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Allt som inte dödar,
det stärker!
V

äxtperioden 2008 började en vecka tidigare än i medeltal, våren kom fint i början, temperaturen steg snabbt och ställvis
kom man tidigt ut på åkrarna efter den tjälfria vintern. Vi sådde sockerbetor ungefär
samtidigt som våra svenska och danska kolleger. Men sedan blev vädret ”omväxlande”,
kallt och torrt, en del sockerbetor måste sås
om och en del bestånd blev glesa men till
all lycka förekom det även fina bestånd. Torkan pinade en del bestånd eftersom regnen
kom skurartat och mängderna varierade. Till
och med meteorologerna har karakteriserat
denna sommar som ”besvärlig” för väderlekstjänsten på grund av ”ostadigheten”. Men
sist och slutligen har sockerbetan klarat sig
bra. Enligt de första provupptagningarna är
skörden för närvarande större än medeltalet
för de fem senaste åren, man kan inte annat
än hoppas att vädret fortsätter gynnsamt och
att upptagningen kan ske under gynnsamma
förhållanden.

V

erksamheten inom CfS verkar kanske
för en utomstående som anspråkslös vad
de yttre ramarna beträffar men ifall vi funderar
över forskningens betydelse nu och i framtiden, så kommer inte betydelsen att minska.
Forskningsarbetets omfattning har setts över
och man strävar efter att i framtiden effektivt
fokusera på nyttan för en mycket smal grupp
sockerbetsodlare.

D

et är fortfarande mycket krävande och
utmanande att följa och analysera alla
de faktorer som inverkar på hur sockerbetsodlarna överlag lyckas. Den långvariga och
kvalitativt sett högtstående sockerbetsforskningen har gett goda resultat och skördarna

har stigit jämnt hela tiden. De odlingstekniska
åtgärderna är redan långt utvecklade och
man har med framgång gått in för en finslipning. Arbetet för att i framtiden kunna säkra
sockerbetsodlarnas ekonomiska resultat med
den nuvarande prisutvecklingen är otvetydigt
mycket krävande. Men även här måste man
ta det lugnt och säkerställa att det man hittills
uppnått ifråga om skördar och kvalitet bibehålles under allt osäkrare förhållanden. Man
måste ta lärdom av historien från andra grödor och inte falla i den ”lockande varggrop”
som kallas extensifiering. Många kalkyler
säger att det inte lönar sig att satsa på kalk,
gödsel och växtskydd därför att det inte ger
någon ekonomiskt utdelning. Däremot leder
även mindre vanskötsel av marken till problem ur naturens synvinkel.

K

ostnaderna förändras i snabb takt och
det kommer allt flere begränsningar från
EU ifråga om användningen av bekämpningsmedel. Den allt mera framskridande klimatförändringen påverkar också situationen
på sitt sätt. Att utreda dessa frågor samt att
upprätthålla och höja skördenivån kommer
även i framtiden att kräva långsiktigt arbete
både inom forskningen och även den praktiska odlingen.

H

änvisande till rubriken är utmaningarna
till för att övervinnas och genom att ta
tag i dem och genom att samarbeta kommer
sockerbetsodlingen att fortsätta framgångsrikt i Finland. Till sist önskas alla läsare en god
fortsättning på hösten.
1.9.2008
Susanna Muurinen
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Sucros odlingschef
T

ero Tanner började i juni
som Sucros odlingschef.
Han övergick till Sucros från
jord- och skogsbruksministeriets central för informationstjänst (Tike), där han hann
arbeta i 13 år. Hos Tike fungerade Tanner som planerare
vid informationsförvaltningen. Arbetsåren vid Tike inrymde även en ettårsperiod
i Litauen och kortare perioder i Estland och Lettland. I
Baltikum deltog Tanner i ett
EU-samarbetsprojekt,
där
målsättningen var att hjälpa
de nya medlemsländerna att
verkställa EU:s direktiv.

T

anner blev färdig agronom från agroforst-fakulteten vid Helsingfors universitet år 2000. Han bor i Vehmaa på en växtodlingsgård.
Till familjen hör hustru och tre
barn.
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T

ill odlingschefens uppgifter på Sucros lantbruksavdelning hör bl.a. att
uppgöra
odlingskontrakt
tillsammans med fem regionala odlingskonsulenter. I
år tecknar industrin centralt

även transportkontrakt för
sockerbetor för tio fraktområden. Uppgörande av dessa
kontrakt och dess koordinering hör även till Tanner. Han
är stationerad vid fabriken i
Säkylä.

Sockerbetstransporterna
hösten 2008
Tero Tanner,Sucros Ab

Sockerbetstransporterna denna höst skiljer sig lite från tidigare år.
Överenskommelsen mellan industrin och odlarna om förändringar i
transporterna träder nu ikraft. Höstens transportförändringar hänför
sig till det i vintras godkända branschavtalet. Enligt branschavtalet
delas de odlingstätaste sockerbetsdistrikten in i tio transportgrupper.
Transportgrupperna täcker ett område som har en radie på 130 kilometer
från Säkylä sockerbruk.

Transportområdets
varje
grupp kommer att ha en ansvarig trafikant, som sköter
om hela områdets sockerbetstransporter till bruket.
Detta betyder att det i år kan
vara en annan trafikant än
i fjol som hämtar dina sockerbetor. Odlarna kommer
före kampanjens början att
informeras om vilka bilister
som finns på området. I det
nya systemet måste odlaren
vid stukläggningen beakta
trafikanternas
lastningsutrustning och de bestämmelser om stukning som finns i
branschavtalet.

Transportgrupper

För att kunna rationalisera
transporterna och dämpa
kostnadstrycket måste bilisten ha möjlighet att ordna
transporterna så att onödiga
köror fram och tillbaka undviks. Sucros skickar ut en

grov transportplan till transportgruppens odlare och trafikanter. Transportgruppernas
bilister bör meddela odlarna
exakt datum när betorna avhämtas. Trafikanterna har
dagvisa tonkvoter, som skall
fyllas under hela kampanjen.

Odlare utanför
transportområdet

För de odlare som befinner sig
utanför transportområdena blir
det just inte alls förändringar.
Odlarna själva väljer trafikant
för sina sockerbetor. Odlarna
kommer, liksom under tidigare
år, att få transportlov som baserar sig på alfabetet på samma sätt som de odlare som
meddelat att de själva kör sina
sockerbetor. Industrin kommer tillsammans med odlarna
att offentliggöra en rekommendation för frakttaxor för de
sockerbetor som hämtas utanför transportområdet.

1–3 transportturer

För de odlare vars beräknade skörd mullbetor understiger 600 ton körs alla betor på
en gång. Ifall den beräknade
mängden är över 600 ton och
under 1200 ton transporteras
betorna i två omgångar och
när den beräknade mängden
överstiger 1200 ton körs betorna i tre omgångar.
När detta skrivs verkar det
som om järnvägstransporterna från Tavastland skulle
fortsätta. Alla sockerbetsodlare, som berörs av järnvägsfrakterna informeras genast
när frågan är avgjord. Sockerbetorna från Åland transporteras med båt till hamnen
i Nystad och därifrån tar kontraktsbilister dem till sockerbruket.n
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Intervju om renslastare
med Kaarlo Siukola
styrelseordförande för Hämeen
Helppo Nosto Oy
Heikki Väisänen, Sucros Ab

Hämeen Helppo Nosto har,
vid sidan om upptagning, från
år 2001 ordnat sockerbetstransporter till sockerbruket.
I det utvecklingsarbete som
företaget gjorde angående
sockerbetstransporter framkom att transportsystemet
krävde utveckling och på
basen av en omfattande utredning beslöt man sig för att
skaffa utrustning för rensning
och lassning av sockerbetor.
Väsentligt var även att utrustningen kunde ändras så
att den kunde användas för
annat ändamål efter sockerbetskampanjen samt att den
lämpade sig för finländska
förhållanden.

Träffade valet rätt vad
renslastaren gäller?

”Alla investeringar i sockerbetsodlingen är riskabla
eftersom branschen anses
vara på nedgående, riskerna
är stora och avkastningen
långt under vad bankdirektörerna anser vara drägligt. Till
all lycka hittade vi en förstående bankdirektör. Anskaffningen var i sin mångsidighet
motiverad, och med tanke
på våra transportvolymer uthärdlig. Man måste komma
 - Betfältet 3/2008

Det måste finnas räckvidd.
ihåg att utrustningen nästan
i sin helhet går att sälja i Finland till annan verksamhet
och även vi har använt det
hjulförsedda
Komatsu-underlaget efter betkampanjen
till annat arbete, bl.a. till att
slå vägrenar och i grävningsarbete. Det är endast för Bertan rensskopan det är svårt
att tänka sig annat arbete.
Dock berättade tillverkaren
att det gått några skopor till
Mellanöstern för minröjning.
Investeringen har betalat sig
men inte alls med mullrensningsarbetet.”

Varifrån har inkomsterna kommit?

”Företagets målsättning har
varit att sänka kostnaderna
för sockerbetsodlingen och
den nytta som man fått av
rensningen har gått till de
medverkande odlarna i form
av sänkta fraktkostnader. Investeringen har betalts med
vanlig lastningstaxa och effektiverad logistik. På basen
av erfarenhet och hänvisande
till CfS:s renslastarundersökning 2003 är nyttan av mullrensning för odlaren minimal.
Och ifall rensningen utförs

med tung utrustning och på
alla sockerbetor som fraktas, är tilläggskostnaderna
och betsvinnet sammanlagt
större än vinsten. Ur industrins synpunkt är det ju dock
bra ifall det något år kommer
mera socker än mylla till bruket.”

Odlaren kan välja ifall
han vill rensa sina
sockerbetor

”Rensutrustningen är hela
tiden med och renslastaren
används av en person. Någon grepkarl används inte
vid stukan, vilket är viktigt ur
arbetsskyddssynpunkt. Kontraktsbilisterna kan i-bland
till sin egen förnöjelse med
grep samla ihop enskilda
betor medan de väntar på
lass men själva lastningen
är ett enmansarbete. Till våra
frakter har alltid hört rensning av nedersta skiktet av
stukan. Där blir ju det mesta
av myllan och det inverka ju
sänkande på mullprocenten! Odlaren har sedan skilt
för varje stuka kunnat välja
ifall han vill ha den rensad i
sin helhet eller inte. I vanlig
lastning har vi även uppmanat våra förare att effektivera
rensningen även utan husbondens uppmaning ifall det
funnits något parti i stukan
som haft högre mullhalt, naturligtvis beaktande att inte
frakterna försenas.”

Har renslastaren uppfyllt förväntningarna?

”Ja, och som ett resultat av
flere års utvecklingsarbete.
Skopan har ursprungligen
planerats för mellaneuropeiska förhållande och större
sockerbetor. Under årens

Mylla och spill.

gång har vi ändrat rätt mycket i konstruktionen och under
de bästa kampanjerna har
vi lastat nästan 50 000 ton
sockerbetor. Som mest har
våra totala frakter uppgått till
70 000 ton.”

skulle kunna fortsätta med en
vettig transportverksamhet
även i år. Vi har ingått samarbetsavtal ifråga om frakterna
med VR Cargo.”n

Planer inför kommande
kampanj?

”Senaste kampanj gick med
förlust eftersom den transporterade mängden sjönk när
odlingsarealerna minskade.
Dessutom blev frakterna från
huvudproduktionsområdet
längre när Salo bruk stängde. Lönsam verksamhet förutsätter enorma mängder att
transportera och en logistik
som fungerar prickfritt. Men
det verkar i alla fall som om vi
Betfältet 3/2008 - 

Finlands första renslastare
till Bjärnå
Juha Wikström

När transportarrangemangen ändrades så att man övergick från den alfabetiska ordningen till områdesvisa arrangemang, blev det aktuellt att fundera på
att börja använda radrensare även i Finland. Sakari Heikkilä från Rusko hade
många bekanta i den tyska sockerindustrin och han har på nära håll följt med
den tyska sockerbetsodlingen. Heikkilä såg nu chansen att ta i bruk en självgående radrensare i Finland och presenterade idén för en grupp finländska
sockerbetsodlare.
Radrensaren är en stor
maskin, som till utseendet
påminner om en sexradig
sockerbetsupptagare
och
den fungerar som en skördetröska. Den har en över åtta
meter bred pickupbord och
ett rensverk som är utrustad
med en 11,5 lång transportelevator med vilken betorna
lassas på bil.
I Bjärnå-Finby finns det rätt
mycket sockerbetor på ett
mindre område och transportsträckan till sockerbruket
är rätt lång, vilket leder till
relativt sett högre transportkostnader för myllan. Av dessa orsaker finns här de naturligt bästa förutsättningarna
för en renslastare. Idén hade
 - Betfältet 3/2008

börjat gro och vi beslöt att
undersöka förutsättningarna
att som första i Finland ta i
bruk en renslastare. Heikkilä
hade kontakter i Tyskland där
maskinerna används mycket
och där de även tillverkas.
I Tyskland hittade vi några relativt nya och i gott skick varande maskiner, som en mindre grupp odlare åkte iväg
för att titta på. Under resan
besökte vi ROPA-fabrikerna
och tittade på bayerskt jordbruk.

ROPA GmbH

Till först bekantade vi oss
med företaget och dess produktion. Ropa är ett familjeföretag, som vid sidan av sitt

jordbruk börjat tillverka sexradig sockerbetsupptagare.
I den gamla ladugården tillverkas delar och där nära
intill har man börjat bygga
till fabrikshallar alltefter som
produktionen vuxit. De nyaste hallarna håller som bäst
på att färdigställas. Golv och
inredning saknas ännu. Delvis hade man redan lagrat
maskiner i dem.
Ropa tillverkar i år ungefär
180 treaxlade sockerbetsupptagare, som kan förses
med 6- eller 9-radiga upptagningsaggregat.
Därtill
tillverkar företaget 50–60
renslastare av ”Mause”-typ.
Företaget samarbetar med
Holmer. Ropa har även an-

dra underleverantörer, bl.a.
lokala odlare. Försäljningen
sker över hela världen, Kina
medräknat.

Stukans plats

På video såg vi hur maskinen
fungerade och vi fick en uppfattning om dess effektivitet.
När man använder sig av en
sådan här renslastare anlägger man stukan på en jämn
åker bredvid en väg. Det åtta
meter breda pickupbordet
behöver ett rätt jämnt underlag. Mellan åkern och vägen
kan det vara ett dike eller, såsom det oftast är i Tyskland,
en låg buskhäck. Stukplatsen kan bestå av stubbåker,
sockerbetsland eller en slagen vall. Maskinen klarar inte
av att ta upp betor från hård
botten bestående av krossgrus, asfalt eller berg. Renslastaren körs in från ändan
av stukan och den samlar in
betorna till ett rensbord och
därefter vidare till rensverket
och slutligen till elevatorn,
som transporterar betorna till
en lastbil som står på vägen.
Jorden blir under maskinen
på åkern.

gårdar längre bort från företaget som hade begagnade
maskiner till salu. Maskinerna
var bra rengjorda och underhållna innan de hade lagts
i förvar. Man gick igenom
maskinerna punkt för punkt
för att kunna fastställa deras
skick. Det verkade som om
renslastarnas datamaskiner
vore desamma som i upptagarna. I skärmen ser man
exakta uppgifter om total
användningstid samt transport- och lastningskilometer.
Det allmänna skicket var gott
och snyggt. Den starkaste
kandidaten var en renslastare årsmodell 2003, som
ännu hade många driftstimmar kvar. Innan den sänds
till Finland går man igenom
maskinen på fabriken och
slitna delar byts ut. Efter ett
stort antal bilder och diskussioner blev vi övertygade om
att maskinen fungerar även i
finländska förhållanden.

Odlarna renslastar och
bilisterna fraktar

Renslastarens effekt är som
mest till och med 350 ton per

timme. Från Bjärnå–Finby
-området kommer det ungefär 25 fulla billaster per dag,
med andra ord är inte maskinens kapacitet något hinder.
Renslastarens förare och
transportföretagaren samarbetar intensivt så att bilarna
och maskinen förflyttar effektivt från stuka till stuka. Renslastaren förflyttar sig alltid till
följande närmaste stuka på
förhand enligt en uppgjord
plan och sålunda undviker
man onödiga förflyttningstransporter. Målsättningen
är en jämn betström till sockerbruket. Kvällens sista lass
förs till bruket följande morgon och bilisternas ankomst
till stukorna planeras så att
det inte blir något onödigt
väntas. Odlarna sköter själv
lastningen med maskinen
och bilisterna sköter om
transporten till bruket. Lastningen kostar med denna anordning ungefär lika mycket
som om bilisten skulle göra
den, den minskade jordfrakten är en inbesparing åt odlaren. n

Stukan får vara 8 meter bred
och möjligast hög så att den
yta som skall täckas blir så
liten som möjligt. Efter upptagningen täcks stukan så
snabbt som möjligt för att
säkra upptorkningen. Att jorden torkat är en garanti för att
den lossnar från sockerbetan.
Denna maskin rensar bort
både hackad halm och torv
om dessa material använts
som täckning.
Efter företags- och maskinpresentationen besökte vi

Resenärerna bekantar sig med maskinen.
Betfältet 3/2008 - 

Om stukning
Matti Hento, Sucros Ab

En med möda producerad skörd lönar det sig inte att låta förstöras. Det lönar sig att
täcka stukan bara den hunnit svalna tillräckligt.

Varje höst har man pratat om stukning och enligt mångas tycke
alldeles tillräckligt. I allmänhet sköts stukorna exemplariskt men det
finns nog också beklagliga undantag. Hur man sköter stukan är inte
bara en fråga om eget intresse utan det inverkar på alla odlare. För
att någon enskild underlåtit att sköta sin stuka kan det leda till att
det kommer förskämda betor till sockerbruket, vilket väsentligt kan
sänka skärningseffekten och sålunda fördröja skärningen för alla.

Stukningen står inför många
utmaningar. När transportsystemet för sockerbetor
förändras kan mängden
sockerbetor som stukas på
gården antingen öka eller
minska. Gården kan också
få en annan bilist och han
kan ha annan utrustning än
den förra och stukplatsen
måste planeras efter det nya
fordonet. Detta betyder inte
10 - Betfältet 3/2008

att man måste bygga en ny
stukplats utan att man bara
på nytt måste fundera över
hur man placerar stukan på
lastningsområdet. När bilisten anmäler att han kör gårdens sockerbetor, lönar det
sig att diskutera med honom
om hur man lastar och eventuellt på ort och ställe komma
överens om detaljerna. Bilisten själv kan bäst säga hur

stukan skall placeras så att
lastningen går så smidigt
som möjligt. Ifall lastningen
sker med hjullastare så att
bilen är på vägen och stukan på åkern skulle det vara
bra om vägtrumman vore lika
lång som bilen. Ifall det inte
är möjligt att ta sig fram på
sidan av vägen krävs det en
bred trumma för att en

lång
fordonskombination
skall komma ut på en smal
väg. Stukan måste placeras
vid en sådan väg som under
hela hösten är farbar. Ofta
gör ett par lass krossgrus eller grus underverk och det är
ju då också trevligare för en
själv att röra sig på vägen.

Stukans botten och
form

Stukbottnen bör vara jämn
och ha god bärighet så att
det inte i lassningsskedet
kommer med onödigt mycket
mylla. I kanterna lönar det sig
att placera ut halmbalar ifall
man har tillgång till dem. När
man begränsar ett visst område med balar blir det också
lättare att täcka stukan. När
stukan är begränsad med
balar och täckmaterialet
bara går utanpå balarna och
inte ända till marken finns det
ingen fara att täckmaterialet

fryser fast i marken. Det är då
lättare att avlägsna täckmaterialet och det hålls helt.

Att täcka stukan

Det lönar sig att täcka stukan
genast efter upptagningen
bara den hunnit svalna tillräckligt. Ifall regn eller frost
är att vänta lönar det sig att
genast täcka stukan och senare vid behov lufta den. Till
täckning räcker ofta en tunn
presenning eller en skottepresenning, med vilken det
är lätt och snabbt att täcka.
I trakterna kring Nystad använder man ofta sidor från
gamla lastbilsdäck som vikt
på stukorna. De blir över när
man tillverkar sprängmattor. I
Masku finns ett företag som
gör sådana mattor, så där kan
man fråga efter dem. Däcksidorna är utmärkta vikter på
täckmaterialet. De är mjuka
och därför ligger de med

hela sin yta på täckmaterialet och håller det stilla utan
att söndra det. Dessutom är
de lätta att hantera och lagra.
De tar inte mycket utrymme
och håller i praktiken i evighet. Man kan fråga efter dem
hos Maskun Louhintatarvike
per telefon 0400 918 499.
Det är naturligtvis odlarens
uppgift att avlägsna vikterna och täckmaterialet, inte
bilistens. Man skulle tro att
det är lika naturligt att täcka
sockerbetsstukan som det är
att skydda ett lass spannmål
när regn hotar. Så är det inte
riktigt för alla. En med möda
producerad skörd lönar det
sig inte att låta förstöras på
grund av dålig stukskötsel.
Alltså, alla skall komma ihåg
att täcka stukan, senast i början av november. n
Trevlig höst!

Reservdelar till sockerbetsupptagare
Juko/Kleine/Thyregod
			
Kongskilde Juko Ltd Ab		
			
Tel. (02) 439 3208			
			
(reservdelsdejour 22.9.–18.10.)

må–fre 7.00–18.00
lö
8.00–12.00

			

Agrimarket-butiker

Tume
			
			

Tume-Agri Ab
Puh. 02 0743 3060

Edenhall
			
			
		

K-lantbruksaffärer
Torbjörn Nyberg
www.tnyberg.fi

tel. 0500 234 002

Holmer
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Förberedelser inför
upptagningen
Staffan Eliasson, Sucros Ab

Den här hösten står betodlarna inför en ny situation då det gäller betupptagningen och lagringen av betorna. Färre leveransturer, räcker
stukningsområdena till? Den gångna växtsäsongen med ojämn uppkomst kan även den kräva extra uppmärksamhet av chauffören samt
sätta krav på maskinens skick och inställningar.

Väderleken påverkar
betbeståndet som
påverkar maskin
inställningarna

Efter en varm och mycket
tjälfattig vinter med stora nederbördsmängder var inte
såbäddsberedningen den
lättaste i våras. Såbruket
blev grovt och fukten räckte
inte till för att betfröet skulle
kunna gro. Många fält led av
ojämn uppkomst, först med
regnen i mitten av juni grodde en del av betorna. Det här
ledde till att vi nu i höst har
stor variation mellan betfälten men även inom samma
fält, stora och små betor om
vart annat. Beroende på
jordart verkar det även som
betorna växer högt ovanom
marken, orsaken finner man
i den kompakta jorden. Markens struktur är som tidigare
nämnts inte den bästa efter
förra höstens och vinterns
höga nederbördsmängder.
Förutom ovannämnda etableringsproblem kan man
det här året se mera betfält
med ogräsproblem än van12 - Betfältet 3/2008

ligt. Den torra och kalla försommaren föranledde som
bekant försvarliga effekter av
bekämpningen. Efter regnen
i juni grodde det dessutom
en ny population av ogräs.
De ställvis luckiga bestånden
i samband med relativt stora
ogräsmängder kan kräva litet mera uppmärksamhet än
vanligt den här hösten.

Maskininställningar

Förblastaren ställs så lågt
som möjligt men inte så lågt
att den slår bort bitar från
högt växande betor. Se till
att alla bett är vassa och att
nedslitna rensgummin förnyas. Det är mycket viktigt
att ha en effektiv och rätt förblastning ett år som i år med
ojämnt växande betor och
ogräs som kan försvåra upptagningen. Ifall en högt växande sockerbeta stjälper eller lossnar trots att allt är rätt
inställt då exaktblastaren eller radrensaren vidrör betan,
kan man med förblastaren
skära bort en bit av de högt
växande betorna och på så

sätt få det mesta av betan in i
rensverket.
Exaktblastarens uppgift är
att skära bort betklacken helt
och hållet så att det inte blir
kvar någon blast på betan.
Körhastigheten och betornas
olika växtsätt bestämmer hur
hårt blastningen inställs på
blastningsanordningen. En
alltför kraftig ökning av blastningen t.ex. en centimeter
kan ge 5–10 % i skördeförluster. Det lönar sig alltid att
eftersträva en bra blastning,
eftersom en för knapp blastning ger högre jordhalt och
därmed dyrare frakt. En för
knapp blastning ger även
högre sockerförluster i stukningen. Det lönar sig att ha
vassa blastknivar och –tallrikar för att undvika att bitar i
onödan slås bort från sockerbetan.
Radrensarens uppgift är att
avlägsna all lös växtmassa
och på så vis förbättra billens
funktion. Radrensaren ställs
in på en sådan höjd att den

betodlare som upphört med
betodlingen. Huvudsaken är
att man är väl förberedd på
stukningen, varje höst blir det
så kallt att stukan skall täckas
och då är det bra att ha lämpliga täckmaterial tillhands.

En hård och stor stukningsplan är en investering som håller
länge och kan användas till många ändamål.

Då du förberett dig väl inför
sockerbetsupptagningen
blir det mindre problem och
bättre ekonomiskt resultat för
dig. Det gäller för såväl upptagaren som stukningen. En
löpande lassning och transport under hösten är även
det i allas intresse. Så kolla
senast nu att upptagaren är

inte slår omkull högt växande
sockerbetor, men förhindrar
att billen täpps igen av lös
växtmassa (blast, ogräs).
I år kan man bli tvungen att
kompromissa eftersom stopp
i billen leder till mycket större
förluster än någon enstaka
högt växande sockerbeta.

Stukning

Lagringsplatsen
Det nya transportsystemet
som körs igång i höst sätter
högre krav på stukningen.
För de flesta av odlarna betyder detta endast en leveranstur per höst. Största delen av
betodlarna har sedan tidigare goda stukningsplatser
men för en del av odlarna kan
det bli aktuellt att förbättra eller göra nya stukningsplatser.
En del har utökat sin betareal
så mycket jämfört med tidigare år att en utvidgning av
lagringsplatsen är ett måste.
Täckmaterial
Eftersom det blir färre leveransturer per odlare och

Cellplast fungerar utmärkt som tilläggs frostskydd vid
stukans nedre kant.

höst leder det till att en del
av odlarna blir tvungna att
täcka hela sin betmängd.
Därför kan det bli aktuellt att
skaffa mera täckmaterial då
den mängd betor som skall
täckas har ökat. Även gamla
och söndriga täckmaterial
bör bytas ut. Täckmaterial
kan även lånas eller köpas av

servad och klar för upptagningen och att stukningsplatsen är redo. Om du förberett
dig bra kan du i lugn och ro
invänta upptagningen.n

Betfältet 3/2008 - 13

Den finländska sockerbetan
drar nytta av selengödsling
Matti Erjala

6,67 g selen per hektar på de finländska sockerbetsfälten ger i
medeltal 147 600 g extra socker per hektar.
Selenets inverkan på gödslingskostnaderna är försumbart liten,
så skördeökningen på grund av selenet hamnar nästan oavkortat i
odlarens ficka (25,7 euro/147,6 kg socker). Från och med 2008 har
man tillsatt selen i de för sockerbetor lämpliga gödselmedlen.

I de flesta åkergödselmedel i
Finland har man tillsatt selen
redan under många år. Det
är folkhälsomässiga orsaker
som ligger bakom det – både
mänskors och djurs hälsa.
Man har dock inte tillsatt selen i sockerbetsgödselmedlen.
Professor Helinä Hartikainen har med sin arbetsgrupp
bl.a. konstaterat att hos potatis ”packar” selen stärkelse
i knölen. Dessutom minskar
selenet mörkfärgning av knölen vid skalning. Att potatisens
lagringsegenskaper förbättras beror enligt henne på att
potatisens celler hålls mera
livskraftiga tack vare selengödslingen. Den finländska
markgrunden är mottaglig för
selengödsling eftersom den
innehåller bara ”lite” selen.
Enligt prof. Hartikainen är det
intressant att forska i selen ef14 - Betfältet 3/2008

tersom resultaten nästan alltid
överraskar positivt.

olika försöksplatser (Tabell
1.).

År 2005 på våren grundades
det första ”Selenförsök med
sockerbetor”, inspirerat och
rekommenderat av professor
Hartikainen, på Pojogård i
Bjärnå på bördig jord. Försöket beställdes och finansierades av Kemira GrowHow.
Försöket pågick i tre år på

Målsättningen med försöksserien var att utreda selenets
inverkan på sockerbetsskördens storlek och kvalitet. Man
hade endast två försöksled.
1. Y-gödsel 1 för sockerbetor,
667 kg/ha, (18N-2P-5K-5Na0,08B-1,2Mn)

Tabell 1. Bördigheten på försöksplatserna
2005
2006
2007
Nirva
Halla
Pojogård
Pikkuniitty
Kaimasi
Navettapelto
Förfrukt
Spannmål
Spannmål
Spannmål
Mullhalt
mr
m
m
Jordart
MoL
MoL
Mol
pH
7,2
6,6
7,1
P
13
13
30
K
150
197
155
Na
25
47
46
Mg
271
374
321
Ca
4880
5620
4975

och vägdes i Salo år 20052006 och i Säkylä år 2007.
Sockerbetslaboratoriet vid
Centralen för Sockerbetsforskning gjorde kvalitetsanalyserna på sockerbetorna.

Tabell 2. Skördemängd och -kvalitet i medeltal i försök
med selengödslingen år 2005–2007.

Försöksresultaten

I alla försök var felprocenten
för rotskörden klart under
den av forskningscentralen
uppsatta gränsen 4 % (år
2005 1,15 %, år 2006 2,38 %
och år 2007 1,46 %). Enligt
felprocenten har försöken varit mycket jämna, varigenom
man lättare statistiskt signifikant kan bevisa inverkan av
även en liten försöksfaktor.
Enligt medeltalsvärdena från
tre år och tre försöksplatser
hade inte selenet någon statistiskt signifikant inverkan på
sockerbetsskördens mängd
och kvalitet (Tabell 2). Tillägget på bet- och sockerskörden var bara 1,2 % och man
kunde inte statistiskt bevisa
att det berodde på selenet.
Kanske man hade kunnat
bevisa att skördeökningen
berodde på selenet ifall man
hade fortsatt med försöken i
samma omfattning ytterligare
ett antal år. Så behövde man
dock inte göra för år 2005
startade man en annan försöksserie där man undersökte selenets inverkan på
sockerbetans lagringsegenskaper. I denna försöksserie
kunde man bevisa att denna
lilla skillnad var verklig och
att den berodde på selenet.
I försöket undersökte man
hur mycket mervärde selenet ger till sockerbetskörden
(under växtperioden) och

Y-gödsel för
sockerbetor
48,3
100

Selenberikad
Y-gödsel för sock.
48,9
101,2

Socker-%
Utbytes-%

16,62
84,3

16,61
84,2

Sockerskörd kg/ha
Rel. tal

8068
100

8163
101,2

Krist. sockerskörd, kg/ha
Rel. tal.

6840
100

6917
101,1

Rotskörd, t/ha
Rel. tal

vid lagringen (under stukningen). I försöksserien jämfördes samma gödselmedel
som i försöksserien ”Selengödsling-försöksserie”.
Bruksmängderna var även
desamma (667 kg/ha).
Försöken anlades på praktiska sockerbetsodlingar med
en 8-radig kombimaskin.
Gödselbehållaren hade delats med en mellanvägg. På
den ena sidan satte man Ygödsel 1 för sockerbetor och
i den andra samma gödsel
berikad med selen. Försöksskiftena var 2–5 ha stora. Försöksskiftena var, vad bördigheten beträffar, i mycket gott
skick (Tabell 3.).
Det egentliga försöksområdet avgränsades på försöks-

skiftet under växtperioden
till jämnt växande områden.
Försöksområdet var varje
år ung. 100 meter långt och
ung. 20 meter brett. De rutor
som togs upp, valdes från
detta område. Försöken gjordes i enlighet med försöksanvisningarna. Med försöksarrangemangen
försökte
man så effektivt som möjligt eliminera försöksfältets
(ojämnhet) och såteknikens
(”tegsådd, ojämnhet”) inverkan. Metoden som användes
var ”den latinska kvadraten”,
5*5 samt fem olika lagringstider (Tabell 4.). Betorna från
varje försöksruta sattes i
plastsäckar som andades.
De fem första jämförelseparen vid upptagningen gick
direkt till tvätten, vägningen
och analyseringen. Resten

Tabell 3. Försöksskiftenas bördighetsvärden.
Försöksplats Jordart
2005
2006
2007

Kotipelto
Nirva
Halla

mr MjL
m MoL
m MjL

pH

P

K

Na Mg

7,3
7,2
7,1

76 183 50 318
56 154 53 193
30 155 46 320

Ca
6280
5310
4975
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av säckarna sattes i ett potatislager (temperatur 6–8 oC)
på lastpallar. Varje pall hade
10 säckar. På samma pall
var alla de säckar, som hade
samma lagringstid. Säckarna
hade inte placerats systematiskt på pallar- na i förhållande till selenet, utan helt
slumpmässigt.

Tabell 4. Sockerbetornas lagringstidtabell
År 2005			
1.= 21.09.
upptagning och analys
2.= 12.10.
lagringstid 21 dygn
3.= 2.11.
lagringstid 42 dygn 		
4.= 23.11.
lagringstid 63 dygn
5.= 14.12.
lagringstid 84 dygn

Försöksresultat

I figur 1 presenteras rot-skörderesultaten från tre års försök. Utgående från figuren
och de i figuren utmärkta
statistiska parametrarna kan
man dra slutsatsen att selen
inte märkbart förbättrat rotskördens lagringshållbarhet
men att det märkbart förbättrat sockerbetans växtförhållanden i odlingen (ökning av
rotskörden 1,7–2,3 %). Resultatet går i den riktningen
att även lagringshållbarheten förbättras tack vare selenet men statistiskt kan det
inte med säkerhet fastslås
att det beror på selenets inverkan. I tabell 5 presenteras
rotskördsmodellen i siffror
(kg/ha).

År 2006
1.= 27.09.
2.= 16.10.
3.= 1.11.
4.= 20.11.
5.= 7.12.

upptagning och analys
lagringstid 19 dygn
lagringstid 35 dygn
lagringstid 54 dygn
lagringstid 71 dygn

År 2007
1.= 21.09.
2.= 15.10.
3.= 2.11.
4.= 23.11.
5.= 13.12.

lagring och analys
lagringstid 24 dygn
lagringstid 42 dygn
lagringstid 63 dygn
lagringstid 83 dygn

I figur 2 kan man se att selen inte märkbart förbättrat
sockerskördens
lagringshållbarhet men att det på ett
statistiskt signifikant sätt ökat
sockerskörden i odlingen
(skördeökning 1,2–1,7 %). I
tabell 6 sockerskördemodellen i siffror (kg/ha).

Tabell 5. Modell rotskörd
Utan

Med selen Skördeökn.

Skörd vid upptag. (23/9) 58 727
100

59 711
101,7

+984

Skörd i lager (14/10)

58 333
100

59 400
101,8

+1069

Skörd i lager (2/11)

57 976
100

59 120
101,9

+1145

Skörd i lager (22/11)

57 600
100

58 824
102,1

+1224

Skörd i lager (11/12)

57 244
100

58 543
102,3

+1300
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I figur 3 kan man se att selen
inte på ett statistiskt signifikant sätt förbättrat den kristalliserbara sockerskördens
hållbarhet men att den på ett
statistiskt signifikant sätt ökat
den kristalliserbara sockerskörden i odlingen (skördeökning 1,1–1,6 %). I tabell 7
presenteras den kristalliserbara sockermodellen i siffror
(kg/ha).

Selen förhindrar även
sprutskador?

År 2006 hade sockerbetsskiftet på åkern Myllypelto på
Pojogård såtts och gödslats
enligt samma principer som
”Lagringsförsöket” -skiftena.
Det förekom inga försök på
skiftet utan man fortsatte enligt principen för lagringsförsöket eftersom gödseln ännu
räckte till för Myllypelto.

Tabell 6. Modell för sockerskörd
Utan

Med selen Skördeökn.

Skörd vid upptag. (23/9) 10 079
100

10 198
101,2

+119

Skörd i lager (14/10)

10 065
100

10 199
101,3

+134

Skörd i lager (2/11)

10 052
100

10 200
101,5

+148

Skörd i lager (22/11)

10 039
100

10 200
101,6

+162

Skörd i lager (11/12)

10 026
100

10 201
101,7

+175

På Myllypelto bekämpade
man fröogräsen enligt följande:
25.5.2006
KVK-Meta 1,30 l/ha
Tramat 0,25 l/ha
Betasana 1,70 l/ha
Olja 0,80 l/ha

5.6.2006
Metafol 0,50 l/ha
Tramat 0,30 l/ha
Betanal 2,00 l/ha
Safari 20 g/ha
Olja 1,00 l/ha
6.6 2006 gick jag med Leena Ristimäki (från Kemira

GrowHow) igenom försöken
och då bekantade vi oss med
ifrågavarande åker på grund
av de sprutskador, som där
förekom. I de skadade dragen (åtta rader) förekom det
tydligt och klart bruna blad.
Skadorna förekom klart på
de remsor som inte fått selengödsel. Det finns inget
vetenskapligt bevis att det
faktiskt är så här. Professor
Helinä Hartikainen var dock
inte överraskad av skadeobservationerna, för han sade
att de har till och med publicerade försöksresultat om
att selen minskar skadeverkningar på potatisens blad vid
paraquat-behandling.
År 2008 finns det i för sockerbetor lämpliga gödselmedel
med 0,0015 % selen:

Selenränder på Puimala skiftet på Halla år 2007.
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Åkerns
Åkerns
spårämn.Y2 spårämn.
		
NK
N
18
18
P
3
0
K
6
8
Na
6
7
Bor
0,08
0,08
Mn
1,2
1,2
Se
0,0015
0,0015

Färsksnitsel

Som husbonde på en djurgård är jag speciellt glad
för att mina kor redan i höst
får äta ”selenberikad” färsksnitsel. Djuren hålls längre
fräscha och produktiva! Kanske inte jag heller åldras så
snabbt, när jag dricker god
MLÖLK från mina egna kor.n
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Tabell 7. Modell för skörden kristalliserbart socker
Utan Med selen Skördeökn.
Skörd vid upptagn. (23/9) 8 648
100

8 742
101,1

+93

Skörd i lager (14/10)

8 632
100

8 736
101,2

+104

Skörd i lager (2/11)

8 617
100

8 732
101,3

+114

Skörd i lager (22/11)

8 602
100

8 727
101,5

+125

Skörd i lager (11/12)

8 587
100

8 723
101,6

+135
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Nattfrost, sockerbetor och
ogräsbekämpning
Liisa Eronen, CfS
Heimo Holma, Sucros Ab

Sockerbetssådden görs från slutet av april till början av maj. De första
ogräsbekämpningarna blir aktuella i mitten av maj eller lite därefter.
Denna tid är det mycket vanligt med nattfroster på våra breddgrader.
Spruta före köldnätter eller vänta, den frågan ställer sig många sockerbetsodlare på våren.

Finland är sockerbetsodlingens nordligaste område.
Växten som härstammar
från Medelhavets stränder
växer här hos oss i helt andra
växtförhållanden än i MellanEuropa. I fältförsök gallras
de känsligaste sorterna bort
men trots det kan det före-

komma skillnader mellan sorterna och även mellan plantindividerna.
Köldhärdigheten påverkas
främst av plantans ålder,
jordart och plantbildningsskedets fuktförhållanden. I
praktiken vet vi att plantor

som grott i torra förhållanden
bättre klarar frost än sådana
som grott i fuktiga förhållanden.

Växtcellen och frost

Med tanke på frosthärdighet
är växtcellens membraner
och cellsaftens koncentration
avgörande. Cellsaften finns i
vakuolen och omges av en
hinna. Cellsaften består mest
av vatten. När cellen blir
äldre samlas det olika salter
och omsättningsprodukter i
vätskan. Socker (sackaros),
som cellen producerat, är en
sådan ämnesomsättningsprodukt.
Ifall sockerbetan växer i torra
förhållanden blir cellen mindre och cellvätskan blir ”starkare”. I fuktiga förhållanden
får plantan mycket vatten,
cellerna blir stora och cellvätskan utspädd.

Bild 1. Schematisk bild av en växtcell.
LE/CfS
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I samband med frost fryser
det fria vattnet i cellväggarna och cellmellanrummen

eftersom det är en svag vattenlösning. Ifall kölden blir
strängare eller pågår längre
börjar det bildas iskristaller
i cellvätskan. Dessa skeden förstör inte ännu cellen.
Ifall det är riktigt hård frost
bildas det även iskristaller i
cellmembranerna och då förstörs cellen.
Cellmembranernas
sammansättning förändras med
växtförhållandena. Ifall sockerbetan växer i svalt eller kallt
bildas det mera omättade
fettsyror i cellmembranerna
än ifall det är varmt. Membranerna får s.a.s. ”oljeaktiga” egenskaper. De ”oljeaktiga” membranerna klarar
bättre köld än sådana membraner som innehåller rikligt
med mättade fettsyror.
Bekämpningsmedlen, som
påverkar membranernas fettsyror och fetternas sammansättning, kan tillfälligt påverka
plantornas köldtålighet.

Köldhärdighet och växtförhållanden

Svala/kalla och torra förhållanden under plantbildningen på våren förbättrar
sockerbetans köldhärdighet.
Några graders köld borde
inte skada våra nuvarande
sorter, ifall beståndet är friskt
och inte lider av näringsbrist.
Sämsta köldhärdigheten har
man när sockerbetans plantskjutning sker under varma
(+20 oC) och/eller våta förhållanden. En plötslig köldnatt efter en varm och fuktig
period kan ge upphov till
skador på plantorna redan
med några minusgrader.

Ifall jordarten är kapillärisk är
risken i allmänhet större för
skador än ifall sockerbetorna
växer på lerjord.
Enligt konsulenten i Tavastland är torra sandbackar och
låglänta torra mulljordar mest
känsliga för frost. Ifall det på
samma rad förekommer mjäla,
grov och fin mo samt mulljord
så förstörs de högre belägna
”sand”-områdena och de
”mullrika” groparna helt och
hållet. Däremot har de kapillära ställena och mjälan besparats. Områden, som drabbats
av nematoder, har visat sig
vara frostkänsliga i synnerhet
genast efter besprutning.

Köldskador våren 2008
på västkusten

De värsta köldskadorna
senaste vår var på Nakkilaområdet i Satakunda. Även i
Kumo, Kjulo, Kiukainen och
Letala glesade frosten ut bestånden. Den lägsta uppmätta temperaturen var -11 oC
och uppmättes i Harjavalta.
På olika håll i Satakunda uppmättes på låglänta marker
-4– -8 köldgrader natten mellan 13. och 14. maj och lite
lindrigare frost ännu under
morgonnatten den 20 maj.
Dagstemperaturerna
var
i början av maj nära gränsen för värmebölja, varefter
dagstemperaturerna snabbt
föll till +10 oC. Nordliga vindar och en längre regnperiod skapade möjligheter för
frosten. Nattfrosterna pågick
långt in i juni.
De av kölden förstörda plantorna blev i allmänhet inom ett
par dagar helt bruna. Ifall till-

växtpunkten och hjärtbladet
var friska klassades plantan
som levande.
Omsådder gjordes från mitten av månaden ända till månadens slut. Ifall plantantalet
klart understeg två stycken
per löpmeter såddes fältet
på nytt. Köldskadorna förekom så ojämnt mellan delar
av skiften och delar av rader
att det försvårade omsådden.
På Säkylä bruks odlingsområde uppgick omsådderna
till 500–600 hektar. Det mesta
av omsådderna gjordes direkt på de gamla såraderna.
Eftersom marken var kruttorr
måste man så ganska djupt.
Omsådderna grodde långsamt eftersom det inte kom
något regn. En del av fröna
grodde inte alls.

Ogräsbekämpningar
och frost

Ifall det gamla sockerbetsplantbeståndet hade klarat
sig så bekämpades de ettåriga fröogräsen (s.k. vanliga
ogräs) på Säkylä-området
våren 2008 helt enligt normala sprutprogram. Medan man
väntade på att frostperioden
skulle gå över växte sig dock
ogräsen stora, så man blev
tvungen att öka antalet besprutningar.
Köldskadorna drabbar inte
enbart plantor på hjärtbladsstadiet, även unga blad kan
skadas av nattfrosterna. Ett
gott exempel på det fick vi på
Pojogård i maj 2002. Ogräsbesprutningen hade gjorts
19.5 2002 och man hade använt normala mängder i ett
metamitron-program. TempeBetfältet 3/2008 - 21

Bild 2. a) Köldskadad planta, b) köldskadad sockerbeta 21.5 2002.
LE/CfS

raturen föll följande natt under
noll grader mellan klockan 1
och 6. Mellan klockan 3 och
6 höll sig kvicksilvret mellan
-2,1 och -2,9. I och för sig
var det inte mycket frost men
den kalla perioden räckte
länge och i kombination med
de nordliga vindarna visade
den sig vara ödesdiger. De
första örtbladen på sockerbetsplantorna dog (bild 2) på
låglänta marker. Största delen av sockerbetsplantorna
överlevde dock men endast
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tillväxtpunkten och stammen
blev kvar. Ogräsbesprutningen just före frosten gjorde uppenbarligen de späda bladen känsliga.

Omsådd och
Roundup-behandling

På Säkylä-området våren
2008 förstördes på en del
gårdar det gamla beståndet
med en Roundup-behandling innan man gjorde omsådden. I de fallen gjordes
omsådden först, därefter be-

handlades åkern med 1,5–4
liter Roundup. De större
bruksmängderna tog även
kål på fettisteln.
Man måste dock komma
ihåg att på lätta jordar eller
om det kommer regn efter
sprutningen så kan de större
Roundup-mängderna även
inverka på sockerbetans
plantskjutning.n

Inkommande
säsong och
förändringar i
gödselmedlen
Aleksi Simula, Yara Finland Ab

I och med det nya gödselåret försvinner de till
sockerbetor tänkta gödselmedlen Spårämnes Y och
Spårämnes NK från Yara Finlands gödselsortiment.
Ingen orsak till oro, eftersom det fortfarande finns
lämpliga produkter speciellt för sockerbetsodling i
sortimentet.
Sortimentet har fått ett nytt
gödselmedel, YaraMila Sockerbeta Y. Dess näringssammansättning (NPKS) är 15-48-2. Med denna näringsämnessammansättning lämpar
sig Sockerbeta Y bäst för
marker vars kaliumtal är på
nivån försvarlig. Med tanke
på fosformängderna passar Sockerbeta Y i klassen
tillfredsställande men vid
fosforutjämning och sockerbetor efter sockerbetor passar det även till högre bördighetsklasser. Dessutom innehåller produkten 8 % natrium,
0,9 % magnesium, 0,1 % bor
och 0,6 % mangan.
De gamla bekanta natriumhaltig Vall Y1 och Vall NK1
heter nu YaraMila Vall Y1 och
YaraMila Vall NK1. De lämpar
sig som natriumhaltiga gödselmedel även för gödsling
av sockerbetor. YaraMila Vall
Y1 lämpar sig för skiften vars
fosforhalt är god eller hög och
kaliumtalen på tillfredsstäl-

lande eller högre nivå. YaraMila Vall NK1 lämpar sig igen
för skiften med mycket högt
fosforvärde eller för fosforutjämning, t.ex. när man föregående år använt YaraMila
Sockerbeta Y då skiftets fosforvärde varit högt. När man
använder vallgödselmedel
skall man vara uppmärksam
på markens manganvärden.
Ifall markens manganvärden
är under nivån tillfredsställande, lönar det sig att överväga
att ge mangan skilt antingen
på våren med mangangödsel (innehåller 12 % kväve)
eller på sommaren som bladgödsling med mangansulfat
eller -kelat.

Förnyat beställningssystem

Det nya gödselåret för med
sig förändringar vid beställningen av gödsel. Den
största förändringen gäller YaraMila Sockerbeta Y.
Den hör till de gödselmedel,
som kan beställas under tre

beställningsperioder.
Den
första beställningsperioden
börjar den 1.9 och slutar den
15.10. Under den första beställningsperioden får odlaren
gödseln 10 % förmånligare
än vid beställning på våren.
Den andra beställningsperioden börjar den 1.1 och slutar
den 15.2. Under den andra
beställningsperioden är förmånen ännu 5 procent. Under
den beställningsperiod som
börjar den 15.2 säljs gödseln
enligt lagersituationen. Gödsel
som beställs då är sålunda 10
procent dyrare än om den beställts på hösten.
Vallgödslemedlen hör till de
gödselmedel som beställs
normalt och de berörs inte av
beställningsperiodsystemet.
Även vallgödslemedlen lönar
det sig att beställa i tid eftersom det ännu finns pristrappor för normal åkergödsel.
Ju tidigare du beställer, desto förmånligare är gödselmedlen.n
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Ordföranden för
sockerbetsodlarnas
samarbetsdelegation ser
ljust på framtiden
Heimo Holma, Sucros Ab

MTK:s och SLC:s
samarbetsdelegation för
sockerbetsodlare

Samarbetsdelegationens
målsättning är att befrämja
sockerbetsodlingen som näring genom att verka som ett
samarbetsorgan mellan odlarna och Sucros Ab. Samarbetsdelegationens medlemmar fungerar bl.a. som
kontrollörer vid fabrikens betmottagning. Inom vart och ett
producentförbund på vars
område man odlar sockerbetor, utnämner styrelsen medlemmar till delegationen utgående från de förslag, som
inkommit från medlemmarna.
Medlemmarna väljs så att för
varje påbörjade 75 betodlare
väljs en representant. Samarbetsdelegationen väljer inom
sig en ordförande för ett år i
gången och i år leds delegationen av Marja-Liisa Mikola-Luoto från Säkylä.

Presentation av gården

Vi befinner oss i Säkylä nära
Huovinrinne garnison invid Pyhäjärvi. Man har odlat
sockerbetor i 53 år på gården och under de första åren
transporterades sockerbetorna till Turenki. Husbonde
och värdinna på gården är
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På dethär hemskiftet har sockerbetan vuxit bra hela sommaren såsom man kan se på storleken på betorna. En
regnskur lämpligt i våras skyddade betorna från köldskador
under de hårda frostnätterna i våras.
Mika Luoto och Marja-Liisa
Mikola-Luoto. Marja-Liisa är
agronom och Mika filosofiemagister. Familjen har två
barn, sexåriga Eero och fyraåriga Lauri. Om det behövs
deltar även Mikas far Tarmo
och brodern Hannu i gårdens
arbeten. Gårdens skiften är
utspridda i fyra kommuner.
Till sockerbruket i Säkylä är
det 11–29 km.

Odling

Sammanlagt odlar man ung.

140 hektar. 18 hektar sockerbetor, 30 hektar morötter,
40 hektar potatis och resten
är spannmål. När man har
så många grödor och även
spannmål, är det lätt att ha
en varierande växtföljd. De
svåraste ogräsen försöker
man bekämpa på förhand
med billigare preparat än de
som används i specialodlingarna. För sockerbetor tillämpar man vårplöjning och de
tätaste jordarna plöjs på hösten. Sådden görs som kom-

bisådd. För upptagningen
har man för ett par år sedan
skaffat en tvåradig Juko, från
tidigare har man en enradig
Juko.
Under årets odlingsperiod
hade man problem med
vårens froster och att den
packade marken torkade. På
grund av frostskadorna var
man tvungen att så om två
hektar. Det regnade mycket
litet under försommaren, de
första ordentliga regnen kom
först i slutet av sprutperioden.
Därför grodde det mycket
ogräs senare, vilket kan försvåra upptagningen.

Upptagningen

Upptagningen börjar med
upptagning av potatis. I mitten av augusti börjar upptagningen av de tidigaste industripotatissorterna och den
görs med en 1-radig Grimme
upptagare. Upptagningen av
morötter börjar i augusti–början av september och görs
med en Asa-Lift.
Sockerbetorna tas upp i god
tid i början av kampanjen.
Man strävar efter att få upptagningen gjord innan marken fryser i oktober.

Lagring

Gården äger en lastbil för
transport av sockerbetor, morötter och potatis. Sockerbetorna stukas på åkern så att
det är lätt att lassa över dem
i bytesflak. Potatis och morötter lagras huvudsakligen i
hallar, sockerbetorna i stukor
utomhus. 2007 byggdes en
800 m2 stor isolerad lagringshall på gården. Lagringsperioden räcker ända till julen.

Lastbilen är fixad och färdig för höstens köror.

Transporter

Den nya transportplanen
ledde till förändringar även
för de odlare som själva med
egna fordon transporterar
sockerbetorna till bruket,
bl.a. höjde man lasstorleken
till 10 ton rena sockerbetor.
För många ger så här stora
lass problem, här önskas lite
smidighet.

ningen. Förädlarna av sockerbetor har nästan årligen
lyckats ta fram bättre sorter
som man kan välja emellan.
Denna sommar togs Gunilla
och Jesper i bruk på gården.
M.a.o. pågår det hela tiden
utveckling och man ser med
tillförsikt på framtiden.n

Utveckling

Genom att effektivera odlingen kan man i viss mån
hålla kostnaderna i styr.
Nu behövs det rejäla förhöjningar av producentpriserna. Odlingskostnaderna
har stigit märkbart. Odlingen
har utvecklats genom försök
och misstag och genom att
köpa bättre maskiner. Till exempel för morötter har man
redan sedan några år goda
erfarenheter av en såmaskin
av märket Agricola. Den senaste anskaffningen är en
Struik bänkmaskin för potatis
och morötter. Även med denna maskin hoppas man på
skördeökning och kostnadsbesparing i ogräsbekämpBetfältet 3/2008 - 25

”Pelto tuottamaan”-dag i
Tuorla 2008
Onsdagen den 30 juli 2008 ordnades på Varsinais-Suomen
maaseutuoppilaitos i Tuorla en s.k. ”Pelto tuottamaan”-dag.
Det var i år tredje gången som tillfället ordnades.
Första gången ordnades tillställningen 2006 då MTT:s
försöksstation i Mietois hade
stängts och verksamheten
överförts till Pikis. Då bestod
tillfället av föredrag i ett auditorium därifrån förflyttade sig
publiken sedan ut på fältet
till sortförsöken med vårvete.
Även följande år bestod tillfällets program av en presentation av Tuorlas skoljordbruk
och MTT:s åkerväxtverksamhet vid Pikis-enheten. På
åkern bekantade man sig
med försök med vår- och
höstvetesorter.
I år kom det igen nya försöksmänskor med i bilden när
Centralen för Sockerbetsforsknings personal hade
flyttat till Pikis i början av året
(15 januari). I år var det CfS:s
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personal som var de aktiva
på ”Pelto tuottamaan”-dagen. Tillfället gav en bra möjlighet för CfS att informera
om verksamheten på sin nuvarande verksamhetsplats.

Dagens program

Inom utsatt tid fick man utrymmena i maskinhallen
och även CfS:s försökstuga
i representativt skick. Vädret
var det bästa möjliga med

Tillfället besöktes av ungefär 150 personer.

pågående TEHO-projektet
och dess målsättningar.
CfS:s representant Susanna
Muurinen berättade om CfS:s
flyttning och tillväxtutsikterna
för sockerbetsförsöken innevarande år.
Sponsorerna presenterade sina
produkter i
maskinhallen.
tanke på sådana här fälttillställningar. Tillfället besöktes
av ungefär 150 personer, vilket är bästa möjliga tack till
de mänskor som stod som
arrangörer för tillfället. Efter
kaffet, som Valtra bestod,
lyssnade man på fem korta
föredrag.
Rektor Matti Korhonen från
Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos informerade om
skolan och om hur forskningsinstitutionernas
ankomst till Tuorla inverkat på
deras verksamhet och vilka
möjligheter det ger åt skolan.
Äldre forskarna Yrjö Salo och

Martti Vuorinen från MTT presenterade detta års spannmålsförsök och gav ett kort
sammandrag av sommarens
väder och hur det påverkat
växtodlingen.
Eftersom
miljösynpunkterna
inverkar
i
allt
större
utsträckning
på
odlarnas dagliga
verksamhet,
hade man
inbjudit Airi Kulmala från
Egentliga Finlands miljöcentral. Hon berättade om det

Efter presentationen och
kaffet togs deltagarna ut på
fälten där man presenterade
sortförsök med både vårsom höstsäd och sockerbetor. På fältet presenterades
rutorna och sorterna av Yrjö
Salo, Martti Vuorinen, Antti
Laine, Marte Römer-Lindroos
och Hanne Riski.
Efter åkerrundan kunde man
bekanta sig med CfS:s ut-

rymmen. Här presenterades
fakta om skadedjur och sjukdomar. Ute på gården hade
man ställt ut den så- och
växtskyddsutrustning som
man använder i försöksverksamheten.
Till slut bjöd Yara Finland,
Elovilja Oy, Belor Agro Oy,
Agroanalyysit Oy och HL-vihannes deltagarna på ärtsoppa. Också sponsorernas
utställda produkter väckte
stort intresse.n

Susanna Muurinen berättade "nyheter" från CfS.
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Danisco Sugar till Nordzucker
Danisco Sugar A/S informerade den 15 juli
2008 att man säljer sin sockerverksamhet
till tyska Nordzucker AG. För att affären skall
förverkligas förutsätts att den godkänns av
Daniscos aktieägare på bolagsstämman den
20 augusti. Efter detta måste affären ännu
godkännas av myndigheterna. Man uppskattar att denna process räcker till och med ett
halvt år.

Vid samgången mellan Danisco Sugar och
Nordzucker bildas Europas näst största
sockerbolag. Danisco Sugars sockerkvot är
ungefär 923 000 ton (Finlands andel 80 999
ton) och Nordzuckers ungefär 1 317 000 ton.
Danisco Sugar har sockerproduktion i Danmark, Sverige, Tyskland, Litauen och Finland.
I Finland äger Danisco Sugar 80 % av Sucros.
Nordzucker igen har produktion i Tyskland (7
fabriker), Polen (2), Slovakien (1) och Serbien
(4).n

Kadmiumuppföljning
Halterna kadmium och övriga skadliga metaller har hållits på låg nivå i den finländska
jordmånen, vilket varit en garanti för säker
livsmedelsproduktion. Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) är bekymrat för eventuella förändringar i gödselanvändningen. Därför kommer man att förutsätta att odlarna i framtiden
antecknar mängderna kadmium i sina skifteskort i samband med gödselbokföringen. En
uppföljning av kadmiumkon-tamineringen på
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gården är inte ett villkor för att få lantbruksstöd
men TE-centralerna följer med kadmiumläget
på gårdarna i samband med annan granskning. Odlaren får uppgifter om kadmiumhalterna i gödseln av tillverkaren, försäljaren eller
importören. Med uppföljningen vill man försäkra sig att inte kadmiummängderna blir för
stora i åkermarken och att ämnet den vägen
hamnar i livsmedlen. (www.evira.fi) n

Temperaturerna sommaren
2008 nästan normala
Martti Vuorinen, MTT
I Pikis var maj, juni och juli lite varmare än normalt. Augusti igen var en halv grader kallare
än normalt. Den effektiva värmesumman är
lite större än normalt. I maj var det torrt och
då kommer frosten lätt. I år hade vi de värsta
frosterna 13.5, 16.5 och 20.5. Under dessa
nätter mättes temperaturer under minus fyra
grader på markytan på MTT:s mätpunkter.

Problem med torka och väta

Regnmängden i maj blev bara tre millimeter. Torrperioden började redan 14.4 trots att
regnmängden i april, 31 mm, var nästan nor-

mal. Efter det fick vi mera regn först efter 9.6,
början av månaden var helt torr. Sist och slutligen regnade det rekord mycket, 101 mm, i
juni. I juli kom det inga stora regn. Under de
tre första veckorna var marken lämpligt fuktig,
för det regnade nästan varannan dag. Totala
regnmängden i Pikis var bara 19 mm. I augusti hade vi tio regnfria dagar. Regnmängderna
var större än i juli och månadens regnmängd
blev nästan normal, 75 mm. Det har varit till
stort besvär för spannmålsskörden för vi har
inte haft flere än två dagar uppehåll efter varandra.n

Självgående spruttraktor
Jari Helminen från Säkylä har byggt en självgående traktorspruta. Han har använt delar från
en med större motor och kraftigare kraftöverföring utrustad Sampo 500 skördetröska. Sprutan
är ramstyrd. Sprutan har två vattenbehållare, i den andra finns det alltid rent vatten. Normalt är
munstyckena inställda i 5 graders vinkel mot bommen, men
i den här sprutan, som är utrustad med vindskydd, kan man
ha munstyckena i 2–3 graders
vinkel. Sprutning lyckas också
i blåsigt väder. Kostnaderna
för byggandet, om man inte
beaktar arbetskostnader, har
varit en aning lägre än priset
på en bogserad spruta.

Betfältet 3/2008 - 29

Namn- och andressförteckning
SUCROS AB
Huvudkontor och Säkylä bruk 		
			
E-post:

Maakunnantie 4
27820 Säkylä

010 431 060
fax 010 431 4855

förnamn.släktnamn@danisco.com

Lantbruksdirektör
Matti Kukkola			
					

010 431 5703
0400 407 916

Odlingschef
Tero Tanner			
					

010 431 4825
040 543 6873

Odlingskontor

Soili Saarinen			

010 431 4810

Konsulenterna
Matti Hento			
					

010 431 4811
0400 222 546

		
Heimo Holma			
					

010 431 4812
050 521 4623

		
Pentti Suominen			
					

010 431 4813
0400 223 396

		
Heikki Väisänen			
					

010 431 4814
0400 416 992

Fastlandet, svenskspråkiga
Staffan Eliasson
Centralgatan 83 B 13
		
10300 Karis
					
					

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

Toivonlinnantie 518
21500 PIKIS

010 431 062
fax (02) 737 6409

E-post:

förnamn.släktnamn@danisco.com

Direktör

Susanna Muurinen			

010 431 8220

Fröfrågor

Marte Römer-Lindroos			

010 431 8215

Växtskydd
Liisa Eronen 			
			

010 431 8210

ODLARNAS KONTAKTPERSONER
Sockerbetutskottets
ordförande
Pekka Myllymäki
			
Sockerbetutskottes
sekreterare
Antti Lavonen
			
Orförande för sockerbetsodlarnas
delegation
Marja-Liisa
Mikola-Luoto

Raveantie 81
23140 Hietamäki

(02) 431 0300
0400 828 375

Simonkatu 6
020 4132 462
00100 Helsingfors 040 558 0512
Rantalantie 26
27800 SÄKYLÄ

050 569 5627
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framtid utan
förhinder!

FESTIVAL

Du kan känna doften av sockret … !

ZANZIBAR

Framtid utan förhinder !

