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Tero Tanner

Sucros ja MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmä saavuttivat kesällä 
käydyissä neuvotteluissa sopimusratkaisun, joka kattaa viljelyvuoden 
2021 ja osittain myös vuosia 2022 ja 2023. Merkittävä, tulevaisuuteen 

katsova ratkaisu on, että meillä on sopimusvalikoimassa nyt myös 3-vuotinen 
kiinteähintainen sopimusmalli. Viljelijäviestien perusteella 3-vuotinen viljely-
sopimus on erittäin toivottu ratkaisu. Vuosille 2022 ja 2023 neuvotellaan erik-
seen 1-vuotisten viljelysopimusten hinnat.

Suuri muutos sopimukseen on kuitenkin täysin erilainen leikeratkaisu, jolla 
haetaan parempaa tilityskykyä viljelijöille. Uudessa leikeratkaisussa Berner 
Oy tulee mukaan osaavalla organisaatiollaan. Viljelyvuodesta 2021 Berner Oy 
myy koko leikemäärän ns. tuoreleikkeenä karjatiloille. Leikettä ei enää kuivata 
lainkaan.

Sucros investoi Säkylän tehtaalle leikkeen lyhyeen varastointiin tarkoitettuun 
varasto- ja kuormausalueeseen. Tällä pystymme hoitamaa leikkeen tehokkaan 
logistiikan. Uusi leikeratkaisu tuo samalla kasvavan määrän 100% kotimaista 
puristeleikettä kotimaiselle maidon- ja lihantuotannolle.

Sopimusratkaisu 
viljelyvuodelle 2021
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Erno Toikka, neuvotteluryhmän puheenjohtaja

MTK-sokerijuurikkaan neuvotteluryh-
mä ja Sucros Oy ovat sopineet uudes-
ta toimialasopimuksesta. Neuvottelut 

venyivät aiottua pidemmiksi osittain koronan 
vuoksi, mutta myös Sucroksen toimitusjohta-
jan eroaminen viivästytti neuvotteluita. Sokerin 
maailmanmarkkinahinnan nousu vuoden alus-
sa kääntyi kevään aikana laskuun. Sopimukses-
sa pystyttiin kuitenkin pitämään hinnat vakaana 
ja joitain parannuksia myös tuli.

Sopimustyyppejä on kolme: 1-vuotinen kiinteä-
hintainen, 1-vuotinen muuttuvahintainen ja nyt 
mukaan tulee myös 3-vuotinen kiinteähintai-
nen.

1-vuotinen kiinteä 26,00 €/t.

1-vuotinen muuttuva 26,75 €/t (pohjahinta  
23,50 €/t ja ilmoitettu hinta maksetaan tehtaan 
4,8 milj. euron voiton toteuduttua).

3-vuotinen kiinteä 26,20 €/t.

Bonusmallit säilyvät entisellään, sekä mentori-
palkkio.

Uusi toimialasopimus 
vuodelle 2021

Tähän asti ollut toimitusmäärän yläraja 105 % 
poistuu.

Puhtaustaulukko muuttuu niin, että minimi on 
80 % ja maksimi on 96,5 % ja nollapisteen säily-
essä entisellään 87,5 %. Hallinnollisen listinnän 
prosentti muuttuu 3,5 %:iin.

Aumauskorvaus säilyy 0,8 €/ tn koko kauden 
1.11. alkaen.

Myöhäisen toimituksen lisä muuttuu niin, että 
ennen käytössä olleet portaat poistuvat. Tilalle 
tulee 2.11. maksettava lisä 5 snt /tn puhdasta 
juurikasta. Tämä summa nousee päivittäin 5 
sentillä käyntikauden loppuun saakka.

Leikkeen markkinointi tulee muuttumaan ja asi-
asta tiedottaa Sucros Oy. Leiketoimintojen uu-
delleenjärjestelyjen myötä myös viljelijöillä on 
mahdollista saada lisähintaa leikkeestä. 

Uudesta sopimuksesta tullaan tiedottamaan 
enemmän syksyn aikana molempien sopijaosa-
puolien toimesta.

Toivotan kaikille hyvää syksyn alkua ja hyviä nostokelejä sekä runsasta juurikassatoa.
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Jari Ruski, neuvottelukunnan puheenjohtaja

Helmi-maaliskuun taitteessa Suomeen-
kin levinnyt Covid19 viruksen aihe-
uttama epidemia on aiheuttanut iki-

muistoisen kevään sukupolvellemme. Kevään 
kylvöjen kynnyksellä moni viljelijä mietti, miten 
kylvöt saadaan tehtyä mahdollisen viruksen is-
kiessä viljelijään. 

Kylvöt saatiin tehtyä huhtikuun puolella onnis-
tuneesti, vaikkakin kylmissä ja ainakin Eurassa 
kuivissa olosuhteissa. Orastuminen tapahtui hy-
vin, mutta kylmä toukokuu juroutti juurikasta ja 
se tekikin ilmeisesti juurimassaa lehtien sijaan. 
Kesäkuun helteet kasvattivat juurikasta hyvin 
ja heinäkuun sateet edistivät entisestään juu-
rikkaan kasvua, toisin kuin kevätviljoilla. Tänä 
vuonna, ainakin tällä hetkellä, on hyvä olla juu-
rikkaan viljelijä. Kesän aikana on jälleen saatu 
uusia yllättäviä kokemuksia Conviso-juurikaan 
viljelystä, mutta kokeilu jatkuu.

Juurikaskesä 2020

MTK julkaisi 15.7. maatalouden ilmastotiekar-
tan, jonka Luken tutkijat olivat työstäneet. Tie-
kartta on pohjaesitys tuleville toimenpiteille ja 
erityisesti etsittäessä maksajaa toimenpiteille. 
Jos yleinen mielipide ja poliittinen tahto vaatii 
maataloudelta kustannusvaikutteisia toimen-
piteitä turvemaiden käytön rajoittamiseksi tai 
hiilen sidontaan kivennäismailla, maksaja pitää 
löytyä muualta kuin maajussin pussista.

Tiekartan toimenpide-ehdotukset ovat mieles-
täni toteuttamiskelpoisia. Tarvitaan pikkasen 
ajatuksen viilausta ja oikeaa asennetta. Meidän 
pitää miettiä myös sitä, mitä pellolla tapahtuu 
kasvukauden ulkopuolella. Loimaan peltopäi-
villä 4.8. Helsingin yliopiston maatalouden ym-
päristöteknologian professori Laura Alakukku 
muistutti, että 80 % fosfori-, typpi-, eroosio- ja 
kasvihuonekaasupäästöistä tapahtuu kasvukau-
den ulkopuolella. 

Lämmintä ja miellyttävää korjuusyksyä toivottaen,
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Toukokuun alku oli kuitenkin keskimää-
räistä hieman viileämpi ja runsassatei-
sempi. Viileää jaksoa seurasi heti perään 

nopea lämpötilan nousu kuun lopussa. Tämä 
johti siihen, että toukokuun puolella kylvetyt 
juurikasmaat kuorettuivat helposti ja rankat 
sateet tekivät kevyempienkin maiden pinnois-
ta hyvin kovia. Pitkä kuuma ja kuiva jakso heti 
sateiden perään hidasti ja hankaloitti vielä itä-
mättömien siementen taimettumista. Maalevin-
täiset sienitaudit kuten taimipolte ja Rhizoctonia 
eivät olleet tänä keväänä laajalti näkyvissä. Ei-
vätkä kylvöajankohdan viileät olot edistäneet 
Aphanomyces ja Fusarium- sienen vioituksia tai-
mettuvassa kasvustossa. Sen sijaan viileissä 
oloissa viihtyvä Pythium- sieni on voinut olla 
osasyy kuorettuman vaivaamien peltojen auk-

Kasvukausi 2020

Kasvukausi 2020 lähti liikkeelle ripeästi. Vähäluminen/lumeton 
kevättalvi johti siihen, että pellot lähtivät kuivumaan nopeasti 
päivälämpötilojen noustessa. Huhtikuun alussa pellot rupesivat 

olemaan paikka paikoin kylvökuntoisia. Juurikkaan kylvöt aloitettiin 
osassa viljelyaluetta huhtikuun puolessavälissä. Keskimääräiseksi 

kylvöpäiväksi muodostuikin 29.4. 

koisuuteen. Kuorettuma sekä toukokuun lopun 
ja kesäkuun lämpimät olot ovat voineet edesaut-
taa taimipoltesienten kasvua maassa, jolloin juu-
rikkaissa voi esiintyä voimakkaita vioitusoireita 
nostovaiheessa. Ensimmäinen perinteinen rik-
kakasviruiskutus viivästyi toukokuun sateiden 
takia ja rikkakasvit ehtivät paikoin isoiksi, kuten 
mm. pihatatar.

Kesäkuun keskilämpötila oli selvästi pitkän ajan 
keskiarvoa korkeampi ja tämä voimakas lämpö 
sai juurikaskasvuston paikoin juromaan. Sääolot 
vaikuttivat myös rikkakasvien taimettumiseen. 
Rikkakasvit muodostivat nopeasti vahakerrok-
sen lehtiin ja ne kestivät torjunta-aineita hyvin. 
Kuivuus heikensi Goltix- ja Target-valmisteiden 
maavaikutusta ja tehoa. Lämmin ja kuiva jakso 
suosi kirppojen ja luteiden runsasta esiintymis-
tä. Mikäli ensimmäinen tuholaistorjunta tehtiin 
rikkakasviruiskutuksen yhteydessä, myöhäs-
tyttiin torjunnassa ja tuholaiset ehtivät vioitta-
maan taimettuneita juurikkaita paljon syömällä 
runsaasti reikiä lehtiin ja imemällä kasvupistei-
tä. Aikaisin kylvetyillä lohkoilla, joilla juurikas 
taimettui hitaasti, siementen Gaucho- ja Cruiser 
-peittausaineet ehtivät liueta maahan ja tästä 
syystä niiden teho tuholaisiin oli normaalia hei-
kompi. Juurikaskärpäsen munia havaittiin kas-
vustoissa, mutta toukan syömäkäytäviä esiintyi 
juurikkaan lehdissä erittäin vähän. 

Toukokuun puoliväli Hämeessä. 
Kuva Matti Rintala.
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Heinäkuun keskilämpötila jäi keskiarvoa selväs-
ti alhaisemmaksi, mutta vettä heinäkuussa saa-
tiin poikkeuksellisen runsaasti. Sateiden jälkeen 
taimettui uusi rikkakasvisukupolvi. Varsinkin 
savikka ja pihatatar valtasivat nopeasti tyhjäksi 
jääneitä kohtia. Myös peltosauniota taimettui 
runsaasti myöhemmin kasvukaudella. Sitä vas-
toin kahden Conviso One -käsittelyn teho oli 
kuivuudesta huolimatta pääasiassa hyvä. Aikai-
sin kylvetyillä lohkoilla savikkaa taimettui myö-
hemmin heinäkuussa ja niiden torjumiseen olisi 
tarvittu perinteisiä tankkiseoksia. Sateet edisti-
vät myös ramularian kehittymistä ja ensimmäi-
set tautipilkut havaittiin kasvustoissa aikaisin 
heinäkuussa. Ramulariaa esiintyi paikallisesti 
mutta sekin oli pääasiassa maltillista. Lämmin ja 
kuiva elokuu hidasti merkittävästi taudin etene-
mistä.

Elokuun päivät jatkuivat lämpiminä ja keski-
lämpötila oli selvästi pitkän ajan keskiarvoa 
korkeampi. Elokuun sateet ovat olleet enemmän 
paikallisia ja ukkoskuuroja. Juurikas on hyväs-
sä kasvussa. Nyt toivomme lämpöä ja aurinkoa 
myös koko loppusyksyksi, jotta kasvustoilla on 
aikaa ja mahdollisuudet siirtää kaikki lehtien 
tuottama energia juureen ja satoon.

Susanna Muurinen ja Marja Palomäki
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Lämpötilasummakertymää keväällä 2019-2020

2019 Pitkän ajan ka. 2020

Kasvukauden alun lämpötilasummien kertymää vuosilta 2019–2020, verrat-
tuna pitkänajan keskiarvoon.

Heinäkuun sateiden jälkeen rikat valtasivat 
aukkoisen juurikaskasvuston.
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Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa 
kevään ensimmäiset juurikkaat kylvettiin 
9.4. Sää oli aurinkoinen, mutta viileä tuuli 

puhalsi ja heti seuraavina päivinä ilma viilenikin 
rajusti. Itse kylvö onnistui ajankohtaan nähden 
hyvin, mutta melko pian nollaan laskenut läm-
pötila sekä rännän ja lumen sekainen sade rupe-
sivat aiheuttamaan haasteita koealueelle. Sateita 
seurasi yllättävän lämmin ja kuiva viikko huh-
tikuun puolivälissä. Koealue kuorettui pahasti. 
Kuorettuma rikottiin jyräämällä ja edessä olevat 
pakkasyöt huolettivat, joten suurin osa koealu-
eesta päätettiin peittää harsolla. Tästä alkoi koe-
asetelma kukkavarsien seurantaan.

Ympäristöolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti 
juurikkaan kasvuun. Juurikas tarvitsee kosteutta 
ja yli +3°C lämpötilan itämisen alkuunlähtöön. 
Vasta, kun lämpötila kohoaa +5°C, on varsinai-
seen kasvuun tarvittava lämpötila saavutettu. 
Juurikkaan siementuotannon kannalta on tärke-
ää, että juurikas muodostaa kukkavarsia ja tuot-
taa siementä, mutta tämä on hyvin epätoivottu 
ominaisuus sokerintuotannon kannalta. Juuri-
kas tarvitsee vernalisaation, eli kylmäkäsittelyn 
siirtyäkseen biomassan kasvattamisesta kukin-
taan. Tähän kukintaan tarvittavaan vernalisaa-
tioon, juuri kevään alhaiset lämpötilat voivat 
vaikuttaa voimakkaasti. Toinen vernalisaatioon 
vaikuttava tekijä on juurikkaan geenitausta. Joil-
lain lajikkeilla vernalisaatiovaatimus on alhai-
sempi kuin toisilla. Maailmalla on tehty useam-
pia tutkimuksia näistä kukkavarsien kehittymi-
seen vaikuttavista tekijöistä. Säätekijöiden vai-
kutuksista viimeaikaisimmat mallinnukset on 
tehty Englannissa ja Ruotsissa. Näitä pystytään 
ehkä soveltamaan meidänkin kasvuoloihimme. 

Kylvöajankohta, sää ja 
kukkavarret

Englantilaiset ovat määritelleet vernalisaatio-
tuntien kertyvän, kun keskilämpötila on 0°C 
ja +13°C välillä. Ruotsalaiset ovat kuitenkin 
tarkentaneet tutkimuksissaan tätä lämpötila-
haarukkaa +3°C ja +6°C välille. Näissä tutki-
muksissa on pystytty osoittamaan, että vernali-
saatiotuntien ylittäessä 120–140 h kukkavarsien 
muodostumisriski on noussut huomattavasti. 
Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että jos läm-
pötila kuitenkin kylvön jälkeen (noin 14 päivää 
kylvöstä) kohoaa yli +20°C sillä on vernalisaa-
tiotunteja kumoava vaikutus. 

Parin viikon jälkeen harso poistettiin ensim-
mäisen ruiskutuken tieltä.
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Taulukko 1. Harsolla peitetyn ja ilman harsoa olleen alueen tiedot.
Ilman 
harsoa Harsolla

Kylvö 09/04/2020
Harso levitetty 24.4.-12.5.
Vernalisaatio tunteja (3-5°C) 10.4-31.5 209 135
Vernalisaation kumoavia tunteja  (>20°C) 22 22
Jäljelle jääviä vernalisaatiotunteja 187 113

Kukkavarsia kpl/ ha 0,69 1,66
Kasveja kpl/ha 47 291 64 883

Taulukko 2. Käyttösiemenien vertailu kolmella koepaikalla.

Koe 103 käyttösiemenet Koepaikka 1 Koepaikka 2 Koepaikka 3
Kylvöpäivä 23/04/2020 07/05/2020 06/05/2020
Vernalisaatiotunteja (kylvö-31.5) 143 107 106
Vernalisaation kumoavia tunteja  (>20°C) 22 28 27
Jäljelle jääviä vernalisaatiotunteja 121 79 79

Kukkavarsia kpl/ ha 67 7,5 7,5
Kasveja kpl/ha 80 908 63 527 70 536

Kukkavarsia/lajike/96m2

Mustang, Cruiser 
Celesta, Gaucho
Hopla, Gaucho 1

Smart Johanna, Force
Smart Renja, Force 1

Selma, Gaucho
Hopper Smart, Cruiser

Nandi, Cruiser 3
Fortnox, Force 2

Fortnox, Gaucho 2
Gallop, Gaucho
Sigurd, Cruiser

Celcius, Gaucho 1
Joker, Cruiser 1

Ulkomaisissa kokeissa on myös todettu, että 
kylvöjen jälkeinen äkillinen stressi kuten kui-
vuus tai voimakas kemiallinen vioitus, lisäävät 
kukkavarsien muodostumista. Kukkavarsien 
muodostumisriski kasvaa myös kylvösyvyyden 
kasvaessa.

Koekenttä Paimiossa
Aikaisin kylvetty koe oli pinta-alaltaan noin 0,28 
ha. Siitä 0,24 ha peitettiin harsolla. Harsoa pidet-
tiin peittona noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen se 
poistettiin ensimmäisen ruiskutuksen tieltä, eikä 
sitä laitettu enää takaisin. Harson alla ei ollut 
lämpömittaria, joten harson vaikutusta lämpöti-
lankehitykseen ei voitu seurata. 

Vernalisaatiotunnit laskettiin paikallisen sää-
aseman keräämästä säädatasta niin, että verna-
lisaatiotunteihin laskettiin aika, jona tuntikoh-

tainen keskilämpötila oli +3°C ja +5°C välillä. 
Laskeminen aloitettiin päivä kylvöjen jälkeen 
ja lopetettiin toukokuun loppuun. Tämä poik-
keaa jonkin verran lämpötiloista ja aikajaksois-
ta, joita on käytetty mm. Ruotsissa, mutta +5°C 
on meillä katsottu jo kasvukauden aloittavaksi 
lämpötilaksi, jolloin oli järkevämpää käyttää sitä 
kriittisenä rajana. Myös laskennan lopettaminen 
toukokuuhun, eikä kesäkuun loppuun, oli jär-
kevää, koska ensimmäinen kukkavarsi ilmestyi 
koealueelle jo kesäkuussa ja kesäkuun poikke-
uksellisen lämpimän kelin tähden siellä ei kriit-
tisiä lämpötiloja juurikaan enää ollut. 

Harsottomalle kylvöalalle näitä vernalisaatio-
tunteja kertyi yhteensä 209 h. Harsolla peitetylle 
alalle vastaavasti 135 h. Lämpötila kohosi tou-
kokuun lopussa ja saavutettiin ajanjakso, jolloin 
keskilämpötila kohosi yli 20°C. Näitä verrnali-

saatiota kumoavia tunteja koealu-
eelle kauttaaltaan kertyi noin 22 h, 
joten harsollisen alueen vernalisaa-
tiotunnit jäivät selvästi alle kriittis-
ten tuntimäärien, mutta harsotto-
man alan vernalisaatiotunnit olivat 
yhä reilusti yli 140 h.

→
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Susanna Muurinen

Kylvöajankohdalla ja kylvön jälkeisillä sää-
olosuhteilla on selvä merkitys kukkavarsien 
muodostumiseen. 

Kukkavarsien kehitys 
Ensimmäiset kukkavarret ilmestyivät koealalle 
kesäkuussa ja sen jälkeen niitä on tullut muu-
tamia kuukausittain. Oletuksista poiketen kuk-
kavarsia on ilmestynyt enemmän harsolla pei-
tetylle alueelle kuin harsottomalle. Syynä tähän 
voi olla, että harso lopulta nosti pakkasjaksojen 
lämpötiloja juuri tuolle kriittiselle +3°C ja +5°C 
alueelle, lisäten näin ei toivottua vernalisaatiota. 
Toki harso selvästi paransi taimettumista. Kas-
vilukumäärä harsoitetulla alueella on huomat-
tavasti suurempi kuin harsottomalla, millä on 
myös merkitystä kukkavarsien määrään. Har-
son pidempi käyttöaika olisi puolestaan voinut 
lisätä myös vernalisaatiota kumoavia lämpötilo-
ja, joten kaksi viikkoa ei välttämättä ollut riittävä 
aika suojaamaan kasvustoja kukkavarsien muo-
dostumiselta.

Lajikkeiden väliset erot
Tämä kasvukausi on tuonut myös puheenai-
heeksi lajikkeiden väliset erot kukkavarsien 
muodostumisessa ja sitä katsottiin tarkemmin 
lajikekokeesta, jossa testataan käyttösiemeniä. 
Nuo markkinoilla olleet 14 lajiketta/peittaus-
ta on kylvetty kolmelle kasvupaikalle. Kaikilla 
paikoilla on omat sääasemat, joiden tietoja on 
voitu hyödyntää. Kahden koepaikan kylvöajat 
eivät poikkea toisistaan (6.-7.5.2020) ja näissä 
kummassakin koepaikassa vernalisaatiotunnit 
jäävät alle sadan. Myös kukkavarsia on koealu-
eilla ollut todella vähän. Sen sijaan koealueella, 
joka on kylvetty huhtikuun puolivälissä ja jolla 
vernalisaatiotuntien määrä ylitti 120, kukkavar-
sia on esiintynyt runsaammin ja useammalla la-
jikkeella.

Näin kylvöajankohdalla ja sen jälkeisillä sääolo-
suhteilla on ollut selvä merkitys kukkavarsien 
muodostumiseen. Aikainen kylvö ja korkeampi 
vernalisaatiotuntimäärä on selvästi aktiovoinut 
useamman lajikkeen muodostamaan kukkavar-
sia, mutta tulos ei kuitenkaan selitä sitä miksei-
vät alhaisemmassakin vernalisaatiotuntimää-
rässä kukkavarsia tehneet lajikkeet ole muodos-

taneet kukkavarsia kaikilla koepaikoilla? Yksi 
selittävä tekijä tähän voi olla vernalisaatiotun-
tien sijaan ulkopuolinen stressitekijä, kuivuus, 
kuorettuma, voimakas kasvinsuojeluaineiden 
aiheuttaman vioitus tai kylvösyvyys. Näistä te-
kijöistä koepaikat kohtasivat selvästi kuivuuden 
ja kuorettuman.

Kirjallisuutta:
Ekelöf, J. 2016. Stocklöpare – så här mycket får du i år. 

Betodlaren 2:47-48.
Milford, G.F.J. 2006. Plant structure and crop Physio-

logy. Kirjassa Sugar Beet, A.P. Draycott, (ed.). UK: 
Blackwell Publishing. s.30-49.

Milford, G.F.J, Jarvis, P.J, Walters, C. 2010. A vernali-
zation-intensity model to predict bolting in sugar 
beet. The journal of Agricultural Science 148: 127-
137.

Milford, G. ja Bruks, E. 2010. Managing the risk of bol-
ters. British sugar beet review 78: 32-35.

Olsson, R. 2007. Stocklöpare -fyra orsaker med fyra 
lösningar. Betodlare 2: 20-23.
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Viime kesän tuhohyönteispaineen perus-
teella voitiin ennustaa, että tuholaisia 
esiintyy runsaasti myös tänä keväänä, 

jos alkukesä on lämmin ja kuiva. Lisäksi talvi oli 
leuto ja siten suotuisa tuholaisten talvehtimisel-
le. Tuholaisten runsaudessa oli eroja eri viljely-
alueiden välillä. 

Vaikka alkukevät oli kylmä, lähtivät juurikas-
kirpat aikaisin liikkeelle. Ensimmäiset juuri-
kaskirpan syöntikolot havaittiin kesäkuun al-
kupuolella ja ne tekivät runsaasti puremakoloja 
sirkkalehtiin ja ensimmäisiin kasvulehtiin. Joil-
lakin pelloilla kirpat ehtivät vioittaa juurikkaan 
taimia melko pahasti. 

Tuhohyönteiset liikkeellä 
kesällä 2020

Juurikkaan kylvöt aloitettiin huhtikuussa. Sää oli juurikkaan kylvöjen 
jälkeen kylmä ja aikaiset kylvöt taimettuivat hitaasti. Kesäkuun sää 

oli helteinen ja kuiva, mikä suosi tuholaisia. Erityistä oli myös se, että 
kirppoja ja luteita oli paljon ja pitkään juurikkaan kimpussa, ja ne 

aiheuttivat runsaasti lehti- ja kasvupistevioituksia juurikkaan taimissa. 

Peltolude saapui pelloille sään lämmettyä. Pel-
toluteita esiintyi pelloilla paljon ja pitkään. Lu-
teen vioittama kasvupiste muodostaa useita kas-
vupisteitä, joista kehittyy useita naatteja. Moni-
naattisia juurikkaita näkyy tänä vuonna pelloilla 
paljon. Kesän edetessä kirppoja ja luteita esiin-
tyi edelleen. Elokuussa oli havaittavissa myös 
luteen toisen sukupolven vioituksia lehdissä. 
Lehtien kärkiosa kellastuu, koska lude vioittaa 
lehtisuonta ja imee siitä solunesteitä. Yhdellä 
lohkolla havaittiin jauhosavikkalude eli juuri-
kaslude (Piesma maculatum). Sitä esiintyy har-
voin ja se vioittaa juurikasta, mutta vähemmän 
kuin peltolude. Juurikaskärpäsen muninta oli 

Kirppoja oli tänä vuonna paikoin runsaasti liikkeellä. Neonikotinoidi-peittauksesta huolimatta 
kirpat vioittivat sirkkalehtiä ja ensimmäisiä kasvulehtiä nopeasti ja paljon.
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tänä kesänä vähäistä, ja sen vuoksi ei myöskään 
toukan käytäviä havaittu lehdissä, eikä torjun-
tatarvetta ollut. Gammayökköstä ei tullut tänä 
vuonna kaukolevintänä Suomeen, joten sen tu-
hoilta vältyttiin. 

jäivät kuitenkin vähäisiksi, eivätkä vaikuttaneet 
juurikkaan kasvuun. 

Muut juurikaspelloilla esiintyneet 
hyönteiset
Juurikaspelloilla havaittiin myös muita hyöntei-
siä, jotka eivät vioita juurikasta. Sylkikuoriai-
sia, joiden aikuiset sekä toukat syövät tuholaisia, 
esiintyi tänä vuonna juurikaspelloilla runsaasti. 
Myös harsokorentoja havaittiin joillakin juuri-
kaspelloilla. Aikuiset harsokorennot ja niiden 
toukat syövät erityisesti kirvoja. 

Juurikasluteita juurikkaan kimpussa.

Reikiä lehdissä näkyi eri kasvuvaiheessa. 
Osa rei’istä voi johtua siitä, että juurikkaan 
lehtien kasvaessa kirpan tekemän kuopan 
kohdalle syntyy suurempi reikä. Suuremmat 
reiät voivat olla myös etanoiden tai jonkun 
toukan tekemiä, mutta vioittajasta ei ole 
tehty havaintoa.

Sylkikuoriainen.

Kasvun edetessä kesäkuussa alkoi lehtiin il-
mestymään epäsäännöllisen muotoisia ja eri-
kokoisia reikiä. Juurikkaan lehtien kasvaessa 
suuremmiksi, kirpan tekemän kuopan kohdalle 
voi syntyä kooltaan isompi reikä. Toukkia tai ai-
kuisia hyönteisiä ei kasvustossa havaittu. Vaik-
ka reikien tekijää ei löydetty, on mahdollista, että 
etanat tai jonkun muun tuholaisen toukat kävi-
vät maistelemassa juurikkaan lehtiä. Vioitukset 

Joillakin pelloilla tehtiin havaintoja harso-
korrennosta ja sen munista lehden alapin-
noilla.

Kuva: 
Mikko Poso

Kuva: Pests, diseases and disorders of Sugar Beet
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Marja Palomäki

Siementen tuholaispeittaus
Juurikkaan kylvöille päästiin ajoissa, mutta ai-
kaisin kylvetyt juurikkaat taimettuivat hitaasti 
kylmässä säässä. Jos taimettuminen on hidasta, 
ehtii peittauksen tehoaine huuhtoutumaan pois 
juurten ulottumattomiin ja niiden teho on siitä 
syystä heikompi. Tämä voi olla syynä siihen, 
että kirpat ja luteet vioittivat juurikkaan taimia 
paikoin tavallista enemmän myös Cruiser- ja 
Gaucho-peittauksilla. Jos juurikas taimettuu 
nopeasti ja neonikotinoidipeittaus on antanut 
tehokkaan ja pitkän suojan kirppoja ja luteita 
vastaan, ei erillisiä torjuntaruiskutuksia tarvita.

Tänä vuonna osa markkinalajikkeista oli peitat-
tu myös uudella Force peittausaineella, joka suo-
jaa juuret maatuholaisien vioituksilta. Se ei liiku 
kasvin juurien kautta lehtiin, joten se ei suojaa 
lehtiä tuholaisten vioituksilta. Sen vuoksi vil-
jelijöitä ohjeistettiin tarkkailemaan tuholaisten 
esiintymistä ja vioituksia Force-peitatuilla loh-
koilla ja varautumaan ruiskutuksiin tarvittaes-
sa. Torjuntaruiskutuksia tehtiin näillä lohkoilla 
kahdesta kolmeen kertaan erikseen tai rikkakas-
viruiskutusten yhteydessä. Voidaankin todeta, 
että viljelijät onnistuivat hyvin tarkkailussa ja 
pahoilta tuhoilta vältyttiin.

Torjuntakynnykset
Eri tuholaisten torjuntakynnysten avulla voi-
daan arvioida, milloin torjuntaan on oikea aika 
ryhtyä, jotta satotappiolta vältytään. Juurikas-
kirpalla torjunta on aiheellista, kun on yksi kirp-
pa/taimi tai kun sirkkalehdissä on syöntijälkiä 

kolme tai enemmän per lehti. Luteen torjunta-
kynnys juurikkaalla ylittyy, kun joka kolman-
nessa taimessa näkyy peltoluteen vioituksia. 
Juurikaskärpäsen toukan torjunta tehdään vasta 
siinä vaiheessa, kun joka kolmannen kasvin leh-
dessä näkyy useampia toukkien syöntikäytäviä.

Tuholaisten tarkkailu
Tuholaisten tarkkailu on erittäin tärkeää, koska 
jos tuholaisia esiintyy paljon ja torjuntakynnys 
ylittyy, ajoissa tehdyn torjuntaruiskutuksen 
merkitys kasvaa. Näin vältytään merkittävästi 
pahoilta kasvua hidastavilta tuholaisvioituksil-
ta pinnalle tulleissa taimissa. Tänä keväänä oli 
ensimmäisen kerran käytössä laajempi tuholais-
ten tarkkailu eri viljelyalueilla. Kaksitoista tilaa 
havainnoi tuholaisten esiintymistä viikoittain 
kelta-ansoista ja vioitusten määrää kasvustosta. 
Havaintotilojen tuholaistilanteen kehittymistä 
pystyi seuraamaan Tuholaisten seuranta -appis-
ta (AgriPortal mobile -sovellus tai www.sucros.
fi).

Torjunta-ainevalikoima yksipuolistuu
Juurikkaan tuholaisten torjunta-ainevalikoima 
on supistunut. EU kielsi dimetoaatin käytön ja 
sen seurauksena kahden juurikkaan juurikas-
kärpäsen torjuntaan tarkoitetun valmisteen 
poistumista markkinoilta. Jäljelle jäävät valmis-
teet ovat pyretroideja. Ne ovat kosketusvaikut-
teisia valmisteita ja niillä on myös karkotusvai-
kutusta. Jos pyretroidi-valmisteita joudutaan 
vuosittain käyttämään paljon ja useasti, riski tor-
junta-aineresistenssin kehittymiselle on suuri.

EDENHALL.fi
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Juurikasisännän rivit

Christian Hoijarilla on ollut työntäytei-
nen kevät ja alkukesä. Juurikkaan kylvöt 
aloitettiin huhtikuun lopun lämpimissä 

säissä omilla pelloilla ja samalla tehtiin kylvö-
urakointia myös muille viljelijöille. Harmillisesti 
kylvön jälkeen kärsittiin kuitenkin yöpakkasis-
ta.

– Kylvön jälkeen oli vielä peräti seitsemän astetta 
pakkasta ja tuli luntakin, mutta juurikas kärsi siitä 
onneksi yllättävän vähän, Hoijar kertoo. 

Takatalven lisäksi tilalla on ollut muitakin luon-
nonilmiöistä johtuvia haasteita, kun hiekka-
myrsky vaurioitti juurikasta viiden hehtaarin 
alalla. Tästä selvittiin kuitenkin säikähdyksellä: 
vaurioituneen alan juurikkaat tulevat kasvussa 
muita jäljessä, mutta uusintakylvöille ei joudut-
tu lähtemään. Tämä on ensimmäinen kerta, kun 
tilalla on koettu luonnontuhoja.  

Hoijarin tilalla Pohjanmaalla 
kasvaa 110 hehtaaria 

juurikasta

Sokerijuurikas on kuulunut vuoden juurikasisäntien 
Christian ja Martin Hoijarin tilan viljelykasveihin jo 25 

vuotta. Juurikkaaseen on panostettu tilalla merkittävästi, 
ja juurikasalaa on viime vuosina kasvatettu jokaisessa 

sopimuksessa. Kuluvalla kasvukaudella juurikasta viljellään 
110 hehtaarilla.

Vettä Pohjanmaan Mustasaaren kylässä sijaitse-
valla tilalla on tullut hyvin niukasti, mutta juuri-
kas on silti päässyt hyvään kasvuvauhtiin. 

Työtä on riittänyt myös harauksessa, jota Hoijar 
tekee urakointina muillekin. 

– Harausta tulee tälle vuodelle 300–400 hehtaaria. 
Olen harannut kaikki yksin ja öisin vielä ruiskutta-
nut omat juurikkaat, joten työtä on kyllä riittänyt, 
Hoijar kertoo. 

Harausta on auttanut ja nopeuttanut uusi kame-
raohjattu hara, jolla jaksaa hyvin ajaa suurem-
piakin hehtaareja kerralla. Kameraohjattu hara 
pysyy hyvin rivillä ja sitä on helppo ajaa. 

Hoijarin tilalla panostetaan vahvasti peltoihin. 
Maan pH:ta on pyritty pitämään juurikkaalle 
soveltuvana, ja peltoja onkin kalkittu runsaalla 
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kädellä. Lannoitteeksi saadaan naapuritilalta 
broilerinlantaa, jolla on ollut positiivinen vaiku-
tus juurikkaan kasvuun. Viljelykierrossa nouda-
tetaan mallia, jossa juurikasta pidetään samalla 
lohkolla peräkkäin kaksi vuotta.
 
Tänä vuonna tilalla on ensimmäistä kertaa ko-
keilussa Conviso-siementä. Sitä kylvettiin 25 
hehtaarin alalle. Hoijar on ollut tyytyväinen 
Convisoon, mutta ei ole huomannut siinä mer-
kittävää eroa tavanomaiseen juurikkaaseen näh-
den. Kokonaiskuva on edelleen epäselvä, sillä 
Convisoa kasvaa juuri sillä peltolohkolla, jota 
hiekkamyrsky vaurioitti. Hoijar on jo pitkän ai-

Susanna Söderlund

Uusi kameraohjattu hara nopeuttaa ja helpottaa haraamista.

kaa panostanut haraukseen, joten perinteisellä 
siemennelläkin hänellä jää usein yksi ruiskutus-
kerta väliin.   

Haastattelua tehdessä kesäkuun lopussa Hoijar 
alkoi jo kääntää katsetta nostoihin. Hän tekee 
nostotyön omien peltojen lisäksi urakointina 
myös muille, ja nostettavaa tulee syksyllä noin 
300 hehtaarin edestä. Tavoitteena olisi löytää toi-
nen kuski, jotta työtä voisi hieman jakaa. Hoijar 
on kuitenkin tarkka työn laadusta – etenkin, kun 
työtä tehdään toisille – joten siitä ei saa tulevai-
suudessakaan tinkiä. 
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Hunsan tilalla Nousiaisissa kylvettiin ku-
luvan kasvukauden aikana sokerijuuri-
kasta mm. Saksassa yleisesti käytetyllä 

striptill-menetelmällä. Suomennettuna kyseessä 
on ns. kaistamuokkaus, jossa maata muokataan 
ainoastaan kylvörivien kohdalta. Menetelmä 
mahdollistaa muokkauksen, kylvön ja lannoi-
tuksen yhdellä ajolla. Sokerijuurikas kylvetään 
GPS-ohjausta hyödyntäen vasta kaistamuokka-
uksen jälkeen, koska muokkaus ajoittuu Nou-
siaisten savisilla mailla useimmiten syksyyn. 
Kevätmuokkaukseen striptill soveltuu lähinnä 
kevyillä mailla.

Kalusto
Striptill -kone on Suomessa ainoa laatuaan. 
Runkorakenne, muokkaimet ja kylvövantaat 
ovat Sly Francen osia, jotka on hankittu suoraan 
Ranskasta. Sulkyn siemen- ja lannoitesäiliöt ovat 
niin ikään ranskalaisia ja hankittu Turun Kone-
keskukselta.  Kaistamuokkausyhdistelmän leve-
ys on 2,85 m ja se on suunniteltu laitepariksi Mo-
nosemin tarkkuuskylvökoneelle, jonka rivivälin 
määrittää 6-rivinen juurikkaannostokone. 

Striptill-tilakoe 
Nousiaisissa

Striptill-koneessa on neljä elementtiä. Olkikatet-
ta leikkaavat ja avaavat avauskiekot, olkimassaa 
sivuille siirtävät puhdistuskiekot ja varsinaisen 
muokkauksen tekevät striptill-piikit. Kasvijätet-
tä ei mullata maahan, vaan se siirretään muok-
kauskaistojen väliin. Neljäntenä elementtinä 
ovat kylvövantaat, jotka sijoittavat esim. rukiin 
siemenen ja lannoitteen muokatun kaistan reu-
noille noin 20 cm etäisyydelle toisistaan. Tasa-
painon vuoksi lannoitesäiliö on traktorin etu-
nostolaitteissa ja siemensäiliö takana, muokkai-
men päällä. Koneen tyhjäpaino on 2,7 tn ja säiliöt 
täynnä 3,5 tn.

Konsepti juurikkaan kylvössä
Sokerijuurikasmaat striptill-muokataan läh-
tökohtaisesti syksyllä puinnin jälkeen jäykistä 
maalajeista johtuen. 

Muokkauskaistan reunoille kylvetään samal-
la ajolla ruista välikasviksi parantamaan maan 
rakennetta sekä muokkautuvuutta ja pitämään 

Striptill kone. Kaistamuokattu rukiin sänki.
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maan kasvipeitteisenä. Keväällä ruis on päätet-
tävä kemiallisesti ennen juurikkaan kylvöä. Vä-
likasvin kasvusto ja esikasvin oljet kuivattavat 
keväällä maata alhaalta ylöspäin, jolloin pinta 
ei kuivu liikaa ja kevätkosteus riittää juurikkaan 
itämiseen paremmin myös poutivilla mailla. 
Myös keväisten ajokertojen määrä supistuu 
striptill-menetelmässä yhteen, kun kylvömuok-
kaus jää kokonaan pois.

Kuluvan kasvukauden striptill -juurikaslohkolle 
kylvettiin keväällä Smart-lajiketta. Kasvustossa 
ei silmin havaittavaa eroa viereiseen, kyntämäl-
lä muokattuun lohkoon ei käytännössä ollut. 
Striptill-juurikkaan riviväleissä oli kuitenkin 
vielä elokuun puolivälissä huomattava määrä 
maatumatonta kasvijätettä, joka puuttui kyn-
nöslohkolta täysin. 

Elokuinen koenosto näytti satotasoksi 35 tn/ha 
puhdasta juurikasta, mikä käytännössä on samaa 
tasoa kuin virallisten koenostojen sadot. Maan 
rakennetta säästävänä menetelmänä striptill-loh-
kon kantavuus pitäisi olla sadonkorjuun hetkellä 

Petri Suvanto

Striptill ruis.

Striptill juurikaslohko.

kynnettyä lohkoa parempi, joten menetelmän 
hyödyt ovat onnistuessaan laajemmat kuin pelk-
kä toteutunut satotaso antaa ymmärtää.
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Poikkeuksellinen kevät motivoi ottamaan 
Microsoft Teams -työkalun käyttöön 
uudella tavalla hyödyntäen sitä myös 

neuvonnan puolella. Tällä kasvukaudella SjT 
ja Sucros ovat tehneet sarjan Kasvustokatsaus 
-videoita sopimusviljelijöille, videoilla on pyrit-
ty tavoittamaan viljelijä uudella tavalla uusissa 
olosuhteissa, aiempaa tehokkaammin ja katta-
vammin. Tämä on uusi tapa lähestyä viljelijää ja 
olemmekin olleet ensimmäisiä Nordzucker kon-
sernin videoneuvonnan käyttöönottajia. Moni 
muu maa näyttääkin tykänneen ideastamme ja 
ottavan sen myös käyttöön.

Neuvontaa on ollut saatavilla entiseen tapaan 
puhelimitse (soitto/What´sUp/tekstiviesti), 
sähköpostilla, tilakäynneillä, Sucroksen info-
tekstiviesteillä, tiedotteilla sekä Sucroksen ja 
SjT:n kotisivuilla että Maaseudun tulevaisuu-
dessa ja artikkeleilla Juurikassarka-lehdessä. 
Kyseiset etäneuvontavideot ovatkin tulleet kaik-
kien näiden, aikaisemminkin käytössä olleiden, 
tiedottamiskanavien lisäksi.

Jotkut ovat kokeneet kotisivuilla olevien kir-
jallisten tiedotteiden olevan pitkähköjä lukea. 
Meillä on ollut tarkoitus saada tiedotteisiin 
enemmän asiaa esille, jolloin tietoa kaipaaval-
le se on helposti saatavilla. Niitäkin on tässä 
kehitetty ja nyt löydätkin heti tiedotteen alusta 
ensimmäiseltä sivulta tiiviimmin ajankohtai-
simmat asiat ja vasta seuraavilla sivuilla on asi-
at käyty perusteellisemmin läpi. Näin jokainen 
löytää tarvittavan tiedon kätevästi.

Kasvustokatsaus-videoilla olemme pyrkineet 
tavoittamaan vielä laajemmin viljelijäkuntaa ja 
samalla saamaan viljelijöille tunteen, että kon-

Etäneuvonta Teams-
taltioinnin kautta – 
Kasvustokatsaukset

Marika Muntola

sulentti on läsnä. Konsulentteja on neljä ja vilje-
lijöitä kuusisataa, vaikka kuinka haluaisimme, 
emme valitettavasti ehdi kaikkien luona käy-
mään kriittisinä hetkinä. Niinpä videoilla olem-
me pystyneet luomaan uudenlaisen yhteyden, 
joka on otettu erittäin positiivisesti vastaan.

Pääajatuksena videoilla on ollut käydä läpi top 
3–5 viljelijöiden puheenaiheena lähiaikoina ol-
lutta asiaa ja täydentää näitä kuvien ja lisäinfon 
avulla. Videoiden pituus on pyritty pitämään 
alle viiden minuutin, jolloin kynnys katsoa se on 
matala ja saatava informaatio pysyy tiiviinä. Vi-
deon pystyy tarkastamaan vaikka kahvitauolla.

Linkki videoihin on lähettetty viljelijöille säh-
köpostilla, joten muistathan pitää sähköpostisi 
ajantasalla. Tarvittaessa saat päivitettyä sen itse 
www.sucros.fi  > kirjautumalla Omat sivut -puo-
lelle tai konsulentin kautta.

Etäneuvontatiimi Marika ja Sakari.
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Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus aloitti 
vuonna 2019 yhteisen hankkeen Syke:n, 
Luke:n, Maa- ja metsätalousministeriön, 

Turun kaupungin, Turun AMK:n, Pyhäjärvi-
instituutin ja ProAgrian kanssa. Tarkoituksena 
oli selvittää millaisia mahdollisuuksia rakenne-
kalkilla olisi vesiensuojelukeinona. Kun hanket-
ta tarkastellaan sokerijuurikaslinssien läpi, on 
äärimmäisen hyvä, että hankkeeseen saadaan 
mukaan juurikas, joka tunnetusti hyötyy suu-
resti pH:n nostosta ja hyvästä maanrakenteesta. 
Hankeen rahoitus tulee Maa- ja metsätalousmi-
nisteriöstä.

Kuten osallistujalistasta on arvattavissa, on ky-
seessä suuri hanke. Tämän vuoksi myös koe-
kenttiä on tutkimuksessa useita. Suurin tullaan 
perustamaan Eurajoen valuma-alueelle, jossa 
levitysala tulee olemaan noin 170 ha. Koekenttä 
löytyy myös Turun kaupungin alueelta. Paimi-
ossa on käytössä kaksi lohkoa, joissa kasvaa so-
kerijuurikasta ja vehnää. 

Paimiossa kalkki saatiin levitettyä lohkoille vuo-
den 2019 syksyllä. Molemmille lohkoille tehtiin 
kolme eri käsittelyä, 0, 8 ja 12 tn/ha. Lohkot 
valittiin ensisijaisesti savespitoisuuden perus-
teella. Molemmissa lohkoissa tämä on reilusti 
yli 50 %. Toinen lohkojen valintaan vaikuttanut 
suure oli maan pH. Toisen maan pH oli noin 5,2, 
joten tämän lohkon nopea pH:n nosto oli hyvin 
perusteltua. Toisen lohkon pH-tilanne oli huo-
mattavasti neutraalimpi, noin 6,5. Näin pysty-
tään vertaamaan rakennekalkin vaikutuksia eri 
lähtötilanteissa. 

Lohkoilla on jo tehty melkoinen määrä erilaisia 
mittauksia. Pelloilta on mitattu mm. maan ve-
tovastusta, maan happamuutta, kasvillisuus-
indexiä, typenkäytön tehokkuutta, taimi- ja 
versomääriä ym. Kuvassa 1. on nähtävillä pH-
tilanne yhdeltä lohkolta keväällä 2020. Myös 

Rakennekalkki-hanke. Kuinka 
projekti etenee?

kasvin ravinneanalyysejä ja maa-analyysejä on 
tehty kattava määrä.

Kuvasta 2. on nähtävillä, että myös kasvusto 
kehittyy eritavoin riippuen siitä, miten paljon 
käsitellylle alueelle on levitetty rakennekalkkia. 
Onkin hyvin mielenkiintoista nähdä mille tasol-
le satotasot lopulta asettuvat. 

Työt jatkuvatkin seuraavaksi sadonkorjuun 
merkeissä. Luonnollisesti vesi- ja maanäyttei-
den ottamista jatketaan, jotta nähdään, kuinka 
tilanne kehittyy ajan kuluessa. Seuraavaan leh-
teen saadaankin jo, toivottavasti, kattavampi 
kirjoitus kuinka rakennekalkki vaikutti satoihin 
ja vesistöihin. 

Lisää informaatioita hankkeesta löytyy osoit-
teesta proagria.fi/rakennekalkki.

Sakari Malmilehto

Kuva 1. Rakennekalkkilohkon pH-tilanne eri 
käsittelyillä.

Kuva 2. Kasvustojen kehitys (kuva: Atfarm)

0 tn/ha

8 tn/ha

12 tn/ha
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Nykymarkkinoilla arvostetaan kestä-
vällä, vastuullisella ja eettisellä taval-
la tuotettuja tuotteita. Voidaksemme 

sanoa tuotteen olevan kestävästi tuotettu, pitää 
tuotteen kaikkien raaka-aineiden osalta varmis-
taa tuotantoketjun jokaisen lenkin kestävyys. 
Nordzucker, kuten muutkin Euroopan sokerin-
tuottajat, on vastannut markkinoiden kysyntään 
sertifioimalla toimintansa. Sertifioinnin kautta 
voimme kansainvälisesti, konkreettisesti todis-
taa sokerin ostajille, että sokerimme on kestäväs-
ti ja vastuullisesti tuotettua. 

Mikä SAI on?
Elintarviketeollisuuden yritykset ovat yhdessä 
muodostaneet organisaation nimeltä SAI (Sus-
tainable Agriculture Initiative), jonka tavoittee-
na on luoda yhtenäinen työkalu, jolla voidaan 
kattavasti todentaa tuotannon kestävyyttä kai-
killa eri viljelykasveilla kaikissa maailman mais-
sa, aikaisempien jokaisen oman järjestelmän 
sijaan.

Miten SAI-sertifiointi toteutetaan?
Sertifiointiprosessiin valitaan ulkopuolisen yri-
tyksen toimesta sattumanvaraisesti vajaa 40 
sopimusviljelijää, jotka täyttävät tarkistuslistan 
viljelykonsulentin kanssa. Noin neljännes näis-
tä viljelijöistä käy läpi uudestaan tarkistuslistan 
viljelykonsulentti tukenaan ulkopuolisen audi-
toijan kanssa.
Tarkistuslista sisältää kysymyksiä muun muas-
sa kasvinsuojelusta, lannoituksesta, työympäris-
töstä sekä terveydestä ja turvallisuudesta.

Onko Sucroksella nyt voimassa oleva 
SAI-sertifikaatti?
Sucroksen ensimmäinen SAI-sertifiointi tehtiin 
loppuvuodesta 2017 ja se astui voimaan alku-

SAI-sertifiointi toteutetaan 
syksyllä 2020

vuodesta 2018 Sucrokselle ja sitä kautta kaikille 
sokerijuurikkaanviljelijöillemme. Tulokset jul-
kaistaan käyttämällä asteikkoa pronssi-hopea-
kulta ja nykyinen SAI-sertifikaattimme (kulta 
44,4% ja hopea 55,6%) on voimassa kolme vuot-
ta, eli vuoden 2021 alkuun.

Mitä teen sertifioinnin arpaonnen osut-
tua kohdalleni?
Mikäli valinta osuu kohdallesi, ei huolta, sillä 
tämä ei ole tilatarkastus, vaan tarkoituksena on 
mitata nimenomaan Sucroksen tuotannon kes-
tävyyttä. Viljelykonsulentti pääasiassa kyselee 
viljelyyn liittyviä asioita. Sertifioinnin suorittaa 
tänä vuonna viljelykonsulentti Marika Muntola. 

Ensimmäinen kierros on aloitettu heinäkuussa 
ja tavoitteena on saada kaikki tilat (37) valmiik-
si syyskuun loppuun mennessä. Ensimmäinen 
kierros on tarkoitus toteuttaa tilakäyntinä tai 
puhelimitse tai näiden yhdistelmällä tilanteesta 
riippuen.

Toisen kierroksen auditoinnit, joihin arvotaan 
ensimmäisen kierroksen 37 tilasta yhdeksän ti-
laa, pyritään toteuttamaan marraskuun aikana. 
Toisen kierroksen toteutus tarkentuu myöhem-
min.

Marika Muntola
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P.  015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
P.  044 5885 262 • Nuottasaarentie 17 • 90400 Oulu 

www.viljavuuspalvelu.fi • www.suomenymparistopalvelu.fi

Tilaa näytetarvikkeet  
rehu- ja viljavuusanalyyseihin

veloituksetta 30.11.2020 saakka
www.eurofins.fi/agro/tarviketilaus

viljavuuspalvelu@eurofins.fi
puhelin 015 320 400 tai 044 588 5262 

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

DO IT – AND DO IT RIGHT!

www.grimme.dk

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

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

Ota yhteyttä Roland/Uffe saat 

hyvän tarjouksen käytetyistä 

Juurikaskoneista.

GRIMME 
Maxtron 620
Vuosimalli 2008

GRIMME 
Maxtron 620
Vuosimalli 2009

GRIMME 
Maxtron 620 II
Vuosimalli 2014

GRIMME 
Maxtron 620 II
Vuosimalli 2013

GRIMME 
Rexor 620
Vuosimalli 2018

HOLMER TerraDos
Vuosimalli 2002
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cemagro.fi
CEMAGRO OY

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

www

Nyt saa lannoitteita Niiralasta,  
kysy jälleenmyyjältäsi lisää! 

Löydä lähin jälleenmyyjäsi  
kotsivuiltamme osoitteesta 
cemagro.fi

Tarjoamme 
korotonta 

maksuaikaa 
joulukuulle!
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Saksalainen siemenjalostusyritys Strube 
on kevään aikana solminut yhteistyösopi-
muksen Naio Technologies ja Fraunchofer 

Instituutin kanssa. Uuden yhteistyön päämäärä-
nä on kehittää tehokkaampia ratkaisuja sokeri-
juurikkaan käytännön viljelyyn. 

Projekti tulee suuntautumaan itsekulkevan, 
rivivälejä haraavan robotin kehittelyyn. Tässä 
voidaan hyödyntää Struben jalostusosaamista, 
Naio Technologi’en robottikehittelyn osaamista 
ja Franchofer Institute’tin osaamista tutkimuk-
sen ja teknologian alalla. 

Strube on jo jonkin aikaa käyttänyt itsekulkevaa 
robottia koeruutujen taimien lukumäärän laske-
miseen. Tämä tulee olemaan yrityksen seuraava 
askel robottitekniikan alueella. Haluamme Stru-
bella panostaa tekniikkaan, joka edistää sokeri-
juurikkaiden kestävää viljelyä tulevaisuudessa. 

Tarkoituksena on, että robotti on täysin GPS-oh-
jattu ja itsekulkeva. Sen tulee harata kuusi rivi-
väliä kerrallaan ja tarkkuuden tulee sallia haraus 
sekä riveissä että rivien väleissä. Robottia pitää 
voida käyttää juurikkaiden taimettumisesta aina 
rivivälien peittymiseen saakka. Päämääränä on 
myös puolen hehtaarin harausteho tunnissa. 

Yhdessä, kaikilla kolmella yrityksellä on yhteis-
kunnan, ympäristön ja taloudellisten odotusten 
kannalta sama päämäärä, eli edistää aktiivista 
ja kestävää viljelyä. Projekti käynnistetään etu-
päässä Saksassa mutta pyrkimyksenä on teknii-
kan testaaminen myös muissa Euroopan maissa. 
Strube lähettää viljelijöille lisätietoja projektin 
kehittymisestä myöhemmin. 

Tulevaisuuden 
robottitekniikkaa

Strube robotti laskee koeruudun taimien lu-
kumäärää. 

Haralla ja GPS-ohjauksella varustettu itse-
kulkeva robotti valmiina testattavaksi.

GPS-ohjausta on yhä kehitettävä tarkkuuden 
parantamiseksi.
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Markus Sjöholm, Strube Scandinavia Aps

Rivivälien harausta. Robotti voi työskennellä vuorokaudet ympäri 
aina rivivälien peittymiseen saakka.

Myös riveissä tapahtuvan tarkkuusharauksen pitää olla mahdollista.

Lisätietoja yrityksistä on seuraavilla verkkosivuilla:
www.strube.net

www.naio-technologies.com
www.iis.fraunhofer.de/ezrt
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Yksi merkittävimpiä uudistuksia työte-
hokkuuden saralla on ruutukylvökonee-
seen tehdyt automaatioasennukset. Jotta 

voisi ymmärtää kehityksen suuruuden, on syytä 
palata vuosia taaksepäin ja tarkastella kuinka 
asiat aikaisemmin hoidettiin. Kun ruutuja aikai-
semmin kylvettiin, piti jokaisen ruudun jälkeen 
yksiköt tyhjentää ja puhdistaa manuaalisesti. 
Tämän jälkeen uudet siemenet lisättiin kylvöyk-
siköihin ja pidettiin huolta, että kylvöyksiköt 
ovat valmiita kylvämään ensimetriltä lähtien. 

Terveisiä SjT:n pajalta

Vuosittain SjT:n konehallissa huolletaan, korjataan, päivitetään ja 
kehitetään erilaisia koneita. Vaikka konetutkimus ei enää ole varsinaisessa 
keskiössä Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa, niin joka vuosi yritetään 

tutkimuskeskuksella tehdä asioita fiksummin ja tehokkaammin. 

Ja kyllä, manuaalisesti. Tämä vaati työvoimaa ja 
aikaa. 

Aikaisemmin piti lajikekokeiden kylvökoneella 
jokaisen ruudun jälkeen tehdä siementen vaihto 
”manuaalisesti”. Tume-kylvössä tarvittiin viisi 
ja Monosem-kylvössä kolme henkilöä.

Vuonna 2020 saatiin valmiiksi monia päivityk-
siä, jotka säästävät aikaa ja pienentävät työvoi-
mantarvetta. Nykyään riittää kun, traktorikus-
kin lisäksi, kylvökoneen päällä on yksi ihminen, 
joka hoitaa kerralla kahden ruudun yhtäaikaisen 
kylvön. Käytännössä hänen täytyy vain lisätä 
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Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen koe-
ruutujen kylvökone.

kahteen suppiloon kyseisen ruudun siemenet. 
Tämän jälkeen hän painaa nappia, jonka seu-
rauksena kone automaattisesti tyhjentää yksi-
köt, lisää uudet siemenet yksiköihin ja kiertää 
kylvökiekkoihin valmiiksi siemenet. Tämän 
seurauksena päivässä pystytään kylvämään 
enemmän ruutuja vähemmällä ihmismäärällä. 
Erityiskiitosta sai myös koneeseen asennettu 
penkki, sillä enää ei tarvinnut kulkea koneen pe-
rässä päivätolkulla.  

Liekitin
Torjunta-aineiden vähetessä on tutkimustoi-
minnankin entistä tärkeämpää kokeilla vaihto-
ehtoisia menetelmiä. Tänä vuonna yksi monista 
kemiallisen torjunnan vaihtoehdoista oli mm. 
liekitys. Tätä varten rakennettiin vanhaan hara-
runkoon rikkakasvien liekitin. Yksinkertaisuu-
dessaan asennettavaksi jäi vain kaasusuuttimet, 
yhdysputket, hanoja, paineenalennin takaisi-
niskuventtiileineen, pitkä letku ja 190 kiloinen 
kaasupullo. Suuttimien ympärille rakennettiin 
pellistä suojat minimoimaan tuulen vaikutus 
ja tehostamaan lämpövaikutusta rikkakasviin. 
Näiden rakenteiden kanssa riittää vielä kehi-

tystyötä, jotta saadaan paras hyöty irti liekistä. 
Isoon kaasupulloon päädyttiin, koska pienempi-
en nestekaasupullojen höyrystymiskapasiteetti 
ei olisi riittänyt niin monelle suuttimelle mitä 
halusimme. Liekittimestä tuli tässä vaiheessa 
kolmirivinen.  

Kone toimi kaikessa yksinkertaisuudessaan kii-
tettävästi ja työn jälki oli hyvä. Ongelmana ovat 
edelleen rivillä kasvavat rikat, mutta muuten 
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kone tuhosi rikkakasvit hyvin. Toki kui-
va kesä auttoi koneen toimintaa, sillä 
uusien rikkojen taimettuminen oli var-
sin hidasta ja poltettujen rikkojen toipu-
minen heikkoa.

Koska yksi tärkeimmistä asioista lienee 
kuitenkin koneen kustannukset, voi-
daan niitäkin hieman peilailla. Ajono-
peutena oli 1,5–2 km/h. Riville kaasua 
käytetään noin 100 kg/ha ja sen kustan-
nus on noin 2 €/kg. Rivin ollessa 50 cm 
tulee kaasun hehtaarikustannukseksi 
200 €/ha. Tämä sisältää yhden käsittely-
kerran ja kokeilujen perusteella liekitys 
pitäisi tehdä kaksi kertaa kasvukaudes-
sa. Nämä arvot ovat erittäin viitteellisiä 
ja optimointia tullaan jatkossa tekemään 
niin kaasun kulutuksen osalta, kuin työ-
koneen leveyden osalta. Kone toimii 
yhtenä vaihtoehtona viljelijän työkalu-
pakissa, vaikka se ei yksistään varmasti 
toimi monellakaan tilalla.

Liekitin tositoimissa.

Liekitin peltotyöskentelyssä.

Jaakko Jussila & Sakari Malmilehto
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Dansukker Hillosokeri on ilahduttanut 
säilöjiä jo 80-luvun lopulta asti. Hillo-
sokeri tarjoaa helpomman ja nopeam-

man tavan tehdä hyvää kotihilloa, sillä se sisäl-
tää valmiiksi kaiken, mitä marjojen lisäksi hil-
loamisessa tarvitaan. Hillosokerissa on sokerin 
lisäksi muun muassa pektiiniä, joka on luonnon 
oma hyytelöivä aine. Sitä esiintyy muun muas-
sa sitrushedelmissä. Hillon säilymistä parantaa 
tuotteessa mukana oleva kaliumsorbaatti. 

Tämän vuoden Hillosokeri-sesonkiin tuotteen 
valmistusta on muutettu niin, että siinä käyte-
tään sokerina vain Säkylässä tuotettua suoma-
laista sokeria. 

Muistathan myös Minihillosokerin
Kaksi vuotta sitten markkinoille tuli uusi Dan-
sukker Minihillosokeri, joka vastaa vähemmän 
makeasta hillosta pitävien kuluttajien tarpee-
seen. 

Minihillosokerilla valmistuu helposti raikasta 
kotihilloa, joka sisältää ministi sokeria ja marjai-
sasti makua. Tuotteen käyttö on yhtä helppoa ja 
nopeaa kuin Hillosokerin. Perusannosteluohje 
on kilo marjoja ja paketti (250 g) Minihillosoke-
ria. Keittoaika esimerkiksi mansikalla on viisi 
minuuttia. Ohjeen mukaan tehty hillo sisältää 

Dansukker Hillosokeri 
valmistetaan nyt 

suomalaisesta sokerista

Hillosokerit ovat olleet olennainen osa Dansukker-tuoteperhettä jo 
vuosikymmenten ajan. Kaikki alkoi tutusta Hillosokerista, joka tuli 

markkinoille vuonna 1988 ja valloitti heti suomalaisten sydämet. Tänä 
kesänä voimme ylpeinä kertoa, että nyt tämä perinteinen Dansukker 

Hillosokeri on valmistettu kokonaan suomalaisesta sokerista.  Markkinoilla 
on siis jo kolme kotimaisesta sokerista valmistettua tuotetta.  

lisättyä sokeria vain noin 20 %, kun yleensä hil-
loissa sitä on noin 30–50 %. 

Myös Minihillosokeri valmistetaan Säkylän juu-
rikassokerista. Siinä käytetään pektiinilaatua, 
joka on suunniteltu toimimaan vähemmän so-
keria sisältävissä hilloissa. Tuotteen kaliumsor-
baatti auttaa hilloa säilymään. Minihillosokerilla 
tehty hillo on hieman löysempää kuin perintei-
nen Hillosokerilla tehty hillo. 

Dansukker Minihillosokeri ja Dansukker 
Hillosokeri valmistetaan 100-prosenttisesti 
suomalaisesta juurikassokerista. 

Susanna Söderlund
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Jäädessäni nyt eläkkeelle kiitän hyvästä yhteistyöstä sokeritehtaan 
henkilöstöä, sopimusviljelijöitä, urakoitsijoita, yhteistyökumppa-
neita, asiakkaita, Apetitin henkilöstöä, Suomen Sokerin henkilöstöä,  

     Rehutehtaan henkilöstöä, Amican henkilöstöä, Turvapalvelun henki-
löstöä ja kyseisten firmojen tuttuja eläkeläisiä.

Olen ollut 43 vuotta sokeritehtaalla töissä ja viimeiset 30 vuotta olen toi-
minut myös luottamusmiehenä. Jo pikkupojasta alkaen olen saanut seu-
rata sokeritehtaan elämää hyvin läheltä nyt, kun tehtaan perustamisesta 
on kulunut 70 vuotta, voimme onnitella itseämme ja todeta, että hyvinhän 
tässä on pärjätty.

Tiedän kyllä hyvin, että vaikeita aikojakin on eletty ja uusia haasteita on 
tulossa, haluankin nyt antaa erityiskiitokset teollisuusneuvos Esko Eelal-
le ja vuorineuvos Simo Palokankaalle sekä jo edesmenneelle maanvilje-
lysneuvos Pentti Perttulille. He ovat milloin yhdessä tai erikseen olleet 
johtamassa yhtiön yli vaikeuksien. On myös hieno todeta Esa Mäen liitty-
minen yhtiön johtoon, Esa on nyt neuvoksen uralla.

Arvostan suuresti, omankylän miehiä kaikki edellä mainitut.

Iso kiitos ja syvä kumarrus 
Tapio Perttuli

Tapio Perttuli 
jäi eläkkeelle
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Viljelijän 
MUISTIlista

x❑ Lue Juurikassarka-lehti
❑ Lataa tai päivitä älypuhelimeesi ilmainen AgriPortal mobile -sovellus
❑ Olethan merkinnyt juurikaspeltosi FieldMap-ohjelmaan viimeistään 
 27.9.
	 ➞  linkki AgriPortaalin Omilla sivuilla

	 ➞  pellot ja aumapaikat pitää olla merkittynä, jotta aumat voi merkitä myöhemmin peitetyiksi 

       (edellytys aumauskorvauksen saamiselle)

❑ Aumapeitteiden hakupäivät
	 ➞  lisätietoja myöhemmin

❑ Juurikkaan nosto ja listintä
	 ➞  oikea listintä: ei liikaa, ei liian vähän

	 ➞  huomioi olosuhteet

❑ Aumaa oikein 

	 ➞  tasainen, kantava alusta

	 ➞  helppokulkuinen sijainti

	 ➞  lastausmenetelmän edellyttämä tila auman ympärillä

	 ➞  anna auman tuulettua muutama päivä ennen peittämistä

	 ➞  peitä aumat mahdollisimman aikaisin 

	 ➞  juurikkaan kuivuminen vähentää multaisuutta

❑ Kuljetus ja puhdistus
	 ➞  poista aumapeitteet ennen kuormausta

	 ➞  tehdas kustantaa juurikkaan kuormauksen ja puhtaan juurikkaan rahdin 160 km asti 

❑ Merkitse aumojen peittopäivät FieldMap-ohjelmaan viimeistään 
 31.10.
	 ➞   lisätietoja tulossa myöhemmin

	 ➞  linkki Sucroksen Omilla sivuilla

	 ➞  edellytys aumauskorvauksen saamiselle 

❑ Aumat oltava peitettynä viimeistään 1.11.
	 ➞  edellytys aumauskorvauksen saamiselle

	 ➞  TopTex on hengittävä ja eristävä peitemateriaali

	 ➞  jos Ropa kuormaa juurikkaasi, voit peittää aumat myös oljella

❑ Kuormanäytteiden tulokset
	 ➞  AgriPortal mobile -puhelinsovelluksen kautta näet tulokset melkein reaaliajassa

	 ➞  AgriPortaalin Omilla sivuilla kohdassa Käyntikauteni 	➞  Toimitetut juurikkaat 

❑ Toimitettujen juurikkaiden tilitykset
	 ➞  toimitusta seuraavan kuukauden 15. päivä 
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SUCROS OY  
Pääkonttori ja Säkylän tehdas  Maakunnantie 4 010 431 060   
  27820 SÄKYLÄ faksi 010 431 4855

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@nordzucker.com 

Maatalousjohtaja Tero Tanner  040 543 6873

Viljelytoimisto  Mirkka Mikola   040 823 5994

Konsulentit Markus Anttila  040 678 5757

 Marika Muntola  040 146 9330

 Petri Suvanto  045 805 6856

Ruotsinkieliset Sakari Malmilehto  040 518 9087
   s-posti:
   sakari.malmilehto@ 
   sjt.fi

SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
  Meltolantie 30
  21510 HEVONPÄÄ
SjT:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@sjt.fi 

Johtaja Susanna Muurinen   050 438 6191

Tutkija Marja Palomäki   050 382 5552

Tutkija Sakari Malmilehto  040 518 9087

Tutkimusagrologi Marte Römer-Lindroos 040 773 9343

Tutkimusagrologi Jaakko Jussila  040 675 0502
   
Kenttämestari Ruska Kaipainen  050 529 0150

JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT
MTK:n ja SLC:n sokerijuurikas- Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
verkoston puheenjohtaja  23140 HIETAMÄKI 0400 828 375
 
MTK:n sokerijuurikasneuvottelu- Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
 ryhmän sihteeri  00100 HELSINKI 040 558 0512
 
Sokerijuurikkaan viljelijöiden  Jari Ruski Eurakoskentie 5 044 528 4311
neuvottelukunnan puheenjohtaja  27400 KIUKAINEN 

 Yhteystiedot 



Riko kananmunat kulhoon ja lisää 
joukkoon sokeri. Vaahdota kuohkeaksi 
vaahdoksi. Lisää joukkoon keskenään 
sekoitetut kuivat aineet. Sekoita taikina 
tasaiseksi ja kääntele joukkoon konden-
soitu kookosmaito ja rasva.

Levitä taikina leivinpaperilla vuoratulle 
uunipellille ja viipaloi pinnalle omenat 
kuorineen tasakokoisiksi viipaleiksi. 
Ripottele pinnalle sokeria ja kanelia.

Paista 225 asteessa noin 15 minuuttia.

Vaahdota kerma ja mausta sokereilla. 
Tarjoa paloitellun omenapiirakan kanssa.

Vinkki!

Voit käyttää kondensoidun kookosmaidon 
tilalla kondensoitua maitoa, kookosmai-
toa, maitoa tai omenamehua.

Mehevä omenapiirakka
4 kananmunaa
3 dl suomalaista Dansukker Taloussokeria
3 dl vehnäjauhoja
1 ½ dl mantelijauhetta
2 tl leivinjauhetta
2 dl kondensoitua kookosmaitoa
1 dl sulatettua voita tai margariinia tai rypsiöljyä
4–8 kotimaista omenaa

Pinnalle
suomalaista Dansukker Taloussokeria
kanelia

Lisäksi
1 dl kuohukermaa
1 rkl suomalaista Dansukker Taloussokeria
1 tl Dansukker Vaniljasokeria


