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Som vanligt har den här växtsäsongen  
bjudit betodlarna på en mångfald över-

raskningar. Sådden och den tidiga plantut-
vecklingen var optimal, men hårda nattfroster 
och lokala åskregn ledde till omfattande om-
sådd. Den svala försommaren i kombination 
med rekordstor nederbörd i juli har resulterat i 
starkt varierande utgångslägen inför skörden. 
Där betorna undgått frostskador och kraf-
tiga regn ser situationen lovande ut, medan 
de utsatta områdena kan räkna med nedsatt 
skörd.

Vädret är alltid ett aktuellt diskussions- 
ämne. Den här sommaren har det i alla fall 

överskuggats av den sockerpolitiska debat-
ten. I mitten av juli avgav EU-kommissionen 
sina riktlinjer för att reformera unionens sock-
erpolitik. En månad tidigare hade innehållet 
i rapporten redan läckt ut och hunnit debat-
teras i massmedia.

Det var väntat, att förändringarnas vin- 
dar skulle bli starka för att tillmötesgå 

diskussionerna inom WTO och det avtal, som 
EU ingått med 49 utvecklingsländer om fri 
införsel av socker. Dessutom strävar man till 
att integrera sockerpolitiken med principerna 
i CAP-reformen, som genomfördes för ett år 
sedan.

Men ändå blev innehållet i förslaget en  
kalldusch för finländsk betodling. Kom-

missionen har utgått från att sänka sockerpro-
duktionen till en nivå, som motsvarar konsum-
tionen genom att sänka sockerkvoterna. Det 
är i och för sig ett logiskt resonemang, men 
man borde samtidigt beakta, om medlems-
landet bidrar till överproduktionen eller har ett 
underskott såsom i vårt fall.

Den stora stötestenen blir i alla fall den  
oerhört kraftiga sänkningen av riktpriset 

på socker och därmed av betpriset. Även om 
alla detaljer i prissättningen inte är klara, är 
det uppenbart, att med ett minimipris på be-

tor om drygt 27 euro per ton är det ytterst få 
av våra odlare, som får sina direkta odlings-
kostnader täckta. Visserligen föreslår kom-
missionen, att 60 procent av prisfallet skulle 
kompenseras, men ersättningen skulle inte få 
kopplas till produktionen och motiverar sålun-
da inte längre till specifik odling av betor. Det-
samma gäller det CAP-stöd, som nuvarande 
betareal kommer att erhålla år 2006.

En överraskning var också den snabba  
tidtabellen. Reformen föreslås starta in-

kommande vår, trots att det återstår ett år av 
den gamla regimperioden. Sannolikt blir den 
föreslagna tidtabellen fördröjd av praktiska 
orsaker.

Slutligen kom man med en passus om  
möjligheter att flytta sockerkvoter mellan 

länderna. Detaljerna kring det förfarandet är 
helt oklara. En egen landskvot har ansetts 
vara grundförutsättningen för finländsk bet-
odling. Den odlingen måste naturligtvis vara 
lönsam.
 

Fackpress och dagstidningar har ingåen- 
de refererat och diskuterat de aktuella 

sockerfrågorna. Vissa kritiska slutsatser har 
varit kortsiktiga och baserats på bristfällig 
information. Sammanhangen är komplice-
rade, det krävs stort kunnande för att förstå 
alla nyanser. I det här numret av Betfältet har 
vi publicerat en artikel skriven av professor 
Kyösti Raininko för att betodlarna skall kunna 
fördjupa sina insikter i den globala sockerpro-
blematiken.

Framtidsutsikterna för betodlingen i vårt  
land är kopplade såväl till besluten i Brys-

sel som till de egna lantbrukspolitiska avgö-
randena. I bägge fall krävs det positiva sig-
naler. Samtidigt hamnar vi att se om vårt eget 
hus och fundera på, hur produktionen av bet-
socker kan bli effektivare.

16.8.2000 Nils Lindroos

 

Sockerreformen kan bli problematisk 
för Finland
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Stora skillnader i sock-
erkvoterna
EU:s nuvarande sockerregim 
är i huvudsak redan nästan 
40 år gammal. Den har re-
formerats försiktigt med 5–6 
års mellanrum. Grunden för 
sockerregimen är de natio-
nella sockerkvoterna. De 
grundar sig i huvudsak på 
landets tidigare sockerpro-
duktion, men när kvoterna 
i tiden slogs fast, beaktade 
man även sockerkonsumtio-
nen i EU.
 
A-kvoten motsvarade un-
gefär den mängd socker, 

som säkert konsumerades, 
B-kvoten utgjorde en form 
av buffert. Det socker, som 
överskred kvoterna var s.k. 
C-socker. Innan de nya med-
lemsländerna anslöts var A-
kvoterna ungefär 11,9 milj. 
ton, B-kvoten 2,9 milj. ton och 
sockerkonsumtionen knappt 
13 milj. ton.

De största sockerproducen-
terna, Frankrike och Tysk-
land, innehar över hälften av 
hela kvoten. Frankrikes kvot 
är klart större än konsumtio-
nen men även Holland och 
Danmark har kvoter, som 
är märkbart större än deras 
sockerkonsumtion.

England, Portugal, Grekland 
och Finland har kvoter, som 
är klart mindre än konsumtio-
nen. Finlands kvot, 146 000 
ton, är sålunda endast unge-
fär 1 % av gamla EU:s sock-
erkvot. Den kvot de nya EU-
länderna får, knappt 3 milj. 
ton, motsvarar i stort kon-
sumtionen i dessa länder.

Exporten belastar inte 
EU:s budget
EU fastställer årligen sock-
rets interventionspris, i prakti-
ken det lägsta priset. Genom 
att från interventionspriset 
dra bort industrins beräk-
nade kostnader erhåller man 
ett grundpris, som odlaren 
får. EU finansierar exporten 

av kvotsockret med medel 
från en särskild sockerfond. 
Medel samlas in genom att 
industrin betalar produk-
tionsavgifter, som är 2 % av 
A-sockrets och nästan 40 % 
av B-sockrets pris. Industrin 
tar in 58 % av produktionsav-
gifterna av odlarna genom att 
sänka det pris man betalar 
för sockerbetan. Det på så 
sätt sänkta sockerbetspriset 
är ett minimipris, som sock-
erindustrin måste betala åt 
odlarna. Kommissionen har 
rätt att vid behov i viss mån 
minska på produktionskvo-
terna och höja produktions-
avgifterna.

Ett fel i dagens system är det, 
att även länder, som inte har 
överproduktion, är tvungna 
att betala för sockerexporten. 
Den finländska sockerbets-
odlaren har årligen finansie-
rat exporten med ungefär 5 
miljoner euro.

C-sockret är industrin tvung-
en att exportera ut från EU 
utan stöd. För det sockret har 
man kunnat betala 10–18 €/
ton sockerbetor. Med undan-
tag för denna variation har 
sockerpriset och sockerbets-
priset hållits på samma nivå 
redan i ett par årtionden.

EU:s sockerexport har redan 
länge irriterat de stora sock-
erproducenterna. Nu håller 

Sprid riktig information om 
sockret

Kyösti Raininko

Sockret har varit ett av 
sommarens diskussions-
ämnen i pressen. Orsaken 
är det förslag, som EU-
kommissionen gav och 
som skall utgöra grund 
för en reform av Unionens 
sockerregim. För att var 
och en sockerbetsodlare 
skall kunna sprida riktig 
information och korrigera 
ofta framförda, felaktiga 
uppfattningar, så är det 
på sin plats att repetera 
grundfakta om EU:s sock-
erregim och den inverkan, 
som en liberalisering av 
handeln har på socker-
marknaden.
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världshandelsorganisatio-
nen (WTO) på att godkänna 
Australiens, Brasiliens och 
Thailands klagomål om EU:s 
C-socker. Besvärsställarna 
anser att det finns ett inbyggt 
stöd för C-sockret i EU:s 
sockerregim, eftersom sock-
erindustrins fasta kostnader 
finns med i priset på A- och 
B-socker för den inre mark-
naden. Vad detta innebär i 
praktiken återstår att se. Åt-
minstone ökar det trycket på 
att minska sockerproduktio-
nen i EU.

Utvecklingsländerna 
drar nytta av EU:s sock-
erpolitik
Det produceras ungefär 135 
milj. ton socker i världen och 
EU:s andel av det är unge-
fär 16 %. Brasilien är den 
största sockerproducenten. 
Därefter följer EU, Indien, 
Kina, Förenta staterna, Thai-
land och Mexico. Produktion 
och konsumtion växer med 
knappt två procent per år. 
Produktionsökningen har 
skett endast i sockerrörslän-
derna. Man har inte låtit pro-
duktionen växa i EU och För-
enta staterna. I Ryssland och 
Ukraina har produktionen 
sjunkit klart efter sovjettiden.

Världshandeln med socker 
omfattar ungefär 45 milj. ton 
per år, av det är EU:s andel 
10–15 % eller med andra ord 
ungefär hälften av Brasiliens 
export. Australien och Thai-
land är båda nästan lika stora 
exportörer som EU.

Trots att EU är en stor socker-
exportör, så är EU också, ef-
ter Ryssland, den näst störs-
ta sockerimportören. Av EU:s 

2,5 milj. stora import kommer 
det mesta från Indien och 
de s.k. AKS-länderna, som 
är små öststater eller fattiga 
utvecklingsländer i Afrika 
och dem stöder EU genom 
att betala samma pris, som 
på den inre marknaden. Med 
världsmarknadspris skulle de 
inte kunna producera socker 
och de skulle inte ha råd att 
subventionera exporten. 
Även detta stöd, som behövs 
för exporten, räknar WTO in 
som EU-sockerstöd.

I början av detta årtionde 
kom EU överens med de 49 
fattigaste utvecklingslän-
derna om att stegvis frigöra 
importen från dem. De kan 
sålunda tävla på EU:s inre 
marknad på samma villkor. 
Dessa länder torde inte med 
egna krafter kunna öka sin 
produktion så speciellt myck-
et. Förutom brist på resurser 
hindrar dessutom naturför-
hållandena, främst bristen 
på vatten, en utvidgning av 
sockerrörsproduktionen. EU:s 
sockerproducenter är dock 
rädda för att det via dessa 
länder kan komma in socker 
i EU, som producerats någon 
annanstans. Sockerindustrin i 
Syd-Afrika skulle kunna grun-
da stora sockerplantager och 
fabriker i dessa länder.

Rörsocker eller betsocker
Det torde vara en allmän 
uppfattning att sockerröret är 
en mycket effektivare socker-
producent än sockerbetan. 
I verkligheten är skillnaden 
liten.

I EU producerar Belgien, Hol-
land, Österrike och Frankrike 
över 10 ton socker per hek-

tar. Till denna nivå når inte 
ett enda betydande socker-
rörsland. På små och effek-
tivt odlade områden, såsom 
Hawaii, producerar man 
dock över 15 ton per hektar. 
Vanligtvis stannar rörsocker-
skörden dock på 5–7 ton per 
hektar. Bland världens stora 
sockerproducenter behöver 
inte Finland med sin 5 ton/
ha skämmas. I skördejämfö-
relse med övriga Europa är 
inte sockerbetan alls sämre 
än våra övriga odlingsväx-
ter. Bland de gamla EU-län-
derna blir vi dock sist, Italien 
är dock bara en aning före 
oss. Bland de nya länderna 
hittar vi mera jämlikt sällskap. 
Många av dem har dock, vad 
naturförhållandena beträffar, 
bättre möjligheter att höja 
skördenivån än vi.

Sockerrörets konkurrenskraft 
i förhållande till sockerbetan 
grundar sig i första hand på 
att den odlas på stora planta-
ger i länder med låg kostnads-
nivå och där miljöskyddet inte 
höjer kostnaderna vare sig 
i odlingen eller i industrin. I 
Brasilien äger sockerbruken 
sockerplantager som är flere 
hundra, t.o.m. flere tusen hek-
tar stora. Även i Australien är 
odlingarna flere hundra hek-
tar stora. Bland de stora sock-
erproducenterna är det bara i 
Thailand, som sockerrör pro-
duceras på familjejordbruk, 
vanligtvis på 3–4 hektar stora 
odlingar. Trots att odlingen 
där är effektiv, har staten näs-
tan hela tiden varit tvungen att 
stöda den.

I några länder odlar man 
både sockerrör och socker-
betor. Det mest betydande 
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landet i denna kategori är 
USA, av de övriga kan Ja-
pan och Kina nämnas. Jäm-
förelser, som gjorts i Förenta 
staterna, visar att det inte är 
någon stor skillnad mellan 
sockerrör och sockerbeta 
ifråga om produktionskostna-
derna. I tider med dyr energi 
kan sockerrörsindustrin dra 
fördel av att man kan bränna 
sockerrörets pressavfall och 
få energi. Av sockerbetan får 
man istället snitsel, som kan 
användas som foder.

Brist på vatten är den vikti-
gaste produktionsbegrän-
sande faktorn i sockerrörs-
odlingen. Trots att sockerrö-
ret har en effektiv fotosyntes, 
så är den en stor vattenslö-
sare. För att producera ett 
kilo socker behöver den flera 
gånger mera vatten än sock-
erbetan. Med den mängd 
vatten, som en hektar sock-
errör behöver, så skulle man 
kunna odla flere hektar andra 
växter. När sockerrörspro-
duktionen ökar, så betyder 

det ofta att hungersnöden 
ökar i de av vattenbrist drab-
bade utvecklingsländerna.

Sockerbetan är bättre 
än sitt rykte
Sockerskörden per hektar 
sockerbeta har årligen ökat 
ungefär 50 kg. Detta trots att 
användningen av gödsel och 
växtskyddsmedel har minskat 
med hälften på trettio år. Trots 
det lever ryktet segt kvar att 

sockerbetan är intensivod-
lingens växt nummer ett. För 
att lyckas kräver nog sock-
erbetan yrkeskunskap men 
miljön belastar den inte mera 
än övrigt jordbruk. I motsats 
till andra odlingsväxter an-
vänder den näringsämnena 
i marken ända till senhösten 
så det blir mindre kvar, som 
kan utlakas av höstregnen 
och vårflödet.

Trots att sockerbetan odlas 
på endast 1,5 % av Finlands 
åkerareal, så är de årliga för-
säljningsintäkterna, ung. 70 
milj. €, över 15 % av växtod-
lingens totala försäljnings-
inkomster. De flesta socker-
betsodlare har specialiserat 
sig på växten. Den utgör den 
viktigaste inkomsten för näs-
tan 2 500 familjer. Sockerbe-
tan är också en betydande 
inkomstkälla för bilister inom 
odlingsområdet.

Sockerpriset
Sockerpriset har länge varit 
lågt på världsmarknaden, 
vitt socker kostar 200–250 
€/ton. Med detta pris täcker 

För att producera socker behöver sockerbetan under hälf-
ten av den vattenmängd som sockerrör behöver.

Transport  av sockerrör till bruket längst med Nilen. I bak-
grunden fält med sockerrör.
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man inte annat än de rörliga 
kostnaderna även i de mest 
gynnsamma förhållandena. 
Man har fått hjälp av relativt 
höga priser på hemmamark-
naden, som även i de stora 
producentländerna är 2–3 
gånger högre än världsmark-
nadspriset. Den inhemska 
prisnivån säkras med tullar 
och importavgifter.

Ifall producenterna skulle 
vara eniga, så kunde man 
med små begränsningar få 
balans mellan produktion 
och konsumtion och priserna 
att stiga. Frågan har nog dis-
kuterats men i praktiken har 
åtgärderna varit obetydliga. 
Sockerproduktionen är klart 
reglerad endast i EU, som 
man nu avkräver ytterligare 
åtgärder för att balansera 
världens sockermarknader.

De förslag som kommis-
sionen framfört angående 
sockerregimen behandlar 
inte alla jämlikt. Genom att 
minska kvoterna straffar man 
alla länder för överproduktio-
nen, även de som inte bidrar 
till den men varit tvungna att 
vara med och betala för den. 
När man tillika frångår A- och 
B-kvoterna och går över till 
bara en kvot, så betyder det 
att priset på sockerbetor i 
överproduktionsländerna, 
som har en stor B-kvot, sjun-

ker mindre än i de länder där 
B-kvoten är liten.

För de utvecklingsländer, 
som haft eller som lovats 
möjlighet att exportera sock-
er tullfritt till EU, kan prissänk-
ningen innebära att exporten 
blir olönsam och måste upp-
höra. Det stöd som EU lovat 
dessa länder för att effektive-
ra produktionen är tillsvidare 
bara löst tal. Därför motsätter 
de sig EU:s sockerreform 
och en fri världshandel.

Följderna av fri världs-
handel
Trots att fri handel med sock-
er skulle höja sockrets världs-
marknadspris, så skulle pri-
set i alla fall bli på en sådan 
nivå att de minst utvecklade 
länderna inte skulle kunna 
producera socker. Nyttan av 
liberaliseringen skulle tillfalla 
Australien och Brasilien, där 
man skulle öka produktionen 
genom att fälla regnskog i 
Amazonas.

Hur Thailand skulle klara sig 
i en fri konkurrens återstår att 
se. Trots att man skulle få ba-
lans mellan produktionen och 
konsumtionen, så kan man 
inte höja sockerpriset alltför 
högt. Det ser nog de konkur-
rerande sötningsmedlen, av 
stärkelse tillverkad sirap och 
konstgjorda sötningsmedel, till. 

Sockerkonsumtionen i de 
fattiga länderna sjunker ifall 
priserna stiger. I industri-
länderna är sockrets pris 
av liten betydelse. Sockrets 
andel i tillverkningskostna-
derna för choklad är 5–6 %, 
för bakelser 1–2 % och för 
läskedrycker 1–10 %. Vad 
försäljningspriset beträffar är 
inverkan ännu mycket min-
dre. En sänkning av produ-
centpriset med en tredjedel 
skulle knappast synas på bu-
tikshyllorna.

Fastän det inte skulle bli så 
stora förändringar i EU:s sock-
erregim som nu föreslagits 
och det dröjer länge tills 
världshandeln liberaliserats, 
så är det säkert att EU så 
småningom måste minska 
sockerproduktionen och 
sänka sockerpriset. Trots att 
vi skulle kunna bibehålla vår 
kvot och få en hygglig er-
sättning för prissänkningen, 
så måste vi hela tiden i ett 
hårdnande konkurrensläge 
förbättra våra skördar och 
hålla våra odlingskostnader i 
schack. Nuläget är nog inte 
unikt. Under historiens gång 
har man nog många gånger 
hotat att upphöra med sock-
erbetsodlingen.n
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Det är bara en fråga om att 
fatta beslut om när man tän-
ker ta skördepotentialen i an-
vändning. Man måste kunna 
göra de rätta besluten på alla 
plan - i politiken, industrin, 
forskningen och den prak-
tiska odlingen.

Framtiden för den finländska 
sockerbetsodlingen är sä-
kert beroende av hur väl vi 
lyckas säkra lönsamheten i 
odlingen under de närmaste 
åren. Sockerbetan har under 
hela sin historia varit en po-
litisk växt. Detta har kommit 
speciellt klart fram för oss 
odlare i sommar, när man 
försökt ändra sockerpolitiken 
så, att den enligt beslutsfat-
tarna bättre skulle passa 

Finland har ännu en stor 
skördepotential oanvänd

Matti Erjala
CfS

Sockerskördarna i Fin-
land skulle kunna vara 
1,6 gånger större än nu-
varande skördenivå, ifall 
man skulle trimma pro-
duktionsapparaten till en 
sådan nivå, som är möjlig 
med dagens kunnande. 
Vår nuvarande medel- 
skörd av polariserat sock-
er, ungefär 6 000 kg/ha 
(rotskörd*pol/100), skulle 
sålunda kunna höjas till    
9 500 kg per hektar inom 
utgången av år 2010.

in i den globala ekonomin. 
Grundbudskapet i reformen 
är, att vi borde effektivera 
produktionen så, att vi också 
i framtiden skall kunna odla 
sockerbetor i Finland.

Ett av de bästa sätten att 
höja effektiviteten är att höja 
skördarna närmare den inter-
nationella nivån. Det är helt 

Figur 3. De bästa odlarna är redan nu effektiva.

möjligt men odlarnas intresse 
att investera i en effektivare 
produktion kan vara mycket 
svag i dagens verksamhets-
miljö. Odlarna skulle behöva 
en sådan förändring i atmos-
fären, som skulle inspirera 
till att effektivera produktio-
nen – denna önskan är nog 
grundlös.
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Figur 1. Sockerskördens potential i Finland.

Åker
Åkern är ett grundelement 
ifråga om sockerbetans 
skörd. Ifall åkern är i skick 
så kan man ha höga skörde-
förväntningar oberoende av 
vädret – skördevariationerna 
blir små. Man har många 
gånger upprepat betydelsen 
av åkerns växtkraft i det mate-
rial, som Centralen för Sock-
erbetsforskning tagit fram 
från praktiska odlingar. Det 
behövs heller inga trollkons-
ter med vilka man kan för-
bättra växtkraften. Det enda 
som krävs är, att grundför-
bättringarna är gjorda – dik-

ning, kalkning och växtföljd. 
Receptet är mycket enkelt. 
De bästa odlarna har redan 
insett det. De får en fjärdedel 
högre skördar än odlarna i 
medeltal (Fig. 3). Dikning, 
kalkning och växtföljd är fak-
torer, som har en mycket po-
sitiv inverkan på markkemin, 
-fysiken och –biologin. Med 
hjälp av dem säkrar man 
tillgången på vatten, näring 
och syre för rötterna. Genom 
att maximera rötternas kapa-
citet säkrar man en stor sock-
erbetsskörd med god kvalitet 
i alla väderförhållanden.

Ifråga om dikning, kalkning 
och växtföljd är inte de fin-
ländska åkrarna nära på den 
nivå, som de skulle kunna 
vara. I figur 1 presenteras i 
siffervärden (kg/ha) vilken 
inverkan på sockerskörden 
i medeltal som man skulle 
få genom att grundförbättra 
åkern så, att den fyller upp-
ställda mål. Växtföljden har 
den allra största betydelsen, 
vilket lätt kan förstås, när 
man vet att monokultur med 
sockerbetor är mycket van-
lig i Finland. Den näst vikti-
gaste faktorn är kalkning av 
åkrarna. Inte heller detta är 
någon överraskning, ty för 
närvarande är pH-värdet i 
medeltal 6,4 på våra sock-
erbetsfält, vilket är långt från 
målsättningen (pH över 7,0). 
Dräneringens betydelse är 
minst, för i allmänhet är sock-
erbetsfälten redan nu rätt bra 
dränerade. I figuren ingår en 
s.k. växelverkande faktor, vil-
ket betyder att de moderna 
och krävande sorterna först 
kommer till sin rätt när fälten 
är i skick.

Odlingens placering
Sockerbetan reagerar myc-
ket kraftigt på jordarts- och 
väderfaktorer. Det är alldeles 
klart att val av jordart och od-
lingens geografiska placering 
inverkar på mängden socker 
per hektar, som man får från 
odlingen (Figur 1). Socker-
betan skall odlas på sådana 
områden och fält, som har 
den högsta skördepotentia-
len. I praktiken innebär det att 
sockerbetorna allt mer skulle 
odlas på de odlingssäkraste 
åkrarna. Framförallt är det 
icke torkkänsliga jordarter, 
som kommer ifråga. Bland 
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annat beroende på transport-
kostnaderna skulle odling-
arna placeras allt närmare 
sockerbruken. Det är dock en 
förutsättning att det finns ett 
tillräckligt stort odlingsintres-
se i närheten av bruket.

Odlingsteknik
Den odlingstekniska nivån är 
hög i Finland. Maskiner och 
anordningar är sakliga. Od-
lingsförnödenheterna (frö, 
gödsel och herbicider) är av 
toppklass och de används 
i huvudsak så, att man inte 
på grund av dem får skörde-
minskningar.

På den odlingstekniska si-

dan kan en minskning av 
stukningsförlusterna kanske 
i framtiden vara ett sätt (Fi-
gur 1) att höja vår skördenivå 
en aning. Detta torde betyda 
att man frångår stukning och 
istället övergår till lagring av 
sockerbetor i kontrollerade 
förhållanden. Upptagnings-
förlusterna minskar även i 
framtiden an efter som bet-
fälten och upptagarna för-
bättras (Figur 1).

Sorter och väder
Sockerbetssorterna utveck-
las hela tiden. De skapar hela 
tiden ny skördepotential. Vä-
derförhållandena har under 
senaste tiden utvecklats i 

en gynnsam riktning. Ifall ut-
vecklingen fortsätter framö-
ver på samma sätt ända till 
år 2010 så syns sorternas 
och vädrets inverkan i figur 
1.  Framställningen baserar 
sig på prof. Kyösti Raininkos 
beräkningar.

Sammandrag
Den outnyttjade skördepo-
tentialen är till största delen 
(85%) en jordartsfråga (Figur 
2). Resultatet är mycket na-
turligt, för sockerbetan växer 
på åkrar där bördigheten är 
av avgörande betydelse för 
skördens storlek.n

Figur 2. 
Fördelning av skördepotential.
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Man håller inget lager av 
sockerbetor på bruket, utan 
de levereras enligt det dagli-
ga behovet. Det är enbart fa-
briken som vet behovet och 
därför är det Sucros trans-
portbyråer, som håller hårt i 
trådarna, när det gäller styr-
ningen av betmassorna.

På sockerbruken kan situatio-
nen snabbt förändras så det 

Styrning av 
sockerbetstransporterna 2004

Antero Sorrola
Sucros Ab

Det är många inblandade 
parter med i betranspor-
terna till sockerbruken. 
Största delen av socker-
betstransporterna sker 
inom ramen för avtal, som 
gjorts upp mellan en od-
lare och en privat bilist. 
De s.k. transportringarna, 
som bildats under de se-
naste åren, levererar en 
anmärkningsvärt stor del 
av råvaran till betsockret. 
Dessutom transporterar 
SJ sockerbetor från Öst-
erbotten, Tavastland och 
Östra Finland. Alla järn-
vägstransporter är riktade 
till Säkylä bruk. Från Åland 
är båt/lastbilstransport det 
enda i praktiken möjliga 
alternativet. Sjötranspor-
terna av sockerbetorna 
går till Salo.

gäller att upprätthålla flexi-
bilitet i fråga om de dagliga 
leveranserna. Det är natur-
ligt, att man för små föränd-
ringar inte flyttar på sjö- och 
tågtransporterna. Men även 
för dem har man gjort för-
ändringar om behov funnits. 
Sammanlagt 10–15 % av den 
sockerbetsmängd, som bru-
ken använder, kommer som 
sjö- och landsvägstransport.

Principen och målsättningen 
är att behandla alla transport-
former jämlikt. Det må dock 
medges att framförallt sjö-
transporterna, men även till 
en del järnvägstransporter-
na, lever efter en annan rytm 
än de leveranser som sker 
med bil direkt från gårdarna 

till sockerbruken. Merparten 
av sockerbetorna, ungefär 
85–90 %, hämtas som direkt 
lastbilstransport från betkam-
panjens början till dess slut. 
Av denna mängd betor är 
5/6 sådana som transporte-
ras inom ramen för odlarnas 
transportlov och 1/6 kommer 
från de s.k. ”transportring-
arna.”

Transportringar
Ringarnas verksamhet ledde 
till diskussion bland odlarna 
senaste höst, så det vara värt 
att berätta lite mera om den-
na transportform. Ifråga om 
ringarna utgår man från tan-
ken att Sucros inte skilt över-
vakar transportturerna för de 
odlare, som är med i ringen. 

Största delen av betorna hämtas som direkt lastbilstran-
sport till bruket. Man håller inget lager av betor, utan de 
levereras enligt det dagliga behovet. 
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12 procent är många euro.
Under hösten kan du fatta många kloka beslut. Exempelvis
att vara snabb och smart så att du betalar 12 %*) mindre
för gödselmedlen i Sockerbeta-serien! Den här förmånen
får du endast när du beställer gödselmedlen före 15.10.
Försäkra dig om en god skörd nästa säsong genom att
skaffa beprövade inhemska gödselmedel i god tid!

Ju förr,
dess bättre!
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12%12%

*) Jämfört med köp i mars.
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Var och en odlare har, om 
han så önskar, rätt att grunda 
en ring under följande förut-
sättningar:

- En odlare eller en av dem 
befullmäktigad person är an-
svarig.
-Sockerbetsmängderna från 
alla i ringen medverkande 
odlare uppskattas utgående 
från Sucros skördeprogno-
ser.     
- 3 000 ton sockerbetor an-
ses vara minsta mängd. Den 
uppskattade mängden delas 
antingen per transportdag, 
en eller två transportveckor. 
Transportdagarna sprids så, 
att de under hela transport-
perioden infaller på veckans 
alla dagar (även på vecko-
sluten).
- Sucros transportbyrå över-
vakar inte från vem socker-
betorna kommer. Man förut-
sätter dock att en inbördes 

solidaritet förverkligas i form 
av en årlig transportturord-
ning.
- Ifall man är tvungen att 
ändra på grunderna för trans-
portplanen eller begränsa 
de dagliga transporterna, 
så berör det alla former av 
landsvägstransporter (även 
ringarna).
- Transportbyråerna under-
handlar enbart med ringar-
nas ansvarspersoner.
- Ifall sockerbetstransporter-
na inte fungerar enligt över-
enskommelse så kan man 
omedelbart gå tillbaka till 
odlarvisa transporter enligt 
den normala bokstavsgrupp-
indelningen
- Transportbyrån kontrolle-
rar att ringens transportlov 
fullföljs genom att följa med 
vågprotokollen, där man gör 
sammandrag.
- När transportringar grun-
das så är det bra att göra 

upp skriftliga spelregler och 
att varje deltagare bekräftar 
dem med sin namnteckning.

Genom att följa de ovan-
nämnda spelreglerna så 
fungerar transporterna i ring-
en. Samtidigt för man flexibi-
litet i planeringen av upptag-
ningarna och transporterna. 
Man skall dock komma ihåg 
att en bilist som ”på heltid” 
kör betor också kan vara flex-
ibel i sin körplanering, trots 
att det sker inom ramen för 
de enskilda transportloven 
och under överinseende av 
transportbyrån.

Odlarnas attityder har under 
de senaste åren förändrats 
på ett glädjande sätt. Man 
tillåter utan större protester 
bilisten att rationalisera trans-
portrutterna, trots att det kan 
leda till några dagars fram-
skjutning av transporterna.n
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Den största investeringen och 
förändringen i Säkylä i år är 
att man bygger om alla hinder 
för höga fordon så att de mot-
svarar de krav, som dagens 
fordonspark ställer. Vad lands-
vägsvågarna beträffar har 
taket redan nu varit tillräckligt 
högt och nu har vi ökat höjden 
på provtagningen och prov-
tvätten. Båda provtagningarna 
har även flyttats i samma kör-
linje.

Förändringar på 
mottagningsområdet i Säkylä

Markku Haikkonen
Sucros Ab

Höjningen av vattenlossningen på gång.

Provtvätten har redan höjts och provtagningen installeras.

Vid vattenlossningen har även rörsystemet 
och styrenheten ändrats för att få tillräck-
lig höjd. Höjden vid mottagningen är nu 4,2 
meter över hela linjen och balkhöjden hos 
fordonen kan vara 4,1 meter. Genom denna 
lösning är det nu möjligt att höja balkarna på 
fordonen så att inte betorna faller bort vid 
provtagningen.

Mottagningsplanen och 
dess funktioner
- Man skall köra sakta på om-
rådet, såväl till vågen som till 
provtagningen och lassning-
en, eftersom där även rör sig 
fotgängare och arbetsmaski-
ner.
- Turordningen skall följas och 
man måste lämna tillräckligt 
utrymme på området för ka-
settfordonen.
- Man skall se till att det alltid 
finns tillräckligt med fordon 
vid vattenlossningen. På loss-

ningsplatsen är det förbjudet att gå bakom 
fordonen, utan bakgaveln måste öppnas från 
sidan. Det är mycket farligt att öppna bakga-
veln bakifrån. Man kommer att se till att lass, 
där bakgaveln öppnas bakifrån inte får los-
sas. På grund av det ovan anförda är det skäl 
att kontrollera sitt flak och göra de nödvän-
diga förändringarna i tid.n
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Försöksserien (år 2000–
2003) har varit en inlärnings-
process, där man gått framåt 
med små steg. Först efter det 
fjärde försöksåret är vi nära 
det tekniska utförande, som 
möjliggör en lagring med allt 
mindre lagringsförluster.

I ljuset av försöksresultaten 
verkar det uppenbart, att 
man i framtiden, i stället för 
den traditionella lagringen i 
stuka, åtminstone delvis skul-
le kunna övergå till lagring i 
kontrollerbara förhållanden.

Stukningstekniken är 
utforskad
Stukningstekniken för sock-
erbetor har undersökts näs-
tan under hela den tid, som 
Centralen för Sockerbets-
forskning existerat – ibland 
intensivare och ibland mindre 
intensivt. Stukningsförluster 
är oundvikliga. Sockerbetans 
socker förbrukas av bl.a. and-
ningen, tillväxten (dåligt blas-
tade betor), sockerspjälkning 

till en blandning av druv- och 
fruktsocker (invertsocker), 
bakterier och svampar. I 
stukningsförsök från 1989 
till 2000 (29 försök) konsta-
terade man, att förlusterna i 
en väl skött stuka i medeltal 
var 4,9 %. Stukningstiden var 
då i medeltal i dessa försök 
47 dygn. Stukorna gjordes i 
medlet av oktober och öpp-
nades i början av december. 
Uträknat per dygn i stuka så 
minskade mängden socker 
i stukan med 0,104 %. Stor-
leksordningen är densamma 
som bl.a. i England på 1960- 
och 1970-talet gjorda försök 
(0,1 %/dygn). I litteraturen 
hittar man exempel på myck-
et större dagsförluster. Till 
exempel i Irland var förlus-
terna i en försöksserie 0,25 
%/dygn.

Bättre hållbarhet genom 
lagring
Erfarenheter från stuknings-
försök och praktisk stukning 
har redan länge klart visat att 
den nuvarande lagringstek-
niken endast lämpar sig för 
kortvarig lagring, från mitten 
av oktober till mitten av de-
cember. Det krävs dock nya 
idér för att kunna förlänga 
lagringstiden och –hållbar-
heten. Som en idébank fung-

Framsteg i utvecklandet 
av lagringstekniken för 

sockerbetor
Matti Erjala

CfS

I fyra års tid har Centralen 
för Sockerbetsforskning 
utvecklat lagringstekniken 
för sockerbetor enligt en 
modell, som används för 
lagring av potatis.

erade potatisen, hos vilken 
man väsentligt har kunnat 
öka hållbarheten genom att 
övergå från stukning till kon-
trollerad lagring. Från allra 
första början har man utgått 
från, att lösningen för socker-
betorna skall vara billigare än 
för potatisen.

Ända från hösten 2000 har 
det på Centralen för Socker-
betsforskning pågått en för-
söksserie kring lagringstek-
nik. Målsättningen har varit 
att utveckla lagringstekniken, 
förlänga stukningsperioden, 
samt att förbättra socker-
betornas hållbarhet. Den 
övergripande målsättningen 
har varit att förbättra konkur-
renskraften för de finländska 
sockerbetsodlarna och den 
finländska sockerindustrin.

Stukningens två huvudprinci-
per är mycket enkla: 1. Sock-
erbetan får inte frysa i stu-
kan, 2. Sockerbetan får inte 
bli varm i stukan. Den bästa 
temperaturen är ungefär den-
samma som i ett kylskåp. På 
grund av vårt nordliga läge 
har vi världens bästa förut-
sättningar att uppnå detta.

Försöksarrangemang
Försöksstukan har varit en 
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rätvinklig plansilo (6 m*12 
m), i vilken man placerat 90 
ton sockerbetor. Som väggar 
i plansilon fungerar stora fyr-
kantsbalar i två lager. Under 
balarna placerades lastpal-
lar. I bottnen av stukan pla-
cerades ventilationsrör enligt 
figur 2. Under år 2002 och 
2003 användes ett luftcirku-
lationssystem, som möjliggör 
att man även under en köld-
period kan lufta lagret. Åren 
2000 och 2001 användes ett 
system, som bara använde 
uteluften, vilket innebar att 
man inte kunde lufta betorna 
när det var minusgrader ute, 
trots att det fanns behov av 
det. 

Lagret fylldes med en grip-
lastare ända upp till balarnas 
övre kant. Övre delen av stu-
kan var format som ett åstak. 
I åsen placerades det övre 
ventilationsröret, vilket var 
ett likadant avloppsrör, som 
användes i stukans botten. 
Betorna täcktes med en skot-
tepresenning vars kanter fick 
falla ner över balarna. Båda 
ändorna på det övre venti-
lationsröret fördes genom 
presenningen. Utanpå skot-
tepresenningen bredde man 
ut ung. 10 cm stuktorv, när 

Figur 2. Stukans ventilationssystem.

de hårda frosterna började 
komma.

I lagret placerades givare på 
kritiska ställen (i mitten och 
på ytan). Medeltalet för de 
uppmätta värdena gav sedan 
en impuls till fläkten, när det 
fanns behov av ventilation. I 
den centrala vädringskana-
len placerades en säkerhets-
givare, som övervakade att 
inte minusgradig luft, t.ex. på 
grund av något tekniskt fel i 
apparaturen, kunde blåsas i 
stukan.

Uppmuntrande resultat
Under försökstiden har vår 
lagringsteknik hela tiden ut-

vecklats genom försök och 
misstag. Först år 2003 hade 
vi tillgång till sådan teknik, 
som enligt vår åsikt redan är 
nära det mål man kan nå upp 
till. Vi har gjort framsteg på 
alla delområden – skydd av 
sockerbetorna och optimal 
ventilation. I denna artikel 
behandlas endast det sista 
försöket, där det tekniska för-
verkligandet är bäst. 

Försöket grundades den 
15.10. 2003 och avslutades 
den 25.2. 2004 (133 dygn 
lagringstid). I figur 1 pre-
senteras försöksresultaten 
grafiskt. Den röda linjen visar 
sockerförlusten i en traditio-
nell stuka under 47 dygn (4,9 
%). Den fungerar som mäta-
re. Den blå linjen visar lång-
tidslagringens inverkan på 
sockerbetornas lagringsdug-
lighet. Man antar att förluster-
na står i direkt proportion till 
lagringstiden. Det finns goda 
motiveringar till det, ty bl.a. 
prof. A.P. Draycott i England 
har i sina undersökningar vi-
sat att stukningsförlusterna 
är direkt proportionella till 
temperatursumman i stukan. 

Figur 1. Vid kontrollerade förhållanden förvaras betorna 
bättre.
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I lagret hölls temperaturen 
konstant under hela stuk-
ningstiden (medeltal +3,4 
oC), så man kan väl anta att 
förhållandet är direkt propor-
tionellt. Figuren visar att man 
med den nya stukningstekni-
ken kan förbättra sockerbe-
tornas hållbarhet i förhållande 
till den nuvarande tekniken. 
Resultat visar att sockerbe-
torna hållit sig lika bra i 77 
dygn med hjälp av den nya 
tekniken, som med traditio-
nell stukning i 47 dagar. Som 
ett exempel kan nämnas att 
förlusterna med traditionell 
lagring den 1 december var 
4,9 % men motsvarande nivå 
med den nya lagringstiden 
uppnåddes först den 31 de-

cember – sockerbetornas 
lagringshållbarhet hade kun-
nat förlängas med ungefär 
en månad. I långtidslag-
ringen var sockerförlusterna 
0,064 %/dygn, som är ett av 
de bästa resultaten under 
hela stukningsförsöksseriens 
historia. Resultaten berättar 
att lagringsförlusterna efter 
47 dygn skulle vara endast 3 
% (47 dygn *0,064 %/dygn= 
3,0%). Man måste komma 
ihåg, att det bara är fråga om 
resultat från ett försök. Man 
måste förhålla sig med en 
viss reservation till resultatet. 
En faktor som ytterligare ökar 
osäkerheten är, att invert-
sockermängden i sockerbe-
tan steg under lagringsperio-

den (133 dygn med 0,267 %-
enheter, utgångsnivå 0,059 
%).

Ökningen av invertsockret är 
problematiskt såtillvida, att 
det ger upphov till fel i mät-
ningen av sockerhalten och 
förorsakar problem i industri-
processen. I detta samman-
hang är det skäl att komma 
ihåg att det även i normalt 
stukade (47 dygn) sockerbe-
tor efter stukningssäsongen 
i medeltal finns 0,2 % invert-
socker.

Mera resurser för forsk-
ning kring lagring
Vi är dock övertygade om 
att det i många avseenden 
går att förbättra lagringshåll-
barheten hos sockerbetan. 
Redan denna höst satsar vi 
mera resurser för att forska i 
frågan. I början av septem-
ber börjar lantbruksteknolo-
gistuderande Anneli Kymä-
läinen göra sin progradu -un-
dersökning i ämnet. På hen-
nes ansvar är optimering av 
lagerstorleken, material och 
ventilation, så att vi skall kun-
na ge klara råd åt odlarna hur 
lagringen tekniskt sett skall 
förverkligas. Utgångspunk-
ten är hela tiden att skapa ett 
mervärde för sockerbetan.n

Betorna i försöksstukan har förvarats väl. Stukan 
tömdes 25.2.2004.
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Innan man påbörjar upptag-
ningen är det bra att kontrol-
lera följande saker:
- stukningen
- upptagarens skick och   
 service

Förberedelser inför 
upptagningssäsongen

Pentti Hoikkala
CfS

Tillväxtprognosen lovar 
en bättre skörd än i fjol, 
så det är skäl att se till att 
stukplatserna är tillräckligt 
stora. På grund av glesare 
bestånd är sockerbetorna 
också större än senaste 
år. På grund av olika vä-
derlek kan dock variatio-
nerna vara betydande. 
En grundlig genomgång 
och service av upptaga-
ren ger säkerhet och ef-
fektivitet i upptagningen. 
Upptagningskapaciteten 
måste ställas i relation 
till den areal, som skall 
tas upp, så att man, ifall 
vädret är ogynnsamt, kan 
hålla paus någon dag i 
upptagningen. På så sätt 
undviker man att jordhal-
terna stiger och man sko-
nar markstrukturen. Även 
under svåra upptagnings-
förhållanden måste jord-
halten bli under 30,1 %. 
Enligt branschavtalet blir 
jordavgiften 2,5 gånger 
högre ifall sockerbetslas-
sets jordhalt är t.ex. 32 %, 
vilket betyder att den blir 
10,05 €/ton. 

- tidpunkten när upptag-  
 ningen skall börja
- reservdelssituationen
- minskning av upptag-  
 ningsförlusterna
- upptagning i svåra förhål- 
 landen
- säkerheten.

Stukning
Stukplatsen måste finnas vid 
en bärande väg och bottnen 
måste vara jämn och hård. 
Stukan får inte placeras un-
der en el- eller telefonlinje. 
Avståndet till en högspän-
ningslinje måste vara minst 
20 meter. Transportfordonen 
måste ha en tillräckligt stor 
svängplats eller en T-kors-
ning. Beroende på huvudvä-
gens bredd kan det hända att 
en 6 meter bred vägtrumma 
är alltför smal för en fordons-
kombination. Upptagna betor 

får inte frysa utan man måste 
i tid se till, att man har tillräck-
ligt med täckmaterial hemma 
med tanke på överraskande 
froster. Noggrannare infor-
mation om stukningen hittar 
man i handboken om stuk-
ning och i branschavtalet.

Service av upptagaren
Det lönar sig att genast efter 
säsongen se över upptaga-
ren. Då är ännu alla fel och 
brister i färskt minne. Alla har 
dock inte tillgång till lämpliga 
och varma serviceutrymmen 
och då görs underhållet strax 
före säsongen.

Man börjar med att granska 
ramen. Man undersöker ram-
balkarna och svetsfogarna 
med tanke på sprickor. Even-
tuella sprickor slipas upp 
ordentligt och svetsas. Vid 

Reparerade sprickor på rensverkets sidovägg.



20 - Betfältet 3/2004

behov förstärker man med 
extra stöd för att förhindra ny 
sprickbildning.

Ifråga om smörjningen av 
lager följer man tillverkarens 
rekommendationer. Dagliga 
smörjpunkter är elevatorer-
nas ändhjul. Lagren smörjas 
alltid efter att man tvättat med 
högtrycksspruta. Skicket kan 
kontrolleras  genom att lyfta 
axeln med t.ex. ett däckjärn, 
samtidigt granskar man la-
gerbockens fastsättning. Det 
lönar sig att byta ut slitna la-
ger i tid, för i värsta fall kan ett 
lagerhaveri avbryta upptag-
ningen för många timmar.

Livslängden på kraftöver-
föringsaxlarnas ledkors 
förlängs om teleskoprören 
smörjas ordentligt och om 
skydden är i skick. Ledkor-
sen smörjas och slitna kors 
byts ut mot nya.

Vinkelväxlarnas oljenivå 
skall kontrolleras dagligen. 
På grund av de små olje-
mängderna lönar det sig att 
byta oljan årligen. På så sätt 
avlägsnas även det vatten 
som trängt in vid tvättningen 
och eventuellt metallspån, 
vilket leder till att livslängden 
ökar.

Kugghjul och kedjor gran-
skas. Ifall kugghjulens tänder 
är så slitna, att bara piggar 
återstår, skall de bytas ut. 
När kugghjulen byts lönar 
det sig också att tillika byta 
ut kedjorna som löpt på dem. 
Till smörjning av kedjorna 
används en lämpligt seg olja 
(SAE 30), som tränger in i le-
derna. Kedspänningen kon-
trolleras. Uttöjda, rostiga och 

glaserade kedjor byts ut.

Säkerhetskopplingarna kon-
trolleras för att undvika över-
belastning, som leder till ha-
verier. 

Ställskruvarna oljas så, att 
inställningarna kan ändras 
med förhållandena.

Förblastarens uppgift är att 
avlägsna överlopps växtres-
ter, som kan försvåra exakt-
blastarens och billens funk-
tion. Knivbetten vässer man 
och nerslitna rensgummin 
förnyas. Hos förrensare av 
slåtterkrosstyp kontrolleras 
bettens skick. När man byter 
ut ett söndrigt bett skall man 
även byta ut bettet mittemot 
för att förhindra att vibrationer 
uppstår. Det kan också vara 
bra att granska slitdelarna på 
den skruv, som för blasten i 
sidled, ifall metallytorna be-
rör varandra.

Exaktblastarens bett skall 
vässas. Man skall alltid ha 
med färdigt vassa reservbett 
på maskinen så att stoppet, 
om ett bett brister, blir så kort 
som möjligt. Med blastare på 
avkännarhjulet måste man se 
till, att kedjan mellan avkän-
narhjulet och drivhjulet är till-
räckligt spänd, så att det inte 
i något skede uppstår knyck-
ande rörelser. Vassa tänder 
på avkännarhjulet hjälper till 
att hålla högt växande betor 
upprätta under blastningen. 
Hos blastare, där istället för 
avkännarhjul, knivens läge 
styrs av fingrar, så lönar det 
sig att kontrollera att blastar-
na inte är brutna utan, att alla 
fingrar är lika långt från blas-
tarkniven. Hos tallriksblastare 

skall slitna tallrikar bytas ut.

Radrensarens uppgift är att 
avlägsna löst växtmaterial 
från den rad som tas upp, så 
att billens och rensverkets 
funktion förbättras. Brustna 
batonger förnyas. Ifall alla 
batonger måste förnyas, så 
lönar det sig att fundera på 
om man borde ersätta dem 
med borstelement.

Det lönar sig att fästa särskild 
uppmärksamhet vid billens 
skick. I upptagningsförlust-
undersökningarna har upp-
tagning under svåra förhål-
landen med en sliten bill gett 
de största upptagningsför-
lusterna. I början av upptag-
ningssäsongen är marken 
ofta mycket hård och torr, 
varför det lönar sig att börja 
med en ny bill. När man by-
ter bill lönar det sig att kon-
trollera att inte de rundjärn, 
som styr betan har brutits ur 
sitt läge och att billen fritt kan 
röra sig i sidled.

Elevatorerna får inte spän-
nas för mycket. Livstiden 
minskar hos en alltför spänd 
elevator och stenar gör större 
skada. Ofta ser man elevato-
rer, där spänningen endast 
hänger på fjädrarna trots 
att anordningen har gräns-
skruvar, som skall förhindra 
alltför hård spänning. Om 
elevatorerna hela tiden bris-
ter, så är det ett tecken på att 
de är slutslitna och då skall 
de bytas ut. Samtidigt skall 
man även byta ut drag- och 
ändhjulen. Elevatorer med 
gummiförsedda och tandade 
kanter är ofta mycket långli-
vade. Det blir aktuellt med 
byte ifall elevatorn brister 
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eller ifall många tänder efter 
varandra skadas.

Roulettens slitage och si-
doväggarnas skick kontrol-
leras.

Upptagningstidpunkten
Transporttidtabeller, socker-
betsareal, upptagningskapa-
citet, betfältets läge och vä-
derprognoserna bestämmer 
när man skall påbörja upp-
tagningen. I södra delarna av 
landet kan man i allmänhet 
fortsätta med upptagningen 
hela oktober. I de nordligaste 
delarna börjar redan medlet 
av oktober vara en kritisk tid.

Upptagningsordningen
Till först tar man upp de skif-
ten, som är känsliga för regn 
och där jordarten är seg lera. 
Bärande åkrar, där regn inte 
förorsakar upptagningspro-
blem, samt omsådda skiften 
lämnar man till sist. Till stuk-
ning lämnar man sådana 
skiften där man är säker på 
att få upp rena, ostötta och 
välblastade sockerbetor. 
Ifall upptagningskapaciteten 
förutsätter att man tar upp i 
mörker med hjälp av arbets-
belysning, så lönar det sig att 
lämna de minsta skiftena och 
öppningarna till dagtid och 
flytta till skiften med längre 
rader under den mörka tiden. 
På så sätt undviker man upp-
tagningsförluster på grund 
av körfel och underlättar livet 
för föraren. Ifall man använ-
der gemensamma maskiner 
eller entreprenör så lönar det 
sig att komma överens om 
spelreglerna för körordning-
en för att undvika gräl. Ifall 
det förekommer betnematod 
på åkern, kan det vara bra 

att ändra på körordningen, 
för att undvika att smittan 
sprids.

Reservdelssituationen
Reservdelssituationen är 
svår för sådana maskiner, 
som inte längre tillverkas el-
ler ifall det finns bara några 
exemplar av maskinen i lan-
det. Ifall maskinen går sön-
der kan det innebära flere 
dagars stopp i upptagandet. 
Följande reservdelar borde 
man ha i lager:
- blastningsknivar
- bett till förblastaren
- lager (av de vanligaste di- 
 mensionerna)
- kors till kraftöverförings- 
 axlar
- billar med fästbultar
- kedjor med skarvar.

Minskning av upptag-
ningsförluster
Genom att ställa in maskinen 
kan man inverka på storleken 
av upptagningsförlusterna. 
När man gör inställningar 
skulle det vara bra att ha en 

hjälpförare så, att man själv 
kan se hur maskinen fung-
erar under upptagning.

Förblastaren ställs in efter 
de högst växande socker-
betorna, ty förblastaren får 
inte skära bort en enda bit 
av betnacken. Rotationshas-
tigheten justeras så, att ex-
aktblastaren har så ren miljö 
som möjligt att arbeta i. 

Blastningsknivens vinkel skall 
vara parallell med markytan 
när den är på arbetshöjd. I 
längdriktning är inställningen 
rätt, om kniven börjar skära, 
när avkännarhjulet är mitt på 
betan. Avståndet mellan kni-
ven och avkännarhjulet eller 
avkännarfingrarna skall vara 
sådant, att betklacken helt 
skärs bort och att det inte 
blir någon blast kvar. Grov-
inställningen är 10–15 mm. 
Överblastning skall undvi-
kas, för om blastningen ökar 
med en centimeter så ökar 
skördeförlusterna med 5–10 
%. Körhastigheten och högt 

Renstrummans söndriga borstelement måste repareras, 
för att kunna hålla spillet i styr.  
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växande betor bestämmer 
spänningen på belastnings-
fjädern.

Radrensarens höjd från 
markytan är rätt inställd när 
den stillastående gräver en 
1–2 cm djup grop i marken. 
Ifall batongerna fäller högt 
växande sockerbetor och 
radrensaren inte kan flyttas 
i sidled så, att batongerna 
skulle träffa mitt på betan, så 
måste man lyfta radrensa-
ren.

Billinställningen beror myc-
ket på vilken jordart det är 
fråga om. Om det börjar 
komma brustna betor i bet-
behållaren, så är det ett teck-
en på antingen för lågt ställd 
bill, en sliten bill eller för hög 
körhastighet. En ökning av 
upptagningsdjupet belas-
tar rensverket. Man måste 
hela tiden följa med billens 
funktion under upptagnings-
säsongen. Genom att följa 
med betorna, som kommer 
till bunkern, kan man genast 
upptäcka fel i billfunktionen. 
Ifall rotspetsen saknas på var 
tionde beta, så har det kun-
nat bli  2 000–3 000 kg betor 
kvar i marken.

Rensverkets renseffekt reg-
leras i allmänhet genom att 
reglera rotationshastigheten 
eller fördröja sockerbetornas 

gång med olika hinder eller 
genom att ändra rensrullar-
nas stigning. Renseffekten 
ställs alltid så, att de motsva-
rar förhållandena. I maskiner 
med rouletthjul kan man höja 
sidoväggen i rouletten och 
på så sätt avlägsnas lerko-
korna före renstrumman. Ef-
tersom en ren och oskadad 
sockerbeta är bäst att stuka 
och jordavgiften försämrar 
lönsamheten i sockerbets-
odlingen, så lönar det sig att 
försöka få så rena betor som 
möjligt ifall det inte orimligt 
ökar upptagningsförlusterna 
och skadar betorna. I svåra 
förhållanden försämras rens-
trummans effekt och då är 
det bra att med jämna mel-
lanrum putsa renstrumman 
så att man kan hålla jordpro-
centen i schack.

Om man använder entrepre-
nör måste man på förhand, 
innan upptagningen börjar, 
komma överens om önskad 
kvalitet på arbetet. Menings-
skiljaktigheter om kvaliteten 
på upptagningsarbetet kan 
ge upphov till onödigt miss-
nöje och omöjliggöra ett lön-
samt maskinsamarbete.

Upptagning i svåra för-
hållanden
När vi har två relativt torra sä-
songer bakom oss är det skäl 
att förbereda sig på sämre 

förhållanden. Om hösten kan 
förhållandena vara nyckfulla 
och ett litet regn kan försvåra 
framkomligheten för äldre 
maskiner med små hjul. För 
att säkert komma fram lönar 
det sig att undersöka bredd-
ningshjulens skick eller förse 
upptagaren med bredare 
däck för att minska yttrycket. 
Det är också skäl att kontrol-
lera generatorns kapacitet 
och att det finns tillräckligt 
med arbetsljus på traktorn/
upptagaren. Eftersom regn 
kan minska upptagnings-
mängderna, så måste man 
kanske förlänga arbetsdagen 
för att hålla tidtabellen.

Säkerhet
När man är trött och arbetar 
i mörker och det är halt, så 
ökar risken för skador. Därför 
är det viktigt att alla skydd på 
maskinen är på plats. Det är 
helt förbjudet att rengöra ma-
skinen medan den går. Man 
skall kontrollera hydraul-
slangarna och byta ut ska-
dade och läckande slangar. 
Om man går under en upplyft 
betbehållare måste man för-
säkra sig om att den säkert 
hålls uppe.n
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Den gångna sommaren har 
avvikit mycket från en s.k. 
medeltalssommar. Sådden 
började redan i april men de 
hårda frosterna i maj glesade 
ut bestånden rätt mycket. 
Hela 8 % av odlingsarealen 
var man tvungen att så om. 
Det verkade som om betne-
matoden skulle skada dessa 
omsådder mera än normalt 
denna sommar.

Hur syns nematod-
områdena på åkern?
De av nematoder skadade 
sockerbetorna lider lätt av 
torka, eftersom nematoderna 
suger åt sig en del av näring-
en. Områden, där sockerbe-
tan slokade under värmeböl-
jan i augusti kan eventuellt 
vara nematodområden. Det 
lönar sig att granska dessa 

Sockerbetsnematoder 
sommaren 2004

Liisa Eronen
CfS

I sommar har man träffat 
på otroligt många före-
komster av betnematoder. 
Är orsaken en större upp-
märksamhet bland od-
larna eller beror det på 
sommaren 2002, som var 
mycket gynnsam för ne-
matoderna? I samband 
med upptagningen finns 
det orsak att fästa upp-
märksamhet vid skiften 
där det tidigare förekom-
mit rikligt med nematoder. 
Spridningsrisken kan vara 
mycket stor.

fält extra noga i september, 
då cystorna börjar synas tyd-
ligt.

Ett annat typiskt symtom på 
nematodområden är en då-
ligt växande sockerbeta. Ifall 

det finns mycket nematoder 
är sockerbetans tillväxt klart 
störd. Sockerbetorna är små 
till växten och de har gula 
blad (bild 1). Hos dem kan 
det uppträda klart mera rot-
sjukdomar (t.ex. Rhizoctonia 

Bild 1. Sockerbeta skadad av betnematod.



24 - Betfältet 3/2004

solani). Hos en beta, som är 
angripen av nematoder har 
roten blivit liten och den har 
mycket rothår (bild 2). Tydli-
gast ser man tillväxtstörning-
arna i början av augusti, då 
nematodernas första gene-
ration utvecklats färdigt i de 
finländska förhållandena.

De växande honnematoder-
na (senare cystor) är små och 
påminner om vita sandkorn 
ännu i augusti–september 
(bild 2). Det är svårt att urskilja 
dem med blotta ögat – ett för-
storingsglas kan vara till nytta.

Vad göra ifall man ser 
cystor på sockerbetorna?
De första med ägg fyllda 
honneamtoderna hittades på 
kraftigt angripna områden 
på sockerbetsrötterna redan 
i juli. De var ännu då vita till 
färgen. Till mitten av augusti 
är honnematoderna (de bli-
vande cystorna) fulla av ägg 
i utveckling. I september är 
dessa ”cystor” redan lättare 
att upptäcka med blotta ögat. 
Färgen är då gulskiftande.

Ifall det finns cystor på sock-
erbetsrötterna, betyder det 
att marken redan är relativt 
illa angripen av nematoder 
och det är ett faktum att skör-
denivån sjunker. Beroende 
på nematodnivån behövs 
endera en växtcirkulation el-
ler resistenta sorter. Ifall det 
länge odlats sockerbetor på 
skiftet så är en omväxlande 
växtföljd det bästa.

Ifall cystor saknas på rötterna 
så är det inte säkert att mar-
ken är ren. Om nematodnivån 
är låg förekommer det inte all-
tid cystor hos enskilda sock-

erbetor och beståndet verkar 
ytligt sett helt normalt. Även 
små mängder av nematoder-
na inverkar på skördenivån. 
En markanalys avslöjar även 
dessa fall. Från de mängder 
ägg, som cystorna innehåller 
får man fram den verkliga fö-
rekomsten av nematoder och 
en uppfattning om hur myck-
et skördenivån sjunker.

Cystor på sockerbetsröt-
terna är dock alltid ett tecken 
på att skiftet och sannolikt 
även gårdens övriga skiften 
är besmittade. Ifall gården är 
medlem i en maskinring, så 
måste man ta speciellt hän-
syn till nematodförekomsten, 
när man planerar ordnings-
följden för upptagningen.

Gemensamma maskiner 
och sockerbetsnematoder
Ända till de senaste åren har 
många sockerbetsgårdar 
använt egna såmaskiner och 

upptagare. Efter att använd-
ningen av gemensamma 
maskiner ökat har även vissa 
problem blivit gemensamma. 
Så kommer det sannolikt att 
gå också med betnema-
toden. Besmittad jord förs 
från en gård till en annan 
oberoende man ville det el-
ler inte, ty knappast kan man 
putsa maskinerna tillräckligt 
noga. Den, som använder 
sig av gemensamma maski-
ner, bör nog förbereda sig på 
att nematoderna kommer till 
de egna åkrarna förr eller se-
nare även om gården nu just 
är fri från nematoder.

När man planerar odlingen 
lönar det sig att hålla sock-
erbetsskiftena i cirkulation, 
vilket fungerar som en före-
byggande åtgärd. Under cir-
kulationen skall man undvika 
sådana växter, som kan fung-
era som värdväxter åt nema-
toderna (t.ex. oljeväxter).

Bild 2. En rot där det förekommer nästan färdigt utvecklade 
ljusa honnematoder (blivande cystor).
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När man använder sig av 
gemensamma maskiner, så 
skulle det löna sig att först ta 
upp de rena gårdarna och 
därefter de gårdar där det 
förekommer nematoder. När 
man genomfört hela varvet, 
så rengör man maskinen och 
därefter kan man igen börja 
med de rena gårdarna. Detta 
hindrar med största sannolik-
het inte nematoden från att 
sprida sig men kan betydligt 
fördröja den.

På nematodgårdarna borde 
man, trots växtcirkulation, 
odla nematodnedsättande 
sorter. Det är också bra att 
följa med nematodförekom-
sten på ett visst ställe (s.k. 
nematodmätare).

Rena gårdar kunde försöka 
”skydda sig” från nematodfa-
ran. På skiften dit de gemen-
samma maskinerna kommer 
först från besmittade gårdar, 
borde man alltid odla nema-

todnedsättande sorter (s.k. 
skyddszon). Med jämna 
mellanrum borde även detta 
skifte ingå i växtcirkulationen. 
På skyddsskiftet kunde man 
följa med nematodförekom-
sten på samma sätt som på 
de besmittade gårdarna (s.k. 
uppföljningspunkt).n

Bild 3. Betor från ett nematodområde. De övre betorna är från ett område där 
förfrukten 2002 var betor. De nedre betornas förfrukt 2002 var spannmål. 
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1. Mottagning och 
behandling av socker-
betor
Tillsammans med sockerbe-
torna kommer det sten, trä, 
stubbar, ogräs, gräs och blast 
samt en hel del andra föremål 
som används i odlingen och 
transporten, plast, maskinde-

Sockerbetskvalitetens 
inverkan på sockerproduktion

Hans Nurmi, Eino Nygren
Sucros Ab

lar m.m. För att eliminera dem 
har fabriken stenavskiljare, 
gräsavskiljare, sandavskiljare 
och sockerbetstvättar. I Salo 
samlade man under senaste  
kampanj in med stenavskil-
jarna 2 500 ton sten och lera 
och 5 000 ton komposterbart 
gräs och ogräs.

2. Utfällning av mylla
Den mylla och sand som 
kommer med i svämman och 
tvätten fälls ut i jordbassäng-
erna och det klarnade vattnet 
används på nytt. Hos vardera 
fabriken samlas det ungefär 
50 000 ton mylla och sand i 
bassängerna varje år.
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3. Rening av spillvatten
Tvätt- och svämvattnet inne-
håller organiskt material och 
näringsämnen, som kommer 
från skadade sockerbetor 
och från myllan. För att be-
handla detta vatten har fabri-
ken rätt stora vattenrenings-
verk. Anaerobisk behandling 
av spillvattnet kräver mycket 
energi.

4. Skärningen
Rensprocessen fungerar inte 
fullständigt utan ofta blir det 
kvar olika främmande före-
mål, som gör att skärappara-
terna stannar (i medeltal var 
tredje timme) och som ger 
störningar i processen. Skä-
rarnas bett blir ovassa, skär-

ningskvaliteten 
försämras och 
extraheringspro-
cessen försvå-
ras.

5. Torkning av 
snitsel
De främmande 
föremål, som kom-
mit med ända till 
ex t rahe r i ngen 
utgör en risk för 
melassnitselns 
kvalitet.

6. Saftreningen
Sockerbetans ke-
miska samman-
sättning är av 
avgörande bety-
delse för hur saft-
reningen lyckas. 
Kalk och koks, 
som behövs för 
att bränna kalken, 
är en av de störs-
ta utgiftsposterna 
i fabriken och 
kalkmängden är 

beroende av sockerbetornas 
kvalitet.

Sockerbetornas naturligt låga 
alkalitet måste kompenseras 
genom att tillföra soda eller 
lut i saftreningen. Dessa har 
en negativ inverkan på sock-
erutbytet genom att ämnena 
är melassogena (=benägen-
het att binda socker i melas-
sen). Under senaste år har 
det verkat som om sockerbe-
tans naturliga alkalitet skulle 
vara på sjunkande. Genom 
att kalka åkrarna tillräckligt 
kunde man stoppa denna ut-
veckling.

7. Filtrering
Även små mängder förskäm-
da sockerbetor, som inne-
håller dextran (en slemmig 
polysackarid) som bildats av 
biologiskt nedbrutet socker, 
försvårar och kan t.o.m. stop-
pa upp saftreningsprocessen 
och därmed hela fabrikens 
verksamhet.

8. Indunstning
Vid indunstningen höjer man 
sockerbetssaftens tempera-
tur mycket högt, varvid risken 
för färgförändringar i saften 
är mycket stor. Benägenhet 
för missfärgning är en sam-
verkan mellan sockerbetans 
kvalitet och resultatet av saft-
reningen.

9. Kristallisering och 
centrifugering
Sockerkristallen och saften 
separeras i centrifugeringen 
och då tvättas kristallen med 
vatten. Ju mera färg saften 
har desto mera vatten måste 
man använda. Mängden fär-
diga kristaller, som på nytt 
löser upp sig, är direkt pro-

portionell till den använda 
vattenmängd. Genom att på 
nytt kristallisera det upplösta 
sockret så får man det nog 
tillvara. Kristalliseringen är 
dock mycket energikrävande 
(ung. 40 % av fabrikens en-
ergibehov) och omkristallise-
ringen binder kapacitet.

10. Sockerutbyte
Sockerbetans kvalitet in-
verkar som känt direkt och i 
betydande mån på mäng-
den socker, som blir kvar i 
melassen (=utbytesprocent). 
Hos förskämda sockerbetor 
blir nästan allt socker kvar i 
melassen och det är omöjligt 
att tillverka vitt socker av hög 
kvalitet från förskämda sock-
erbetor.

11. Sockerkvalitet
Kristallstorlek, färg, fukt 
och askhalt är de viktigaste 
kvalitetskriterierna för vitt 
socker och i processen har 
man goda möjligheter att 
påverka dem. Det finns dock 
betydande faktorer, där en-
bart sockerbetans kvalitet 
är avgörande. Dessa är bl.a. 
grumlighet, som kan uppstå i 
vissa lösningar och som helt 
och hållet kan omöjliggöra 
användningen av sockret i 
en del kunders tillverknings-
process. Även den minsta 
förskämning kan i detta av-
seende vara avgörande.n
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Försommarens värsta regn "piggade upp" 
besökarna.

Verksamhetsledare Erkki 
Lepistö önskade gästerna 
välkomna.

Den 30 juni samlades flere hundra kontraktsodlare, firmarepresentanter och forskningsperso-
nal på Räpi försöksgård i Kjulo. Gemensamt för alla var intresse för kontraktsodling av antingen 
sockerbetor eller fältmässig grönsaksodling, och att den skall kunna fortsätta i Finland och 
utvecklas. En bra orsak till att ordna en sådan här tillställning är det faktum att Räpi försöks-
gård varit jämnt 50 år i Lännens ägo. Under hela tiden har man utfört en omfattande försöks-
verksamhet inom sockerbetsodlingen tillsammans med CfS. Från och med 1960 tillkom även 
försöksverksamhet för sådan grönsaksodling som Lännen lät odla på kontrakt. Ett extra tillägg 

i diskussionen utgjorde frågetecknet kring det finländska sockrets 
framtid. Odlarna efterlyste klara ställningstaganden om Finlands 
inställning och vad man ämnar göra för att trygga det finländska 
sockrets framtid. Inställningen var densamma både bland talare 
och åhörare: ”Man bör satsa allt för att trygga den finländska sock-
erproduktionen även i framtiden.”

Räpi försöksgård firade sina  
50 år inom Lännen

Pekka Kurri
Lännen Tehtaat Abp

Alla kunde notera att tillställningen inträffade på sommarens hittills regnigaste dag. Man hade 
rest tillräckligt många tält och regnskydd utomhus, så att den stora folkmassan kunde lyssna 
på tal och inta sin lunch ”i inomhuslika förhållanden”.

Årets sockerbetsodlare års-
modell 2002 Esa Ruohola 
orkade le ännu trots, att 
även han var verkligt oroad 
över sockerbetsodlingens 
framtid. 
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CfS:s direktör Nils Lindroos delade  Melasniemi  
stiftelses priser till de bästa odlarna. På bilden 
Årets sockerbetsodlare 2004  Bjarne Lervik från 
Korshol.

På  basen av år  2003:s skörd tilldelades Melasniemi stiftelsens kvalitetspriser till följande 
odlare:

Salo      Kakko Jorma  
Svenspråkiga kustområden–Åland  Nordman Kaj
Säkylä–Nystadområde         Laaksonen Sami 
Satakunda–Österbotten    Nurminen Hannu  
Tavastland–Östra Finland    Nikula Timo

För  Årets  sockerbetsodlare 2004 valdes  
Bjarne Lervik från Korsholm. 

Under tillställningen tilldelades också 
ett stipendium för examensarbete, som 
behandlar sockerbetor. Stipendiet bevil-
jades åt Hannes Höykälä om hans forsk-
ningsarbete som handlade om renslas-
tarnas egenskaper och lönsamhet.

Tillställningen besöktes av ungefär 400 inbjudna 
gäster, bl.a. av Sucros lantbruksdirektör Esko 
Lindstedt och viceordförande för Lännens sty-
relse Hannu Simula.

Pekka Myllymäki konstaterade i sitt 
festtal att sockerreformen står i konflikt 
med beslut i Europarådet. Jordbruk skall 
kunna bedrivas inom hela unionen. Ifall 
kompensation betalas så skall den vara 
till fullt belopp.
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Reservdelar till sockerbetsupptagare
Huhki slitdelar:
 UN-KI Tietopalvelu Oy
 Tel.  (02) 865 2027
  0500 730 262

Juko/Kleine
 Kongskilde Juko Ltd AB må–fre 7.00–18.00
 Tel.  (02) 439 3208  lö           8.00–12.00
 (reservdelsdejour från början av kampanjen till slutet av oktober)

 Agrimarket – butiker
Tume
 Nokka Tume AB
 Tel.  (03) 685 5456
  (03) 685 5459

Edenhall
 K – lantbruksaffärer

 Torbjörn Nyberg  Tel. 0500 234 002

Holmer
 Peikola Antti  Tel. 0400 864 524

Komposterad 
HÖNSGÖDSEL

lasstals till
transportpris.

Tiedustelut puh.

0400 302 077/Isotalo

KONE-VAKKA OY 

Utför upptagning av sockerbetor med 6-radiga maskiner 
på sitt verksamhetsområde (Åbo–Nystad).

Pris 250 €/ha + moms
Förfrågningar Unto Holma tel. 044 378 5980
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Skördeskadeanmälan

Om odlaren under växtperioden konstaterar missväxt på grund av t.ex. frost-
skada, störtregn o. dyl. bör anmälan härom omedelbart göras till Sucros för 
att undvika eventuell minskad leveransrätt genom för låg leverans-procent. 
Anmälan bör göras skriftligen på nedanstående kort. För frågans fortsatta 
behandling är det önskvärt att även kontakta odlingskonsulenten. 

Namn

Odlarnummer

Adress

Skadad areal

Skadeorsak

Datum och ___ / ___ ______________________________________

underskrift

Konsulentens utlåtande

(ifylles av konsulenten)
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Vik här

      Sucros Ab   
      Lantbruksavdelningen

       Sokerikatu 1   
      24100 SALO
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Stukans plats
n ett jämnt område med hårt botten
n bottnar byggda med krossgrus skall   
 dras över med sand (krossgruset   
 tränger in i betan)
n bärande väg till stukan
n tillräckligt med utrymme runt stukan   
 och en bra vändplats
n inga el- eller telefonledningar som för-  
 svårar lastningen
n skyddad plats
n i nord-syd -riktning om det är möjligt

Reservera täckmaterial i tid
n halmbalar
n fästanordningar/vikter
n täckningsalternativ:
 n skottepresenning 8,5 x 11 m och
  8,5  x  22 m
 n presenning
 n Top Tex
 n bred plast (10–12 m)

Stuka endast betor av god kvalitet
n inga frostskador
n välblastade
n ostötta
n låg jordhalt

Skydda betorna innan det börjar 
regna och innan frosten kommer
Ventilera stukan ett par dagar efter upptag-
ningen.
Täck dock före rikliga regn och innan frost.
Täck så att åsen blir fri, ventilera vid stukå-
sen.

Följ med betornas uppbevaring i 
stukan
Följ med stukans temperatur.
Ventilera vid behov.
Täck ytterligare när det blir kallare.

Avtagande av täckmaterialet är på 
odlarens ansvar
Avlägsna täckmaterialet så att det är lätt att 
använda på nytt nästa gång.
Var på vakt att det inte kommer fästanord-
ningar eller tyngder till fabriken.
Torv, halm, plast, sågspån m.m. får inte kom-
ma med betorna till fabriken. 

Skicka inte förskämda betor till fabri-
ken
Stuka inte frusna betor utan skicka dem i föl-
jande leveranstur till fabriken.
Om man inte har transportlov inom en nära 
framtid, kontakta transportbyrån.
Om det förekommer förskämda betor på ytan 
av stukan, avlägsna dem innan lastningen så 
att inte hela lasset skäms.
             
Om man lämnat stukan oskött leder 
det till att transporten automatiskt 
flyttas till slutet av kampanjen.

Innan betorna tas emot granskas de 
huruvida de är förädlingsdugliga.

För att erhålla stukningsersättning 
förutsetts det att betorna stukats 
ordentligt.

Stukarens minneslista
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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    Odlingsavdelning 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 Petri Lauttia Lauttiantie 94 (03) 618 9630
  14300 Renko 050 520 4059

ODLARNAS KONTAKTPERSONER 



Början till en ny
framgångsrik sockerbetsperiod

www.vanderhave.com

nyaste sockerbetsgenetik 

nyckeln till en ekonomisk framgång
4 god växtkraft
4 friskt växtbestånd 
4maximalt ekonomiskt resultat per

hektar, en riktig penningkvarn 

bevisat i praktiken
4 den riktiga odlarens sockerbeta
4 optimalt förhållande mellan rot-

och sockerskörd
4 till säker skörd

4 stark tillväxt,  mycket
bra sockerskörd

4 bästa garantin för en bra förtjänst: 
garanterar mycket hög ekonomisk
avkastning


