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Tero Tanner

Poikkeuksellinen vuosi 2020

Tätä kirjoitettaessa vuosi 2020 on loppu-
suoralla. Vuotta 2020 leimaa voimallisesti 
koronapandemia ja sitä seuranneet hyvin 

poikkeukselliset olosuhteet. Keväällä sokerijuu-
rikkaan siementilausten aikana, korona ilmoitti 
tulostaan, mutta hyvin harva vielä ymmärsi, mi-
ten haastava vuosi tulee olemaan.

Suomalainen sokerijuurikkaan viljely kärsi 
osaltaan kevään tilanteesta. Nopeasti etenevä 
virus saartoi keväällä yhden sokerijuurikkaan 
siementen käsittelylaitoksista sillä seurauksella, 
että siementen käsittely piti siirtää toiseen lai-
tokseen, jolla ei ollut poikkeuslupaa siementen 
neonikotinoidipeittaukseen ja tämän vuoksi osa 
vuoden 2020 siemenistä piti peitata Force-peitta-
uksella neonikotinoidien sijaan. 

Nyt talvella koronatilanne on täysin erilainen 
kuin keväällä ja on mahdotonta arvioida mikä 
tilanne on tulevana keväänä. Erinomainen asia 
on, että rokote Covid-19 virusta vastaan on tu-
lossa ja sen avulla pystymme jälleen siirtymään 
lähemmäs aikaisempaa tapaa elää ja toimia. Toi-
vottavasti jo tulevan kevään aikana.

Jotta pystymme turvaamaan suomalaisen so-
kerituotannon, on meidän oltava keväällä esi-
merkiksi siementilausten kanssa aikaisemmin 
liikkeelle kuin edellisinä vuosina. Tänä vuonna 
pahimmassa tapauksessa siemenet olisivat saat-
taneet jäädä kokonaan käsittelemättä tai jääneet 
terminaaleihin/satamiin ruuhkan jalkoihin. Täl-
löin pahimmassa tapauksessa siemenet olisivat 
saapuneet maahan vasta kylvöajan jälkeen.

Tavoitteena keväälle 2021 on, että pystymme 
aikaistamaan tarviketilauksia ja siten myös toi-
mitusaikataulua vähintään kahdella viikolla. 
Toivomme, että otatte tämän huomioon, jotta 
saamme siementilaukset ajoissa järjestelmään ja 
siten ajoissa tiloille. 

Koneinvestoinnit 2000-luvun  
suurimpia
Viljelyvuosi 2020 näyttäytyy myös hyvin poik-
keuksellisena, tosin hyvin positiivisena sellai-
sena, isojen sokerijuurikkaan kylvöön, nostoon 
ja puhdistuskuormaukseen liittyvien investoin-
tien osalta. Selvä muutos lähivuosina on ollut 
mm. juurikkaan kylvökoneiden myynnin kas-
vu. Samoin erityisesti 6-riviset nostokoneet ovat 
tulleet vahvemmin osaksi koneketjua. Suomeen 
saapui mm. kolme kappaletta 3-akselisia 6-rivi-
siä nostokoneita muiden nostokoneiden lisäk-
si. 3-akselisia koneita ei viljelijäkäytössä ennen 
tätä vuotta ole ollut. Investointitasossa on siis 
merkittävä kasvu aikaisempiin vuosiin nähden. 
Nykyisellään sokerijuurikkaan viljelijäsektori 
pystyy hyvin laajalti tarjoamaan sokerijuurik-
kaan viljelyyn liittyviä urakointipalveluita, jotka 
edesauttavat koko toimialan kehittymistä.

Vaikka vuosi 2020 on ollut haastava, sokerijuu-
rikkaan viljelyn osalta olemme hyvissä asemissa 
vuotta 2021 ajatellen. Toivomme, että mm. Co-
vid-19 pysyy meistä kaikista etäällä ja pysymme 
terveenä, terveys on ilman muuta ensisijainen 
asia. Ja kun pysymme terveenä, pystymme siten 
tuottamaa kuluttajille ja teollisuudelle suoma-
laista sokeria.

Hyvää alkavaa vuotta 2021!
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Erno Toikka, neuvotteluryhmän puheenjohtaja

Kuluva syksy alkaa toivottavasti pian 
kääntyä oikeaksi talveksi. Vuoden 2020 
nostokausikin jää mieleen muiden maa-

ilman mullistusten mukana. Satakunnassa juu-
rikkaan nostot aloitettiin erittäin kuivissa olo-
suhteissa ja nostokausi jatkui yli marraskuun 
puolenvälin. Alueelliset erot kuitenkin olivat 
suuria. Aumat ovat säilyneet hyvin ja juurikkaat 
saadaan jalostettua marraskuun aikana.

Satotasolla oli aika korkeat odotukset, lähes vuo-
den 2019 määrää tavoiteltiin. Nostojen edetessä 
totuus paljastui, tällä hetkellä arvio on 37,5 t/ha. 
Positiivista on parempi sokeriprosentti erityises-
ti kuivilla alueilla.  Viljelypinta-alan nousun joh-
dosta toivottiin, että päästäisiin käsiksi volyymi-
bonukseen, mutta ei taaskaan, sokerimäärä jää 
vajaaksi.

Kuluvalle kaudelle taisi tulla kymmenkunta 
ajettavaa nostokonetta lisää. Suomessa nosto-
kauden ollessa lyhyt, koneilta vaaditaan tehoa 
ja kestävyyttä. Olen havainnut, että erityisesti 
nostokonehankinnat ovat viime vuosina olleet 

Nostokausiterveisiä

viljelijöiden tärkeimpiä panostuksia juurikkaan 
viljelyyn. Suomessa oli usean vuoden tauko ko-
nehankinnoissa ja näin ollen on alkanut olla jo 
pakottava tarve investoida koneisiin. Tämä on 
myös näkynyt juurikkaan viljelyinnostuksessa. 
Tehokkaiden koneiden lisääntyessä, viljelypin-
ta-alat kasvavat ja urakoitsijoiden käyttö lisään-
tyy.

Yhteiskoneiden ja urakoitsijoiden tarve on li-
sääntynyt ja tähän pitäisi saada taho, joka yh-
distäisi asiakkaat ja konetyötä suorittavat tahot. 
Tämän lisäksi yhteiskoneiden hankintaa hel-
pottamaan pitäisi saada paremmin tietoa, mi-
ten yhteenliittymä perustetaan. Koneyhtymän 
mallisäännöt pitäisi saada näkyville esimerkiksi 
Sucroksen sivuille. Ehkä myös Juurikassarkaan 
voisi haastatella jo perustettujen koneyhtiöiden 
edustajia.

Riittävällä viljelyalalla mahdollistetaan kaik-
kien osapuolten kannalta kannattava viljely ja 
mahdollisuudet tuottaa ja kehittää Suomalaista 
sokeria.

Hyvää Joulunaikaa kaikille, sekä Hyvää Uutta vuotta.



mariboseed.com

• Hyvä juurisato

• Hyvä sokerisato
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• Lehdet peittävät rivinvälit nopeasti
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Jari Ruski, neuvottelukunnan puheenjohtaja

Yksi juurikasvuosi monien joukossa alkaa 
olla tätä kirjoittaessa takana. Vuotta on 
hallinnut Covid19 virus ja sen aiheut-

tama epävarmuus henkilökohtaisella tasolla. 
Keväällä jopa mietittiin. miten saadaan kylvöt 
tehtyä, jos epidemia iskee viljelijöihin. Tämän 
tyyppisten epävarmuustekijöiden parissa emme 
ole tottuneet toimimaan. Minkälainen tilanne on 
huomenna tai viikon päästä, ei kukaan tiedä. 
Itse olen aiemmin ollut vastaavan epävarmuu-
den kohdalla ainoastaan 1993/1994 rauhantur-
vaajatehtävissä Libanonissa.

No asiaan. Kevät lähti käyntiin totuttua aiem-
min mutta kylmänä, kasvien taimettuminen 
kesti pitkään ja kevät oli kuiva. Äitienpäivänä 
osui 13 mm sade Kiukaisiin. Ennen juhannusta 
moni oli jo heittänyt satotoiveet kaivoon ja ou-
nasteli viljojen puintien osalta aikaista syksyä. 
Toisin kävi, kesäkuun lopulta alkoi epävakainen 
säätyyppi ja se aiheutti viljojen jälkiversontaa ja 
juurikasmailla rikkakasvien myöhäistä idäntää. 

Heinäkuun sateet auttoivat eritysesti juurikkai-
ta ja ainakin itselläni heinäkuun toisella viikolla 
tehty haraus auttoi juurikkaat reippaaseen kas-
vuun. Varsinkin Conviso-lajike piti harauksesta, 
vaikka sitä ei ilmeisesti suositella kasvinsuoje-
luaineen maavaikutuksen takia. Kukkavarsia 
kertyi varsin maltillisesti niin perinteiseen kuin 

Juurikaskesä 2020

Conviso-lajikkeeseen. Juurikkaanviljelyn yllät-
tyneisyys konkretisoitui heinäkuussa kukkavar-
sien ilmestymisestä kevätvehnälohkolle! Kaiken 
kaikkiaan talon emäntä keräsi viimevuotiselta 
Conviso-lohkolta enemmän kukkavarsia veh-
nältä kuin varsinaisilta jurttilohkoilta. Kasvin-
suojelu oli kuitenkin tehty ohjeiden mukaan, 
joten jääntijuurikkaista nousseet kukkavarret 
taimettuivat vasta kasvinsuojelun jälkeen.

Juurikkaan vastaanoton tarkkailussa tapahtui 
jälleen muutoksia, koska vastaanotto tehtaalla 
muuttui. Muutokset eivät vaikuttaneet tarkkai-
lun periaatteisiin, koska poisjääneet tarkkailu-
kohteet ovat tehtaan omavalvonnan tai ulko-
puolisen auditoijan tarkastuksen piirissä. Mie-
lestäni osapuolten välillä onkin käytävä ennen 
seuraavaa käyntikautta neuvonpito tarkkailun 
tulevista periaatteista.

Nosto-olosuhteet ovat olleet kohtuulliset, jos-
kin kokonaissato jää tavoitellusta. Jälleen veden 
puute oli rajoittava tekijä satotavoitteiden to-
teutumiselle. Haastankin kaikki viljelijät mietti-
mään toimenpiteitä omilla lohkoilla vedenpidä-
tyskyvyn parantamiseksi.

Toivotan juurikkaan ystäville hyvää tulevaa juu-
rikasvuotta ja kiitokset naapurin isännille oman 
juurikasvuoteni onnistumisesta,



www.sesvanderhave.com
Harri Louramo 050 323 3223

harri.louramo@sesvanderhave.com

HOPPER
SMART

SUOSITTU

HOPPER SMART
• Hopper hyppää tulevaisuuteen

• Huippusatoisa Conviso 
 Smart -lajike

• Erittäin helppo listiä, 
 optimaalinen kruunun muoto

• Nopea taimettumaan
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Taimilaskenta kevät 2020
taimia kpl/m
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Smart-lajikkeiden satotulokset 2020
lajikekokeissa ja Conviso Smart -lajikekokeessa (104)

Juurisato tn/ha Sokerisato tn/ha  Sokeripitoisuus %

tn/ha

%

Arvioita lajikkeista vuosien 2018-2020 kokeiden perusteella

Lajike Jalostaja
Otettu 

viljelyyn

Hiekka- 
idätystesti 

2020

Taimet-
tuminen 
pellolla 

2020
Kukka-
varret Juurisato Sokeri %

Taimipolte Ankeroinen Ramularia Härmä (1

Mustang Hilleshög 2018 - - + - + + ++ ++
Fortnox Hilleshög 2020 - - + + - + ++ ++
Zenit Hilleshög 2021 + + + + - ++ +++ +
Dartmoor Hilleshög 2021 - - + + - +++ +++ -
Celesta KWS 2019 --- - + + - + ++ ++
Smart Renja KWS 2019 - - + + - - - ++
Fenja KWS 2021 - - + ++ - ++ +++ -
Nandi SesVanderHave 2020 + + + - - + +++ -
Hopper Smart SesVanderHave 2020 - - + + + - +
Celcius Strube 2018 - + - - + - ++
Sigurd Strube 2020 -- - - - +++ + ++
Hopla Maribo 2020 -- - + - + ++ +
Roxy Maribo 2021 - - + + - +++ +++ -

(1 Esiintyi syksyllä 2020 vasta syyskuun puolella ja tuli kaikkiin lajikkeisiin 

- Lajike muita heikompi tässä ominaisuudessa

(+) Ei kestoa mutta sietää lievää saastuntaa

+ Lajike tässä ominaisuudessa keskimääräinen

++ Lajike tässä ominaisuudessa keskivertoa parempi
+++ Lajike tässä ominaisuudessa hyvä

Tauti/tuholaisten sieto



CELESTA KWS
	■ Korkein sokeripitoisuus
	■ Hyvä lehtiterveys

Lähde: SjT lajikekokeet 2018 – 2020

Makein lajike markkinoilla: 
Menestys on siemenessä

KWS SCANDINAVIA A / S

Annariina Kokko 
annariina.kokko@kws.com
040 776 8081  
suomi.kws-scandinavia.fi

Sanni Yli-Puntari
sanni.yli-puntari@kws.com
040 750 2507 

KWS-FI2020-01_Ad_CELESTA_165x240_4C_RZ.indd   1 07.12.20   19:05
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Perinteisten lajikkeiden viljelyvarmuus määritetty kahdeksalta koepaikalta kolmen vuoden 
aikana (2018–2020). Sinisen kolmion sisällä, punaisen ristikon keskustan ympärillä olevat 
lajikkeet voidaan määrittää keskimäärin vakaiksi ja viljelyvarmoiksi lajikkeiksi. 

Nummek Trade Oy
ROPA Partner

Taamarlantie 134
FI 25610 Ylönkylä

www.nummektrade.fi

■  Korkealaatuiset ja toimin-
tavarmat käytetyt koneet

■  Hyvä nostojälki
■  Edulliset käyttökustannukset

Yhteystiedot: JUHA WIKSTRÖM
Puhelin: +358 40 775 7565

juha.wikstrom@nummektrade.fi

ROPA
euro-Tiger V8-4

ROPA
Tiger 5

www.ropa-maschinenbau.de

Susanna Muurinen ja Marte Römer-Lindroos
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
antoi 27.10.2020 poikkeusluvat peitatun 
juurikkaan siemenen käyttöön neonikoti-

noidia sisältäville valmisteille, Cruiser, Gaucho 
ja Poncho Beta. Ne ovat tehokkaita juurikasta 
vioittavien kirppojen, luteiden, juurikaskärpä-
sen ja maatuholaisten torjunnassa. Tukes myönsi 
poikkeusluvan Sucros Oy:lle.

Myönnetty uusi poikkeuslupa koskee keväällä 
2021 kylvettäviä juurikkaan siemeniä. Poikkeus-
lupa on voimassa 16.2.-15.6.2021 välisenä aikana 
ja neonikotinoideilla peitatun siemenen käyttö 
on sallittu ainoastaan kyseisenä ajanjaksona. Se 
riittää kattamaan kevään 2021 juurikkaan kyl-
vöt. Myönnetyllä poikkeusluvalla on erittäin 
suuri positiivinen merkitys juurikkaan viljelylle. 
Muita yhtä tehokkaita tai korvaavia valmisteita 
tai keinoja tuholaisten torjuntaan ei ole vielä juu-
rikkaalle käytettävissä.

Myyntipäällysteen käyttöohjeita on 
noudatettava
Sokerijuurikkaan viljelyä seuraavana vuonna ei 
samalle peltolohkolle saa kylvää pölyttäjiä hou-
kuttelevia viljelykasveja.  

Poikkeusluvat 
neonikotinoideille 
juurikkaan 
siementen 
peittaukseen 
kasvukaudella 2021

Koska Cruiserin ja Poncho Betan tehoaineiden 
hajoamistuote voi kulkeutua maassa, valmis-
teilla peitattua siementä ei saa käyttää tärkeillä 
tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvil-
la pohjavesialueilla. Talousveden hankintaan 
käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on 
jätettävä vähintään 30–100 metrin levyinen pei-
tatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. 
Valmisteilla peitatun siemenen käyttöä karkeilla 
hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tu-
lisi välttää. 

Maaperäeliöiden suojelemiseksi toistuvan käy-
tön rajoitus on voimassa Poncho Beta -valmis-
teella. Poncho Beta -valmisteella peitattua sie-
mentä saa kylvää joka toinen vuosi samalle kas-
vulohkolle tai vaihtoehtoisesti sokerijuurikkaan 
siementä saa kylvää kahtena vuonna peräkkäin 
samalle kasvulohkolle, minkä jälkeen on pidet-
tävä kahden vuoden tauko. 

Yksityiskohtaisemmat käyttöohjeet Cruiser, 
Gaucho ja Poncho Beta -valmisteille on luetta-
vissa osoitteessa: https://tukes.fi/kemikaalit/
kasvinsuojeluaineet/hyvaksytyt-valmisteet/
poikkeusluvat-hatatilanteissa

Marja Palomäki
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Myyntipäällysteen ohjeet ovat voimassa 
vähintään vuoteen 2023. Bayer Crop-
Science tekee kenttäkokeita jälkikas-

veilla seuraavien vuosien aikana ja tuloksia on 
odotettavissa kahden vuoden päästä. 

Miksi muutos ohjeisiin?
Muutokset johtuvat siitä, että Bayer CropScience 
sai muutamilta viljelijöiltä kasvukaudella 2020 
havaintoja kasvustovioituksista pelloilla, jois-
sa oli edellisenä vuonna viljelty Conviso Smart 
-juurikasta.  Muilla viljelijöillä seuraavan vuo-
den kasvustot ovat kasvaneet normaalisti. Bayer 
Crop Science on tutkinut asiaa, mutta selkeää 
yksittäistä syytä seuraavan vuoden viljelykas-
veille aiheutuneista vahingoista ei ole löydetty. 
Asiaan vaikuttaa kunkin kasvukauden sää ja 
pellon maalaji. Bayer CropSciencen turvalli-
suuskäytäntöjen mukaisesti he haluavat mini-
moida kaikki mahdolliset riskit. 

Conviso One käytölle uusia 
ohjeita vuodelle 2021

Conviso One myyntipäällystekstiin tulee muutoksia, jotka koskevat seuraavan 
vuoden viljelykasveja ja pellon muokkausta. Conviso Smart -juurikkaan 

jälkeen seuraavana vuonna voidaan viljellä kevät- ja syysvehnää, härkäpapua, 
kevätohraa ja Conviso Smart -juurikasta. Conviso Smart -juurikkaan jälkeen 

maa on kynnettävä. Tällä tarkoitetaan normaali syväkyntöä vähintään 20 cm:n 
asti. Kyntö voidaan tehdä joko syksyllä tai keväällä.

Conviso Smart juurikkaan jälkeen sallitut viljelykasvit

• Kevät- tai syysvehnä
• Härkäpapu
• Kevätohra *Varovaisuuslauselma
• Conviso Smart -sokerijuurikas *Varovaisuuslauselma

Conviso Smart juurikkaan jälkeen maa on kynnettävä

• vähintään 20 cm:n asti
• Kyntö voidaan tehdä joko syksyllä tai keväällä

vuonna 2021, koska härkäpapu houkuttelee pölyttä-
viä hyönteisiä. Jos siemen oli peitattu Force -valmis-
teella vuonna 2020, saa samalle alalle kylvää härkäpa-
pua vuonna 2021.

*Varovaisuuslauselma ohran kylvöön 
liittyen

Itävyystestiä suositellaan ohralla, jotta viljelijä 
tietää mahdolliset riskitekijät, jotka vaikuttavat 
tehoaineiden hajoamiseen ja voi täten arvioida 
omien peltojen tilanteen.

Tietyissä olosuhteissa (esim. kuivuus, kylmä 
sää, maan alhainen lämpötila pitkään, korkea 
maan pH (>7), raskas maalaji, maan alhainen 
mikrobiologinen aktiivisuus) tehoaineiden ha-
joaminen voi hidastua. On hyvä huomioida, että 
useampi tekijä voi vaikuttaa samanaikaisesti 
tehoaineiden hajoamisen nopeuteen, siksi on 
vaikea muodostaa selkeää kynnysarvoa kunkin 
tekijän kohdalla. Tämän vuoksi olisi tehtävä oh-
ran itävyystesti. 

Maanäytteet itävyystestiä varten otetaan pellol-
ta/pelloilta, joilla on edellisenä vuonna viljelty 
Conviso Smart -juurikasta ja joilla aiotaan tule-
vana kasvukautena viljellä ohraa.

Ohran itävyystestin tekeminen
• Ota kontrollimaanäytteet pellolta, jossa ei ole 

kasvanut Conviso Smart juurikasta edellisenä 
vuonna, ja jonka maalaji on samatyyppinen 
kuin Conviso Smart juurikaspellon 

Huomioi myös peittaus: Jos siemen oli peitat-
tu Cruiser-, Gaucho- tai Poncho Beta -valmisteella 
vuonna 2020, ei samalle alalle saa kylvää härkäpapua 
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• Ota testimaanäytteet Conviso Smart juurikas-
pellolta

• Ota molemmilta pelloilta osanäytteitä useasta 
kohtaa normaalilta kylvösyvyydeltä

• Laita molemmista näytteistä maata 4–6 ruuk-
kuun, joiden halkaisija on 15–20 cm

• Laita 100 siementä per ruukku itämään
• Jos huomaat ohran itävyydessä ongelmia, 

harkitse muun viljelykasvilajin kylvöä pellol-
le, jossa Conviso Smart juurikasta oli edellise-
nä kasvukautena

Jos olet tehnyt ohran itävyystestin ja havaitset 
ongelmia ohrassa seuraavana vuonna?
Jos epäilet vahinkoa, ole välittömästi yhteydessä 
Bayer CropSciencen edustajaan. Jos olet tehnyt 
testin, jossa ohra iti normaalisti, mutta kasvu-
kaudella huomaat ongelmia ja epäilet vahinkoa, 
ole välittömästi yhteydessä Bayer CropSciencen 
edustajaan.

* Varovaisuuslauselma Conviso Smart 
-sokerijuurikkaan kylvöön liittyen 

Bayer CropScience haluaa korostaa, että moni-
puolista viljelykiertoa integroidun
rikkakasvien hallinnan puitteissa tulisi noudat-
taa, jotta ehkäistään resistenttien rikkakasvikan-
tojen syntyminen pellolla. Jos Conviso Smart 
-juurikkaita viljellään perättäisinä vuosina sa-
malla peltolohkolla, tulisi rikkakasviruiskutuk-
sissa lisätä toisen tehoaineryhmän valmistetta 
mukaan (Betanal SE tai Tramat 500 SC).

Kirjoitettu Bayerin Niels Bjerren ja Minni Tapolan 
lähettämän tiedotteen pohjalta.

Vehnää, ohraa, härkäpapua ja Smart-juurikasta saa tietyin ehdoin 
kylvää Smart-juurikkaan jälkeen.

Marja Palomäki
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Kokeet perustettiin kahdelle pellolle Pai-
miossa, joilla oli viljelty Smart juurikasta 
vuonna 2019. Conviso One ruiskutus oli 

tehty jaettuna käsittelynä. Toisen pellon maalaji 
oli hieta, ja pelto oli kynnetty syksyllä. Toisella 
pellolla maalaji oli savi, ja pelto oli kevytmuo-
kattu syksyllä. Savimaa oli kuitenkin niin kova, 
että se jouduttiin lisämuokkaamaan ennen peru-
nan istutusta. 

Peruna ei ole yleinen viljelykasvi juurikkaan 
viljelykierrossa. Perunan viljely on keskittynyt 
lähelle perunaa jalostavaa teollisuutta. Peruna 
ei myöskään sovellu kaikille maalajeille, kuten 
mm. jäykille savimaille ja lisäksi maan rakenteen 
ja viljelykierron tulee olla kunnossa.

Annabelle lajike istutettiin perunanistutusko-
neella hietamaalle 8.5.2020. Savimaalle istutus 
tehtiin 29.5.2020 ja lajikkeina olivat Annabelle 
ja Melody. Lannoitteena oli YaraMila HeVi 3 ja 
määrä 550 kg/ha. Koealueen koko oli molem-
milla pelloilla noin 10 aaria. Koska pelloilla ei 
ollut käsittelemätöntä aluetta, verrannetta ei 
pystytty toteuttamaan.

Peruna Smart 
sokerijuurikkaan jälkeen

Tieto perunan soveltuvuudesta Smart juurikkaan jälkeen oli epäselvää. 
Ohjeistuksessa oli myös eroja. Conviso One myyntipäällystekstin mukaan 
peruna voidaan istuttaa Smart juurikkaan jälkeen, mutta ennen seuraavana 

vuonna istutettavaa perunaa maa on kevytmuokattava 20 cm:iin. Vastaavasti 
SesVanderHave ohjeisti kyntämään maan ja pitämään välivuoden Smart 

juurikkaan jälkeen ennen perunan istutusta. Tämän vuoksi SjT perusti kokeen 
perunalla, jossa selvitettiin, onko Conviso One rikkakasvien torjunta-aineella 
jälkivaikutuksia perunan kasvuun. Kokeet perustettiin kahdelle pellolle, joilla 

oli viljelty Smart juurikasta vuonna 2019 ja joilla oli erilainen maalaji ja 
muokkaustapa.

Tuloksia
Molemmilla koealueilla perunakasvustot kas-
voivat normaalisti ja kasvustot olivat tasaisia. 
Kesäkuussa oli erittäin kuivaa ja lämmintä. Olo-
suhteet vaikuttivat merkittävästi molemmilla 
koepaikoilla perunan kasvuun. Perunaruttoa 
ei torjuttu koealueilla. Perunaruttoa havaittiin 
kasvustoissa elokuun alkupuolella ja saastunta 
oli melko korkea, vaikka lohkoilla ei ole perunaa 
viljelykierrossa. Rutto vioitti kasvustoa elokuus-
sa ja myös ruton vioitusta näkyi mukuloiden 
pinnalla ruskeita laikkuna.

Perunat nostettiin käsin syyskuun alussa kah-
delta rivimetriltä kolmesta kohtaa. Näytteet 
punnittiin ja painosta laskettiin hehtaarisato. 
Satotulokset on esitetty taulukossa 1 molemmil-
ta koepaikoilta. Lisäksi hietamaalta määritettiin 
mukulan keskipaino ja mukulaluku. Hietamaal-
la Annabellen sato oli noin 2 t/ha suurempi kuin 
savimaalla, mikä johtuu siitä, että kasvuaika oli 
pidempi ja istutuksen jälkeen saatiin sateita. Sa-
vimaalla perunan alkukasvu ajoittui kuivaan 
kesäkuuhun. Kesäkuussa myös hietamaalla pe-
runan kasvu juroi pahasti, koska oli kuivaa sekä 
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Perunakasvusto savimaalla 27.7.2020. Vasemmassa kuvassa Melody, oikeassa Annabelle.

Taulukko 1. Kokeiden sato, mukulan keskipaino/kasvi ja mukulaluku/kasvi.
Sato t/ha Keskipaino, g Mukulaluku/kasvi

Hietamaa Annabelle 19,5 50 15
Savimaa Annabelle 17,4 – –

Melody 17,5 – –

Annabellen kasvusto hietamaalla 11.6.2020.



• Parhaan sokerisadon ja pitoisuuden  

yhdistelmä

• Tuottanut yli 10 tn sokeria kokeissa  

vuonna 2020

• Puhtain sokerijuurikas useassa testissä

sigurd

Uusi sokerikuningas!
Varma valinta ei kukkavarsia kokeissa 2017-2020!

Strube Scandinavia Aps  |  Markus Sjöholm  |  M + 358 50 - 5412587  |  m.sjoeholm@strube.net  |  strube.net
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kuumaa. Koealue oli pellon reunassa ja viettä-
vässä rinteessä.

Hietamaalla kasvaneet mukulat olivat tasa-
kokoisempia kuin savimaalla, savimaalla oli 
enemmän pienempiä mukuloita. Vioituksia tai 
epämuotoisuutta ei hietamaalla kasvaneissa 
mukuloissa havaittu. Savimaalta nostetuissa 
Annabellen mukuloissa havaittiin kolmessa mu-
kulassa halkeama. 

Tämän kokeen tulosten perusteella Smart juu-
rikkaan jälkeen perunan kasvu oli normaalia ja 
kasvusto oli tasainen. Edellisvuoden Conviso 
One käsittelyn jälkeen hietamaalla kasvaneissa 
mukuloissa ei havaittu kasvuhäiriöitä. Mukula-
sato molemmilla koealoilla jäi melko alhaiseksi, 
mutta kesäkuun kuivuus ja perunaruton kas-
vustovioitus olivat tekijöitä, jotka vaikuttivat 
eniten perunan sadonmuodostukseen. Koska 
olosuhteet vaihtelevat kasvukauden aikana, voi 
ankaran kuivuuden jälkeen saatu runsas sade 
aiheuttaa mukuloissa kasvuhäiriöitä, kuten ont-
toutta ja kasvuhalkeamia. Koealueilta puuttui 
käsittelemätön verranne, joten satotasojen ver-
tailua ei voitu käsittelyjen välillä tehdä. Koska 
erittäin monet tekijät, kuten mm. edellisvuoden 
ja kasvukauden sääolosuhteet, kasvukauden pi-
tuus, maan kemialliset, biologiset ja fysikaaliset 
ominaisuudet sekä maan muokkaus vaikutta-
vat tehoaineiden hajoamisnopeuteen, tarvitaan 
useampivuotisia ja kattavampia kokeita Convi-
so One-valmisteen jälkikasvivaikutuksista sekä 
testausta eri viljelykasveilla. 

Hietamaalla kasvaneet Annabelle perunat 
olivat melko tasakokoisia. 

Savimaalta käsinnostetut Melodyn ja Annabellen mukulat. 

Marja Palomäki

Kasvukaudella 2020 Bayerin tietoon tuli muuta-
mia vahingoittuneita perunakasvustoja pelloil-
la, joissa oli edellisenä vuonna viljelty Smart-
juurikasta. Conviso One -etikettiin tulee muutos 
ja se edellyttää jatkossa kyntämistä Smart-juu-
rikkaan jälkeen ja ennen perunan viljelyä on pi-
dettävä välivuosi. Bayer tekee jatkotutkimuksia 
siemenperunan itävyydestä ja kasvusta. Lisäksi 
Bayer on tutkinut viljelijän mukulanäytteitä ja 
niistä ei löytynyt Conviso One -valmisteen jää-
miä tai sen hajoamistuotteita. Bayer analysoi 
parhaillaan maanäytteiden Conviso One -jää-
miä. Näytteet otettiin tänä syksynä sekä juurik-
kaan noston että muokkauksen jälkeen. Kevääl-
lä tullaan ottamaan näytteet samoilta lohkoilta. 
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Nostokauden aikana sääolosuhteen oli-
vat erinomaiset, juurikas säilyi aumois-
sa pakkaselta suojassa erittäin hyvin. 

Tällä oli suuri vaikutus juurikkaan laatuun, ja 
erinomainen laatu näkyi myös juurikkaan pro-
sessoinnissa.

– Käyntikausi meni tuotantomielessä oikein mallik-
kaasti. Tehtaalla oli todella vähän häiriöitä, kun juu-
rikkaan laatu pysyi erittäin hyvänä koko kampanjan 
ajan. Juurikkaan sokeripitoisuus oli korkeampi kuin 
koenostojen perusteella odotimme, joten pienemmällä 
juurikasmäärällä tuotettiin ennustetta enemmän so-
keria, tehdaspäällikkö Veli-Pekka Salonen sanoo. 

Juurikkaan leikkausvauhti pysyi tavoitteessa. 
Vuorokaudessa leikattiin noin 7800 tonnia puh-
dasta juurikasta. 

Tehdas oli varautunut hyvin koronatilanteeseen 
ja kaikki mahdolliset toimenpiteet oli kartoitettu 
ja otettu käyttöön taudin leviämisen ehkäisemi-
seksi. Tilanne oli onneksi koronan suhteen rau-
hallinen koko käynnin ajan eikä tartuntoja tai 
altistumisia havaittu. Käyntikausi oli henkilös-
töltä hieno ponnistus jälleen poikkeuksellisesta 
tilanteesta huolimatta.

Juurikasnäytteiden analysointi  
siirtyi Säkylään
Juurikasnäytteet analysoitiin tällä käyntikaudel-
la ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan Säky-

Säkylän sokeritehtaan käynti 
sujui erinomaisesti

Säkylän sokeritehtaan käyntikausi kesti 59 päivää. Tuona aikana valmistettiin 
yhteensä noin 67 000 tuhatta tonnia suomalaista sokeria. Käyntikausi sujui 
häiriöttä ja juurikkaan laatu pysyi erinomaisena koko käyntikauden ajan.

lässä. Aikaisemmin näytteet lähetettiin analysoi-
tavaksi Ruotsiin, joten uudistus muutti Säkylän 
tehtaan koepesulan toiminnan täysin. Tavoittee-
na oli, että viljelijät saavat tulokset huomattavas-
ti nopeammin, kun näytteiden lähettämiseen ei 
kulu turhaan aikaa. 

Käyntikauden alussa oli tiedonsiirrollisia haas-
teita, kun SAP-järjestelmään syötetyt tiedot eivät 
siirtyneet viljelijän tietoihin kuten suunniteltu, 
mutta alun kankeuden jälkeen kaikki järjestel-
mät saatiin toimimaan ja viljelijät saivat tavoit-
teen mukaisesti tietonsa aiempaa nopeammin.

Tehtaan koepesulan toiminta muuttui, kun 
juurikasnäytteet analysoitiin kokonaan Sä-
kylässä.

Susanna Söderlund



Mustang
• Erittäin luotettava lajike, hyvässä maineessa viljelijöiden keskuudessa  
• Hyvin vähän kukkavarsia kokeissa ja käytännön viljelyssä
• Sileä juuri ja helppo nostaa
• Paras lajikkeemme taimipoltetta (Aphanomyces) vastaan 

Fortnox 
• Satoisin lajike SjT:n kokeissa (2018-2020)  
• Ankeroisen sietävä lajike, suhteellisen vahva vastustuskyky  
• Korkea sokeripitoisuus
• Normaalisti hyvin vähän kukkavarsia, mutta vältä kuitenkin  
   kylvöä ääriolosuhteissa (erityisen aikainen kylvö)

Dartmoor   
• On antanut jonkun verran korkeamman  
   sadon kuin Mustang omissa kokeissamme  
   Ruotsissa ja Tanskassa
• Ei ole ollut kukkavarsia kokeissa (2018-20)
• Hyvä taimipoltteen (Aphanomyces)  
   vastustuskyky

Zenit 
• Ankeroisen sietävä 

• Iso naatti ja hyvä naatin peittävyys 
• Kokeissa (2018-2020) vain muutama kukkavarsi

Lisätietoja
Paikallinen edustajamme Henrik Svärd 
puh/tel 0400 465 009 
sähköposti/e-post: henrik.svard@sci.fi
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Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on jo 
useampana vuonna tutkinut kipsin käyt-
töä eri käyttötarkoituksissa. Suurimpia 

hyötyjä on tullut taimipolteherkillä alueilla, 
joilla taimipoltteen haittavaikutuksia on saatu 
vähennettyä. Tämä perustuu tuotteessa olevaan 
kalsiumiin, jonka korkea pitoisuus maassa eh-
käisee taimipoltteelta. 

Koska kipsin käyttö on lisääntynyt merkittävästi 
vesiensuojelukeinona, on tahdottu lähteä myös 
tutkimaan miten kipsin kevätlevitys käytännös-
sä onnistuisi. Jotta tutkimus tukisi mahdollisim-
man hyvin käytännön viljelyä kipsi levitettiin, 
urakoitsijan toimesta, kuivalannan tarkkuusle-
vittimellä. Kokeessa olivat vertailussa rakenne-
kalkki ja kipsi, jotka levitettiin 25.5.2020. Kipsiä 
levitettiin 4 tn/ha ja rakennekalkkia 6 tn/ha. 
Lohkolle kylvettiin kaura 26.5. ja juurikas 27.5.

Lohkoa seurattiin pitkin kasvukautta ja on to-
dettava, että taimettumisessa ja orastumisessa 
ei ollut merkittäviä eroja. Kaura meni kasvukau-

Kipsi kevätlevityksessä
den lopulla suurelta osalta lakoon, mikä osaltaan 
hankaloitti sadonkorjuuta. Kauran osalta tilas-
tollisesti merkitseviä satotasoeroja ei ilmennyt, 
vaan sato oli eri koejäsenillä luokkaa 3,5 tn/ha. 

Juurikkaan osalta rakennekalkki antoi parhaan 
sadon. Tätä seurasi kipsi ja heikoin sato saatiin 
kontrollilta (kuva 1). Erot olivat tilastollisesti 
merkitseviä.

Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on ha-
vaittu, pystytään kalsiumpitoisilla aineilla vä-
hentämään taimipoltteen haittavaikutuksia juu-
rikkaalle (kuva 2). Käsittelemättömillä kontrol-
liruuduilla taimipoltetta esiintyi enemmän kuin 
rakennekalkilla tai kipsillä käsitellyllä lohkolla

Yhteenvetona voidaan todeta, että kipsin kevät-
levityksellä ei ole ollut haittavaikutuksia kau-
ralle tai juurikkaalle. Mikäli tiedetään lohkolla 
esiintyvän taimipoltetta, on kipsi ja kalkki oivia 
keinoja parantaa maan viljelyvarmuutta ja sato-
tasoa. 

Kuva 1. Juurikaskoe-
jäsenten satotasot.

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Kontrolli

Rakennekalkki 6 t/ha

Kipsi 4 t/ha

Juurisato kg/ha

LSD = 7170
p-arvo = 0,0052

Sakari Malmilehto

74

49,8

50,3
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Kontrolli

Kipsi 4 t/ha

Rakennekalkki 6 t/ha

Taimipolteen vioittamien juurikkaiden osuus 
kasvustoissa (%)

Kuva 2. Taimipoltteen esiin-
tyminen eri koejäsenillä.

• Korkea sokeripitoisuus

• Nopea ja tasainen taimettuminen

• Hyvä peittävyys

celcius

Varma valinta 2021!
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Viime Juurikassarassa (2/2020) kerrottiin 
tilannetietoja Paimiossa käynnissä ole-
vasta Rakennekalkki-hankkeesta. Nyt 

alueet ovat kasvaneet, sillä Turun AMK on syk-
syn aikana saanut perustettua 2 koekenttää Tu-
run alueelle. Pyhäjärvi Instituutti on puolestaan 
saanut levitettyä rakennekalkkia 161 hehtaarille 
Eurajoen Vähäjoen valuma-alueelle. Alue tulee 
vielä laajenemaan kevätlevitysten jälkeen. 

Paimiossa työt aloitettiin jo 2019 syksyllä. Täl-
löin valikoitiin Paimiosta 2 koelohkoa, joille ra-
kennekalkkikäsittelyt tehtäisiin. Valintakritee-
reinä oli korkea (yli 50 %) savespitoisuus. Sen 
lisäksi tahdottiin seurata pH:n vaikutusta, joten 
valittiin kaksi lohkoa, joiden pH oli eritasolla. 
Toisen lohkon lähtö pH oli 5,2 ja toisen 6,5. Loh-
kojen rakennekalkkikäsittely tehtiin 2019 syk-
syllä, jonka jälkeen lohkot kultivoitiin. 

Katinhäntä: Tutkittiin vehnän kehitystä. Valit-
tiin korkean savespitoisuuden ja alhaisen pH:n 
vuoksi. Lohko valittiin myös, koska siltä oli 
helppo seurata salaojavaluntaa.

Kalkkipelto: Tutkittiin vehnän ja sokerijuurik-
kaan kehitystä. Valittiin korkean savespitoisuu-
den ja korkean pH:n vuoksi. 

Kesän kasvukausi oli juurikkaan sekä vehnän 
osalta vaihteleva. Keväällä maassa oli runsaasti 

Rakennekalkki-hanke. 
Missä mennään?

kosteutta, mutta sää jatkui pitkään viileänä lu-
paavan kasvukauden aloituksen jälkeen. Muu-
taman viikon pituinen sadejakso toukokuussa 
viivästytti juurikkaan kylvöä. Sama sadejakso 
aiheutti kuorettumaa aikaisin kylvetylle kalkki-
pellon vehnälle, mikä taas näkyi aukkoisuutena 
kasvustoissa (kuva 1). Katinhännän kylvöä jou-
duttiin viivästyttämään, jotta pystyttäisiin suo-
rittamaan suunniteltu vetovastusmittaus.

Kesäkuu oli puolestaan kuiva ja lämmin, jonka 
jälkeen sateet jälleen saapuivat. Tämä edesauttoi 
jälkiversontaa vehnällä. Syksyllä tämä näkyi epä-
tasaisuutena vehnäkasvustoissa, etenkin kalkki-
pellossa. Koska katinhännän vehnä oli kylvetty 
myöhempään, se todennäköisesti vältti maan 
kuorettumisen sekä kesäkuun kuivuusjakson 
osumisen kriittiseen kehitysvaiheeseen. Aukkoi-
suus ja kuivuus aiheuttivat myös ongelmia rik-
katorjunnassa, kun uusia rikkoja taimettui heinä-
kuun sateiden jälkeen. Kaiken kaikkiaan vehnä-
kasvusto kalkkipellossa oli selvästi heikompi ja 
rikkakasvisempi verrattuna Katinhäntään. 

Tulokset olivat ensimmäisen vuoden jälkeen 
optimistisia. Suurin ongelma kokeen kannalta 
oli, että koetta ei pystytty muodostamaan klas-
sisena ruutukokeeena, koska salaojavaluntoja 
piti myös pystyä seuraamaan mahdollisimman 
tarkasti. Tämä lisää aina pellon sisäisen vaihte-
lun riskiä tuloksissa. Etenkin juurikas näyttää 
hyötyneen suuresti kalkituksesta, mikä ei läh-
tökohtaiseesti yllätä, kun verrataan historiatie-
toja rakennekalkituksen hyödyistä juurikkaalle. 
Yllätyksenä oli vain hyvin voimakas sadonlisä-
ys, joka varmasti osittain selittyy juuri lohkon 
sisäisellä vaihtelulla. Vehnällä ei valtakunnal-
lisesti myöskään ollut mikään huippuvuosi. 
Kalkkipellolla satotasot jäivät noin 2,5 tonniin/
ha mutta myöhemmin kylvetyssä katinhännässä 

Lohkojen kylvö ja korjuupäivät taulukossa 1. 

Pelto Kasvi Kylvö Korjuu

Katinhäntä Vehnä 26.5 15.9

Kalkkipelto Vehnä 1.5 15.9

Kalkkipelto Juurikas 22.5.  28.9.

Taulukko 1. 
Lohkojen kasvit ja toimenpidepäivämäärät
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Kuva 1 Vehnä-kasvustojen tilanne syys-kuussa (9.9.2020) Kalkkipellossa (vasen) ja Katin-
hännässä (oikealla).

Kuva 2. Koelohkojen satotietoja. Vehnän satotulokset molempien koelohkojen keskiarvoja.

Kuva  1 Vehnäkasvustojen tilanne syyskuussa (9.9.2020) Kalkkipellossa (vasen) ja Katinhännässä (oikealla). 

Tulokset olivat ensimmäisen vuoden jälkeen optimistisia. Suurin ongelma kokeen kannalta oli, että koetta ei 
pystytty muodostamaan klassisena ruutukokeeena, koska salaojavaluntoja piti myös pystyä seuraamaan 
mahdollisimman tarkasti. Tämä lisää aina pellon sisäisen vaihtelun riskiä tuloksissa. Etenkin juurikas näyttää 
hyötyneen suuresti kalkituksesta, mikä ei lähtökohtaiseesti yllätä, kun verrataan historiatietoja 
rakennekalkituksen hyödyistä juurikkaalle. Yllätyksenä oli vain hyvin voimakas sadonlisäys, joka varmasti 
osittain selittyy juuri lohkon sisäisellä vaihtelulla. Vehnällä ei valtakunnallisesti myöskään ollut mikään 
huippuvuosi. Kalkkipellolla satotasot jäivät noin 2,5 tonniin/ha mutta myöhemmin kylvetyssä katinhännässä 
päästiin yli 5 tonniin/ha satoon. Sadot nähtävillä kuvassa 2. 
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Kuva 3. Visuaalista maanrakenteen arviointia kontrollin ja 12 tn rakennekalkituksen välillä. 
(Kuva: Ruska Kaipainen, otettu: 4.9.2020) 

Ruska Kaipainen ja Sakari Malmilehto
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päästiin yli 5 tonniin/ha satoon. Sadot nähtävil-
lä kuvassa 2.

Mielenkiintoista oli myös havaita, että paljon 
mainostettu maan rakenteen muutos oli myös 
silmämääräisesti havaittavissa (kuva 3). Jääm-
mekin mielenkiinnolla odottamaan mihin suun-

taan rakennekalkitut lohkot lähtevät kehitty-
mään tulevana kasvukautena. 

Seuraa projektia tilaamalla 
uutiskirje osoitteesta 

proagria.fi/rakennekalkki 
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SjT:n muutettua Paimioon perustettiin tilal-
le ensi töiksi viljelykiertokoe. Tätä koetta 
on tarkoitus jatkaa mahdollisimman pit-

kään, jotta vuotuisten vaihteluiden riski saatai-
siin minimoitua. Koe on tehty kahteen tasoon, 
jotta jokaista kiertoa pystytään kokeilemaan 
kaksi kertaa yhdessä kasvukaudessa. Näin saa-
daan tarkkuutta kokeen tuloksiin. 

Kuvasta 1. löytyy kaikkien vuosien keskisadot 
kierroittain. Selkeitä eroja alkaakin jo pikkuhil-
jaa muodostumaan. Muutamia huomioita voisi 
nostaa selittämään tiettyjä eroja. Rypsin viljely 
on tuottanut tutkimuskeskuksellemme pien-
tä päänvaivaa, sillä siitä sadot ovat jääneet tu-
holaispaineen alla hyvin mitättömiksi. Toinen 
haastava kasvi on ollut herne, jonka kasvinsuo-
jelu on alkuvuosina ollut haasteellista. Mono-
kulttuurijuurikas on tuottanut käytännössä joka 
vuosi heikomman sadon kuin verrokkikierrot. 
Erityisesti vuosi 2020 rankaisi kovalla kädellä, 
sillä kasvu oli heikkoa ja sen lisäksi rikkakasvit 
ovat alkaneet vakavasti häiritsemään juurik-
kaan kasvua. Myös ramulariaa esiintyy näissä 
ruuduissa muita ruutuja herkemmin. Kokeessa 
näkyy myös, että satotasot eivät välttämättä läh-
de heti laskuun, vaikka juurikasta olisikin kaksi 
vuotta peräkkäin samalla lohkolla. Tärkeää on 
kuitenkin katkaista monokulttuuri tarpeeksi 
ajoissa. Mikäli juurikkaat saadaan nostettua ns. 
hyvän sään aikana antaa se mahdollisuuden 
käyttää lohkoa juurikkaalle myös seuraavana 
vuonna. Tätä täytyy kuitenkin harkita erikseen 
jokaisen vuoden jälkeen. 

 

 

 

 

  

kj1 kj2 kj3 kj4 kj5 kj6 kj7 kj8 kj9 kj10 kj11 kj12 kj13 kj14
2016 V.lannoitus Rypsi SJ Kaura Herne Herne Vehnä Rypsi Vehnä Ohra SJ Vehnä V.lannoitus SJ
tn/ha 1,1 47,6 4,7 5,1 4,6 5,0 0,8 5,0 4,2 45,9 4,8 41,3
2017 SJ SJ SJ SJ SJ Vehnä Rypsi Vehnä SJ SJ V.lannoitus Vehnä Vehnä Vehnä
tn/ha 62,4 59,8 56,9 60,9 59,7 5,7 0,2 5,5 60,2 61,1 5,6 5,5 5,7
2018 V.lannoitus Rypsi SJ Kaura Herne SJ V.lannoitus SJ Vehnä Ohra SJ Vehnä Rypsi SJ
tn/ha 0,0 35,6 0,9 0,0 44,1 42,8 1,7 2,4 36,2 1,4 0,0 46,0
2019 SJ SJ SJ SJ SJ Herne SJ Rypsi SJ SJ SJ Vehnä SJ SJ
tn/ha 50,4 53,7 47,1 52,7 54,7 2,6 56,4 0,0 50,5 59,1 45,7 6,0 52,8 49,5
2020 V.lannoitus Rypsi SJ Kaura Herne Vehnä Vehnä Vehnä Vehnä Ohra V.lannoitus Vehnä V.lannoitus Vehnä
tn/ha 0,0 13,1 3,5 0,9 2,3 2,1 1,8 1,9 2,1 2,2 1,5 2,5

kj1 kj2 kj3 kj4 kj5 kj6 kj7 kj8 kj9 kj10 kj11 kj12 kj13 kj14
Juurikkaiden keskisato 56,4 56,7 40,0 56,8 57,2 44,1 56,4 42,8 55,3 60,1 42,6 52,8 45,6

Viljelykierto 2016–2020
Kuvan 1. alle on merkitty jokaisen kierron juu-
rikaskeskisato, mutta tärkeämpää on seurata 
jokaista vuotta vielä tässä vaiheessa erikseen, 
sillä vuotuiset vaihtelut aiheuttavat tässä keski-
arvossa suurta hajontaa. Koe kuitenkin jatkuu ja 
tarkentuu vuosi vuodelta.

Yhteenvetona voidaan tarkastella erilaisten vil-
jelykiertojen keskisatoja. Vertailu on vielä kes-
ken, sillä juurikasta ei olla pitkillä kiertoajoilla 
ehditty viljelemään vielä montaa kertaa, joten 
tulokset varmasti tarkentuvat vielä. Tällä het-
kellä vilja pärjää hyvin esikasvina ja katkaisee 
monokulttuurin tehokkaasti. Myöskin herne ja 
rypsi ovat pärjänneet hyvin, mutta jos lasketaan 
kokonaiskannattavuutta, sadottomat vuodet 
voivat tulla liian kalliiksi. Viherlannoitus toimii 
hyvänä osana kiertoa, mutta ei aina parhaiten 
juuri ennen juurikasta. 

Kuva 1. Satotiedot vuosilta 2016–2020.

Koejäsenet

Juurikkaan  
keskisato  

tn/ha

Vehnän  
keskisato  
(tn/ha)

Juurikas/vilja 57,4
Juurikas/herne 57,2
Juurikas/rypsi 56,7
Juurikas/viherlannoitus 56,4
Juurikas 2 vuotta peräkkäin 44,1
Juurikas joka 3 vuosi 50,3
Juurikas joka 4 vuosi 52,75
Juurikas monokulttuuri 40,0
Vehnä monokulttuuri 4,0

Taulukko 1. Keskisatoja eri kierroilla.

Sakari Malmilehto

Monivuotinen viljeykiertokoe on kylvetty 
kahteen tasoon. 



28  –  Juurikassarka • Betfältet 3/2020

Johtaja Susanna Muurinen kertoi, että kipsi 
ja rakennekalkki ovat vähentäneet taimi-
poltetta lohkoilla, joilla tautia on esiintynyt  

  runsaasti. Kipsin vaikutus taimipoltteen vähen-
tymiseen oli hieman suurempi kuin rakennekal-
killa. Toisaalta rakennekalkilla on monia muita 
juurikkaan viljelyn kannalta tärkeitä maan kas-
vukuntoa parantavia vaikutuksia. 

Muurisen mukaan myös juurikkaan on todettu 
hyötyvän viljelykierrosta. Hyviä esikasveja ovat 
mm. kaura, syysviljat ja saneerauskasvit. SjT:n 
tutkimuksessa (2009-2010) viherlannoituksella 
juurikkaalle sadonlisää saatiin jopa 7 tn/ha. Ke-
vätviljalla juurikkaalle saatiin sadonlisää 2-4 tn/
ha.

Luken tutkija Ansa Palojärvi kertoi maan mik-
robistosta ja hiilensidonnasta. Mikrobeja on eri-
laisia mm. bakteereja ja sieniä. Maaperän mikro-

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa tehdään monipuolista tutkimustyötä. 
Varsinais-Suomessa tehtävä maataloustutkimus ja tiedon välittäminen ovat koko 
alan kehittymisen kannalta tärkeitä asioita. Lokakuun alussa Paimiossa pidetyssä 

Maveka-hankkeen pellonpiennartilaisuudessa keskusteltiin sokerijuurikkaan 
viljelykiertokokeesta, maaperän mikrobistosta ja hiilensidonnasta sekä  rakennekalkin 

ja kipsin käyttöön liittyvistä SjT:n koetuloksista.

bisto parantaa maan kasvukuntoa, sillä mikrobit  
osallistuvat myös maaperän pitkäaikaisen hiili-
varaston kerryttämiseen. Ansa Palojärven haas-
tattelu eli Maaperän mikrobisto ja hiilensidonta 
-podcast löytyy Maan vesitalous ja kasvukunto 
(Maveka) -hankkeen verkkosivuilta: www.mtk.
fi/maveka. Myös muut hankkeen materiaalit 
esim. uutiskirjeet, podcastit, videot ja tapahtu-
matiedot löytyvät samasta osoitteesta.

Maveka-hanke on MTK-Varsinais-Suomen to-
teuttama kolmivuotinen tiedonvälityshanke 
(2018-2020), jonka tavoitteena on välittää tut-
kimustietoa ja käytännön kokemuksia pellon 
vesitalouden hallinnasta, maan kasvukunnon 
parantamisesta ja lannan sekä kierrätysravin-
teiden tehokkaasta hyödyntämisestä. Varsinais-
Suomen alueella toimivalle hankkeelle on haettu 
jatkoaikaa ja hanke jatkaa toimintaansa todennä-
köisesti myös vuonna 2021.

Sami Talola

Susanna Muurinen kertoi 7.10.2020 Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa järjestetyssä 
pellonpiennartilaisuudessa kiinnostavia tuloksia mm. juurikkaan viljelykiertokokeesta ja 
maanparannusaineiden käytöstä

Maan vesitalous ja kasvukunto 
-hanke vieraili Sokerijuurikkaan 
Tutkimuskeskuksen koeruuduilla

mariboseed.com

• Uusi satoisa ankeroisia sietävä lajike
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306 hehtaarista Hoijareiden omia juurikkai-
ta oli ”vain ” noin 110 ha, joten voidaan to-
deta, että urakointi onnistuu myös tiloilla, 

joilla on omaa nostettavaa reilu ala. Tämä vaatii 
tietenkin huolellista suunnittelua ja sitoutunei-
suutta työlleen. 

”Tänä vuonna juurikkaat saatiin hyvissä ajoin 
nostettua ja huolellinen työjälki tyydyttää niin 
itseäni kuin asiakkaita. Huolellisuus näissä asi-
oissa palkitaan” toteaa Christian.

 Vuosi ei kuitenkaan ollut pelkkää onnistumista 
onnistumisen perään. Kylvöjen jälkeinen kylmä 
kausi piti isäntää jännityksessä, mutta taimettu-
minen oli tästä huolimatta hyvin tasainen. Myös 
kasvinsuojelu ja haraus aiheuttivat hetkittäin 
päänvaivaa ainakin aikataulullisesti, sillä Chris-
tian hoitaa molemmat itse. Hänen kameraohjattu 
haransa onkin melko suosittu juurikkaan vilje-
lijöiden parissa, eli mitään ylimääräistä aikaa ei 
kesälläkään jäänyt. Myös kukkavarret aiheutti-
vat paljon töitä. Hoijar toivoisikin, että tutkimuk-
sissa huomioitaisiin paremmin pohjoisen viljely-
alueen olosuhteita. Tätä voitaisiin parantaa mm. 

Juurikasisännän rivit

Vervaet-nostokoneella 
nostettiin 23 päivässä 
306 hehtaarin juurik-
kaat. Kuva: Christian Hoijar

Sakari Malmilehto

Artikkelia tehtäessä vuosi 2020 tekee loppuaan. Hoijareilla on takanaan 13 
tilan, yhteensä 306 hehtaarin nostourakka, johon meni yhteensä 23 päivää. 

Konetta ajettiin kahdessa vuorossa kahden kuskin voimin. Työsuoritus on ollut 
hatunnoston arvoinen temppu. Nyt kun juurikkaat ovat jo tehtaalla on aika 

hengähtää hetki. 

tuomalla tutkimusta enemmän pohjanmaalle, 
jossa kasvukauden rytmi eroaa eteläisestä Suo-
mesta. Lisäksi siellä voitaisiin hänen mielestään 
pitää myös enemmän peltotapahtumia.

Conviso viljelymenetelmä on puhuttanut viljeli-
jöitä ja Hoijar itse päätti kokeilla kuinka mene-
telmä soveltuisi hänen viljelyksiinsä. Conviso-
juurikasta olikin viljelyksessä lähes 25 hehtaaria, 
mutta epäonneksi myrskytuhot vaurioittivat 
vakavasti noin 5 hehtaarin alaa. Tilanne näyt-
ti jo melko pahalta, mutta juurikkaat selvisivät 
vioituksista yllättävän hyvin. Sato oli kuitenkin 
tyydyttävä, mutta lopullisten laatulukujen pe-
rusteella ja listinnän haasteiden vuoksi Christian 
aikoo, ainakin toistaiseksi, jatkaa pelkästään pe-
rinteisten lajikkeiden parissa. Kun vuoden juuri-
kasisännältä kysyy tulevaisuudesta, on vastaus 
selkeä:

”Sokerijuurikkaan viljelyyn näyttää olevan kas-
vava kiinnostus ja näyttää, että töitä on vähin-
tään riittävästi myös vuonna 2021. Tänä vuonna 
aloittanut nostokoneenkuljettaja on jo varattu 
ensivuodeksi.”
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KWS:n tilakäynnit ja 
CONVISO® SMART 

viljelijäkokemuksia 2020
Toinen CONVISO® SMART vuosi on ohi. SMART KWS-lajikkeiden viljelyala 

ja viljelijämäärät kaksinkertaistuivat kasvukaudelta 2019 kasvukaudelle 
2020. Samoin täytyi KWS-tiimin koon kaksinkertaistua ja tänä kesänä 

viljelijöidemme pelloilla kiersi neljä KWS-konsulenttia. Tiimimme teki noin 
730 tilakäyntiä kasvukauden aikana. Kiitos kaikille viljelijöillemme, joiden 
luona olemme käyneet – teidän tapaamisenne on meidän työmme paras asia. 
Pian olemme valmiita SMART KWS:n kolmanteen kasvukauteen Suomessa 

vuonna 2021! Jatkamme viljelijöidemme tukemista ja tilakäyntejä myös 
tulevana kasvukautena.

Syksyn aikana kävimme haastattelemassa 
viljelijöitä kahdelta tilalta tätä artikkelia 
varten. Lue, mikä merkitys CONVISO® 

Kimmo Witikkalan syksyn viimeisten juu-
rikashehtaarien nostoa Kokemäellä. Kuvan 
pellossa kasvoi SMART JOHANNA KWS-
lajike. Taustalla urakoitsija Marko Ilolan 
nostokone.

SMART menetelmällä on ollut sukupolvenvaih-
doksen yhteydessä, sekä sokerijuurikkaan vilje-
lyyn palaamisessa.

’’Juurikas näyttää hyvältä. 
Kehtaa sanoa, että toi on mun pelto’’

Kokemäkeläisen Kimmo Witikkalan tilal-
la palattiin sokerijuurikkaan viljelyyn 
keväällä 2020. Tilan päätuotantosuunta 

on naudanlihantuotanto, mutta peltoja on sen 
verran, että juurikkaan viljely on järkevää. Kyl-
vökone löytyi tilan omasta varastosta, ja nostoon 
pestattiin paikallinen urakoitsija.

Tänä keväänä viljelyyn valittiin CONVISO® 
SMART juurikas sen viljelyn helppouden vuok-
si. Witikkala kertoo, että perinteisen juurikkaan 
kanssa ruiskuttaminen oli sopivien säiden odot-
tamista ja ruiskutukset eivät aina tahtoneet on-
nistua. Suurin ero perinteisen ja CONVISO® 
SMART juurikkaan viljelyn välillä onkin rikka-
torjuntojen helppous ja torjuntakertojen määrän 
väheneminen.

Keväällä juurikkaan alkuunlähtö näytti huo-
lestuttavalta, Witikkala muistelee. Juurikkaalla 
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kesti kauan tulla pinnalle johtuen kevään vii-
leästä säästä. Tilan ensimmäinen CONVISO® 
SMART vuosi on kuitenkin sujunut hyvin. Wi-
tikkala kokee onnistuneensa kylvöissä ja ruis-
kutuksissa. Witikkala kertoo, että jos jotain olisi 
tehnyt toisin, niin nostoajankohtaa olisi sateiden 
vuoksi siirretty muutaman päivän. Juurikas saa-
tiin kuitenkin ylös ja auma kasvoi pituuttaan. 

Kasvukauden aikana KWS vieraili tilalla kolme 
kertaa. Witikkala pitää tätä hyvänä. Hän on ollut 
tyytyväinen ja otettu, kun peltoja tullaan kat-
somaan. Witikkala ajattelee juurikkaan viljelyn 
jatkuvan tilalla myös tulevana vuotena. ”Alan 
suuruudesta ei ole vielä tietoa, mutta jos kevääl-
lä on kovin innostunut olo, niin hehtaareja voisi 
nostaakin”, Witikkala tuumaa. 

Sukupolvenvaihdoksen osapuolet Jami Riihi-
huhta (vas.) ja Vesa Riihihuhta (oik.). Syksyl-
lä tilan juurikasaumoissa oli SMART RENJA 
KWS ja SMART JOHANNA KWS lajikkeiden 
juurikkaita.

’’Hienoa, että te pidätte huolta’’

Kaarinalaisella tilalla on yli sadan vuoden 
ajan viljelty sokerijuurikasta. Nyt tilan 
historiassa alkoi seuraava vaihe, kun 

kesken kevään kylvöjen, Lyhdyn tilalla tehtiin 
sukupolvenvaihdos ja tila siirtyi  Vesa Riihi-
huhdalta hänen tyttärelleen Anni Riihihuhdalle 
ja vävylleen Jami Riihihuhdalle. 

KWS on vieraillut tilalla jo kahtena vuotena use-
amman kerran kasvukaudessa. Vesa sanoo, sen 
olevan hienoa, että KWS vierailee aktiivisesti 
tiloilla. Jami puolestaan kertoo, ettei itse ehdi 
kiertää muilla tiloilla, joten on mukavaa, että ti-
lakäynnin yhteydessä saa päivitystä myös kas-
vukauden sujumisesta muualla. Jamin mukaan 
on hyvä, kun omaan tekemiseen saa varmistusta 
ja pelloilla katsotaan lohkokohtaisesti asioita.

Perustyöt tilalla onnistuivat keväällä hyvin ja 
pellolla oltiin oikeaan aikaan. Viljelijät toteavat, 
ettei ilmoille mahda mitään, mutta jos jotain 
tekisi toisin, niin tuholaisia tulisi tarkkailla pa-
remmin. CONVISO® ONE torjunta-aine toimi 
hyvin ja pellot olivat puhtaat rikkakasveista. 
Huhtikuun aikaiset kylvöpäivät ja kevään viile-
ys aiheuttivat tilalla vernalisaatiosta johtuneita 
kukkavarsia. Jami kertoo syksyn nostojen suju-
neen hyvin, ja että kevään murheet ovat jo haih-
tuneet mielestä. Kevään vaikeista olosuhteista 

huolimatta Vesa kertoo olevansa tyytyväinen, 
että juurikkaanviljely maksimoitiin kasvukautta 
varten.

Jami kertoo juurikkaan jäävän tilalle pääviljely-
kasviksi. ”Juurikasta viljellään niin paljon kuin 
järkevästi on mahdollista. Ja nimenomaan CON-
VISO® SMART juurikasta”, Jami toteaa.

Annariina Kokko, KWS

CONVISO® SMART -menetelmä:
– SMART KWS lajikkeet + Bayerin CONVISO® ONE rikkakasvientorjunta-aine
– Paras sadon turva
– Laajatehoinen rikkakasvien torjunta
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Juurikkaannostoa Vakka-Suomessa sekä Ori-
pään ja Loimaan seuduilla urakoiva Kone-
Vakka Oy uudisti kuluneelle korjuukaudelle  

   kalustoaan. Toinen T3-mallin Holmereista kor-
vattiin 3-akselisella Holmer Terra DOS T4-40:llä, 
joka on tällä hetkellä Suomen suurin nostokone. 
Kyseessä on myös maan ainut uusi 3-akselinen 
nostokone. Myös toinen vanhemmista 2-akseli-
sista jäi Kone-Vakalle ja 2020 nostokauden aika-
na kahdella koneella nostettiin juurikkaat noin 
600 ha alalta, josta pääosa uudella koneella.

Huomattavia teknisiä parannuksia
T4-40 poikkeaa ominaisuuksiltaan merkittävästi 
edeltäjästään muutenkin kuin painon osalta. Työn 
laatua merkittävimmin parantava ratkaisu on esi-
listin, joka kuljettaa märän naattimassan sivulle. 
Tällöin ruleteille ja sitä kautta aumaan ei päädy 
vihreää, mullan sekaista massaa käytännössä 
lainkaan, mikä alentaa multapitoisuutta varsinkin 
nostettaessa kosteammissa olosuhteissa. Puhdis-

Kone-Vakka Oy:n 
Holmer T4-40:n ensimetrit

tustehoa parantamaan on myös lisätty alakulje-
tinta edeltävien valssien määrää. Työsyvyyden 
painotus vannaskohtaisesti on myös mahdollis-
ta, mikä ainakin teoriassa helpottaa nostoa esim. 
ruiskutusurien vierellä olevilta riveiltä.

Vaikka automaattiohjaus periaatteessa ohjaa ko-
netta juurikasriveillä, jää kuljettajan vastuuksi 
tehdä olosuhteiden mukaiset säädöt. Automa-
tiikka auttaa säätämisessä, mutta oikeiden raja-
arvojen asettaminen tehdään manuaalisesti kas-
vuston ja keliolosuhteiden mukaan. Tärkeim-
mät säädöt ovat listinten korkeus ja vantaiden 
työsyvyys, mutta myös rulettien ja kuljetinten 
nopeudet vaikuttavat suuresti lopputulokseen. 
2020 nostokausi tarjosikin sopivan vaihtelevat 
olosuhteet säätöjen opetteluun, kun alkukau-
den lähes pölykuivista olosuhteista siirryttiin 
lokakuun puolenvälin jälkeiseen, sateisempaan 
vaiheeseen.

Kokonaismassa kasvoi,  
akselimassa pieneni
Uuden Holmerin paino tyhjänä on 32 tonnia 
(Terra DOS T3 painaa 26 tn). Akselia kohden 
massaa on reilu 10 tn, eli noin 3 tonnia vähem-
män kuin 2-akselin koneissa. Suuremman säi-
liönsä takia ero kuroutuu umpeen, mikäli bunk-
kerin koko tilavuus on käytössä. Edeltäjänsä ja 
Ropa Tigerien tavoin Terra DOS T4 kulkee nos-
totyön aikana ns. ajokoira-asennossa, jolloin jo-
kainen pyörä kulkee omaa kaistaansa. Näin rai-
teilta pellossa pääasiallisesti vältytään. Hyvissä 
olosuhteissa ja aumalogistiikan toimiessa nos-
tosaavutus on pitkälti toista hehtaaria tunnissa.

Syksyn nostonäytökset
Kone-Vakka Oy esitteli uuden Holmerinsa ”suu-
relle yleisölle” Mietoisissa 29.9. ja Oripäässä 
15.10. järjestetyissä nostonäytöksissä. Sää suosi 

Mietoisten nostonäytös 29.9. Yhteensä nosto-
näytöksissä kävi toistasataa viljelijää.
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Oripään nostonäytös 15.10. Työnlaatu paranee, kun esilistin kuljettaa naattimassan 
sivulle.

Petri Suvanto

kumpanakin päivänä ja yhteensä tilaisuuksissa 
kävi toistasataa kiinnostunutta viljelijää. Ori-
pään näytöksen aikana uusi T4 oli jo selvästi 

voiton puolella suunniteltujen nostojensa osalta, 
joten investointi ja sen ensimmäinen käyttökausi 
olivat varsin onnistuneita.

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.
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FENJA KWS
	■ Korkein juurisato
	■ Ankeroisia sietävä
	■ Paras lehtiterveys

Nematode

PROTECT

Lähde: SjT lajikekokeet 2018 – 2020

Täydellinen ankeroislajike  
lyhyeen viljelykiertoon

KWS SCANDINAVIA A / S

Annariina Kokko 
annariina.kokko@kws.com
040 776 8081  
suomi.kws-scandinavia.fi

Sanni Yli-Puntari
sanni.yli-puntari@kws.com
040 750 2507 

UUSI!

KWS-FI2020-01_Ad_FENJA_165x240_4C_RZ3.indd   1 08.12.20   10:34
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Viljelijän 
MUISTIlista

x❑ Lue Juurikassarka-lehti

❑ Tee viljelysopimuksesi vuodelle 2021
	 ➞  Sucroksen Omilla sivuilla 	➞  eContracting

	 ➞  1-vuotinen kiinteähintainen: 26,00 e/tn

	 ➞  1-vuotinen muuttuvahintainen: 26,75 e/tn (rajahinta)

	 ➞  3-vuotinen kiinteähintainen: 26,20 e/tn

	 ➞  Kun kokonaissopimusmääräsi vuodelle 2021 on 10 tn suurempi kuin vuonna 2020, 

        saat henkilökohtaisen kasvubonuksen (+0,30 e/tn puhdasta juurikasta)

❑ Rekrytoi uusia viljelijöitä ja ryhdy mentoriksi
	 ➞  mentorointipalkkio

❑ Lataa tai päivitä älypuhelimeesi ilmainen AgriPortal mobile -sovellus
	 ➞  Lataa puhelimesi sovelluskaupasta AppStore tai Google Play. Kirjoita hakukenttään 

        ”Sucros” tai ”Agriportal”. Sovellus ei valitettavasti tue Windows-pohjaisia käyttöjärjestelmiä.

❑ Tee tarviketilaukset ajoissa
	 ➞  juurikkaan siemenet, kasvinsuojeluaineet, saneerauskasvin siemenet

	 ➞  Sucroksen Omilla sivuilla 	➞  eShop 

	 ➞  lisätietoja ajankohdasta myöhemmin

❑ Osallistu viljelypäiville 2021
	 ➞  lisätietoja ajankohdasta myöhemmin
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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 



Uudenvuoden kakku
3 kananmunaa
1 dl Dansukker Taloussokeria
1 dl vehnäjauhoja
½ perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta

Vuokaan
nokare voita
¾ dl korppujauhoja tai kookoshiutaleita

Kostutus
2 dl maitokahvia

Täyte
1 prk karamellisoitua kondensoitua maitoa
3–4 banaania viipaleina

Pinnalle
2 1/2 dl kuohu- tai vispikermaa
1–2 rkl Dansukker Taloussokeria
1 tl Dansukker Vaniljasokeria
pehmeitä kultaisia koristehelmiä tai muita 
koristeita

Vaahdota kananmunat ja sokeri kuohkeaksi 
vaahdoksi ja lisää keskenään sekoitetut 
kuivat aineet. Kääntele varoen tasaiseksi.
Voitele ja jauhota halkaisijaltaan noin 22 cm 
irtopohjainen kakkuvuoka ja kaada taikina 
vuokaan. Kypsennä 175-asteisen uunin 
keskitasolla noin 30 minuuttia tai kunnes 
kakku irtoaa vuoan reunoista. Kumoa kakku 
ja jäähdytä.
Leikkaa kakku kolmeen osaan.
Keitä kahvia ja sekoita joukkoon maitoa. 
Kostuta kakkupohjat maitokahvilla.
Levitä molempiin kerroksiin täytteeksi puoli 
purkillista karamellisoitua kondensoitua 
maitoa ja viipaloi päälle banaania. 
Kokoa kakku kerroksittain pohjalevyt kostut-
taen.
Vaahdota kerma ja mausta sokereilla.
Levitä kermavaahto runsaaksi kerrokseksi 
kakun päälle ja ripottele pinnalle runsaasti 
kullan säihkettä pehmeiden koristehelmien 
muodossa. 

12 annosta


