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Tero Tanner

Kasvukausi 2019 on ollut erittäin suotui-
sa sokerijuurikkaalle. Keväällä kylvöille 
päästiin hyvin aikaisin huhtikuun puo-

lella, keskimääräinen kylvöpäiväkin asettuu 
huhtikuun loppuun. Liikkeellelähtö oli siis erin-
omainen. Pellot muokkautuivat hyvin, touko-
kuussa saatiin myös sateita, edellä mainitut asiat 
yhdessä mahdollistivat hyvän taimettumisen.

Kesä oli lämmin ja toki osilla alueista kuiva. 
Juurikas syvän juuristonsa ansiosta pystyi käyt-
tämään auringon ja lämmön hyödykseen osaa 
viljelyaluetta vaivanneesta kuivuudesta huoli-
matta.

Lopullisen juurikassadon ennustaminen kesken 
kasvukautta on erittäin vaikeaa. Suomen kas-
vuolosuhteissa elo-syyskuu lopulta määrittää 
lopullisen sadon. Joka tapauksessa odotukset 
syksyn lopulliseksi sadoksi ovat erittäin korke-
alla. Elokuun puolivälissä tehdyissä koenostois-
sa mitattiin kaikkien aikojen korkein kyseisenä 
ajankohtana mitattu sato. Ennätysvuosia 2011 ja 
2014 ollaan koenostotiloilla noin 5 tn/ha edellä. 
2011 päädyttiin 48 tn/ha ja 2014 45 tn/ha juuri-

Katse syksyssä

satoon. Kuten sanottu, odotukset ovat korkealla, 
syyskuun kelit ratkaisevat lopullisen sadon.

Nyt syksyllä 2019 käytössä on ensimmäisen ker-
ran hallinnollinen listintä. Tämä siis tarkoittaa, 
että Säkylän tehtaan koepesulassa ei enää tehdä 
juurikkaan käsin listintää, vaan kaikkiin näyttei-
siin sovelletaan 3,60 % listintämäärää. Hallinnol-
lisen listinnän taso on samaa luokkaa kuin esi-
merkiksi Ruotsissa käytössä oleva 3,65 %.

Nyt, kun juurikkaan nostoille valmistaudutaan, 
on erittäin tärkeää muistaa, että juurikkaat tulee 
edelleen listiä pellolla. Vihreää materiaalia ei saa 
tulla tehtaalle. Vihreä materiaali haittaa voimak-
kaasti tehtaan prosessia kuten viljelijäkirjeissä 
on kerrottu. Tavoitteena on, että pellolla ei lis-
titä liikaa, jotta ei tulee korjuutappioita, mutta 
naattia ei juurikkaaseen saa jäädä. Huolellisella 
listinnällä myös varmistetaan, että juurikkaat 
säilyvät hyvin aumatessa eikä sokerihävikkiä 
synny.

Hyvää nostokautta 2019!

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

EDENHALL.fi

Vervaet 17T vm.2002Edenhall 722 kippisäiliöllä vm.1998

Nämä koneet 
ovat myynnissä 

Suomessa.

Lisätietoja ja kuvia 
nettisivuillamme, 

tai ottakaa 
yhteyttä!
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Kokouksessa oli edustettuina 35 WAB-
CG:n jäsenmaata ja uusimpana jouk-
koon liittyvät Intian edustajat. Vuoro-

vuosin organisaation puheenjohtaja tulee joko 
juurikas- tai ruokomaasta. Tässä kokouskessa 
ranskalainen (juurikas) puheenjohtaja vaih-
tui brasilialaiseen (ruoko) viljelijään Eduardo 
Romãoon vuosille 2019 – 2021.
 
Brasilian esittely
Brasilian maataloustuotannon laajuus on häkel-
lyttävä. Sen vaikuttavuutta lisää maan valtava 
koko; pinta-ala on 880.000.000 hehtaaria ja Bra-
silia suojelee erilaisin toimenpitein Eurooppaa 
suurempaa aluetta maataloustuotannosta.

Tänä vuonna, 2019/20, Brasilian ruokoala on 
noin 7,5 miljoonaa hehtaaria. Kokouspaikka, 
 Ribeirao Preto on keskellä South Central –aluet-
ta, joka on ruokotuotannon vahvinta seutua. 

Maailman sokerijuurikkaan ja 
-ruo’on tuottajien konferenssi 

Brasiliassa
Maailman sokerijuurikkaan ja –ruo´on tuottajat (WABCG = The World 

Association of Beet and Cane Growers) piti kolmannentoista (13.) 
maailmankonferenssinsa kesäkuussa. Kokous oli Brasilian Ribeirao 

Pretossa, noin 300 km Sao Palosta luoteeseen. 

Ruokopellot ulottuvat joka suuntaan silmänkan-
tamattomiin. Brasilian 367 sokeritehtaasta 156 
on tällä Sao Paolon alueella (42 %). Maan tehtais-
ta 238 on yhdistelmätehtaita (sokeri ja etanoli), 
109 vain etanolin tuotantoon ja 20 vain sokerin-
tuotantoon. Sokeritehdas tuottaa siis kolmea 
myyntituotetta: sokeria, etanolia ja energiaa. 
Vuoden 2008 jälkeen Brasiliassa on suljettu 114 
sokeritehdasta. Sokerin tuotannolle kaavaillaan 
vuoteen 2030 mennessä 18 % osuutta Brasilian 
uusiutuvan energian tuotannosta.

Ongelmat
Brasilian sokeriteollisuus on jaettavissa kannat-
tavuuden ja velkaisuuden perusteella neljään 
luokkaan, joista huonointa luokkaa kutsutaan 
”walking death” -luokaksi: korkeat kiinteät kus-
tannukset eivät mahdollista velkaisia yrityksiä 
investoimaan ja niiden kyky maksaa ruo’olle 
kunnon hintaa on alentunut. Viimeisen viiden 

Tutkimuskeskus ruoko-
sokerille Ribeirao Pre-
tossa.
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Pekka Myllymäki osallistui suomalaisedustajana WABCG:n kokoukseen Euroopan 
juurikkaantuottajien (CIBE) edustajana

vuoden aikana Brasilia on siirtynyt 99 prosent-
tisesti koneelliseen ruokokorjuuseen. Aiemmin 
ruokopellot poltettiin, jotta käsityönä tehtävä 
leikkuu olisi helpompi ja turvallisempi (käär-
meet, skorpionit). Koneellistaminen on tarkoit-
tanut sosiaalisten ongelmien valtavaa kasvua, 
kun suurten maatyöläisjoukkojen työmaat on 
suljettu. Yhteiskunnalliset erot ovatkin silmiin-
pistävän suuria. Nähtäväksi jää, onko Brasilia 
Etelä-Afrikan tavoin kohta uutisissa tämän Bra-
silian maaseudun äärimmäisen jyrkän elintaso-
eron vuoksi.
 
Etanolin asema liikennepolttoaineena on keskei-
nen ja sen asemaan vaikuttaa Brasilian valuutan, 
Realin, vaihtosuhde ja sokerin maailmanmark-
kinahinta. Koska etanolin energia-arvo suh-
teessa sen tilavuuteen on bensiiniä alhaisempi, 

Kaksirivinen koneel-
linen ruokopuimuri ja 
keruuvaunu.

Kuvassa vasemmalla 
-> fin Myllymäki ja 
swe Bennet kuuntelevat 
esitystä tutkimuslai-
toksen koealueella.

on etanolin hinnan oltava selvästi alempi, jotta 
kuluttajat suostuvat tankkaamaan etanolia. Eta-
nolin asema suhteessa muun maailman sähkö-
auto- ja hybridipäätöksiin oli eräs brasilialaisten 
toistuvasti esille nostama huoli. He toivovat, että 
etanolilla olisi maailmanlaajuista kysyntää.
 
Tulevaisuus
Brasilian sokerituotanto pyrkii nostamaan tuot-
tojaan (pellolla) ja alentamaan kustannuksia 
(uudet tehtaat). Tavoitteena hiilensidonta (CO2), 
biomuovien sekä muiden biomateriaalien tuo-
tanto ja erityisesti sokeritehtai den energian-
tuotanto. Bra silian ruokoviljelyn tutki mus- ja 
koetoiminta on vaikuttavan korkealla tasolla. 
Erityisesti ruokopellon uudistamisen teknologia 
on vahvan tutkimustoiminnan alla.
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Sokerijuurikkaan viljelijöiden neuvottelu-
kunnan toiminnan tavoitteena on edistää 
sokerijuurikkaan viljelijöiden elinkeinon 

harjoittamista, olemalla viljelijöiden ja Sucros 
Oy:n välinen yhteistyöelin. Näkyvin toiminnan 
muoto on tehtaalle tulevien sokerijuurikkaiden 
vastaanoton tarkkailu. Neuvottelukunnan jä-
senet on valittu juurikkaan viljelyalueen tuotta-
jaliittojen toimesta.

Tämän vuotiseen tarkkailuun tulee muutos, kun 
keväällä sovittiin tehtaan ja viljelijöiden välillä 
ns. hallinnollisesta listinnästä. Listinnän osuus 
on 3,6 %. Listintä on vuosien saatossa multapro-
sentin ohella eniten parran pärinää aiheuttanut 
tarkkailun osa-alue. 

Juurikasneuvottelukunta 
– siis mikä?

Tämän vuotiselle viljelylle toinen iso muutos oli 
laajamittaisesti viljelyyn saatu Conviso Smart 
-viljelymenetelmä, jossa tuli keväällä sieme-
net ja taimettumisen jälkeen litra Conviso One 
-torjunta-ainetta. Kasvinsuojeluainemäärä pu-
tosi dramaattisesti aiempiin vuosiin verrattuna 
ja ruiskutus oli ajateltava uusiksi. Itse ruiskutin 
kahden käsittelyn ohjelmalla lisäämällä ALS-
inhibiittorin joukkoon 1 l fenmedifamia ja 1 l 
öljyä. Puolet ensimmäisestä ruiskutuksesta epä-
onnistui välittömästi perään tulleen 5 mm sateen 
takia, muut rikat kuolivat paitsi savikka. Toinen 
1. ruiskutuksesta ruiskutettiin 6 päivää edellisen 
jälkeen, savikka oli jo pääosin 4 kasvulehdellä, 
ja ruiskutus onnistui omasta mielestäni täydel-
lisesti. Ensimmäistä puolikasta täydennettiin 2 l 

Elokuun alussa Conviso-juurikkaalla on hyvän näköinen naatti ja juuri.
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fenmedifam – 1 l metamitron ruiskutuksella, jol-
la saatiin savikat ja muut rikat hävitettyä. Tosin 
Conviso-juurikas otti myös hiukan itseensä ruis-
kutuksesta. Ruiskutusraja näkyy vielä elokuun 
alussa. Ensi kesää varten oppina tuli, että ensim-
mäisellä ruiskutuskierroksella ei saa hätäillä ja 
metamitronia sekä safaria pitää välttää. Ainakin, 
tätä kirjoitellessa elokuun alussa, Conviso-jurtti 
on komian näköistä niin naatiltaan kuin juu-
reltaankin, eikä 10 ha alalta ole löytynyt kuin 4 
kukkavartta.

Ensi vuodelle saatiin MTK:n ja Sucros Oy:n so-
pimusneuvotteluissa pieni hinnankorotus juu-
rikastonnille, mutta suuremman hyödyn vilje-
lijälle tuovat toimenpiteet, joilla parannetaan 
satotasoa. Viljelykierto, maan vesitalous, korkea 

Hyvää syksyä, Jari Ruski, puheenjohtaja

pH ja kevätkosteuden hyödyntäminen takaavat 
hyvän alun juurien kasvulle. Hyvä alkuunlähtö 
takaa juurien kasvun alaspäin sitä mukaa kuin 
vesi pakenee edellä! Jo nyt juurikas ei saa tar-
peeksi vettä koko satopotentiaalin ulosmittauk-
seen. Niillä pelloilla, joissa kaltevuus ja maalaji 
mahdollistavat säätökaivojen käytön, kaivoin-
vestointi maksaa muutamassa vuodessa itsensä 
takaisin suurempina satoina.

Koko 2010-luku on ollut sokerijuurikkaan vilje-
lyn osalta haasteita täynnä, viljelyala on laskenut 
ja viljely ei kiinnosta, mutta ensimmäistä kertaa 
kuulin tänä kesänä erään entisen juurikkaanvil-
jelijän tosissaan miettivän uudelleen juurikkaan 
viljelyn aloitusta. Siitä on hyvä jatkaa.
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CONVISO®SMART -menetelmä sopii 
erityisesti viljelijöille, joilla on pellolla 
ongelmaa rikkakasvien tai villijuurik-

kaiden kanssa. Smart-juurikaslajikkeet jäävät 
lajikekokeissa perinteisistä lajikkeista jälkeen sa-
toisuudeltaan, mutta jalostuksen ansiosta sato-
tason arvioidaan nousevan perinteisten lajikkei-
den tasolle. Perinteisten juurikkaiden ja Smart-
juurikkaiden satoeroa kuitenkin kaventaa se, 
että CONVISO®SMART -menetelmää käytettä-
essä saadaan rikat paremmin hallintaan. Smart-
menetelmä ei siis välttämättä ole tällä hetkellä 
tuottoisin vaihtoehto suurta satoa tavoittelevalle 
viljelijälle, jolla ei ole ongelmia rikkakasvien tai 
villijuurikkaiden kanssa. 

Viljelijöiden Smart-menetelmän valintaan vai-
kutti vahvasti rikkakasvipaine, muun muassa 
savikkaongelmat, jonka siemenpankkia viime 
vuosi vain kasvatti. Osalla tiloista menetelmän 
valintaan vaikutti ajan saatossa muodostuneet 
villijuurikasongelmat. Osalla taas valintaan vai-
kutti vähentyneet ruiskutuskerrat sekä ruisku-
tusajankohdan joustavuus ruiskutuspäivien ja 
vuorokauden ajan suhteen. Myös uuden mene-
telmän kokeileminen kiinnosti monia viljelijöitä. 
Smart-lajikkeet on jalostettu perinteisin menetel-
min niin, että niillä on kestävyys tiettyä kasvin-
suojeluaineryhmää kohtaan. CONVISO®ONE 

KWS CONVISO®SMART – 
Ensimmäinen kasvukausi 

Suomessa
Kasvukausi 2019 on ollut ainutlaatuinen 

siinä mielessä, että noin viidesosa 
Suomen juurikasmaista on kylvetty 

ensimmäistä kertaa CONVISO®SMART 
-sokerijuurikkaalla. Uusi menetelmä 
sisältää KWS:n CONVISO®SMART 
-sokerijuurikaslajikkeen ja Bayerin 

CONVISO®ONE -kasvinsuojeluaineen. Tänä 
vuonna Smart -lajikkeina ovat olleet SMART 

Renja KWS ja SMART Johanna KWS.

-kasvinsuojeluaine lukeutuu tähän ryhmään, 
minkä vuoksi Smart-juurikkaat eivät vioitu 
CONVISO®ONE -ruiskutuksista, toisin kuin pe-
rinteiset kasvinsuojeluaineet saattavat vioittaa 
juurikasta. Conviso-ruiskutukset voi tehdä ker-
takäsittelynä tai suositelulla jaetulla käsittelyllä. 
Ruiskutusajankohdan määrää indikaattoririkka 
savikka. Jos pellolla ei kasva savikkaa, toimii 
tällöin indikaattoririkkana jokin muu pellon 
yleinen rikkakasvi. Ruiskutus tehdään jaetussa 
käsittelyssä, kun savikalla on kaksi kasvulehteä 
sirkkalehtien lisäksi. Ruiskutusvälin tulee olla 
vähintään 10 päivää.

Monilla viljelijöillä ruiskutusväli oli tänä vuonna 
14–21 päivää. CONVISO®ONE:n kanssa suositte-
lemme aina käyttämään seoskumppania estääk-
semme resistenssien kehittymistä ja näin suurin 
osa viljelijöistä toimikin. Resistenssinhallinta 
korostuu CONVISO®ONE:n käytön kanssa, sillä 
aine kuuluu kasvinsuojeluaineryhmään B, johon 
rikkakasveilla on herkkyys muodostaa resistens-
si. Resistenssien estämiseksi tulisi kiinnittää huo-
miota hyvään viljelykiertoon ja siihen, että muilla 
viljelykierron kasveilla käytettäisiin muihin kas-
vinsuojeluaineryhmiin kuuluvia aineita. 

CONVISO®ONE on laaja-alainen kasvinsuo-
jeluaine, jonka teho on osoittautunut hyväksi 
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28.5.2019 
CONVISO®ONE 
-ruiskutuksesta 
7 vrk.

juurikasmaiden yleisiin rikkakasveihin. Kysei-
sen kasvinsuojeluaineen vaikutus on hidas ja 
ensimmäisiä oireita rikkakasveissa voi havaita 
vasta noin viikon kuluttua käsittelystä. Tämä 
aiheuttikin viljelijöille harmaita hiuksia. Juola-
vehnään vaikutus on vielä hitaampi, mutta tehot 
ovat hyvät, sillä Conviso-pellot ovat olleet juola-
vehnästä puhtaita. Ohdakkeeseen ja valvattiin 
CONVISO®ONE:n lehtivaikutus tehoaa niiden 
ollessa tietyssä kasvuvaiheessa, mutta ongelma-
na on, että ruiskutusten välissä tai jälkeen ohda-
ketta ja valvattia on paikoin tullut kasvuston läpi. 

CONVISO®ONE -kasvinsuojeluaine on lehti- ja 
maavaikutteinen, jonka maavaikutus aktivoituu 
maan kosteudesta. Kasvinsuojeluaineen maa-
vaikutus voi säilyä jopa kaksi viikkoa aktivoi-
tumattomana ilman, että maavaikutuksen teho 
häviäisi. Ensimmäisen ruiskutuksen aikaan sää-
olosuhteet olivat hyvät. Ennen tai jälkeen ruis-
kutuksen satoi, mikä aktivoi maavaikutuksen. 
Toisen ruiskutuksen aikaan kosteutta ei saatu ja 
paikoin maavaikutus jäi heikoksi. 

Pääasiallisesti Conviso-pellot ovat puhtaita rik-
kakasveista. Muutama viljelijä joutui tekemään 
kolmannen ruiskutuksen perinteisillä kasvin-
suojeluaineilla. Syitä kolmanteen ruiskutukseen 
oli, toisen ruiskutuksen jälkeinen pitkä kuiva 
ajanjakso sai aikaan aktivoitumattoman maa-
vaikutuksen, ruiskutukset suoritettiin liian var-
hain, pellolla oli resistenssiepäily pihatähtimön 

13.6.2019 Toinen 
CONVISO®ONE 

-ruiskutus tehtiin 
17.6.

Sanni Yli-Puntari ja Annariina Kokko, KWS

suhteen, ohdakkeen ja valvatin juurakosta nousi 
yhä uutta rikkakasvia, jaetun käsittelyn toinen 
ruiskutus oli jäänyt tekemättä tai epäonnistunut 
liian vähäisen ainemäärän vuoksi.

Kuten myös perinteisten juurikkaiden kukka-
varret, niin myös CONVISO®SMART -juurik-
kaan kukkavarret tulee kuljettaa huolellisesti 
pois pellolta ja hävittää niin, etteivät ne pääse 
enää itämään. Jos CONVISO®SMART -juuri-
kas pääsee siementämään peltoon, on edes-
sä uudenlainen villijuurikasongelma, mihin 
CONVISO®ONE -kasvinsuojeluaine ei enää 
tehoa. Haluamme pitää Smart-menetelmän 
käytössä pitkälle tulevaisuuteen, minkä vuoksi 
kaikki kukkavarret, niin tavalliset kuin Convi-
sot tulee aina kerätä huolellisesti pois pellosta. 
Päinvastoin kuin SjT:n kenttäkokeissa on tänä 
vuonna Smart Johannalla ollut enemmän kuk-
kavarsia kuin Smart Renjalla. 

CONVISO®SMART-menetelmä on herättänyt 
paljon kiinnostusta juurikkaan viljelijöiden kes-
kuudessa. Tämänhetkiset viljelykokemukset 
ovat olleet positiivisia, mikä on luonut uskoa 
ja uutta intoa juurikkaan viljelyyn. Me uskom-
me, että CONVISO®SMART - menetelmä pelasti 
muutamien tilojen juurikkaan viljelyn sekä näyt-
ti valoa tunnelin päässä. Uskomme, että Smart-
menetelmä tulee yleistymään sekä Suomessa 
että maailmalla ja innostamaan mukaan niin 
vanhoja kuin aivan uusiakin viljelijöitä. 
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Conviso-viljelijähaastattelu 
2019

1.  Miksi valitsit CONVISO SMART -menetelmän viljelyyn tänä vuonna? 

2.  Mitkä ovat mielestäsi CONVISO SMART -menetelmän hyvät puolet?

3.  Missä onnistuit Convison kanssa?

4.  Mitä olisit tehnyt toisin? 

5.  Vinkkisi uusille Conviso-viljelijöille?

Jeremias Koskelainen, Askainen.

KWS SMART RENJA

1. Halusin kokeilla uutta sekä kaipasin helpo-
tusta ruiskutuksissa.

2. Kasvinsuojeluajankohdan joustavuus ja ai-
neen hyvä teho. Lajikkeessa hyvää vähäinen 
kukkavarsimäärä.

3. Pellon muokkauksessa. Se aikaansai tasaisen 
taimettumisen sekä sitä kautta tasaisen kas-
vuston. Kylvö- sekä kasvinsuojelun ajankoh-
dassa. Sain ruiskutuksen suoritettua onnistu-
neesti ennen sadetta. 

4. Ehkä olisin voinut intensiivisemmin tarkkail-
la kasvustoa mahdollisten uusien rikkojen 
varalta toisen ruiskutuksen jälkeen.

5. Rohkeasti kokeilemaan!

Jarmo Valtari, Hattula.

KWS SMART JOHANNA JA RENJA

1. Osalla lohkoistani on villijuurikasongelmaa. 
Lisäksi olen kiinnostunut kokeilemaan uusia 
asioita.

2. Ensimmäisen ruiskutuksen kanssa ei tarvitse 
hoppuilla heti viljan kylvöjen jälkeen ja kah-
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KWS SMART RENJA 

1. Mielenkiinto uuteen ja työn vähentäminen 
ison juurikasalan vuoksi. Jos satotaso on 
hyvä, niin lisätään Convison alaa ensi vuon-
na.

2. Tällä kokemuksella kahdella ajokerralla hyvä 
tulos. Työmäärä huomattavasti pienempi 
kuin tavanomaisilla juurikkailla.

3. Mitään pettymystä ei ole tullut ja pellot näyt-
tävät hyviltä. Sato ratkaisee ensi kaudelle.

4. En mitään. Ruiskutuksen kanssa tarvitsee 
malttaa ja ruiskutusvälin on oltava riittävän 
pitkä.

5. Pää kylmänä ettei mene ruiskuttamaan liian 
aikaisin. Antaa rikkojen tulla kunnolla näky-
viin.

della ruiskutuskerralla saa hoidettua myös 
juolavehnän. En havainnut kasvustossa ruis-
kutusvioituksia. 

3. Convisolla toteutui paremmat tehot savik-
kaan kuin perinteisen juurikkaan kolmen 
ruiskutuksen tankkiseosohjelmalla. Kyytiä 
sai myös kylänurmikka.

4. Olisi pitänyt valita lajikkeeksi pelkästään 
Renjaa, jolla on vähemmän kukkavarsia kuin 
Johannalla.

5. Smart-juurikas on hyvä valinta, kun pellolla 
on monipuolinen rikkalajisto. Kannattaa kui-
tenkin huomioida mahdollinen vesiheinäre-
sistenssi viljavuosilta.

Heikola Henri, Kokemäki.

KWS SMART JOHANNA

1. Kyseisellä lohkolla villijuurikasta. Lohkolla 
ei voisi viljellä juurikasta ilman Convisoa. 
Kiinnosti kokeilla uutta lajiketta.

2. Helppous. Kaksi rikkaruiskutusta ja isompi 
ruiskutusikkuna. Tavanomaisten kanssa ollut 
tänä vuonna ongelmaa, sillä pahimmat loh-
kot ruiskutettu 4 kertaa, harattu ja silti rikkaa.

3. Rikkaruohon torjunnassa. Taimettui hyvin ja 
nopeasti. Koko kauden ollut edellä normaalia 
juurikasta. Isompaa.

4. Olisi voinut kylvää vähän enemmänkin Con-
viso -juurikasta.

5. Conviso -kukkavarret pitää huolehtia pois 
pelloilta. Torjunta-ajankohtaan malttia.

Siiri Vesa, Eurajoki.
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Osa teistä on saattanut nähdä minut jo pyörimässä juu-
rikasmaillaan, mutta osalle olen vielä tuntematon. Olen 
Sanni Yli-Puntari, agronomiopiskelija Loimaalta. Koti-
tilallani ei olla vielä juurikkaanviljelyn makuun päästy, 
mutta viljoja, kuminaa ja hernettä kyllä löytyy. 

Tieni juurikkaan parissa alkoi viime vuonna Sokerijuu-
rikkaan Tutkimuskeskukselta, josta sain hyvät pohja-
tiedot juurikkaan viljelystä. Tänä kesänä olen päässyt 
tekemään töitä CONVISO®SMART -menetelmän paris-
sa. Olen kiertänyt Varsinais-Suomen- ja Hämeen alueen 
viljelijöiden CONVISO®SMART -juurikasmaita ja pääs-
syt näkemään ja oppimaan paljon uutta. Ja mikä paras-
ta, tämä oli vasta alkua. 

Kuten tuossa jo aikaisemmin mainitsin, niin opinnot ovat vielä toistaiseksi kesken, muutama mais-
terivuosi olisi vielä edessä. Tulen toimimaan työtehtävässäni kasvukauden ulkopuolella vain satun-
naisesti, mutta kasvukauden alkaessa olen taas täysillä mukana.

Haluan toivottaa satoisaa loppusyksyä. Ollaan kuulolla!

sanni.yli-puntari@kws.com
040 750 2507

KWS:n juurikaskonsulentit

Kesä on mennyt ohi silmänräpäyksessä, kun paljon on tullut 
tehtyä ja nähtyä! Aloitin KWS:llä huhtikuun alussa juurikaskon-
sulenttina. Huomioni on koko kesän ollut CONVISO®SMART 
-juurikaslajikkeissa ja kesän aikana olen kiertänyt ympäri Sa-
takuntaa. Välillä on tullut poikettua Pohjanmaalle ja Varsinais-
Suomeenkin. 

Olen kotoisin juurikastilalta Ulvilasta, mutta agrologin paperit 
kävin kieppaamassa Oulusta. Maatalouden opiskelu ei ollut 
itsestäänselvyys, mutta tähän mennessä olen ollut tyytyväinen 
alavalintaani, tylsää ei ole tullut ja opittavia asioita olen vasta 
raapaissut pinnalta. 

Eiköhän talven aikana tavata, mutta jos ei, niin viimeistään ensi 
kesänä!

Annariina Kokko
annariina.kokko@kws.com
040 776 8081

•
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Hiilipilottihanke
Räpin koetila liittyi keväällä 2019 mukaan Car-
bon Action -hankkeeseen yhtenä reilusta sa-
dasta suomalaisesta maatilasta. Carbon Action 
edistää ilmastoystävällisten viljelykäytäntöjen 
yleistymistä, auttaa viljelijöitä toteuttamaan 
hiiltä varastoivia ja maan kasvukuntoa paran-
tavia viljelymenetelmiä sekä todentaa hiilen va-
rastoitumista maaperään tieteellisesti. Hiilitilat 
ovat valinneet yhden omista peltolohkoistaan 
”hiililohkoksi”. Hillilohko jaetaan kahteen eri 
koealaan, josta toisella puolella testataan jotakin 
hiilensidonnan menetelmää ja toinen puolikas 
lohkosta toimii vertailualana. Pellot ovat edel-
leen tilan viljelykierrossa mukana, eikä toimen-
piteiden ole tarkoitus estää normaalia ruuantuo-
tantoa.

Ilmatieteen laitoksen ja Baltic Sea Action Grou-
pin yhteisessä hankkeessa yhdistyvät huippu-
tutkimus ja kenttätason eli viljelijöiden tekemä 
työ. Apetit tarjoaa Räpin koetilan tutkimuksen 
käyttöön viideksi vuodeksi edistääkseen hiili-
viljelyyn liittyvien toimenpiteiden tutkimusta, 
kehittämistä sekä käytäntöjä.

Apetitilla on tehty pitkään työtä viljelymenetel-
mien kehittämiseksi Vastuuviljely-menetelmän 

Räpin koetila mukana 
hiilipilottihankkeessa

Apetit Oyj:n omistamalla koetilalla on tehty 
viljelyttämistä ja viljelyyn liittyvää tutkimus- ja 

koetoimintaa vuodesta 1954.
Apetitin sopimusviljelytykseen valitsemat lajikkeet ja 

viljelymenetelmät kokeillaan ennen niiden käyttöönottoa 
Räpillä. Tilalla on vuosittain lajike-, lannoitus- ja 
viljelytapakokeita kaikilla viljelyksessä olevilla 

kasveilla.
Vuonna 2019 viljelyksessä on herne, kikherne, 
härkäpapu, nauris, lanttu, porkkana, pinaatti, 

mukulaselleri ja sokerijuurikas sekä luomupinaatti ja 
luomumukulaselleri.

Hiililohkolla kasvaa tänä vuonna mukula-
selleriä.

Maria Pero

parissa ja Carbon Action-hanke jatkaa tätä tärke-
ää kestävän kehityksen sekä vastuullisemman 
viljelytavan kehittämistä.  

Jokainen Carbon Action -hankkeessa mukana 
oleva tila on valinnut omalle koelohkolleen yh-
den tai useamman omaan viljelyyn soveltuvan 
hiilen varastoitumista edistävän toimenpiteen. 
Hankkeen aikana testataan ja tutkitaan valittu-
jen toimenpiteiden vaikutuksia viljelyyn, maa-
perän kasvukuntoon ja hiilen varastoitumiseen. 
Carbon Action -hanke kestää 5 vuotta, joten lisää 
Räpin hiililohkon kuulumisia luvassa tulevissa 
Juurikassarka-numeroissa.

Tänä vuonna uutena kas-
vina Räpillä kokeillaan 
mm. kikhernettä.
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Juurikasisännän rivit

Tänä keväänä Mika Lehtinen kylvi juu-
rikasta 29,4 hehtaarille. Pinta-ala nousi 
hieman viime vuodesta, ja tavoitteena on, 

että myös sato nousee tällä kasvukaudella. 

– Viime kasvukaudella keskisatomme oli 53 ton-
nia hehtaarilta. Tänä vuonna juurikas on siirty-
nyt viljelykierrossa eri pelloille, ja tavoitteena on 
saada parhailta peltolohkoilta 70 tonnin hehtaa-
risato, Lehtinen kertoo. 

Tavoitteeseen on hyvät mahdollisuudet päästä, 
sillä jo heinäkuun lopussa juurikkaat olivat kas-
vaneet reilun kokoisiksi. 

Kylvöille pääsiäisenä
Juurikkaan kylvöt aloitettiin Lehtisen tilalla pää-
siäissunnuntaina, ja viimeiset lohkot oli kylvetty 
26.4. Kylvön jälkeen kärsittiin vielä yöpakkasis-
ta, mutta juurikas selvisi siitä täysin.

– Kylvimme hallavimmat paikat viimeisinä, jo-
ten niissä taimet eivät olleet onneksi vielä kovin 
pinnalla yöpakkasten aikaan, Lehtinen kertoo. 
Sadetta on saatu niukasti, mutta juurikas on on-
nistunut hyödyntämään vähäisenkin kosteuden 
eikä ole kärsinyt kuivuudesta. 

– Savimailla maapohja on niin märkää, että vie-
lä heinäkuussakin sai kaivettua pellosta kosteaa 
maata esiin. Juurikkaita tarkastelemalla huo-
maa, miten hyviä ne ovat hyödyntämään kaiken 
kosteuden: juuren ympärillä löytyy kostea rin-
kula, vaikka muuten maa olisikin pinnalta kui-
vaa, Lehtinen toteaa. 

Vuoden juurikasisäntä 
odottaa ennätyssatoa

Sokerijuurikkaan kasvukausi on ollut erinomainen Lehtisen tilalla Kemiössä. 
Sadetta on saatu niukasti, mutta juurikas ei ole siitä kärsinyt – savimaalla 

kosteutta on riittänyt ja juurikas on osannut hyödyntää sen hyvin. Juurikkaat 
olivat heinäkuun lopussa jo reilun kokoisia. Parhailta peltolohkoilta vuoden 

juurikasisäntä odottaa jopa ennätyssatoa. 

Kemiössä saatiin sadetta vappuna 15 mm, tou-
ko-kesäkuussa 63 mm ja heinäkuussa 69 mm. 
Kasteluja pelloille ei ole tehty. 

Juurikkaan ruiskutuksissa on käytetty runkona 
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen jaettua 
ruiskutusohjelmaa, eli rikkaruiskutuksia teh-
tiin neljä kertaa heinäkuun loppuun mennessä. 
Ruiskutusohjelma on toiminut hyvin. 

Lisälannoituksena pelloille ajettiin kalisuolaa ja 
kalisulfaattia kesäkuun lopussa. Lehtinen käyt-
tää peltojensa lannoituksessa myös karjanlantaa. 

Viljelykierto ja hyvä maarakenne 
edesauttavat erinomaista satoa
Lehtisen tilalla noudatetaan viljelykiertoa, jossa 
juurikas on samalla peltolohkolla kaksi kasvu-

Haastattelupäivänä 31.7. napattiin pellosta 
satunnaisesti yksi juurikas. Jurtilla oli mittaa 
jo 28 cm, mutta juuret ulottuivat vielä selke-
ästi syvemmälle. 
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kautta ja sen jälkeen lohkolla viljellään muita kas-
veja. Tänä vuonna juurikas siirtyi peltolohkoille, 
joilla kasvoi aiemmin kuminaa ja syysruista. Hy-
vät esikasvit sekä lohkoille tehty rakennekalkitus 
ovat muokanneet maarakenteen erinomaiseksi. 

Maarakenteeseen panostaminen kannattaa, ja 
Lehtinen on saanut siitä myös käytännön osoi-
tuksen: 

– Hankimme vuonna 2003 lisää peltoalaa aivan 
vanhojen peltojemme vierestä, tien toiselta puo-
len. Näihin maihin ei ollut panostettu riittävästi, 
ja ensimmäinen juurikassato oli noin 20 tonnia 
hehtaarilta pienempi kuin viereisillä lohkoilla, 
vaikka maalaji on molemmilla sama, Lehtinen 
kertoo. Peruskunnostusten jälkeen sato oli vuo-
sina 2017 ja 2018 60 tonnia.

Nostoihin valmistaudutaan auma-
paikkoja parantamalla
Ennen nostoja Lehtinen aikoo vielä käydä auma-
paikat läpi ja tehdä niihin laajennuksia ja vahvis-

tuksia. Tarkoituksena on varmistaa, että rekka 
pääsee hyvin ajamaan auman viereen ja käänty-
mään, vaikka tulisi koviakin sateita. 

Myös aumamateriaalit on katsottava läpi ennen 
nostoja. Lehtisellä on jäljellä vielä toptexejä, joi-
ta hän auman peittoon aikoo käytää, mutta hän 
käyttää aumapeitteenä myös olkea. 

Nostot käynnistellään nostourakoitsijan ja teh-
taan aikataulujen selvittyä. Lehtisen tavoitteena 
kuitenkin on, etteivät nostot jää liian myöhälle, 
jotta nostamaan päästään hyvässä säässä. 

Hyvät esi-
kasvit sekä 
lohkoille teh-
ty rakenne-
kalkitus ovat 
muokanneet 
maarakenteen 
erinomaisek-
si.

Chr. Hyllebergs Vej 9-11  ●  DK-8840 Rødkærsbro  ●  +45 8665 8499  ●  grimme@grimme.dk

DO IT – AND DO IT RIGHT!

Uffe Jensen
Myynti, Suomi
+45 4028 1374
uj@grimme.dk

- kylvöstä nostoon

www.grimme.dk

  

1919 – 2019GOING

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

 2008 GRIMME Maxtron 620

Varastonr. 6047
Ha 2411 EUR 201.000

Grimme 
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 4580 EUR 70.300

 2011 GRIMME Maxtron 620

Varastonr. 7510
Ha 2964 EUR 147.400

 2009 GRIMME Maxtron 620

Varastonr. 7220
Ha 4362 EUR 120.600

Susanna Söderlund
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JYMY-hankkeen kesäkuussa järjestetty ben-
chmarkkausmatka suuntautui Iso-Britanni-
aan. Yhtenä matkakohteena olivat Boothby 

Graffoessa Lincolnshiressä järjestetyt Cereals 

Cereals UK

Maakuopassa voi tutustua paikalliseen maan 
rakenteeseen.

Cereals UK -messuilla on vuosittain yli 450 näytteilleasettajaa.

UK -messut. Cereals UK on suurin peltoviljelyyn 
keskittyvä tapahtuma Iso-Britanniassa. Kaksi-
päiväiseen tapahtumaan saapuu vuosittain noin 
450 näytteilleasettajaa ja arviolta 25 000 osallistu-
jaa. Tänä vuonna kymmenennettä kertaa järjes-
tetty Cereals pidettiin 12.–13.6. Paikalla oli mo-
nia entuudestaan tuntemattomia maatalousalan 
yrityksiä, mutta runsaasti myös tuttuja nimiä, 
kuten Fendt, Amazone, New Holland, Horsch, 
KWS, Syngenta, John Deere ja Bayer. 

Useita hehtaareja käsittävällä näyttelyalueella 
oli omat osastonsa liiketoiminnalle, viljelykas-
vien esittelyruuduille, erilaisille maatalousko-
neille, sadon varastointiteknologialle sekä kyl-
vö-, muokkaus- ja ruiskutusnäytöksille. Lisäksi 
järjestettiin useita seminaareja ja työnäytöksiä. 
Alueella oli suuri maakuoppa, joka havainnol-
listi paikallista maan rakennetta ja veden imey-
tymistä maaperään. Tapahtumassa saattoi myös 
seurata työnäytöksiä miehittämättömillä maata-
louskoneilla. Sää pysyi melko epävakaana koko 
vierailumme ajan. Onneksi alueella oli useita 
suuria telttoja, joiden sisällä saattoi pitää sadet-
ta. Lähes joka teltassa tarjottiin myös jotakin 
syötävää ja juotavaa, joten odottelu pahimpien 
kuurojen välillä sujui mukavasti.  
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Cereals- Direct Drilling Q&A

Cereals näyttelyssä järjestettiin useita eri-
laisia paneelikeskusteluja ja puheita, 
jotka koskivat monia eri maatalouden 

osa-alueita. Yksi mielenkiintoinen tilaisuus 

Miehittämätön traktori.Horsch-ruiskun puomiston mekaaniset jouset 
ja hydrauliikkasylinterit on korvattu paineil-
majärjestelmällä. Gyroskoopilla seurataan 
laitteen kaltevuutta ja puomiston sensorit 
mittaavat sen korkeutta.

Garford riviruisku.Matkan varrella tutustuttiin John Deere 
-liikkeeseen.

koski suorakylvöä. Se järjestettiin eräänlaisen 
”Kysymyksiä ja vastauksia” (Q&A) konseptin 
mukaan. Siinä paneeliin oli valittu kattava katta-
us eri asiantuntijoita ja viljelijöitä, joilla oli oma-
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kohtaisia kokemuksia asiasta. Tilaisuus käyn-
nistyi puheenjohtaja alustuksella teemaan ja 
sen jälkeen yleisön oli mahdollista kysyä mieltä 
askarruttavia kysymyksiä. Ja suomalaiselle tuli 
lievänä yllätyksenä, että kysymyksiä myös tuli. 
Ottaen huomioon, että panelistit olivat monissa 
asioissa hyvinkin eri mieltä, oli yllättävää kuin-
ka sivistyneenä ja hyvälaatuisena keskustelu 
pysyi. Tällaista ei esimerkiksi joka A-talkista voi 
sanoa. Se, että paneelista löytyi monia mielipitei-
tä, vahvistaa myös käsityksen siitä, että kaikki ei 
ole aina niin mustavalkoista ja selvää, vaan mo-
net asiat joudutaan suhteuttamaan useiden rea-
liteettien kautta. Vieläkään ei siis löytynyt yhtä 
ja ainoaa oikeaa tapaa viljellä maata. 

Suorakylvöpaneeli
Suorakylvö Q&A tilaisuuteen oli valittu mm. 
maanviljelijä, joka oli jo vuosikymmeniä harjoit-
tanut suorakylvöä tilallaan. Hän tunnusti kyllä, 
että monia virheitä oli tullut matkan varrella teh-
tyä, mutta niistäkin huolimatta hänen tilallaan 
suorakylvö oli paras vaihtoehto. Hän sanoi, että 
hänen peltonsa ovat nykyään huomattavasti pa-
remmassa kunnossa, kuin mitä ne olivat inten-
siivisen muokkauksen aikana. Hänen mukaansa 
suorakylvö vaatii kuitenkin huolellista suunnit-
telua mm. rikkojentorjunnassa, viljelytoimenpi-
teiden ajoituksessa ja viljelykierrossa. Toisessa 
ääripäässä oli ns. tavanomaista viljelyä harjoitta-
va viljelijä. Hänen syynsä jättäytyä suorakylvön 
ulkopuolelle ja käyttää kyntöä oli rikkapuntar-
pää. Kyseinen kasvi on erittäin suuri ongelma 
Iso-Britanniassa ja sen torjuntaan käytetään suu-
resti voimavaroja. Lisäksi hän pelkää glyfosaatin 
jatkoluvan puolesta, mikä hankaloittaa osaltaan 
rikkakasvien torjuntaa. Kolmas viljelijä oli hen-
kilö, joka oli hitaasti siirtymässä suorakylvöön. 
Hän, päinvastoin kuin edellä mainittu suora-
kylväjä, pyrkii välttämään turhat sudenkuopat 
siirtymällä pienin askelin kohti suorakylvöä. 
Hän oli jo vuosia kierrellyt tiloja, jotka harjoitti-
vat suorakylvöä ja lisäksi pyrkinyt tutustumaan 
saatavilla olevaan suorakylvöä koskevaan kirjal-
lisuuteen. Hän oli vakuuttunut, että suorakylvö 
olisi hänen tilallaan sopiva ratkaisu, mutta ku-
ten muutkin viljelijät, pelkää hänkin glyfosaatin 
kohtalon puolesta. Siksi hän sanoikin säästä-
vänsä vielä kyntöaurat tulevaisuuden varalle. 

Paneelissa mukana ollut neuvoja vakuutti myös 
suorakylvön mahdollisuuksista, kunhan siihen 
siirtyvä on tarpeeksi perehtynyt asiaan ja kan-
nusti myös siihen siirtyviä viljelijöitä vaan suosi-
olla myymään kyntöauransa, jottei tulisi mitään 
hulluja ajatuksia mieleen yön pimeinä tunteina. 
Glyfosaatin jatkolupaan hän toivoi jatkoa ja tä-
hän hänen mielestään tieteelliset perusteet ovat 
riittävät.  

Glyfosaatti, luomu ja brexit puhuttivat
Muissakin esityksissä ja paneeleissa juuri gly-
fosaatin käyttö herätti suurta keskustelua. Mo-
nelle tilalle kyseisen aineen käyttö on hyvinkin 
ratkaisevassa asemassa. Lähinnä puhujat halu-
sivat muistuttaa, että erinäköisten rajoitusten 
ja säädösten pitäisi aina pohjautua tieteelliseen 
näyttöön. Monien mielestä nyt haetaan liikaa 
poliittisia irtopisteitä ja jätetään ongelmat seu-
raavien hoidettavaksi. Kun yleisöstä tuli kysy-
mys luomusta, muistutti muuan panelisti, että 
oli aika, jolloin Iso-Britannia oli 100 prosenttises-
ti luomussa ja tällöin maa näki nälkää. Hän tun-
nusti nurmien tärkeyden viljelykierrossa mutta 
toivoi, että mikäli nurmia pidetään, niin sato 
myös syötettäisiin eläimille. Näin ollen nurmien 
käyttäminen ei olisi kokonaan pois ruuantuo-
tannosta. Luomulla oli tilastollisestikin erilainen 
kehitys, kuin esim. Suomessa. Tähän vaikuttivat 
monet asiat kuten tukimuutokset ja tyytymättö-
myys paikallisen luomun kattojärjestön toimin-
taan. Luomupinta-ala oli paikoitellen jopa laske-
va, mikä juuri Suomeen verrattuna oli erilaista 
(ajalta ennen luomutukien ”jäädyttämistä”). 
Toinen poliittinen aihe, mikä aika ajoin toistui 
puheissa, oli brexit. Vierailun aikana ei vielä 
tiedetty kuka olisi Mayn jälkeen seuraava pää-
ministeri. Keskusteluissa ei välttämättä pidetty 
huonona vaihtoehtona eroa, mutta jonkin sortin 
sopimusta pidettiin maatalouden kannalta vält-
tämättömänä. Paikallinen maatalousministeriö 
oli tehnyt erilaisia laskelmia eri skenaarioista, 
mutta joka välissä haluttiin muistuttaa, että tällä 
hetkellä nämä ovat parhaimmillaankin vain va-
listuneita arvauksia. Näihin kysymyksiin saatai-
siin vastaus vasta myöhemmin. Ja kun kysyttiin 
mitä myöhemmin tarkoittaa, ei sitäkään kukaan 
vielä osannut sanoa. 
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BBRO:n toimipiste sijaitsee Norwichissa Itä-
Englannissa. Tutkimustoimintaa ja koe - 
kenttiä on kuitenkin laajasti ympäri Itä-

Englantia, joka on maan juurikkaanviljelyaluet-
ta. BBRO:n juurikastutkimuksessa työskentele 
yhteensä reilut 20 henkeä. Joukko koostuu hallin-
nosta, tutkijoista, kenttä- ja teknisenpuolen koor-
dinaattoreista ja jatko-opiskelijoista. Yhteistyötä 
tutkimuslaitos tekee erityisesti Nottinghamin 
Yliopiston kanssa. BBRO osallistuu aktiivisesti 
myös Englannissa käytössä olevaan tiedonvaih-
to-ohjelmaan, jossa yritykset pyrkivät kehittä-
mään ja päivittämään toimintojaan yhteistyössä 
yliopistojen kanssa. Tällaisen tiedonvaihto-ohjel-
man kautta henkilöstövaihto yrityksen ja yliopis-
ton välillä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden 
työllistyä suoraan yritysmaailmaan. 

BBRO on tuottoa tavoittelematon tutkimuslai-
tos, jonka ovat perustaneet ja jonka toimintaa 
rahoittavat British Sugar plc (BS) ja viljelijäjärjes-
tö The National Farmer’s Union (NFU). BBRO 
toteuttaa tutkimusta ja tiedonjakamista juurik-
kaanviljelystä. Tarkoituksena on lisätä Iso-Bri-
tannian juurikassokeriteollisuuden kilpailuky-
kyä ja kannattavuutta kestävällä ja ympäristöys-
tävällisellä tavalla. 

Toiminnan rahoitus
BBRO:n perustajajäsenet rahoittavat sen toimin-
taa reilulla 2 milj. punnalla vuosittain, joka kat-
taa noin 80 % koko tutkimuslaitoksen vuosibud-
jetista. Muita tulonlähteitä ovat lajikekoetestaus, 
muut kaupalliset tutkimuskokeet ja projektitoi-
minta.

Budjetista käytetään vuosittain tutkimustoimin-
taan lähemmäs 60 %. Tämän lisäksi tutkimus-
keskuksella on monipuolinen ja tehokas tiedon-

British Beet Research 
Organisation BBRO, 

Englannin Sokerijuurikkaan 
Tutkimuskeskus

jakamiseen keskittynyt ohjelma, johon käytetään 
noin 20 % budjettivaroista ja loput varoista me-
nevät tutkimuslaitoksen hallinnointikuluihin.

BBRO:n toimintaa ohjaa johtokunta
BBRO:n johtokuntaan kuuluu sokeritehtaan ja 
viljelijäjärjestön edustajien lisäksi yliopistojen 
edustajia, BBRO:n edustaja ja erillinen tiedot-
taja. Johtokunta määrittää rahoituksen, mutta 
itse tutkimustoimintaa ja sen suuntaa seuraavat 
kaksi erillistä työryhmää. Toinen työryhmistä 
on keskittynyt pelkästään seuraamaan lajiketut-
kimusta ja toinen muuta tutkimusta. Itse tutki-
muslaitosta johtaa Dr. Vicky Foster ja käynnis-
sä olevia projekteja ja tutkimuksia luotsaavat 
BBRO:n vakituiset vanhemmat tutkijat. 

Tutkimustoiminta perustuu kolmeen 
kokonaisuuteen
1) Crop Progression = Satotason parantami-

nen + sisältää erillisen kokonaisuuden RL 
(Recommended List) = Lajikkeet

2) Crop Stabillity = Kasvinsuojelu
3) Crop Recovery = Noston ja varastoinnin 

tehostaminen. 

Nämä kolme kokonaisuutta sisältävät lukuisan 
määrän erillisiä kokeita ja projektitutkimuksia.
Lajikekokeita on peräti 17 eri lohkolla, näistä 
13 alueelta kerätään satotulokset. Varsinaisten 
sato- ja laatuominaisuuksien lisäksi lajikkeista 
arvioidaan tautienkestävyyttä. Aikaisen kylvön 
aiheuttamaa kukkavarsiriskiä arvioidaan myös 
kokeissa. Lajikelistalla olevien markkinalajik-
keiden satotasot ovat noin 112 t/ha ja sokeripi-
toisuus lajikkeilla on noin 17,4–18,4 %. Korkean 
kukkavarsiriskin takia osaa lajikkeista ei suosi-
tella kylvettäväksi ennen maaliskuun puolta-
väliä. Lehtisairauksista ruosteelle on annettu 
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oma arvionsa eri lajikkeiden osalta. Viljelijöillä 
on mahdollisuus valita Conviso Smart-systeemi 
kasvukaudelle 2020.  

Muita suuria kokonaisuuksia Satotason paran-
tamisohjelmassa ovat lannoituksen seurantaan 
keskittyvät pitkäaikaiset tutkimukset mm. ty-
pen ja fosforin osalta. Lannoitteiden sijoittami-
nen kylvön yhteydessä on ollut tärkeänä osana 
sadon parannusta ja tulosten perusteella sillä 
on myös saatu sadon parannusta noin 5 %. Kas-
vuston tiheyttä ja sen merkitystä satotasoihin on 
seurattu niin koelohkoilla kuin viljelijöidenkin 
peloilla ja tulosten perusteella 100 000 kasvia/ha 
on tae korkeamman satotason saavuttamiseen.

Veden käytön tehokkuuden 
 tutkimiseen panostetaan
Englannissa kuivuus alentaa satoja keskimäärin 
10 prosentilla ja veden käytön tehokuuden tut-
kimiseen on panostettu useassa tutkimuksessa. 
Erityisesti keskitytään juurten ominaisuuksien 
tunnistamiseen ja niiden yhteyteen ravinteiden 
otossa.

Edellisiin tutkimuksiin liittyen ja niihin yhdis-
tettynä on tutkittu maan rakenteen paranta-
mista ja maan orgaanisen aineksen lisäämistä 
karjanlannan käytöllä ja talviaikaisilla maan-
peitekasveilla kuten maanmuokkausretiisillä, 
maanpeitekauralla ja -rukiilla, apilalla ja näiden 
sekoituksilla. Näillä peitekasveilla on saavutettu 
5–10 % sadonlisää juurikkaalla, kun on valittu 
lohkolle sopiva peitekasvi, kylvetty se ajoissa ja 
tuhottu kasvusto hyvissä ajoin, 4–6 viikkoa en-
nen juurikkaan kylvöä. 

Kasvinsuojelututkimus 
Neonikotinoidikiellon myötä kasvinsuojeluko-
konaisuus sisältää useita tutkimuksia, kartoi-
tuksia ja seurantaohjelmia keltaviroosin ja sitä 
levittävien kirvojen seurantaan, ehkäisyyn ja 
torjuntaan liittyen. Lajikejalostuksella haetaan 
kestävämpiä lajikkeita. Viljelijöitä ohjeistamalla 
ja opastamalla pyritään selventämään torjunta-
kynnyksiä ja pienentämään sadonmenetyksiä.

Muita tutkimusaiheita kasvinsuojelun puo-
lella ovat ankeroisen hallinta viljelykierroissa, 
joissa öljykasvien viljely on lisääntynyt. Näissä 
kierroissa on testattu ankeroisten kontrollointia 
saneerauskasvimassan murskaamisella maa-
han tai vastaavan kompostimassan lisäämisellä 
maaperään.

Englannissa juurikkaan lehtisairauksista ruoste 
ja härmä voivat aiheuttaa jopa 20 % sadonalene-
maa ja myöhään korjattavia kasvustoja ruiskute-
taankin jopa kolme kertaa näitä lehtisairauksia 
vastaan. Tutkimuksissa pyritään selvittämään 
sairauksia aiheuttavien sienien vaihtelevuutta 
ja niiden muodostumislähteet. Näin pyritään 
helpottamaan lajikekehitystä ja tarkentamaan 
torjuntatoimia tulevaisuudessa.     

Koesarjoja multapitoisuuden  
pienentämiseksi
Juurikkaiden mukana tehtaalle kulkeutuva mul-
tamäärä on viime vuosina ollut Englannissa, 
tehokkaista nostokoneista ja puhdistuskuormai-
mista huolimatta, noin 350 000 tonnia. Tämän 
määrän pienentämiseksi on perustettu koesar-
joja, joissa selvitetään tilalla tapahtuvan auma-
uksen vaikutusta mullan kuivumiseen ja sen 
kautta parempaan juurikkaan puhdistumiseen. 
Tutkitaan auman peittämisen vaikutusta kuivu-
misprosessiin, sekä mikä on taloudellinen erotus 
säästöillä, joita poistuvalla mullalla saadaan ja 
hävikillä, joita siinä tapahtuva kuivuminen aihe-
uttaa sokerin saantoon. 

BBRO:n koekenttiä on 
ympäri Itä-Englantia.
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Kasvukausi
• 310 vrk maan eteläosissa
• 180 vrk Skotlannissa 
 ◦ 185 vrk Lounais-Suomessa
• Näistä luvuista kasvukausi pidentynyt jopa 

30 vrk 2000-luvulla
• 40–100 hallapäivää vuodessa
 ◦ erityisesti ylänköalueilla, kuten Skot-

lannissa
•  Sademäärä 600–3000 mm vuodessa
	 ◦	 Skotlanti sateisin
	 ◦	 Kaakkois-Englanti vähäsateisin
	 ◦	 Vuosi 2018 poikkeuksellisen kuiva 

myös Iso-Britanniassa

Iso-Britannian 
maataloudesta

Maan käyttö
• 72 % maa-alasta maatalousmaata, josta: 
 ◦ 56 % pysyviä nurmialueita
 ◦ 35 % viljeltyä alaa
• 13 % maa-alasta metsää
• Keskitilakoko 82 ha
• Peltoviljely keskittynyt maan itä- ja eteläosiin
 ◦ 3,2 milj. ha viljaa
 ◦ 1,2 milj. ha heinää
 ◦ 0,7 milj. ha muita viljeltäviä kasveja 

(sis. sokerijuurikkaan)
 ◦ 0,6 milj. ha öljykasveja
 ◦ 0,3 milj. ha kesantoa
 ◦ 0,2 milj. ha vihanneksia
 ◦ 0,15 milj. ha perunaa
• Maan länsi- ja pohjoisosissa pääasiassa karja-

taloutta
 ◦ 34 miljoonaa lammasta
 ◦ 10 miljoonaa nautaa
 ◦ 60 % maataloustuotannon arvosta 

naudoista ja lampaista
• Maataloustuotteiden viennin kokonaisarvo 

25,5 miljardia euroa
 ◦ Alijäämäinen, yli puolet kulutetuista 

elintarvikkeista tuontitavaraa
 ◦ Maatalouden tärkein vientituote on 

viski
 ▫ muodostaa 20 % viennin arvosta

Maatalousmaan keskihinta Iso-Britan-
niassa on 7000 €/ha (Suomessa 2018 
noin 8700 €/ha). Hinnoissa on kui-

tenkin suurta alueellista vaihtelua, esim. Wale-
sissa peltohehtaari maksaa keskimäärin 25 800 €. 
Maatalousmaan hinta on laskenut viime aikoi-
na. Pääasiallisena syynä hintojen putoamiseen 
ovat tuottajahintojen lasku ja brexit. 

Sokerijuurikkaan viljely on keskittynyt maan 
kaakkoisosiin. Samoilla alueilla sijaitsevat myös 
neljä British Sugarin omistamaa sokeritehdas-
ta. Iso-Britannian oma juurikassokerintuotanto 
kattaa noin puolet maan sokerinkulutuksesta. 
Sokerijuurikkaan viljelijöitä on noin 3 000 ja juu-
rikasala vuonna 2018 oli 110 000 ha. Viimeisten 
viiden vuoden keskisato on 75 t/ha. Viimeisten 
kymmenen vuoden aikana sadot ovat nousseet 
keskimäärin 25 prosenttia.

Juurikkaasta viljelijälle maksettava hinta vuo-
delle 2019 on 19,07 £/t. Mikäli sokeriprosentti 

on vähintään 17 %, maksetaan lisähintaa. Jos 
sokeriprosentti on 19 tai yli, maksetaan korotet-
tua 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. Brexi-
tin vaikutusta hintoihin ei osata vielä sanoa.

•

•
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Vuonna 2018 Mark voitti Bayerin #Beet 
150-kilpailun suurimmasta saavutetusta 
lohkokohtaisesta sadosta (109,77 t/ha). 

Mark voitti myös BBRO:n kilpailun parhaasta 
satopotentiaalin hyödyntämisestä (96 % hyö-
dynnetty). Menestyksensä salaisuutena Mark 
pitää maaperän hyvinvointiin panostamista 
sekä erinomaista työtiimiään.  

Maalajina tilalla on pääasiassa hiesusavi, saves-
pitoisuus on 35 prosenttia. Maalaji on alueelle 

Tilavierailu Lincolnshiressä – 
J. S. Means Ltd

JYMY-hankkeen benchmarkkausmatkan aikana vierailimme Mark 
Meansin ja hänen veljensä hoitamalla J. S. Means Ltd -tilalla, 

joka sijaitsee Terrington St Clementin kylässä Norfolkissa. Mark 
veljineen omistaa 240 ha peltomaata, vuokrapeltoa on 80 ha ja 

sopimusviljelyssä 560 ha. Sokerijuurikasta tilalla on 120 h.

tyypillinen, pellot ovat entistä merenpohjaa ja 
sitä ympäröinyttä suoaluetta. 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 kohdis-
tuva paine on mahdollisimman vähäinen.

Juurikaslohko, johon tutustuimme, oli kylvetty 
22.3. Joinakin vuosina juurikaskylvöille on pääs-
ty jo maaliskuun alussa. Kasvustojen sulkeutu-
minen tapahtuu kesäkuun puolivälissä. Lohkol-
la on tehty 3–4 rikkakasviruiskutusta, heinä-elo-
kuun vaihteessa tehdään vielä 1–2 fungisidiruis-

Matkan aikana vierailtiin Mark Meansin ja 
hänen veljensä J.S. Means Ltd -tilalla.

J. S. Means Ltd -tilan torjunta-ainevarasto.
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kutusta. 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. 

Rikkapuntarpää (black grass) on alueella vai-
keasti torjuttava ja yleinen rikkaruoho. Sokeri-
juurikas ja muut keväällä kylvettävät lajit ovat 
tärkeitä rikkapuntarpään kontrolloinnissa. 
Muu toinkin sokerijuurikas on arvokas kasvi 
tilan viljelykierrossa. Jotkut viljelijät ovat joutu-
neet siirtymään syksyllä kylvettävistä vilja- ja 
öljykasvilajikkeista keväällä kylvettäviin, jotta 
rikkapuntarpääongelma pysyisi jotenkin hal-
linnassa. Mark on erityisen huolellinen torju-
essaan rikkoja viljoilla, jolloin rikkakasvipaine 
juurikkaalla on pienempi. Suurimmaksi ris-
kiksi alueen juurikkaanviljelijöille Mark näkee 
keltaviroosi-kasvitaudin. Neonikotinoidikiellon 
myötä monet rapsinviljelijät ovat kiinnostuneet 
sokerijuurikkaasta, jonka viljely on onnistunut 
hyvin ilman neonikotinoidejakin. 

Matkalaiset tutustuivat yhteen tilan juurikaslohkoista.

Kerääjäkasvien sijaan Mark haluaa, että hänen 
viljelemiensä kasvien juuristo on mahdollisim-
man suuri. Maahan muokataan myös olkea ja 
muut viljelykasvien jäänteet eloperäisen ainek-
sen lisäämiseksi. Mark pitää vehnää erityisen 
hyvänä kasvina maan rakenteelle. Myös syys-
ruis 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. Nos-
tokone on neljäakselinen, 6-rivinen ja painaa 60 
t. Maaperän kannalta juurikkaannosto on kaik-
kein haasteellisin työvaihe. Koneet ovat isoja ja 
maaperä voi olla hyvin kosteaa; pahimmassa 
tapauksessa maaperä voi kärsiä vahinkoa, jonka 
vaikutukset kestävät useita vuosia. 

Pidempi raportti benchmarkkausmatkasta on 
luettavissa osoitteessa www.sjt.fi ”JYMY-hank-
keen benchmarkkausmatkan matkakertomus 
12.–15.6.2019”.

Tiina From, Sakari Malmilehto ja Susanna Muurinen
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Valasrannan tanssilavalla Yläneellä jär-
jestettyyn juhlaan osallistui noin 400 
sokerijuurikkaan viljelijää, kuljetusliik-

keiden edustajaa sekä muita alan toimijoita ja 
yhteistyökumppaneita. Juhlakansa nautti kesäi-
sestä illasta, hyvästä ruuasta ja tanssiorkesteri 
Hurman sävelistä. Juhlapuheissa käytiin läpi 
sokeritoimialan mullistuksia kokenutta histori-
aa ja luotiin hieman katsetta tulevaisuuteenkin. 
Toimitusjohtaja Matti Sipilä toivotti vieraat ter-
vetulleeksi juhlimaan suomalaisen sokerin 100 
vuoden taivalta.

Me jalostamme sitä, mitä luonto tuottaa: puh-
taaksi kiteytettyä energiaa ja mielihyvää. Sata 
vuotta energiaa ja mielihyvää on hyvä teema 
yhteiselle juhlallemme. Me uskomme, että so-
keri on elämän suola – monellakin tapaa – ja si-
toudumme tekemään lujasti työtä sen eteen, että 
näin on myös jatkossa, Sipilä korosti. 

Juhlapuheen piti MTK:n puheenjohtaja Juha 
Marttila. Hän nosti esiin hyvän yhteistyön, jota 
alalla on tehty kannattavuuden parantamiseksi. 
Ala on yhdessä ponnistellut juurikkaan viljely-
alan, satotasojen ja kannattavuuden nostamisek-
si. On selvää, että Säkylän tehtaan kilpailukyky 

100-vuotiasta 
sokerijuurikkaan viljelyä 
juhlittiin yhdessä koko 

toimialan kanssa

Suomessa on viljelty sokerijuurikasta yhtäjaksoisesti jo 100 
vuotta. Merkkipaalun kunniaksi järjestetty juhla keräsi koko 

toimialan edustajat yhteen perjantaina 2.8. MTK:n puheenjohtaja 
Juha Marttila korosti juhlapuheessaan alan yhteistyön 

merkitystä ja loi vahvan uskon sille, että suomalaisella sokerilla 
ja sokerijuurikkaan jalostuksella on tärkeä merkitys myös 

tulevaisuudessa. 

paranee, kun volyymeja saadaan lisää. Juurik-
kaan nykyinen hinnoittelu kannustaa lisäämään 
tuotantoa. Uskon, että olemme vähitellen löytä-
mässä työkalut, joilla nykyisten ja uusien vilje-
lijöiden luottamus parempaan tulevaisuuteen 
saavutetaan. Määrätietoista työtä on vain jatket-
tava uupumatta, Marttila sanoi. 

Marttila näkee sokerijuurikkaalla ja sen jalos-
tuksella tulevaisuudessa entistä suuremman 
merkityksen, kun siirrymme fossiilitaloudesta 
kestävään kierto- ja biotalouteen.

Näen, että Säkylän tehdas voisi tulevaisuudes-
sa olla laaja-alainen biojalostamo, joka tuottaa 
ruokaa, rehuja ja biomateriaaleja luoden sekä 
hyvinvointia Suomeen että kestävää kehitystä 
maapallolle. Biotalous on tulevaisuus, Marttila 
visioi.   

Juhlassa kuultiin myös Apetitin terveiset. Apeti-
tin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Simo 
Palokangas valotti sokerijuurikkaan viljelyyn ja 
tuotantoon liittyvää historiaa teollisuuden nä-
kökulmasta ja palasi puheessaan aikaan, jolloin 
Sucros perustettiin. 
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MTK:n puheenjohtaja 
Juha Marttila korosti 
juhlapuheessaan alan 
yhteistyön merkitystä 
ja loi vahvan uskon 
sille, että suomalaisella 
sokerilla ja sokerijuu-
rikkaan jalostuksella 
on tärkeä merkitys 
myös tulevaisuudessa.

Kutsuvieraat nautti-
vat hyvästä ruuasta 
ja juomasta sekä 
lämpimästä tunnel-
masta. 

Tanssiorkesteri 
Hurma sai tanssi-
lattian täyttymään 
vauhdilla, ja tans-
simista jatkettiin 
juhlien päättymi-
seen asti. 

Susanna Söderlund
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Okra-maatalousnäyttely järjestettiin jäl-
leen heinäkuussa Oripään lentokentäl-
lä. Nelipäiväinen näyttely keräsi yh-

teensä 81 130 messuvierasta, joista ainakin 6000 
vieraili osastollamme. Kävijämäärää on helppo 
arvioida hattaran määrästä, joita pyöräytettiin 
päivien aikana viitisen tuhatta. Lisäksi lähes 200 
viljelijää kävi allekirjoittamassa sokerijuurik-
kaan viljesopimuksen tulevalle kasvukaudelle, 
ja Minihillosokerilla valmistettua kuningatarhil-
loakin maisteltiin 17 litran edestä. 100-vuotiaan 
sokerijuurikkaan viljelyn kunniaksi osastollam-
me järjestettiin myös juurikkaan harvennuskil-
pailuja, jotka keräsivät yhteensä noin 80 osallis-
tujaa. 

Sucroksen osastolla riitti 
vilinää Okrassa

Maatalousjohtaja Tero Tanner on erittäin tyyty-
väinen messujen onnistumiseen. 

– Okra on hieno alkusysäys viljelysopimusten 
tekoon ja on hienoa, että jo toisena vuonna pe-
räkkäin lähes kolmannes viljelijöistämme teki 
sopimuksen jo näin aikaisin. Erityisen iloisia 
olemme siitä, että Okrassa sopimuksen tehneistä 
viljelijöistä 40 % myös kasvatti sopimuskokoaan 
vuodesta 2019 vuoteen 2020. Näyttely ja sopi-
mushankinnan käynnistys täyttivät hyvin niille 
asetetut tavoitteet, maatalousjohtaja Tero Tanner 
sanoo.

Viljelykonsulenttimme ahkeroivat Okrassa 
viljelysopimusten parissa.

Hattara on perinteisesti osastomme veto-
naula, ja tänäkin vuonna sitä sai pyörittää 
ahkerasti. Hattarajono taukosi vain perjan-
taina, kun kylmä sää ja sadekuurot verottivat 
kävijöitä.

Leikkimielisessä sokerijuurikkaan harven-
nuskilpailussa palattiin hieman varttu-
neemman väen kesätöihin. Kisassa pääsi 
näyttämään taitonsa niin nopeudessa kuin 
laadussa: mitä tarkemmin harvennettu rivi, 
sen parempi tulos. Suurin osa kisaajista oli 
lapsia, mutta tässä vanha konkari näyttää, 
miten homma silloin ennen hoidettiin. Pit-
kävartinen kuokkakin oli tarjolla, mutta 
hän halusi tehdä työn polvillaan – niinkuin 
silloin ennen.

Susanna Söderlund



 Juurikassarka • Betfältet 2/2019  –  27

Tämän jälkeen siirryttiin ulos katsomaan, 
kun Jussi Knaapi havainnollisti sade-
simulaattorin avulla, miten maaperän 

rakenne ja kasvipeitteisyys vaikuttavat veden 
imeytymiseen. Erilaiset maanäytteet sadetettiin 
ja niiden läpi virtasi vettä läpinäkyviin pulloihin. 
Eturivin pulloihin virtasi pintavalunta, jota maa 
ei voinut imeä ja takarivin pulloihin vesi, joka 
imeytyi maahan. Voimakkaasti muokattu maa, 
jonka pinta oli enimmäkseen paljas ei kyennyt 
imemään vettä ja suurin osa sataneesta vedestä 
poistui pintavaluntana. Sen sijaan olkikatteinen 
maa ja viljapellolta otettu näyte, joissa maan ra-
kenne oli kunnossa, imivät vettä tehokkaasti, 
eikä pintavaluntaa juurikaan muodostunut. 

Viljelykiertokoe
Näytöksen jälkeen siirryttiin SjT:n koeruuduille. 
Ensimmäiseksi SjT:n tutkija Sakari Malmileh-
to kertoi nyt viidettä vuotta jatkuvasta viljely-
kiertokokeesta. Kokeessa testataan erilaisten 
viljelykiertojen vaikutusta juurikkaan satoon ja 
sokeripitoisuuteen. Kierroissa on sokerijuurik-
kaan lisäksi mukana mm. vehnä, herne, ohra, 
rypsi, kaura ja viherlannoitusnurmi. Tiivistäen 
voidaan sanoa, että mikä tahansa kierto antaa 
paremman sadon kuin monokulttuuri ja soke-
rijuurikkaan esikasviarvo esimerkiksi viljalle on 
erinomainen. 

Jussi Knaapi esitteli huhtikuussa, ennen kylvöjä 
tehdyn maaperäskannauksen tuloksia. Skanna-
ukset oli otettu samalta viljelykiertokokeelta, jol-

JYMY-hankkeen 
pellonpiennarpäivä 

Meltolassa

la esittely tehtiin. Skannerilla pystyttiin mittaa-
maan reaaliaikaisesti maan sähkönjohtavuutta, 
pH:ta ja multavuutta (infrapunan avulla). Vilje-
lykiertokokeen lohko oli hyvin tasainen, eivät-
kä eri viljelykierrot olleet, ainakaan toistaiseksi, 
vaikuttaneet suuresti maaperään.
  
Lannoitus- ja viljelyteknisiä kokeita
SjT:n tutkija Marja Turakainen kertoi Fosfix- ja 
Azofix-kokeista, joissa testataan monivuotisesti 
mikrobiologisia lannoitteita. Lannoitteisiin on 
lisätty bakteereita, joiden tarkoitus on parantaa 
kasvin typen- ja kaliuminottoa. Kokeessa tutki-
taan, miten nämä vaikuttavat juurikkaan kas-
vuun ja satoon. 

Sadesimulaattroin avulla havainnollistettiin 
maan rakenteen ja kasvipeitteisyyden vaiku-
tusta veden imeytytmiseen.

Manner-Suomen maaseudun kehittä mis rahastosta rahoitusta saavan 
JYMY-koulutushankkeen kolmas pellonpiennarpäivä järjestettiin 19.6. 

Paimiossa SjT:n tiloissa. Tilat kuuluvat Meltolan kartanolle. Päivä 
alkoi konehallilta, jossa kahvin ja grillimakkaran kera kuunneltiin 

Soilfoodin, Yaran ja KWS:n terveiset. 



28  –  Juurikassarka • Betfältet 2/2019

SjT:n johtaja Susanna Muurinen esitteli rikkipor-
raskokeen. Rikkokoe perustettiin, kun Mega-
lab-tulosten perusteella havaittiin, että useissa 
lehtinäytteissä oli rikinpuutosta. Rikkiporras-
kokeessa testataan erilaisia rikkimääriä sekä eri 
valmisteita. Susanna esitteli myös Typpiporras- 
ja Jaettu typpikkooet, jotka aloitettiin jo 2012. 
Viiden vuoden keskiarvon perusteella voidaan 
sanoa, että jaettu typpikäsittely lisää sadonmää-
rää. Tällä hetkellä testataan, miten lisäysajan-
kohta, käsittelyjen määrä ja käsittelytapa (rae, 
nestemäinen) vaikuttavat satoon. 

Sakari Malmilehto esitteli kylvöaikakokeen, jos-
sa juurikkaat oli kylvetty 17.4., 29.4. ja 13.5. Osal-
le ruuduista oli tehty starttifosforikäsittely ja osa 
kokeesta sai kasvaa alkukasvukauden harson 
alla. Erot eri kylvöajankohtien välillä olivat sil-
minnähden havaittavissa. 

Tiina From

KWS, Conviso
KWS:n edustajat Annariina Kokko ja Sanni Yli-
Puntari kertoivat Conviso-koeruudun ääressä 
Conviso-ruiskutuksista ja vaikutustavoista sekä 
viljelijöiden kuulumisia. Conviso® One on tep-
sinyt rikkoihin ja villijuurikkaaseen pelloilla hy-
vin. Vain pujon torjuminen on aiheuttanut vai-
keuksia. Conviso® One -käsittelyn ja harauksen 
yhdistäminen herätti kysymyksiä kuulijoissa. 
Haraamista ei suositella Conviso® One -ruisku-
tusten välillä, koska se saattaa heikentää Con-
vison maavaikutusta ja lisätä riskiä uusien rik-
kojen taimettumiselle. Jos maa on kuorettunut, 
haraus kannattaa toki tehdä.     

Maaperäskanneri
Lopuksi Jussi Knaapi esitteli maaperäskanne-
rin toimintaa käytännössä. Päivän viimeisenä 
ohjelmanumerona olivat lettukahvit konehallil-
la. Tilaisuus keräsi paikalle noin 70 osallistujaa. 
Tapahtuman videomateriaali ja tilaisuudessa 
esitellyt posterit löytyvät osoitteesta www.sjt.fi. 

Susanna Muurinen esitteli lannoituskokeita.

Maaperäskannerilla pystytään mittaamaan 
maan sähkönjohtavuutta, pH:ta ja multa-
vuutta.
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JYMY-koulutus: Juurikkaan laatu, aumaus ja viljelijän työhyvinvointi

ti 17.9.2019 
Ravintola Myllynkivi (Kivenhakkaajantie, Säkylä)

ke 18.9.2019 
Paimio tai Kaarina (Paimion kaupungintalo, Vistantie 18, Paimio)

Klo 9:00–9:30 Aamukahvi
Klo 9:30–12:30 Koulutus 

Susanna Muurinen, SjT: Mitä laatutiedot kertovat juurikkaan lannoituksesta?
William English, NBR (Ruotsi): Juurikkaan aumauskokeiden tuloksia

Janne Karttunen, Työtehoseura: Viljelijän työssäjaksaminen
Klo 12:30     Lounas

JYMY-pellonpiennarpäivä: Maaperä & nostot

ke 2.10. 
Räpin koetila (Huhdintie 32, Köyliö) 

klo 12–15

Joel Williams (Kanada): Maaperäasiantuntija
Siemenedustajat

Juurikkaan nostonäytöksiä
Tarkempi ohjelma ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

JYMY-koulutus: Maaperäeliöt ja niiden merkitys juurikkaanviljelyssä

Ti 19.11. 
Ravintola Myllynkivi (Kivenhakkaajantie, Säkylä)

Ke 20.11. 
Paimio tai Kaarina 

Jill Clapperton, Kanada
Johannes Tiusanen, SoilScout

JYMY-hankkeen 
loppuvuoden ohjelma
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Sokeritehtaan käyntikausi lähestyy. Ennen 
juurikaskujetusten alkamista on hyvä var-
mistaa kuljetuksen ja lastauksen sujuvuus 

pellolta.

Rumpujen, peltoteiden ja kääntöpaikkojen kun-
nostaminen on tärkeää, jotta juurikaskuljetukset 
toimivat sujuvasti. Jo kuormallinen mursketta 
oikeaan paikkaan voi auttaa liikenteen sujuvuu-
dessa paljon. Raskaiden ajoneuvojen alla paras 
murskeen koko on 50–100 mm, jolla saadaan 
myös lisättyä tien kantavuutta.

Käyntikausi lähestyy liittymät 
ja kääntöpaikat kuntoon

Jos ei ole varmuutta kääntöpaikan tai rummun 
leveyden riittävyydestä, kannattaa olla suoraan 
yhteydessä juurikkaita kuljettavan kuljetus-
liikkeen edustajaan, koska heillä on paras tieto 
mistä ja miten kalustolla pääsee liikkumaan. 
Kuljetusliikkeen edustajilla on myös näkemystä 
minkä kohdan parantaminen auttaa liikennöin-
tiä eniten.

Juurikkaan kuljetusta varten tulee myös huomi-
oida, että kuljetusten on sujuttava sää olosuh-
teista riipumatta. Suomalaiseen syksyyn mah-
tuu monenlaista säätä.

Markus Anttila
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Aumaajan muistilista

AUMAN PAIKKA
• Valitse puhdistuskuormaajalle soveltuva 

aumanpaikka
• Valitse auman paikka niin että se mahdollis-

taa mahdollisimman pitkän ja suoran auman
• Pyri mahdollisimman vähäiseen aumojen 

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

kääntöpaikka
• Ei sähkö- tai puhelinlankoja vaikeuttamassa 

kuormausta
• Suojainen paikka
• Pohjois-eteläsuunnassa, jos mahdollista

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

puhdistuskuormaajalla peitemahdolli-
suutena myös turve ja olki

AUMAA VAIN HYVÄLAATUISIA  
JUURIKKAITA

• Ei pakkasvaurioita, eikä Ritzoktonia vioittu-
neita juurikkaita

• Hyvin listitty
• Kolhiintumaton
• Vähän maata

SUOJAA JUURIKKAAT ENNEN SATEITA 
JA PAKKASIA

• Tuuleta aumaa noston jälkeen muutama 
päivä. Auma on kuitenkin peitettävä välittö-
mästi ennen runsaita sateita ja pakkasia. Peitä 
huppuun, tuuletus auman harjalle.

SEURAA JUURIKKAIDEN SÄILYMISTÄ 
AUMASSA

• Seuraa auman lämpötilaa
• Tuuleta tarvittaessa
• Lisää peitettä, kun ilma kylmenee

PEITTEIDEN POISTO VILJELIJÄN  
VASTUULLA

• Poista peitteet niin, että ne ovat helposti 
 käytettävissä seuraavalla kerralla.

• Varo, ettei kiinnikkeitä tai painoja tule 
 kuormassa tehtaalle.

• Juurikkaiden mukana ei saa tulla tehtaalle 
turvetta, olkea, muovia, sahanpurua ym.

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

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

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

• Aumauksen laiminlyönti aiheuttaa toimituk-
sen siirtymisen vastaanottokauden loppuun.

• Ennen vastaanottoa tarkastetaan, ovatko 
juurikkaat jalostuskelpoisia.

• Aumauskorvauksen saanti edellyttää 
 juurikkaiden huolellista aumausta.

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

• Mikäli aumauksesta tulee kysymyksiä ole 
yhteydessä konsulentiisi.
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5T-tutkimusta on tehty tänä vuonna vain 
Mietoisissa. Koko konsernissa meneillään 
oleva projekti ajettiin 2019 osalta muuten-

kin kevyemmin läpi. Saksassa luovuttiin peit-
tausainepäätöksen osalta koko 5T:stä, koska sa-
totasojen nousuun korvaavilla peittausvalmis-
teilla ei katsottu olevan edellytyksiä. Suomen 
osalta projektissa päätettiin tutkia nimenomaan 
oletettua tehottomamman peittausaineen vai-
kutusta satoon. Mietoisten Hietamäessä, osoit-
teessa Pyhäntie 215 olevalle lohkolle kylvettiin 
Cruiser-peitatun KWS Celestan rinnalle vajaa 2 
hehtaaria Force-peitattua Hilleshögin Chessiä.

Kasvukaudella ei tuholaisongelmia
Kylvöt onnistuivat 5T-lohkolla totutun hyvin ja 
lohko taimettui tasaisesti. Hyönteistorjuntaa oli 
varauduttu tekemään jo ennen rikkaruiskutusta, 
mutta tarvetta sille ei ollut. Ensimmäiseen tank-
kiseosruiskutukseen lisättiin silti dimetoaattia 
kirppojen ja luteiden varalta. Torjunta tehtiin 
koko lohkolle, eikä vain Force-peitatulle juurik-
kaalle. Torjuntaa tehtiin myös kahdessa seuraa-
vassa rikkaruiskutuksessa, mutta suurta tuho-
laispainetta ei ollut. Lude vioitti Force-kasvustoa 
jonkin verran Cruiser-peitattua enemmän. Noin 
10 % taimista kärsi jonkinasteisesta ludevioituk-
sesta kesäkuun lopussa tehdyn laskennan perus-
teella. Luteen toinen sukupolvi vioitti heinäkuus-
sa yhtäläisesti sekä Cruiser- että Force -peitattua 
juurikasta. Juurikaskärpäsestä tai gammayökkö-
sestä ei ollut haittaa kummallekaan.

5T-lohkolla peittausainekoe

Koenostossa suuri satoero
5T-lohkolle tehtiin koenosto viikolla 34 ja sato-
ero lajikkeiden välillä oli huomattava. Cruiser-
peitatun Celestan juurisato nostohetkellä oli 57 
tn/ha (pol-sokeria 9,07 tn / ha). Force-peitattu 
Chess jäi vajaaseen 44 tn/ha satoon (pol-sokeria 
6,7 tn / ha). Viljelijän näkemyksen mukaan ero 
selittyy pääasiassa maalajivaihtelusta, ja Force-
siemenellä kylvetty kaista kärsi kuivuudesta 
huomattavasti enemmän. Ilmiö on aikaisemmil-
ta kuivilta vuosilta tuttu ja peittausaineen hei-
kompaa vaikutusta ei voida satoerosta syyttää. 
Lohkolle tehdään toinen koenosto ennen varsi-
naista sadonkorjuuta, jotta selviää, ovatko elo-
kuun sateet saaneet kuivuudesta kärsineen alan 
parempaan kasvuun ja kirimään satotasossa.

Petri Suvanto

Cruiser.Force.

Vasemmalla Force, oikealla Cruiser.



 Juurikassarka • Betfältet 2/2019  –  33

SjT on viime vuosina testannut juurikkaan 
kasvattamista harson alla kylvöstä juhan-
nukseen välisellä ajanjaksolla. Vuoden 

2019 kokeita suunniteltaessa päätettiin toteuttaa 
sama homma myös tilatasolla ja laajemmassa 
mittakaavassa. Innokas isäntä löytyi Laitilas-
ta ja pienien hankaluuksien jälkeen harson alle 
saatiin n. 1,5 ha juurikasala. Lajikkeeksi valittiin 
KWS:n Smart Renja, koska rikkakasvit haluttiin 
torjua yhdellä Conviso One -ruiskutuskerralla.

Toteutus
Harsottamisessa eniten kustannuksia aiheut-
taa itse harso ja merkittävästi myös työvoiman 
palkkaus. Itse harson kustannus on noin 250 €/
ha alv 0 % (mikäli käytetään vain kerran). Työn 
kustannus riippuu monesta asiasta, kuten työn-
tekijöiden määrästä, tuntitaksasta ja tuntisaavu-
tuksesta. Lähtökohtaisesti materiaalikustannus 
on aina suurempi menoerä.

Työvoiman hintaa isommaksi ongelmaksi koitui 
työvoiman saatavuus. Juurikaslohkon harsotta-
miseen käytettiin naapuritilalta vuokrattuja uk-
rainalaisia. Valitettavasti samoihin aikoihin osui 
myös peruna- ja vihannessesonki, joten pitkäksi 
aikaa ei työvoimaa paikalle saatu ja harson alle 
saatiin vain puolet alun perin aiotusta alasta. 
Työvaihe sujui kuitenkin hyvin ja koelohko oli 
peitetty muutama päivää kylvön jälkeen. Vie-
reen jätetiin vastaava ala peittämätöntä, joka toi-
mi erinomaisena verrokkina.

Kasvukauden aikaisia havaintoja
Juurikkaat saatiin kylvettyä hyvissä ajoin ennen 

Laitilan harsokoe
vappua. Toukokuun alkuun osui kuitenkin kyl-
mä ajanjakso, joka teki jonkin verran hallatuhoja 
luontaisesti hallaherkällä Valkojärven aukealla. 
Pakkanen alensi peittämättömän alan taimiti-
heyttä pahimmillaan noin kolmanneksella pei-
tettyyn verrattuna. Kasvuvauhti peitetyllä oli 
jatkuvasti 2–3 viikkoa peittämätöntä edellä. Tai-
mettuminen harson alla oli lähes 100 %.

Harsotetun juurikasalan ensimmäinen ja ainoa 
ruiskutus tehtiin, kun savikkaa kasvoi 4-lehti-
asteisena mattona rivien välissä. Ruiskutus teh-
tiin annoksella Conviso One 1,0 l/ha + Betanal 
SE 1,0 l/ha. Kiinnitteenä käytettiin Sunocoa 0,5 
l/ha. Ruiskutuksen teho oli lähes täydellinen. 
Savikan lisäksi pellolta katosivat yksittäiset oh-
dakkeet ja pienet pujot. Ohdakepesäkkeisiin ja 
isompaan pujoon ei tehoja saatu.

Luteet tekivät kasvukaudella vioituksia huo-
mattavan paljon. Harson alle ne eivät käytän-
nössä päässeet, mutta vieressä ollut, peittämä-
tön ala oli vioitusta täynnä. Satovaikutus jäänee 
silti melko vähäiseksi.

Koenostossa yllätystulos
Harsokokeen lohko sattui olemaan virallinen 
kasvututkimuslohko, josta viikolla 34 otettiin ko-
enostot. Totuudenmukaisen tuloksen saamiseksi 
virallinen näyte otettiin peittämättömältä alalta 
ja verrokki peitetyltä. Taimiluku oli peittämättö-
mällä 68 000 kpl/ha ja peitetyllä 96 000 kpl/ha.

Näytteiden ollessa kerättynä säkeissään huo-
miota herätti yhteneväinen paino. Virallisissa 
punnituksissa asia vahvistui ja harsokokeen 
hehtaarisadoksi määriteltiin 43,5 tn/ha puhdas-
ta juurikasta, kun peittämättä olleessa sato oli 45 

Harso päällä toukokuun alussa. Tuuli lennätti harsoja kesäkuun puolivälissä.
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tn/ha. Harson alla kasvaneet juurikkaat olivat 
tasakokoisia ja monilukuisempia, mutta massaa 
niissä oli hieman vähemmän.

Sokerisadon osalta harsotettu juurikas oli kui-
tenkin selvästi edellä. Siinä sokeripitoisuus oli 
16,25 ja peittämättömässä 2 %-yksikköä alempi. 
Pol-sokerissa mitattuna ero oli hieman vajaat 
500 kg/ha. Koelohkolta onkin syytä ottaa toi-
nen koenosto ennen varsinaista sadonkorjuuta, 
koska sokerisato on lopulta se tekijä, josta pää-
tellään saavutetut hyödyt.

Petri Suvanto

Kesäkuun lopussa.

Kokoero kesäkuun lopussa.

Kuukausi kylvöstä harso. Kuukausi kylvöstä peittämätön.

Convison teho kesäkuun alussa, ruiskutukses-
ta pari viikkoa.
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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  040 543 6873

Viljelytoimisto  Mirkka Mikola   040 823 5994

Konsulentit Markus Anttila  040 678 5757

 Marika Muntola  040 146 9330

 Petri Suvanto  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 

 Yhteystiedot 



Riko kananmunat kulhoon. Mittaa joukkoon öljy ja 
raastetut omenat. Lisää sokeri. Sekoita tasaiseksi. 
Mittaa joukkoon vehnäjauhot ja leivinjauhe sekä 
kaneli. Kääntele taikina tasaiseksi.

Voitele ja jauhota pitkänomainen leipävuoka (väh. 
1,75 l). Kaada taikina vuokaan ja kypsennä 180-as-
teisen uunin alimmalla ritilätasolla 60–70 minuuttia. 
Kokeile kypsyyttä cocktail- tai varrastikulla.

Kumoa ja jäähdytä kakku.

Vaahdota smetana tai tuorejuusto fariini- ja vanil-
jasokerin kera. Levitä kuorrute jäähtyneen kakun 
pinnalle juuri ennen tarjoilua. Ripottele pinnalle 
kanelisokeria.

Kuorrutettu omenakakku
12 viipaletta

3 kananmunaa
2 dl rypsiöljyä
2 (à 125 g) omenaa raastettuna
4 dl suomalaista Dansukker Taloussokeria
4 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
1 tl kanelia
Vuokaan
voita tai margariinia
korppujauhoja tai mannasuurimoita
Kuorrute
200 g smetanaa tai tuorejuustoa
¾–1 dl Dansukker Fariinisokeria
1 tl Dansukker Vaniljasokeria
Pinnalle
1–2 rkl Dansukker Kanelisokeria


