatuun ja maaperän kunnosta huolehtimista.
Maalajina tilalla on pääasiassa hiesusavi. Savespitoisuus on 35 prosenttia, mikä on brittiläisittäin
korkea, 50-55 prosenttia maasta on hiesua. Maalaji on alueelle tyypillinen, pellot ovat entistä
merenpohjaa ja sitä ympäröinyttä suoaluetta, jota on otettu vähitellen käyttöön viimeisen 300
vuoden aikana.
Mark omistaa 240 ha peltomaata, lisäksi hän on vuokrannut 80 ha maata perunanviljelyyn ja
sopimusviljelee 560 ha peltoalaa. Sopimusviljelyssä maanomistaja saa korvauksena 280 €/ha ja hän
maksaa tuotantopanokset. Mark tekee työt ja kaikki viljelyyn liittyvät päätökset. Sadosta saadut
rahat jaetaan puoliksi. Koska maa pysyy viljelyskäytössä ja maanomistaja on siinä mukana, hän saa
edelleen siirtää tilan seuraavalle sukupolvelle ilman veroseuraamuksia. Maan vuokrataso alueella
on noin 550 puntaa/ha.
Juurikaslohko, johon tutustuimme, oli kylvetty 22.3. Joinakin vuosina juurikaskylvöille on päästy jo
maaliskuun alussa. Kasvustojen sulkeutuminen tapahtuu kesäkuun puolivälissä eli juuri näihin
aikoihin, kun vierailimme tilalla. Lohkolle on tehty 3‒4 rikkakasviruiskutusta, heinä-elokuun
vaihteessa tehdään vielä 1‒2 fungisidiruiskutusta. Neonikotinoideja Mark ei käytä lainkaan. Ehkä
hieman yllättäen Mark mainitsee kärsivänsä juurikkaan osalta puluongelmasta: pulut syövät
juurikasta.
Koska pellon pintakerros oli viimevuoden jäljiltä erittäin kuiva, Mark kylvi juurikkaan tavanomaista
syvemmälle. Nytkin, kasvuston jo sulkeutuessa, oli nähtävissä, että naatit kasvoivat melko syvällä.
Maan rakennetta varjellakseen Mark käyttää traktorissaan hyvin matalia rengaspaineita; 0,3 baria
eturenkaissa ja 0,5 baria takarenkaissa. Tällaisilla paineilla on jo hieman hankala ajaa, mutta

maaperään kohdistuva paine on mahdollisimman vähäinen. Mark kuvailee ajotuntumaa sanoen: ”
Kylvön aikana traktorinajon kuuluu tuntua siltä, kun ajaisi hyytelössä”.
Lohkolle on kylvetty 130 000 siementä/ha, josta on saatu lähes 100 000 tainta. Riviväli on 50 cm ja
siemenväli 15 cm. Mark käyttää kaikilla kasveilla kiinteitä ajouria. Esikasvina lohkolla on ollut
ruokahernettä (pakaste-).
Syksyllä lohkolle ajetaan 120 t typpeä. Suurempi määrä typpeä laskisi Markin mukaan sokerisatoa,
vaikka nostaisikin juurisatoa. Kerran Mark kokeili lannoittamiseen myös kalkkunanlantaa, mutta
hajuhaittojen vuoksi hän sai niin paljon julkisuutta mm. paikallislehdessä, että kalkkunanlanta jäi
yhden vuoden kokeiluksi.
Rikkapuntarpää (black grass) (Kuva 10) on alueella vaikeasti torjuttava ja yleinen rikkaruoho.
Sokerijuurikas ja muut keväällä kylvettävät lajit ovat tärkeitä rikkapuntarpään kontrolloinnissa.
Muutoinkin sokerijuurikas on tärkeä kasvi tilan viljelykierrossa. Jotkut viljelijät ovat joutuneet
siirtymään syksyllä kylvettävistä vilja- ja öljykasvilajikkeista keväällä kylvettäviin, jotta
rikkapuntarpääongelma pysyisi jotenkin hallinnassa.

Kuva 10. Kuvassa rikkapuntarpää (black grass), joka on vaikeimmin kontrolloitavia rikkakasveja IsoBritanniassa.

Myös Mark suhtautuu rikkapuntarpään kontrollointiin vakavasti: Viimeiset 8 päivää 5 ihmistä on
repinyt rikkapuntarpäitä pelloista käsin. He ovat tähän mennessä käyneet läpi 100 hehtaaria peltoa.
Tämä on tullut maksamaan Markille 4500 £. Osan alueista joudutaan käymään läpi vielä uudelleen.
Jo aikaisemmin viisi ihmistä kävi viiden päivän aikana läpi 500 ha ja poisti kaikki rikkapuntarpäät. Jos
rikkapuntarpää on ehtinyt kukkimaan, kasvi on katkaisun jälkeen heitettävä jätesäkkiin ja tuotava
pois pellolta. Vaikka kustannus on suuri, Mark katsoo sen kannattavan. Hän myy olkea katteeksi
vihannestiloille ja oljen on oltava 99 prosenttisesti rikkapuntarpäävapaata. Viime vuonna Mark myi
4000 paalia olkea.
Leveälehtisten rikkojen ja rikkapuntarpään osalta Markilla on nollatoleranssi. Hän on erityisen
huolellinen torjuessaan rikkoja viljoilla, jolloin rikkakasvipaine on juurikkaalla pienempi.
Suurimmaksi riskiksi alueen juurikkaanviljelijöille Mark näkee keltaviroosi-kasvitaudin. Convisosta
Mark ei ole kiinnostunut, hänellä ei ole villijuurikasongelmaa ja hän kokee onnistuvansa hyvin
tavallisillakin lajikkeilla. Neonikotinoidikiellon myötä monet rapsinviljelijät ovat kiinnostuneet
sokerijuurikkaasta, jonka viljely on onnistunut hyvin ilman neonikotinoidejakin.
Orgaanisen aineksen määrä tässä pellossa on 2,4−2,5 %. Maassa on runsaasti lieroja ja se tuoksuu
hyvältä. Tälläkin alueella on satanut viikon alusta lähtien 110 mm, mutta siitä huolimatta maan
mururakenne on edelleen tallella. Hyvä maaperä toimii Markin mukaan kuin pesusieni; se varastoi
itseensä vettä ja luovuttaa sitä tarpeen tullen.
Kerääjäkasvien sijaan Mark haluaa, että hänen viljelemiensä kasvien juuristo on mahdollisimman
suuri. Maahan muokataan myös olkea ja muut viljelykasvien jäänteet eloperäisen aineksen
lisäämiseksi. Mark pitää vehnää erityisen hyvänä kasvina maan rakenteelle. Markin mukaan vehnän
juuret ulottuvat tällaisessa maaperässä jopa 1,5 metrin syvyyteen. Myös syysruis ja hunajakukka
parantavat maanrakennetta. Lisäksi viljat kuivattavat maata hyvin.
Juurikkaat nostetaan lokakuun ensimmäisellä viikolla. Tavoitesato tältä lohkolta on 85‒90 t/ha.
Juurikkaan nostosta huolehtii urakoitsija. Nostokone on neljäakselinen, 6-rivinen ja painaa 60 t.
Maaperän kannalta juurikkaannosto on kaikkein haasteellisin työvaihe. Koneet ovat isoja ja
maaperä voi olla hyvin kosteaa; pahimmassa tapauksessa maaperä voi kärsiä vahinkoa, jonka
vaikutukset kestävät useita vuosia.
Kyntämiseen Mark käyttää Lemkenin 8-siipistä kyntöauraa. Kyntö tehdään 30 cm:n syvyydeltä.
Kyntöauran jokaisen siiven yhteydessä on lisäosa, jolla saadaan murrettua jankko. Viimeistä siipeä
ei käytetä, jotta se ei aiheuta jumiutumista. Auran kulma on säädetty kiinteäksi (Kuvat 11 ja 12).

Kuva 11. Markin kyntöaura, joka leikkaa samalla jankon.

Kuva 12. Markin kyntöaura, joka leikkaa samalla jankon. Kuvassa näkyvillä leikkuuterät. Kuvan otti
Mika Lehtinen.

Salaojia on 20 metrin välein. Ne puhdistetaan joka toinen vuosi. Suodattimena salaojissa on 30 cm
kerros karkeaa kiviaineista, muutoin alueen hieno maa-aines tukkisi putket helposti. Pohjavesi on
alueella 2‒2,5 metrin syvyydessä ja näin ollen kolme metriä merenpinnan yläpuolella. Kastelu on
hoidettu siten, että talven aikana altaisiin pumpataan vettä maaperästä. Suolaisempi osa vedestä
painuu vähitellen altaan pohjalle ja Mark käyttää sitä kasteluun. Kasteluun käytetään kaikkiaan 75
000 kuutiota vettä (EC 2,5 S, Cl− 700 ppm Na 500 ppm).

Taulukko 2. Tietoja J. S. Means Ltd:n koneista ja sadoista.
Traktorit
Fendt 939 (2014)
Cat 765B (2008)
Fendt 724 (2015)
Case Puma 155 (2010)
NH6050 (2009)
541-70 JCB (2009)
Case Puma cvx240 (2016)
Bateman sprayer 36m 19 5600lts (2016)

Koneet
Lemken Euro 9 8 Furrow
Lemken 3M Terra-disc
Vaderstad RDA drill 6.0 2013
Class Lexion 770 10.5 m 2016
4M Spalding Flatlift
Lemken 6m Karat
Sumo Trio 4.5m
Lemken Euro 8 5 Furrow

Sadot 2018
Vehnä 11 t/ha
Sokerijuurikas 104 t/ha
Perunat 46 t/ha
Herne 4 t/ha
Varastotilat
4900 t perunalle 2,5 C
1800 t sipulille 0 C
5000 t vehnälle

Markin tilalla tapasimme uudelleen myös BBRO:n Simon Bowenin. BBRO:lla on Markin pellolla
juurikaskoelohko, jossa on jo usean vuoden ajan tutkittu yhdessä viljelijän kanssa orgaanisen
aineksen määrää raskailla mailla. Koelohkolla on ajettu mm. kompostia, lantaa ja yhdyskuntajätettä.
Typpimäärään on kuitenkin kiinnitettävä huomiota, ettei juurikkaan laatu kärsi. Fosforin määrään ei
ole aiemmin kiinnitetty kovin runsaasti huomiota, mutta lähitulevaisuudessa fosforinkäytölle on
tulossa tiukempia rajoituksia. Mark sanoo, että tällä hetkellä viljelijät pyrkivät keräämään pellolle
runsasta fosforivarastoa, sillä rajoitusten voimaan tuloa lähivuosina pidetään todennäköisenä.
(Kuva 12)

Kuva 13. BBRO:n Simon Bowen esittelee koelohkolta otettuja juurikkaita.

Kävimme tilarakennuksessa juomassa kahvit. Mark kertoili samalla näkemyksiään Brexitistä ja kyseli
Suomessa viljelyolosuhteista. Lopuksi teimme pienen kierroksen ja tutustuimme mm. Markin
kyntöauroihin.

Katsastimme pikaisesti myös läheisen syysvehnälohkon (Kuva 14). Samalta lohkolta Mark on saanut
satokilpailuja voittaneita vehnäsatoja. Tänä vuonna sato on tarkoitus korjata elokuun 1. viikolla.
Tosin viime vuonna Mark havaitsi, että fungisidikäsittely lisäsi vehnäsatoa vain 1,2 t/ha (sato 17
t/ha), joten hän harkitsee ainakin vähentävänsä fungisidiruiskutuksia. Lohkon taustalla näkyvät
Markin tuuliturbiinit. Energian tuottamiseen Mark käyttää tuulivoiman lisäksi aurinkopaneeleita.
Koska joskus ei tuule eikä paista, hän on hakenut rahoitusta energian varastointimahdollisuuksiensa
kehittämiseen.
Markilla olisi riittänyt asiaa vaikka koko päiväksi, mutta aikataulusyistä jouduimme sanomaan
hyvästit ja suunnistamaan kohti Germains Seed Technologyn tehdasta, joka sijaitsi kaupungin
toisella laidalle.

Kuva 14. Syysvehnälohko ja Markin tuuliturbiinit.

Germains Seed Technology
Perillä Germainsilla meidät otti vastaan myyntipäällikkö Katherine Lindley. Katherine kertoi meille
yrityksen historiasta ja nykytilanteesta.
Vuonna 1871 Kaliforniassa perustettu Germains erikoistui siemen- ja taimituotantoon jo 1890luvulla. 1950-luvulla Germains esitteli siementen pilleröintitekniikan ensimmäisenä Yhdysvalloissa.
Pari vuosikymmentä myöhemmin Germais levittäytyi Eurooppaan, aluksi Iso-Britanniaan ja
Hollantiin. Sokerijuurikas on Germainsin tärkein tuote, mutta tehtaissa käsitellään myös kukkien ja
vihannesten siemeniä. British Sugar hankkii kaikki siemenensä Germainsilta, joten sitä kautta kaikki
Iso-Britanniassa käytettävät juurikkaansiemenet kulkevat tämän tehtaan kautta.
Juurikkaanviljely on haasteiden edessä Iso-Britanniassa. Tällöin myös siementenjalostus on entistä
tärkeämmässä roolissa. Oikealla siementen käsittelyllä voidaan nopeuttaa taimettumista, saada
nopeammin kehittyvä lehdistö ja parempi peittävyys. Kate kertoo, että viimeisen 11 vuoden aikana
on saavutettu 20 prosentin sadonparannus parempien siementen ansiosta. Uusinta uutta on
Germainsin kehittämä Xbeet Enrich 100 -siementeknologia, joka on uusi sokerijuurikaansiementen
pelletöintitapa. Uudenlainen, siementä ympäröivä kevyempi vaippa hajoaa nopeammin maassa,
jolloin itäminen on nopeampaa. Kevyempi pilleröinti myös vähentää esi-idätetyn kasvin kokemaa
stressiä ja lisää satopotentiaalia. BBRO:n kokeissa on havaittu 1,5 prosentin sadonparannus
tavanomaiseen pilleröintitekniikkaan verrattuna. Exbeet Enrich 200 -siemeneen on lisätty
siementen vastustuskykyä lisäävää Elictoria ja biostimulanttia, jonka pitäisi edistää kasvua ja lehtien
kehitystä. Ennen tuotelanseerausta tuotteita testataan myös kaupallisessa viljelyssä: tällä
kasvukaudella 200 yksikköä Xbeet Enrich 200 -siementä on kokeilussa viljelijöiden pelloilla. Xbeettuotteet ovat toistaiseksi vain Britannian markkinoilla. Yksikön hinta on tällä hetkellä noin 200 £,
käsittelytavasta riippuen.

Kuva 15. Matkaseurueemme Germains Seed Technologyllä.

Tehdaskierros
Esittelyn jälkeen teimme tutustumiskierroksen tehtaan toimintaan. Tehdas käy vajaat viisi
kuukautta vuodessa. Yhden tuotantokauden aikana tehdas tuottaa miljoona sokerijuurikkaan
siemenyksikköä.

Siemenmateriaalin

laatua

valvotaan

huolellisesti.

Ennen

pilleröintiä

sokerijuurikkaan siemenet pestään, puhdistetaan ja kuivataan. Koska siemenerät ovat keskenään
erilaisia, siementen itämistä testataan erilaisissa lämpötiloissa ja kosteusolosuhteissa. Testattavat
erät ovat hyvin pieniä, vain 10 gramman painoisia. Koska siemenet esi-idätetään, on tärkeää saada
kaikki samaan itämisvaiheeseen. Idätys tapahtuu esi-idätystankeissa. Itämisnopeutta tarkkailee
Ikaros-robotti. Itäminen pysäytetään kuivaamalla siemenet kuumassa ilmassa. Tämän jälkeen
siemenet pilleröidään puumassaliimalla, jonka päälle tulee haluttu peittausaine. Lopuksi siemenen
pinta värjätään tilaajan edellyttämällä tavalla. Lopuksi siemenet pakataan ja lähetetään tilaajille.
Koko siemenen käsittelyprosessi kestää kaiken kaikkiaan 72 tuntia. (Kuva 16)
Tehdaskierroksen jälkeen suuntasimme Peterboroughin kaupunkiin, jonka laitamille majoitumme
Orton Hall -hotelliin. Illalla saimme huonoja uutisia; tilalla, johon meidän oli tarkoitus mennä
lauantaina, oli sattunut vakavampi sairaustapaus. Samalla kertaa meidän oli tarkoitus tavata myös
viereisen tilan isäntä, johon koetimme nyt olla yhteydessä. Olisimme halunneet kysyä, voisimmeko
vierailla hänen tilallaan, mutta emme kuitenkaan tavoittaneet häntä. Näin ollen meille tuli kiire

keksiä uutta ohjelmaa. Yhdessä viljelijöiden kanssa tutkimme vaihtoehtoja ja löysimme 15
kilometrin päästä mielenkiintoiselta vaikuttavan maatalouskaupan.

Kuva 16. Tehdaskierroksella Germainsilla.

Kuva 17. Juurikkaan siemeniä käsittelyssä.

15.6.2019 Ben Burgess -maatalouskoneliike

Lauantaiaamuna suuntasimme kohden lähistöllä sijaitsevaa Ben Burgess -maatalouskoneliikettä.
1931 perustetulla Ben Burgess -ketjulla on mm. John Deere -koneiden edustus. Lisäksi liike myy
erilaisia ja erikokoisia maatalouskoneita mm. Grimmeltä, Hitachilta, Manitoulta, Weidemannilta,
Kuhnilta ja Timberwolfilta. Koska olimme liikkeen ainoat asiakkaat, henkilökunta käytti paljon aikaa
koneiden esittelyyn ja mm. kyyditsi viljelijöitä uudella telaketjutraktorilla ja muilla koneilla.
Liikkeessä vierailun jälkeen kävimme vielä lounaalla matkan varrella olleessa pubissa, minkä jälkeen
olikin aika suunnistaa kohden Heathrown lentokenttää. Matkalla oli mukana hieno ja aktiivinen
porukka ja ainakin SjT:n puolesta voin todeta, että meillä oli oikein onnistunut matka.

Kuva 18. Seurueemme Ben Burgess -maatalousliikkeessä. Suunta kohti traktoreita. Kuvan otti Anna
Okkonen.

Kuva 19. Saimme jälleen somenäkyvyyttä. Kuvan otti Mikko Ansio.

