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Viljelynäkymät vuodelle 2020

S

ucros ja MTKn sokerijuurikkaan neuvotteluryhmä sopivat uuden toimialasopimuksen alkukesästä 2019. Sopimus on historiallinen, koska se on nyt toistaiseksi voimassa
oleva. Tämä tarkoittaa, että kaikkia juurikkaan
viljelyttämiseen liittyviä sopimusasioita ei tarvitse joka vuosi neuvotella. Neuvoteltu sopimus
pitää sisällään hintaratkaisun vuodelle 2020.
Uuden sopimuksen ansiosta viljelysopimusten
teko alkoi vilkkaana jo OKRA maatalousnäyttelyssä kesällä.

Sokerijuurikas on viljelijälle kannattava kasvi
viljellä. Juurikkaan hinta on kilpailukykyisellä
tasolla. Tällä hetkellä keskimääräisillä satotasoilla laskettuna juurikas tuottaa viivan alle n.
500 €/ha enemmän kuin esimerkiksi vilja. Näin
laskettuna kymmenen hehtaarin viljelysopimuksella viljelijä tienaa 5 000 € ja 20 hehtaarin
sopimuksella 10 000 € enemmän kuin esimerkiksi viljalla. Yksityiskohtaiseen viljelyn kannattavuuslaskelmaan pääsee tutustumaan Sucroksen
nettisivuilla osoitteessa www.sucros.fi.
Viljelijän panostaessa viljelyyn, juurikas antaa
hyvän vasteen. Vuosi 2019 on kokonaisuuden
huomioon ottaen erinomainen. Viljelijäkohtainen satoennätys meni rikki. Satakuntalainen
viljelijä tuotti ennätysmäisen 79,5 tn/ha juurisadon. Tällä satotasolla ja 2020 sopimushinnalla
laskettuna, sadon arvo on noin 2 050 €/ha, kun
tähän lisätään juurikasperusteiset tuet, sekä
muut yleiset tuet, kohoaa juurikkaasta saatava
liikevaihto noin 3 000 euroon hehtaarilta.

Vaikka viljelijä ei pääsisi ennätyssatoonkaan,
juurikkaaseen panostettaessa se mahdollistaa
erittäin hyvän kannattavuuden. Tämän lisäksi
on hyvä muistaa sokerijuurikkaan erittäin hyvä
esikasviarvo. Juurikkaan jälkeen kannattaa kylvää esimerkiksi vehnää, joka hyötyy voimakkaasti edellisenä vuotena olleesta juurikkaasta.
Suomi oli edelläkävijämaa Conviso sokerijuurikkaan lanseerauksessa Euroopassa. Conviso
juurikkaan satotaso ei vielä aivan yllä perinteisten lajikkeiden tasolle, mutta ensimmäisen
viljelyvuoden kokemusten perusteella konsepti
on tullut jäädäkseen. Suomen markkinasta ensimmäisenä viljelyvuonna Conviso juurikasta
oli noin 20 %. Tätä kirjoitettaessa ei vielä on varmuutta tulevan kasvukauden siemenmäärästä,
mutta selvää on, että kiinnostus siihen on kasvamassa. Convison avulla viljelijä saa pellostaan
pois mm. juolavehnän ilman edellisenä syksynä
tehtyä glyfosaattiruiskutusta. Tämä helpottaa
viljelijän työtä ja vähentää kustannuksia. Conviso kasvinsuojeluaine vie myös hukkakauran
ja pellolla mahdollisesti olevat villijuurikkaat.
Ruiskutuskertoja on vain kaksi ja ruiskutusikkuna on väljempi kuin perinteisillä aineilla.
Juurikkaan viljely on hyvässä nosteessa, kotimaiselle sokerille on selvä kysyntä ja haluamme
kasvattaa suomalaisen sokerin tuotantoa selvästi nykyisestä tasosta. Viljelyvuosi 2020 lähenee
nopeasti ja tavoitteena on selkeästi nykyistä
isompi viljelypinta-ala.

Tero Tanner
Juurikassarka • Betfältet 3/2019 –
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CONVISO® ONE on Bayerin rekisteröimä tuotemerkki.

SMART RENJA KWS
■■

Hyvä lehtiterveys

■■

Ankeroisia sietävä

■■

Korkea sokeripitoisuus 103% *
Nematode
PROTECT

* Lähde: Lajikekokeet 2017 – 2019, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

KWS SCANDINAVIA A / S
Annariina Kokko
annariina.kokko@kws.com
040 776 8081
suomi.kws-scandinavia.fi
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Sanni Yli-Puntari
sanni.yli-puntari@kws.com
040 750 2507

– Juurikassarka • Betfältet 3/2019

Hallinnollinen listintä
Kirjoittaessani tätä artikkelia on sokerijuurikasta jalostettu
Säkylässä noin kuukauden verran. On ensimmäinen vuosi, kun
Suomessa on käytössä hallinnollinen listintä. Näytteenotossa on
lopetettu käsin listintä ja siirrytty vakioprosenttiin, joka on 3,6 %.
Näytteet pestään vanhaan malliin, jolloin niistä erotellaan multa,
kivet ja muut epäpuhtaudet. Tuloksissa ilmoitettu puhtausprosentti
sisältää vähennykset epäpuhtauksista ja hallinnollisesta
listinnästä.

M

iksi halusimme hallinnollisen listinnän? Useiden vuosien ajan on ollut
erilaisia näkemyksiä näytteenoton
listinnästä ja sen onnistumisesta. Ei ole kahta samanlaista juurikasta eikä listijää, joten vaihtelumahdollisuus on olemassa. Liika listintä pellolle
jää pois. Myöskin eri sokerijuurikaslajikkeilla
on erilainen kanta ja niiden listittävyys pellolla
vaihtelee. Mielestämme silmämääräinen arviointi ei ole enää tätä päivää, erityisesti kun kyseessä on maksun peruste.

MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmä on
esittänyt teollisuudelle jo muutama vuosi sitten
kokeilua hallinnollisesta listinnästä. Perusteena
on ollut, että ei ole tarpeen listiä käsin juurikkaita näytepesulassa. Tulosten vaihtelevuus ei paranna lopputulosta ja lisää spekulointia. Kiinteä
prosentti on kaikille tasapuolinen. Tämän lisäksi
pystytään vähentämään kuluja näytteenotossa.
Saksassa hallinnollisen listinnän prosentti on
3,3 %, Ruotsissa 2,65 % + 1 % vedestä ja Englannissa 6,61 %. Neuvotteluissa Sucroksen kanssa

Juurikassarka • Betfältet 3/2019 –
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päädyttiin 3,6 %:iin, joka otettiin käyttöön tänä
vuonna. Myös vuoden 2020 sopimukseen on kirjattu sama prosentti.
Olen tähän mennessä saanut asiasta kysymyksiä ja kommentteja. Kysymykset ovat pääasiassa
olleet tiedusteluja, otetaanko hallinnollinen listintä vielä erikseen pois puhtaudesta. Ei oteta, se
on jo huomioitu siinä. Kommenttipuolella onkin
sitten ollut värikkäänpää keskustelua, puolesta
ja vastaan. Kaikki viljelijät eivät ole olleet tyytyväisiä omien juurikkaiden puhtauteen ja tämän
takia kyseenalaistavat hallinnollisen listinnän
menetelmänä. Vuonna 2019 korjuuolot ovat olleet hyvin vaihtelevia ja myös alueiden välillä on
ollut eroja. Tehtaan vastaanottaman juurikkaan
puhtaus on tällä hetkellä noin 88 %. Eli, voisi olla
parempikin, koska on kuitenkin puhdistettu juurikas kyseessä. Tässä vaiheessa on kuitenkin vaikea sanoa, mikä on hallinnollisen listinnän vai-

kutus tähän. Tänä vuonna oli myös ensimmäistä
kertaa laajemmin viljelyssä Convisio-lajikkeita.
Näiden listintä on ollut haastavampaa kuin perinteisten lajikkeiden ja naattia on kulkeutunut
tehtaalle. Näytteessä oleva naatti laskee sokeriprosenttia, mutta puhtauteen se ei vaikuta.
Tehtaalta saadun palautteen perusteella viljelijät ovat listineet juurikkaansa hyvin. Huonosti
listityt juurikkaat eivät ole häirinneet prosessia.
Tulevaisuudessa kuitenkin kannattaa keskittyä
edelleen huolelliseen listintään, erityisesti välttää liikaa listimistä. Se aiheuttaa nopeasti useamman prosentin tappioita.
Uskon, että hallinnollisesta listinnästä tulee toimiva menetelmä, vaikka alkukankeutta on ollut
havaittavissa.
Hyvää viljelyvuotta 2020.

Erno Toikka, MTK:n neuvotteluryhmän vpj.

DO IT – AND DO IT RIGHT!

QUALITY
APPROVED
Grimme
Skandinavien

GRIMME Maxtron 620 II
Vuosimalli 2013
Ha 1602

GRIMME Maxtron 620
Vuosimalli 2009
Ha 4362

GRIMME Maxtron 620
Vuosimalli 2011
Ha 2964

GRIMME Rexor 620
Vuosimalli 2018
Ha 861

GRIMME Rexor 630
Vuosimalli 2012
Ha 3554
saat
Roland/Uffe
Ota yhteyttä sen käytetyistä
uk
rjo
ta
hyvän
eista.
Juurikaskon

HOLMER TerraDos T3
Vuosimalli 2007
Ha 4580

GOING

1919

www.grimme.dk
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- kylvöstä nostoon

GRIMME Maxtron 620
Vuosimalli 2008
Ha 2411
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Roland Rosenback
Myynti, Suomi
0400- 433 231
rr@grimme.dk

Uffe Jensen

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

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

Laijkkeet
2020
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Susanna Muurinen ja Marte Römer-Lindroos
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Syksy 2019 tarkkailua!

N

ostokelit tänä syksynä vaihtelivat erittäin hyvistä erittäin huonoihin. Huonojen nostokelien romantiikkaa lisäsi
tieto sadon määrästä, jota ennustetaan tehtaan
suurimmaksi historiansa aikana. Vaihtelevat
olosuhteet noston ja aumauksen aikana edellyttävät viljelijältä pelisilmää, jotta tehtaalle saadaan puhdas ja laadukas sato ja sitä kautta myös
tilipussiin täytettä.

(tai vihreitä) hiuksia aiheutti juurikkaaseen elosyyskuussa kasvaneet lisänaatit, jotka vaikeuttivat suuresti listintää.

Tälle kasvukaudelle saadut uudet Conviso-lajikkeet osoittivat käytännön laajaperäisessä viljelyssä, että lajikkeilla on eroja ja ne käyttäytyvät
eri maalajeilla eri tavalla. Itselläni oli tänä vuonna pelkästään Conviso-lajiketta ja heinäkuulle
asti oli vain hyviä kokemuksia, mutta loppukasvukaudelle tuli myös heikompaa kokemusta. Juurikas on muutenkin herkkä eri stressitekijöille, mutta Conviso tuntui olevan erityisen
herkkä. Kasvu ei konkretisoitunut loppuun asti
samalla tavalla kuin alkukesästä ja harmaita

Sokerijuurikkaan neuvottelukunnan tehtävänä
on mm. juurikkaan vastanoton tarkkailu tehtaalla. Toisin kuin jotkut viljelijät ovat käsittäneet, tänäkin vuonna on neuvottelukunnan koulutettu
jäsenistö vuoroluettelon mukaisesti viikoittain
käynyt tehtaalla tarkkailemassa vastaanottoa
ja juurikaskuormia. Tarkkailussa tarkastetaan
muun muassa, että kuorman brutto- ja nettovaaka näyttävät saman tuloksen samalla kuormalla.
Näytteenotossa tarkastetaan näytteenotto niin,
että tekninen suoritus tapahtuu tehtaan ohjeis-

Aumassa ei koskaan tilallamme ole ollut niin
paljon naattia kuin tänä syksynä, mutta hyvät
nosto-olosuhteet ja 3 viikon aumausaika sekä
Roba puhdistuskuormain tekivät tehtävänsä ja
tehtaalle saatiin yli 90 puhtausprosentin sato.

Terveet juurikkaat.
Juurikassarka • Betfältet 3/2019 –
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tuksen mukaisesti ja näytevaa’at näyttävät oikeaa lukemaa. Näytetilassa tarkastetaan myös, että
näyteastiat ovat puhtaat ennen näytteenottoa.
Pesurista tarkastetaan muun muassa paine, lämpötila ja pesun kesto.
Näytehihnalla tarkastetaan, että näytteet ovat
ok. Eräällä omalla tarkkailuvuorollani käytiin
pitkä keskustelu jäätyneen näytteen käsittelystä
ja voin sanoa, että mitään kotiinpäin vetoa ei tapahtunut kumpaankaan suuntaan! Tosin näyte
osoitti, kuinka tärkeää on nostaa juurikas hyvissä olosuhteissa ja peittää auma heti jäähtymisen
jälkeen. Kyseisellä aumalla ei oltu tehty näin.
Lopuksi tarkastetaan vielä laboratorionäytteenotto ja -käsittely sekä tarkastetaan pakastimien
lämpötilat. Tarkkailun aikana seurataan myös
kuormien odotusaikaa ja yleistä ilmettä tehdasalueella.
Jotta viljelijöiden ei tarvitse toimia huhujen varassa toivon, että ne viljelijät, jotka epäilevät
tarkkailun riittävyyttä tai tasoa, ilmoittavat ha-

Jäätyneet ja pilaantuneet juurikkaat.
lukkuutensa liittyä neuvottelukuntaan omalle
MTK-liitolle. Jokaiselle halukkaalle on varmasti
paikka ja vuoro tarkkailuun.
Hyvää uutta viljeyvuotta
neuvottelukunnan puolesta.

Jari Ruski, puheenjohtaja

EDENHALL.fi
Katsastuskampanja!

Katsastamme koneita nyt
tarjoushintaan 200€
riippumatta siitä, missä päin
Suomea kone sijaitsee.
Varaa käynti Sebastianin kanssa viim. 15.3.2020.
Lisätiedot: edenhall.fi tai 0400235648

Edenhall

Hyvä vaihtokonetilanne!
Katso lisää edenhall.fi tai vervaet.nl

huolto

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

UUSI
HUIPPUSATOISA
LAJIKE
*2017-2019

HOPLARZ
• Erittäin suuri juurisato (103*)
• Erittäin hyvä sokerisato (102*)

UUTUUS!

• Hyvä taimettuminen
• Iso lehtien pinta-ala, vähemmän rikkaruohoja
• Hyvä juuren muoto

MariboHilleshög · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Ole Lauridsen tlf. +45 2211 2221 · ole.lauridsen@mariboseed.com

Juurikasisännän rivit

Vuoden juurikasisännän
odotukset ennätyssadosta
täyttyivät
Viljelykierto on suunniteltu Lehtisen tilalla tarkkaan ja maanparannukseen
on panostettu. Kun kohdalle osui vielä sääolosuhteiltaan erinomainen
kasvukausi, ennätysmäisen sadon ainekset olivat kasassa. Tilalla päästään nyt
ensimmäistä kertaa yli 60 tonnia hehtaarilta keskisatoon.

L

ehtisen tilalla on aina saatu juurikkaasta
hyvä sato, sillä maat ovat juurikkaan viljelyyn ihanteelliset. Aiempi ennätyssato on
vuodelta 2014, jolloin keskisato oli 58 tonnia hehtaarilta. Nyt kun kaikki kasvukauden juurikkaat
on nostettu, näyttää tämä ennätys rikkoutuvan
selkeästi.
– Juurikas pääsi viljelykierrossa tänä vuonna parhaille peltolohkoillemme ja odotin näiltä parhailta lohkoilta vähintään 70 tonnin hehtaarisatoa.
Tämä toteutui: tähän mennessä tehtaalle toimitettujen juurikkaiden keskisato on ollut 72 tonnia
hehtaarilta, Lehtinen kertoo.
Hän ennustaa kaikkien lohkojen keskisadon laskevan noin 65 tonniin hehtaarilta, mikä on sekin
reilusti yli valtakunnallisen viiden vuoden keskisadon ja Lehtisen tilan oman ennätyksenkin.
Myös juurikkaan puhtaus on ollut yli keskiarvon.
Tähän mennessä tehtaalle toimitettujen kuormien
puhtausprosentti on 91,1%. Ropa-puhdistuskuormain on toiminut hyvin kuormauksessa.
Sokeripitoisuus jo toimitetuissa kuormissa on ollut 16,6 % eli vastaa tehtaalle toimitettujen juurikkaiden sokeripitoisuuden keskiarvoa.

Menestyksen avaimina pitkä kasvu
kausi ja maahan panostaminen
Ennätyssadon tärkeimpinä tekijöinä Lehtinen pi-
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tää pitkää kasvukautta, tasaista kasvustoa ja maarakenteeseen panostamista.
– Kulunut kasvukausi on vahvistanut käsitystäni
siitä, että savimaa on juurikkaalle paras kasvualusta, Lehtinen kertoo.
Myös kuminan erinomaisuudesta juurikkaan esikasvina saatiin ennätyssadon myötä vahvistusta.
Parhaan sadon tänä vuonna tuottaneelle lohkolle tehtiin täydennysojitus vuonna 2002, jonka
jälkeen siihen kylvettiin kuminaa. Kuminan sadonkorjuun jälkeen 2017 lohkolle tehtiin lannoitus karjanlannalla ja sen jälkeen siihen kylvettiin
ruista. Vuonna 2018 lohkolle kylvettiin syysruista
ja sen jälkeen pellolle tehtiin rakennekalkitus.

Nostojen sujuvuuteen panostettu
Nostot aloitettiin tänä vuonna 29.9. Ensimmäisessä erässä nostettiin noin puolet juurikkaista, ja toinen puolikas nostettiin noin kuukautta myöhemmin, 25.10. Maa oli nostojen aikaan kostea, mutta
nosto sujui hyvin, kun rengaspaineet oli asetettu
nosto-oloihin sopiviksi. Erityisesti kostealla maalla rengaspaineen merkitys korostuu, jotta kone
kulkee eikä pelto vioitu.
Lehtinen on panostanut myös siihen, että pellolla
ei ole esteitä nostotyötä häiritsemässä.
– Olemme raivanneet muun muassa kaikki tolpat

Lehtisen tilalla päästään ensimmäistä kertaa yli 60 tonnin keskisatoon.
ja kivet pois pellolta, jotta nostokone voi keskittyä vain ajamiseen eikä esteiden väistelemiseen.
Tämä nopeuttaa nostotyötä huomattavasti, Lehtinen kertoo.
Lehtinen teettää nostotyön urakointina. Yhteistyö
urakoitsijan kanssa on sujunut hyvin ja nostojen
aikataulu on ollut helppoa sovittaa naapuritilojen
aikataulujen kanssa yhteen. Vaikka urakoinnista
tulee kustannuksia, Lehtinen pitää palvelun ostamista kannattavana:
– Vaikka meilläkin on melko isot juurikaspintaalat, pidän noston ostamista kuitenkin kannattavana, sillä koneiden pääomaa ja huoltoa ei tarvitse silloin ottaa omalle kontolle, hän sanoo.

Tulevalle kasvukaudelle tiheämpi
kylvöväli
Jos tulevalla kasvukaudella päästään kylvämään
yhtä aikaisin kuin tänä vuonna, Lehtinen aikoo
kokeilla tiheämpää kylvöväliä.
– Kesällä järjestetty JYMY-hankkeen benchmarkausmatka Iso-Britanniaan sai pohtimaan
tiheämpää kylvöväliä ja ainakin tällä kasvukaudella se olisi toiminut. Jos ensi vuonna on odotet-

tavissa yhtä pitkä kasvukausi, kylvämme juurikkaan 18-19 senttimetrin välille 21 sijaan, Lehtinen
kertoo.
Lyhyemmällä kylvövälillä juurikas ei pääse kasvamaan niin isoksi ja kasvusto saadaan tasaisemmaksi.
Toinen merkittävä uudistus tulevalle kasvukaudelle on sääasemien hankkiminen ainakin kauempana oleville peltolohkoille. Näin kasvukauden töitä pystyy paremmin suunnittelemaan eikä
tarvitse esimerkiksi ajaa täyden tankin kanssa
pellon laidalle toteamaan, ettei sää olekaan sopiva ruiskutuksille.
Muuten tulevalle kasvukaudelle ei ole suunnitteilla muutoksia. Juurikas kylvetään pääasiallisesti samoille lohkoille, sillä tänä vuonna oli kaksivuotisen viljelykierron ensimmäinen vuosi.
– Lopuksi haluan kiittää hyvästä kasvukauden
tuloksesta urakoitsijaamme, Ropa-kuljetusrinkiä,
SjT:tä, konsulentteja sekä muita taustavaikuttajia
ja yhteistyöverkostoa. Yhdessä olemme vahvempia!

Susanna Söderlund
Juurikassarka • Betfältet 3/2019 –
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NANDI

NANDI
• Sileä ja suurikokoinen juurikas
- Pienempi multaprosentti
• Erittäin korkea juurisato
• Erittäin satoisa ankeroislajike

www.sesvanderhave.com

Harri Louramo 050 323 3223
harri.louramo@sesvanderhave.com

Sokerin tuotantomäärä
ylitti odotukset
Säkylän sokeritehtaan käyntikausi päättyi hieman
joulukuun puolivälin jälkeen. Suotuisa kasvukausi
ja elokuussa tehdyt koenostot antoivat odottaa
erinomaista sokerijuurikassatoa, mutta lopullinen
sokerintuotannon määrä ylitti vielä nämäkin odotukset.

S

okerijuurikkaasta saatiin tällä kasvukaudella erinomainen sato. Lehden mennessä
painoon käyntikausi oli juuri päättynyt, ja
tehtaalle saapuneen multaisen juurikkaan keskisato oli n. 47-48 tonnia hehtaarilta. Viiden vuoden keskisato 38 tonnia hehtaarilta ylittyi siis
reilusti.
Tehtaalla kaikki on sujunut hyvin ja juurikkaan
leikkausvauhti on pysynyt tasaisena. Juurikas
oli käynnin alussa erittäin hyvälaatuista, mutta
käynnin loppumetreillä juurikkaan laatu heikkeni, johtuen aikaisemmista kovista pakkasista.
Tämä vaikutti myös tehdasprosessiin.
Sokeripitoisuus on ollut hyvällä tasolla.
– Tehtaan puolesta käyntikausi on sujunut mallikkaasti. On erittäin hieno asia, että juurikkaasta
saatiin tänä vuonna näin erinomainen sato ja saimme
paljon juurikasta tehtaalle, tehdaspäällikkö Veli-Pekka Salonen sanoo.

Tehtaalle saapuneen juurikkaan puhtaus on ollut keskimäärin noin 87 %. Lopulliset laatuluvut
selviävät tammikuun alussa.

Välikaudella toteutetut muutokset
toimivat hyvin
Välikaudella tehdyistä investoinneista suurin on
uusi leikepuristin. Viime käynnin lopussa vanha
leikepuristin hajosi kokonaan, ja se on nyt korvattu uudella, vastaavan kokoisella puristimella. Laite on kooltaan iso ja sen asennus pieneen
sisätilaan oli melko haastavaa, mutta osaava
henkilöstö sai haasteet hyvin voitettua. Uusi leikepuristin on toiminut käynnin aikana hyvin.
Välikauden aikana toteutettiin myös iso toiminnallinen muutos, kun kaikki tehtaan valvomot
yhdistettiin yhteen keskusvalvomoon. Keskusvalvomoon tehtiin remontti, jotta puitteet saatiin kuntoon suuremmalle näyttöruutu- ja henkilömäärälle.

Susanna Söderlund
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SMART JOHANNA KWS
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■■

Korkea sokeripitoisuus 105% *

CONVISO® ONE on Bayerin rekisteröimä tuotemerkki.

Nematode
PROTECT

* Lähde: Lajikekokeet 2017 – 2019, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus
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040 776 8081
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Sucros ja Viljelijän Avena
Berner yhteistyöhön
viljelijähankinnassa
Sucros ja Viljelijän Avena Berner ovat aloittaneet yhteistyön
sokerijuurikkaan viljelijähankinnassa. Tavoitteena on kasvattaa
juurikkaan pinta-alaa tulevalle kasvukaudelle vähintään 2000
hehtaarilla. Yhteistyö tuo viljelysopimusten tekoon ja uusien
viljelijöiden hankintaan avuksi yhdeksän asiantuntijamyyjää.

V

iljelijän Avena Bernerin asiantuntijamyyjät tekevät viljelysopimuksia sekä
nykyisten että uusien sokerijuurikkaan
viljelijöiden kanssa. Sucroksen maatalousosasto
jatkaa sopimushankintaa ja keskittyy erityisesti
uusien viljelijöiden sopimushankintaan. Viljelyneuvonta jatkuu Sucroksen viljelykonsulenttien
toimesta tuttuun tapaan.
Viljelijän Avena Bernerin asiantuntijamyyjät
ovat yhteydessä myös nykyisiin sokerijuurikkaan sopimusviljelijöihin viljelyvuoden 2020
viljelysopimuksen osalta jo syksyn aikana. Yhteistyön tavoitteena on myös tavoittaa entistä
suurempi joukko potentiaalisia viljelijöitä jo viljelyvuodelle 2020.
– Yhteistyön avulla saamme enemmän kontakteja
vuoden aikana sekä nykyisiin että potentiaalisiin uusiin viljelijöihin. Tämä on yksi lisäpanostus työssä,
jolla haemme tavoittelemaamme kasvua, Sucroksen
maatalousjohtaja Tero Tanner sanoo.
Sucros ja Berner ovat tehneet yhteistyötä jo
vuosikymmenien ajan monipuolisesti muun
muassa kasvinsuojeluaineiden toimittamisessa
ja siemenlogistiikassa. Nyt yhteistyö laajenee
viljelysopimusten tekemiseen. Viljelijän Avena
Berner keskittyy ensisijaisesti sopimusten te-

Avena Bernerin asiantuntijamyyjät tekevät
viljelysopimuksia sokerijuurikkaan viljelijöiden kanssa.
koon nykyisten sopimusviljelijöidemme kanssa.
Tavoitteena on saada viljelijä kasvattamaan sopimustaan.
– Strategiamme on olla viljelijälle luotettava ja asiantunteva kumppani, ja olemme panostaneet vahvasti
kasvinviljelijöihin myyntityössämme. Sokerijuurikkaan viljelijät panostavat valtavasti viljelyyn, joten
yhteistyö Sucroksen kanssa istuu hyvin omaan strategiaamme, Bernerin osastonjohtaja Kalle Erkkola
sanoo.

Susanna Söderlund
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Muutoksia sokerijuurikkaan
kasvinsuojelussa 2020
EU:n komissio päätti kieltää toukokuussa 2019 kaksi
sokerijuurikkaalle hyväksyttyä tehoainetta, desmedifaamin
ja dimetoaatin, sekä siementen peittauksessa käytetyn
tehoaineen tiraamin lokakuussa 2018.

K

asvinsuojeluainerekisterissä on kolme
desmedifaamia sisältävää rikkakasvien
torjuntaan hyväksyttyä valmistetta: Betanal Expert EC, Betanal Progress SE ja Betasana
Duo SC. Dimetoaattia sisältäviä juurikaskärpäsen torjuntaan hyväksyttyjä valmisteita kasvinsuojeluainerekisterissä on kaksi: Danadim Progress ja Perfektion Top.
• Betanal Expert EC, Betanal Progress SE ja
Betasana Duo SC, myynti ja varastointi
päättyy 30.4.2020. Valmisteita saa käyttää
1.7.2020 asti.
• Danadim Progress ja Perfektion Top,
myynti ja varastointi päättyy 31.12.2019.
Valmisteita saa käyttää 30.6.2020 asti.
• Koska valmisteiden käyttö päättyy, on
syytä huolehtia, että valmisteet käytetään
1.7.2020 mennessä. Jos näitä kasvinsuojeluaineita jää kuitenkin jäljelle, ne on toimitettava ongelmajätteiden keräykseen.

Miksi näiden tehoaineiden käyttö
kiellettiin?
EFSAn yhteenvedon mukaan desmedifaamin
käytöstä aiheutuu riskiä nisäkkäille ja linnuille.
Ei myöskään voitu sulkea pois tehoaineen hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia. Osa
tehoaineen aineenvaihduntatuotteista on luokiteltu perimään (DNA) vaikuttaviksi ja mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi. On mahdollista, että
kuluttajat altistuvat niille jäämien kautta.
EFSAn yhteenvedon mukaan dimetoaatin käytöstä aiheutuu suuri riski nisäkkäille, hyödylli-

sille niveljalkaisille ja mehiläisille. Jos ravinnossa on jäämiä dimetoaatista ja sen aineenvaihduntatuotteesta ometoaatista, niiden on todettu
aiheuttavan kuluttajille riskiä. Ometoaatilla on
todettu olevan perimään vaikuttavia ominaisuuksia. Lisäksi ei voida sulkea pois valmisteen
levityksen ja käsittelyn yhteydessä aiheutuvaa
riskiä työntekijöille, sivullisille.

Käyttökielto tulee voimaan seuraaville
valmisteille vuonna 2020
Tirama
EU:n komissio kielsi siementen peittauksessa
käytetyn tehoaineen tiraamin lokakuussa 2018.
Tiraamin käyttökielto tulee voimaan 31.1.2020,
joten tiraami jää pois kevään 2020 juurikkaan
siementen peittauksesta. Tiraamin käyttö kiellettiin, koska sen käytön siementen peittauksessa
katsottiin aiheuttavan suuren riskin linnuille ja
nisäkkäille.
Tilt 250 EC, Armure, Bolt XL, Maatilan Propikontasoli ja Maatilan Propikonatsoli 2
EU:n komissio kielsi propikonatsolia sisältävien
valmisteiden käytön lokakuussa 2018. Tilt 250
EC:n, Armuren, Bolt XL:n, Maatilan Propikonatsolin sekä Maatilan Propikonatsoli 2 varastointi
ja käyttö päättyy 19.3.2020. Tämä tarkoittaa, että
niitä ei saa käyttää enää juurikkaalla kasvitautien torjuntaan kasvukaudella 2020.
Reglone
EU:n komissio on viime syksynä kieltänyt kasvinsuojeluaineiden tehoaineista dikvatin. Sitä
ei saa käyttää enää 4.2.2020 jälkeen juurikkaalla
rikkakasvien torjuntaan.

Marja Palomäki
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Sallitut viljelykasvit
juurikkaan jälkeen vuonna
2020
Tukesin myöntämän poikkeusluvan ehdoissa on
määritelty, että sokerijuurikkaan jälkeen seuraavana
vuonna ei samalle alalle saa kylvää/istuttaa
viljelykasveja, jotka houkuttelevat pölyttäviä hyönteisiä.

T

oisin sanoen peruslohkolla tai sen osalla
(kasvulohkolla), jolla on viljelty vuonna
2019 sokerijuurikasta, jonka siemen on
peitattu Cruiserilla, Gaucholla tai Poncho Betalla, ei saa vuonna 2020 kylvää viljelykasveja, jotka houkuttelevat pölyttäjiä.
Siemenpakkauksen myyntipäällysteen käyttöohjeita tulee noudattaa samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina.

Viljelykasvit, joita SAA VILJELLÄ
sokerijuurikkaan jälkeen vuonna 2020
- Viljat (kevät-/syysvehnä, ohra, kaura, ruis,
ruisvehnä, spelttivehnä)
- Heinäkasvit (mm. timotei, nadat, raiheinät,
koiranheinä, ruokohelpi)
- Kumina
- Herne
- Maissi
- Sokerijuurikas
- Punajuuri
- Porkkana
- Lanttu
- Nauris
- Selleri
- Purjo
- Kaalit
- Peruna
- Sipuli

Viljelykasvit, joita EI SAA VILJELLÄ
sokerijuurikkaan jälkeen vuonna 2020
Saneerauskasvit
- Öljyretikka, sinappi, muokkausretiisi, samettikukka ja niiden seokset
- Rypsi
- Rapsi
- Sinappi
- Camelina (kitupellava)
- Härkäpapu
- Pavut
- Pellava
- Tattari
- Hamppu
- Apilat
- Mailaset
- Mesikät
- Lupiinit
- Virnat
- Vuohenherne
- Linssi
- Auringonkukka
- Hunajakukka
- Avomaan kurkku
- Kurpitsat
- Mansikka
- Mesimarja
- Vadelma

Marja Palomäki
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Tukes myönsi poikkeusluvan
myös kasvukaudelle 2020
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi 24.10.2019
Sucrokselle poikkeusluvan Cruiser-, Gaucho- ja Poncho Beta
-valmisteille sokerijuurikkaan siementen teolliseen peittaukseen
kirppojen, luteiden, juurikaskärpäsen ja maatuholaisten torjumiseksi.

T

änä syksynä myönnetty uusi poikkeuslupa koskee keväällä 2020 kylvettäviä
juurikkaan siemeniä. Poikkeuslupa on
voimassa 7.2.-16.6.2020 välisenä aikana ja se kattaa siten kevään 2020 sokerijuurikkaan kylvöt.
Myönnetyllä poikkeusluvalla on erittäin suuri
positiivinen merkitys sokerijuurikkaan viljelylle, sillä muita yhtä tehokkaita peittausaineita ei
ole vielä juurikkaalle saatavilla.
Vuonna 2021 saa juurikkaan jälkeen viljellä vain
viljelykasveja, jotka eivät houkuttele mehiläisiä
Poikkeusluvan muihin ehtoihin kuuluu, että
sokerijuurikkaan viljelyä seuraavana vuonna,
toisin sanoen vuonna 2021, ei samalle peruslohkolle tai sen osalle (=kasvulohko) saa kylvää pölyttäjiä houkuttelevia viljelykasveja.

Ei peittausta.

Myyntipäällysteen käyttöohjeita noudatettava
Käyttöohjeet ovat pysyneet samana. Mm. Cruiser- tai Poncho Beta -valmisteella peitattua siementä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla.
Toistuvan käytön rajoitus on voimassa Poncho
Betalla, valmisteella peitattua siementä saa kylvää joka toinen vuosi samalle kasvulohkolle tai
vaihtoehtoisesti sokerijuurikkaan siementä saa
kylvää kahtena vuonna peräkkäin samalle kasvulohkolle, minkä jälkeen on pidettävä kahden
vuoden tauko.

Cruiser peittaus.

Cruiser-, Gaucho- ja Poncho Beta -valmisteiden
käyttöohjeet löytävät osoitteesta: https://tukes.
fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet/hyvaksytytvalmisteet/poikkeusluvat-hatatilanteissa

Marja Palomäki
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Conviso -viljelijäkokemukset:
Ansio Mikko, Paimio

K

asvukausi oli perinteiseen verrattuna todella helppohoitoinen. Ruiskutusikkuna
oli laajempi, jolloin ei tarvinnut olla niin
tarkka ajankohdan suhteen. Torjuntatehot olivat
todella hyvät, mm. savikka, juolavehnä ja peltopähkämö menivät 100 prosenttisesti. Vain ohdake lähti uudelleen kasvuun, vaikka oli jo ihan
kuollut, ja pujo jäi jäljelle, mikä olikin tiedossa.
Muutamalla lohkolla on ollut villijuurikasongelma. Näille lohkoille ei olisi voinut laittaa perinteistä lajiketta lohko tuli aivan puhtaaksi villijuurikkaista kahden ruiskutuskerran taktiikalla.
Kaksi ruiskutuskertaa on tarpeen myös kestorikkakasvien kannalta, jotta päästään näihin hyviin
torjuntatehoihin.
Sato on arvioituna, sillä kaikki juurikkaat eivät
ole vielä tehtaalla, vähän pienempi kuin perinteisillä lajikkeilla, mutta onhan sen jalostus vielä

vaiheessa. Juuren muodosta varsinkin huomaa
tämän, sillä se ei ole muodoltaan niin sileäpintainen kuin perinteisten lajikkeiden juuret, joten
uurteisiin jää multaa enemmän.

Muita huomioita:
Huonoin puoli Convisossa oli listinnän hankaluus laajan naatin takia, minkä takia piti listiä
enemmän ja siitä tuli satotappioita. Juurikkaista, joihin syystä tai toisesta jäi naattia, sai Ropan
puhdistuskuormain osan jäljelle jääneestä naatista poistettua.
Jatkan seuraavalla kasvukaudella pelkällä Convisolla, koska ruiskutus on paljon helpompaa.
Yhdistelmäviljelyssä (Conviso + perinteinen)
joutuu pelaamaan enemmän mm. ruiskun pesun ja kaksien eri aineiden kanssa. Koin KWSkonsulenttien käynnit todella hyviksi.

Conviso -viljelijäkokemukset:
Cavén Olli, Hauho

K

asvukausi oli yleisesti hyvä ja kasvinsuojelua ajatellen ruiskutukset menivät
nappiin. Tehot olivat todella hyvät, jopa
niin hyvät, että jäi pohtimaan olisiko tehot olleet
riittävät myös yhden ruiskutuskerran taktiikalla.
Sato on karkeasti arvioiden, sillä kaikki juurikkaat eivät ole vielä tehtaalla, samalla tasolla perinteisten lajikkeiden kanssa.

Muita huomioita:
Kukkavarsia oli kyseisessä lajikkeessa liikaa
ja laajan naatin takia listintä oli epätäydellistä.
Lohkolla oli myös viljelijäkokeissa toisen jalostajan Conviso-lajiketta ja siinä oli todella selkeä
naatti, oikein valioyksilö juuren muotoa myöden.
Kyllä tässä näkee tulevaisuutta, mutta edelleen
jatkan viljelyä molemmilla lajikkeilla (Conviso +
perinteinen).

Marika Muntola
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Sune Berghällin
38 makeaa työvuotta
Sucroksen pitkäaikainen tuotantojohtaja ja entinen Säkylän
tehtaanjohtaja Sune Berghäll siirtyy eläkkeelle. Sune ehti työskennellä
sokeritoimialalla kahta viikkoa vaille 38 vuotta. Hän on ollut
mukana useissa eri projekteissa, ollut aitiopaikalla sokeriyritysten
yhdistymisessa ja tehtaiden sulkemiseen liittyvissä organisoinneissa
sekä johtanut suomalaista sokerituotantoa usean vuoden ajan.

S

une Berghäll aloitti Suomen Sokerin palveluksessa 15.1.1982. Tuolloin Oy Juurikassokeri Ab oli juuri liittynyt yhteen Suomen
Sokerin kanssa, ja Sune aloitti työuransa Suomen
Sokerin Naantalin tehtaalla sivutuoteosastojen
käyttöpäällikkönä. Sivutuoteosastoihin kuului
Naantalin tehtaan leikekuivaamo sekä kuivaamolaitos Kemiönsaaressa. Leikekuivaamossa
kuivattiin kesällä ruohoa ja tehtiin viherrehua.
Sivutuoteosastolla tehtiin myös AIV-säilöntäliuoksen sekoitusta ja astiointia.
– Siellä sekoitettiin muurahaishappoa ja etikkahappoa, joka astioitiin 30 litran muovipurkkeihin ja toimitettiin viljelijöille. Sokerin kanssa tällä ei ollut mitään tekemistä, vaan tehtaalle oli keksitty välikaudelle
sopivaa toimintaa. Tehtaan sijainti oli hyvä säilöntäliuoksen tekemiseen, Sune kertoo.
Käyntikauden aikana Sune työskenteli sokerintuotannon parissa jo heti uransa alusta lähtien.
Vuonna 1985 Sune siirtyi Salon tehtaalle laboratoriopäälliköksi. Tehtävät muuttuivat ja laajenivat vuosien varrella, kun organisaatiota uudistettiin aina henkilöiden eläköityessä. Tuotannon
töistä hän siirtyi tutkimus- ja kehityshommiin
sokeritekniseen ryhmään 90-luvulla. Näitä töitä
Sune teki parin vuoden ajan ja keskittyi pääasiassa juurikastehtaiden tutkimukseen ja kehitykseen. Tuona aikana otettiin käyttöön ensimmäiset laatujärjestelmät ja tehtiin ISO 9000 –sertifiointi. Tätä projektia Sune oli vetämässä.

Sucroksen toimitusjohtaja Matti Sipilä kiittää Sune Berghälliä pitkäaikaisesta SjT:n
hallituksen jäsenyydestä.
90-luvun lopussa Sune siirtyi ensimmäisen kerran Säkylän tehtaanjohtajaksi. Tuolloin pesti jäi
lyhyeksi, sillä juurikastehtaiden henkilöstö ulkoistettiin ABB:lle eikä tehtaanjohtajan tehtävää
ollut enää ollenkaan. Tehdasta edusti paikallisesti tuotantopäällikkö.
– Meitä jäi silloin vain hyvin pieni porukka Sucroksen puolelle, kun tehtävänä oli seurata ABB:n toimintaa ja vastata investoinneista. Minulle tuli titteliksi
uusteknologiapäällikkö, ja vastuullani oli löytää keiJuurikassarka • Betfältet 3/2019 –
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Hilleshögin lajikkeet
Hilleshögs sorter
2020

Valitse lajikkeet,
joilla on hyvä juuren malli,
ovat helppoja listiä ja nostaa.
Välj sorter som har en fin
betform, är lätta att blasta
och ta upp.
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•
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Mustang
Hyvin satoisa lajike, jolla on erityisen hyvä juuren malli.
Ei herkkä muodostamaan kukkavarsia, kokemuksia viideltä vuodelta.

Gallop
• Ankeroisen sietävä lajike, joka pärjää mainiosti tavanomaisiin
lajikkeisiin verrattuna myös puhtaassa maassa
• Iso ja hyvin peittävä naatti.

Fortnox
• Uusi hyvin satoisa ankeroisen
sietävä lajike, markkinoilla jo Ruotsissa
• Erityisen hyviä koetuloksia
ankeroisen saastuttamassa
maassa

Lisätietoja

Paikallinen edustajamme Henrik Svärd
uh/tel 0400 465 009
ähköposti/e-post: henrik.svard@sci.fi

noja toiminnan tehostamiselle tekniikkaa hyödyntämällä, Sune kertoo.
Tässä tehtävässä Sune oli silloin, kun Danisco
osti Cultorin. Sitten alkoi yhteistyö Daniscon kehittämisosastojen kanssa.
– Daniscolta pyydettiin, että tulisin heidän hommiin,
ja silloin siirryin istumaan Suomen Sokerin tutkimuskeskuksen puolelle. Olin Daniscon automaatioosaston kirjoilla ja olin osaston ainoa edustaja Suomessa, Sune sanoo.
Näinä vuosina otettiin käyttöön konsernin yhteisiä automaatiojärjestelmiä, raportointia ja
tuotannon ohjausjärjestelmiä. Sune oli vetämässä useita näistä projekteista ja vastasi käyttöönotosta Suomessa. 2000-luvun alussa Sune otti
vastuulleen Porkkalan tehtaan kiinteistöasiat ja
toimi kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkönä.
Vuonna 2002 Säkylän sokeritehtaan henkilöstö
palasi Sucroksen palvelukseen ja Sune siirtyi
vuonna 2007 taas Säkylän tehtaanjohtajaksi.
Vuoden 2011 lopulla tapahtuneen toimitusjohtajavaihdoksen myötä myös Porkkalan tehdas
tarvitsi tehtaanjohtajan, sillä toimitusjohtaja oli
hoitanut kumpaakin pestiä. Silloin Sunen rooli
laajeni kummankin tehtaan johtajaksi. Hieman
myöhemmin tehtävän nimike muutettiin tuotantojohtajaksi.
Sune on siis ehtinyt lähes 38-vuotisen uransa
aikana olla mukana monessa. Kuten hän itse
sanoo: ”Kaikkea olen tehnyt, mutta kiloakaan
sokeria en ole myynyt”.
Sune on koulutukseltaan insinööri, joten parhainta aikaa työuralla ovat luonnollisesti olleet
isot investointiprojektit. Näistä on jäänyt mieleen muun muassa Säkylä 6500- ja Salo 6500 –
projektit, joiden tavoitteena oli kasvattaa tehtai-

den päivätuotantokapasiteettia, kun Naantalin
ja Turengin tehtaat oli suljettu. Myös Säkylän
uuttotorniprojekti vuonna 1998, haihduttamon
laajennus ja vastaanoton muutokset ovat olleet
hienoja projekteja.
Uran varrelta hänelle on jäänyt paljon hauskoja muistoja. Yksi näistä on kokeilu, jota tehtiin
yhdessä Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen
kanssa juurikkaiden säilyvyyteen liittyen.
– Kun tehtaita suljettiin, suunniteltiin jäljelle jääville tehtaille pidempää käyntikautta. Sitä varten
tehtiin kokeita siitä, miten juurikkaita saataisiin säilymään pidempään. Aumojen peittämiseen kokeiltiin
eri vaihtoehtoja, joista mielenkiintoisin oli auman
peittäminen lumella. Ajatuksena oli vuokrata laskettelurinteiltä lumitykkejä ja niiden avulla peittää
juurikkaat kinokseen. Tätä testattiinkin ihan oikeasti,
mutta ratkaisu ei ollut toimiva. Jos lumipeite tulisi
kerralla, peittäisi koko auman eikä sulaisi pois ennen
tammikuuta, se olisikin toiminut, mutta sulava lumi
kastelee ja pilaa juurikkaat, Sune kertoo.
Sune on ollut mukana SjT:n toiminnassa myös
uransa loppupuolella, sillä hän on kuulunut
kymmenen vuotta SjT:n hallitukseen.
Eläkkeelle hän jää hyvillä mielin.
– Saksassa on sanonta ”toinen silmä itkee ja toinen
nauraa”, tämä kuvaa hyvin tunteitani. Odotan ilolla
sitä, mikä tulee ja sekin, mikä jää taakse, on ollut hyvää, Sune kertoo.
Kun Sune nyt jää eläkkeelle, se tarkoittaa sitä,
että Säkylän tehdaspäällikkö Veli-Pekka Salonen ottaa täyden vastuun Säkylän tuotannosta,
sillä uutta tuotantojohtajaa Sunen tilalle ei olla
rekrytoimassa. Veli-Pekka on hoitanut tehdaspäällikön tehtävää jo kolme vuotta ja vastannut
Säkylän tehtaan käytännön toiminnasta.

Susanna Söderlund
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Yksityisteiden ja -siltojen
peruskunnostuksiin valtion
avustusta

Y

ksityistiet joutuvat ajoittain kovalle rasitukselle nykyisten painavien yhdistelmien ja keliolosuhteiden vuoksi. Koska
liikenne on ajoittain jatkuvaa, muun muassa juurikas- ja puuajoissa, ei enää voida jäädä tarkkailemaan optimaalisia sääolosuhteita niin kuin aikoinaan. Maksimikuormilla ajamiseen sateisina
aikoina keväisin ja syksyisin kannattaa varautua
etukäteen. Toisinaan tiet ja niiden liittymät voivat olla myös ahtaita rekkojen kohdatessa tai
jyrkkien kääntymisten takia, tämäkin puoltaa
peruskorjaamista. Näin kunnossa olevat tiestöt
ja sillat palvelevat koko osakaskuntaa. Tiestöpalvelu Seppälän Sakari Seppälä on alan asiantuntija ja alla on häneltä saatu aiheeseen liittyvä tiivis
tietopaketti.
Jotta avustuksia pystyy hakemaan, pitää olla
olemassa tiekunta. Aiempina vuosina rajoitteena oli myös vakinaisten asuntojen määrä (3 kpl)
kyseisellä peruskorjattavalla tieosuudella, mutta
se on lakiuudistuksen myötä poistunut. ”Nykyään tien merkitys on ratkaisevin tekijä varsinkin,
kun puhutaan elinkeinoelämän kannalta tärkeästä tiestä, jota ehdottomasti on mm. juurikkaiden ajot tiloilta tehtaalle”, kertoo Seppälä.
Peruskorjaussuunnitelmaa varten yksityistielle ja/tai -sillalle tehdään kuntotarkastus, jossa
mm. mitataan kantavuudet, jotta nähdään onko
peruskorjaukselle tarvetta. Jos tarve on, tehdään
peruskorjaussuunnitelma kustannuslaskelmineen ja sen kanssa haetaan avustusta ELY-keskukselta. Vuosittain vahvistettava avustuksiin

annettava euromäärä on jo vahvistettu vuodelle
2020, summa on 20 miljoonaa euroa valtakunnallisesti, joka on suurin potti pitkään aikaan.
Aiempina vuosina jaettava summa on ollut
luokkaa 17 miljoonaa ja vähemmän. VarsinaisSuomi on saanut avustuksia aiempina vuosina
hyvin ja määrä onkin ollut riittävä hakemuksiin
nähden.
Valtion avustuksen määrä on 50 % verollisista
toteutuneista kustannuksista teiden osalta ja
huonon sillan peruskorjaamiseen tai tarvittaessa
uusimiseen saa avustusta 75 %. Sillan osuus on
korkeampi, koska ne ovat teiden kriittisimmät
kohdat. Huonoa tietä pystyy paikkaamaan mm.
täytemurskalla, mutta sillan mennessä huonoon
kuntoon ajaminen loppuu siihen.
Myös kaupungit ja kunnat voivat myöntää valtion avustuksen lisäksi peruskorjausavustuksia.
Nämä ovat paikkakuntakohtaisia päätöksiä,
joten asia kannattaa selvittää omalta kohdalta,
sillä monet Varsinais-Suomen kaupungit ja kunnat ovat myöntäneet lisäavustusta peruskorjauksiin.
Avustus maksetaan erissä työn edistymisen mukaan. Ensimmäisen erän, joka on yleensä noin
30 % myönnetystä avustuksesta, tiekunta saa jo
työn aloittamisesta. Eli alkuun pääsemistä varten ei kassassa välttämättä tarvitse olla rahaa.
Tämän ansiosta heti alkuun ei välttämättä tarvitse ottaa lainapääomaa ja myös lopullinen lainasumma on pienempi. Toki alussa perussuunniJuurikassarka • Betfältet 3/2019 –
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Sucroksen asiakasmatka
Borgebyn peltopäiville
23–25.6.2020
Hinta 490 € / hlö + alv. 24 %, (sis. lennot, majoitus 2-hengen huoneissa aamiaisella,
bussikuljetukset paikan päällä, ruoat ja sisäänpääsylipun).
Tarkempi ohjelma osallistujille lähempänä.

Sitoavat ilmoittautumiset sähköpostitse info.sucros@nordzucker.com
Ilmoitathan: nimi, puh.nro ja ruoka-allergiat + tiedossa oleva huonetoveri.
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja rajoituksena 2 hlöä / talous.

telman tekoon ja avustuksen hakuun liitteineen
saattaa mennä muutama tuhat euroa.

vielä ehtii tehdä hakemuksen ja saada työt valmiiksi ennen ensi syksyä.

Myös tiekunnan osakkaat voivat halutessaan
tehdä itse erilaisia työvaiheita kokonaan tai olla
auttamassa, kunhan on ennakkoverollinen ja
pystyy laskuttamaan tehdystä työstä. Työt ajoitetaan yleensä kevääseen tai alkusyksyyn, joten

Varsinais-Suomen osalta saa olla asian tiimoilta
yhteydessä Sakari Seppälään puh. 040-546 3062,
www.tiestopalvelu.fi . Muiden maakuntien osalta yhteydenotot Juha-Matti Vainio puh. 0400121 907. www.roadmasters.fi

Sakari Seppälää haastatteli Marika Muntola
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Viljelypäivät 2020
Ma 2.3. Parola
Juteinitalo, auditorio (Kauppatie 3, Hattula)
Ti 3.3. Mietoinen
Mietoisten Maamiesseurantalo (Pyhäntie 133, Mynämäki)
Ke 4.3. Säkylä

Ravintola Myllynkivi, Vihreä Sali (Kivenhakkaajantie, Säkylä)
To 5.3. Salo
Salo IoT Campus, auditorio (Joensuunkatu 7, Salo)
To 5–6.3. Viljelyristeily
Viking Grace
9.3. Vaasa (ruotsinkielinen)
Ravintola Olympic (Olympiakatu 3 B, Vaasa)
11.3. Kemiö (ruotsinkielinen)
Hotel Galaxy (Arkadiantie 11, Kemiö)
Lisätietoja tulossa myöhemmin.
Tervetuloa!

>

>
Juurikassarka • Betfältet 3/2019 –

29

Rakennekalkki-hankkeen
esittely
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on mukana
Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa,
jossa selvitetään rakennekalkin käyttöä
maatalouden vesiensuojelukeinona.

R

akennekalkituksen tiedetään olevan yksi
hyvä vaihtoehto viljelijälle, joka tahtoo
nostaa maansa pH tasoa ja samalla parantaa savimaidensa rakennetta. Maailmalla on
tehty paljon tutkimusta rakennekalkista, joten
pohjatietoa on saatavilla. Menetelmästä löytyy
kuitenkin vielä kysymyksiä, joihin hanke pyrkii
löytämään vastauksia. Näitä ovat mm. tarvittava rakennekalkkimäärä eri savespitoisuuksilla
ja kuinka rakennekalkitus vaikuttaa pellon vesistökuormitukseen erityisesti fosforin osalta.
Lisäksi tarkastellaan rakennekalkituksen satovastetta. Tavoitteena on saada hankkeen päättymiseen mennessä julkaistuksi opas rakennekalkituksesta. Hankkeessa on mukana monta
asiantutijaorganisaatioita, joilla kaikilla on omat
vahvuutensa ja vastuualueensa. Mukana ovat
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, Turun ammattikorkeakoulu, Pyhäjärvi-instituutti, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus,
Turun kaupunki, ProAgria Länsi-Suomi ja Ympäristöministeriö.
Hanke käynnistyy ensivuoden puolella täydellä
teholla, kun Turun kaupungin alueelle tehdään
levitys ja lisäksi Eurajoella tehdään noin 200
hehtaarin pilotti alue. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus aloitti oman osuutensa jo vähän aikaisemmin, sillä tarvittavat peltolohkot olivat jo
tänä vuonna levityskunnossa ja näin päästään
mahdollisimman nopeasti tarkastelemaan mm.
satovaikutuksia.

Vaikka projektissa varmasti suurin alue levitetään pelloille, joissa kasvaa pääasiallisesti eri viljoja, on äärimmäisen hyvä asia, että rakennekalkituksen vaikutuksia päästään tutkimaan myös
sokerijuurikkaalle, jolla on tunnetusti vaatimuksena hyvä maan rakenne ja korkea pH.
SjT tulee kertomaan hankkeen edistymisestä tulevissa Juurikassaroissa ja hanketta tullaan myös
esittelemään erilaisissa pellonpiennarpäivissä.
Hankkeeseen pääsee tutustumaan myös ProAgrian sivuilla www.proagria.fi/rakennekalkki

Susanna Muurinen ja Sakari Malmilehto
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Alkaako Suomessa 6-rivisten
nostokoneiden aikakausi?
Viljelijäkohtainen juurikasala on kasvussa. Vuoden 2019
keskimääräinen juurikasala / viljelijä on lähes 18 hehtaaria.
Pinta-alat nostokonetta kohden ovat myös kasvussa
lukuisten 1 ja 2-rivisten koneiden jäädessä vähitellen pois
käytöstä. Moni viljelijä käyttääkin niiden tilalle hankittua,
tehokkaampaa nostokalustoa myös urakointiin koneen
käyttöasteen kohottamiseksi. Tätä edesauttaa myös Sucroksen
mentorointijärjestelmä.

Oma kone vai urakoitsija?
Viljelijät ovat usein sivutoimisia, mutta silti viljelypinta-alat ovat yleisesti ottaen kasvamaan
päin. Siksi onkin tärkeää miettiä uusia ratkaisuja
vanhojen tilalle. Oman nostokoneen kapasiteetti
ei saisi olla juurikasalaa rajoittava tekijä. Olisiko oikea ratkaisu hankkia itselleen 2–4 -rivinen
kone? Tällöin myös traktorille olisi yksi käyttökohde lisää ja nostotyölle voisi itse valita sopivimman aikataulun. Juurikasta pystyisi nostamaan mahdollisimman paljon itse ja tarvittaessa
urakoitsija voisi silti hoitaa osan.
Toisaalta useamman tilan yhteiskoneessa korostuisi myös sosiaalinen puoli ja mahdollisuudet
investoida tehokkaampaan ja kalliimpaan koneeseen olisivat paremmat.
Rahtinostajaa käytettäessä omaa tai vierasta
pääomaa ei sidottaisi kalustoon ollenkaan ja
urakointilaskut voi vähentää verotuksessa kerralla. Nostotyön ajankohtaan ja sitä kautta työn
laatuun vaikuttaminen voi kuitenkin olla haastavampaa.
Kun vuonna 1997 aloitin nostokoneiden myymisen, oli käytössä enimmäkseen 1-rivisiä koneita.
Myymäni koneet olivat pääasiassa mekaanisia
2-rivisiä bunkkerikoneita tai 3-rivisiä vaunuun
nostavia. Edellisen vuosikymmenen puolivälis-

sä aloitin myös Edenhall 700-sarjan myynnin.
Kyseisissä koneissa oli aikaisempaa enemmän
elektroniikkaa ja hydrauliikkaa. Tämä oli haaste
huollolle mutta Edenhallin huoltopalvelutiimi
Ruotsista saatiin onneksi tarvittaessa apuun. He
kouluttivat mm. Sebastian Lindqvistin, joka nykyisin hoitaa taidokkaasti Edenhall-nostokoneiden huoltopalvelun.
Tällä hetkellä Suomessa on noin 120 kappaletta
Edenhall 700-sarjan nostokoneita, joista olen itse
myynyt 72 kpl. Näiden koneiden keski-ikä on lähes 20 vuotta. Onneksi varaosien saatavuus on
edelleen hyvä ja koneet ovat rakenteiltaan hyvin
kestäviä, joten niillä nostetaan juurikasta vielä
vuosikausia.
Ruotsissa Edenhall-koneita on käytössä vielä
65–70 kpl ja Tanskassa 20–25 kpl. Tämän lisäksi
joitain yksilöitä on käytössä Isossa Britanniassa,
Hollannissa ja Liettuassa. Näistäkin suuri osa
tulee luultavasti jo lähivuosina päätymään Suomeen.
2010-luvun puolivälissä saimme myytyä ensimmäisen 6-rivisen Vervaet-nostokoneen. Kauppa
ei ollut hyppy tuntemattomaan, koska Edenhallin 700-sarja perustuu pitkälti Vervaet tekniikkaan ja kulutusosat ovat suurilta osin samat.
Huoltotiimiä täydentämään saatiin Mika NieJuurikassarka • Betfältet 3/2019 –
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mariboseed.com

ERITTÄIN SATOISA
ANKEROISIA
SIETÄVÄ LAJIKE
*2017-2019

JOKER NT
• Hyvä sokerisato (100*)
• Suuri juurisato (101*)
• Hyvä taimettuminen
• Sileä juuren muoto
• Iso lehtien pinta-ala, vähemmän rikkaruohoja

MariboHilleshög · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby
Ole Lauridsen tlf. +45 2211 2221 · ole.lauridsen@mariboseed.com

Vesa Siirin Vervaet 17T 2004 Sucroksen nostonäytöksessä Maskussa 30.9.2017.
minen Oripäästä. Hän omistaa itse Vervaet 17T
-mallin koneen, jonka kanssa tehdään merkittävä määrä rahtinostoja.

Vervaetin sesonki Suomessa 2019
Tällä hetkellä Suomessa on käytössä 7 kpl Vervaet 17T -nostokoneita, jotka ovat 1995–2004 vuosimalleja. Viidellä näistä nostettiin menneellä
kaudella 830 hehtaaria, eli keskimäärin 165 ha/
kone. Kaksi konetta ostettiin aivan juuri ennen
kulunutta nostokautta. Niille hehtaareja kertyi
hieman vähemmän, mutta nostoala tulee jatkossa kasvamaan, kun käyttökokemusta kertyy
lisää.
Vervaet 17T / 617 -malli soveltuu hyvin Suomen
oloihin. Se on osoittautunut luotettavaksi koneeksi ja on rakenteeltaan yksinkertainen sekä
helposti huollettava. Se on ollut tuotannossa
vuosina 1994–2016 ja on yksi pienimmistä 6-rivisistä. Koneen tyhjäpaino on noin 18 tonnia ja säiliötilavuus noin 17 tonnia/25 kuutiota. Ruotsissa malli on saavuttanut maineen koneena, joka
vain nostaa ja nostaa ilman keskeytystä.

Lopuksi voidaan todeta nostokauden olevan
Suomessa lyhyt ja viljelyn hajautuvan laajalle
alueelle. Myös peltolohkot ovat pienempiä, joten 6-rivisellä koneella ehditään täällä nostaa
keskimäärin vain puolet verrattuna Ruotsiin tai
muihin Euroopan maihin. Koska nostokoneita
jokaista tuhatta hehtaaria kohden tarvitaan täällä enemmän, on perusteltua ostaa useampia halvempia käytettyjä 3–6-rivisiä koneita Suomeen.

Terveiset huoltotiimiltämme
Kirjoita muistiin (mieluiten kuluvan kauden
aikana) huollon tarpeessa olevat kohdat ja tarvittavat varaosat, jotka tulee tilata seuraavalle
kaudelle.
Tilaa koneelle huolto mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Älä anna jyrsijöiden syödä virtajohtoja. Puhdista
kone huolellisesti erityisesti juurikkaista ja jätä
kaikki luukut auki, jotta jyrsijät eivät pesiydy
rakenteisiin.

Torbjörn Nyberg, Edenhall
Juurikassarka • Betfältet 3/2019 –
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JYMY-hankkeen tapahtumia

Koulutus: Aumaus ja juurikkaan laatu
Syyskuun hankekoulutus järjestettiin 17. päivä
Säkylässä ja 18. päivä Paimiossa. NBR:ltä (Nordic Beet Research) Ruotsista paikalle oli saapunut väitöskirjatutkimusta juurikkaan varastoinnista tekevä William English. William oli koonnut laajan ja mielenkiintoisen paketin erilaisista
aumauskokeista ja niiden tuloksista. Tärkeimpiä
asioita, jotka tulee ottaa huomioon aumauksessa:
• Varastoi hyväkuntoisia juurikkaita
• Poista naatti kokonaan
• Käsittele varastoitavia juurikkaita varoen
• Huomioi auman oikeat mittasuhteet ja sijainti

• Tavoitelämpötila aumassa 2–4 astetta
• Vältä jäätymistä
• Pidä kuivana
Hans Nurmi kertoi juurikkaan laatutiedoista
raaka-aineen kannalta ja siitä, miten pilaantunut
juurikas ym. asiaankuulumaton materiaali jalostuksessa aiheuttaa. Tutkija Janne Karttunen Työtehoseurasta puhui viljelijän työhyvinvoinnista
ja siitä, mitkä ovat yleisimpiä viljelijöille sattuvia
tapaturmia ja miten niitä voisi välttää.
Susanna Muurinen SjT:ltä opasti, miten juurikkaan laatutietoja tulkitaan. Jalostustyö ja
vähentynyt typpilannoitus ovat pienentäneet
aminotypen määrää juurikkaissa. Myös kalin
ja natriumin määrät ovat laskeneet. Jos toi
mitettujen juurikkaiden aminotyppipitoisuus
on 5 tai alle, kannattaa miettiä, voisiko lohkolla
lisätä orgaanisen aineksen tai typpilannoituksen
määrää. 50 t/ha juurisato tarvitsee kasvuunsa
250 kg typpeä. Maaperästä typpeä vapautuu
juurikkaan käyttöön 50–140 kg. Määrä riippuu
maaperästä, orgaanisen aineksen määrästä, esikasvista, säästä sekä lohkon vesitaloudesta. Jotta
juurikas kasvaa, loppuosan typestä on tultava
muualta. Mikäli laatutietojen aminoluku on hyvin korkea, kannattaa harkita jaettua typpilannoitusta. Typenlisäys on kuitenkin tehtävä ehdottomasti ennen heinäkuun puoltaväliä.

Pellonpiennarpäivä IV: Maaperä
JYMY-koulutushankkeen neljäs ja viimeinen
pellonpiennarpäivä järjestettiin 2.10. Köyliössä
Räpin koetilalla. Paikalle saapui lähes sata viljelijää. Tilaisuus alkoi lounaalla, jonka jälkeen
siirryttiin läheiselle juurikaslohkolle. Integrated

Joel Williams kertoi maakuopasta tekemistään havainnoista.
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Kuvateksti: Räpin pellonpiennarpäivään osallistui lähes sata viljelijää.

Soils -yrityksen perustanut maaperäasiantuntija
Joel Williams Kanadasta kertoi juurikaslohkolle
kaivetusta maakuopasta tekemistään havainnoista sekä maaperän hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.
Maan väriä ja rakennetta tarkastelemalla voidaan tehdä havaintoja maan biologisesta aktiivisuudesta. Sen sijaan kemialliset ominaisuudet
voidaan selvittää vain maanäytteellä. Kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten ominaisuuksin lisäksi itse kasvit vaikuttavat maaperään
merkittävästi. Kasvien juuret ovat äärimmäisen
tärkeitä sekä maan mururakenteelle että maaperäeliöille. Juurten hajoaminen maaperässä lisää
maaperän orgaanisen aineksen määrää enemmän kuin maan pinnalle jätetty kasvijäte. Kasvun aikana juuret keräävät maaperään sokereita
ja muita hiilihydraatteja, jotka ruokkivat maaperän pieneliöitä. Jos maasta nostetun kasvin juuret ovat täysin puhtaat, kasvi ei syötä ravinteita
tehokkaasti maaperään ja sen pieneliöille. Tällöin jotain on pielessä. Myös runsas pieneliöstön
määrä parantaa maaperää; kuollessaan pieneliöistä itsestään tulee orgaanista aineista.
Maan mururakenne on tärkeää kasvien kasvulle ja pieneliöstölle; maaperän tulee läpäistä
sekä ilmaa että vettä. Lannoitettaessa on tärkeää
kiinnittää huomiota siihen, miten ne vaikutta-

vat juurten kasvuun. Juurten kasvussa mikroja makroravinteet ovat yhtä tärkeitä. Joel sanoo
tietävänsä, että lehtilannoitteet jakavat mielipiteitä, mutta pitää niitä itse hyvänä lisänä optimaaliseen juurtenkasvuun pyrittäessä. Mikäli
hivenravinteiden puutoksia ilmenee, toimivat
lehtilannoitteet hyvin puutoksen korjaajana kasvukaudella.
Joel suositteli panostamaan mahdollisimman
monipuoliseen kasvilajistoon. Ihanteellisessa tapauksessa pellolla kasvaisi samaan aikaan useita
eri kasvilajeja. Joel kertoi myös kerääjäkasvitutkimuksesta, jossa oli havaittu, että vaikka kerääjäkasvi oli ehtinyt olla maassa vain pari viikkoa
ja itse kasvusto näytti vaatimattomalta, kasvi oli
kuitenkin ehtinyt tuottaa kohtuullisen määrän
juurimassaa, sillä kasvi kasvaa ensin alaspäin.
Joelin esityksen jälkeen Henrik Svärd kertoi Hilleshögin terveiset. Seuraavaksi olivat vuorossa
nostonäytökset Grimmen ja Edenhallin koneilla.
Grimmen edustajat Roland Rosenback ja Uffe
Jensen kertoivat Grimmen ja Torbjörn Nyberg
Edenhallin nostokoneesta. Myös koetilan Thyregod-nostokone urakoi lohkolla.
Edenhall 733 -nostokoneen rengaspainot punnittiin sekä ilman kuormaa että kuormalla. Rengaspainot olivat ohjeenmukaiset.
Juurikassarka • Betfältet 3/2019 –
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sigurd
• Parhaan sokerisadon ja pitoisuuden yhdistelmä
• Aikainen, nopea taimettuminen
• Puhtain sokerijuurikas useassa testissä

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

Nostokoneen rengaspainot punnittiin sekä ilman kuormaa että kuormalla.

Ei kuormaa Kuorma
9510 kg 15820 kg
Kokonaispaino
Oikea (1 rengas 700/65–38) 3600 kg 5320 kg
Vasen
3320 kg 6540 kg
(teli + 2 rengasta 16,9–34)
Lopuksi Euromasterin maatalousrenkaiden
myyntipäällikkö Jari Viljanen kertoi rengaspaineista ja niiden vaikutuksista. Viljanen korosti
sitä, että valmistajien ohjeiden mukaan toimiminen on tärkeää. Erityisesti märkinä syksyinä,
kuten tänä vuonna, oikeilla rengaspaineilla on
paljon merkitystä. Uudet ja vanhat renkaat ovat

erilaisia: vanhempien renkaiden kanssa ei voi
käyttää uusille renkaille annettuja suosituksia.
Uudemmat renkaat kestävät usein pienempiä
paineita. Jokaiselle renkaalle on olemassa optimaalinen rengaspaine. Tällöin täytyy tietää
maksimiajonopeus ja suurin massa, joka renkaan päälle tulee. Tieliikenne häiritsee usein optimaalisten rengaspaineiden käyttöä, sillä ajonopeus nousee usein hyvin korkeaksi. Tästä syystä
olisi hyvä, että renkaiden paineita pystyttäisiin
säätämään tilanteen mukaan. Eli pellolle omat ja
tieliikenteeseen omat paineet.

Videot JYMY-hankkeen tapahtumista löytyvät SjT:n kotisivuilta
http://www.sjt.fi/hankkeet/20-11-2019-jymy-materiaali-ja-esitykset

Tiina From
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Makein lajike markkinoilla:
Menestys on siemenessä

CELESTA KWS
■■

Korkein sokerisato 106% *

■■

Korkea sokeripitoisuus 103% *

■■

Hyvä lehtiterveys 6% *

* Lähde: Lajikekokeet 2017 – 2019, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

KWS SCANDINAVIA A / S
Annariina Kokko
annariina.kokko@kws.com
040 776 8081
suomi.kws-scandinavia.fi
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Sanni Yli-Puntari
sanni.yli-puntari@kws.com
040 750 2507
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JYMY-hankeen viimeinen
koulutus
Vuoden 2018 alussa alkanut Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen JYMY-koulutushanke lähestyy loppuaan. Hankkeen yhteydessä on järjestetty toistaiseksi kymmenen
koulutustilaisuutta, neljä pellonpiennarpäivää, 12 pienryhmätapaamista sekä benchmarkkausmatka Englantiin. Hankkeen viimeiset tilaisuudet pidetään seuraavasti:
ke 15.1.2020 Ravintola Myllynkivi (Kivenhakkaajantie, Säkylä)
to 16.1.2020 Paimion kaupungintalo (Vistantie 18, Paimio)
klo 9:00–9:30 Kahvi
9:30–12:30 Koulutus: Viljelijä Kari Alasaari: Täsmäruiskutukset
Talousasiantuntija Veli-Matti Jalli, ProAgria: Talousasiaa
Kipsi ym.
12:30–> Lounas
Ohjelma täydentyy SjT:n ja Sucroksen kotisivuille.

Kasvinsuojeluaineiden
käyttäjätutkinto
Ke 15.1. Säkylä (Ravintola Myllynkivi, Vihreä sali, Kivenhakkaajantie)
Klo 13:15–15:00 Kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus
Klo 15:00–15:30 Tentti
To 16.1. Paimio (Paimion kaupungintalo, Vistantie 18).
Klo 13:15–15:00 Kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus
Klo 15:00–15:30 Tentti
Pe 17.1. Hämeenlinna (Vanajan Parvi, Vanajantie 10)
Klo 10:00–10:30 Kahvi
Klo 10:30–12:15 Kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus
Klo 12:15–> Tentti
Tutkinto on ilmainen juurikkaanviljelijälle ja hänen perheenjäsenilleen ym.
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HOPPER
SMART
UUSI

HOPPER SMART
• Hopper hyppää tulevaisuuteen
• Huippusatoisa Conviso
Smart lajike
• Erittäin helppo listiä,
optimaalinen kruunun muoto
• Ankeroista sietävä

www.sesvanderhave.com
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Harri Louramo 050 323 3223
harri.louramo@sesvanderhave.com

ROPA Tiger nostokiertue
Suomessa syksyllä 2019

B

ayerilainen Ropa Maschinenbau GmbH
on tehokkaiden sokerijuurikkaan nostokoneiden uranuurtaja. Nuorena sokerijuurikkaanviljelijänä 1970-luvulla Hermann
Paintner turhaantui nostokoneiden tehottomuuteen ja lähti pellepelottoman tavoin kehittämään
järeämpää konetta. Syntyi omatekoinen kuusirivinen sokerijuurikkaan nostokone, josta koko
ROPAn yritystarina sai alkunsa. Ensimmäinen
kone on museoituna ROPAn tehtailla Sittelsdorfissa. ROPAn tuotekehitys hakee jatkuvasti
parannuksia, ja yrittäjä Hermann Paintner perheineen on aktiivisesti mukana tuotekehityksessä ja liikkeenjohdossa. ROPA on yksityinen perheyritys, jolle asiakastyytyväisyys on kaikkein
tärkeintä. ROPA palvelee erinomaisesti, ja tekee
kestäviä ja huoltoystävällisiä koneita. Messuvieras Agritechnicassa kertoi Ukrainassa yhä käytössä ja hyvässä kunnossa olevasta ROPA Tiger
koneesta, jolla on nostettu yli 16000 ha. ROPAn
laadun voimme itse myös vahvistaa kymmenen
vuoden yhteistyömme ja puhdistuskuormaajien
teknisen laadun perusteella. ROPA on kasvanut
tasaisesti globaalisti toimittavaksi yritykseksi, ja
tuotantoteknologiaan ja –tiloihin investoidaan
jatkuvasti paljon. ROPA työllistää Sittelsdorfissa
yli 300 alan ammattilaista, ja lisäksi asiakkaita

palvelevat ROPAn omat toimipaikat Saksassa
usealla paikkakunnalla, Ranskassa, Puolassa ja
Venäjällä sekä edustajat Euroopan maissa, Amerikassa, Aasiassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa.

ROPA Tigerin ensiesittely Suomessa
ROPA on valmistanut yli 1 500 kpl kolmiakselisia Tigereitä, jotka nostavat sokerijuurikasta
kaikilla kohdealueilla. Kolmiakselisten nostokoneiden suosio Euroopassa kasvaa jatkuvasti.
Tigerin historia on pitkä, ja teknisiä ratkaisuja
on kehitetty vuosikymmeniä asiakaspalautteen
perusteella. ROPAn koneet sisältävät lukuisia
käyttäjäystävällisyyttä lisääviä toiminnallisia
yksityiskohtia. ROPA halusi esitellä Tigerinsa
Suomessa, ja toukokuussa lähdimme yhdessä
tehtaan edustajien kanssa suunnittelemaan esittelykiertuetta syksylle 2019. Koneeksi valittiin
käytetty vuoden 2011 Tiger V8-3, johon tehtiin
mittavat uudistukset. Sokerijuurikkaan pintaalat, nostokäytännöt ja olosuhteet huomioiden
saatiin esittelyyn hintaluokassaan Suomeen sopiva kone.
Nostokiertueelle haluttiin eri tyyppisiä sokerijuurikastiloja. Juurikasalaltaan suurempia ja
pienempiä tiloja; nostoyritysten osakkaita ja asi-

Käytetty ROPA
Tiger V8-3 kiertueella Suomessa.
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Nosto- ja lastaustapahtuma
Hämeenlinnassa.

akkaita sekä keskisuurten ja pienten nostokoneiden käyttäjiä. Kontaktoidut tilat olivat halukkaita osallistumaan kiertueeseen. Esittely tapahtui
tilakohtaisesti, mutta seuraamassa oli usein viljelijän verkostoa läheltä ja kauempaakin. Juurikasta nostettiin yhteensä 24 tilalla.
Syyskuun lopulla saapuivat Tiger ja ROPAn
kouluttaja. Koulutuksessa kaksi koneen esittelijää/kuljettajaa ja ROPAn Suomen edustajat saivat käytännön noston yhteydessä oppia koneen
käytön ja ominaisuudet. ROPAn asiantuntija oli
Suomessa useita päiviä varmistaen kaiken olevan kunnossa ja auttaen ensimmäisissä koenostoissa. Kiertue toteutui viikoilla 39–45 alueilla
Eteläinen Salo–Häme–Sauvo–Paimio–VakkaSuomi–Oripää–Säkylä–Köyliö–Eteläinen Salo.
Koneen saapumisajankohdan takia matkaan
päästiin hieman myöhässä, ja sääolojen takia
piti pohjoisin reitti jättää pois. Kone nosti pääsääntöisesti yhdessä kohteessa yhtenä päivänä
muutaman hehtaarin alan. Noston jälkeen tehtiin viljelijän haastattelu ja kerättiin palaute. Erityispiirteenä Suomen kiertueella voidaan pitää
sitä, että sokerijuurikkaan viljelijä halusi lähes
poikkeuksetta myös itse kuljettaa konetta onnistunein lopputuloksin. Suomalaisten viljelijöiden
oppimiskyky ja nostotaidot yllättivät ROPAn
tehtaan edustajatkin. Noston sujuminen ja tulokset saivat erittäin positiiviset arviot. Sääolosuhteiden takia nostovauhti jouduttiin pitämään
maltillisena, vaikka ROPAn koneet ovat tunnettuja nopeudestaan. Parhaan nostotuloksen saavuttamiseksi oli kuitenkin toimittava keliolojen
mukaan.
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Ison Tigerin ketteryys ja kätevyys yllätti suomalaiset. Tiger etenee erittäin ketterästi myös pienellä lohkolla. Normaali 36 rivin päiste riittää
kääntämiseen. Micro-Topper listintä toimi hyvin myös listinnän kannalta vaativien lajikkeiden kohdalla. Tämän syksyn juurikkaan naatti
oli tervettä ja suurta, jolloin ROPAn tehokas
kahdella suoravetoisella hydraulimoottorilla
pyörivä silppuri murskasi naatit ja heitti sivulle
tehokkaasti. Kolmiakselinen Tiger jakaa koneen
ja säiliön painon optimaalisesti kaksiakselista
konetta paremmin. Paino jakautuu tasaisesti ja
maahan kohdistuva akselipaino pienenee. Tiger
täyttää säiliön automaattisesti ensin takaa, jolloin säiliön paino jakautuu taka-akseleille, vasta
viimeinen 20 % säiliötilavuudesta kohdistaa lisäpainoa etuakselille.

Sokerijuurikkaan nosto- ja kuormaustapahtuma Hämeenlinnan Rengossa
Suurempi sokerijuurikkaan nosto- ja kuormaustapahtuma järjestettiin 7.10. Hämeenlinnan Rengossa yhdessä Hämeen Helppo Nosto Oy:n ja
Sucros Oy:n kanssa. Näytöksessä ROPA Tigerin
lisäksi nosti myös Hämeen Helppo Noston oma
nostokone, ja ROPA Maus puhdistuskuormaaja
kuormasi juurikkaat tehtaalle lähteviin autoihin,
seuraavan päivän tuotantokauden aloitukseen.
Paikalla oli runsaasti alueen kokeneita ja uusia
juurikkaan viljelijöitä sekä Sucroksen edustaja.
Hämeen näytöksessä ROPA Tigeria kuljetti kahden suomalaisen kuljettajan lisäksi ROPAn tehtaan Suomen markkinoista vastaava Ingo Vetter.

ROPAn osastolta
Agritechnica 2019.

ROPAn CEO Eberhard
Krayl ja Juha Wikström.

Uusi ROPA Tiger 6s
Agritechnicassa.
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Kaikki vahvuudet
yhdessä lajikkeessa:
Menestys on siemenessä

SELMA KWS
■■

Markkinoiden paras lehtiterveys 4% *

■■

Korkea sokeri- ja juurisato

■■

Hyvä sietävyys kukkavarsia vastaan

* Lähde: Lajikekokeet 2017 – 2019, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

KWS SCANDINAVIA A / S
Annariina Kokko
annariina.kokko@kws.com
040 776 8081
suomi.kws-scandinavia.fi
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Agritechnica 2019
Ropa Finland/Nummek Trade Oy osallistui ROPAn kansainväliseen koulutukseen ennen messuja, ja kutsui suomalaiset messuilla vierailevat
sokerijuurikkaan viljelijät ROPAn Agritechnican
messuosastolle keskustelemaan syksyn nostoista ja kuormauksesta sekä tutustumaan ROPAn
uutuuksiin. Suomalaisia juurikkaan viljelijöitä
vieraili osastolla paljon kolmen ensimmäisen
messupäivän, 10.–12.11., aikana.
ROPA Tiger nostokoneen uusin malli 6s tarjoaa uusina ominaisuuksina mm. palkitun hydraulisen akseleiden painonjakojärjestelmän RBalance/R-Soil Protect, uuden modernin hallintajärjestelmän R-Conceptin, palkitun R-Connect
Online Portal-yhteyden, jolla konetta voidaan
reaaliaikaisesti seurata verkossa ja optimoida
työtehokkuutta, ohjata toimintaa, seurata huollontarvetta jne. Uutuutena myös automaattisesti

muuntuva silppurin korkeuden säätö juurikkaiden korkeuden mukaan, vantaittain säätyvä työsyvyys, koneen kulkunopeus 40 km/h, tehokas
EU:n päästömääräyksen 5 täyttävä Volvo Pentamoottori jne. Tiger 6s on tänä syksynä saanut
myös ajoneuvoteollisuuden palkinnon International Auto Austellung-näyttelyssä.
ROPA Maus 5 puhdistuskuormaaja on rungoltaan sama kuin Maus 4. Uutta ovat mm. vähäpäästöisempi moottori, tehokkaampi led-valaistus, R-Concept hallintajärjestelmä ja kulkunopeus 40 km/h.
Ropa Finland/Nummek Trade Oy kiittää kaikkia Tiger-kiertueella mukana olleita ja auttaneita sekä Agritechnica-messuilla vierailleita.
Palvelemme kaikkia mielellämme nostokone- ja
puhdistuskuormaaja-asioissa, ja toivotamme
kaikille menestystä vuodelle 2020.

Marita Nummi-Wikström, ROPA Finland/Nummek Trade Oy

USED
KÄYTETYT
KONEET

ROPA euro-Tiger V8-3
2011, 5600 ha

ROPA Tiger 5
2014, 3700 ha

Nummek Trade Oy
ROPA Partner
Taamarlantie 134
FI 25610 Ylönkylä
www.nummektrade.fi

ROPA euro-Tiger V8-4a
2012, 3400 ha

Yhteystiedot:

JUHA WIKSTRÖM

Puhelin: +358 40 775 7565
juha.wikstrom@nummektrade.fi
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Viljelijän
MUISTIlista

x Lue Juurikassarka-lehti
❑
❑ Tarkista viljelysopimuksesi ja tee 1-vuotinen sopimus vuodelle 2020
➞ Sucroksen Omilla sivuilla

➞ eContracting

➞ 1-vuotinen kiinteähintainen: 26,00 e/tn
➞ 1-vuotinen muuttuvahintainen: 26,75 e/tn (rajahinta)
➞ Kun kokonaissopimusmääräsi vuodelle 2020 on 10 tn suurempi kuin vuonna 2019,
saat henkilökohtaisen kasvubonuksen (+0,30 e/tn puhdasta juurikasta)

❑ Tee tarviketilaukset
➞ juurikkaan siemenet, kasvinsuojeluaineet, saneerauskasvin siemenet
➞ Sucroksen Omilla sivuilla

➞ eShop

➞ lisätietoja ajankohdasta myöhemmin

❑ Osallistu viljelypäiville 2020
➞ 2.3. Parola
➞ 3.3. Mietoinen
➞ 4.3. Säkylä
➞ 5.3. Salo
➞ 5–6.3. Viking Grace
➞ 9.3. Vaasa (ruotsinkielinen)
➞ 11.3. Kemiö (ruotsinkielinen)

❑ Rekrytoi uusia viljelijöitä ja ryhdy mentoriksi
➞ mentorointipalkkio

❑ Ilmoittaudu viljelijämatkalle Borgebyn -peltopäiville 23–25.6.2020
➞ Ilmoittautuminen on sitova ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Yhteystiedot
SUCROS OY

Pääkonttori ja Säkylän tehdas		
		

Maakunnantie 4
27820 SÄKYLÄ

010 431 060 		
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 Palomäki 		

050 382 5552

Tutkija

Sakari Malmilehto		

040 518 9087

Tutkimusagrologi

Marte Römer-Lindroos

040 773 9343

Tutkimusagrologi
Jaakko Jussila		
			
Kenttämestari
Harri Louramo		

040 675 0502
050 323 2223

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikasPekka Myllymäki
verkoston puheenjohtaja		

Raveantie 81
23140 HIETAMÄKI

(02) 431 0300
0400 828 375

MTK:n sokerijuurikasneuvotteluAntti Lavonen
r yhmän sihteeri		

Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 413 2462
040 558 0512

Sokerijuurikkaan viljelijöiden
Jari Ruski
neuvottelukunnan puheenjohtaja		

Eurakoskentie 5
27400 KIUKAINEN

044 528 4311
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Maltan riisi
8 annosta

2 dl puuroriisiä
4 dl vettä
1 l maitoa
½ tl suolaa
2 dl kuohukermaa
n. ½ dl Dansukker Taloussokeria
1 tl Dansukker Vaniljasokeria
Punainen kastike
225 g pakastekirsikoita tai -vadelmia
3 dl vettä
1 dl Dansukker Taloussokeria
2 kanelitankoa
1 rkl perunajauhoa

Mittaa vesi ja riisi paksupohjaiseen kattilaan.
Kuumenna ja anna kiehua kansi päällä noin 10
minuuttia. Lisää maito ja jatka keittämistä miedolla
lämmöllä kansi päällä noin 45 minuuttia silloin tällöin
sekoittaen. Mausta suolalla ja jäähdytä.
Vatkaa kerma kevyesti ja sekoita vaahto kylmään
puuroon. Mausta sokereilla.
Kiehauta kattilassa kastikkeen muut ainekset paitsi
perunajauho. Sekoita keskenään 1–2 tl vettä ja
perunajauhot ja kaada ohuena nauhana kastikkeen
joukkoon. Anna pulpahtaa kerran ja siirrä kattila
pois liedeltä. Jäähdytä.
Annostele puuroa ja kastiketta kerroksittain laseihin.
Vinkki!
Voit hyödyntää jälkiruoassa ylijääneen riisipuuron.

