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Igen har ett nytt år påbörjats. Tiden flyr  
snabbt. Inkommande vår sår vi sockerbetor 

för tionde gången som medlemmar i Europe-
iska unionen.

S ockeråret i EU följer inte kalenderåret.  
Följande sockerår börjar den 1.7.2004 och 

avslutas den 30.6.2005. Det föranleds närmast 
av sockerbrukens kampanjterminer, som ju 
infaller om hösten. Undantag utgör EU:s syd-
ligaste länder, där sockerframställningen sker 
mitt i sommaren. Sedan skall sockret säljas, 
innan följande kampanj börjar. 

F örst då det gamla sockeråret avslutats,  
kan man göra upp balanser över produk-

tions-, konsumtions- och exportmängder. 
Många för betodlarna viktiga beslut, såsom 
det definitiva priset på föregående års betor 
och den slutliga kvoten för det aktuella skör-
deåret, görs först på hösten. När vi kom med 
i EU verkade det här förfarandet svårt att be-
gripa, men vi har blivit vana vid tågordningen 
efter ett decennium av medverkan.

B etodlaren jobbar naturligtvis enligt na- 
turens rytm och inleder det nya odlings-

året senast vid nyårstiden med beställning av 
frö och odlingsförnödenheter. När odlingskon-
traktet skall undertecknas i mars saknas ännu 
definitiva beslut om pris och mängder därför, 
att sockeråret startar först på sommaren. I 
sinom tid faller alla pusselbitar på plats efter 

att tjänstemännen på olika nivåer och odlar-
sidans förhandlare slutfört sina diskussioner. 
I en så stor apparat, som EU utgör, sker det 
sällan stora och snabba förändringar.

Därför tror jag, att när våren närmar sig,  
kan de flesta jordbrukare åtminstone för 

stunden glömma regimer, direktiv och förord-
ningar och koncentrera sig på de jordnära frå-
gorna. Varje vår föds ny optimism och oanade 
möjligheter verkar öppna sig på fälten, som år 
för år skall ge nya sockerskördar. 

Inför nästa säsong finns det flera positiva  
omständigheter att notera. Fälten är i god 

struktur efter den torra hösten.  Fuktförhållan-
dena har jämnats ut av de sena höstregnen. 
Hittills har vintern varit i det närmaste optimal 
med normal tjäle och ett skyddande snö-
täcke. 

S lutligen kan man konstatera, att fjolåret  
gick bättre än man befarade. Vi har nu ett 

lager av carry over -socker, som motsvarar 
drygt 1 000 hektars produktion. Föregående 
säsong var lagret nästan fyra gånger större. 
Det finns alltså utrymme för en större skörd 
nästa höst och det gäller att ta de ökade av-
sättningsmöjligheterna tillvara.

30.1.2004
Nils Lindroos 

SOCKERÅRET BÖRJAR 
FÖRST PÅ SOMMAREN
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Rekordliten odlingsareal ger möjlig-
heter att utöka år 2004

Under växtperioden 2003 odlade man en-
dast 28 800 hektar sockerbetor. Detta är det 
lägsta talet efter år 1977. Någon gång i slu-
tet av 1990-talet var man nere i jämnt 31 000 
hektar men sen ökade man igen till 33–34 000 
ha. Med fjolårets areal blev sockerskörden 10 
% under Finlands landskvot. C-socker, som 
togs från föregående år, fyllde landskvoten 
och fastän ingen odlare var intresserad av 
att sälja C-socker, blev det endast 5 000 ton 
C-socker över till följande år. I praktiken be-
tyder det att man i år kan öka odlingen med 
en areal som motsvarar en sockermängd på 
ungefär 15 000 ton socker, eller cirka 3 500 
hektar, utan att det blir C-socker som måste 
säljas. Finland har nämligen möjlighet att lag-
ra sammanlagt ungefär 20 000 ton carry over 
-socker och idag finns det endast ungefär en 
fjärdedel av det i lager. Det är sålunda möjligt, 
att nästa år återgå till nivån 33–34 000 hektar.

Skördens kvalitet var bra, socker-
bruken igång direkt

Skördens kvalitet var bra, sockerhalten hög, 
17,37 %, och jordhalten låg, 10,0 %. Det kom 
dock 3,5 ton jord per odlingshektar till bruken 
och den mängden skulle nog bättre kunna 
utnyttjas på bondens åkrar. Enhetspriset för 
sockerbetor kommer att bli högt på grund av 
den höga kvaliteten. Dessutom har man be-
talat tillbaka B-produktionsavgifter, som man 
tidigare uppburit.

Växtperioden var ojämn och det ledde till att 
hektarskörden, räknad som rent socker, blev 
under medeltalet överallt utom i Österbotten. 
Detta ledde till, att 40 % av odlarna inte fyllde 
sina produktionskvoter. Motsvarande fick de 
odlare, som överskred sina egna leveransrät-
tigheter, A- och/eller B-pris för sina sockerbe-
tor.

Skördeperioden 2003
Esko Lindstedt

Sucros Ab

Senaste höst startade båda bruken utan ti-
diga leveranser. Både bilister och odlare har 
ansett att detta är ett bra sätt att starta kam-
panjen. Även inom industrin anser man, att 
detta sätt är bättre än när man har tidiga leve-
ranser med. Industrins målsättning är att med 
avgifterna för tidiga leveranser kompensera 
för sockerförlusterna under stukningsperio-
den.

Effektivare transporter genom  
odlargrupper

De transportansvariga inom Sucros har upp-
muntrat odlarna att bilda transportgrupper. På 
så sätt kan bilisten, med odlarnas samtycke, 
planera transporterna smidigare och effekti-
vare inom gruppen, utgående från givna tids-
ramar. Arrangemangen har kommit i gång rätt 
bra. För att undvika oklarheter håller Sucros 
på att skapa klara spelregler inför nästa höst. 
Man kommer att informera om dessa spelreg-
ler i första hand till bilisterna och odlarna så 
att man i god tid kan planera transporterna 
inför nästa höst.

SJ transporterade inte senaste höst betor i Ta-
vastland. Orsaken var brist på transportmate-
riel. I år har SJ lovat vara med och i god tid ge 
offert på transporterna från Tavastland. Det 
må nämnas att alla sockerbetor, som var med 
i SJ:s transport, var framme vid bruket redan i 
mitten av november.

Branschavtalsförhandlingarna på 
hälft

Branschavtalsförhandlingarna har enligt gam-
mal praxis kommit igång efter årsskiftet. Efter-
som man inte hann få förhandlingarna klara 
innan detta nummer av tidningen går i tryck, 
kommer odlarna att informeras om resultaten 
per brev i samband med att kontrakten skall 
undertecknas.n



                                Betfältet 1/2004  -  5

Speciellt hårt berördes sock-
erbetsodlingen av kommis-
sionens krav på att det in-
hemska 141-stödet skall änd-
ras. När detta skrivs, den 20 
januari 2004, är frågan ännu 
öppen. Det återstår att se hur 
snabbt man kan reparera 
denna orättvisa grop, som 
sockerbetsodlarna hamnat 
i. LFA för specialväxter, det 
nya miljöstödssystemet och 
anpassningen av CAP-refor-
men är de tre element, som 
ger möjlighet till en jämlik lös-
ning. I detta sammanhang 
måste man ännu komma ihåg 
två grundläggande saker: 
sockerbetan hade, innan man 
snubblade på paragraf 141, 
nått stödtaket på AB-området 
och den kommande föränd-
ringen av sockerregimen i 
EU. Sockerbetsodlarna mås-
te lyckas i förberedelserna av 
den inhemska stödstrukturen, 

Pekka Myllymäki
Ordförande för MTK:s 

sockerbetsutskott

Finlands landskvot

speciellt därför att den kom-
mande sockerregimen, vad 
priserna gäller, torde vara 
något helt annat än den nuva-
rande.

Sockerbetsutskottet har arbe-
tat på EU-reformen. Utskottet 
har träffat två olika ministrar 
tre gånger under det gångna 
året. Inom ramen för CIBE 
var samarbetet speciellt in-
tensivt med EU:s s.k. perifera 
länder. Ordförande för den 
europeiska intresseorganisa-
tionen, svensken Otto von Ar-
nold besökte Finland. Jag vill 
nu här framföra mitt tack till 
CIBE: s ordförande, som gav 
sin tid och uppmärksamhet 
även för de finländska sock-
erbetsodlarna. Det är viktigt 
att lyssna till alla länders 
sockerbetsodlare när sock-
erbetsregimen reformeras. 
Jag sänder även mitt tack 
till Jörn Dalby från Danmark 
för gott samarbete. Jag tror 
att producenterna i länderna 
under stora D ytterligare skall 
kunna öka sitt samarbete un-
der den nya regimen.

En finländsk landskvot är ett 
villkorslöst krav för den fin-
ländska sockerbetsodlingen. 
Nu i vår skall man så mera 
sockerbetor än under tidi-
gare år. För detta finns det 
två goda skäl. Det första är 
sockerbetans pris, som un-

der följande två år kommer 
att hållas på nuvarande nivå. 
Det andra är att om vi utnytt-
jar vår underdimensionerade 
kvot, 70 % av konsumtionen, 
så kan vi säkra våra posi-
tioner i framtiden i den nya 
sockerregimen. Underpro-
duktionsområden skall inte 
straffas i den nya sockerregi-
men. Hittills har vår roll varit 
att betala vår andel av sock-
erexporten. Det är därför inte 
bra om vår kvot på grund av 
för liten areal inte skulle ut-
nyttjas, isynnerhet som carry 
over-lagret tömdes nästan 
helt under förra hösten.

Intressebevakningen för det 
finländska jordbruket i Euro-
peiska Unionen, som en del 
av hela lantbrukspolitiken, 
är inte en lätt uppgift. Intres-
sebevakningen för den fin-
ländska sockerbetsodlingen 
är speciellt utmanande, för 
minoritetens roll erbjuder 
inte många möjligheter till 

Den gångna växtperio-
den var en besvikelse för 
många sockerbetsodla-
re. Skörden blev mindre 
än medelskörd och EU 
behandlade oss hård-
hänt. Om man ännu tar 
med årets första månad 
så fick sockerbetsodlar-
na mera än tillräckligt av 
den inhemska lantbruks-
cirkusen.
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populistiska utsvävningar. 
Några saker är det bra att 
hålla i minnet. Det lönar sig 
inte att fanatiskt söka efter 
skyldiga. Men det är förstå-
eligt att ställa frågan: Vad 
skall vi nu göra? Samtidigt 
måste man ta exempel av 
de handlingsmodeller, både 
från Finland och utomlands, 
som gett gott resultat för öv-
riga producenter. Även den 
egna beslutsamheten är 
mycket viktig. Men framförallt 
måste man kunna söka sig till 
beredningsdokumenten för 
besluten, där finns det saker, 
som senare förvandlas till av-
tal, förordningar och lagar. 
Intressebevakningen måste, 
när fara hotar, utvecklas, inte 
skrotas!

En del av de nya medlems-
länderna är underproduk-
tionsländer medan andra 
har överproduktion. De nya 
ländernas sockerproduktion 
är 18 % av EU-15 ländernas 
sockerproduktion, trots att 
deras odlingsareal är nästan 
37 % av odlingsarealen inom 
EU-15. Polen är den mest 
betydande av de nya sock-
erproducenterna. En stor del 
av de nya ländernas socker-
industri ägs av företag i de 
nuvarande EU-länderna. Pro-
ducentpriserna, men även  
produktionskostnaderna, är 
lägre i de nya medlemslän-
derna än i de gamla.

De produktionskvoter, som 
EU-kommissionen och de 
central- och östeuropeiska 
länderna kommit överens om, 
är lägre än vad KIE-länderna 
ursprungligen begärde. KIE-
ländernas produktionskvoter 
för socker kommer att växa 

från 2,96 milj. ton (år 2004) till 
3,22 milj. ton (år 2007). I den 
första utvidgningsvågen pro-
ducerar KIE-länderna 50 000 
ton mera kvotsocker än vad 
de konsumerar. I Bulgarien 
och Rumänien överskrider 
sockerkonsumtionen den 
produktionskvot, som de be-
viljats. År 2007 överskrider 
KIE-ländernas sockerkon-
sumtion deras sockerpro-
duktion med 430 000 ton, 
så anslutningen av de nya 
länderna är ingen börda för 
sockerregimen i EU.

Enligt WTO-reglerna måste 
man kompensera tredje land 
för tillträde till marknad i län-
der som ansluter sig till en 
tullunion (såsom EU) ifall till-
träde till marknaden är i fara 
på grund av tullunionen. För 
närvarande importerar KIE-
länderna socker inte bara 
från EU-länder eller nya med-
lemsländer utan även från 
Brasilien, Guatemala, Nica-
ragua, Mexiko, Kuba och 
Australien. Efter att Finland, 
Sverige och Österrike anslutit 
sig till EU år 1995 beviljades 
marknadskvoter åt Brasilien, 
Kuba och andra s.k. tredje 
länder. EU importerar 85 463 
ton råsocker som en del av 
GATT-avtalets marknadstill-
trädesförbindelse. På grund 
av detta måste EU antingen 
bevilja Brasilien, Guatemala, 

Sockerproduktionen i 
EU:s nya sockerpro-

ducerande länder

Tio nya medlemsländer 
är redo att ansluta sig till 
EU år 2004; Polen, Ung-
ern, Tjeckiska republi-
ken, Slovenien, Estland, 
Lettland, Litauen, Slova-
kien, Cypern och Malta. 
Bulgarien och Rumänien 
väntas ansluta sig till EU 
före år 2007.

Ellen Huan-Niemi
MTT
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Nicaragua, Mexiko, Kuba 
och Australien sockerkvot el-
ler så måste dessa länder på 
annat sätt kompenseras för 
förlusten. Kompensationen 
kan betyda inträde på någon 
av EU:s övriga marknader el-
ler så penningkompensation. 
I EU:s utvidgade sockerregim 
uppskattar man att kvoten 
för tredje land kunde uppgå 
till 490 000 ton (tabell). Den 
del av KIE-ländernas kvot-
produktion, som överstiger 
sockerkonsumtionen, anpas-
sas sedan i det skedet med 
kompensationen till tredje 
land för förlorad marknad 
i KIE-länderna. Ifall tredje 
lands tillträde till marknaden 
kompenseras på annat sätt 

än att bevilja sockerimport-
kvot, så minskar det på över-
produktionstrycket i de nuva-
rande EU-länderna.

Efter anslutningen integreras 
KIE- länderna i EU socker-
marknadssystem. Då har 
KIE-länderna sålunda samma 
gränsskydd, som de nuva-
rande EU-medlemsländerna. 
Tidigare presenterade upp-
skattningar om gränsskyd-
det vid Dohan-rundan gäl-
ler även i det utvidgade EU. 
EU:s sockerregim är mycket 
känslig för kraftiga tariffned-
skärningar, eftersom skillna-
den mellan EU:s stödda pris 
och världsmarknadspriset 
är mycket stor. Ifall Dohan-

rundan kräver ytterligare ta-
riffnedskärningar, så kan EU 
tvingas att sänka sitt inter-
ventionspris på socker för att 
undvika en alltför stor tillväxt 
av importsockermängderna. 
Därtill är specialskyddsklau-
sulen från Uruguay-rundan 
(Special Safeguard Provi-
sions) viktig med tanke på 
sockrets gränsskydd. Det 
är oklart ifall specialskydds-
klausulen fortsätter som 
skyddsåtgärd för utvecklade 
länder såsom EU-länderna. 
Utan denna möjlighet är EU:s 
gränsskydd rätt sårbart.n

Produktionskvoter för socker, konsumtion och eventuellt tillträde på marknaden för tredje 
land (ton) i de Mellan- och Östeuropeiska länderna.

 A-kvot B-kvot Total Total  Produktion Ev. tillträde
   kvot konsumtion  minus       för
   (produktion)   konsumtion  tredje land***

Tjeckien 441 209 13 653  454 862 441 409   13 453 
Estland*     -     -      - 50 000  -50 000 
Ungern 400 454 1 230 401 684 378 791  22 893 
Lettland 66 400 105 66 505 70 000  -3495 11 410 
Litauen 103 010    -  103 010 96 241  6 769 
Polen 1 580 000 91 927 1 671 927 1 590 533  81 394 
Slovakien 189 760 17 672 207 432 195 000  12 432 
Slovenien 48 157 4 816 52 973 87 000  -34 027 2 875 
Bulgarien** 7 000 700 7 700 206 000  -198 300 196 345 
Rumänien** 225 000 25 500 250 500 532 000  -281 500 278 049 

Sammanl. 3 060 990 155 603 3 216 593 3 646 974  -430 381 488 679 

Sammanl. 
Utan 2 828 990 129 403 2 958 393 2 908 974  49 419 14 285 
Bulgarien och Rumänien

 *Estland, Malta och Cypern producerar inte socker, därför har inte EU-kommissionen gett 
dem sockerkvot.
**Produktionskvoter och konsumtion har uppskattats enligt EU-kommissionens regler.
*** De historiska mängderna socker som importerats från KIE-länderna kan eventuellt 
utgöra inträdeskvoter för de länder, som blir ytterom efter EU-utvidgningen.



8  -  Betfältet 1/2004

Den 51:sta kampanjen räck-
te 65 dygn. Skärningen tog 
slut den 5 december och 
medelskärningen per dygn 
var 6 372 ton och det sista 
sockret kristalliserades den  
8 december. Man klarade 
bra av alla utmaningar, och 
kampanjen gav ett gott resul-
tat.

Annorlunda höst

När kampanjen startade var 
höstvädret ännu behagligt, 

Kampanjen i Säkylä år 2003
Markku Haikonen

Sucros Ab

Processen fungerade 
väl

Skärningen förlöpte utan 
stopp, så tanken om en kam-
panj utan störningar är så-
ledes möjlig att förverkliga 
även i praktiken. Samtidigt 
uppnåddes även en märkbar 
inbesparing ifråga om ener-
gianvändningen i förhållande 

Året var exceptionellt,  
och samma kan man 
konstatera så här efteråt 
om alla år man produce-
rat socker i Säkylä. 

varmt och torrt. Regnen kom 
dock så småningom. Under 
kampanjens gång förekom 
det mycket kalla perioder, 
och sålunda försämrades 
sockerbetkvaliteten, vilket in-
verkade störande i slutet av 
kampanjen och det syntes 
även i processen.

till tidigare år. Utvecklingen 
var positiv även vad andra 
förnödenheter beträffar, en-
dast kalk behövdes i större 
utsträckning än under tidiga-
re år. Processen begränsas 
och kommer även i framtiden 
att begränsas av torknings-
kapaciteten för färsksnitsel; i 
hela landet finns inte tillräck-
ligt med torkningskapacitet 
för att torka hela skörden när 
skärningen är maximal.

Kommande utmaningar

Trots att kampanjen var kort 
förekom det stora olägenhe-
ter på grund av förskämda 
sockerbetor, det finns alltså 
ett stort behov av att få till-
stånd en klar förbättring när 
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Man hade beslutat att starta 
bruket i Säkylä den första ok-
tober. Enligt landsvägstran-
sportplanen startade man 
transporterna samma dag. 
Planeringen gick lättare än i 
fjol och odlarna behandlades 
jämlikare då man hade fattat 
beslut om att inte ta emot fri-

villiga tidiga leveranser. Ex-
tra arbete och fördröjningar 
förorsakades av att planerna 
på järnvägstransporten från 
Tavastland ändrade i sista 
stund.

Skördeprognoserna 
stämde

Transportplaneringen börjar 
i september då en skörde-
prognos görs upp. Växtpe-
rioden pågår då ännu för fullt 
och det finns en mängd osä-
kerhetsfaktorer, som inverkar 
på skördenivån, så skörde-
prognosen träffar inte alltid 
rätt. Denna gång var progno-
sen mycket nära det verkliga 
utfallet. Den i Säkylä mottag-
na sockerbetsmängden blev 
416 000 ton eller nästan det-
samma som man utgått från 
i transportplaneringen. Det 
förekom dock områdes- och 
gårdsvisa variationer både 
uppåt och nedåt. Socker-

betstransporterna till Säkylä 
bruk förverkligades rätt långt 
enligt den ursprungliga trans-
portplanen. Att transporterna 
lyckades så bra berodde till 
stor del på att skärningen 
i bruket förverkligades en-
ligt planerna och utan större 
störningar.

Andelen landsvägsbetor 
växte

Den relativa andelen per 
landsväg till Säkylä transpor-
terade sockerbetor växte ef-
tersom alla betor från Tavast-
land nu transporterades på 
gummihjul. Tågtransporterna 
startade ungefär en vecka 
senare än landsvägstran-
sporterna. Järnvägsbetorna 
kom till Säkylä från Östra Fin-
land och Österbotten, nu ett 
tåg per dygn, när det ännu 
ifjol kom två tåg. Mottagning-
en för landsvägstranspor-
terna var öppen veckans alla 

Sockerbetstransporterna till 
Säkylä 2003

Timo Mäki
Lännen Tehtaat ABP

När höstens transport-
plan började förverkligas 
lovade skördeprogno-
serna en mindre skörd 
än föregående år. Enligt 
prognoserna var det inte 
klart att ens sockerkvo-
ten skulle fyllas, trots att 
det fanns mycket carry 
over -socker i lager. Man 
beslöt att senarelägga 
starten med några dagar 
och så väl som möjligt 
utnyttja de växtdagar, 
som fanns kvar under 
hösten.

det gäller lagringen och le-
veranskvaliteten. I Säkylä har 
man under de senaste åren 
förbättrat mottagningen och 
tvätten men ett ännu olöst 
problem är hur vi skulle få 
bettillförseln till bruket att 
fördelas jämnt över hela mot-

tagningstiden. Och man skall 
heller inte glömma arbetet 
med att minska jordhalten. 
Utmaningarna räcker nog 
till på detta område men ifall 
man alla tillsammans försö-
ker dra sitt strå till stacken så 
skall det nog gå bra.

Produktionstal

Sockerbetor 414 944 ton
Skärning   6 372 ton/dygn
Socker       953 ton/dygn
Färsksnitsel    953 ton/dygn
Melass       287 ton/dygn
Filterkalk     270 ton/dygn
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sju dagar från fem på mor-
gonen till åtta på kvällen och 
under den tiden skulle man 
klara av en miljon kilo mera 
sockerbetor än föregående 
år. Personalen vid provtag-
ningen, provtvätten och av-
lastningen med vatten var 
säkert de mest ansträngda 
men de klarade sitt ackord 
med glans. På bruket önskar 
man att sockerbetsströmmen 
skulle kunna fördelas lite 
jämnare under dagens lopp. 
Detta syntes klart och tydligt 
under början av förmiddagen 
och eftermiddagen, då det 
uppstod små köer, medan 
strömmen av fordon avtog 
igen mot kvällen. Små köer 
är i viss mån förståeliga, när 
man beaktar att betlassen i 
Säkylä huvudsakligen lossas 
med vatten och anläggning-
ens kapacitet är begränsad.

Järnvägstransporterna till 
Säkylä avslutades i mitten av 
november. Samtidigt ändra-
des rutten för några fordon 
från Tavastland mot Säkylä för 
att utjämna sockerbetsmäng-
derna mellan Säkylä och Salo. 
Samtidigt förlängdes betmot-
tagningen till klockan tio så att 
några långväga bilister skulle 
hinna kippa sitt sista betlass. 
Denna möjlighet utnyttjades 
inte särskilt mycket utan istäl-
let blev kvällarna vid mottag-
ningen ännu lugnare. I Säkylä 
tog man emot de sista socker-
betorna den 4 december eller 
med andra ord klart tidigare än 
föregående år.

Tidig vinter
”Sockerbetan skall vara i stu-
kan senast den 20 oktober” är 
ett råd som man gett i Säkylä 
redan i årtionden. Igen visa-

de det sig att denna visdom 
stämmer. Till all lycka hade 
de flesta odlare följt detta 
råd. Ett tiotal hektar sock-
erbetor frös i marken, som 
man sedan kunde ta upp när 
vädret blivit mildare. Såväl 
sockerbetans struktur som 
kvalitet hade lidit av kölden 
och blastningen hade blivit 
svårare. Sådana sockerbetor 
bör fås till bruket omedelbart 
efter upptagningen. Så gjor-
des även nu och ifall gården 
inte hade transporttur, så 

gick man förbi i kön genom 
att uppbära hanteringsavgift 
för dessa betor, som var i fara 
att förskämmas. Förfarandet 
hade inte stor inverkan på de 
andra transporterna men på 
detta sätt kunde man i bruket 
ta emot dessa betor, som var 
i fara att förskämmas.

Bra betor från täckta 
stukor

Väderprognoserna lovade 
köld redan i mitten av okto-

Sockerbetor, som frusit i marken och tagits upp efter att de 
tinat, håller inte i stuka.

Täckmaterialet borde nå ända ner till marken.



                                Betfältet 1/2004  -  11

ber. Även sockerbetsodlarna 
hade hört dessa prognoser 
noga, ty betstukorna täcktes 
i rask takt. Detta var en klar 
förbättring i jämförelse med 
många tidigare höstar. Från 
väl täckta stukor kördes be-
tor av bra kvalitet till bruket 
ända till slutet av kampan-
jen. Dock kom det betor till 
bruket i slutet av kampanjen, 
vars kvalitet delvis hade blivit 
sämre. Kölden torde i något 
skede ha kylt ner dessa betor 
som sedan, efter att de tinat 
upp, börjat förskämmas. Man 
var tvungen att skala av ytan 
från några dåligt skötta stu-
kor men säkert blev det kvar 
stukor, där det förskämda yt-
skiktet i synnerhet från nedre 

delen av stukans sidor, borde 
ha skalats bort. Man får hop-
pas att täckmaterialet nästa 
höst når ända ner till marken.

Transporterna utvecklas

Utgångspunkten för en jäm-
lik transportplanering har 
länge varit första bokstaven 
i odlarens efternamn och ett 
årligen löpande tursystem. 
Så kommer det långt att för-
bli även i framtiden trots att 
det enligt somligas åsikt gör 
logistiken ineffektiv. Man har 
velat påverka transportkost-
naderna genom att förstora 
transportmängderna så att 
behovet att förflytta trans-
portmaterialet kunde mins-

kas. Om renslastarna even-
tuellt blir vanligare, så söker 
man större effektivitet och 
då kommer man inte att be-
söka gården så ofta som nu. 
De första erfarenheterna av 
detta ser ut att fungera.

Höjden på provtagningen i 
Säkylä är en sak som många 
bilister önskat att skulle änd-
ras. Redan nu har bilisterna 
fordon, som inte ryms in un-
der provtagaren. År för år blir 
frågan mera aktuell, för när 
fordonsparken förnyas stöter 
man allt oftare på problemet.
n

SOCKERBETSMASKINERNAS TOPPMÄRKEN

 KLEINE 6-r. nya och begagnade upptagare

TIM-Thyregod 2-4 r. betupptagare och
renslastare

KONGSKILDE radhackor, såenheter och
radgöslare med fronttank

JUKO reservdelar och utrustning

Import, service och reservdelar:
Oy Kongskilde Juko Ltd Vesa Tyykilä
Opintie 4 02-4393220
23100 Mynämäki 0500-525847
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I Salo började skärningen  
onsdagen den 1 oktober kl. 

8.30 och slutade onsdagen 
den 17 december kl. 18.50, 
vilket innebar att den pågick i 
77,4 dygn. Såsom av vidstå-
ende kurva över skärningen 
framgår, var man flere gång-
er tvungen att reglera brukets 
körning, ibland beroende 
på kristalliseringen, ibland 
beroende på snitseltorkens 
kapacitet. Nu när man inte 
mera hade tillgång till tork-
ningskapaciteten vid bruket 
i Turenki, dikterade färsksnit-
selförsäljningen långt brukets 

skärningskapacitet. Sock-
erbetans höga sockerhalt 
belastade å sin sida den del 
av processen där sockret tas 
fram och också tjocksaftsbe-
hållarna, som fungerar som 
buffert, fylldes redan efter 
halva kampanjtiden. Under 
andra halvan av kampanjen 
var betornas sockerhalt en 
aning lägre och när därtill 
både snitseltorken och även 
tidvis sämre betmaterial redu-
cerade skärningen, så kunde 
man ta tillbaka in i processen 
råsaft från behållaren. Behål-
laren blev tom tillika, som de 

sista sockerbetorna proces-
sades.

D e förändringar, som  
gjorts under mellanpe-

rioden och underhållsarbetet 
visade sig vara rätt priorite-
rade och omsorgsfullt och 
bra utförda. Ett tecken på 
detta är de få driftsstoppen. 
Den sammanlagda tiden då 
det var fullt produktions-
stopp blev endast 6 timmar 
och 10 minuter, vilket är den 
minsta mängden på många 
år. Driftsstopp på grund av 
tekniska orsaker berodde 

Kampanjen vid Salo bruk år 
2003

Jorma Paldanius
Sucros Ab
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på invertern vid första saft-
pumpen och remmen för 
snitseltransporten. De övriga 
kortare stoppen berodde på 
främmande föremål, som 
kom med betorna: ett balk-
järn i förtvätten, stockar, plast 
och trä, samtidigt i båda skä-
rarna osv.

Även de andra kvalitets 
faktorerna än hög sock-

erhalt möjliggjorde ett gott 
utbyte och gav produkter av 
jämn och hög kvalitet. Tyvärr 
förekom det dock från och 
med november betmate-
rial, som delvis innehöll för-
skämda sockerbetor. Trots 
kontroll kom det tidvis i den 
grad sådana betor med in i 
processen att saftreningen 
försvårades och skärningen 
måste begränsas. För att hål-
la kapaciteten på en moderat 
nivå och säkerställa socker-
kvaliteten var man tvungen 

att under de sista tio kam-
panjdagarna använda dex-
tranas-enzym för att spjälka 
dextranet och i saftreningen 
tillsätta specialkalkslam, som 
hjälpmedel i filtreringen. 1998 
var föregående gång som 
man i Salo varit tvungen att 
ty sig till dessa tillsatsämnen, 
som märkbart höjer process-
kostnaderna.

I Salo processade man un- 
der denna kampanj 477 259 

ton sockerbetor, drygt 60 000 
ton mindre än föregående år. 
Man framställde samman-
lagt 73 400 ton socker. Därtill 
framställdes 22 000 ton me-
lassnitsel, 21 400 ton färsk-
snitsel, 19 300 ton melass 
och 21 300 ton filterkalk.

Sammantaget kan man  
konstatera, att trots de 

lite mindre mängderna sock-
erbetor än väntat och önskat, 

så var den 85:te kampanjen 
en av de bästa i brukets his-
toria. Även samarbetet med 
odlarna och andra parter löp-
te friktionsfritt. Ett tack till alla 
samarbetspartner för detta. 
Efter en lyckad kampanj kan 
vi väl motiverade börja det 
nya året med underhålls- och 
ändringsarbeten för att sä-
kerställa en lyckad kampanj 
nästa höst. Vi önskar alla en 
gynnsam vår och sommar för 
sockerbetorna, vilket skulle 
garantera en skörd, som är 
av god kvalitet och lite rikli-
gare än den senaste skör-
den.n
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När betfrakterna från Tavast-
land med tåg föll så att säga 
på kalksträcket, var man 
tvungen att avstå från detta 
mål. Därtill sjönk skördeför-
väntningarna kraftigt i Egent-
liga Finland och Satakunda 
på grund av de dåliga förhål-
landena under sådden och i 
början av växtperioden. Även 
detta var en delorsak till att 
sockerbetsmängderna blev 
mindre i Säkylä.

Utgångspunkten i planering-
en var, liksom förr, odlarnas 
fem års skördemedeltal, hös-
tens tillväxtundersökning och 
den prognos om skördens 
mängd och kvalitet, som ett 
nervnät som CfS skapat ger. 
Den utgående från ovanstå-
ende antaganden uppgjorda 
transportplanen förverkliga-
des mycket bra (i planen 
900 000 ton, förverkligat 
892 250 ton).

Transportstarten

Sockerbetsmottagningen 
började onsdagen den 1 ok-
tober, samma dag som bru-
ket körde igång. Inga ”frivilli-
ga” tidiga leveranser förekom 
utan vi fortsatte genast från 
det fjolåriga körtursystemet.

Från land och hav

Sockerbetorna från östra Fin-
land styrdes via järnväg till 
Säkylä. Även från Tavastland 
gick det landsvägstransport 
till Säkylä, största delen av 
sockerbetorna fördes dock 
med bil till sockerbruket i 
Salo. I Egentliga Finland kör-
des betorna till det bruk, som 
låg närmast.

Från Åland kom det ungefär 
35 000 ton vilket utgör 7 % av 
den sockerbetsmängd, som 

Kampanjen vid Salo bruk pågick i 77,4 dygn.

Sockerbetstransporterna till 
Salo 2003

När transportplanerna 
görs upp strävar man 
efter att styra betorna till 
närmaste sockerbruk, 
på så sätt blir frakten 
billigast. En målsättning 
är även att dela upp hela 
den nationella sock-
erbetsmängden så att 
kampanjerna blir unge-
fär lika långa både i Salo 
och i Säkylä.

Antero Sorrola
Sucros Ab

behandlades i Salo. Tre fartyg 
skötte om transporterna men 
i huvudsak var det M/S Tower 
(ung. 700 ton/last) och M/S Ca-
sandra (ung. 1 350 ton/last). På 
vardagarna lossades båtarna 
nattetid efter landsvägs-trans-
porterna, på söndagarna även 
under dagtid.

Mottagningen vid bruket

I Salo var mottagningstiden 
mellan 4.00 och 21.30 alla 
dagar. Transporterna löpte 
som helhet smidigt. Vissa da-
gar var vi dock tvungna att 
förkorta mottagningen men 
någon större kö av fordon 
uppstod inte.

Bruket behöver dagligen un-
gefär 6 500 ton sockerbetor 
och efter halva kampanjen 
ungefär 6 100 ton rena betor 
per dag. Man var tvungen att 
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sänka mängderna på grund 
av att behållaren för tjocksaft, 
som vid behov fungerar som 
mellanlager innan sockerkris-
talliseringen, fylldes. Kristal-
liseringskapaciteten är Salo 
bruks ”flaskhals”.

Främmande föremål

Fortsättningsvis beror en 
onödigt stor del av fördröj-
ningarna i processen och 
även direkta driftstopp på 
främmande material, som 
kommer med i betlassen. 
Med betorna kommer både 
trä- och benbitar, metallfö-
remål och olika plaster, vilka 
leder till mycket besvär och 
kostnader. Skärapparaterna 
stockar, betten blir slöa och 
förorsakar avbrott i behand-
lingen. Dessa störningar kan 
förhindras genom en nog-
grannare och mera omsorgs-
full upptagning, stukskötsel 
och lastning.

Friska sockerbetor

Målsättningen, som man inte 
kan pruta på, är att endast 
friska betor skall levereras till 
bruket. Om det trots kontrol-
len vid bruket ändå kommer 
igenom förskämda betor, så 
fördröjer det processen och 
mottagningen stoppas upp.

Senaste höst var idealisk med 
tanke på lagring av sockerbe-
tor. En i god tid upptagen, väl 
blastad och stukad, torr och ren 
beta höll sig nästan oförändrad 
under hela stukningsperioden. 
Kölden i slutet av oktober över-
raskade igen flere sockerbets-
upptagare. Man dröjde även 
med att täcka stukorna eller 
så blev det gjort i sista stund, 

varigenom kölden kom åt att 
skada de översta betorna. De 
oupptagna betorna var frusna i 
marken i ungefär en veckas tid. 
Efter att marken tinat upp och 
upptagningen kunde fortsätta, 
så stod det helt klart att dessa 
betor inte mera dög för långva-
rig lagring.

Undantagslov

Om man inte just då hade 
egen körtur, så togs de be-
tor, som tagits upp i kyla el-
ler efter att de frusit, emot 
med undantagslov och avvi-
kande från transportplanen. 
För dessa betor debiterade 
man 6 euro/ton sockerbetor 
och den insamlade mäng-
den pengar fördelas på alla 
odlare i form av lagringser-
sättning. Ungefär     5 500 ton 
sockerbetor transporterades 
till Salo med hjälp av undan-
tagslov. 

Efter kölden var inte alla 
sockerbetor, som kom till 
bruket felfria, men mängden 
förskämda betor hölls ändå 
räknat på dagsnivå på en 
dräglig nivå med tanke på 
sockerframställningen. Man 
poängterade för dem, som 
lastade betor, att inte sätta 
ytskikt, som hade blivit mjukt 
av frosten, på lasset. Trots 
detta var man t.o.m. tvungen 
att skicka lass tillbaka till går-
den och det förekom flere 
fall, som var på gränsen. Od-
lare, som skickat förskämda 
betor till bruket kan förundra 
sig över den förhöjda jord-
procenten, för vid vägningen 
av provet efter tvätten sätter 
man de förskämda betorna 
som orenheter (jord).

Sammandrag

De förändringar, som togs i 
bruk ifjol, större körmängder 
och flexibilitet för bilisterna 
ifråga om körordningen, 
utjämnade körrytmen och 
minskade antalet i bruk va-
rande körlov. Sålunda var 
dessa förändringar även till 
nytta för transportarrang-
emangen.

De ”körgrupper”, som hämta-
de betor från på förhand kon-
trakterade odlare enligt en 
överenskommen mängd per 
dag, fungerade enligt givna 
regler. Antalet grupper, och 
även vissa gruppers storlek, 
växte från föregående år. Vin-
terns rådgivningsmöten är 
bra tillfällen att diskutera för-
ändringar och nya direktiv.

De s.k. tidiga frivilliga leveran-
serna under första kampanj-
veckan har väckt diskussion. 
Man har föreslagit att denna 
period helt skulle lämnas bort 
och att man istället skulle bör-
ja höstens transporter enligt 
normala körturer. Med tanke 
på transportarrangemangen 
passar nog detta bra för bru-
ket, i denna fråga finns nog 
”bollen” hos odlarna.n
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Sockerbetans negativa kvali-
tetsfaktorer kan indelas i inre 
och yttre faktorer. Till de först 
nämnda hör främmande före-
mål, som kommit med betorna 
och dålig blastning, som föror-
sakar kvalitetsförsämring. De 
inre faktorerna försöker man 
eliminera genom att utveckla 
bättre sorter, som lämpar sig 
för de lokala förhållandena och 
som har ett bättre utbyte.

Främmande föremål med 
betorna

Med betorna kommer det 
jord, sten, sand, trä, stubbar, 
ogräs, gräs och blast samt 
en mängd odefinierat mate-
rial, som behövs för odling 
och transport, bl.a. plast och 
maskindelar. För att eliminera 
dem finns det stenavskiljare, 
gräsavskiljare, sandavskil-
jare och bettvättar. Mängden 
föremål beror på de lokala 
förhållandena. I Salo sam-
lade man från stenavskiljarna 
upp 2 500 ton sten och lera 
och 5 000 ton komposterbart 
gräs och ogräs. Därtill sam-
lades det i jordbassängerna 
42 000 ton jord och sand. 
Dessutom blev det kvar i bet-
materialet främmande före-
mål, som förorsakade stopp i 
skärningen sammanlagt 672 

gånger eller med andra ord 
var tredje timme.

Blastningens inverkan

För knapp blastning minskar 
sockerutbytet och försämrar 
lagringsdugligheten i stukan. 
En beta med sämre utbyte 
behöver mera tillsatsämnen 
i processen, kokningsappa-
raten skall ha större kapacitet 
och processen kräver mera 
energi.

Processering av för-
skämda betor

Det är mikrober, som ke-
miskt förändrar sockret. Fukt, 
värme, jord samt frusna och 
upptinade sockerbetor med 
söndriga växtceller påskyn-
dar förskämningsprocessen. 
Därför är det viktigt, att man 

Sockerbetskvalitetens 
inverkan på processen

Hannu Nurmi
Eino Nygren
Sucros Ab

De sockerbetor som 
hämtas till bruket är av 
en viss kvalitet, som på-
verkas av tillväxt-, upp-
tagnings- och lagrings-
förhållanden samt od-
larnas åtgärder. Under 
årens lopp har proces-
sen utvecklats och man 
har på ett ungefär beak-
tat kvaliteten på de betor, 
som kommer till bruket; 
varje bruk har sina egna 
specialanpassningar av 
processen. Exempelvis 
behöver något bruk flere 
stenavskiljare eftersom 
stenmängden i betorna 
varierar mycket beroen-
de på hur steniga åkrar 
man har.

Rätt blastade betor.
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kan stuka betorna torra och 
med låg jordhalt innan köl-
den kommer och sedan skall 
man också komma ihåg att 
skydda stukorna mot kölden.

Processeringen av en för-
skämd sockerbeta sänker 
brukets kapacitet, ökar be-
hovet av tillsatsämnen och 
tilläggskemikalier: enzymer 
för att spjälka dextran och 
specialkalk för filtreringen. 
Sockerutbytet minskar och 
miljöbelastningen ökar efter-
som spillvattenbelastningen 
blir större. Om mängden för-

Förskämda betor.

skämda betor ökar tillräckligt 
mycket stannar hela proces-
sen. I slutet av kampanjen 
har man varit tvungen att 
skicka tillbaka hela lass när 
förskämda betor helt stop-
pat upp processen. Man har 
upptäckt problemet i prov-

tagningen och det har lett 
till att man specialgranskat 
ifrågavarande gårds kvarva-
rande sockerbetor. Betorna 
har helt eller delvis hamnat i 
leveransförbud.n
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Odlings- och skördeuppgifter 
2004
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Skördeuppgifter från 
Daniscos produktionsländer

Att ta jordprov i frusen mark
-vi fortsätter försöket i Bjärnå och dess närområden

Om markkarteringen är aktuell och Ni 
vill att proverna tas i  frusen mark, 
kontakta då Pentti Nurmi på CfS 
tfn.  040 773 6323 eller 
e-post pentti.nurmi@danisco.com.



20 - Betfältet 1/2004

Lönsamhetsarbetsgrupp

MTK: s sockerbetsutskott tillsatte på sitt möte 
den 15 januari 2001 en arbetsgrupp, vars 
uppgift är att hitta metoder för att förbättra 
lönsamheten i sockerbetsodlingen. Till ar-
betsgruppens medlemmar utsågs jordbruka-
ren Urban Silen från Bjärnå och jordbrukaren 
Esa Ruohola från Kjulo. Arbetet utfördes med 
hjälp av experter från Centralen för Socker-
betsforskning.

Förbättrande av lönsamheten 
i sockerbetsodlingen

Matti Erjala
CfS

Bästa sättet att förbättra sockerbets-
odlingens lönsamhet är att höja åkrar-
nas skördepotential och minska kost-
naderna. Med följande åtgärder kan 
man höja skördepotentialen hos de 
finländska betfälten, så att den närmar 
sig den internationella nivån:
1. Eliminera surheten i marken
2. Förbättra dräneringen
3. Effektivera växtföljden
Med hjälp av dessa åtgärder kunde den 
nuvarande medelskörden (34,6 ton/ha) 
höjas till en nivå (42,6 ton/ha), som lig-
ger nära de övriga EU-länderna. Med 
nuvarande skördenivå och kostnads-
struktur kostar det 66,51 euro/ton att 
producera sockerbetor. Efter att bet-
fälten satts i skick skulle det kosta 
53,27 euro/ton (-19,9 %). Resultatet vi-
sar att odlarna borde investera ordent-
ligt i sina åkrar, för att kunna förbättra 
sockerbetsodlingens lönsamhet under 
de närmaste åren. 

Inom arbetsgruppen gick man igenom alla 
möjliga sätt att förbättra lönsamheten. Enligt 
förslag från Esa Ruohola och Urban Silen bor-
de man eftersträva att förbättra lönsamheten 
på tre olika sätt tillika:

1. Förbättrade stödvillkor
2.  Förbättrad skördepotential hos socker-  
betsfälten
3. Lägre kostnader (kostnader per kilo)

Den första punkten är klart politisk och ar-

Från åkern till bordet -kedjan förbättras.
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betsgruppen beslöt enhälligt att inte behand-
la den. Inom arbetsgruppen beslöt vi att en-
bart koncentrera oss på att förbättra åkrarnas 
skördepotential och sänka kostnaderna.

Sänkta kostnader gynnar alla parter

Enligt många utredningar förbättras lönsam-
heten i sockerbetsodlingen bäst genom att 
höja åkrarnas skördepotential och minska 
kostnaderna per producerat kilo sockerbetor 
eller socker. Det finländska sockerbetsfältets 
skördepotential kan höjas närmare internatio-
nell nivå genom kalkning, dikning och effekti-
verad växtföljd.

Alla dessa åtgärder har en positiv inverkan på 
värdekedjan ”Från åker till bord”:

1. Jordbrukarens ekonomi förbättras
 - skörden blir större
 - skördens kvalitet förbättras
 - gödselkostnaderna minskar
 - bekämpningsmedelskostnaderna   
   minskar
 - jordfrakten minskar

2. Brukets råvarutillgång säkerställs och   
kostnaderna sjunker
 - skörde- och kvalitetsvariationerna   
    minskar
 - mängden jord, som kommer till bruket   
     minskar

3. Miljöns tillstånd förbättras
 - mindre mängder jord till bruket
 - behovet av bekämpningsmedel   
    minskar
 - utlakningen av näringsämnen minskar

4. Statens skatteinkomster ökar
 - jordbrukarens inkomster
 - sockerbrukens inkomster

Eliminera surheten i marken

Alltför sura sockerbetsfält har varit ett grund-
problem i sockerbetsodlingen under hela 
dess historia. Det är ett typiskt finländskt pro-
blem. De finländska åkrarna har uppstått ur 
sura bergarter och det är grundorsaken till 
surheten. Marken i våra konkurrentländer be-
står ofta av basiska bergarter och då har man 
inte nödvändigtvis alls sådana problem eller 
så är de mycket lindriga.

Markens pH är en av grundstenarna i socker-
betsodlingen. Ifall pH inte är på tillräckligt hög 
nivå, så får man inte full nytta av alla andra 
åtgärder, som höjer skörden – produktionen 
är ineffektiv. I en välkalkad jord är den tidiga 
plantutvecklingen kraftig och raderna sluter 
sig snabbare än i en dåligt kalkad jord – ut-
nyttjandet av solljusets förbättras.

Det råder en positiv korrelation mellan mar-
kens pH och sockerbetsskörden – ju bättre 
kalkad åker desto större sockerbetsskörd och 

desto bättre kvalitet. Detta kan 
lätt bevisas bl.a. genom data 
om skörd och markens bördig-
het från odlarnas åkrar. Från 
1988 till 1992 samlade man 
från s.k. tillväxtgårdar (ung. 
140 gårdar) in ett omfattande 
forskningsmaterial så att man 
på gårdsnivå skulle få kartlagt 
vilka faktorer, som mest påver-
kar skördens mängd och kva-
litet. Resultatet av även denna 
undersökning visade att de 
största bristerna i sockerked-
jan finns i markens bördighet. 
Genom att förbättra dikningen 
och att kalka åkrarna skulle 

En väl kalkad åker ger större skörd med bättre kvalitet.
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man enligt denna utredning få den allra bästa 
effekten på sockerbetsskörden.

Betydelsen av markens pH-värde kommer 
bäst fram i fältförsök. År 1998–99 utfördes ett 
arbetsdrygt försök, "Grundförbättring av åker". 
Försöksfältet var bra dikat, det led lite av dålig 
struktur, var svagt sur (pH 6,0) och jordarten 
var mjällera. Försökets målsättning gick ut på 
att med kalk och torv höja skördepotentialen 
så mycket, som det med dagens kunskap var 
möjligt. Enligt försöksresultaten höjde tio ton 
filterkalk den kristalliserbara skörden med 12 
% och 20 ton med 17 %. Genom tillförsel av 
torv kunde man ytterligare väsentligt förbättra 
skördepotentialen.

Enligt Centralen för Sockerbetsforsknings 
marklaboratoriums analysresultat (7 641 ana-
lyser) var sockerbetsfältens pHvatten år 2000 
6,42. För att uppnå pH-målet på alla jordarter, 
så borde varenda en hektar åker, där det od-
las sockerbetor, kalkas med ungefär 10 ton 
kalk (tabell 1).

Växtföljdens betydelse (Raininko 
2002)

Växtföljdens betydelse för sockerbetsodling-
en har med jämna mellanrum varit föremål för 
försök under hela den tid som CfS verkat. När 
man använde odlingsteknik från 1950- och 
1960-talet fick man endast ett par procent 
skördeökning med spannmål som förfrukt åt 
sockerbetor i jämförelse med monokultur. Ifall 
rödklöver ingick i växtföljden var skördeök-
ningen den dubbla eller 1–2 ton/ha. Senare i 
slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, 
då den nya odlingstekniken redan var med i 
bilden, fick man i försök på Pojogård märk-

bart större skördeökningar. Sålunda var sock-
erbetsskörden efter spannmål 2–4 ton (5–10 
%) större än med ensidig sockerbetsodling. 
Även en kortvarig vall, isynnerhet om där in-
gick klöver, höjde skörden med 4–8 ton/ha el-
ler 10–20 %. Växtföljdens betydelse kan vara 
ännu större bl.a. på skiften, som är angripna 
av nematoder.

Dräneringens inverkan

Täckdikningens betydelse kom klart fram 
bl.a. i det material, som insamlades från 
sockerbetsodlarnas åkrar 1988–92. Enligt 
utredningen kräver framför allt de åkrar, som 
är dåligt eller mycket dåligt dikade, komplet-
teringsdikning. Även på relativt väl dikade 
åkrar kan man med rätt liten kompletterande 
dikning få skördeökning. Enligt det här mate-
rialet skulle man kunna uppnå en skördeök-
ning på 1,3 ton sockerbetor per hektar (ung. 
4 %) genom förbättrad dränering. I praktiken 
kunde ökningen vara ännu större, för man kan 
förlänga växtperioden både i början och slu-
tet av växtperioden genom bra dränering. Så-
som känt är en förlängning av växtperioden 
det effektivaste sättet att höja skördenivån i 
Finland.

Ekonomiska beräkningar

På initiativ av Centralen för Sockerbetsforsk-
ning kallade man in agr. Tero Mikkola från 
Kisko för att göra ekonomiska beräkningar 
på hur det inverkar på sockerbetsodlingens 
lönsamhet ifall man optimerar den finländ-
ska åkerns skördepotential. Ämnet passade 
mycket bra för Tero Mikkola, för han hade 
1997 gjort sitt pro gradu-arbete på Centralen 
för Sockerbetsforskning om ämnet ”Produk-
tionskostnad för sockerbetor”.

Tabell 1. Kalkningsbehov på olika jordarter

  %-andel pHvatten Mål- pHvatten Kalkningsbehov
   (medeltal)  ton/ha (medeltal)

Organogena jordar 3 5,68 6,5 20,5 (Mull, torv, dy, gyttja)
Grova mineraljordar 32 6,44 6,8 3,6 (FSa, GSa,FMo, Mj)
Medelstyva jordar 62 6,44 7,0 14,0 (MoL, MjL, GL, MoMj) 
Styva jordar 3 6,32 7,2 17,6 (MjL, SL)
Sammanlagt/medeltal 100 6,42 6,9 10,9
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Som utgångspunkt för de ekonomiska beräk-
ningarna användes följande antaganden:

 Nu Efter
  åtgärder
 Sockerbetsskörd 34,6 42,5
 Relativtal 100 123

 Socker-% 16,7 17,0
 Utbytes-% 84,1 85,3

 Krist. sockerskörd
 kg/ha 4859 6163
 Relativtal 100 127

Man antog att grundförbättringsåtgärderna 
ökade den kristalliserbara sockerskörden 
med 27 % (kalkning +10 %, dikning +5 %, 
växtföljd +12 %). Skördeökningen är relativt 
försiktigt uppskattad, ty dikning, kalkning och 
växtföljd har sannolikt en positiv korrelation 
med varandra, med andra ord är skördeök-
ningen större än de enskilda värdenas sum-
ma (> +27 %).

I tabell 2 har avkastning och kostnader räk-
nats enligt 2001 års priser. I beräknandet av 
skördens värde har man beaktat alla de fakto-
rer, som inverkar på sockerbetans avräknings-
pris (a-betor, b-betor, tilläggspris för b-betor, 
snitselersättning, sockerhalts- och utbytestil-
lägg). Stöden betalas på basen av areal, men 
i detta sammanhang har man jämställt dem 
med avkastningen och kostnaderna genom 

att dela hektarstödet med den producerade 
sockerbetsmängden (ton/ha). Produktions-
kostnaderna bestämdes enligt uträkningen 
som finns på följande sida.

Bakgrundsfakta för kostnads-         
beräkningarna

Man har inte tagit med grundkalkningskostna-
derna, för de avsågs vara investering i åker, 
vars värde sedan stiger i motsvarande grad. 
Endast räntan på tilläggskalken är med i kost-
nadsberäkningen. Principen är den att åkern 
hålls i skick genom grundkalkning och pH-
värdet bibehålles med underhållskalkning, 
vars kostnadsinverkan finns bland ”gödsel 
och kalk”.

Utgifterna för växtskyddsmedel mins-
kar märkbart tack vare växtcirkulation

Efter grundförbättringarna kan man skörda 
större och renare sockerbetor, varigenom 
kostnaderna för jorden minskar. I odlarsta-
tistiken (år 1995–1999) kan man se att den 
stigande skördenivån med säkerhet sänker 
jordhalten med minst 1,5 %-enheter.

Tabell 2. Sockerbetsodlingens lönsamhet på en medeltalsgård (11 ha sockerbetor).

 Nu  Efter åtgärder
 (euro/ton)  (euro/ton)

Skördens värde 52,8       54,16
Stöd 13,24  10,78

Avkastning slgt 66,04  64,94

Produktionskostnad 66,51 1)  53,27 2) 

Vinst (avkastning-produktionskostnad) -0,47  +11,67

      
➜
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                 Nu   Efter åtgärder
                (euro/ha)   (euro/ha)
1.Förnödenheter
•  frö 218,23   218,23
• gödsel och kalk 197,84   197,84
• ränta på tilläggskalk 16,82
• växtskyddsmedel 233,04   147,94
• bränsle- och smörjmedel 36,45   36,45
• maskinhyra 23,1   23,1
• åkerarrende 25,69   25,69
• ränta på rörelsekapital (30%) 15,86   14,66
Förnödenheter sammanlagt 750,20   680,71

2. Arbetskostnad
• odlarfamiljens arbete 260,69   269,10
• FÖPL-avgift 57,35   57,35
• Ofla-avgifter 4,46   4,46
Arbetskostnader sammanlagt 322,50   330,91

3. Kapitalkostnader
• avskrivning på byggnader 29,10   29,10
• underhåll av byggnader 57,35   57,35
• ränta på byggnadskapital 18,19   18,19
• avskrivning på maskinkapital 393,86   393,86
• ränta på maskinkapital 221,65   221,65
• maskinkapital, underhåll 138,56   138,56
• åkerarrende 135,39   135,39
• ränta på dikningarnas värde 42,05   42,05
• ränta på kompletteringsdikning    10,72
• avskrivning på dikning 56,06   56,06
• avskrivn. på kompletteringsdikning    21,44
• försäkring 16,21   16,21
Kostnader för kapitalinsatser 1 058,36   1 090,53

4. Mullkostnader/gottgörelse -6,63   -17,58

5. Odlarens fraktandel och jordfrakt 68,67   76,25

6. Allmänna kostnader 108,24   102,96

Produktionskostnader sammanlagt 2301,34   2263,78

Produktionskostnader euro/ton 66,51 1)   53,27 2) 
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Risto Anttila

Risto Anttila från Hattula har 
investerat rätt kraftigt i dik-
ning, grundkalkning och 
maskiner. Enligt Risto måste 
odlaren alltid kunna rationali-
sera sina arbeten för att lön-
samheten skall kunna upp-
rätthållas. Han tycker att man 

Några tavastländska 
sockerbetsodlares syn på 

odlandet
Sockerbetsodlarna fun-
derar på hur man skulle 
kunna  rationalisera upp-
tagningen och transpor-
ten. Är det mest lönsamt 
att köra slut de gamla 
enradiga upptagarna, 
skaffa en ny en- eller 
flerradig maskin eller 
kanske gå in för en bo-
lagsmaskin? Eller skall 
man ge bort upptagning-
en åt en 6-radig entre-
penörsmaskin och på så 
sätt få tid över för annat 
arbete. Skall man fort-
sätta med transporterna 
enligt gammalt beprövat 
recept eller skulle man 
kunna få några fördelar 
med s.k. samtransport? 
Här följer tre tavastländ-
ska sockerbetsodlares 
tankar kring sockerbe-
tornas lönsamhet och 
hur man löser problem 
kring upptagning och 
transport.

inte skall gråta över gångna 
tider men det pris som odla-
ren idag får, inklusive stöden, 
inte mera får sjunka. Från 
sin över hundra hektar stora 
areal får han för 25 hektar 
sockerbetor ett större netto 
än från den övriga arealen, 
trots att gårdens spannmåls-
skördar är betydligt högre 
än medeltalet. Sockerbetor 
ger dock fyra gånger mera 
arbete än en spannmålshek-
tar. Senaste sommar var det 
mycket arbete med sorten 
Pursan. Han är ännu förar-
gad på alla vildbetor/blom-
stänglar, som han måste 
rensa bort – fem timmar per 
hektar extra handarbete mitt i 

hetaste sommarväder. Arbe-
tet kunde inte lämnas ogjort 
eftersom han är rädd för att 
få in vildbetor på sina fält. På 
dessa skiften har man odlat 
sockerbetor i över tjugo år 
och det tänker man fortsätta 
med, så man kan inte ge till-
träde åt vildbetan.

Risto ingår i en upptagar-
grupp, som består av sex od-
lare. ”En begagnad sexradig 
Kleine skaffades och man 
har varit nöjd med den. Kapi-
talkostnaderna för maskinen 
var då 5 000 mk/ha och man 
har inte haft några andra 
större kostnader än bräns-
lekostnaderna (50 l/ha). Var 

"Man har mera tid för den ekonomiska planeringen och för 
de sociala kontakterna", konstaterar Risto Anttila.

Heikki Väisänen
Sucros Ab
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och en tar själv upp sina be-
tor. Nu går det bara åt ett par 
tre dygn till upptagningen 
mot tre veckor tidigare".

Även transporterna har Ant-
tila rationaliserat genom en 
sammanslutning med 12 od-
lare. ”När man av Sucros fått 
en skördeuppskattning för 
varje odlare, kan man tillsam-
mans räkna ut hur många ton 
sockerbetor man kan levere-
ra till sockerbruket per dag. 
Senaste år var potten förde-
lad på alla kampanjdagar 
så, att varannan dag kördes 
två lass och varannan dag 
tre lass. Transporterna sköt-
tes av en lokal bilist enligt vår 
egen transportplan och den 
följdes med nästan ett lass 
och en dags noggrannhet. 
Det är lätt att underhandla 
med en bilist om man har ett 
jämnt leveransprogram och 
vi vet våra leveransdagar re-
dan tidigt på hösten. Själva 
har vi planerat en tre år lång 
löpande leveransturordning, 
där alla behandlas lika".

Risto önskar naturligtvis att 
sockerbetsodlingen skulle 
fortsätta. ”Långsiktiga spel-
regler, en EU-sockerregim 
för åtminstone 3–5 år framåt 
och nationella stödlösningar 
skulle vara välkomna för så-
väl nuvarande som nya odla-
re. Nya odlare tas emot med 
öppna armar och de borde få 
ordentligt tilltagna leverans-
rätter". Risto tycker att det 
sociala umgänget förbättrats 
genom maskinsamarbetet. 
Det blir tid över för familjen 
och kamrater. Risto önskar ett 
konstruktivt samarbete med 
alla parter och en fortsättning 
på sockerbetsodlingen.

Monikkala gård

Agrolog Aki Lintumäki och 
Louise Andersin-Lintumäki 
odlar Monikkala gård i Janak-
kala. Till familjen hör också 
fyra pojkar. Aki fungerar som 
ordförande för sockerbetsut-
skottet i Janakkala och hör till 
forskningsdelegationen vid 
Centralen för Sockerbets-
forskning.

Gårdens sockerbetsareal 
har under de senaste åren 
minskat till drygt 40 hektar, 
målsättningen är att öka sä-
kerheten och effektiviteten i 
odlingen. Därtill odlar gården 
höstvete, maltkorn, havre 
och vall. Andra hörnstenar i 
gårdsbruket, utöver åkern, 
är skogen, uthyrning av de 
gamla renoverade arbetar-
bostäderna, maskinentrepe-
nader och ett ridstall med en 
manege i full storlek. Louise, 
som sysslat med hästar hela 
sitt liv, höjer sin kompetens 
genom att utbilda sig i Ypäjä. 
Man följer med hur lönsam-

heten utvecklas och försöker 
öka effektiviteten. Gården har 
en anställd.

”Sockerbetan står ännu för 
kassaflödet in men man äter 
hela tiden på maskinkapita-
let. Eftersom man endast för 
ett år framåt med säkerhet 
vet hur åkerstöden ser ut, så 
utför man endast de nödvän-
diga maskinreparationerna 
och markförbättringarna. Det 
skall vara minst fem år långa 
lantbrukslösningar i EU för att 
få oss att investera.”

”Den senaste större investe-
ringen i sockerbetsodlingen 
var den för fyra säsonger se-
dan köpta Kleine SF 10 sock-
erbetsupptagaren. Vi är med 
i ett av sju sockerbetsodlare 
grundat maskinbolag, vars 
sockerbetsareal är ungefär 
300 ha och skiftena befin-
ner sig inom en radie som är 
under tio kilometer. Huvudre-
geln är att var och en själv tar 
upp sina betor, så att jordfas-
ta stenar, stolpar, mjuka plat-

Louise, Aki och de yngre pojkarna Patrik och Leo tillsam-
mans på Heppakerhos samling i  Monikkala gårds stall. 
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ser och stukplatser bäst blir 
beaktade. Delägarna hjälper 
vid behov till med trakto-
rer och släpvagnar för att ta 
hand om skörden så uppta-
garen effektivt kan utnyttjas 
och betorna föras till bra stuk-
platser. Egen körtur har man 
bara ett par dagar i veckan, 
så det blir tid över för annat 
arbete. Samarbetsviljan be-
tonas när föret blir sämre. 
Upptagningsperioden har 
inte blivit märkbart kortare 
men det sociala umgänget 
har ökat och erfarenheterna 
av samarbetet är positiva".

Gårdens sockerbetor för-
des, efter att sockerbruket 
i Turenki stängts, i två års 
tid med tåg till Säkylä. Man 
övergick till direkt biltransport 
eftersom frågan om uppsam-
lingstransporterna till tåglast-
ningsplatserna alltid var öp-
pen ända till kampanjstarten. 
Också den högre jordhalten 
i jämförelse med direkt trans-
port fick Aki att fundera ifall 
två gånger lastning har en 
höjande inverkan på jordhal-
ten. ”Det finns nog goda si-
dor med järnvägstransporter-
na, ty då får gården leverera 
stora mängder betor på en 
gång. Samtidigt får man kon-
kurrens på transporttaxorna. 
Nu har man tillsammans med 
fem husbönder kommit över-
ens med en bilist, som hela 
hösten i jämn takt kör allas 
betor med ett bytesflaksys-
tem. På så sätt har vi möjlig-
het att utnyttja renslastaren, 
som vi byggt, och lasta våra 
egna betor.”

I dagens läge är sockerbe-
tans produktionskostnader 
dubbelt så stora som stödet 

och för spannmål är stödet 
och förnödenhetskostna-
derna lika stora. Detta gör 
att sockerbetorna är mera 
riskkänsliga än t.ex. spann-
mål. Med dessa priser borde 
man alla år få över 35 ton per 
hektar för att få arbetslön och 
ränta på placerat kapital. På 
gården respekterar man tra-
ditioner men fortsättningen 
på sockerbetsodlingen be-
stäms nog av ekonomiska 
realiteter, trots den långa od-
lingshistorien. Husbondefol-
ket hoppas på en långsiktig 
lantbrukspolitik.

Pekka Vitie

Pekka Vitie från Lammela 
har odlat sockerbetor i eget 
namn i över 20 år. Han har 
ökat upp sin areal till 115 hek-
tar och sockerbetsarealen är 
38 hektar. Enbart på täckdik-
ning har han satsat nästan 
70 000 euro. Som exempel 
på maskininvesteringar kan 
nämnas en ny stor traktor och 
en 7 meter bred harv.

Enligt Pekka ger hans rybs och 

spannmål, trots satsningar, 
endast nollresultat. Resultatet 
görs med sockerbetorna. Ifall 
villkoren för sockerbetsodling-
en skulle hållas på nuvarande 
nivå, så skulle han vara beredd 
att öka sin sockerbetsareal så 
långt som leveransrätterna 
medger. Ifall priset sjunker så 
investerar han inte i någon 
utvidgning. Vitie är dock inte 
ännu motiverad att gå över till 
andra växter.

Pekka tröskar spannmål och 
rybs åt andra odlare men å 
andra sidan så köper han 
hälften av sin sockerbets-
upptagning. På så sätt ut-
jämnar han sitt investerings-
behov och sin arbetsinsats 
under hösten. Den del av 
sockerbetsarealen, som är 
på entreprenad, sköts av 
Pentti Haka med en Holmer-
upptagare. Maskinens höga 
vikt är enligt Pekka inget pro-
blem vid upptagningen. De 
enradiga maskinerna håller 
på att föråldras hos Vitie och 
man kommer att så småning-
om lämna bort dem. Trots att 

I Janakkala är upptagning med en 6-radig maskin en social 
händelse.
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hälften av betorna tas upp 
med en 6-radig maskin, görs 
sådden dock med en 7-ra-
dig kombisåmaskin. Upp-
tagningsförlusterna är enligt 
Pekka små men man måste 
vara noggrannare än normalt 
vid sådden.

För sockerbetstransportens 
del har man övergått till den 
transport, som organiseras 
av odlarägda Helppo Nos-
to Oy. Av den orsaken har 
transportkostnaderna för 
sockerbetsskörden för den 
158 km långa transporten till 
Salo sjunkit i jämförelse med 
föregående år. Dessutom har 
Helppo Nosto tillgång till en 
rensgrip. Husbonden kan då 
vid lastningen välja vilka be-
tor han vill få rensade.

I framtiden önskar Pekka ett 
långt sockeravtal med EU 
och att situationen i landet 
stabiliseras. Från odlarnas 
intresseorganisationer öns-
kar han sakkunniga och hår-
da förhandlare både när man 
förhandlar med såväl Sucros 
som med EU. Senaste tidens 
information från Sucros har 
enligt Pekkas åsikt förändrats 
på ett mycket negativt sätt. 
Han tycker, att man skulle 
behöva en positiv attityd från 
såväl odlarna som Sucros.n

Konsulenterna hade till upp-
gift att söka fram lämpliga 
provstukor. Varje maskin be-
hövde tre täckta stukor med 
jämn betkvalitet och som var 
så stora att man fick ett fullt 
lass (släp+ dragbil) av dem. 
Vi försökte finna stukor med 
högre jordhalt än tio procent. 
Man mätte lastningstiden för 
att kunna bestämma last-
ningseffektiviteten. För att 
kunna bestämma betspillet 
gjordes kontrollvägning av 
jorden. De första rensning-
arna gjordes på presenning. 
Jorden som lossade vägdes, 
varefter man tog ut fyra 70 
liter stora såar för att kunna 
fastställa betspillet. Dragbi-

Resultat från 
undersökning av 

renslastare

Målsättningen med un-
dersökningen var att 
mäta hurudan jordrens-
ningsförmåga de maski-
ner som konstruerats 
för ändamålet har, hur 
mycket spill det blir vid 
rensningen samt last-
nings- och rensningsef-
fektiviteten. I undersök-
ningen medverkade Ala-
Talkkari PK-400, Berta-
nis rensskopa, Kerttulas 
rensskopa, Thyregod 
TR-7 och Toftlund. Agro-
logstuderande Hannes 
Höykylä gjorde sitt slut-
arbete på undersökning-
en.

Ala-Talkkari PK-400.

Pentti Hoikkala, CfS
Hannes Höykälä
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len och släpvagnen vägdes 
skilt på bruket. Från varje flak 
tog man med brukets rypro 
åtta prover för att fastställa 
jordhalten.

Ala-Talkkari PK-400

Maskinen är ursprungligen 
planerad för rensning av stär-
kelsepotatis. För att kunna 
rensa sockerbetor hade man 
monterat in en mellanvägg, 
vars uppgift var att begränsa 
sockerbetsmassans rörelse. 
Man borde ytterligare ut-
veckla metoder att reglera 
mellanväggen, eftersom man 
var tvungen att montera bort 
den under lastningen. Själva 
rensningen sker med  fyra 
meter långa rensrullar, av 
vilka det finns sju stycken. 
Rullarnas rotationshastighet 
är 150 v/min. Rensningsef-
fekten ställs in hydrauliskt ge-
nom att ändra rensrullornas 
vinkel och genom att ändra 
både mellanväggen och den 
bakliggande reglageskivan. 
Drivkraften kommer från trak-
torn med hjälp av en kraftö-
verföringsaxel. Anordningens 
eget hydraulsystem med sina 
dubbelpumpar ger tillräckligt 
med drivkraft åt transporte-
levatorerna och hydraulcy-
lindrarna. De rensade sock-
erbetorna förs längs en åtta 
meter lång transportelevator 
till transportfordonet. Trans-
portelevatorn har endast en 
inställning för lastning och 
en för transport, så transport-
fordonet måste flyttas under 
lastningen.

Bertani FBS 1500

Rensaren påminner om en 
normal griplastare, där det i 

nedre delen av skopan finns 
rivande elevatorer, som får 
betmassan inne i skopan i rö-
relse. Betorna nöter mot var-
andra och mot elevatorerna 
och det får jorden att lossna. 
Renselevatorerna drivs av 
två hydraulmotorer.

Kerttulas rensskopa

Rensskopan bildar från sidan 

sett en åttkantig behållare. 
Vid lastningen öppnas lock-
et, varmed den fungerar som 
en normal skopa. När skopan 
fylls stängs locket varvid sko-
pan kan roteras med hjälp av 
en hydraulmotor. Då fungerar 
skopan som en renstrumma. 
När skopan töms öppnas 
locket och skopan fungerar 
som en normal skopa.

I Bertanis rensskopa sköter elevatorerna på sidan av sko-
pan om rensningen.
Bild Hannes Höykälä.

Bilden beskriver hur Kerttulas trumskopa fungerar.
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Thyregod TR-7

Detta är en dansk renslastare 
försedd med egen 86 kW 
stor motor. Rensningen sker 
med en stålvals. Det är möj-
ligt att styra maskinen med 
fjärrkontroll och då klarar en 
person av lastningen och det 
behövs ingen skild maskin-
förare. Servicen av maskinen 
går lätt tack vare central-
smörjningen. Renselevatorns 
rörelsemån är så stor att man 
kan lasta ett fordon utan att 
flytta det.

Toftlund

Detta är ursprungligen en 
dansk rensare, vars tillverk-
ningsrättigheter överförts till 
R. Laaksonen Oy. Från en 
lastningsbehållare förs sock-
erbetorna med hjälp av en 
kort elevatormatta till rens-
trumman, där den huvud-
sakliga rensningen skall ske. 
Vingarna som finns i trumman 
lyfter de rensade sockerbe-
torna till renselevatorn, som 
transporterar dem till fordonet 

som lastas. Från traktorn får 
man tillräckligt med kraft för 
att rotera trumman med hjälp 
av en kraftöverföringsaxel. 
Från traktorns hydraulik tar 
man även kraft till transportö-
rer och hydraulcylindrar.

 
Arbetseffektivitet

Lastningseffekterna för de 

olika maskinerna varierade 
mycket. När renslastare an-
vändes fördröjdes en aning 
lastningen på alla provplat-
ser. Detta påverkas av ma-
skinens renseffekt och lastar-
anordningens och stukans 
avstånd från bilen. Ifall t.ex. 
Thyregod skulle ha fyllts med 
en griplastare med en effekt 
på 136 ton/h, så skulle an-
vändningen av renslastaren 
inte  alls ha fördröjt lastningen 
av fordonet.

Spillet varierade mellan 0,66 
och 4,56 %. Maskinens rens-
effekt, sockerbetornas jord-
halt och storlek, stuknings-
tiden och lastningssättet 
inverkar på spill-%. På grund 
av att stukorna var olika är 
inte resultaten jämförbara 
med varandra. Thyregods 
stora spill, 4,6 procent, torde 
bero på ojämn fyllning. På-
fyllningsbehållaren hann bli 
tom, varvid fallet för betorna 
blev stort och det ökade spill-
mängden. I tidigare under-

Hos Thyregod sker rensningen med hjälp av skruvvalsar.
Bild Hannes Höykälä.

Hos Toftlund sköter en borstanläggning om att renstrum-
man hålls ren. 
Bild Hannes Höykälä.
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sökningar var spillet endast 
kring en procent.

Jordhalten i stukorna varie-
rade mellan 31,7 och 6,8 %. 
Man får inte placera maski-
nerna i rangordning utgå-
ende från de värden, som 
presenteras i tabellerna. An-
talet rensningar är alltför få 
och det finns ingen garanti 
att stukorna är av jämn kva-
litet. Rensningseffektiviteten 
påverkas, förutom av jordar-
ten, även av väderförhållan-
dena under upptagningen. 
De stora variationerna mel-

Spill-%

 Ala-Talkkari Bertani Kerttulaa Thyregod Toftlund
 PK-400 FBS 1500 skoprensare TR-7 

 1,0 1,4 0,7 4,6 2,1

Lastningskapacitet, ton/h
  Ala-Talkkari Bertani      Kerttula   Thyregod Toftlund
  PK-400 FBS 1500         skoprensare    TR-7 

Orensade betor 136 78 64 204 61 
Rensade betor 53 63 61 144 43 

Sockerbetornas jordhalt, procent

 Ala-Talkkari   Bertani      Kerttulas   Thyregod  Toftlund
 PK-400 FBS 1500      skoprensare          TR-7  

Stuka 1
Orensade 10,0 31,7 6,8 12,0  10,6 
Rensade 6,6 19,7 7,1 6,8  5,6 

Stuka 2
Orensade 15,1 7,1 9,3 8,9  10,0
Rensade 10,6 6,1 6,6 7,1  4,9

Stuka 3
Orensade 19,8 13,5 * 16,2  9,9 
Rensade 6,8 7,7 * 7,9  5,2 

* maskinhaveri

lan proven från de åtta olika 
provtagningsställena visar 
att stukorna var ojämna eller 
att sockerbetorna och myllan 
sorterats under lastningen.

Lönsamheten i last-
ningen
Om en lastare av Bertani-typ 
används effektivt av flere bi-
lister, så kan man lasta till och 
med 30 000 ton/år. I kalkylen 
har man använt 3 000 ton och 
15 000 ton som årlig mängd. 
När renslastaren får drivkraf-
ten direkt från lastaren föror-
sakar det inte extrakostnader 

(t.ex. användare + motor). I 
beräkningen har man använt 
jordreducering  från 13,5 till 
7, 7 %. Som restvärde använ-
de man 40 % och med den 
större användningsmängden 
var avskrivningstiden åtta år 
och med den mindre mäng-
den tio år. För beräkningen 
har använts kalkyleringspro-
grammet TTS-kone.

Lönsamheten i rens- 
ningen

Lönsamheten i rensningen är 
i första hand beroende av hur 
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effektivt rensaren används. 
Minskad jordprocent ökar 
jordersättningen och mins-
kar jordavgiften och kost-
naderna för jordfrakten. Det 
lilla betspillet, som förekom 
i rensningen, ökar en aning 
kostnaderna för rensningen. 
Från  diagrammet ser man 
från vilket transportavstånd 
man får ekonomisk nytta av 
rensningen. Nedre kurvan 
beskriver entreprenad, där 
man lastar 15 000 ton/år, 
restvärde är 0 euro och av-
skrivningstiden 6 år.n

Kostnadsbesparing vid rensning €/t
(Bertani)

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0 50 100 150 200 250

Transportavstånd km

€/t

30 000 t/år
15 000 t/år
Entreprenad
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Namn- och adressförteckning
SUCROS  AB
Huvudkontor och Salo bruk     24100 Salo (02) 77 421  
   fax (02) 774 2287 

Säkylä bruk  27800 Säkylä (02) 8397 4100

E-post: förnamn.släktnamn@danisco.com
Lantbruksdirektör Esko Lindstedt Salo bruk (02) 774 2202 
   0400 501 686

KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)
Åland Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
  22240 Hammarland 0400 224 143

Nystad region Matti Hento Arolantie 106 (02) 841 6961
  23500 Nystad 0400 222 546 
   fax (02) 841 6959

Salo region Antero Sorrola Kapteeninkatu 5 (02) 774 2327 
  24100 Salo 0400 223 395 

Salo region Pentti Suominen Maununtie 13 (02) 774 2221 
  31500 Koski Tl. 0400 22 3396 

Södra Nyland och Åboland Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
     10300 Karis 040 533 6497
   e-post:  
   staffan.eliasson@ 
   nsl.fi 
Tavastland och södra Nyland Heikki Salovaara Lavinto  (019) 739 560    
  12350 Turkhauta 0400 637 510 
   fax (019) 739 561

Tavastland och Nyland Heikki Väisänen Torppikulma 74 (03) 671 3803 
   13720 Parola 0400 416 992 
   fax (03) 671 3802

östra Finland Jaakko Heinola  Kettukivenkatu 15 (05) 678 9306
  53810 Villmanstrand 0400 207 064 
   fax (05) 453 0008 
   e-post:  
   jaakko.heinola@ 
   maaseutukeskus.fi

östra Finland Mauri Ruuth Taipaleentie 10 (015) 412 266  
     51130 Vanhamäki 0400 214 684 
   fax (015) 412 266

LÄNNEN  TEHTAAT  ABP    Lantbruksavdelning 27800 Säkylä (02) 8397 4600 
   fax (02) 8397 4622 

E-post:   förnamn.släktnamn@lannen.fi

Odlingsdirektör Pekka Kurri   (02) 8397 4601 
   0500 590 742

Odlingschef Timo Kaila  (02) 8397 4605  
   050 521 4605

Fältchef Timo Mäki  (02) 8397 4626  
   050 521 4626

Forskningsagrolog Heimo Holma  (02) 8397 4623  
   050 521 4623
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KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)
 Paavo Inkinen Plassinkulma (02) 8397 4627 
   27800 Säkylä hem (02) 867 1177
    050 521 4627

 Matti Perttu Harolantie 439 (02) 8397 4625
  27400 Kiukainen 050 521 4625

Österbotten, finska Matti Antila Könnintie 144 hem (06) 424 6722 
   60800 Ilmajoki 050 521 4624  
   Fax (06) 424 6723

Österbotten, svenska Jan-Erik Back  Österbottens Svenska kontor (06) 319 0206  
  Lantbrukssällskap 050 521 4628 
  Kauppapuistikko 16 D 
                                65100 Vasa 

Räpi försöksgård:   Huhdintie 32 B 
   27710 Köyliö

Förvaltare Hannu Uusi-Laurila (02) 554 1300 050 521 4604 

Fältmästare Aulis Hakala  (02) 554 1300
   0400 625 841

CENTRALEN FÖR SOCKERBETSFORSKNING Korvenkyläntie 201 (02) 770 8200  
 25170 Kotalato fax (02) 770 8282
E-post:  förnamn.släktnamn@danisco.com 

Direktör  Nils Lindroos  (02) 770 8201                 
   040 582 3202

Fröfrågor Marte Römer-Lindroos (02) 770 8215 
   040 773 9343

Kvalitet och gödsling  Matti Erjala   (02) 770 8202 
   040 773 2363       

Växtskydd Liisa Eronen   (02) 770 8210
   040 773 4323

Maskiner Pentti Hoikkala   (02) 770 8203
   040 773 5393  

Laboratoriet:
Kundbetjäning Niina Mettala-Virta  (02) 770 8236

Analystjänster Päivi Lamminen  (02) 770 8207
    040 773 2383

Laboratoriechef  Marja Pelo   040 773 6393

Sockerbetutskottets
ordförande Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
  23140 Hietamäki 0400 828 375
Sockerbetutskottes 
sekreterare Juha Peltola Simonkatu 6 0204 132 389
  00100 Helsingfors 040 553 3131
Orförande för sockerbetsodlarnas
delegation Ilkka Markkula Kirkkotie 96 (02) 538 8807
                                 28450 Vanha-Ulvila 0400 593 412 

ODLARNAS KONTAKTPERSONER 



Utrusta sockerbetorna
med vassa armbågar!

Betanal Progress- och Safari-programmet ger vassa armbågar åt sockerbetorna
i tävlan med ogräsen om växtutrymme, näring, vatten och ljus. Noggrannare
råd för ogräsbekämpning finns i den nya Få det att växa -handboken, som
kommer ut i februari.

Betanal®Progress SC
• mångsidig effekt
• användarvänlig
• skonsam mot odlingsväxterna
• ny 10 liters förpackning

Safari®
• effektivt och mångsidigt gram-medel
• utmärkt tankblandningskumpan
• lätt att hantera

Kom också ihåg Tillväxtprogrammets effektiva produkter
mot problemogräs:
• Agil för bekämpning av kvickrot
• Matrigon för bekämpning av tistel och molke


