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Hyvä sokerijuurikkaan viljelijä,
Kasvukausi oli jälleen melko erikoinen, mutta
onnistumisia nähtiin sokerijuurikkaalla tänäkin
vuonna. Saatoimme myös kolmannen CONVISO®
SMART vuoden onnistuneesti taaksemme. Kiitos
kaikille viljelijöille viime kasvukauden tilakäynneistä,
joita kertyi yli 400! KWS:n pellonpiennarpäivillä
teetetyn kyselyn mukaan 80 % vastanneista pitivät
tilakäyntejä hyvin tärkeinä*. On mukava kuulla,
että koette tilakäynnit teille hyödyllisiksi. Aiomme
jatkaa tilakäyntien tekemistä tulevanakin vuonna.
Tänä kasvukautena pääsimme järjestämään
pellonpiennartilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestettiin
kuusi eri puolilla sokerijuurikkaan viljelyaluetta.
Meidän työtämme ilahdutti myös opinnäytetyötä
tekevä Emma Pietilä, jonka opinnäytetyön aiheena
on uusien KWS sokerijuurikaslajikkeiden
ominaisuudet tilaolosuhteissa. Pääset tutustumaan
yhteen hänen tutkimusaiheeseensa tarkemmin
tässä lajikeoppaassa.

www.kws.com/fi/fi/

Uusia SMART KWS lajikkeita on jo hieman odottanut
itse kukin. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi kaksi
uutta SMART KWS lajiketta, korkean juurisadon
tuottava SMART SINJA KWS sekä sokerisatoisa
ankeroislajike SMART IMMA KWS. Perinteisen
juurikkaan viljelijöille meiltä löytyy markkinoilta
tuttu makea CELESTA KWS sekä uusi korkean
juuri- ja sokerisadon tuottava ankeroislajike
CAPRIANNA KWS.
Muistathan kylvön jälkeen merkitä peltosi Beet
Seed Serviceen. Viime keväänä lanseerattuun
Beet Seed Serviceen rekisteröitiin yli 1 000 ha
viljelijöiden toimesta!
Iloisin terveisin,

Annariina Kokko ja Sanni Yli-Puntari
Olemme kehittäneet teille uusia viljelytyökaluja
myKWS -palveluun seuraavaa kasvukautta varten!
Nyt palvelussa on jo tarjolla mm. Satelliittikuviin
perustuva Pellon elinvoimaisuus -työkalu,
Kylvösiemenlaskuri ja Ankeroisvalvoja. Tutustu
tarkemmin kaikkiin olemassa oleviin työkaluihin
sivuilla 4 – 5.

*Emma Pietilän teettämä kyselytutkimus KWS:n
pellonpiennarpäivillä 2021.
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Kirjaudu myKWS palveluun ja laske
tarvittava sokerijuurikkaan siemenmäärä
Kylvösiemenlaskurilla!

Sisällys
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Tutustu
työkaluihin
täältä

myKWS - Digitaalista neuvontaa maanviljelijöille
Ilmaisen myKWS-palvelun kautta saat käyttöösi digitaalisia työkaluja, jotka
auttavat sinua tekemään viljelyysi liittyviä tärkeitä päätöksiä - jotta tuloksesi
viljelykauden lopussa olisi paras mahdollinen. myKWS-palvelua voi käyttää
nyt tietokoneversiona. Sovellusversio on tulossa pian.

Huipputyökalut!
Beet Seed Service
Kumppanisi uusintakylvötilanteeseen
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Uusintakylvötilanteessa siemenet puoleen
hintaan alkuperäisestä hinnasta
Peltokohtaista neuvontaa
Kaikille KWS:n sokerijuurikkaan viljelijöille
(perinteiset ja SMART lajikkeet)
Käytettävissä ensi keväänä myKWS sovellusversiossa!

Lisätietoja www.beetseedservice-fi.com

CONVISO® SMART työkalu
CONVISO® SMART neuvot ja erityiset
myKWS työkalut auttavat saavuttamaan
onnistuneen sokerijuurikkaan sadon.
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myKWS työkalut

Neuvoja sokerijuurikkaan viljelyyn CONVISO® SMART
menetelmällä
Päätöksentekoapua CONVISO® ONE ruiskutuksiin
24 / 7 viljelyneuvoja digitaalisesta Viljelyoppaasta

Lisää hyödyllisiä työkaluja
Kylvösiemenlaskuri
Helppo tapa laskea täydellinen kylvösiemenemäärä
pellollesi vaihtamalla rivi- ja taimiväliä. Kylvä aina
vähintään 100 000 siementä hehtaarille varmistaaksesi
hyvän taimimäärän!

Pellon elinvoimaisuus
Satelliittikuvilla voit määrittää pellon eri
osien elinvoimaisuus- ja kosteustilanteen.
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Ankeroisvalvoja
Pieniä tuholaisia, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa. Testaa
viljelykiertoasi nähdäksesi kuinka ankeroispopulaatiot
muuttuvat eri viljelykasveilla!

Peltohavainnot

S
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OIL
Tee tärkeitä GPS sijainnilla merkittyjä
VILJ
muistiinpanoja pelloltasi. Voit liittää
muistiinpanoon kuvan ja merkitä esimerkiksi
havaintosi rikkakasvista tai maanäytteen tarpeesta.

Markkinatiedot
Miten sokerin hinta kehittyy maailmalla? Voit seurata
tätä ja muiden viljelykasvien maailmanmarkkinahintaa
Markkinatiedot osiosta.

myKWS työkalut
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Kehitystä lajikeominaisuudessa
Viljelijäkohtaamiset ovat osoittaneet, että viljelijät ovat kiinnostuneita uusista
sokerijuurikaslajikkeista ja niiden ominaisuuksista. Siksi KWS:n pellonpiennarpäivissä
teetettiin kysely, jossa selvitettiin, mitä lajikeominaisuuksia viljelijät arvostavat. Lisäksi
tämänhetkistä lajikekehitystä ja uusien sokerijuurikaslajikkeiden ominaisuuksia tutkittiin
tilatasolla yhdeksällä lajikekoetilalla eri puolilla viljelyaluetta.
Lajikekoetiloilla oli sekä uusia perinteisiä että uusia SMART sokerijuurikaslajikkeita,
joiden juuren, kruunun ja naatin ominaisuuksia vertailtiin kasvukauden eri vaiheissa.
Lisäksi havaintoja tehtiin sokerijuurikkaan kasvuun ja kehitykseen vaikuttavista
negatiivisista tekijöistä, kuten rikkakasveista ja vedenpuutteesta.
Satoisuuden lisäksi yksi viljelijöiden arvostamista lajikeominaisuuksista on kruunun
koko, sillä pieni kruunu on helpompi listiä. Tämä on yksi niistä ominaisuuksista, johon
KWS on vaikuttanut lajikevalinnoillaan. Uusien SMART lajikkeiden kruunut ovat
kehittyneet perinteisten lajikkeiden tasolle ja vielä sitäkin paremmaksi (Kuva 1.).
Emma Pietilä
Opinnäytetyöntekijä, Hämeen ammattikorkeakoulu
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Kehitystä lajikeominaisuudessa

KWS lajikkeiden kruunun eli naatin osuus kannasta (%) 2021
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Kuva 1. Uusien KWS sokerijuurikaslajikkeiden naatin osuus kannasta (kruunu). Mitä pienempi suhdeluku, sitä
parempi kruunu. Perinteisten KWS lajikkeiden kruunun osuus on keskiarvo kaikkien lajikekoetiloilla olevien periteisten
KWS lajikkeiden kruunun suhteesta (yhteensä 7 perinteistä lajiketta).

Kehitystä lajikeominaisuudessa
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MINULLA
ON VOIMA
saada enemmän
aikaan vähemmällä
työllä

Saadaksesi
lisätietoja
vieraile

Saa voima CONVISO® SMART:n avulla
CONVISO® SMART laajentaa rikkakasvien hallinnan maailmaa
sokerijuurikkaan viljelyssä.
Menetelmä sisältää kaksi komponenttia:

SMART KWS siemenet
KWS:n jalostamat SMART
KWS lajikkeet, joilla on
kestävyys CONVISO® ONE:a
vastaan.

CONVISO® ONE
rikkakasvien torjunta-aine
CONVISO® ONE on Bayerin
kehittämä torjunta-aine.

SMART hyötysi:





Paras sadon turva SMART lajikkeilla
Tehokas rikkakasvien hallinta vain kahdella ruiskutuksella
Vahva teho vaikeasti hallittavia rikkakasveja vastaan
Kestävämpää sokerijuurikkaan viljelyä

Lisätietoja saatavilla: www.kws.com/fi/fi

CONVISO ® SMART menetelmä
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SMART IMMA KWS


Korkein SMART sokerisato



Alhainen herkkyys kukkavarsille



Ankeroisensietävä

MINULLA ON VOIMA

Yksinkertaisesti paras

I!

UUS

SMART IMMA KWS on seuraavan sukupolven
ankeroisensietävä SMART lajike! Monipuolisesti hyvällä
lajikkeella on korkein SMART sokerisato yhdessä
ankeroisensietävyyden ja hyvän kukkavarsisietävyyden
kanssa. Lajike on helpompi listiä, mikä tekee siitä
hyvän valinnan tilallesi.

Tutustu Ankeroisvalvoja työkalun
avulla, miten ankeroisen sietävä lajike
vaikuttaa ankeroispopulaatioon pellolla
verrattuna muihin lajikkeisiin!
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CONVISO ® SMART lajikkeet

SMART SINJA KWS


Korkein SMART juurisato



Korkea sokerisato



Hyvä sietävyys taimipoltetta vastaan

Painavin SMART lajike

I!

UUS

Korkein SMART juurisato mielessäsi? Valitse
seuraavan SMART sukupolven edustaja SMART
SINJA KWS. Suomalaiset lajikekokeet ovat
osoittaneet, että lajikkeella on korkea juuri- ja
sokerisato. Ruotsalaisissa lajikekokeissa lajikkeella
on ollut hyvä taimipoltteen sietävyys.

SMART sokerijuurikaslajikkeet 2019 – 2021
Suhdeluku
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Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, lajikekokeet 2019 – 2021.

CONVISO ® SMART lajikkeet
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CAPRIANNA KWS


Ankeroisensietävä



Korkein sokerisato



Korkea juurisato

Ahkerin sokeriseppä

I!

UUS

Ankeroisensietävällä lajikkeella CAPRIANNA
KWS:llä on markkinoiden korkein sokerisato.
Tämä lajike täyttää juurikasaumasi sokerilla.

Sokerisato tn / ha
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HOPLA

DARTMOOR

Muiden toimijoiden lajike

Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, lajikekokeet 2019 – 2021
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Perinteiset lajikkeet

SHERLOCK

MUSTANG

CELESTA KWS


Korkein sokeripitoisuus



Korkea sokerisato



Hyvä lehtiterveys

Makein lajike markkinoilla!
Perinteisellä luottolajike CELESTA KWS:llä on
markkinoiden korkein sokeripitoisuus vuosi
toisensa jälkeen. Lajike vakuuttaa myös hyvällä
lehtiterveydellään, joka pitää sadot korkealla
nostoon saakka.

Sokeripitoisuus %
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MUSTANG

Muiden toimijoiden lajike

Lähde: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, lajikekokeet 2019 – 2021

Perinteiset lajikkeet
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Integroitu rikkakasvien hallinta (IWM) –
Perusta hyvälle rikkakasvien hallinnalle
Mekaaninen

Integroitu rikkakasvien hallinta (IWM) luo pohjan
ammattimaiselle sokerijuurikkaan viljelylle. Avain
menestykseesi on yhdistää kemiallisia, mekaanisia,
kulttuurisia ja biologisia IWM käytäntöjä!

Kemiallinen

Kulttuurinen

IWM
Biologinen

Viljelykierto

Viljelykierto

Muista pitää viljelykiertosi monipuolisena sisällyttämällä siihen kevät- ja syysviljelykasveja.
Paras sokerijuurikkaan viljelykierto on pitää juurikasta samalla pellolla kerran neljässä vuodessa.
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SMART
sokerijuurikas

Kevätvilja

Syysvilja

Peruna

SMART
sokerijuurikas

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

Vuosi 4

Vuosi 5

Integroitu rikkakasvien hallinta (IWM)

HRAC ryhmät ja vaikutustavan muuttaminen
Vaikutustapa on se tapa, jolla rikkakasvien torjunta-aine tappaa rikkakasvin.
Jokaiselle vaikutustavalle on oma HRAC ryhmänsä, joka merkitään kirjaimella
tai numerolla. Vaikutustavan vaihtaminen ja kierrättäminen kaikissa kemiallisissa
käsittelyissä koko viljelykierrossa on tärkeää.
CONVISO® ONE kuuluu B / 2 ryhmään eli se on ALS-inhibiittori tai ”gramma-aine”,
millä nimellä monet viljelijät tuntevat tämän ryhmän. CONVISO® SMART
viljelykierrossa on tärkeä käyttää muille viljelykasveille muita kuin B / 2 ryhmän
aineita. Esimerkiksi viljoille on saatavilla O / 4 ryhmän aineita. Huomioithan, että
tämän toisen ryhmän aineen on tehottava tehokkaasti pellolla oleviin rikkakasveihin.
Tutustu tekemäämme listaan rikkakasvien torjunta-aineiden ryhmistä löytääksesi
oikean tuotteen: https://www.kws.com/fi/fi

HRAC A/1
HRAC B/2
HRAC C1, C2/5
HRAC C3/6
HRAC E/14
HRAC F1/12
HRAC K3/15
HRAC O/4
Vanha HRAC koodi

Uusi HRAC koodi

* HRAC koodit vaihtuivat kirjaimista numeroiksi 2020. Lisätietoja saa www.hracglobal.com.

Integroitu rikkakasvien hallinta (IWM)
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CONVISO® on Bayerin rekisteröimä tuotemerkki.

