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Kort kampanj med problem
på slutet
N

är den här ledaren skrivs, är kampanjen vid sockerbruken inne på slutrakan.
Det var på förhand givet, att den sista kampanjen med två bruk skulle bli kort. Bet-arealen var decimerad och skördeprognoserna
var inte de bästa. Det var ytterst viktigt för
industri och odlare, att den nationella sockerkvoten skulle bli fylld. Därför beslöt man
att uppskjuta starten in i oktober och utnyttja
växtperioden optimalt.

H

östen blev exceptionellt varm och
betorna växte bra. Upptagningsförhållandena var goda fram till den sista veckan i
oktober, då regnen satte in. Betorna i stukorna
var rena och välblastade. Prognoserna hade
förändrats såtillvida, att rotskörden verkade
bli en av de högsta under senare år, medan
sockerhalten var klart under me-deltalet. Den
totala sockermängden skulle klart överskrida
kvoten.

B

ruken körde med rekordfart, vilket delvis berodde på den låga sockerhalten.
Också sockerproduktionen per dygn var hög,
betorna hade en god processkvalitet.

T

vå tredjedelar av den totala betmängden var lagrade på gårdarna, när det
varma vädret snabbt övergick i köld. Vinden
var hård, kölden trängde djupt in i oskyddade
stukor. Det var tyvärr ett faktum, att många
odlare inte genast ﬁck sina stukor täckta.

A

lla känner till, att frusna betor förskäms,
efter att de tinat upp. Förskämda betor
ger inget socker. De sänker skärningseffekten vid bruket genom att täppa till ﬁltren, i
värsta fall stoppas processen. Sockret fyller
inte kvalitetskraven. De här fenomenen blev
uppenbara efter mitten av november, när det
ännu var tre veckor kvar av kampanjen.

V

ar gick det fel?
1. Stukorna skyddades inte i tid. Orsaken
var säkert det varma vädret, men om man förser stukan med ventilationsmöjligheter och
följer temperaturen med några termometrar,
är situationen under kontroll.
2. Väderprognoserna varnar i tid för kommande kyla, senast i det skedet skall stukorna
täckas. När nattfrosten är ett faktum, hinner
man ännu täcka mindre partier behjälpligt.
3. Sannolikt tog inte alla odlare allvarligt
på situationen, kanske man antog, att det inte
skulle bli problem under den korta kampanjen.

F

örskämda betor kan ge kännbara ekonomiska konsekvenser för odlaren och därför är det i betodlarens intresse att förhindra
köldskador. Om det trots allt ﬁnns skadade
betor på ytan eller längs kanten av stukan, bör
odlaren kräva och övervaka vid lastningen,
att sådana betor inte följer med till bruket. En
ansvarsfull bilist bör nog veta, hur man skall
förfara i den situationen.

N

ästa år blir kampanjen längre, när alla
betor skall till bruket i Säkylä. Då blir det
ännu viktigare med en omsorgsfull lagring av
betorna på gården och med effektiv kvalitetskontroll. Därför är det angeläget, att analysera
orsakerna till årets problem och ta lärdom av
dem.
God jul och gott nytt sockerbetsår 2007!
1.12.2006
Nils Lindroos

Betfältet 4/2006 - 3

Sockerbetslikviderna 2006
Matti Kukkola, Sucros Ab

Ett annorlunda
sockerbetsår

Den gångna sommaren var
igen helt annorlunda, åren är
sannerligen inte bröder. Man
talade om århundradets torka och hetta, och det var det
nog, åtminstone när man ser
på statistiken. Våren var bra
för plantbildningen, fukten
räckte till, maj var dock inte
särskilt varm. I Tavastland var
man tvungen att så om på
grund av att frosten skadade
eller helt förstörde sammanlagt drygt 500 hektar odlingar. Efter midsommar började
sedan den torra perioden,
som räckte ända till mitten av
augusti, ställvis kom det inte
en droppa vatten. Slutet av
augusti och september var
sedan idealiska ur tillväxtsynpunkt och det ser i alla fall ut
som om betskörden åtminstone mängdmässigt skulle bli
mycket god.
Tillväxtundersökningen, som
gjordes i mitten av augusti,
förutspådde ännu en liten
rotskörd och en hög sockerhalt. Men när följande tillväxtundersökning gjordes i
början av september, hade
situationen helt och hållet förändrats, för rotskörden hade
stigit rejält och sockerhalten
hade i motsvarande mån
4 - Betfältet 4/2006

sjunkit. Detta var naturligt när
åkrarna efter en lång torka
ﬁck vatten och värmen fortfarande räckte till. Den varma
september och oktober gjorde att rotskörden växte men
sockerhalten slutade att stiga
och det ser nu ut som om den
skulle förbli under 16 %, vilket är en procent lägre än
medeltalet för fjolåret.
Den långa torrperioden gav i
viss mån upphov till problem
med
ogräsbekämpningen
och man såg fält som hade
mera ogräs än normalt.
Upptagningsförhållandena
var i huvudsak goda ända
fram till mitten av oktober. I
början av kampanjen såg det
ut som om jordhalten skulle
bli kring 10 %.

Slutlikviden för 2005 är
ännu enligt det gamla
branschavtalet
C-socker
När detta skrivs är ännu Csockrets slutpris och eventuella förändringar i produktionskostnaderna från 2005
obetalade. Åt de odlare
som producerade C-socker
betalas slutpriset den 4 december, förskottet betalades
redan i februari. Världsmark-

nadspriset på socker steg
förra vintern och våren så
utgående från senaste hösts
kvalitetsvärden blev medelpriset 17,9 €/ton rena sockerbetor. I förskott betalades i
februari 9,68 €/ton.
B-betornas produktionsavgift
I den gamla sockerregimen
ﬁnansierade man kvotsockerexporten ytterom EU med
produktionsavgifter,
som
samlades in från odlarna
och industrin. Tidigare beslöt
kommissionen om marknadsårets slutliga produktionsavgifter inom oktober månad
året därpå, men för 2005 års
skörd har man skjutit upp beslutet så att det skall fattas
senast den 20.2 2007. Som
en följd av detta kan man
knappast ännu i december
korrigera produktionsavgifterna i samband med betalningen av C-betorna utan det
skjuts sannolikt fram till början av nästa år. Med andra
ord måste man göra en skild
likvid sen när den slutliga
produktionsavgiften är fastställd. En god nyhet i detta
sammanhang är att produktionsavgiften för B-betor sannolikt sänks, eller med andra
ord att den extra likviden sålunda är på plus.

Det nya branschavtalet
ledde till förändringar
för 2006 års
sockerbetslikvid

Avräkningssystemet
för
sockerbetor grundar sig på
EU:s sockerlagstiftning och
ett branschavtal mellan odlarna och industrin. Det nya
branschavtalet leder till stora
förändringar i avräkningsrutinerna, som var och en
fått känna på redan i höst. I
branschavtalets § 12 redogörs för hur avräkningen skall
ske och det är skäl för var
och en att bekanta sig med
paragrafen. Som en precisering kan dessutom nämnas
att alla datum som nämns
är dagen då Sucros betalar ut likviden från sitt konto.
Från tidigare tre likvider har
man övergått till två likvider,
s.k. månadsvisa akontobetalningar och slutlikvid. Den
tidigare s.k. andra likviden i
enlighet med branschavtalet
faller sålunda helt bort.

Akontobetalning

Akontobetalning (branschavtalet § 12.4) betalas månadsvis så att man för alla
betor, som tagits emot under
månaden, gör en akontobetalning följande månads 15.
dag. I december betalar man
dock för de betor som levererats mellan 1 och 20.12 en
akontolikvid den 28 december. Under hösten 2006, beroende på sockerbetornas
leveranstidpunkt, kan det bli
högst fyra akontobetalningar.
De odlare som vill ha sin likvid uppskjuten till 2007 betalas på den första bankdagen
2007.

Minimipriset för sockerbetor
med standardkvalitet skördeperioden 2006 är 32,86 €/ton
sockerbetor (205,375 €/ton
polsocker). Akontolikviden
utgör 98 % av sockerbetans
minimipris och ett transportförskott, sen drar man bort
frakten för mullbetor och
eventuella övriga avdrag. Ifall
sockerbetornas sockerhalt
är 15,5 % eller lägre, betalas
endast 80 % av minimipriset.
I höst kommer det sannolikt
att gå så för många odlare.
De från år 2005 överﬂyttade
carry over -sockerbetornas
del görs en akontobetalning
den 15 oktober. Betalningsgrund för akontoavgiften är
den mängd polsocker som
man levererat till bruket. Det
i akontobetalningen synliga
priset är sålunda minimipriset per polsockerton, eller
beroende på sockerhalten:
98 % = 201,2675 €/ton
polsocker (ifall sockerhalten
är 15,51 % eller mera) eller
80 % = 164,3000 €/ton
polsocker (ifall sockerhalten
är 15,50 % eller mindre)
Odlingskontrakten har gjorts
enligt ny praxis som polsockermängd. Akontobetalningen görs för varje odlare ända
upp till kontraktsmängden.

akontobetalningar. Ifall odlaren redan producerat s.k. industrisocker (f.d. C-socker),
betalas även den andel som
sålts inom slutet av september.

Kvoten för 2006 års
skörd beskars redan i
våras

Kvoterna för marknadsåret
2006/2007 skars ner redan
våren 2006 i förebyggande
syfte och Finlands kvot fastslogs till 129 155 ton vitt
socker. Den obeskurna kvoten är 146 087 ton eller med
andra ord är nedskärningen
11,6 %. Vårens odlings-kontrakt har redan gjorts upp
enligt den beskurna kvoten.
När det till all lycka inte under hösten kom någon extra
nedskärning, så är odlarnas
kontraktsmängder desamma som i vårens kontrakt.
De slutliga produktionstalen avgör sedan hur mycket
polsocker och därmed hur
mycket sockerbetor som behövdes för att slutligen fylla
kvoten.n

Slutlikvid

Slutlikviden (branschavtalet §
12.5) betalas 31.10 året efter
verksamhetsåret, med andra
ord betalas slutlikviden för
2006 års skörd sålunda den
31.10.2007. I samband med
denna likvid betalas även det
slutliga priset för kvotbetorna
med sina tillägg och avdrag
korrigerat med redan gjorda
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Odlingskontrakten 2007, vad
händer efter att Salo bruk
stängt?
Matti Kukkola, Sucros Ab

Branschavtalet i kraft

Det i år i maj undertecknade
branschavtalet är tvåårigt, det
täcker alltså även odlingsåret
2007. I jämförelse med 2006
ﬁnns det små förändringar i
avtalsvillkoren, bl.a. nivån på
transportersättningar och övriga tillägg är lite högre än i
år. Samtidigt har transportersättningstabellen förlängts
från nuvarande 100 km till
130 km.
Enligt Sucros beslut i februari
stängs Salo sockerbruk efter
2006 års kampanj och i och
med stängningen avstår Sucros från en del av sockerkvoten. När den nerskurna kvoten för 2006 var 129 155 ton,
så kommer kvoten för 2007
att vara 90 000 ton. Detta under förutsättning att det inte
kommer några kvotnedskärningar för nästa år. En så här
stor sockermängd kan man
ännu med tanke på klimatförhållandena i Finland inom
rimlig tid förädla vid sockerbruket i Säkylä. De kommande kampanjerna kom-
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mer dock att räcka mycket
längre än årets, vilket ställer
allt större krav på bl.a. stukningen för att sockerbetorna
skall bibehålla god kvalitet
ända till kampanjens slut.
Sockerbetsodlingsarealen
minskar. När det i år behövdes knappt 24 000 ha för att
fylla sockerbetskvoten, kommer det i nästa år att behövas
ungefär 17 000 hektar.

Odlingskontrakt
för 2007

Sucros
kommer
enligt
branschavtalet att erbjuda
odlingskontrakt åt alla kontraktsodlare, som har ett i
kraft varande leveranskontrakt för 2006 eller som i år
håller ett mellanår. Den kontraktsmängd som erbjuds alla
är i proportion till kvotnedskärningen eller med andra
ord kommer minskningen av
kontraktsmängderna att vara
ungefär 30 %. Detta under
förutsättning att inte leveransrätten minskar på grund av
för små leveranser (bransch-

avtalet 2.4). Ifall det härutöver frigörs kontraktsmängder
(s.k. frigjorda kontraktsrättigheter och lån), delas de i
enlighet med branschavtalet
och enligt tidigare praxis åt
dem som i intresseförfrågan
meddelat att de önskar tillläggsmängder.
I år skall vi försöka skicka ut
förfrågan om odlingsintresset
så tidigt som möjligt, ännu i
december. Enligt EU:s sockerregim betalas ett minimipris
för sockerbetor av grundkvalitet som odlingsåret 2007 är
29,78 €/ton, i år är det 32,86
€/ton. Övriga faktorer, som
inverkar på sockerbetspriset,
hittar man i branschavtalet,
huvudsakligen i punkt 11.n

Sucros nya
odlingsorganisation
Matti Kukkola, Sucros Ab

Sockerreformen och
stängningen av Salo
sockerbruk

Redan i samband med sockerreformen senaste höst blev
det klart att det ena av våra
två betsockerbruk skulle
vara tvunget att stänga. Trots
att man i reformen beviljade
Finland särskild rätt att betala
inhemskt stöd åt sockerbetsodlingen, så var det klart att
man inte kan betala för så
stor areal att båda bruken
skulle kunna fortsätta med sin
verksamhet. I februari beslöt
sedan Sucros Ab:s styrelse
att stänga Salo sockerbruk
efter 2006 års kampanj och
att Säkylä bruk fortsätter.
I samband med att Salo
stänger avstår Sucros från
en del av sockerkvoten eller med andra ord att kvoten
under odlingsåret 2007 skall
vara 90 000 ton socker. För
att producera detta behövs
med normala skördar ungefär 17 000 hektar istället för
nuvarande 30 000 hektar. I
detta skede är det ännu omöjligt att uppskatta hur arealen
fördelar sig, eller vilka odlare
som fortsätter och vilka som
slutar.

Även Sucros lantbruksavdelning måste anpassa sig till
de sjunkande produktionsmängderna,
kostnaderna
måste ner. Detta betyder
bl.a. att antalet konsulenter
märkbart måste minskas och
även att uppgifterna måste
omorganiseras.

Samarbetet med
Lännen Tehtaat Abp:s
odlingsavdelning
upphör

Odlingsavdelningen vid Lännen Tehtaat har sedan Sucros grundades skött allt som
har att göra med kontraktsodling, rådgivning och odling
av sockerbetor på Lännens
traditionella odlingsområde.
Detta samarbetsavtal upphör
den 31.12.2006 varefter Sucros lantbruksavdelning sköter allt som har med sockerbetan att göra även på detta
område. Lännen Tehtaats odlingsavdelning koncentrerar
sig efter detta enbart på anskaffning av den råvara, som
behövs för Apetit-gruppen.
Jag vill i detta sammanhang
framföra ett varmt tack till
personalen vid Lännen Tehtaats odlingsavdelning för
det långvariga, konstruktiva
och goda samarbetet.

Sucros nya
odlingsorganisation
fr.o.m. 2.1.2007

När Salo sockerbruk stänger
efter 2006 års kampanj ﬂyttas alla Sucros kontorsfunktioner till Säkylä sockerbruk,
så även lantbruksavdelningen. Trots att konsulenterna
fortfarande så mycket som
möjligt rör sig ute på fältet,
är man tvungen att slopa distriktskonsulentsystemet. Ett
undantag härvidlag är Åland
där Yngve Björklund fungerar som konsulent och de
svenska odlingsområden på
fastlandet där Staffan Eliasson fungerar som konsulent.
Också Mauri Ruuth fortsätter
i östra Finland.
De övriga konsulenterna
(Matti Hento, Heimo Holma,
Pentti Suominen och Heikki
Väisänen) fungerar huvudsakligen utgående från Säkylä och de betjänar alla odlare. Även odlingsbyrån ﬁnns i
Säkylä och den sköts av Soili
Saarinen.
Odlingskonsulenternas och
odlingsbyråns kontaktuppgifter ﬁnns på tidningens
sista uppslag.n
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En annorlunda växtsäsong
Nils Lindroos, CfS

Inget år tycks vara likt det andra. Den senaste växtperioden bjöd på ett ﬂertal ytterligheter. Torkan var rekordartad.
Slutresultatet för sockerbetans del verkar ändå bli hyfsat
med rätt hög rotskörd, men låg sockerhalt. Sockerkvoten
fylls med god marginal, dessutom utnyttjas nästan hela
möjligheten till carry over –socker.

Normal såtid

Vårbruket började i normal
tid i början av maj. I västra
Finland blev sådden något
försenad på grund av djup
tjäle. Luftens relativa fukthalt
var mycket låg och det dammade ofantligt vid sådden.
Uppkomsten skulle ha blivit
synnerligen ojämn och bestånden luckiga, om det inte
skulle ha regnat genast efter
sådden.
I Tavastland hade man kraftig nattfrost, som förorsakade
omfattande omsådder och
ojämna bestånd.

Sedan blev det torrt

Kyligt väder och nattfrost
kan ge en impuls till betan att
bilda fröstockar. Processen
avbryts, om vädret blir varmt
och vackert. Så skedde synbarligen senaste sommar,
för mängden fröstockar på
fälten var synnerligen låg. De
nya sorterna förklarar delvis
situationen, men vädret var
en avgörande faktor.
8 - Betfältet 4/2006

Det dammade vid sådden...
Det var torrt under hela den
period, då ogräsen skulle
bekämpas. Dagens vattenlösliga preparat har begränsad effekt i torra förhållanden
och det kunde man se på
resultatet av ogräsbekämpningen senaste sommar. På
många betfält förekom det
rikligt med högvuxna mållor,
som man hamnade att putsa
bort med slåttermaskin eller rensa för hand. Men det
fanns också ﬁna, rena fält,
där sprutningen utförts på
optimalt stadium och olja använts i tillräcklig mängd.
Skadeinsekternas antal var
lågt och bekämpningsbe-

hovet litet. Plantantalet var
högre än normalt, trots att
många odlare har ökat fröavståndet under senare år. Frö
av hög kvalitet och betning
med insekticider ger en god
planttäthet. Det kunde kanske vara ekonomiskt att ytterligare minska frömängden
per hektar, särskilt i optimala
såförhållanden.
Torkan fortsatte till mitten av
augusti, i södra kustbygden
och Österbotten till mitten av
september. Men på många
håll satte regnen fart på betorna i augusti, blasten växte
till sig och antog en mörkgrön
färg. Det fanns mycket kväve

kvar i marken, dels från gödslingen, dels sådan näring,
som mobiliserats längs den
varma sommaren. September månad var ovanligt varm
och tillväxten var kraftig.
Blasten ljusnade inte ens på
senhösten, vilket vittnade om
ett överskott på kväve. Skörden av betorna började lite
senare än vanligt, då bruken
startade först i oktober. Trots
den förlängda växttiden blev
sockerhalten en procentenhet lägre än normalt.
Ramularia förekom knappast
alls. Det var en bidragande
orsak till den friska färgen på
blasten. Nya, motståndskraftiga sorter och den exceptionellt torra sommaren är
förklaringen till, att inga bladﬂäckar kunde skönjas.

Frötyper och sorter

Förgrott frö fanns inte alls att
tillgå senaste vår. Framställningen tar längre tid än för
vanligt frö. Tidtabellen blev
alltför ansträngd, eftersom
besluten om sockerreformen
och branschavtalet drog ut
på tiden.
Merparten av fröet var behandlat med Cruiser, endast
ett parti var betat med Gaucho. Gaucho kommer förresten att utgå som betningsmedel för sockerbetor. Dess
efterföljare heter Poncho
Beta och det återstår att se,
huruvida preparatet hinner in
på marknaden inkommande
år. Ett litet parti frö var betat
med Cruiser-Force, som
har speciell effekt mot jordboende insekter, exempelvis
hoppstjärtar.

...och upptagnignen gjordes för det mesta i ﬁna förhållanden.
De marknadsförda sorterna
testas årligen i jämförande
sortförsök. De nyaste sorterna Nordika och Zanzibar
samt fjolårets nyhet Festival
avkastade över värdet för mätaren, som är ett medeltal för
de tre allmännaste sorterna
(Avance, Festival, Nordika).
Etna och Avance stannade
något under medelskörd.
Avance har hög sockerhalt,
men bestånden var ojämna
med överraskande stora
luckor. Helmi är en gammal
sort, som fortfarande odlas,
men i blygsam omfattning.
Den är känslig för Ramularia
och man hade kunnat anta,
att den skulle ha klarat sig
relativt bra senaste sommar,
när sjukdomstrycket var lågt.
Den tappade i alla fall fyra
procent till mätarsorterna.
Den lägsta avkastningen
hade Geesa, tio procent under mätaren. Torkan hade
sannolikt en stark påverkan
på den sorten.

dar med nematodproblem.
De praktiska erfarenheterna
har i regel varit goda, om
nematodförekomsten
varit
moderat. Kraftiga nematodangrepp klarar ingen sort
av, då måste man gå in för
ändrad växtföljd. När man
sätter in nematodtoleranta
sorter i försök på nematodfria jordar, tappar man i skörd
till vanliga sorter. Julietta har
konkurrenskraftig rotskörd,
men sockerhalten och kvaliteten är i underkant. Annalisa har bättre kvalitet, men
sockeravkastningen är inte
bättre än hos Julietta. Det
ﬁnns ett klart behov för dessa
specialsorter och man kan
anta, att förädlingen ganska
snabbt kan krympa gapet till
de normala sorterna.n

Nematodsorterna
Julietta
och den nyare Annalisa
har sålts i testskala till gårBetfältet 4/2006 - 9

ESA-metoden i praktiska
förhållanden
Marte Römer-Lindroos, CfS
Hanne Riski, CfS

ESA-sådden kunde vara en möjlighet att förbättra sockerbetsodlingens lönsamhet i framtiden. Centralen för Sockerbetsforskning
har testat ESA-metoden i fältförsök redan i fyra års tid och senaste vår sökte man odlare, som skulle vara villiga att testa metoden
i praktiken. Man hittade tio intresserade odlare och de utförde försöket i praktiken, lätt anpassade till egna så- och skötselmetoder.

Peter Rehn, Tenala

Peter Rehn i Tenala var en av
de odlare som deltog. Han
hade gjort generationsväxling i februari detta år. Gården har sammanlagt 70 ha
odlad jord och av det 24 ha
sockerbetor. Sockerbetsarealen minskade i fjol med 7
hektar. Eftersom Peter tycker
att odlarna snabbt måste
anpassa sig till förändrade
förhållanden, var han tillräckligt modig nog, trots en viss
tveksamhet, att testa ESAmetoden på sin gård. Hans
huvudsakliga målsättning var
att få bättre lönsamhet med
lägre kostnader.

Sådd och skötsel i
praktiken

Gården har en 9-radig Tume
Combi. I normalsådd använder man 50 cm: s radavstånd,
med ESA-metoden tömmer
man varannan såenhet så
att radavståndet blir 100 cm.
10 - Betfältet 4/2006

Fröavståndet är 18 cm med
båda metoderna. Med ESAmetoden minskades gödselgivan med hälften. Försöksarealen var endast en hektar,
så i år radsprutade man inte
trots att man så borde göra.
Senaste sommar var lite besvärlig vad ogräsen beträffar, så Peter prövade på att
bygga en radrensare av en

3,5 meter bred Tume-harv. En
del av harvpinnarna togs bort
och en del ﬂyttades och man
böt ut betten mot små gåsfotbett. Harvpinnarna går ungefär 15 cm från sockerbetsraden. Harvens sidorörelser
begränsades med en stor
styrtallrik från en sockerbetsupptagare.
Sidledsinställningen var besvärlig och den

måste förbättras. Ifall harven
vore frontmonterad på traktorn skulle det vara lättare att
följa med dess rörelse. Som
bäst var bearbetningshastigheten 9–10 km/h när sockerbetorna var 15–20 cm höga.
När plantorna var små var
hastigheten som lägst 5–6
km/h för att inte mylla skulle
täcka bladen. På det hela taget lyckades försöket bra.

Skörderesultat

På grund av den besvärliga torkan var skörden från
ESA-sådden endast 53 %
av den normalsådda odlingens skörd. Under en normal
växtperiod skulle skillnaden
ha varit märkbart mindre. Det
verkar som om metoden inte
skulle lämpa sig för torkkänsliga åkrar eller åkrar med
låg bördighet. På hösten var
blasten betydligt högre med
ESA-sådden än med normal
sådd. Regnen i början av
hösten kom alltför sent och
växtperioden tog slut mitt i eftersom upptagningen måste
ske enligt normal tidtabell.

när man helt och hållet kan
övergå till radbesprutning.
Det är ännu oklart hur radsprutning och bearbetning
av radmellanrummen fungerar under våta somrar eftersom det är svårt att mekaniskt bearbeta våt jord. Med
nuvarande kunskap skulle
ESA-metoden ge åtminstone
5 % bättre resultat än normal
odling. Slutresultatet påverkas även mycket av transportkostnaderna
eftersom
transportsträckan tredubblas

i nästa år. Det är 165 kilometer till Säkylä. Målsättningen
bör vara rena och stora sockerbetor.

Framtiden

Peter tror att hans betor i nästa år sås med ESA-metoden
och att arealen är över tio
hektar. En dålig sak är att älgarna gärna äter de glesare
raderna, kanske också andra
skadedjur.

Peter tycker att ESA-metoden
ger stora kostnadsfördelar

Av Peter konstruerad radrensare, gåsfotbett håller radmellanrummen rena.

Ilkka Sjöholm, Sagu

ten ges åt gårdens köttdjur,
sammanlagt 32 huvuden. Ilkka ville pröva ESA-metoden
eftersom han är intresserad
av euron, kostnaderna måste
ner så mycket som möjligt.

Ilkka, som jobbar på Pojogård, testade ESA-metoden
på sin hemgård Öfvergård i
Sagu. Gården har 40 ha odlad jord och 9 hektar sockerbetor. Det är nu tredje året
man odlar sockerbetor. Blas-

Sådd och skötsel i
praktiken

Sockerbetorna såddes med
en 12-radig maskin med 48
cm:s radavstånd. Eftersom
upptagningen gjordes med
en tvåradig maskin, lämnade
man var tredje enhet utan frö,
Betfältet 4/2006 - 11

ESA-metoden tillämpades
alltså som par-rad. Gödseln
minskades enlig den av Matti
Erjala utvecklade formeln
(Betfältet 2/2006). Ilkka tycker att man även borde fästa
uppmärksamhet vid att gödselbillen går på rätt plats. I
framtiden måste man utreda
betydelsen av om gödselbillen går mellan raderna eller
ytterom dem.
Ogräsen bekämpades normalt två gånger genom
att bespruta hela arealen.
Förutom
besprutningarna
hackades skiftet två gånger.
Ilkka ifrågasätter nyttan av
hackningen, eftersom luckringen av jorden även lyfter
upp ogräsfrön till ytan. Det
är också svårt att bekämpa
tistel och kvickrot eftersom
blasten inte täcker radmellanrummen. Situationen kunde underlättas av en så bredbladig sort som möjligt, som
tidigt skulle täcka radmellanrummen.
Upptagningen gick lätt med
en tvåradig maskin. Upptagaren kan vara lite ”glesare”
eftersom betorna är större än
med normal sådd. Små betor
faller inte från maskinen och
upptagningsförlusterna
är
obetydliga.

12 - Betfältet 4/2006

Upptagning av parradig ESA-sådd på Öfvergård.

Skörderesultat

Försöksskiftet klarade den
torra sommaren bra. Trots
att sådden skedde rätt sent,
10.5, så grodde fröna bra och
bildade ett bra plantbestånd
och inte heller torkan under
sensommaren försvagade
tillväxten. Åkern, som var i
gott skick, gav en god skörd
trots den svåra väderleken.

Rotskörden var 74 % av den
normalt sådda skörden.
Ifall det blir ﬂere euron kvar i
handen med ESA-metoden,
så är Ilkka redo att fortsätta
experimentet och öka arealen. I nästa år odlar han sockerbetor så mycket som han
bara får så.n
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Kompostgödsel ger näring
och tillväxtpotential åt
sockerbetorna
Matti Erjala, CfS
Olli Reinikainen, Vapo Oy

Kompost är ett gödsel- och jordförbättringsmedel, jämförbart med
kreatursgödsel, vars markförbättrande egenskaper kommer fram
först efter ﬂere år. Det är fråga om ett strategiskt beslut för en gård,
som inte har tillgång till kreatursgödsel. Speciellt bra lämpar den sig
för gårdar som ﬁnns i närheten av någon av Vapo Oy:s komposteringsanläggningar och om gården har egen lämplig utrustning för
kompostspridning.
Centralen för Sockerbetsforskning utredde under tre
års tid (år 2003–2005) hur de
av Vapo Oy framställda kom-

poster passade som gödsel
och jordförbättringsmedel på
sockerbetsfält. Försöken placerades på lerjordar som är

typiska för sydvästra Finland
(Tabell 1).
År 2003 och 2004 undersök-

Tabell 1. Bördigheten på de försöksplatser där kompostgödseln användes.
Försöksplats
Bjärnå
Bjärnå
Bjärnå
14 - Betfältet 4/2006

År

Förfrukt Mullhalt Jordart

2003 spannmål
2004 spannmål
2005 spannmål

m
m
m

MjL
MjL
MoL

pH

P

K

6,5
6,9
6,3

19 213
35 228
8 114

Na
25
43
19

Mg Ca
391
316
379

3150
4470
2920

Tabell 2. Kompostgödselns innehåll i medeltal av användbara näringsämnen.
Kväve

Fosfor*

Kalium

Natrium

Kg/t Hangö år 2003
Kg/t Hangö år 2004
Kg/t Åbo år 2005

2,2
1,9
5,0

2,4
2,9
9,8

1,5
1,2
0,8

0,7
0,9
0,2

Kg/m3 Hangö år 2003
Kg/m3 Hangö år 2004
Kg/m3 Åbo år 2005

1,1
1,1
3,1

1,2
1,7
5,5

0,8
0,7
0,5

0,4
0,5
0,1

*teoretisk värde

tes slutprodukter från Vapos
kompostanläggning i Hangö
och 2005 från motsvarande
anläggning i Åbo. Kompostgödseln är produkt från en
industriell process utvecklad
av Vapo och den framställs
genom att kompostera bioavfall. Slutprodukten är en
hygienisk organisk massa,
som liknar mylla både till utseende och lukt, och det är
tryggt att använda den som
jordförbättrings- och gödselmedel.
Enligt försöksresultaten från
tre år kan man jämföra färdig
kompost med övriga organiska gödselmedel, som har
både gödslings- och jordförbättringsverkan. De undersökta komposternas gödslingsverkan kan ses i tabell 2.
Tabellvärdena är härledda ur
försöksresultaten. Värdena
anger mängden användbara
näringsämnen i kompostgödseln. För sockerbetans del
har man inte kunnat fastslå
halten användbar fosfor. Där
har man använt den ikraft
varande av myndigheterna
fastslagna för växter använd-

bara fosforhalten i kompost,
som är 75 % av totala mängden fosfor. Sanningen torde
dock ligga långt härifrån,
för den lösliga fosforn fälls
ut under behandlingarna av
aluminium- eller järnsulfater.
Den utfällda fosforn är som
känt mycket svårlöslig. Enligt
analyserna är andelen utbytbar fosfor av totala mängden
fosfor ca 10 %.
Enligt försöksresultaten får
man det bästa slutresultatet
när man kompletterar kompostgödsling med ett lämpligt mineralgödselmedel. På
detta vis blir sockerskörden
som allra störst per hektar.
Den optimala mängden kompostgödsel är 10–20 ton/ha.
Den sprids före sådden
jämnt på åkern och myllas in
t.ex. med en harvsåmaskin
(fräs + kombimaskin). Enligt
försöksresultaten har skördens kvalitet och kvantitet
varit jämförbara med mineralgödslingens. Fördelarna
av användning av kompost
visar sig med tiden som
bättre markstruktur och lägre
gödslingskostnader.

Enligt försöksresultaten är
det lätt att dra slutsatser om
kompostgödselns gödslingsinverkan utgående från produkternas analysresultat:
Kväve
Till den delen som är användbart av sockerbetorna
kan man räkna den lösliga
mängden kväve (ammoniumoch nitrat-N) + 15 % av totala
kvävemängden.
Fosfor
Vad fosforn beträffar måste
man följa myndigheternas
bestämmelser.
Kalium och natrium
Utbytbart kalium och natrium
är helt användbart för sockerbetor.n
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Poncho Beta
Liisa Eronen, CfS

Bayer CropScience kommer ut på marknaden med ett nytt bekämpningsmedel mot skadedjur, som kommer att ersätta Gaucho.
Den nya verksamma substansen heter klotianidin. Klotianidin
kombineras ofta med en annan verksam substans ß-syﬂutrinin,
som bekämpar i marken levande skadedjur. Kombinationens handelsnamn blir Poncho Beta. Den har undersökts i CfS:s fältförsök
åren 2003–2005.

Bayer AG förde på 1990-talet
ut på marknaden en verksam
substans, som hör till neonikotinoid-gruppen och som
ﬁck namnet imidakloprid.
Substansen ingår bl.a. i det
handelspreparat som kalllas Gaucho WS 70. Odlarna
känner främst igen Gaucho
som betningsmedel för sockerbetsfrö.
Imidakloprid visade sig vara
effektivt vid bekämpning av
skadedjur. 60 gram verksam
substans per fröenhet bekämpar jordlopporna nästan
fullständigt. Även stinkﬂyets
skadeverkningar minskade
märkbart efter att Gaucho
började användas för behandling av frö. Skyddet mot
stinkﬂy måste dock kompletteras med besprutningar ifall
fälten beﬁnner sig på områden med mycket stinkﬂy. Det
verkar som om sent sådda
sockerbetor skulle vara
16 - Betfältet 4/2006

mycket känsliga för stinkﬂy.
Dessa
sockerbetsplantor
gror samtidigt som stinkﬂyna
förﬂyttar sig till fälten från sina
övervintringsplatser.
Gaucho-behandlingen har
varierande effekt på betﬂugans larver. Ibland räcker
det till med enbart en fröbehandling men ifall trycket av
betﬂugan är för högt så är en
extra besprutning med en insekticid nödvändig. Man behöver även ett bättre skydd
för i marken levande skadedjur och i det nya preparatet
står ß-syﬂutrinin för det.

Fältförsökens
placering

Allt som allt gjorde CfS åtta
fältförsök åren 2003–2005. År
2003 testades den nya kombinationen i Ylönkylä, i Räpi
på Kylänpää och på Kaarlamos gård i Bjärnå. Försöket
på Kylänpää led svårt av rot-

brand varför det måste kasseras redan i plantbildningsstadiet. Även försöket i Kaarlamo hade lite rotbrand men
det hade ingen inverkan på
lopp- och stinkﬂyskadorna.
Sommaren 2004 var försöken
igen placerade i Ylönkylä och
på Kaarlamos gård i Bjärnå.
Den tredje försöksplatsen var
Lännens försöksgård (Räpi).
De två förstnämnda försöksplatserna var bra med tanke
på lopp och stinkﬂyskadorna
men på Räpi kunde man inte
alls konstatera insektskador.
Av den orsaken lämnades
försöket bort både vad beträffar bestämning av antalet
plantor och mängden loppor
och stinkﬂyn. Vid bestämmande av tidpunkten för när
fältet slöt sig så beaktades
det dock.
Under det sista försöksåret
2005 placerades försöken på

MSS

Försöksplats

F-värde

Fl. 1

Ga-60

PB 60/8

PB 45/6

Cru-45

Ylönkylä-03
Kylänpää-03
Matintalo-03

16,13***
6,42**
18,53***

0,2
0,2
0,5

1,9
0,4
2,9

1,5
0,2
1,4

1,6
0,1
1,2

1,4
0,1
1,3

1,1
0,1
1,5

Ylönkylä-04
Matintalo-04
Myllypelto-05
Rantapelto-05
Medeltal
Fl.. 2-5
Relationstal

6,23**
28,03***
51,98***
36,24***
58,23***
0,62

0,5
0,3
0,3
0,2
0,2

2,6
2,4
2,5
1,5
2,0

1,8
1,3
0,8
0,7
1,1

1,7
1,4
0,9
0,7
1,1

1,7
1,4
0,7
0,5
1,0

1,8
1,4
0,9
0,6
1,1

100

55

55

50

55

p=5%

Tabell 1. Loppskador i Poncho Beta-försöken åren 2003–2005 på olika försöksplatser.
Bedömningsskala: 0–10 (0 = inga skador, 10 = beståndet helt förstört av loppor). Förkortningarna desamma som i bild 1.

Pojogård i Bjärnå, ett försök
på Rantapelto och ett på Myllypelto. På båda fälten har
det tidigare i viss mån uppträtt markverkande skadedjur
liksom i försöken i Ylönkylä.

Behandlingar

mängder av Poncho Beta.
Behandlingen med större
mängd verksam substans
innehöll 60 g klotianid och 8 g
ß-syﬂutrin per fröenhet (=fe).
Den mindre mängden var ¾
av den föregående (45 g klotianid och 6 g ß-syﬂutrin/fe).

Man undersökte två olika

Plantmängder

I försöket användes 18 cm:s
fröavstånd och 47,5 cm:s
radavstånd. När man räknade det slutliga plantantalet
i slutet av juni eller början av
juli hade det obehandlade
försöksledet (ﬂ. 1) 92 900
plantor per hektar (bild 1).
Gaucho-behandlingen (Ga60) hade 5 procent ﬂere plantor och Poncho Beta med
den större bruksmängden
(PB 45/6) 8 % ﬂere plantor än
i försöksled 1 där bekämpningsmedel mot skadedjur
helt saknades. Den mindre
mängden Poncho Beta (PB
45/6) gav 2 % större plantantal än med Gaucho-behandling men Cruiser- (Cru-45)
och Gaucho-behandlingarna
var likvärdiga.

Effekt på loppor och
stinkﬂy
Bild 1. Det slutliga antalet plantor per hektar i Poncho Betaförsöket i månadsskiftet juni-juli. Resultaten är medeltalet
från sex försök från åren 2003–2005 (två försök/år). Fl.
1 = försöksled ett (inga skadedjursmedel på fröet), Ga =
Gaucho-behandling, PB = Poncho Beta-behandling, Cru =
Cruiser-behandling, MSS = minsta signiﬁkanta skillnad.

Loppskadorna uppskattades
i juni efter att sockerbetans
plantbildning var över. Ifall
det ﬁnns rikligt med loppor
så glesnar de mycket effektivt ut bestånden, ifall det inte
ﬁnns bekämpningsmedel på
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100 års förädlingsarbete har placerat
Hilleshög i världstoppen
2007 firar Hilleshög 100-års jubileum som
framgångsrik betförädlare. Årtionden av målmedveten satsning har resulterat i ett oavbrutet
flöde av nya och ständigt bättre sorter.
Hilleshög är i dag väl etablerat och erkänt
överallt där det odlas sockerbetor. Våra aktuella
sorter är högavkastande, ramularia-toleranta,
har en god kvalitet och låg jordhalt. Allt för

att möjliggöra en lönsam produktion även i
framtiden.
Också i fortsättningen fokuserar Hilleshög
på att anpassa sorterna efter marknadens svängningar och behov. Vi satsar nu stort på att få
fram betor som klarar längre lagringstid, har en
ännu bredare sjukdomsresistens och sorter som
är speciellt anpassade för etanolproduktion.

Kontakta gärna vår representant
i Finland, Henrik Svärd,
när du har frågor om betfrö eller önskar ytterligare information om våra sorter.
Tel/fax: 09-2586 4414 eller 0400-465 009. E-mail: henrik.svard@sci.fi

Till Finland levererade Hilleshög
de första betfröna redan på 1920-talet.
Alltsedan dess har vi varit en betydande leverantör
av betfrön till den finska marknaden.
Inför odlingssäsongen 2007 kan vi nu erbjuda dig och dina kollegor
två helt nya sorter. Båda är framtagna med odlarens behov i centrum.

LINCOLNNYHET
� Mycket hög sockerskörd
� Bra odlingsekonomi
� God ramularia-tolerans

HI 0421 NYHET
� Hög sockerhalt
� Mycket hög renhet
� Stor vältäckande blast

Besök gärna vår hemsida www.hilleshog.fi

Syngenta Seeds AB
Box 302, 261 23 Landskrona, Sverige

2). Gaucho-60 och Cruiser
minskade stinkﬂyangreppen
till nästan hälften. Medeltalen
i försöken gav en minskning
på 45 %, vilket mycket väl
svarar mot resultaten från tidigare fältundersökningar.

Bild 2. Procentandelen av stinkﬂy skadade plantor med
olika Poncho Beta-behandlingar åren 2003–2005. Förkortningarna desamma som i bild 1.

fröet. Då närmar sig skadorna värdena 6–8 på en skala
från 0–10. Under försöksåren
varierade skadevärdena i
försöksled 1 från 0,4 (Kylänpää-03) till 2,6 (Ylönkylä-04),
vilket visar att trycket från
lopporna var relativt lågt (tabell 1). Medeltalet för sju försök var 2,0. Skadevärdet är
litet och berättar att plantorna
inte överhuvudtaget minskat
på grund av loppangrepp.
Detta förklarar varför försöksled 1 hade så bra plantvärde
(bild 1).
Alla insekticid-behandlingar
(ﬂ. 2–5) hade (nästan) lika
bra effekt på loppor och
det förekom inte några betydande skillnader mellan
behandlingarna. Ifråga om
stinkﬂyn var situationen en
annan. Ifall fröna saknade
skadedjursskydd (ﬂ. 1), så
skadade stinkﬂyet i värsta fall
70–80 % av plantorna (skador på tillväxtpunkten). År
2003 var ett verkligt stinkﬂy20 - Betfältet 4/2006

år på försöksplatserna, däremot besparades betorna
från större angrepp 2005.
När resultaten beräknades
som medeltal av sju försök
var den procentuella andelen plantor skadade av stinkﬂy i försöksleden 49 % (bild

Båda Poncho Beta-behandlingarna bekämpade stinkﬂyna märkbart bättre än
Gaucho- eller Cruiser-behandlingarna. Däremot hade
inte mängden verksam substans i Poncho Beta någon
större inverkan på effekten
på stinkﬂy, båda minskade
stinkﬂyskadorna med över
60 % i jämförelse med försöksled ett.

Sockerskördar och
sockerbetmängder

Skörderesultaten bestämdes
från allt som allt sex försök
(två försök/år). I försöksled
ett fanns det 84 500 sockerbetor i medeltal per hektar
och som kunde skördas (bild

Bild 3. Antalet upptagningsbara sockerbetor per hektar
i Poncho Beta-försöken åren 2003–2005. Resultaten är
medeltal av sex olika försök. Förkortningarna desamma
som i bild 1.

i tidpunkten när beståndet
sluter sig.
Dagen när bestånden slöt
sig bestämdes sommaren
2004. När man räknade ut
ett medeltal för de fyra försöken, så slöt sig det led först
som hade behandlats med
Poncho Beta. Med Gauchooch Cruiser-behandling liksom med den större Poncho
Beta-behandlingen slöt sig
bestånden alla tillika men en
dag senare än med den mindre mängden Poncho Beta.
Bild 4. Kristalliserbara sockerskörden i Poncho Beta-försöken åren 2003–2005. Resultaten är medeltal av sex olika
försök. Förkortningarna desamma som i bild 1.

3). Ifall fröet var Gaucho-betat så ökade det plantantalet
med ungefär 5 % och Poncho Beta med den större
mängden verksam substans
(PB 60/8) ökade plantantalet med 10 %. När den mindre doseringen med Poncho
Beta användes, liksom med
Cruiser, fanns det 7 % ﬂere
sockerbetor per hektar än i
försöksled ett.
Man ﬁck 5 750 kg kristalliserbart socker från försöksled ett (bild 4). Gaucho-behandlingen gav en märkbart
bättre skörd (280 kg/ha) än
försöksled ett och den större
Poncho Beta -mängden (PB
60/8) i sin tur ett signiﬁkant
bättre resultat (204 kg/ha)
än Gaucho-behandling. När
den mindre mängden Poncho Beta användes ﬁck man
knappt 100 kilo mindre kristalliserbart socker per hektar
än med den större Poncho
Beta behandlingen. Skillna-

den mellan Cruiser och den
större Poncho Beta behandlingen var ungefär 120 kilo
per hektar till Poncho Betas
förmån och skillnaden mellan Gaucho och Cruiser var
ungefär 80 kg till Cruisers
förmån.

Beståndet sluter sig

Man kan mäta sockerbetans
utvecklingshastighet
bl.a.
med hjälp av när beståndet
sluter sig. Ifall behandlingen
ger ett bra skydd mot skadedjur, växer sockerbetan
snabbt och beståndet sluter
sig tidigare än med behandlingar som ger ett sämre
skydd eller där skyddet helt
saknas. De marklevande
skadedjuren äter sockerbetsrötter, rothår och hypokotylen, vilket gör tillväxten
långsammare. Ifall den tillväxtdämpande effekten av
bekämpningsmedlet
(den
s.k. fytotoxiska effekten) är
betydande så kan det synas

Sammandrag

Skyddet mot markverkande
skadedjur är inte tillräckligt med kommersiellt betat
Gaucho- och Cruiser-frö ifall
trycket är stort. Problem ger i
främsta hand (bet) hoppstjärtarna, dvärgfoting och tusenfotingarna. De förekommer
i allmänhet i samband med
spannmålsväxtföljd samt på
gårdar där man använder
kreatursgödsel eller kompost
i sockerbetsodlingen. För
att bekämpa markverkande
skadedjur behandlar man
fröet med bl.a. pyrotroiderna
teﬂutrin och ß-syﬂutrin.
Gaucho har varit ett bra bekämpningsmedel mot skadeinsekter på sockerbetor.
Dess enda betydande nackdel är att det sönderfaller
långsamt i marken. Därför rekommenderar man i Finland
att Gaucho-betat frö används
endast tre år i följd på samma
skifte. Därefter borde man
hålla en fyra års paus.
Poncho Beta har i CfS:s försök visat sig motsvara minst
Gaucho-60 när det gäller
Betfältet 4/2006 - 21

Resultaten från 2004 för
tidpunkten när bestånden
slöt sig talar för den mindre
mängden Poncho Beta. Däremot var den slutliga plantmängden, lika väl som antalet skördedugliga sockerbetor, bättre med den större
behandlingsmängden Poncho Beta. Även mängden
kristalliserbart socker skulle
försvara den större mängden
Poncho Beta (60/8) för betning av fröet.
Bild 5. Tusenfoting och en skadat betplanta.

bekämpning av loppor och
betﬂugor. Det ser ut som om
Poncho Beta skulle bekämpa
stinkﬂy lite bättre än de färdigt betade Gaucho- och
Cruiser-fröna.
Stinkﬂyet är ett problem på
de ﬂesta sockerbetsfält i Finland. Poncho Betas mindre

Bild: Bayer AG

bruksmängd gav en nästan
likadan effekt på stinkﬂy som
den större mängden. Även i
de gårdsförsök som gjordes
sommaren 2006 bekämpade
båda Poncho Beta-mängderna stinkﬂyet nästan lika
effektivt. Försöken hölls allt
som allt på 17 gårdar.

Framtiden får visa vilken dos
man kommer att välja i den
kommersiella betningen av
sockerbetsfrö. Preparatet är
nu hos myndigheterna för registrering.n

Vi tillönskar Betfältets läsare en god jul och
ett gott nytt år 2007.
Centralen för Sockerbetsforskning
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Melasniemi fondens
kvalitetspriser
På basen av år 2005 skörd tilldelades Melasniemi fondens kvalitetspriser till följande odlare:

Salo
Svenskspråkiga kustområden–Åland
Säkylä–Vakka-Suomi
Satakunda–Österboten
Tavastland–Östra Finland

Simo Mäenpää
K. Ingmar Jansson
Pentti Pihlavirta
Jorma Moisio
Vesa Syrjänen

Kvalitetspris tilldelas till odlare som har största skillnaden i utbytes-% inom sitt konsulentområde. Odlaren har producerat minst 150 ton betor, medelskörd och sockerprocent måste vara
över hela landets medeltal.

Till Årets Betodlare 2006 valdes Tapio Kylä-Mattila från Virmo. Hans intervju ﬁnns på följande
sida.

Melasniemi fonden tilldelade också två stipendier för examensarbete, som behandlar sockerbetor. Teppo Himanens
(till höger) arbete handlade om Höga axeltryck och markpackning och Jaakko Jussilas (till vänster) om Extensiv odling av sockerbetor.
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Årets Betodlare 2006, Tapio
Kylä-Mattila
Matti Hento, Sucros Ab

Tapio Kylä-Mattila odlar gården Tommila i Mynämäki. Hans far innehade
gården ett par år innan Tapio köpte
den och gården hade då 19 hektar.
Nu är den egna åkerarealen 50 ha
och därtill har man 35 hektar arrenderad åkermark

Sockerbetsodling har KyläMattila sysslat med redan i
nästan 40 år. Sommarpraktiken, som hörde till lantmannaskolan, gjordes på sockerbrukets gård Ravea, ﬁck
honom intresserad av sockerbetsodling och efter en
lång övertalningsprocess ﬁck
han sin far Paavo att lova att
man skulle odla ett par hektar
sockerbetor. De första egna
åkrarna köpte Tapio 1970
och från och med då började
utvecklingen av sockerbetsodlingen, både vad gäller
maskiner och åkrar. Odlingen har vuxit från fem hektar
till nuvarande 75 hektar. Det
blir inte mycket fritid men att
resa och framförallt till Lappland, är ett sätt att koppla av
från vardagen. När man kör
snöskoter har man nog inte
sockerbetorna i tankarna.

Odlingsteknik

Åkrarna ytharvas på våren
före den egentliga såbädds24 - Betfältet 4/2006

beredningen, som görs med
en S-pinnharv, vars pinnindelning är 6 cm. Därefter
ﬁnfördelas ytjorden med en
fräs. Sådden görs med en
12-radig såmaskin. Besprutningarna sköts med en Hardi-spruta med luftassistans.
Fördelen med det är att man
klarar sig med litet vatten,
100 l/ha, samt att det är möjligt att även spruta under rätt
blåsiga förhållanden. Man
kan reglera vindriktningen
och -styrkan som man vill.
Man gör 3–4 besprutningar
med små preparatmängder. Fälten har varit rena och
blomstänglarna har man alltid tagit bort.
Kylä-Mattila var med och
hämtade den första 6-radiga
Holmer-upptagaren till Finland. Maskinen gjorde det
möjligt att fördubbla sockerbetsarealen, eftersom han
tillika hade möjlighet att arrendera mark med leverans-

rättigheter i grannskapet.
Maskinen ägs av nio gårdar.
Tapio har alltid varit en anhängare till egentransport av
sockerbetorna. Enligt honom
är det en form av landsbygdsföretagande likväl som vilken
som helst bisyssla. Gårdens
sockerbetor
transporteras
med gårdens helsläp till
Säkylä. Samma bil används
även för att föra betorna från
fälten till stukningsplatsen.

Sockerbetsodlingen
måste få tillväxtmöjligheter

Kylä-Mattila strävar efter att
hålla markstrukturen i skick
och pH-värdet över 7. Gödseln som kommer från det
egna svinhuset utnyttjas på
fälten, varvid behovet att
handelsgödsel minskar. Tommilas åkrar har reglerad dränering, som kompletterats
med en linje för reglerad bevattning och en bevattnings-

och stängs därefter tätt. Det
material som lagras bör vara
friskt och rent. Stukans temperatur följs upp med hjälp
av en termometer.

Odlingens framtid

Bevattning på Tommila.
bassäng. Från bassängen
leds vattnet till dräneringssystemet, markens fuktnivå
kan höjas eller sänkas enligt
behov. Bevattningen uppifrån
sköts med vanliga bevattningsautomater med hjälp av
en stamledning nedgrävd i
marken. Vattnet till detta tas
från Mynämäki å som rinner
genom markerna. Ungefär
50 hektar kan bevattnas.
Man måste noga följa väderprognoserna så att inte ett
störtregn överraskar.
Höstplöjningen är den bästa
försäkring mot skador på
grund av regnskurar under
sommaren. En porös jord
slammar inte genast igen
och vattnet kan rinna igenom
jorden och den opackade alven.

Växtföljd

Markstrukturen kan även skötas med växtföljd. Detta har
man inte just haft möjlighet till
på Tommila. Gården har ett
skifte där det vuxit sockerbetor i 34 år, två år undantaget.

Även i år var skörden bra på
skiftet.
Kylä-Mattila var med i Cfs:s
projekt med höga axeltryck,
där man jämförde skiften som
bärgats med 6-radiga maskiner med skiften där man använt traditionell upptagning.
Någon klar förändring kunde
man inte ﬁnna men uppenbarligen sker det nog en tillpackning. Djup plöjning, tjäle
och sommarens torka håller
marken porös. Som sådan
hålls den även, ifall man undviker tung körning på våren.

Årets Betodlare berättar att
han med sorg följt med sockerreformen och sockerbetsodlingens framtidsutsikter i
Finland. Gården har gjort stora investeringar på 2000-talet
samt offrat ett otal arbetstimmar på sockerbetsodlingen.
Han berättar att han strävat
efter att göra allting på bästa
möjliga sätt. Hela familjen har
gått in för sockerbetsodlingen. Ifall lönsamheten sjunker
ytterligare måste man hitta
på något nytt. Han är överraskad och gläder sig åt utmärkelsen han fått. Det är ett
resultat av hela familjens ansträngningar. Samma år ﬁck
han dessutom den största
skörden i hela sin odlingshistoria.n

Stukning

Kylä-Mattilas
sockerbetor
transporteras i huvudsak
bort från fälten och till driftscentrum, där det ﬁnns en
1 400 m2 stor asfalterad plan.
Därtill ﬁnns det en 500 tons
hall, som fylls med en i frontlastaren fästat långskaftat
redskap. Med den kan man
fylla upp till 4 m höga lager.
Hallen har inte bottenventilation. Dörrarna hålls öppna
ända tills det kommer frost
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Hågkomster under 35 år
Pekka Kurri, Lännen Tehtaat Abp

Karelarpojken kommer
till Lännen

Min vandring började vid östgränsen i dåvarande Saari
socken. Läroverket gick jag i
Parikkala, värnplikten gjordes
vid gränsbevakningen i Immola och agronomstudierna
i Helsingfors. Valborgsmässoaftonen 1971 anlände jag
till Säkylä vid stranden av Pyhäjärvi från Rönnbacka i Helsingfors. Jag hade arbetat i
Vik som assistent vid växtodlingsinstitutionen ett knappt
år efter att jag blivit färdig.
Det första jag gjorde efter att
jag kommit till Säkylä var att
ta mig ett dopp i Pyhäjärvi.
Viken invid min bostad var
isfri men nästan hela fjärden
var täckt av ett mörkt istäcke.
Idén med simturen var att jag
för evigt skulle komma ihåg
issituationen och mitt första
uppfriskande dopp den 30.4
1971 i berömda Pyhäjärvi.

Erfarenheter av
”gammaldags” odling

När jag började vid Lännen
var mina personliga erfarenheter av sockerbetsodling
och sockerindustri mycket
obetydliga. På universitetets försöksgård i Vik hade
man under mitt praktikantår
1967 fem hektar sockerbetor.
Sockerbetorna gav sockerfoder åt gårdens stora besättning och slamkalk åt åkrarna.
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En sup rom på åkerkanten på en av Kubas sockerrörsodlingar i november 1999. Rörsockrets andel ökar hela tiden
och nuförtiden utgör den 75 % av hela världens sockerproduktion. EU måste ge efter för rörsockerländernas krav
i WTO-förhandlingarna och som en följd av detta minskar
man sockerproduktionen även i Finland och det ena
sockerbruket stängs.

Sådden gjordes med den s.k.
söndrade polyploidfrön. Man
hade inte ens tillgång till Betanal för ogräsbekämpning.
Man delade ut breda remsor

åt praktikanterna som man
sedan gallrade med kortskaftade hackor och under
slutet av sommaren höll man
fälten rena med långskaftade

hackor. Upptagningen på
hösten skedde med en s.k.
bunker-Hilleshög upptagare.
Sockerbetorna levererades
till Turenki sockerbruk. Under
den nästan sista kampanjdagen tog förvaltaren Pentti
Kämäräinen oss praktikanter
till Turenki för att bekanta oss
med fabriken. Där presenterade agr. Aimo Kaivola och
agr. Seppo Kleemola fabriken för oss och berättade om
kontraktsodlingen med sockerbetor. Allt som jag hörde
och såg gjorde ett stort intryck på mig men jag kunde
inte då ana att socker skulle
spela en stor roll i även mitt
arbetsliv.

Handslaget jag inte
ångrat

Att jag kom till Lännen sockerbruk som forskningsagronom var delvis en slump och
delvis ett resultat av verkställande direktör P.O. Perttulis
inverkan. Efter förhandlingarna hade jag återgått till att
fortsätta med mina studier
vid universitet men så ringde
man från Lännen och meddelade att Pentti Perttuli ännu
ville träffa mig vid ett besök
i Helsingfors. Vanha Kellari
vid Mannerheimsvägen blev
platsen för vårt möte. På vägen dit undrade jag över mening med mötet men när mötet var över hade vi med ett
handslag kommit överens om
att jag skulle komma till Lännen. Mitt steg drog av någon
orsak både framåt och lite åt
sidan, ty så hårt hade vi ”underhandlat”. Efter en månad
satt jag i Säkylä i mitt första
arbetsrum, som jag sedan
bytt åtta gånger under årens
lopp. Det fanns två kontors-

maskiner i mitt rum. Den ena
var en telefon och den andra
en handvevad räknemaskin. Det skulle ha varit helt
omöjligt att föreställa sig den
förändring som skett under
åren, både vad gäller utrustningen på arbetsplatsen, informationshanteringen och
möjligheten att hålla kontakt
med folk överallt i världen.

forskning utförde, odlarnas
satsningar och deras starka
förbindelse vid sitt jobb. Sin
betydelse hade även det att
endast 2–3 odlare av tio fortsatte med odlingen. Nuförtiden är sockerbetsarealen 13
gånger större på gårdarna
än för 35 år sedan.

Under Antti Saarentos
handledning

När jag började vid Lännen år
1971 fanns det fyra fungerande sockerbruk i Finland. IRO i
Kotka hade stängt året innan.
Det fanns två rafﬁnaderier, ett
i Porkkala och ett i Vasa. Den
s.k. sockerindustrifusionen,
som ledde till Finska Socker,
skedde 1980 men Lännen
gick inte med utan förblev
ett självständigt företag. Man
sade att det bara är fråga om
tidpunkten när Finska Socker
(senare Cultor) slukar Lännen Sokeri. Utvecklingen
ledde dock dithän att sockerbruket i Nådendal stängdes 1990 och Turenki sockerbruk 1998. Rafﬁnaderiet i
Vasa stängdes på 80-talet.
År 1990 grundades Sucros
Ab och ägare blev Cultor och
Lännen. Danisco köpte hela
aktiestocken i Cultor år 1997
och samarbetet mellan Lännen och Danisco startade.
EU:s sockerreform började
genomföras i år och som en
följd av detta avslutar Salo
sockerbruk sin verksamhet
i höst efter kampanjen. Förändringarna inom sockersektorn har varit stora i Finland, i Europa och även i hela
världen. Andelen rörsocker
har ökat kraftigt vilket skapat
tryck på sockerbetsodlingen
och dess lönsamhet överallt
i världen.

Arbetet med kontraktsodlingen tog mig från första
början. Lännens odlingschef
Antti Saarento var en god lärofader och påhejare både
för odlarna och för den unga
underordnade. Han kunde
med en lämplig dos humor
lösa även de svåra fallen. Tillsammans med Saarento var
det tryggt att åka till sockerdag även till Kalanti där odlarna enligt honom uttalade
sig allra mest kritiskt. Under
våren hölls då sockerdagar i
ungefär 40 socknar. Nuförtiden hålls det allt som allt ett
par tre tillfällen.
Monofrö och Betanal hade
just tagits i bruk. Huhki och
Juko-betupptagarna hade
kommit till de gårdar, som
ökade sina odlingar. Mången
gård avstod även från sockerbetsodlingen. Medelarealen på gårdarna steg på
några år från dåvarande en
hektar till fem hektar och senare kom man ordentligt över
tio hektar i medeltal. Skördenivån och betans kvalitet förbättrades även snabbt. De
mest betydande faktorerna
härvid var den forskning
och försöksverksamhet som
Centralen för Sockerbets-

Många förändringar på
sockerfronten
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Bjarne Lervik odlar sockerbetor söder om Vasa på Söderfjärden, som är en över 2000 hektar stor krater fylld med
jord. Bra har sockerbetorna vuxit på 2004 års sockerbetshusbondes åkrar, konstaterar ”Lännens man” på gårdsbesök tillsammans med husbonden.

Lännen har bjudit på
utmaningar

Mitt arbete hos Lännen har
omfattat LPS plantteknik,
deltagande i styrelsearbetet i
Harviala, Potman och Sucros
styrelser. Stora förändringar
innebar även fusionen av
Lännens alla funktioner som
hade med odling att göra till
en enda självständig lantbruksavdelning, som blev en
del av Cultiva-gruppen vilken
jag sedan ledde i tio år. Hela
tiden har dock det inhemska sockret och odlingen av
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sockerbetor haft en viktig
plats i mitt arbete. Där började allting för 56 år sedan
och även mitt arbete 1971.
Man kan säga att Lännen
som företag varit en god arbetsgivare och det har alltid
känts bra och ärofullt att röra
sig även i stora världen som
”Lännens man”.

Fina minnen från
årens gång

När jag nu går i pension
minns jag gärna alla ﬁna år
och det goda samarbetet

med mina arbetskamrater
i Lännen, i hela sockerindustrin och i CfS. Även de
mångsidiga kontakterna till
forskningsstationer, varuleverantörer och kontraktsodlare har från år till år känts angenäma med alla sina otaliga
möten. Det är säkert att jag
deltagit i ungefär 4 000 underhandlingar, i mera än 300
sockerdagar och över 100
grönsaksinriktade odlartillfällen. Om man från 35 år skulle
börja minnas enskilda dagar
och händelser så skulle de
ge en lång berättelse och allt
skulle man inte ens bry sig
om att lägga till pappers. Jag
önskar alla läsare goda år
framöver och hoppas att det
socker, som jag under resten
av mitt liv konsumerar, åtminstone delvis skall komma
från inhemska sockerbetsfält
och inhemsk sockerindustri.
n

Europas största
betdemonstration i
Seligenstadt
Nils Lindroos, CfS

Med några års mellanrum ordnar de sydtyska betodlarföreningarna en
massiv, internationell demonstration av betupptagare. Samtidigt förevisar
man andra maskiner och utrustningar med anknytning till betodlingen.
Demonstrationen försiggår alltid på godset Seligenstadt, nära den historiska staden Wuerzburg.
Den 11 oktober 2006 mötte fackfolk och övriga intresserade från 15 nationer upp för att
följa med, vad som har hänt på maskinfronten. Antalet besökare var ca 8000 och därmed torde demonstrationen vara den största i
sitt slag i Europa, åtminstone detta år.
Jag besökte samma demonstration för första
gången i mitten av 1970-talet och utvecklingen sedan dess har förstås varit enorm.
Numera skördas betorna i Tyskland till 90 %
med självgående bunkermaskiner. De ﬂesta
är förstås 6-radiga men den största maskinen
på demonstrationen var 12-radig.

mycket likartad ut. Det har inte skett någon
snabb utveckling längre under detta decennium.
Temat för dagen var ”Allt i sockerväg – betor med framtid”. Den närmaste framtiden är
utstakad i och med sockerreformen för nio
år framöver. För att hålla sockerproduktionen på tidigare nivå i Tyskland satsar man
på industrisocker som råvara för olika syntetiska produkter och etanolbränsle. Prisnivån
på industribetorna är relaterad till etanolens
marknadsvärde och hamnar någonstans mellan EU-priset och det tidigare C-priset för betorna.

Redan för 6 år sedan, när man senast arrangerade samma betdag, såg maskinparken

Ropa Eurotiger var en av de största
maskinerna på fältet, här i 9-radig
version. 3 axlar, 26 tons bunker.
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Grimme Maxtron 620 är försedd med larvband för att
minska marktrycket och öka
framkomligheten.

Holmer Terra Dos torde globalt ha den största marknadsandelen av de självgående
bunkermaskinerna. Den är
välbekant också hos oss. I
fält är fram- och bakhjulen
parallellförskjutna, de går
alltså i olika spår för att minska packningen.

Kleine är ett välbekant märke också hos oss. Den större versionen har en rymlig
tank…..
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… medan den mindre modellen kräver en vagn att
tömma i. En specialitet är
utjämningsvalsarna mellan
hjulspåren. I Tyskland sår
man ofta höstvete direkt
efter betupptagningen.

Top Tex används som täckningsmaterial på stukorna.
Täckningen kan mekaniseras.

Täckningsfolien förankras
genom att man trycker in nerkanten med en gummirulle
bland betorna. Det understa
betlagret kan ännu utsatt för
frost och måste skyddas
separat t.ex. med halm.
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Täckningsfolien avlägsnas
genom att man rullar upp den
på ett roterande spjut.

Självgående renslastare av
märket Ropa Euromaus. Tyskarna använder den blygsamma benämningen ”mus” för
denna maskintyp. I själva
verket är det en massiv maskin, inlastningsbordet har en
bredd på 8 meter. Priset är
i klass med en självgående
upptagare. Den klarar av att
lasta upp emot 10 lass per
timme. Kleine och Gebo hade
likartade maskiner.

Nästan hälften av betorna i
Tyskland odlas plöjningsfritt. Före betorna har man
ofta en fånggröda för att
minska kväveläckaget och
nematodförekomsten. Man
sår betorna antingen direkt
i stubben eller efter en kultivering. Växtresterna ﬁnns
kvar på markytan som erosionsskydd. Därför måste
såmaskinen vara utrustad
med skivplog, som öppnar
en fåra för såbillen.
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Efterredskap till radrensare
med plastﬁngrar, som korsar
betraden. Iden består i att
luckra upp jorden och lyfta
upp ogräsen på jordytan.

På demonstrationsfältet hade man grävt upp en grop på
1,5 m. Där ville man visa markproﬁlerna, daggmaskarnas
gångar och framför allt markens förmåga att lagra vatten
och näringsämnen. 1 m3 jord kan lagra 240 l vatten (=240 mm
regn). Efter föregående växtperiod fanns det 84 kg/ha nitratkväve kvar i marken uppmätt i februari, mest i den lägsta
markproﬁlen. I juni var den totala kvävemängden 199 kg/ha.
Kulorna anger fördelningen av kvävet i marken.
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Namn- och andressförteckning
Fr.o.m. 2.1.2007
SUCROS AB
Huvudkontor och Säkylä bruk

Maakunnantie 4
27820 Säkylä

010 431 060
fax 010 431 4855

E-post:

förnamn.släktnamn@danisco.com

Lantbruksdirektör

Matti Kukkola

010 431 5703
0400 407 916

Odlingskontor

Soili Saarinen

010 431 4810

Konsulenterna

Matti Hento

010 431 4811
0400 222 546

Heimo Holma

010 431 4812
050 521 4623

Pentti Suominen

010 431 4813
0400 223 396

Heikki Väisänen

010 431 4814
0400 416 992

Åland

Yngve Björklund

Kullskärsvägen 36
22240 Hammarland

(018) 33 543
0400 224 143

Fastlandet, svenskspråkiga

Staffan Eliasson

Centralgatan 83 B 13
10300 Karis

(019) 232 111
040 533 6497
e-post:
staffan.eliasson@
nsl.ﬁ

Östra-Finland

Mauri Ruuth

Taipaleentie 10
51130 Vanhamäki

(015) 412 266
0400 214 684
fax (015) 412 266

34 - Betfältet 4/2006

CENTRALEN FÖR SOCKERBETSFORSKNING

Korvenkyläntie 201
25170 Kotalato

010 431 062
fax (02) 737 6409

E-post:

förnamn.släktnamn@danisco.com

Direktör

Nils Lindroos

010 431 8201

Fröfrågor

Marte Römer-Lindroos

010 431 8215

Kvalitet och gödsling

Matti Erjala

010 431 8202

Växtskydd

Liisa Eronen

010 431 8210

Laboratoriet:
Kundbetjäning

Niina Mettala-Virta

010 431 8236

Analystjänster

Päivi Lamminen

010 431 8235

ODLARNAS KONTAKTPERSONER
Sockerbetutskottets
ordförande

Pekka Myllymäki

Sockerbetutskottes
sekreterare

Raveantie 81
23140 Hietamäki

(02) 431 0300
0400 828 375

Antti Lavonen

Orförande för sockerbetsodlarnas
delegation

Simonkatu 6
00100 Helsingfors

020 4132 462
040 558 0512

Petri Lauttia

Lauttiantie 94
14300 Renko

(03) 618 9630
050 520 4059

Pentti Tapani Hoikkala

¬ 3.10.1949 – V 1.12.2006
Maskintekniker Pentti Hoikkala anställdes vid Centralen för Sockerbetsforskning
som forskningstekniker den 9 oktober 1989. Hans ansvarsområden var testning och
utveckling av maskiner för sockerbetsodling. Han var en skicklig planerare av maskiner och kunde själva förverkliga sina idéer. Att skriva hörde inte till de uppgifter
han tyckte om men via hans många artiklar och också illustrationer i odlartidningen
blev han bekant för läsarna.
I november 2005 insjuknade han i en allvarlig sjukdom och bruten av sjukdomen
avled han den 1 december 2006. Pentti Hoikkala var humoristisk och social till sin
läggning. Han blir ihågkommen av arbetskamraterna på Pojogård och inom sockerindustrin.

Betfältet 4/2006 - 35

PUB BOBCAT zweeds
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BOBCAT
framtid utan förhinder!

Ny !

• Hög ekonomisk inkomst
• Ramularia tolerant

