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Viljelyvuosi 2020

V

iljelysopimusten teko vuodelle 2020
alkoi erittäin vauhdikkaasti OKRAmessuilla viime vuoden heinäkuussa.
Kolmasosa vuoden 2019 viljelijöistä uusi oman
sopimuksensa jo messujen aikaan.

jän summa. Kehityssuuntaan ovat varmasti vaikuttaneet ainakin aikaisin neuvoteltu sopimusratkaisu, syventynyt yhteistyö tuottajaorganisaation kanssa, hyvä juurikkaan kannattavuus,
yhteistyö Viljelijän Avena Bernerin kanssa sekä
Conviso konseptin lanseeraus onnistuneesti.

Lokakuussa käynnistimme yhteistyön Viljelijän
Avena Bernerin kanssa sopimushankinnan osalta. Yhteistyö lähti vauhdilla liikkeelle yhdeksän
Viljelijän Avena Bernerin asiantuntijamyyjän
voimin. Tätä kirjoitettaessa esimerkiksi uusien
viljelijöiden määrä vuodelle 2020 lähestyy jo 80
kappaletta. Se on jo nyt 2000-luvun toiseksi suurin uusien viljelijöiden määrä yhtä viljelyvuotta
kohden.

Sokerijuurikkaan pinta-alan kasvu on lähtenyt
onnistuneesti liikkeelle. Yhteisenä tavoitteena
on tuottaa vuodessa 100 000 tonnia suomalaista sokeria. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
tarvitsemme vielä toki lisää pinta-alaa, satotasojen kasvua ja tehtaan toiminnan tehostamista.
Suunta on kuitenkin oikea, nyt täytyy yhdessä
varmistaa, että kasvu jatkuu ja kiihtyy.

Kiinnostus sokerijuurikkaan viljelyyn on selvästi voimakkaassa kasvussa. Sokerijuurikkaan tilakohtainen pinta-ala on kasvussa ja koneinvestoinnit juurikkaan viljelyyn ovat lähihistorian
suurimmat. Suomeen on suunnitteilla hankittavan mm. täysin uusia sokerijuurikkaan kylvökoneita, nostokoneita ja puhdistuskuormaimia,
puhumattakaan käytetyistä koneista.

Sucros on jo vahvistanut viljelyvuodelle 2020,
että myös yli viljelysopimusten tuotetulle sokerijuurikkaalle maksamme saman sopimushinnan.
Tällä haluamme tukea viljelijöitä kylvämään
mahdollisimman suuren alan vuonna 2020, jotta pystymme yhdessä tuottamaan viime vuotta
suuremman sokerisadon. Ylimääräisiä siemeniä
on saatavissa vielä kylvöjen kynnyksellä.

Kiinnostus sokerijuurikkaaseen on monen teki-

Hyvää viljelyvuotta 2020

Tero Tanner
Juurikassarka • Betfältet 1/2020 –
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Juurikasvuosi 2020

K

ukaan ei tammikuussa edellistä Juurikassarka-lehteä lukiessaan tiennyt mitä
tapahtuu seuraavien viikkojen kuluessa.
Suomi on siirtynyt hamstrauksen, karanteenien ja COVID19 aikaan. Tätä kirjoittaessani ensi
yönä suljetaan Suomen valtion rajat poikkeuksia
lukuun ottamatta. Huoltovarmuus on konkreettinen asia lähes jokaiselle. Sokeri on yksi niistä
elintarvikkeista, jonka huoltovarmuuden on
oltava hyvällä tasolla. Koronavirus on raadollisesti osoittanut yksittäisen kansallisvaltion haavoittuvuuden globaalin poikkeustilan hetkellä.
Suomessa viranomaiset ja kaupan edustajat ovat
vakuuttaneet elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden riittävän edelleen, toisin on Ruotsissa,
josta kysellään jo Suomesta elintarvikkeita. Suomen ruoan omavaraisuusaste on 80 % ja Ruotsissa jo alle 50 %.
Kokoontumisrajoitukset vaikeuttavat kevään
koulutus- ja viljelijäpäiviä, Sucros Oy kerkesi
onneksi pitämään tilaisuutensa. Osa viljelijöistä tai heidän puolisoistaan on jo huolissaan kevään kylvöjen onnistumisesta. Huoli pois, kylvöt saadaan varmasti hoidettua, ennemmin tai

myöhemmin. Jos itse on karanteenissa, löytyy
varmasti naapuriapua auttamaan kevättöissä.
Kulunut talvi, jota Ilmatieteenlaitoksen kriteerien mukaan ei ole ollut, on peltojen kannalta ollut
haasteellinen, sillä syksystä jatkunut ilmanala
on kyllästänyt pellot vedellä ja osa pelloista on
kärsinyt eroosiosta. Ojiin ja vesistöihin valuneet
maapartikkelit ovat vieneet ravinteita ja sitä
parasta multaa mukanaan. Kuinkahan kauan
pellot kestävät kuivua muokkauskuntoon ja erityisesti pelloilla, joissa vesi on maannut, on liettymisen vaara.
Tälle keväälle on mukavasti tullut uusia viljelijöitä ja juurikas onkin tällä hetkellä erittäin hyvä
kasvi. Niin taloudellisesti kuin viljelykierrollisesti. Itsekin nykyisillä viljanhinnoilla ajattelin
kesannoida reippaasti ja tehdä pelloilla salaojien huoltoa ja täydennystä sekä pellon tasausta.
Huonon viljan hinnan aikaan on hyvä tehdä korjaavia töitä pellolla, jotta ne ovat iskussa korkeampien satojen muodossa tulevaisuudessa.
Lämmintä ja hyvää kevättä toivottaen,

Jari Ruski, neuvottelukunnan puheenjohtaja
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Neuvotteluryhmä 2020

T

ammikuun kokouksessa tapahtui muutoksia neuvotteluryhmän kokoonpanossa. Vuoden vaihtuessa jäi kolme pitkäaikaista jäsentä ja monenlaisia neuvotteluja
käyneitä henkilöitä pois neuvotteluryhmästä.
Pitkäaikainen puheenjohtaja Pekka Myllymäki
Mynämäeltä jäi neuvotteluryhmästä pois ja hänen tilalleen tuli Aarne Lehtonen Mynämäeltä.
Jussi Hantula Seinäjoelta, joka toimi pitkään varapuheenjohtaja, jäi myös pois neuvotteluryhmästä. Hänen tilalleen on valittu Stefan Saaristo
Maalahdesta. Pitkään ryhmän jäsenenä vaikuttanut Petri Lauttia Rengosta jäi myös pois. Ja hänen tilalleen tuli Olli Cavèn Hauholta.
Vanhoina jäseninä jatkaa Olli Helkkula Ulvilasta, SLC:n edustaja Sebastian Sohlberg Siuntiosta,
Juha Wikström Särkisalosta ja Erno Toikka Kokemäeltä. MTK:n johtokunnan edustajana jatkaa
Jaakko Halkilahti Salosta. Neuvotteluryhmän
sihteerinä jatkaa MTK:n kasvinviljelyasiamies
Antti Lavonen Helsingistä.
Tammikuun kokous valitsi neuvotteluryhmän
puheenjohtajaksi Erno Toikan ja varapuheenjohtajaksi Juha Wikströmin. Toimialasopimusneuvottelijoiksi (Tas-neuvottelijat) valittiin Erno
Toikka (ryhmän pj.), Juha Wikström, Sebastian
Sohlberg ja Antti Lavonen. Tämä ryhmä on neuvotellut jo 2020 viljelysopimuksen. Käytännössä
neuvottelut etenevät niin että, Tas-neuvottelijat

käyvät teollisuuden kanssa neuvotteluja. Näiden neuvottelujen tuloksista neuvottelijat kertovat ja käyvät keskustelua ryhmän kanssa. Koko
ryhmä päättää toimialasopimuksen ja toimitussopimuksen hyväksymisestä.
Neuvotteluryhmässä on useita eri vastuualueita ja yhteistyötahoja, joiden kanssa ollaan tekemisissä, mm. Ruokavirasto, ministeriötä, SjT,
Cibe. Näihin kaikkiin osa-alueisiin on valittu
vastuuhenkilö tai useampi. Kuitenkin niin, että
aina kun tarvitaan edustusta, on joku valmiina
lähtemään.
Paljon on uusia asioita eteen tullut ja paljon on
opittavaan maailman sokerimarkkinoista. Onneksi vanhoille konkareille voi aina soittaa ja
kysyä apua.
Tätä kirjoitusta laatiessani, koronavirus on vasta
alkanut leviämään Suomessa. Mutta ensimmäinen ongelma tuli jo siementen peittaukseen liittyen. Neuvotteluryhmä ja Sucroksen edustajat
kävivät yhdessä läpi, mitä asialle on tehtävissä.
Molemmilla oli sama päämäärä, ettei kylvöt saa
vaarantua puuttuvilla siemenillä. Toivottavasti
virus ei saa valtaa maastamme ja jokainen meistä pääsee keväällä normaalisti kylvöille.
Hyvää kevättä!

Erno Toikka, neuvotteluryhmän puheenjohtaja
Juurikassarka • Betfältet 1/2020 –
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VIBRANCE
– uusi valmiste peittaukseen
taimipoltetta vastaan

T

aimipolte on sokerijuurikasta vioittava
sienitauti, joka aiheuttaa taimien tuhoutumisen erityisesti taimettumisvaiheessa. Sitä esiintyy erityisesti, jos taimettumisaikaan on lämmintä ja maassa on kosteutta tai
jos taimettuminen on hidasta. Taimipoltetta
aiheuttavat sienet säilyvät maassa. Taimipoltteen torjunnassa avainasemassa ovat tehokkaat
peittausaineet, jotka tehoavat maassa leviäviin
tautisieniin.
EU kielsi tiraami-tehoaineen käytön, eikä sitä saa
enää käyttää siementen peittauksessa. Vibrance
tulee Tiramin tilalle siementen peittaukseen. Se
on mukana kaikkien jalostajien siemenissä. Vibrance sisältää kolmea tehoainetta; sedaksaani,
fludioksoniili ja metalaksyyli-M.

Vibrance on laajatehoinen ja tehoaa useaan
taimipoltetta aiheuttavaan sieneen, kuten Pythium, Phoma, Rhizoctonia, Fusarium ja Alternaria. Tachigaren on edelleen myös mukana
peittausaineena siemenissä ja se torjuu hyvin
Aphanomyces-taimipoltesienen. Taulukossa on
esitetty tuloksia NBR:n peittauskokeesta, jossa
on testattu Vibrancen ja Tachigarenin tehoa juurikkaan taimipoltteeseen. Tuloksista nähdään,
että Vibrance yhdessä Tachigarenin kanssa on
antanut parhaan tuloksen taimipoltetta vastaan,
kaksilehtivaiheessa taimipoltteen määrä oli alhaisin, 4 prosenttia.

Taulukko. Sokerijuurikkaan taimimäärä ja taimipoltteen määrä eri kasvuvaiheessa sekä sokerisato
Vibrance- tai Tachigaren-valmisteilla ja niiden eri määrillä (g/Y). Käsittelyjen välillä ei ollut tilastollista merkitsevyyttä taimimäärän, taimipoltteen tai sokerisadon välillä. Tulokset NBR kokeista
2018–2019.
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Taimimäärä
50 %
taimettunut
1000/ha

Taimimäärä
100 %
taimettunut
1000/ha

Taimipolte
%
Sirkkalehtivaihe

Taimipolte %
Kaksilehtivaihe

Sokerisato
t/ha

Ei peittausta

50

101

8

8

14,7

Vibrance 33,3 g/Y

42

102

6

6

14,8

Tachigaren 14 g/Y

47

104

7

7

15,0

Tachigaren 28 g/Y

44

102

5

5

14,8

Vibrance 33,3 g/Y +
Tachigaren 14 g/Y

43

104

6

4

14,8
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Aluksi hyvin taimettuneiden taimien varret alkavat ohentua tyvestä ja taimet kuolevat lopulta. Osa
taimista voi selviytyä, mutta juurikkaat ovat kuroutuneita.

Sokerijuurikkaan peittausainevalmisteet ja niiden vaikutuskohteet vuonna 2020
Taimipolte

Kirpat, luteet,
juurikaskärpänen

Maatuholaiset

Kaikissa siemenissä
Tachigaren

X

Vibrance

X

Vaihtelee lajikkeesta riippuen
X

Force
Cruiser

X

X

Cruiser Force

X

X

Gaucho

X

X

Juurikassarka • Betfältet 1/2020 –
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FORCE – maatuholaisten
torjuntaan peittauksessa

E

U kielsi neonikotinoidien käytön kaikilta
viljelykasveilta ja rajasi sen käytön vain
pysyviin kasvihuoneisiin. Neonikotinoidien käyttö juurikkaan siemenpeittauksessa
on ollut sallittu kiellon jälkeen vain maissa, jotka
ovat myöntäneet poikkeusluvan peittaukseen.
Force-valmiste on ollut monessa Euroopan
maassa käytössä jo viime vuonna ainoana peittausvaihtoehtona. Forcen tehoaine on teflutriini.
Se kuuluu pyretroideihin ja sen vaikutustapa
on samanlainen kuten muun muassa Karaten ja
Decisin. Teflutriini leviää hyvin siementä ympäröivään maahan, ja suojaa juuria maatuholaisia
vastaan. Teflutriini ei ole systeeminen eli se ei lii-

140

ku kasvissa juurista lehtiin. Sen vuoksi se ei suojaa juurikasta tuholaisilta, jotka vioittavat lehtiä,
kuten kirpat, luteet ja juurikaskärpänen.
Viime kevään SjT:n koetulosten perusteella
Force-peitatun koejäsenen sokerisato ei eronnut
merkitsevästi Cruiser-peittauksesta, kun tuholaispaine oli kohtainen. Force-peitatussa kasvustossa oli havaittavissa jonkin verran enemmän
kirppa- ja ludevioituksia keväällä, mutta kasvustot näyttivät samanlaisilta kesällä.
SjT testasi kesällä 2019 Force-peittausta sokerijuurikkaalla. Suhteellinen sato ja taimimäärät
esitetään kuvissa 1 ja 2.

Meltola

Wiksberg

Meltola

Wiksberg

120
140
100
120
80
100
60
80
40
60
20
40
0
20
0

Peittaamaton

Cruiser

Force

Force + Decis/Karate

Peittaamaton

Cruiser

Force

Force + Decis/Karate

Kuva 1. Suhteellinen sokerisato Cruiser ja Force siemenpeittauksilla. Lisäksi Force-peitattu koejäsen ruisku
Kuva
Suhteellinen
sokerisato
Cruiser
ja Force
siemenpeittauksilla.
Lisäksi
Kuva 1.1.Suhteellinen
sokerisato
Cruiser
ja Force
siemenpeittauksilla.
Lisäksi Force-peitattu
koejäsen ruisku
Force-peitattu koejäsen ruiskutettiin Meltolan kokeessa 20.5.2019 Decisillä
ja 30.5.2019 Karatella ja Wiksbergin kokeessa 28.5.2019 Decisillä.

120

Meltola

Wiksberg

Meltola

Wiksberg

100
120
80
100
60
80
40
60
20
40
0
20
0

Peittaamaton

Cruiser

Force

Force + Decis/Karate

Peittaamaton (x 1000 per
Cruiser
Force
Force + Decis/Karate
Kuva 2. Taimimäärä
ha) eri siemenpeittauksilla.
Kuva 2. Taimimäärä (x 1000 per ha) eri siemenpeittauksilla.
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(x 1000 per ha) eri siemenpeittauksilla.

ALS-kestävyys otettava
huomioon myös
sokerijuurikkaalla

R

ikka-ainekestävyys eli herbisidiresistenssi kehittyy, koska rikkakasvit pyrkivät
säilymään ja ne kehittävät selviytymiskeinoja torjunta-aineita vastaan. Kun käytetään
saman vaikutustavan omaavaa herbisidiä vuodesta toiseen samalla lohkolla, rikkakasveissa
esiintyy perinnöllistä muuntelua, joka johtaa siihen, että pellolle syntyy rikkakasvipopulaatio,
joka on kestävä tietylle rikkakasviaineelle. Jos
pellolle jää toistuvasti pihatähtimöä tai muuta
rikkakasvia herbisidiruiskutuksista, syy huonoon tehoon voi löytyä resistenssistä. Kestävyys
on perinnöllistä ja se säilyy rikkakasvien siemenissä pitkään.

Pienannos-/gramma-aineet
Valmisteiden sisältämän tehoaineen/tehoaineiden vaikutusmekanismi perustuu asetolaktoosisyntetaasi-entsyymin toiminnan estoon
rikkakasveissa (ALS-inhibiittorit, HRAC ryhmä
B). Entsyymiä tarvitaan kolmen tärkeän aminohapon valmistamiseen, jotka ovat elintärkeitä
rikkakasvin kasvulle. Ensimmäiset ALS-inhibiittorit tulivat Suomessa markkinoille vuonna
1983, joten ne ovat olleet markkinoilla jo 37 vuotta. Varsinkin viljoilla ne ovat olleet suosittuja ja
niitä on käytetty rikkakasviruiskutuksissa ilman
seoskumppania. Valmisteita on markkinoilla runsaasti, kuten Ally, Eagle, Express, Gratil,
Ratio, Tooler jne. Lista ALS-inhibiittori-valmisteista löytyy SjT:n kotisivuilta: http://www.sjt.
fi/viljelyohjeet/kasvinsuojelu/als-herbisiditinhibiittorit.
Sokerijuurikkaan herbisidivalikoimassa on tällä
hetkellä kaksi ALS-inhibiittorivalmistetta, Safari
ja Conviso One. Safaria käytetään tankkiseok-

Kuvassa pihatähtimöä, jolla on todettu ALSkestävyys. Kuva Sanni Yli-Puntari
sessa muiden valmisteiden kanssa, joiden teho
on hyvä pihatähtimöön ja savikkaan. Sokerijuurikkaalla käytetyt perinteiset herbisidit tehoavat
pihatähtimöön eri tavalla kuin ALS-ryhmän
herbisidit. Conviso One tehoaa hyvin pihatähtimöön ja savikkaan. Mutta, jos lohkolla on ALSkestävää pihatähtimöä tai/ja savikkaa, Conviso
One ei tehoa kyseisiin rikkakasveihin laisinkaan.
Clearfield -tuotantomenetelmän herbisidit Clamox ja Cleravo ovat myös ALS-inhibiittoreita.
Tärkeää on muistaa, että Safari ja Conviso One
eivät tehoa Clearfield -lajikkeiden jääntikasveihin.
Juurikassarka • Betfältet 1/2020 –
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Taulukko 1. Suomessa on todettu ALS-kestävää pihatähtimöä ja savikkaa sekä vilja- että sokerijuurikaspelloilta.
Rikkakasvi

Kasvi

HRACkoodi

Vaikutustaparyhmä
HRAC
Vuosi Paikkakunta Testaaja

Pihatähtimö

Vilja

B

ALS-inhibiittori

2012

Somero

Berner

Jauhosavikka

Vilja

B

ALS-inhibiittori

2015

Hyvinkää

Luke

Pihatähtimö

Vilja

B

ALS-inhibiittori

2018

Siuntio

NSL

Pihatähtimö

Vilja

B

ALS-inhibiittori

2018

Mäntsälä

NSL

Pihatähtimö

Vilja

B

ALS-inhibiittori

2019

Alastaro

NSL

Pihatähtimö

Vilja

B

ALS-inhibiittori

2019

Somero

NSL

Pihatähtimö

Vilja

B

ALS-inhibiittori

2019

Somero

NSL/Luke

Pihatähtimö

Sokerijuurikas

B

ALS-inhibiittori

2019

Mynämäki

SjT/KWS

Pihatähtimö

Sokerijuurikas

B

ALS-inhibiittori

2019

Loimaa

SjT/KWS

Jauhosavikka

Sokerijuurikas

B

ALS-inhibiittori

2019

Sauvo

SjT

Resistenssitilanne Suomessa
Suomessa ei ole laajasti kartoitettu rikkakasviresistenssin esiintymistä, eikä ehkä sen vuoksi
laajoja ongelmia ole pelloillamme todettu. Suomessakin resistenssiä voi olla luultua enemmän.
Mahdollisesti kestävä pihatähtimöpopulaatio
löytyi vuonna 2003 varsinaissuomalaiselta pellolta. Sen jälkeen havaintoja on tehty usealta viljalohkolta ja eniten ALS-kestävyyttä on todettu
esiintyvän pihatähtimöllä. Vuonna 2015 ja 2019
on myös ALS-kestävää jauhosavikkaa löydetty
sekä vilja- että juurikaslohkoilla. Myös viitteitä
ALS-kestävästä pillikkeestä on tehty.

Resistenssin ennaltaehkäisy/
välttäminen

• Ehkäise kestävien rikkakasvikantojen muodostuminen
• Käytä viljelykiertoa, vuorottele viljelykasveja
• Käytä eri viljelytekniikoita
• Käytä eri tehoaineryhmiin kuuluvia valmisteita vaihtelevasti
• Käytä Conviso One:n kanssa seoskumppania
• Valitse toisen vaikutustavan omaavaa valmiste, joka tehoaa hyvin pihatähtimöön/
savikkaan

• Seuraa torjunnan onnistumista lohkokohtaisesti
• HRAC-ryhmään B kuuluvilla valmisteilla
riski kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle on suuri
• Käytä juurikkaan viljelykierrossa viljoilla
muita kuin ALS-herbisidejä, kuten Ariane S,
Triot, Kinvara, Starane jne.
• Resistenssin välttämiseksi vaikutustavaltaan
HRAC-ryhmään B kuuluvaa valmistetta saa
käyttää yksinään enintään 2–3 peräkkäisenä
vuotena

Torjuntaohjeet Conviso Smart
juurikaslohkolle

• Jos juurikaslohkolla on todettu ALS-kestävä
pihatähtimö/savikka, älä käytä Conviso
Smart systeemiä
• Jos epäillään, että juurikaslohkolla pihatähtimö/savikka ovat kestäviä, Conviso One
kanssa tankkiseoksena käytetään Betanal/
Betasana + Tramat valmisteita tai tehdään
erillinen käsittely/käsittelyt perinteisillä
juurikkaan herbisideillä.

Marja Turakainen

10

– Juurikassarka • Betfältet 1/2020

Maan terveys on biologiasta
kiinni
Hyvin hoidetussa maassa mikrobit viihtyvät! Elävä maa on myös tuottava
ja ympäristökestävä. Tämä oli kanadalaisen maaperätutkija-biologi Jill
Clappertonin viesti kuulijoilleen JYMY-hankkeen luentotilaisuudessa
marraskuussa 2019. Ohessa katsaus kanadalaistohtorin oppeihin.

O

n hyvin tärkeää tiedostaa, että peltomaa
on elinympäristö moninaisille mikrobeille, joiden merkitys ravinnekierrossa ja maan kunnon ylläpidossa on äärimmäisen
suuri. Maa ei ole vain kasvualusta, jonka päällä
seisomme. Se on kokonaisuus, joka hengittää,
elää ja kasvaa muodostaen kokonaisuudesta toimivan. Hyvä uutinen on, että meillä viljelijöillä
on mahdollisuus rakentaa ja muuttaa paremmaksi pellon olosuhteita. Ja kun olosuhteet paranevat, myös mikrobit tulevat takaisin!

Maa tarvitsee suojaa
Olosuhteiden parantamisessa tilanne ja riskitekijät vaihtelevat kulloisenkin säätyypin mukaan. Kuivan säätyypin olosuhteissa tuulieroosio voi yllättää jopa talvella. Ruskean sävyinen
lumi paljastaa, että maan pinnasta on karannut
sen produktiivisin osa pölynä. Mukana kulkeutuu aina arvokkainta mikrobiaktiivista multavaa
ainesta ja jäljelle jää ominaispainoltaan raskaampaa kivennäisaineista.
Kostean säätyypin olosuhteissa – kulunut talvikausi hyvänä esimerkkinä – ongelmana on
vesieroosio. Tällöin on mietittävä, miten pellon
pinta saataisiin pidettyä erilaisten kerääjä- ja
peittokasvien suojaamana. Pellon pinnanmuotoilu nousee arvoonsa, jos lohkolla on korkeuseroja. Tasaisella maalla liettyminen saattaa olla
ongelma. Suojaava kasvipeite on molemmissa
tapauksissa tärkeä.

Hyvärakenteisella juurikaspellolla ei vesi seiso! Jill Clapperton, Timo Rouhiainen ja Tiina
From seisovat Säkylässä Suomen vanhimmalla suorakylvöpellolla, jossa 2019 kasvoi
sokerijuurikasta. Kuva: Jussi Knaapi

Viljelykiertoon monipuolisuutta
peitto- ja kumppanikasveilla
On selvää, että viljelykiertoon ylipäätään olisi
hyvä saada sekä perinteistä monipuolisuutta,
että myös diversiteettiä yksittäiseen vuoteen.
Juurikassarka • Betfältet 1/2020 –
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ollut syysrapsin puhdaskylvö kärsi sen sijaan
talvehtimisvaurioista, joten diversiteettiä ja erilaisia kumppanikasveja kannattaa harkita otettavaksi kiertoon.

Kumppanikasveja sokerijuurikkaalle?
Diversiteetin lisäys riviviljelyssä on tietenkin
haasteellisempaa, mutta ei mahdotonta. Clapperton käyttää esimerkkinä perunaa. Satovuotta
edeltävänä syksynä pellossa on kasvanut peittokasvina sinappi tai öljykasvi, jonka annetaan
olla pinnan suojana aina seuraavaan kevääseen
saakka. Näin estetään pinnan liettymistä ja valumavesipäästöjä. Lisäksi sopivin valinnoin torjutaan satokasvin tauteja.
Ajatellen sokerijuurikasta, voitaisiin sopivilla
peittokasvivalinnoilla torjua myös juurikkaan
sieni- ja nematodipainetta.

Clappertonin koefarmilta Washingtonin osavaltiossa. Vesieroosio on kokonaan hallinnassa peittokasviseoksen avulla.
Kuvat: Rhizoterra Inc

Clapperton esitteli käytännön esimerkin sokerijuurikkaankin esikasviksi soveltuvasta seoksesta. Satokasvin eli syysrapsin joukkoon kylvettiin
kumppaniksi sinappia, härkäpapuja, veriapilaa,
kauraa ja ohraa. Nopeakasvuinen sinappi toi
kasvustoon suojaa ja pysytti lumen paikoillaan.
Haitalliset sulamis-jäätymissyklit jäivät pois ja
syysrapsin talvehtiminen varmistui. Kannattaa
huomioida, että Pohjois-Amerikan talvet Kanadan rajalla vastaavat karuudessaan suomalaisia
olosuhteita.
Kasvipeitteen suojassa kokonaisyhteytyksen
taso nousee, kun eri kasvit jatkavat tehokasta
kasvuaikaa sekä alku- että loppupäästä kasvukautta. Kumppanikasvit jäätyvät talven aikana,
jolloin satokasvi jatkaa matkaa keväällä puhdaskasvustona. Pääkasvin kasvuaika piteni jonkin
verran, mutta koska kyse oli syyskasvista, ei
puinnin viivästymä ollut kriittinen. Verrokkina
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Helpointa diversiteetin lisäys juurikaskiertoon
on huomioida se juurikkaan esikasvin viljelyssä. Sopivia esikasveja voisivat olla esimerkiksi
öljykasvit ja etenkin monipuoliset kerääjäkasvit, jotka suojaavat peltoa talven yli. Talvehtinut
kasvusto on tietenkin terminoitava tavalla tai
toisella. Tältä osin olemme koetoiminnan varassa, koska kokemusta esikasvin ja peitteisen
viljelyn vaihtoehdoista ei Suomesta vielä löydy.
Mekaaninen lopetus ns. Crimpler-roller -jyräystekniikalla tuskin tulee kysymykseen, koska
kasvukautemme on siihen liian lyhyt. Sen sijaan
peittokasvin kemiallinen lopetus vaikuttaa mahdolliselta. Kaiken kaikkiaan uusien tekniikoiden
arviointi on toistaiseksi arvailua, ennen kuin
saamme kokemusperäistä tietoa.

Mikrobidiversiteettiä ja terveyttä
On yllättävää, miten paljon maassa voi olla
elämää. Ravintoketjun alaportailla – alueella,
jota on silmin vaikea havaita – on huikea määrä bakteereja, sieniä, sukkulamatoja, alkueläimiä, hyönteisiä jne. Merkkejä elävästä maasta
on nähtävissä aivan tavallisella lapiotestilläkin.
Esimerkiksi matojen suorittama maakerrosten
sekoittuminen on paljain silmin havaittavissa
tummempina käytävinä, jotka ovat matojen tekemiä. Itse asiassa vain biologian avulla saamme
ylläpidettyä hyvän maan rakenteen.
Kolmiyhteyden, biologia, kemia ja fysiikka,

avulla saamme pellon tuotavuuden ylös ja samalla ympäristön, ruoan ja lopulta ihmisten terveys paranee. Linkki pellon terveyden ja ihmisen terveyden välillä on siis vahva.
Tiedämme, että sokerijuurikas ei kuulu ns. mykorritsakasveihin. Myöskään öljykasvit eivät
kuulu tähän ryhmään. Molemmat kuuluvat ns.
kaksisirkkaisiin kasveihin, joille on tyypillistä
pitkä paalujuuri. Sen sijaan kaikki heinämäiset
eli yksisirkkaiset kasvit (myös viljat) ovat mykorritsakasveja, ja niiden juuristo on haarautuva, ei-paalumainen. Myös palkokasvit, peruna,
kumina ja monet aluskasvit kuuluvat mykorritsakasveihin.
Clapperton korostaa, että juurikaskierrossa olisi
hyvä olla näitä mykorritsakasveja, jolloin maan
mikrobidiversiteetti säilyy monipuolisena ja viljelykierrosta tulee näin tasapainoisempi. Mahdollista on myös, että juurikasta viljellään tavalla, jossa mykorritsatyypin kasvit ovat kumppaneina mukana. Mykorritsakasvien merkitys
maan mururakenteen parantajina on tärkeä. Niiden eritystuotteet – glomaliinit – kirjaimellisesti
liimaavat maahiukkasia toisiinsa.

edellyttää ravintoketjussa bakteerien ja sienien
portaiden toimivuutta. Tällöin puhutaan alkueläimistä ja sukkulamadoista (nematodeista).
Usein pidämme sukkulamatoja ongelmina, mutta 90 prosenttia niistä onkin hyödykkäitä saalistajia, jotka käyttävät bakteereja, sieniä ja kasveille harmillisia sukkulamatoja ravintonaan. Sama
pätee alkueläimiin, joista valtaosa on kasveille
hyödykkäitä.
Sekä sukkulamatojen, että alkueläinten merkitys kasvien ravinnehuollossa on iso, sillä ne konsentroivat esimerkiksi typen kasveille käyttökelpoiseen muotoon.

Maan rakenne haasteena
Mikrobien ravintoketjun toimivuus on suuresti
riippuvainen maan mururakenteesta, sillä tiivistyneessä maassa isommat alkueläimet ja sukkulamadot eivät voi toimia tehokkaasti. Näin ollen
maan rakenne ei ole tärkeä yksinomaan veden
ja ilman liikkeelle tai juuriston kyvylle tunkeutua syvemmälle. Myös alkueläimet ja ylipäätään
isommat mikrobit tarvitsevat hyvärakenteista
maata, sillä ne eivät matojen tapaan kykene kai-

Ravintoa kasveille
Maaperäekosysteemin kyky ”jalostaa” ravinnevarantoa kasveille käyttökelpoiseen muotoon

Heinämäisen kasvin hiusjuuristosta kasvavat
ohuen ohuet säikeet ovat mykorritsa-juuria
(kerä-sieni). Veden ja ravinnon hankinnan
ohella ne sitovat maahiukkasia toisiinsa parantaen näin maan rakennetta.

Juurikassarka • Betfältet 1/2020 –
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Maan rakenteessa on eroja. Vasemmalla tiivistymäkerros, joka on muodostunut savisen
kostean huonorakenteisen maan sadonkorjuussa. Oikealla hyvärakenteinen hietapitoinen maa, jossa tiivistymäkerroksia ei ole.

vautumaan maahan, vaan hyödyntävät murujen
välisiä onkaloita ja kanavia.
Lisäksi on muistettava, että bakteerien ja sienten
lisääntymissykli on kiivas, esimerkiksi bakteereilla muodostuu uusi sukupolvi jopa vain 24
tunnissa. Näin ollen ne nappaavat juuri niitä
ravinteita, jotka myös kasvi haluaisi. Samalla
ne toki varmistavat että ravinteet ovat suojassa
huuhtoutumiselta. Kasvin vuoro tulee, kun alkueläimet ja sukkulamadot ensin syövät bakteereja ja sieniä kierrättäen näin ravinteet kasveille
käyttökelpoiseen muotoon.
Lyhykäisesti ilmaistuna perinteinen lapiotesti
on edelleen hyvä väline maan kunnon selvittämisessä. Jokaisesta lapiollisesta kuuluisi löytyä

vähintään 5–6 matoa, jolloin tiedetään myös ravintoketjun alempien lenkkien olevan kohtuullisessa kunnossa. Ja hyvä uutinen on, että me
voimme viljelykierron ja erilaisten kasvikombinaatioiden avulla elvyttää maan biologian ja sen
seurauksena myös madot palaavat. Jo kolmessa
vuodessa muutos voi olla merkittävä.

Kumppanikasveja juurikkaalle
Jill Clapperton on tehnyt tutkimustyötä mm.
Saksassa ja tutkimuksen alla on ollut myös sokerijuurikkaalle soveltuvia kumppanikasveja.

Juurikasmaasta löytyvä
madon pesäkanavan aukko
kertoo, että maan mikrobisto on todennäköi-sesti
hyvässä kunnossa!
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Esiin on seuloutunut mm. öljykasveja ja sinappi!
Niiden on todettu lisäävän matojen ja ylipäätään
maaperämikrobien määrää. Niiden on myös todettu vähentävän juurikkaalle vahingollisia ankeroisia. On kuitenkin muistettava, että kaikki
lajit ja lajikkeet eivät sovellu juurikkaan kanssa
samaan kiertoon ja eivät varsinkaan toimi ankeroisten kurittamisessa.

Lopuksi on muistettava, että meillä ei toistaiseksi ole suomalaisia koetuloksia. Erilaisten
kumppanikasvien kokeita tehdään esimerkiksi
jo Saksassa perunalla ja juurikkaallakin. Kokeiden teemana on siis löytää sopivat kombinaatiot
erilaisia kumppanikasveja ja myös seoksia, joita
voidaan kasvattaa sokerijuurikkaan viljelykierron osana tai myös samanaikaisesti juurikkaan
satovuosien aikana.

Vältä kuormitusta keväällä ja syksyllä
Poiketen perinteisestä suomalaisesta viljelykulttuurista, korostaa Clapperton
myös muun kuin nostoajan aiheuttamaa kuormitusta maan rakenteelle. Esimerkiksi liian intensiivinen kylvömuokkaus ei ole hyvä juttu. Se lisää tiivistymäriskejä ja myös tuulieroosion riskiä. Lisäksi kuormitamme sitä olosuhteissa, jossa
maaperän biologia – mikrobit – joutuvat selviytymään.
Toisen haasteen aiheuttaa nostoajan kuormitus, jossa huomio kiinnittyy rengastukseen, ilmanpaineisiin ja isona tekijänä viljelykiertoon. Peruskuivatuksen kunnossapito on katsottava normiasiaksi, josta huolehtiminen on itsestäänselvyys.

Maan orgaanisen aineksen lisäys
– lisää maan vedensitomiskykyä
– parantaa maan rakennetta
– lisää pellon ekosysteemin kestävyyttä
– parantaa pellon toimivuutta

Jill Clappertonia haastatteli Jussi Knaapi
Juurikassarka • Betfältet 1/2020 –

15

Harkitse tarkoin mitä kasveja
kylvät juurikkaan riviväleihin

J

ill Clappertonin JYMY-hankkeen tilaisuudessa pitämä esitelmä herätti kiinnostusta maaperän eliöihin ja niiden hyvinvointiin maassa. Kylvämällä eri kasvilajeja riviväleihin
voidaan ruokkia maaperäeliöitä, jotka parantavat maan hiilensitomiskykyä ja lisäävät maan orgaanisen aineen määrää.
Jos suunnittelet juurikkaalla rivivälikasvien kylvöä, on tärkeää
muistaa valita kasvilaji, joka ei ole ankeroista lisäävä. Monet rivivälikasveiksi sopivat viljelykasvit ovat ankeroisten isäntäkasveja. Niiden kylvöä riviväleihin tulee välttää, koska ne lisäävät
ankeroisten määrää juurikaslohkolla. Esimerkiksi puna-, valkoja persianapiloiden juuristossa ankeroiset lisääntyvät.
Taulukossa 1. on esitetty, missä viljely- ja rikkakasveissa valkoja kelta-ankeroinen pystyy lisääntymään.

Valko- ja keltajuurikasankeroisen kystat näkyvät sokerijuurikkaan juurissa valkoisina, pieninä ”hiekanjyväsinä”.
Irrottuaan juuresta kystat säilyvät lepoasteena pitkään
elinkykyisinä maassa. Kuva: Fanni Heinonen

Taulukko 1. Viljely- ja rikkakasvit, joissa valko- ja/tai keltajuurikasankeroinen lisääntyvät.
*Saneerauskasveina käytettävät öljyretikka ja valkosinappi ovat ankeroista kestäviä lajikkeita.
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Valkojuurikasankeroisen isäntäkasvit

Keltajuurikasankeroisen isäntäkasvit

Sokerijuurikas

Sokerijuurikas

Rehujuurikas

Rehujuurikas

Punajuurikas

Punajuurikas

Nauris

Nauris

Lanttu

Lanttu

Retiisi

Retiisi

Rypsi

Rypsi

Rapsi

Rapsi

*Öljyretikka

*Öljyretikka

*Valkosinappi

*Valkosinappi

Camelina (kitupellava)

Camelina (kitupellava)

Tattari

Tattari

Kaalit

Kaalit

Pinaatti

Pinaatti
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Salaatit

Salaatit
Herneet
Härkäpapu
Pavut
Puna-apila
Valkoapila
Persian apila
Virnat

Villijuurikas

Villijuurikas

Jauhosavikka

Jauhosavikka

Peltotaskuruoho

Peltotaskuruoho

Lutukka

Lutukka

Peltoukonnauris

Peltoukonnauris

Peltokanankaali

Peltokanankaali

Peltoretikka

Peltoretikka

Rikkasinappi

Rikkasinappi

Pihatähtimö

Pihatähtimö

Pillikkeet

Pillikkeet

Kiertotatar

Kiertotatar

Hierakat

Hierakat

Vihreä revonhäntä

Vihreä revonhäntä

Nyt saa lannoitteita Niiralasta,
kysy jälleenmyyjältäsi lisää!
Löydä lähin jälleenmyyjäsi
kotsivuiltamme osoitteesta
cemagro.fi

CEMAGRO OY
Suurlohjankatu 14, 08100 Lohja
Puh. 019 375 7500 • www.cemagro.fi

Tilaa
lannoitteet
nyt, maksa
kesäkuussa!

www

cemagro.fi
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FÖRBÄTTRAD
FÖR
DIN GRÖDA
Tautien torjunta
varmistaa
sokerisadon
AMISTAR® GOLD har bred effekt och
bekämpar de viktigaste sjukdomarna,
allt i en och samma produkt

S

okerijuurikkaan kasvustoon iskevät sienitaudit Ramularia, ruoste, härmä sekä
cercospora-lehtilaikku tuhoavat lehtien
yhteyttävää pinta-alaa, mikä johtaa satotappioihin. Sadonmenetykset johtuvat siitä, että yhteyttävä lehtipinta-ala pienenee, sairaat lehden osat
haittaavat yhteyttämistuotteiden siirtymistä alas
juuriin ja että kasvi puolustautuu tauteja vastaan
mikä kuluttaa voimavaroja. Lisäksi juurikas
käyttää sokerisatoon tarkoitettuja ravinteita uusien lehtien kasvattamiseen, kun se yrittää kompensoida menettämäänsä lehtipinta-alaa.

Ramulariaa sokerijuurikkaan lehdissä.
Em. taudit hyötyvät hieman erilaisista olosuhteista, joten erilaiset kesät suosivat erilaisia tauteja. Suomen olosuhteissa yleisin tauti on ollut
ramularia ja sen torjuntaa on tehty tarpeen mukaan jo monta vuotta.
EU:n kasvinsuojeluaineita koskevan rekisteröintijärjestelmän vuoksi EU:sta on poistunut
ja poistumassa useita sokerijuurikkaalla käytettäviä aineita. Mm. eniten käytetty Armure jäi
tämän takia pois. Strobiluriini-valmisteita on
käytetty jonkin verran, mutta niitä pitäisi suuren
resistenssiriskin vuoksi käyttää aina seoksena
tai ohjelmassa jonkin muun tyyppisen aineen
kanssa.
Amistar Gold on uusi seosvalmiste, jossa riski
resistenssin ehkäisemiseen on otettu huomioon.

Se sisältää Amistarista tuttua atsoksistrobiinia
ja Armuren toista tehoainetta difenokonatsolia.
Ne tehoavat molemmat hyvin ramulariaan sekä
cercosporaan ja tukevat toisiaan muita tauteja
vastaan. Valmisteella on lisäksi ns. viherrysvaikutus, mikä antaa kasville lisäpotkua tuottaa
sokerisatoa.
Amistar Gold -ruiskutus tehdään olosuhteiden
ja tautiriskin mukaan naatiston ollessa täysikasvuista. Käyttömäärä on 1 l/ha, yksi käsittely
kasvukaudessa. Valmisteella ei ole peräkkäisMedlem
i Svenskt Växtskydd.
käytön eikä
pohjavesirajoitusta.

Använd
växtskyddsmedel med försiktighet. Lä
alltid etikett
produktinformation
fö
Mahdollisimman
pitkäänoch
terveenä,
vihreänä ja
yhteyttävänä
pysyvä sokerijuurikas
tuottaa
användning.
Observera
allasuuvarningsfr
ren sokerisadon.
och symboler

Arto Markkula, Syngenta Nordics A/S

18

– Juurikassarka • Betfältet 1/2020

A

d
äs
öre
raser

TERVE NAATTI TUOTTAA
KORKEAN SOKERISADON

Amistar Gold suojaa juurikkaan
sokerisatoa verottavia tauteja vastaan
• Ramularia
• Cercospora-lehtilaikku
• Ruoste
• Härmä

Kaksi tehoainetta, kaksi vaikutustapaa
• Laaja teho

Syngenta
Nordics
A/S
• Resistenssin
ehkäisy huomioitu
• Suojaava,
systeeminen,
+45 32 87 11 menee
00 lehden läpi
• Amistarin viherrytysvaikutus tehostaa
www.syngenta.se
yhteyttämistä

Käyttömäärä 1 l/ha, korkeintaan yksi käsittely/kausi. Rekisteröity myös öljykasveille.

Lisätiedot, katso syngenta.fi
Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.
Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja -merkit.

®

Rekisteröity tavaramerkki:
Syngenta Group Company

www.hankkĳa.fi

Melasniemen rahaston
laatupalkinnot
Melasnimen rahaston laatupalkinnot jaettiin
Sucroksen viljelypäivillä ja -risteilyllä 2.3.–
11.3.
Laatupalkinnon saajan juurikasmäärän täytyy
olla yli 150 tonnia, keskisadon yli koko maan
keskiarvon ja multapitoisuuden alle alueen
keskiarvon. Tärkein kriteeri on alueen korkein
sokeripitoisuus.

Simo Ruohola, Köyliö
Tommi Peltovuori, Loppi
Thomas Blomqvist, Tenhola
Vuoden 2019 sadon perusteella sai kolme ensimmäisen vuoden viljelijää kunniamaininnan laadukkaasta ensimmäisestä sadosta:

Vuoden 2019 sadon laadun perusteella palkinnon saivat seuraavat viljelijät:

Juha Vepsä, Ulvila
Janne Tiiri, Oripää
Saulan tila Oy, Kimmo Kankare, Säkylä

Ville ja Kalle Lausti Maat.yht., Särkisalo
Tuula Laine, Vehmaa

Vuoden 2020 Juurikasisäntiä ovat:
Christian ja Martin Hoijar, Korsholm

Viljelijäristeilyllä mukana olleita Melasniemen rahaston -palkinnon saajia. Kuvassa
vasemmalta Simo Ruohola, Tuula Laine, Juha Vepsä, Christian Hoijar, Noah Hoijar ja
Martin Hoijar.
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Vuoden Juurikasisännät 2020

V

uoden 2020 juurikasisänniksi on valittu
Christian ja Martin Hoijar. Heidän tilansa sijaitsee Pohjanmaalla Mustasaaren
kylässä.
Hoijarit ovat jo vuosia olleet mukana sokerijuurikasalalla ja toimineet esimerkillisesti pystyen ylläpitämään suurtakin sokerijuurikasalaa.
Vuonna 2019 heillä oli viljelyksessä omaa sokerijuurikasta yli 90 hehtaaria. Vuonna 2020 ala tulee
olemaan yli 100 hehtaaria. Sokerisadot ovat olleet suuresta alasta huolimatta vähintään alueen
keskisadon luokkaa. Usein on oltu alueen keskisadon yläpuolella.
Hoijarit ovat aina olleet hyvin oma-aloitteisia
innovaatioiden suhteen. Jo ennen kuin Sucros
tarjosi puhdistusmahdollisuutta, oli heidän tilallaan rakennettu oma puhdistuskuormain,
millä on pyritty vähentämään mullan kuljetusta. Lisäksi kylvökone on hyvin pitkälti itse rakennettu ja siihen on myös myöhemmin liitetty
starttifosforilaitteisto.

Vuonna 2018 hankittu 6-rivinen Vervaet nostokone, jolla on nostettu useiden viljelijöiden
juurikkaita.

Uusin hankinta on ollut oma kameraohjattu
hara. Tällä on pystytty vähentämään rikkaruiskutusten määrää. Hoijarit tekevät myös paljon
urakointia ja myös uudesta harasta on tullut positiivista palautetta.
Suurimpana investointina voidaan pitää vuonna
2018 hankittua Vervaet 6-rivistä nostokonetta.
Tämä kone on palvellut useita sokerijuurikkaan
viljelijöitä ja mahdollistanut myös useiden uusien viljelijöiden mukaan tulon sokerijuurikasalalle. Hoijarit ovat käytännössä pystyneet tarjoamaan avaimet käteen periaatetta viljelijälle, joka
on harkinnut sokerijuurikkaanviljelyä. Tänäkin
vuonna rinkiin on tullut useita uusia viljelijöitä.
Nyt katseet onkin käännetty kevääseen ja toivotaan että kevät saapuu lämpimänä ja aikaisin.

Kameraohjatun haran käyttö on vähentänyt
rikkakasviruiskutusten määrää. Christian
Hoijar tutkii työn tulosta.

Sakari Malmilehto
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Näin vuoden 2019
juurikasisäntä tuotti
ennätyssatonsa
Kemiöläinen Mika Lehtinen valittiin vuoden
juurikasisännäksi vuonna 2019. Samana vuonna
hän tuotti oman tilansa satoennätyksen.
Viljelyristeilyllämme hän kertoi noin 200
viljelijäkollegalleen, mistä asioista menestys koostui.

L

ehtisen tilalla korjattiin kasvukaudella
2019 uusi ennätyssato: 65 tonnia hehtaarilta. Lehtinen painottaa onnistumisessa vahvasti kolmea tekijää: toimiva salaojitus,
maanrakenne ja hyvä viljelykierto. Tällä reseptillä on saavutettu keskimääräistä korkeampia
juurikassatoja jo ennen nyt saatua uutta ennätystäkin.
Lehtisen tilalla on saatu keskimääräistä suurempia satoja myös hehtaarikohtaisessa sokerimäärässä. Ero tehtaan keskiarvioihin on ollut yli 50
% vuosina 2015, 2017 ja 2018. Kaikki perustuu
siihen, että maa pidetään kunnossa, jotta sinne
saa hyvän taimiston.

Viljelykierto parantaa kaikkien kasvien satoa
Lehtisen tilalla on käytössä kuuden vuoden viljelykierto. Juurikasta viljellään samalla lohkolla
pääasiassa kaksi vuotta, ja sen lannoituksessa
käytetään orgaanista lannoitetta varsinkin kevätkynnettävillä mailla. Näin maahan saadaan
kaliumia. Kolmantena vuotena lohkolle kylvetään kevätviljaa ja kerääjäkasvi, neljäntenä ja
viidentenä vuonna on vuorossa kumina tai öljykasveja. Kuudentena vuotena kylvetään syysruista, koska sen pitkä juuristo tuottaa todella
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hyvin orgaanista ainesta peltoon. Rukiin kylvön
yhteydessä pellolle ajetaan myös orgaanista lannoitetta.
Tämä viljelykiertomalli on tuottanut hyvän sadon kaikilla viljelykasveilla. Juurikkaan jälkeen
viljojen kasvustot ovat terveemmän näköisiä.

Toimiva salaojitus on paras satovakuutus
Salaojitukset palvelevat kaikkia viljelykierrossa mukana olevia kasveja. Tavoitteena on varmistaa pellolle sopiva kosteus ympäri vuoden.
Lehtisen mukaan toimiva salaojitus sekä maanrakenne ja -kasvukunto on paras satovakuutus.
Salaojituksen kannattavuutta kuvaa hyvin OSMO-hankkeen esimerkikki. Esimerkissä heikon
kasvukunnon aiheuttama sadonmenetys oli 30
% ja sen arvo oli 360 €/ha/vuosi. Tämä tekee 20
vuodessa 7 200 euroa.
– Tällä summalla tekee kyllä jo aika paljon salaojitusta, Lehtinen toteaa. '
Huolellisesti tehty salaojitus on 50 vuoden investointi. Lehtinen kehottaa huolehtimaan jatkossa laskuaukkojen, piiriojien ja laskuojien
kunnosta vuosittain.

Mika Lehtinen kertoi viljelijäristeilyllä ajatuksiaan menestyksen avaimista.

Tee muistiinpanoja ja opi virheistä

Viljelyn kehittäminen jatkuu

Tee muistiinpanot, opi virheistä, tee korjaavat
toimenpiteet – tämä on Lehtisen vinkki kaikille
viljelijöille.

Lehtisen tilalla kehitetään viljelyä ja managementtiä jatkuvasti.

– Kun teillä on muistiinpanot, pystytte tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan, Lehtinen sanoo.
Ensimmäisenä kannattaa keskittyä huonoimpien lohkojen parantamiseen. Se parantaa myös
viljelijän taloutta.
Hän kehottaa myös kiinnittämään erityistä huomiota rengaspaineiden seurantaan. Tarkkuuspainemittari on pieni investointi, joka maksaa
itsensä takaisin heti.
– Maassa pitää olla happea juurten kasvuun.
Rengaspaineet, VF-renkaiden käyttö myös vanhemmissa koneissa, rengaskohtaiset painotukset ja akselipainot koko koneketjussa ovat erittäin tärkeitä, jotta ei
tule tiivistettyä maata, Lehtinen sanoo.

– Olemmehan oman yrityksemme toimitusjohtajia.
Säille emme voi mitään, mutta aika moneen asiaan
voi ja kannattaa vaikuttaa ihan itse, Lehtinen toteaa.
Tulevalla kasvukaudella tilalla pitää edelleen
parantaa kylvötarkkuutta ja rakennekalkituksen
ja maarakanteen jatkuvaa parantamista on jatkettava. Syysviljoja täytyy lisätä viljelykiertoon
kaikille lohkoille, mutta sitä ennen on tehtävä
tasauslanauksia. Lisäksi on mietittävä välikasvi
talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen, tämä voisi
olla esimerksi ruis.
Ensi keväänä Lehtinen aikoo myös tehdä kerääjäkasvikokeilun kylvörivien väliin ja kokeilla tiheämpää kylvöväliä.

Susanna Söderlund
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77th IIRB:n Kongressi Bryssel,
Belgia 11.–12.2.2020
Sokerijuurikastutkimuksen kansainvälinen IIRB:n kongressi pidettiin
tänä vuonna Brysselissä. Osallistujia oli kaikkiaan eri maista yhteensä
270. Esityksiä pidettiin kahden päivän aikana 29. Postereita oli runsaasti,
90. Kongressin teema oli tänä vuonna ”Sokerijuurikkaan suorituskyvyn
maksimointi muuttuvassa ilmastossa”.

Sokerijuurikaskärsäkäs
Neljännessä sessiossa, joka oli ”Sokerijuurikkaan viljely neonikotinoidien jälkeisessä maailmassa”, Herbert Eigner (ARIC, Itävalta) esitys
käsitteli sokerijuurikaskärsäkästä ja sen torjuntaa Itävallassa. Sokerijuurikaskärsäkästä on havaittu Turkissa, Ukrainassa, Länsi- ja KaakkoisEuroopassa sekä Keski-Euroopassa. Sääolot vaikuttavat sen tuhojen suuruuteen. Ne ovat suurimmat, kun sää on keväällä ja aikaisin kesällä
kuuma ja kuiva. Itävallassa havaittiin ensimmäisen kerran kärsäkkäitä 1931 ja siitä lähtien lähes
vuosittain eri alueilla.
Sokerijuurikaskärsäkäs tuottaa yhden sukupolven vuodessa. Se talvehtii aikuisena maassa. Aikuiset nousevat maasta ja siirtyvät pelloille, kun
lämpötila noin 12 astetta. Aikuiset kärsäkkäät
syövät juurikkaan taimia. Touko-kesäkuussa ne
munivat maan pinnalle. Munista kuoriutuvat
toukat vahingoittavat juurikkaan hiusjuuria ja
ne syövät myöhemmin myös juurikasta. Toukilla on neljä kehitysvaihetta, jonka jälkeen ne koteloituvat heinä-elokuussa. Aikuiset kärsäkkäät
kuoriutuvat koteloista syyskuussa.
Sokerijuurikaskärsäkkäät liikkuvat suurella
alueella ja ne siirtyvät nopeasti pellolta toiselle, minkä vuoksi niiden torjunta ruiskuttamalla
on haasteellista. Torjuntakynnys on yksi kärsäkäs/10 m2 taimettumisvaiheessa, myöhemmin ja
kasvun edetessä yksi tai useampi kärsäkäs/m2.
Aikuisten kärsäkkäiden torjuntaan käytetään
feromoniansoja sekä ruiskutusta tuholaisten torjunta-aineilla. Siementen neonikotinoidipeittaus
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on ollut hyvä torjuntakeino, mutta sadonmenetyksiltä ei ole vältytty, jos kärsäkäspopulaatio
on ollut suuri. Aikuiset kärsäkkäät ovat huonoja
kiipeämään ja sen vuoksi ne jäävät ”loukkuun”
uriin, joita muokataan kylvön jälkeen pelloille.
Toukkia torjutaan maan muokkauksella, haraamalla sekä ruiskuttamalla. Yksi juurikkaan harauskerta vähensi kärsäkkäiden määrää 20 %.
Maan kultivointi kerran vähensi kärsäkkäiden
määrää 25 % ja kaksi kultivointikertaa 35 %. Toukat ovat myös erittäin herkkiä runsaille sateille.
Torjuntaan on testattu myös patogeenisieniä ja
vapaana eläviä ankeroisia. Syysvilja juurikkaan
jälkeen vähentää aikuisten siirtymistä juurikaspelloille, koska lennon aloittaminen viljakasvuston seasta on vaikeampaa. Myös yöpakkaset ja
kottaraiset vähentävät kärsäkkäiden määrää.
Eri maiden kokemusten perusteella vain kaikkia
torjuntatoimenpiteitä käyttämällä voidaan varmistaa sokerijuurikaskärsäkkään tehokas torjunta. Myös kaikkien viljelijöiden osallistuminen
torjuntaan on välttämätöntä.

Keltaviroosi
Sokerijuurikkaan keltaviroosia oli laajasti esillä
kongressissa. Sitä käsitteleviä tutkimuksia oli
esillä 15 posterissa ja useassa esityksessä.
Yleiskatsauksen kirvoista ja keltaviroosista Länsi-Euroopassa piti Frédéric Boyer (ITB, Ranska).
Juurikkaan keltaviroosin aiheuttaa kolme virusta: BYV, BMYV ja BChV. Viruksia levittää pääasiassa kaksi kirvalajia, persikkakirva (Myzus persicae) ja juurikaskirva (Aphis fabae). Eniten BYV virusta esiintyi Espanjassa ja Englannissa, BMYV/

Kuva 1. Aikuiset sokerijuurikaskärsäkkäät ovat 12–16 mm
pitkiä kovamustanharmaita
kovakuoriaisia, jotka voivat
tuhota kaikki juurikaspellon
taimet yhdessä päivässä.
Kuva Zdzislaw Klukowski.

Kuva 2. Kärsäkkään toukka on kaareva ja
väriltään valkoinen tai kellertävä, pää on
ruskea. Toukan pituus on 12–14 mm.
Kuva Zdzislaw Klukowski.

BChV puolestaan esiintyi Saksassa, Hollannissa,
Belgiassa ja Ranskassa. Muun muassa vuonna
2019 havainnointiin keltaviroosia Hollannissa ja 18 % paikoista esiintyi myös BYV-virusta.
Ruotsissa ja Tanskassa esiintyi sekä BYV- että
BMYV-virusta. Englannissa on selvästi havaittavissa, että neonikotinoiden kiellon jälkeen on
keltaviroosin määrä noussut selvästi. Myös rikka- ja viljelykasvit voivat olla viruksen levittäjiä.
BYV:tä voi levittää mm. savikka, pihatähtimö ja
peipit, BChV:tä voi levittää mm. pinaatti ja mahdollisesti retiisi sekä BMYV:tä puolestaan mm.
lutukka, villakko, unikko ja valkosinappi.
Frédéric BoyerIn johtopäätöksensä olivat, että
on tärkeää, että kirvojen lentoa tehokkaasti seurataan, mutta myös yhteisen riskikynnyksen
asettaminen on välttämätöntä. Euroopassa esiintyvät yleisimmin juurikkaiden BMYV- ja BChV
virukset, mutta maiden välillä on suuria eroja
korrelaatiossa virusvarastojen jakautumisessa.
Vaikka keltaviroosin vioitus oli melko alhainen
vuonna 2019, se tulee todennäköisesti kasvamaan seuraavien vuosien aikana.

Tutkimustuloksia tuholaisten torjunta-aineiden
ja torjuntamenetelmien tehokkuudesta kirvojen
ja keltaviroosin torjunnassa esitteli Elma Raaijmakers (IRS, Hollanti). Kirvoilla on lukuisia
luontaisia vihollisia ja yleisimmin käytetyt tuholaisten torjunta-aineet ovat niille erittäin haitallisia. Persikkakirvoille on eri maissa määritetty
tuhokynnys (damage threshold), esim. Ranskassa ja Saksassa tuhokynnyksen taso ylittyy, kun
10 % kasveista on infektoitunut. Belgiassa kynnysarvo on kaksi siivetöntä vihreää kirvaa per 10
kasvia. Englannissa ja Ruotsissa tuhokynnykset
olivat alhaisemmat kuin Belgiassa ja Hollannissa, yksi siivetön kirva per 4 kasvia. Hollannissa
tehdyissä kokeissa 2019 havaittiin, että persikkakirvojen määrän per kasvi kasvaessa myös
keltaviroositartunnan saaneiden kasvien lukumäärä kasvoi. Myös sokerisato (t/ha) aleni sitä
enemmän mitä enemmän keltaviroottisia kasveja ruudussa oli. Testatuista tuholaisten torjuntaaineista persikkakirvoihin tehosi hyvin Teppeki,
Biscaya ja Movento ja parhaiten Sivanto Prime ja
Insyst. Pyretroidi-valmisteilla (Karate, Marvik)
torjuntateho jäi huonoksi. Tanskassa ruiskuttaJuurikassarka • Betfältet 1/2020 –
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malla Biscayalla, Teppekillä tai Karate + Pirimor
-seoksella saatiin hyvä teho juurikaskirvaan.
Biologisessa torjunnassa kirvoja ja keltaviroosia
torjuttiin parafiiniöljyllä, maltodektriinillä (tärkkelys), rikillä, azadirachtiinilla (Neem-puun
siemenistä eristetty tuholaisten torjunta-aine),
kaoliniitti (savimineraali) ja Lacanicillium muscariumilla (sieni). Paras teho testatuista valmisteista sekä kirvojen määrään että keltaviroosin
vioituksen ankaruuteen oli azadirachtiinilla.
Elma Raaijmakersin johtopäätökset olivat, että
persikka- ja juurikaskirva voidaan torjua ruiskuttamalla tuholaisten torjunta-aineilla, kun
ruiskutus tehdään oikeana ajankohtana. Pyretroidi-valmisteet eivät ole tehokkaita persikkakirvan torjunnassa. Uusia valmisteita tulee
kehittää. Keltaviroosin torjunta on mahdollista
vain yhdistelemällä seuraavia asioita: rikkakasvien torjunta, ylijäämäjuurikkaiden torjunta,
kirvojen varoitusjärjestelmä, kestävät/sietävät
lajikkeet sekä tuholaisten torjunta-aineet, jota
säästävät luonnolliset viholliset. Hän totesi lo-

puksi: ” Emme voi hävittää perin pohjin keltaviroosia aiheuttavia viruksia, mutta oikeilla torjuntamenetelmillä on mahdollista hallita niitä”.

Yhteenveto
Neonikotinoidien käytön päättyminen peittauksessa on vaikuttanut merkittävästi sokerijuurikkaan kasvinsuojeluun ja tuonut haasteita niin
tautien kuin tuholaisten torjuntaan. Monessa
juurikkaan tuholaisia (kirvat, juurikaskärsäkäs,
juurikaskuoriainen) ja kasvitauteja (keltaviroosi, lehtitaudit) käsittelevissä esityksissä painotettiin kasvintuhoojien tarkkailun tärkeyttä ja
sitä, että torjuntapäätösten tekemisen tulee perustua tarkkailun tuloksiin ja kynnysarvoihin tai
tuhokynnyksiin. Nämä tekijät ovat kuuluneet jo
pitkään Suomessa integroidun kasvinsuojelun
(IPM) periaatteisiin. Lisäksi oli mielenkiintoista
huomata, että sokerijuurikkaan siemenjalostusfirmat ovat innolla jalostamassa paremmin tuholaisia ja tauteja sietäviä/kestäviä lajikkeita. Tosin
joudumme kuitenkin vielä odottamaan niiden
markkinoille tuloa.

Marja Palomäki

Toby Townsend (BBRO):
Benchmarking for improved sugar yields

I

IRB:n järjestämän juurikaskonferenssin yksi
mielenkiintoisimmista esityksistä löytyi ensimmäisen päivän juurikkaan viljelytekniikkaa
käsittelevässä osuudesta. Siinä Toby Townsend
paikallisesta Sokerijuurikkaan tutkimuslaitoksesta, Britanniasta esitteli kehittämäänsä benchmarkkaus sovellusta. Ideana on ollut suunnitella
sovellus, jonka avulla voidaan jalkauttaa viljelijöiltä, tutkimuslaitoksen kokeista ja mallintamisesta saatu tieto kätevästi käytäntöön viljelijöiden pariin. Viljelijä voi sovelluksen avulla verrata omia satotasojaan juurikkaan potentiaaliseen
satotasoon tietyissä pelto-olosuhteissa ja näin
suhteuttaa oma asemansa esimerkiksi alueen
muihin viljelijöihin nähden.

Data sovellukseen on kerätty anonyymisti viljelijöiltä useamman vuoden aikana. Tarkoituksena
on kehittää sovellusta vielä siten, että viljelijä voi
myös identifioida oman toimintansa kompastuskivet ja löytää uusia, parempia viljelykäytänteitä, joiden avulla nostaa juurikkaan satotasoja lähemmäksi potentiaalia. Sovellus löytyy BBRO:n
nettisivuilta: (https://plus.bbro.co.uk/on-farm/
login). Sovelluksen kehitystyö on vielä kesken,
mutta toivottavasti lähitulevaisuudessa olisi
mahdollista nähdä, kuinka sen käyttö on lähtenyt sujumaan. Tällaisella sovelluksella on jo ollut
kysyntää brittiläisten juurikkaanviljelijöiden keskuudessa ja toimivana se voisi olla hyvä väline
viljelijälle kehittää omaa toimintaansa.

Ruska Kaipainen
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Decreasing soil P and K reserves – a hidden
threat to improvements in sugar beet yields

I

IRB:n (The International Institute of Sugar
Beet Research) kongressissa oli nähtävillä
esityksiä monesta eri ajankohtaisesta aiheesta,
kuten varautuminen neonikotinoidittomaan
aikaan, kasvinsuojeluaineiden väheneminen ja
täsmäviljelyn mahdollisuudet.
Eräs mielenkiintoinen esitys oli NBR:n (Nordic
Beet Research) posteri, jossa oli kolmen vuoden
aikana tutkittu kummallisia heikosti kasvavia
kohtia lohkoilla. Ongelma näkyi elväst juurikaskasvustossa, jossa tietyt kohdat kasvoivat vuodesta toiseen heikommin, kun muu peltolohko.
Tuloksissa oli selkeästi nähtävillä suurimmaksi
syyksi maan ravinnetila. Suurin selittäjä heikoimmille kasvukohdille oli fosforin puutos,
mutta myös kaliumin puutosta oli selkeästi havaittavissa. Lisäksi pellon huonommin kasvavissa kohdissa oli havaittavissa alhaisempi pH
kuin hyvissä kasvavissa kohdissa. Tämä selittää
myös osaltaan fosforin puutosta. Kun yhtälöön
lisätään vielä taimipolte ja muut mahdolliset
taudit oli soppa valmis.
Ongelma on hiipinyt pelloille hyvin salakavalasti, sillä vielä 60-luvulla peltoihin lisättiin voimakkaasti fosforia ja kaliumia. 80-luvuna alusta
lannoitusmääriä on tiputettu rajusti ja samanaikaisesti on alettu syömään ns. vanhaa varas-

toa. Tämä yhdessä kasvaneisiin satotasoihin on
laskenut Ruotsissa sokerijuurikasmaiden viljavuutta ja etenkin kuivina vuosina ongelmat ovat
silminnähtäviä. Viljavuuden putoaminen tapahtuu hitaasti ja satomenetykset tapahtuvat jo ennen kuin kasvustossa on silminnähden mitään
ongelmia. Tästä syystä viljelijät ovat saattaneet
vähätellä ongelmaa eivätkä ole välttämättä käyttäneet kaikkea kasvin tarvitsemaa lannoitusta.
Ei ole mitään syytä olettaa, ettei Suomessa olisi
samantyyppisiä ongelmia, joten tähän kannattaa
varmasti myös kotipuolessa suhtautua tietyllä
vakavuudella. Onkin sanottu, että EU jäsenyyden jälkeen suomalaiset ovat oppineet hyvin
pilaamaan maanäytteensä. Kun lohkolta otetaan
huonossa tapauksessa vain 1 näyte, ja käytetään
sitä varmana tietona pellon tilanteesta, voi näyte
johtaa viljelijää harhaan. Opetuksena esityksestä
voitaisiinkin ottaa se, että viljelijän täytyisi olla
valmis ottamaan useampia edustavia maanäytteitä. Mikäli viljelijä tietää pellollaan olevan huonommin kasvavia kohtia kannattaisi selvittää
mistä kohdan heikkous johtuu. Yksinkertainen
tapa on ottaa maanäyte niin hyvästä, kuin huonosta kohdasta ja verrata tuloksia keskenään.
Täältä löytyy hyvin usein selittäviä tekijöitä.
Myös nykyiset ilmakuvat ja kuva-analyysityökalut auttavat kohtien paikantamisessa.

Sakari Malmilehto

SjT:n posterit IIRB 2020
Muurinen Susanna: Survey of sulfur status of sugar beet in Finland
Palomäki Marja: Farmers’ experiences about the CONVISO® SMART system in Finland
Palomäki Marja: Tips of the use of CONVISO® SMART in Finland
Malmilehto Sakari: Structural liming in Finland
Malmilehto Sakari: Fleece cover for sugar beets. Risk or possibility?
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Juurikkaan matka
portilta siiloon

S

äkylän tehtaan käyntikausi kestää 2–3
kuukautta. Käyntikauden aikana juurikkkaasta valmistetaan sokeria vuorokauden ympäri. Juurikkaan matka portilta sokeriksi
kestää noin 12 tuntia. Tässä jutussa esittelemme,
mitä tuona aikana tehtaalla oikein tapahtuu.

8 000 tonnia juurikasta vuorokaudessa
Tehtaan porteista saapuu käyntikauden aikana
noin 250 rekkakuormallista juurikasta vuorokaudessa. Kuormien koko vaihtelee, mutta keskimäärin vuorokauden aikana otetaan vastaan
8 000 tonnia multaista juurikasta. Tämä määrä
myös käsitellään vuorokauden aikana.
Juurikaskuljettajat ajavat portista ensin vaa’alle,
jossa kuorma punnitaan. Punnitus toteutetaan
tällä käyntikaudella ensimmäistä kertaa miehittämättömällä vaa’alla. Kuljettaja ajaa vaa’alle
ja näyttää ensin kuljettajakorttiaan ja sitten viljelijäkorttia skanneriin. Jos kyse on omakuljettajasta, hän näyttää vain viljelijäkorttiaan. Vaakajärjestelmä kirjaa rekan painon täyden lastin
kanssa, ja sen jälkeen matka jatkuu.

Viljelijä valitsee näytteiden määrän
Punnituksen jälkeen auto ajaa joko suoraan purkupaikalle tai pysähtyy näytteenottoon. Näytteenotossa käytettävä järjestelmä arpoo satunnaisesti näytteeksi otettavat juurikkaat kuormasta, ja

näytteenottaja ottaa näytteen sen mukaan. Näytteenotossa näytetään samaa viljelijäkorttia kuin
punnituksessa, joten järjestelmä yhdistää automaattisesti näytteen oikeaan kuormaan.
Näytettä varten kuormasta nostetaan noin 20 30 kiloa juurikkaita, jotka pudotetaan näyteastiaan. Astia kulkee automaattisesti koepesulaan,
jossa näyte kaadetaan isoon pesurumpuun.
Rumpu pesee juurikkaat ja työntää ne sen jälkeen hihnalle. Koepesulan henkilöstö erottelee käsin näytteestä pois kaiken juurikkaaseen
kuulumattoman materiaalin, kuten kivet. Sen
jälkeen juurikkaat siirtyvät sahaan, joka saahaa
ne muusinäytteeksi. Muussatusta juurikkaasta
otetaan noin 100 – 120 gramman näyte pussiin.
Näytteet lähetetään Nordic Sugarin Örtoftan
tehtaalle, jossa niistä analysoidaan puhtautta ja
sokeripitoisuutta.
Koepesulassa työskentelee kolme henkilöä per
vuoro.

Kuorma puretaan joko kuljettimelle tai
aumaan
Kuljettajia on ohjeistettu purkamaan juurikaskuorma suoraan kuljettimelle. Jos hihnalla on
purussa jo kaksi autoa, kuljettaja purkaa kuorman pihan aumaan. Tehtaan pihalla pidetään
jatkuvasti vähintään 1 000 tonnia juurikasta pus-

Näytteenotossa tietojärjestelmä arpoo, mistä
kohtaa näyte otetaan.
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Koepesulan henkilöstö
erottelee käsin juurikkaan
joukosta kaiken siihen
kuulumattoman materiaalin, kuten kivet.

kurivarastona. Juurikasta siirretään kuormaajalla pihan aumasta kuljettimelle tarpeen mukaan.
Purusta juurikas kulkee automaattisesti pesulinjastoon, jossa siitä pestään pois multa ja erotellaan kivet sekä vihermateriaali. Pesun jälkeen
puhdas juurikas siirretään kohti leikkureita.

Suikaleiksi ennen uuttoa
Käyntikauden alkaminen mitatataan perinteisesti juurikkaan leikkauksen alkamisesta. Tänä
vuonna juurikkaan leikkaus aloitettiin hieman
aamuseitsemän jälkeen tiistaina 8.10.
Leikkurit leikkaavat juurikkaan ranskanperunaa muistuttaviksi suikaleiksi ennen uuttoa.
Juurikasta leikataan noin 325 tonnia tunnissa.

Leikkureiden terät vaihdetaan kerran vuorossa,
jotta leikkeen laatu pysyy tasaisena. Tasainen
leikkausvauhti on yksi tärkeimmistä asioista
prosessin optimoinnissa.
Juurikasleike kuljetetaan hihnaa pitkin leikemaissiin. Sokeri uutetaan juurikasleikkeestä nesteeseen uutossa. Uutettu leikemassa puristetaan,
jolloin jäljelle jää rehujakeena hyödynnettävä
leikemassa. Uutossa syntynyt sokeripitoinen
neste pumpataan mehunpuhdistukseen, jossa
siihen lisätään kalkkimaitoa, joka saostetaan
hiilidioksilla. Kalkkiin tarttuneet epäpuhtaudet
suodatetaan pois. Sen jälkeen mehu väkevöidään haihduttamalla siitä vettä pois.
Kun sokeriliuoksesta on haihdutettu pois suurin

Kuljettajat purkavat
juurikaskuorman joko
suoraan kuljettimelle tai
pihan aumaan.
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Suikaleiksi leikattu
juurikas kuljetetaan
hihnaa pitkin
leikemaissiin.

osa vedestä, voidaan aloittaa kiteytys. Kun keittokattilassa mehuun sekoitetaan tomusokeria,
alkaa tomuhiukkasen ympärille kasvaa sokerikide. Kiteen kokoa voidaan säädellä kiteytysaikaa muuttamalla. Sokerimassasta lingotaan
erilleen sokerikiteet ja viimeisessä vaiheessa melassi. Melassi käytetään joko rehuteollisuuteen
tai hiivan valmistukseen.
Koko tehdasta ohjataan Säkylän tehtaan uudistetusta keskusvalvomosta.

Laborantit ottavat näytteitä myös uuton ja mehunpuhdistuksen vaiheista eli tornimehusta,
raakamehusta, saittomehusta, saturimehusta,
ohutmehusta, paksumehusta ja keittomehuista.
Prosessivaiheesta riippuen mehuista analysoidaan pH, alkaliteetti, kokonaiskalkki, sokeripitoisuus, kuiva-aine, puhtaus ja kalkkipitoisuus.
Alkupään mehuista analysoidaan lisäksi maitohapot, jotta voidaan seurata uuton infektioita.

Lingotut kosteat sokerikiteet kuivataan, seulotaan
ja varastoidaan siiloon. Vuorokaudessa valmistuu
noin 1 100 tonnia sokeria eli siis viidessä vuorokaudessa tuotamme yhden pussillisen Dansukker
Taloussokeria jokaiselle suomalaiselle.

Kun sokeri on kiteytetty ja valmis varastoitavaksi siiloon, siitä mitataan vielä väri, kosteus,
tuhka, kidekoko, samentumat, kuohunta, suodatusaika ja proteiini. Tärkeintä on, että väri,
sameus, tuhka ja kidekoko ovat kunnossa. Lisäksi valmiista sokerista otetaan pöpönäytteitä
ennen kuin tuote menee siiloon. Sokerista otetaan uudet näytteet ennen kuin kuormia lähtee
asiakkaalle tai Porkkalaan.

Säkylän siiloon mahtuu 21 000 tonnia sokeria.
Siilosta sokeri toimitetaan ilmastuksen jälkeen
joko suoraan teollisuusasiakkaillemme tai Porkkalan tehtaallemme nestesokerinvalmistukseen
tai pakattavaksi kuluttajapakkauksiin.

Sokerinvalmistuksen sivutuotteena syntyy
puristeleikettä. Tästä puristeleikkeestä analysoidaan myös näytteet kaksi kertaa työvuoron
aikana. Rehuleikkeestä analysoidaan sokeripitoisuus ja kuiva-aine.

Laatua tarkkaillaan kaikissa vaiheissa

Laboratoriossa tehdään käynnin aikana kolmi- ja
kaksivuorotyötä. Aamulla ja illalla laboratoriossa työskentelee kaksi henkilöä vuoron aikana ja
yöllä yksi. Kolmivuoro hoitaa laadunvalvontaa,
sokerivalmistuksen säännölliset laatunäytteet ja
kaksivuorossa tehdään muita laboratoriotöitä,
kuten vesinäytteitä.

Reilu miljoona kiloa sokeria vuoro
kaudessa

Laborantit tekevät laadunvalvontatyötä sokerinvalmistusprosessin kaikissa vaiheissa. Heidän työnsä alkaa, kun juurikasleike saapuu hihnalle. Laborantit ottavat leikkeestä näytteen kerran vuorossa eli kolme kertaa vuorokaudessa.
Näytteestä analysoidaan sokeripitoisuus (pol) ja
kuiva-aine.

Susanna Söderlund
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Laitilan harsokokeen
lopputulos

S

yyskuun Juurikassarka-lehdessä kerrottiin
Laitilassa toteutetun juurikkaan harsottamisen käytännön toteutuksesta ja kasvukauden aikaisista havainnoista. Kyseisen lohkon
sato peitetyn ja peittämättömän osalta nostettiin
lokakuun puolessa välissä ja ennen sitä otettiin
kummastakin koenosto. Lopputulos tässä tilakokeessa on yllättävä ja jopa hämmentävä riippuen ennakko-odotuksista.
Kuten edellisessä artikkelissa tuli kerrottua,
harson alla kasvanut juurikas oli ylivoimainen
kasvunopeuden, taimiluvun ja elokuun puolivälissä myös sokeripitoisuuden osalta. Juurisato
oli kuitenkin niukasti alempi kuin ilman harsoa
kasvaneessa lohkon osassa. Johtopäätöksiä ei
elokuussa vedetty vielä mihinkään suuntaan,
vaan odotettiin rauhassa loppukasvukauden
vaikutusta satoon.

Harsotetun alan loppukiri
Elo-syyskuun kelit olivat Laitilassa hyvin suotuisia juurikkaan kasvulle. Vettä saatiin hyvin ja
lämpöäkin kohtuullisesti. Lokakuun puolivälissä lohko nostettiin kertarykäisyllä ylös hyvissä
olosuhteissa ja koenostot sitä ennen. Näytesäkkien punnituksissa selvisi, että harson alla kasvanut juurikas tuotti lopulta paremman sadon,
tosin niukasti. Lopputuloksena saatiin peitetyn
alan juurikkaalle 53 tn/ha juurisatoa ja 17 % polsokeria. Peittämättömän osalta vastaavat lukemat olivat 47 tn/ha ja 16,75 %. Rahallinen vaikutus hehtaarin liikevaihtoon oli n. 150 € luokkaa,
eli alle harson kustannuksen.

Miksi ero ei ollut suurempi?
SjT:n kokeissa harsottaminen on aikaisessa kylvössä tuonut jopa 20 tn/ha sadonlisän. Myös
Laitilassa kylvettiin hyvin aikaisin ja sadonlisä
jäi viiden tonnin tuntumaan. Mahdollisia syitä
voisi lähteä kaivelemaan esimerkiksi maaperästä. SjT:n koekentillä on huomattavasti savisemmat ja kosteutta pitävät maat, joissa pohjamaan
happamuus ei aiheuta ongelmia. Laitilan lohko
oli hyvin eloperäistä ja melkeinpä turvetta, jossa pohjamaa on erittäin hapanta sulfidisavea.
Pohjamaan happamuus saattaa asettaa juurikassadolle ylärajat pinnan alta, jonka vaikutusta ei
maan päällisillä toimilla pystytä kumoamaan.
Sokerijuurikkaan juuristo hakeutuu hyvissä olosuhteissa jopa yli metrin syvyyteen, mutta pohjastaan happamalla harsokoelohkolla ei välttämättä paljoa kyntökerroksen alapuolelle. Asialla
on väistämättä ollut vaikutus mm. ravinteiden ja
veden saatavuuteen. Harson alla kasvanut juurikas myös haihdutti vettä täydellä teholla koko
kuivan heinäkuun, mikä mahdollisesti oli pois
juuren kasvusta.

Petri Suvanto
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JYMY-hanke
8.1.18−29.2.20

V

uoden 2018 alussa alkanut SjT:n JYMYkoulutushanke päättyi helmikuussa
2020. JYMY toimi Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla, mutta sen kohderyhmänä
olivat kaikki Suomen sokerijuurikkaanviljelijät
ja asiasta kiinnostuneet. JYMY sai rahoitusta
Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta
vastasi SjT. Hankkeen kautta SjT on halunnut
olla mukana luomassa uskoa juurikkaanviljelyn kannattavuuteen ja jatkumiseen Suomessa.
JYMY-hankkeen palautekysely toteutettiin tammikuun koulutustilaisuuksissa sekä Sucroksen
omilla sivuilla. Suuret kiitokset kaikille JYMYtilaisuuksissa mukana olleille. Tälle aktiiviselle
joukolle on ollut ilo järjestää tapahtumia.
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JYMY-numeroina
• 410 osallistujaa
• keskimäärin 2,2 tapahtumaa/viljelijä (vaihteluväli 1–13)
• 12 koulutustilaisuutta
• 4 pellonpiennarpäivää
• 12 pienryhmätilaisuutta
• 1 benchmarkkausmatka
JYMY-palaute (N = 75)
• Koulutusten järjestäminen
– 60 % erittäin tärkeää
– 39 % melko tärkeää
• 99 % vastaajista sai uutta tietoa hanketilaisuuksissa

• 90 % vastaajista saatu tieto on vaikuttanut
toimintaan
• 69 % on tutustunut hankemateriaaliin SjT:n
kotisivuilla
• 44 % on katsonut tallenteita YouTubessa

• Paras ajankohta tapahtumille
– 75 % aamupäivä
– 28 % iltapäivä
– 21 % virka-ajan ulkopuolella

Huom! JYMY-tilaisuuksissa tallennettu materiaali on
edelleen katsottavissa YouTubessa. Linkin tallenteisiin
löydät osoitteesta www.sjt.fi/tapahtumat

Tiina From

DO IT – AND DO IT RIGHT!

GRIMME Maxtron 620
Vuosimalli 2008
Ha 5335

GRIMME Maxtron 620 II
Vuosimalli 2014
Ha 2814

GRIMME Maxtron 620
Vuosimalli 2009
Ha 4362

GRIMME Rexor 620
Vuosimalli 2018
Ha 995

GRIMME Maxtron 620 II HOLMER TerraDos
Vuosimalli 2013
Vuosimalli 2002
Ha 1602
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SjT:n uusi kenttämestari

O

len Ruska Kaipainen ja aloitin nyt maaliskuussa Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen kenttämestarina. Tutkimuskeskus on itselle entuudestaan tuttu paikka,
sillä olin myös viime kesän täällä harjoittelussa.
Kesän pohjalta käteen jäi mahtavan rusketuksen
lisäksi myös hyvä katsaus juurikkaan tutkimukseen sekä -viljelyyn ja into oppia vielä paljon lisää.

Olen kotoisin Espoosta, mutta luonnollisesti
minut löytää tällä hetkellä Paimion tuntumasta. Työn ohella viimeistelen maisterinopintojani
Viikissä ja työstän graduani tutkimuskeskuksen rakennekalkkihankkeesta. Yksi lähitulevaisuuden tavoitteissani onkin saada valmiiksi agronomiopintoni Helsingin Yliopistossa.
Ei kai tässä muuta kuin tapaamisiin!
Ruska  

SESVanderHaven uusi edustaja

O

len 34-vuotias maanviljelijä Paimiosta.
Kotitilaani olen pyörittänyt vuodesta
2015, jolloin pienen tauon, noin 35 vuoden jälkeen otimme viljelykiertoon mukaan sokerijuurikkaan. Olen työskennellyt viimeiset 10
vuotta Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa
kenttämestarina. SjT:llä olen päässyt näkemään
useita lajikkeita sekä monipuolisesti rikkatorjuntaa, lannoitusta ja eri viljelymenetelmiä. Tänä
keväänä olen lähtenyt mukaan uusiin haasteisiin, joista yksi on SESVanderHaven myyntiedustajana työskentely. Aloitin myös osakkaana
FarmWorks-nimisessä yrityksessä, joka tekee
maatalouden urakointia mm. peltojen tasauslanausta, kiintoaineiden levitystä, salaojien huuhtelua, teiden talviurakointia ja muuta traktoriurakointia.
Jos olet kiinnostunut SESVanderHaven lajikkeista tai haluat muuten kuulla niistä, niin ota
minuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.
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Aivan mahtavaa kasvukautta toivottaa Harri
Louramo ja SESVanderHave
harri.louramo@sesvanderhave.com
050 3232 223

5T-projektin viimeinen vuosi
5T-projektia tehtiin Suomessa kahdella tilalla 2017–2018
sekä yhdellä tilalla 2019. Mietoisissa koe tehtiin kolmeen
otteeseen vaihtelevilla maalajeilla.

2

017 vuoden Mietoisten lohko oli maalajiltaan selvästi savisin, 2018 lohko oli karkeampaa kivennäismaata ja 2019 lohko vaihteli hyvin savisesta multavaan liejusaveen, ns.
urpamaahan. Kolmen viime vuoden olosuhteet
eivät paljoa enempää olisi toisistaan voineet poiketa, vaan 2018 vuoden poikkeuksellinen kuivuus ja kuumuus kompensoituivat edellisen ja
jälkimmäisen vuoden massiivisilla syyssateilla.
Kasvukauden alkupuolisko sen sijaan on lounaisrannikolla lähes säännönmukaisesti vähäsateinen ja se oli sitä myös kolmena edellisvuonna. 5T-lohkoilta otettiin hyvä sato olosuhteista
riippumatta. Edellisessä lauseessa piilee myös
projektin tärkein, tosin myös itsestään selvin,
oivallus. Parasta viidennestä edustavat tilat nimenomaan OTTAVAT korkean sadon vuodesta
toiseen.

Iso sato vaatii tasapainoisen l
annoituksen
Projektin aikana tutkittiin yhteensä viittä eri
juurikaslohkoa, joiden viljavuudet vaihtelivat
maalajista ja viljelyhistoriasta riippuen. Toimiva
ojitus ja vähintään 6,5 pH-taso olivat periaatteessa ainoat yhteiset nimittäjät. Viljelykierrossa oli
juurikkaan lisäksi ollut 5 vuoden aikana viljaa,
öljykasveja sekä pakastehernettä.
Lannoituksessa käytettiin yleisesti ottaen hivenpitoisia lannoitteita (NPK tai NK). Typen määrä
oli kaikilla tutkimuslohkoilla vuodesta riipumatta 140 kg/ha. Viime vuonna tuo määrä annettiin kerralla, mutta jaettu typpilannoitus oli
käytössä muina vuosina.

Fosforia käytettiin viljavuustutkimuksen sallimia maksimimääriä ja myös luokassa Korkea
käytettiin vähintäänkin nestemäistä tai rakeista
starttilannoitetta. Karjanlantaa Mietoisten juurikaslohkot saivat yleisesti ottaen jossain vaiheessa viljelykiertoa, muttei välttämättä juurikkaan
kylvövuonna.
Kalin tarve, joka juurikkaalla on usein 100 kg/ha
luokkaa, täytettiin kylvölannoituksen ja pintalevityksen yhdistelmänä ilman poikkeusta. Mietoisissa levitettiin 2019 keväällä kalisuolaa ennen kylvöä 150 kg/ha. Kalin käyttö oli tarpeen
etenkin karkeammilla kivennäismailla, joihin
kyseistä ravinnetta ei juuri varastoidu.

Peittausainevertailussa rohkaiseva
tulos
Viime vuoden tutkimuslohkolle oli kylvetty
vajaa 2 ha Force-peittattua Mustang-lajiketta
ja reilu 2 ha Cruiser-peitattua Celestaa. Silmämääräisesti eroja ei kasvukauden aikana ollut,
mikäli huomioon ei oteta Force-taimissa hieman runsaampana esiintynyttä ludevioitusta.
Kirppoja sekä juurikaskärpästä oli kasvustoissa
ns. tavanomainen määrä ja niitä torjuttiin rikkatorjunnan yhteydessä sallituilla valmisteilla,
kuten Danadim Progress ja Decis. Koenostoissa
satoeroa oli noin 10 % Cruiser-peitatun hyväksi.
Maalajivaihtelu oli viljelijän mukaan merkittävin koenostojen satovaihtelua selittänyt tekijä.
Kaudelle 2020 on ollut saatavilla Force-peitattua
siementä, joiden osalta käyttäjäkokemukset ovat
hyvin toivottavia. Yhden vuoden tilakoe rajatulJuurikassarka • Betfältet 1/2020 –
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la alueella ei vielä anna riittävää kokonaiskuvaa
mm. torjuntaruiskutusten tarpeesta, vaikka 5Tlohkolla ongelmia ei ollutkaan.

Nostoajankohdan merkitys
Juurikkaan sadonkorjuun ajoituksessa on ha-

vaittavissa kaksi eri koulukuntaa. Aikaisessa
vaiheessa nostajat sekä kasvukautta marraskuulle asti venyttävät. 5T tilat edustivat kolmatta koulukuntaa, eli noiden kahden välimaastoa,
kuten pääosa viljelijöistä. Projektin kaikkina
vuosina pääosa tilojen juurikkaista oli nostet-

5T-lohko 2019, viljelytoimet

• Kylvö 23.4.
• Hyvä viljelykierto
• Lohkon pH 6,5
• Lannoitus:

• Kaliumsuola pintalevityksenä ennen kylvöä 150 kg/ha
• Hivenpitoinen NPK-lannoite (23-3-6) sijoituslannoituksena 600 kg/ha
• Karjanlantaa käytetty aikaisempina vuosina
• RAVINNETARVE TÄYTETTY NPK:n osalta 100 prosenttisesti
• 3 x rikkaruiskutus; 99 % teho. Ruiskutus Safari-ohjelmalla. Alkukauden kuivuus vei Goltixilta
parhaan tehon.
• Tuhoeläimiä (kirpat, juurikaskärpänen, lude) torjuttiin rikkaruiskutusten yhteydessä
• Ramulariaa ei heinä-elokuun kuivista ja lämpimistä olosuhteista johtuen ollut, eikä
tautitorjuntaa tehty
• SADONKORJUU LOKAKUUN PUOLI-VÄLISSÄ → TOTEUTUNUT SATO 60 tn/ha

Petri Suvanto
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tuna 20.10. mennessä, kuten vanha ohjesääntö
neuvoo. Sadonkorjuu oli poikkeuksetta tehtynä
lokakuun loppuun mennessä, jolloin voitiin vaaditussa aikataulussa keskittyä aumojen hoitoon.
Laadut olivatkin kaikkina kolmena tutkimusvuonna alueellisen keskiarvon paremmalla puo-

lella. Multa-% lähtökohtaisesti kasvaa nostojen
viivästyessä marraskuun puolelle ja nostotappiot kasvavat. Koenostojen perusteella myös sokeri-% oli lokakuun alussa korkeampi kuin kuun
lopussa, eikä juurisadon kasvu sitä riittävästi
kompensoinut.

OSTA SUORAAN ASIANTUNTIJALTA

Mangan
235 Jett

Mangaanin puutoksesta
kärsivien kasvien lehtilannoitukseen.

Targa
Super 5 SC

Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan.

Target SC

Rikkakasvien torjuntaan
sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.

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

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:
020 791 4040

Uusi toiminto –
Etäanalysointityökalu

V

iime syksynä saimme AgriPortal mobile -sovellukseemme uuden toiminnon
”Lohkot”, jossa on karttapohjalla näkyvillä viljelijän FieldMap:iin piirtämät kuluvan
vuoden juurikaslohkot. Lohkorajat on täydennetty satelliittikuvilla, jotka näyttävät lohkon
biomassan (NDVI) ja kosteuden (NDWI). Nordzucker mahdollisti näin sokerijuurikkaan viljelijöilleen käytettäväksi satelliittikuviin pohjautuvan etäanalysointityökalun.
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), suomennettuna normalisoitu kasvillisuusindeksi, perustuu kasvillisuuden heijastamaan
valoon, joka kuvaa paljonko pellolla on juurikaslehtimassaa ja millaisessa kasvukunnossa lehdet
ovat. NDWI (Normalized Difference Water Index), suomennettuna normalisoitu kosteusindeksi, kuvastaa kasvien vesipitoisuutta.

Lohkojen poikkeavuudet voidaan nyt
määrittää ja löytää helposti
Viljelijä pääsee katsomaan ilman lisätyötä juurikaslohkojaan lintuperspektiivistä sovelluksessa
sekä biomassa- että kosteustasolla. Sovelluksella

näkee nopeasti ja helposti onko lohkolla alueita,
jotka ovat paremmin/huonommin kasvaneita?
Kuvien avulla voi tunnistaa jo tiedossa olevat
erilaiset kasvuvaihtelut tai kannattaako jotain
aluetta tutkia tarkemmin? Työkalu ei varmastikaan korvaa viljelijälle jo karttunutta tietotaitoa tai havaintoja, mutta se toivottavasti säästää
aikaa antamalla suuntaa ja tukea pohdinnoille.
Portaalin puolella on toistaiseksi käytettävissä
vain biomassakartta (NDVI). Mutta portaalin
kautta karttaa käytettäessä etu on siinä, että selaamalla kuvia aikajanalla, viljelijä pystyy katsomaan miten lohko on kehittynyt kasvukauden
aikana.

Lataa sovellus NYT ja piirrä lohkot heti
kun mahdollista FieldMapiin
Sovellus löytyy puhelimesi sovelluskaupasta AppStoresta tai Google Play -kaupasta. Kirjoita kaupan hakukenttään esimerkiksi ”Sucros”
tai ”Agriportal” ja lataa sovellus ilmaiseksi
puhelimeesi. Sovellus ei valitettavasti tue Windows-pohjaisia käyttöjärjestelmiä.

Kuva 1. Portaalin puolella pystyy selaamaan kasvukauden aikana otettuja kuvia kartan
alla olevalla aikajanalla.
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Kuva 2 a+b. Sovelluksen
kautta näkyy aina vain
uusin kuva (päivän näet
yläreunasta) ja selitykset karttojen väreille saat
auki alareunassa olevasta
’Selitykset’-valikosta (ruskea indikoi paljasta maata
ja sinisensävyt indikoivat
täyttä kasvustoa).

Kuva 3. Kirjaudu sovellukseen sisään
omalla viljelijänumerolla ja salasanalla
eli samoilla tunnuksilla kuin AgriPortaalin Omille sivuille. Muistathan laittaa
valinnaksi ”Pysy sisäänkirjautuneena”.
Tällöin sinun ei tarvitse kirjautua sovellukseen muulloin kuin uuden päivityksen
tultua.

EDENHALL.fi
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In memorian

Agrologi Sakari Heikkilä

T

uomo Sakari Heikkilä kuoli
28.1.2020 kotonaan rauhallisesti nukkuessaan. Äkillinen poismeno oli järkytys kaikille
läheisille. Sakari Heikkilä oli syntynyt Ruskolla 24.9.1936.
Sakarin Olavi-isä kaatui Summassa talvisodassa tapaninpäivänä vuonna 1939. Sotaleskeksi
jäi 28-vuotias Aili ja sotaorvoiksi
neljävuotias Arto, kolmevuotias
Sakari sekä isän kuoleman jälkeen
syntynyt, kolmevuotiaana 1943
kuollut Oili. Tapaninpäivinä Sakari aina muisteli isää, jonka kuolinpaikalla vieraili vihdoin
vuonna 2017.
Sakari kasvoi suvun keskellä, sillä Ruskolla asui
22 serkkua. Hän kävi kansakoulun Ruskolla ja
keskikoulun Turun Klassikossa. Varusmiespalveluksen hän suoritti 1956 viestijoukoissa Riihimäellä. Agrologiksi Sakari valmistui Hyvinkäältä 1959, jatkotutkintona maatalouskoneagrologi.
Hän suoritti kaksi maatalousharjoittelua Saksassa ja yhden Ruotsissa. Hyvästä kielitaidosta saivat nauttia monet ystävät Sakarin koko elämän
ajan.
Sakari tapasi vuonna 1959 tulevan vaimonsa Liisan Nissin tilalla, missä Liisa oli kotitalousharjoittelijana. Häitä juhlittiin 1965, ja syntyivät tyttäret Sanna, Mari ja Riitta. Sakari ja Liisa saivat
olla yhdessä kunnioitettavat 60 vuotta.
Sakari otti yhdessä Arto-veljensä kanssa vastuun Ruskon Heikkilästä 1962. Veljekset myivät
lehmät ja erikoistuttiin sikatalouteen ja sokerijuurikkaan viljelyyn. Veljekset jakoivat Heikkilän tilan 1975. Sakari jatkoi 10 vuotta koko tilan
viljelyä, viljellen myös Liisan kotitilaa Melliläs-
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sä. Sokerijuurikkaan rinnalle tuli
1980-luvulla erikoiskasvina vadelma. Itsepoimijoille ovat MäkiHeikkilän tilan maisemat tulleet
tutuiksi vuosikymmenten ajan.
Sakarin aikaan tilalla oli vuosien
mittaan kymmeniä maatalousharjoittelijoita kotimaasta ja ulkomailta. Tila kehittyi erääksi eturivin
tiloista maassamme. Osoituksena
tästä Saksassa myönnettiin 1986
arvostettu Justus von Liebig -palkinto. Maatalouden ystävien lisäksi saksalaiset metsästysvieraat
ylläpitivät ystävyyssuhteita Saksaan elämän
loppuun asti.
Sakari ehti leipätyönsä ohella olla mukana monenlaisessa yhteiskunnallisessa toiminnassa
Ruskolla, maakunnassa ja valtakunnallisesti.
Hän päätyi viljelijöiden edustajana Juurikassokerin ja Suomen Sokerin kautta pörssiyhtiö
Cultorin pitkäaikaiseksi hallituksen varapuheenjohtajaksi. Suomen sokeriteollisuuden nykyisen pääomistajan, Nordzuckerin, hallituksen
viljelijäjäsenet vierailivat viimeisiin vuosiin asti
Ruskolla.
Sakari toimi 15 vuotta Ruskon kokoomuksen
puheenjohtajana. Hän oli pitkään Tyks:n kuntaliiton liittovaltuuston varapuheenjohtaja. Maakunnallisia luottamustoimia oli myös Farmos
Yhtymän ja Raisio Yhtymän hallintoneuvostoissa, Turun Ylessä ja Naantalin Emäntäkoulun kannatusyhdistyksen varapuheenjohtajana.
Hän kuului Lions Club Turku Linnaan ja järjesti
varainkeruutalkoita usein kotitilallaan.
Sakarin elinaikana Ruskon asukasluku kasvoi
kahdeksankertaiseksi. Hän oli 43 vuotta mukana eri tehtävissä kunnallishallinnossa kehittä-

mässä Ruskoa. Hän oli paljon mukana paikallisen Mtk:n ja maamiesseuran hallinnossa. Sakari
oli yhtenä toimeenpanijana Ruskon Seurantalon
palon jälkeen, kun 1973 talkoilla rakennettiin
nykyinen Ruskotalo, jonka yhtiön hallituksessa
hän vaikutti pitkään. Rakkaan harrastuksensa,
kotiseutuyhdistys Rusko Seuran, perustajajäsenenä ja puheenjohtajana hän oli 44 vuotta.
Tätä kautta hänet tunsivat valoisana ihmisenä
niin vanhat kuin uudet Ruskolaiset. Sakari sai
Suomen kotiseutuliiton ansiomitalin 2013. Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksessa Sakari oli yhdistyksen perustajajäsenenä mukana 40 vuotta.
Ruskon hiihtokeskus on ollut 43 vuotta MäkiHeikkilän maalla, aikoinaan Sakarin harrastus
olikin latujen teko. Ruskon Rintamaveteraanien
toiminnassa mukana olo oli hänelle tärkeä asia.
Sakarin luonteeseen kuului perusteellinen harkinta, jolla hän hoiti myös tilan tulevaisuuden
tyttäriensä kanssa. Mäki-Heikkilän tilaa jatkaa
tyttäristä Riitta. Sakari oli mukana loppuun asti

tilan tapahtumissa voimiensa mukaan. Viime
vuosina hänen erityisalaansa oli kastelulaitteiston valvonta.
Sakarin elämässä oli monta surullista vaihetta
isän kaatumisen ja siskon kuoleman jälkeenkin.
Äiti ja veli Arto kuolivat 1987 ja tilanjatkajaksi
tullut vävy Matti 2001. Liisa-vaimo nukkui pois
pitkäperjantaina 2019. Kaiken surun keskellä Sakari toimi koko suvulle aina luotettavana tukena
vuosikymmenten ajan. Isää ja ukkia rakkaudella
muistavat tyttäret puolisoineen ja seitsemän lastenlasta, joiden kanssa isovanhemmat viettivät
paljon aikaa.
Sakari ja Liisa olivat vahvoja uskossaan, Sakarille oli aina selvää, että Liisa odottaa häntä taivaan
kodissa. Sakari siunataan Ruskon kirkossa 1.3.,
muistotilaisuus kotona lähipiirissä.		

Timo, veljenpoika
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Viljelijän
MUISTIlista
x Lue Juurikassarka-lehti
❑
❑ Rekrytoi uusia viljelijöitä ja ryhdy mentoriksi
➞ mentorointipalkkio

❑ Optimaalinen kylvö
➞ kylvösyvyys 1–3 cm olosuhteiden mukaan
➞ myöhästynyt kylvö = satomenetys n. 0,4 tonnia eli 1 % juurisadosta / ha / päivä

❑ Rikkakasviruiskutukset (perinteinen lajike, yksivuotiset rikat)
➞ seuraa kasvinsuojelutiedotteita Sucroksen ja SjT:n kotisivuilta
➞ paras teho rikkojen ollessa sirkkalehtivaiheessa
➞ ruiskutusten välillä n. 7–10 päivää säästä riippuen
➞ arvioi lehtilannoituksen tarvetta (mangaani ym.)

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

❑ Rikkakasviruiskutukset (Conviso lajike)
➞ paras teho, kun savikassa on sirkkalehtien lisäksi kaksi kasvulehteä
➞ ruiskutusten välillä n. 10–14 päivää säästä riippuen

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

Juurikaskärpäsen toukka ➞ syöntiä joka kolmannessa taimessa

❑ Vastaus Sucroksen kesäkuun kyselyyn viimeistään 15.6.
❑ Todistus viljelysopimuksesta maatalousviranomaiselle
viimeistään 15.6.
❑ Maataloustukien haku viimeistään 15.6.
❑ Maakuntavarastoista täydennystä viljelytarvikkeisiin
Varastot: Mynämäki, Nakkila, Parola ja Perniö

❑ Lisätyppi kasvustoon
➞ oikea hetki lehtien osuessa taimivälissä toisiinsa
➞ kokonaismäärä korkeintaan 140 kg N / ha (eloperäisillä mailla 120 kg N / ha)
➞ optimaalinen typen jakosuhde = 115 kg N / ha keväällä + 25 kg N / ha kesällä

❑ Saneerauskasvien kylvö viimeistään 30.6.
❑ SjT:n pellonpiennarpäivä 30.6. Paimiossa
❑ Ramularia-ruiskutus korkeassa tautipaineessa
➞ ensimmäisten pilkkujen ilmestyttyä
➞ suosituksena kahden tehoaineen tankkiseos
➞ arvioi jaetun käsittelyn tarvetta? ➞ käsittelyn toisto 3 viikon jälkeen
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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
Ruska Kaipainen		

040 675 0502
050 529 0150

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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Gluteenittomat
appelsiini-karpalocookiet
noin 30 kpl
7,5 dl (500 g) gluteenitonta jauhoseosta
1 tl suolaa
1tl leivinjauhetta
1 tl ruokasoodaa
1 tl ksantaania
1 tl kanelia
225 g huoneenlämpöistä voita
1 dl Dansukker Tummaa siirappia
4,5 dl Dansukker Taloussokeria

2 kananmunaa
2 luomuappelsiinin raastettu kuori
1 tl appelsiininkukkavettä
250 g tummasuklaanappeja tai tummaa suklaata
rouhittuna
100 g kuivattuja karpaloita
100 g haluamiasi pähkinöitä rouhittuna (pähkinät
voi korvata samalla määrällä suklaata)
Mittaa kuivat aineet kulhoon ja sekoita ne huolella
keskenään.
Vatkaa huoneenlämpöinen voi sekä sokeri ja siirappi
kuohkeaksi vaahdoksi sähkövatkaimella. Lisää
kananmunat taikinaan yksitellen vatkaten.
Lisää joukkoon jauhot muutamassa osassa. Lisää
lopuksi mukaan appelsiininkuoriraaste sekä appelsiininkukkavesi ja kääntele sekaan myös suklaa,
karpalot ja pähkinät.
Anna taikinan tekeytyä mieluiten vähintään vuorokausi jääkaapissa tiiviisti peitettynä.
Pyörittele taikinasta noin 30 samankokoista palloa.
Paista yhdeksän cookieta per pelti. Paina taikinapalloja hieman lyttyyn ennen paistamista. Paista
kiertoilmauunissa 165 asteessa tai tasalämmöllä
180 asteessa noin 15 minuuttia.
Anna cookieiden jäähtyä hetki niiden tultua uunista.
Vinkki!
Voit pakastaa taikinapallot odottamaan oikeaa
herkutteluhetkeä. Lisää jäätyneiden cookieiden
paistoaikaan noin 4 minuuttia.

