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Under senaste tid har man igen fattat  
beslut på EU-nivå som berör Finlands 

lantbruk och man har gett olika ”skolvitsord” 
hur de olika framställningarna lyckats. Vi kan 
dock inte vara säkra på slutresultatet. Den 
ekonomiska osäkerheten för de finländska 
odlarna har ökat och kommer fortsättningsvis 
att öka. Osäkerhet är inte bra för någon, den 
belastar såväl bönderna som miljön. Den nu 
pågående ”hälsokontrollen”, oljepriset, börs-
krisen och företagsaffärer skapar inte mycket 
säkerhet. Så låt oss istället tala om vädret.

Skördetröskan och sockerbetsupptaga- 
ren möts inte ofta ute på fälten i oktober 

men i år var det ingen ovanlig syn. Regnen i 
augusti försenade tröskningen och det svala 
vädret i september fördröjde mognaden hos 
de sena spanmålssorterna och baljväxterna. 
Sockerbetsupptagningen kunde påbörjas 
under goda förhållanden i september men i 
oktober började regnen, som har räckt näs-
tan ända till dags datum. De sockerbetor som 
ännu i mitten av november var i jorden p.g.a. 
vätan, täcktes av snö och där var deras saga 
all.

Efter att sockerbruket stängt den tredje  
december var det dags att fundera över 

varför skörden blev så låg i år. Växtodlings-
säsongen kommenteras mera i detalj i andra 
artiklar i tidningen. Såsom så många gånger 
tidigare konstaterats kan vi inte förändra vårt 

Finland tackar och tar emot 
då EU tar sina beslut

klimat, vi måste bara försöka fungera på bäs-
ta möjliga sätt inom de givna ramarna. Däre-
mot kan man påverka sortvalet och en massa 
andra odlingstekniska faktorer. Sortvalets be-
tydelse var i år avgörande. Huvudsorten gav 
en klart lägre skörd än föregående år, både 
i sortförsök och i praktisk odling. Det kom-
mande årets sortval dryftas redan i denna 
tidning.

År 2009 kommer det att ske vissa föränd- 
ringar vad som gäller denna tidning. 

Tidningen har utkommit i nuvarande form i 
tjugo år. Den har genomgått vissa form- och 
layoutförändringar under denna tid men den 
har utkommit på finska under namnet ”Juu-
rikassarka” och på svenska som ”Betfältet”. 
Sammanlagt fyra nummer per år har utkom-
mit. Vad innehållet beträffar kommer inga för-
ändringar att ske. Även i framtiden kommer 
man att behandla aktuellt inom odlingen, den 
gångna växtperioden kommer att analyseras 
och aktuella forskningsresultat kommer att re-
fereras. Den första tidningen 2009 utkommer 
i slutet av mars och då enbart som ”Juurikas-
sarka”. Artiklarna kommer i framtiden i huvud-
sak att publiceras på finska och beroende på 
hur aktuella de är kommer en del att publice-
ras även på svenska. Antalet nummer per år 
kommer från och med 2009 att minska till tre 
per år.

8.12.2008 Susanna Muurinen

Alla läsare önskas 
Fridfull Jul och ett 

Gott och Rikligt Nytt År 2009.
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Odlare
Pekka Leikkonen odlar går-
den Kullahuhta i byn Kestrikki 
i Bjärnå. Gården odlar sam-
manlagt 81 hektar. I år hade 
man 28 hektar sockerbetor, 9 
hektar spenat och på resten 
av åkern odlade man spann-
mål till utsäde. Sockerbetan 
är bekant ända från år 1973 
då de fyra syskonen Leikko-
nen fick ett en hektar stort 4-
H-kontrakt. Pekkas far, Jukka 
Leikkonen utökade socker-
betsarealen årligen och alla 
odlingsåtgärder, inklusive 
gallring, blev bekanta redan 
från ungdomsåren. Den egna 
odlingen i större skala börja-
de år 1983, först som socker-
betsarrendator på den egna 
gården och från 1988 efter 
generationsväxlingen som 
ägare. Senaste sommar hade 
man sockerbetor på sex olika 
skiften. Sockerbetorna såd-
des med en sjuradig maskin 
och togs upp med en Kleine-
upptagare.

Efter att man tagit beslutet att 
skaffa en renslastare måste 
man se över stukningsplat-
serna. En av stukplatserna 
placerades invid Bjärnå å, 
där man byggde en sväng-

plats för lastbilar. Grunden 
gjordes av krossgrus. Stu-
kan för detta skifte lades, 
liksom gårdens alla andra 
skiften, direkt på åkern. Alla 
sockerbetor hämtades med 
släpvagn till stukorna, som 
låg vid bärande väg. I år 
medgav växtföljden att man 
anlade stukorna vid lands-
vägar. De nya stukplatserna 
medförde inte mycket längre 
köror med traktor och släp-
vagn men man kunde inte 
alltid använda de gamla kör-
stråken. ”Jag försökte und-
vika att göra små stukor och 
fick alla betorna att rymmas i 
fem stukor”, konstaterar Leik-

konen. Transporterna pågår 
fortfarande men ända tills nu 
har i alla fall transporterna 
fungerat bra. Att antalet kör-
or minskat till tre underlättar 
planeringen och arbetet med 
underhållet av stukorna.

I detta skede är det svårt 
att säga någonting i detalj 
om Ropas renseffekt. Sock-
erbetorna togs upp i torra 
förhållanden och var rätt så 
rena efter upptagningen. Det 
kommer dock mylla vid rens-
lastningen även från de re-
naste sockerbetorna. Enligt 
Leikkonen var anskaffningen 
av renslastaren den första 

Erfarenheter av 
Ropa-renslastare

Pentti Suominen, Sucros Ab

I föregående Betfältet fanns en artikel om den första självgående ROPA Euro-
Maus renslastaren i Finland och hur den skaffades. Sockerbetsmottagningen 
startade i Säkylä den 1 oktober och har nu pågått i två månader när detta 
skrivs. Här kommer en redogörelser för hur lastaren fungerat och hur trans-
porterna gått i början av säsongen.

Lastning av betor vid Pekka Leikkonens stukplats. I bak-
grunden syns den nya, med krossgrus täckta, sväng-plat-
sen. 



                                Betfältet 4/2008  -  5

positiva signalen på länge 
i sockerproduktionen. Den 
kommer definitivt att förbättra 
lönsamheten i odlingen.

Mika Örri har odlat socker-
betor ända sedan år 1987, 
först i ett bolag och från -97 i 
eget namn. Mikas gård heter 
Hannuntalo och finns i byn 
Lapparla i Bjärnå. Gården 
har 100 hektar egen mark 
och dessutom 94 hektar ar-
rendejord. I år odlades 32 
hektar sockerbetor. Dess-
utom hade man utsädeskon-
trakt på korn, vete och rybs. 
Årligen har man haft 20–40 
hektar höstvete i växtföljden. 
Man har även odlat ärter men 
inte i år. Sockerbetorna såd-
des med en 8-radig maskin. 
Radavståndet var 45 cm 
och fröavståndet 23 cm. Vid 
upptagningen användes en 
2-radig Edenhall, som skaf-
fades från Sverige för några 
år sedan. 

Hälften av sockerbetorna 
odlades hemma i Lapparla, 
resten i Metsäkylä dit det 
hemifrån är 9 kilometer. Man 
måste på nytt fundera över 
stukplatserna eftersom de 
gamla ställena hade blivit för 
trånga. Man behövde inte 
bygga några speciella plat-
ser. På hemskiftena kippades 
betorna på stadig mark invid 
byvägen. Från samma ställe 
transporterades betorna i två 
omgångar. Emellan omgång-
arna tog man bort rensmyllan 
med schaktbladet. Myllan 
blev sålunda kvar direkt på 
åkern och inte på gårdspla-
nen som tidigare. Betorna 
från Metsäkylä transportera-
des till olika stukplatser. Mika 
tycker att renslastaren varit 

en positiv sak och någonting 
som bör understödas. De 
exakta kostnaderna klarnar 
först sedan när alla betorna 
är i fabriken. Anskaffningen 
av renslastaren har varit ett 
projekt, som odlarna i Bjärnå 
och Finby gjort tillsammans. 
Allt har gått i bästa samför-
stånd.

Kari Saaristo har varit dra-
gare för Ropa-lastarförarna. 
Han odlar själv sockerbetor 
i byn Kirakka. Lastaren körs 
av sammanlagt fyra perso-
ner. Lastningsturerna är var-
annan dag och ena veckan 
på morgonen, andra på kväl-
len. Målet är att alla skall få 
lika många körtimmar under 
kampanjen. Lastningen bör-
jar femtiden på morgonen 
och slutar vid midnatt. På 
kvällen lassar man i allmän-
het 4–6 bilar. Denna rytm är 
bra för då kommer bilarna 
lämpligt tillbaka till stukorna. 
Renslastarnas förare bokför 
dagens händelser. I blanket-
ten skriver man upp vem som 
lastade, odlarens namn, bi-
listen/chauffören och klock-
slag. Blanketten renskrivs 
varje dag och levereras till 
Juha Wikström. En exakt 
bokföring underlättar verk-

samheten för renslastarfö-
raren. Då vet han i stort sett 
när bilarna kommer tillbaka 
till stukan. Då är det lättare att 
planera pauserna och even-
tuell service på maskinen. 
Det har varit lätt att fungera 
enligt den av Tauno Kanerva 
uppgjorda turlistan Det har 
varit en livlig kommunikation 
mellan förmannen och bilis-
terna. Det är med Tauno som 
man kommit överens om alla 
eventuella förändringar.

Stukbottnen har varit relativt 
bra. De på åkern anlagda 
stukorna har varit de bästa. 
Små spår har inte varit nå-
got problem utan all mylla 
har lossnat från lastaren. Ifall 
bottnen varit stenig kan de 
komma sten med i lasset. Det 
finns rum för förbättringar när 
det gäller stukornas storlek 
och deras placering invid 
väg. 7,5–8 meters stukbredd 
är optimal. Bottnen måste 
vara så jämn som möjligt. Det 
är besvärligt att lasta från ett 
sluttande botten.

Kari har goda erfarenheter av 
renslastaren och dess effek-
tivitet. Det lossnar betydande 
mängder mylla från socker-
betorna vid rensningen. Någ-

Stukplats vid Heikkiläntie. Från en väl placerat stuka som 
ligger på rätt underlag är det lätt att lasta på bilen som står 
på landsvägen.   



ra exakta procentenheter kan 
man ännu inte nämna.

Bilist
Bilisten Tauno Kanerva har 
kört sockerbetor i Bjärnå 
ända sedan 1972. Redan 
innan dess hade han blivit 
bekant med sockerbetsköror 
genom att fungera som hjälp-
karl åt sin bror. Sockerbetorna 
kördes ända till år 2006 till Salo 
bruk, därefter styrdes kosan 
till Säkylä. Körsträckan blev 
med en gång hundra kilome-
ter längre.

I höst skedde transporterna 
i en transportgrupp. Socker-
betorna från Bjärnå och Finby 
transporteras i en grupp och 
den leds av Tauno. I gruppen 
finns tio fordonskombina-
tioner och de transporterar 
ungefär 25 lass per dygn till 
fabriken, dvs. ungefär 1000 
ton. Tauno gör varje vecka 
upp noggranna körlistor, 
”läsordningar” som chauffö-
rerna skämtsamt kallar dem. 
Dessa listor ger han åt fö-
rarna på renslastaren och bi-
larna. I listan kan man se från 
vilken gård, vilken dag och 
hur mycket betor som skall 
köras. Samarbetet mellan 
förmannen och chaufförerna 
har fungerat problemfritt. Bra 
har också allt förlöpt med 
transportbyrån i Säkylä. Last-
ningen och transporterna har 
förlöpt enligt plan.

Direktiven för stukornas stor-
lek och avstånd var lite brist-

fälliga i början. Alla stukor 
var inte riktigt lämpligt breda, 
även avståndet till bilen kun-
de vara för långt eller t.o.m. 
för kort. Vid placeringen av 
stukorna borde man även 
beakta höjdskillnaden, vilken 
minskar maskinens räckvidd. 
Alltför små stukor fördröjer 
lastningen. Flyttningen från en 
stuka till en annan tar alltid sin 
del av den effektiva lastnings-
tiden. En lämplig stukstorlek 
är 350–400 ton, 200–250 är 
minimum. På grund av de 
rikliga regnen under hösten 
har vägarna fått utstå mycket, 
många lass som transpor-
teras under en kort tid tär på 
by- och åkervägarna. Omfart-
svägar påskyndar lastningen 
märkbart. Ifall det inte är möj-
ligt att köra igenom måste for-
donet svänga vid stukplatsen 
eller t.o.m. backa dit. Det krä-
ver en noggrann tidtabell och 
onödig telefontrafik.

Enligt Tauno är hela trans-
portgruppen synnerligen 

nöjd med det nuvarande 
körsystemet. I fortsättning-
en måste man göra vissa 
finjusteringar från nuläget. 
Också odlarna har förhållit 
sig positivt och det skapar 
tro inför framtiden. Speciellt 
måste Juha Wikströms namn 
nämnas, hans kunnande har 
skapat en god grund för vårt 
arbete. Det har varit ”lätt” att 
göra upp läsordningen, kon-
staterar Tauno.

Efter kampanjens slut när 
alla analysresultat är klara, är 
det möjligt att på gårdsnivå 
utvärdera effekten av rens-
lastningen och jämföra den 
med resultaten från tidigare 
år. Man kan även göra jämfö-
relser mellan olika områden. 
På basen av dessa intervjuer 
och den rådande uppfatt-
ningen kan man konstatera 
att beslutet att pröva ny tek-
nik, som sockerbetsodlarna i 
Bjärnå och Finby tog, visade 
sig vara lönsamt.n

Ropa-demonstration på Pojogård. Ca 13 % av 
hela landets betor lastades i år med Ropa. 
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Marken, sådden och 
plantskjutningen
Medelsåtidpunkten i år var 
nästan en vecka tidigare än 
långsiktsmedeltalet. Den 
nästan totala avsaknaden av 
tjäle och en varm väderpe-
riod påskyndade starten för 
sådden. Ställvis torkade mar-
ken snabbt och det var svårt 
att få ett bra bruk för sådden. 
Arbetet krävde stor precision 
vad gäller sådjup och såbil-
larna måste vara i gott skick. 
Vissa marker torkade upp 
mycket ojämnt och även på 
samma skiften utvecklades 
bestånden ojämnt. En del av 
bestånden blev glesa. Fros-
ten tog en del av bestånden 
i Satakunda och trakterna 
kring Laitila. Man var tvungen 
att så om ca 500 hektar och 
detta fördröjde beståndens 
utveckling. Det förekom inte 
några problem med grobar-
heten för de olika sorterna.

Sommarens växtskydd 
och växtnäringen
De första besprutningarna 
gjordes i början av maj och 
de verkar ha lyckats bra. Ef-
ter det blev förhållandena 
torra och en längre uppe-
hållsperiod följde vilket även 
begränsade tillväxten hos de 
nyss grodda ogräsgenera-
tionerna. De flesta gjorde en 

andra besprutning vid dessa 
tider och resultatet var lyck-
at tills regnen gav ny fart åt 
ogräsen och då började även 
problemen komma fram. På 
grund av torkan, ställvis även 
på grund av gödseln, hade 
växterna dålig tillgång till nä-
ring i maj och juni.

Regnen i juni och juli förbätt-
rade tillväxten hos socker-
betan men samtidigt steg 
luftens relativa fukthalt. De 
högre temperaturerna i juli, i 
synnerhet under sista veck-
an i juli, höjde värmesumman 
och gjorde att förhållandena 
blev gynnsamma för blads-
jukdomar på sockerbetorna. 
I början av augusti syntes de 
första symtomen och nu ef-

teråt kan man säga att 2008 
blev ett riktigt ramulariaår.

Skörd och kvalitet
Antalet soliga dagar under 
växtperioden var exceptio-
nellt lågt, vilket man skulle 
tro att sänker sockerhalten. 
Så gick det inte, när upp-
tagningen började i oktober 
var sockerhalten hög. Man 
kan anta att förekomsten av 
”tillräckligt” med vatten var 
en av de faktorer som höjde 
sockerhalten. Det svala väd-
ret i augusti-september styr-
de säkert ner sockret direkt i 
roten. Klara och soliga dagar 
i slutet av september  gjorde 
att vi fick en kort sval period, 
vilket i sig ökade sockerhal-
ten.

Växtperioden 2008 och 
sorterna
Susanna Muurinen, CfS

Sortförsöken i Tuorla hade inte Ramularia.
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Upptagning och mylla 
Upptagningen kunde på 
många håll inledas under 
goda förhållanden. Dessa 
gårdar fick upp sina socker-
betor innan regnen i oktober 
började. När regnen igen 
började så fortsatte de jämnt 
ända till snöfallet i november. 
Betfälten hölls i upptagnings-
skick i början av oktober tack 
vare den rikliga växtligheten 
men upptagningarna i no-
vember led av att marken var 
alldeles för våt och det blev 
problem både med mullhal-
ten och med markstrukturen. 
De besvärliga förhållandena 
har igen påmint oss om pro-
blemen med markpackning 
och –struktur.

Sorter
Sockerbetsskörden blev klart 
under det önskade och vad 
prognosen lovade. Jesper 
var den mest odlade sorten 
och dess andel av allt frö var 
39 %, den andra stora sorten 
var Festival med 17 %. I tre 
års försök (2006–2008) har 
Jesper visat sig vara en stabil 
sort med en måttlig skörde-
nivå. I år blev dock skörden 
hos Jesper överraskande 
låg. Festival var mera rikt gi-
vande men mera känsligt för 
Ramularia. Lincoln (11 %) 
och Nordika (10 %) var på 
delad tredje plats. Lincoln 
gav bra skörd och det tidi-
gare problemet med stocklö-
pare var inte så påtagligt i år. 
Nordika försvarade sin plats 
med en lite lägre skörd än 
Lincoln men klarade Ramula-
rian bra. Av de nya sorterna 
sommaren 2008 uppnådde 

Gunilla t.o.m. 6 % av fröför-
säljningen men den var nog 
en besvikelse för en del od-
lare. Den klarade dåligt ett 
högt Ramulariatryck.

Festival (SESVanderHave 
2005): Rot- och sockerskörd 
höga i förhållande till med-
elskörden för mätarna i för-
sök åren 2005–2008. Bra 
motstånd mot  Ramularia, få 
blomstänglar.

Lincoln (Hilleshög 2007): 
Socker- och rotskörd hö-
gre än mätarna år 2006 
och 2008. Sockerhalten på 
samma nivå som mätarna 
åren 2006–2008. Varierande 
mängd stocklöpare. Bra mot-
ståndskraft mot Ramularia.

Nordika (KWS 2006): Bet-
skörden högre än för mä-
tarna åren 2005–2007. Sock-
erhalten åren 2005–2007 lite 
högre än mätarna. Få stock-
löpare. Bra motståndskraft 
mot Ramularia.

Gunilla (KWS 2008): Bättre 
rot- och sockerskörd än mä-
tarna år 2007. Sockerhalten 
under mätarens. Känslig för 
Ramularia på fält med lång-
varig sockerbetsodling.

Zanzibar (SESVanderHave 
2006): Bättre rot- och socker-
skörd än mätarna åren 2005–
-2007. Sockerhalten på mä-
tarens nivå. Varierande antal 
blomstänglar. Rätt känslig för 
Ramularia.

Annalisa (KWS 2007): Ne-
matodsort, vars rot och 

sockerskörd var lägre än mä-
tarnas år 2006–2007. Även 
lägre sockerhalt än mätarna. 
Stocklöpare förekommer till 
en viss grad. Rätt bra mot-
ståndskraft mot Ramularia.

Winston (Danisco Seed 
2008): På samma nivå som 
mätarna vad rot- och sock-
erskörd beträffar 2007 men 
sockerhalten är lägre än för 
mätarna. Rätt mycket stock-
löpare, bra motståndskraft 
mot Ramularia.

Nya sorter
Hamilton: (Danisco Seed) 
Klart högre rotskörd än mä-
tarna i försök 2006–2008. 
Sockerhalten är lägre än för 
mätarna samt kvalitetsfak-
torerna (blåtal, kalium och 
natrium) klart sämre hos Ha-
milton. Rätt lite stocklöpare, 
under Ramulariaåret 2008 
hörde den till de bättre sor-
terna vad gäller motstånds-
kraften.

Gustav (Hilleshög): Klart hö-
gre rotskörd än mätarna åren 
2006–2008. Vad sockerhal-
ten beträffar i samma klass 
som mätarna. Kvalitetsmäs-
sigt har sorten varit i klass 
med mätarna eller bättre. 
Sorten har haft få stocklöpa-
re. Bättre motståndskraft mot 
Ramularia än Jesper i försö-
ken år 2008.

Theresa (KWS): Nematods-
ort, som är känslig för Ramu-
laria men i övrigt i klass med 
Annalisa. n
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I EU började man år 1992–93 
ett mycket stort projekt där 
alla verksamma substan-
ser i bekämpningsmedel 
skulle testas. Granskningen 
grundar sig på EU:s direk-
tiv 91/414/EEC och skulle 
enligt de ursprungliga pla-
nerna genomföras på 10 år 
men fortsätter ännu. Ifall den 
verksamma substansen fyller 
vissa miljö- och hälsokriterier 
godkänns det på den s.k. po-
sitivlistan eller listan för god-
kända verksamma substan-
ser. Som utgångspunkt tog 
man de produkter som fanns 
på marknaden 25.7 1993 och 
antalet verksamma substan-
ser var över 800 stycken. År 
2008 hade knappt 300 av de 
gamla verksamma substan-
serna kommit med på posi-
tivlistan. Listan hittar man på 
EVIRAS nätsida (Annex 1).

Av de verksamma substan-
serna för ettåriga ogräs på 
positivlistan finns fenmedi-
fam, desmedifam och eto-
fumesat. Även metamitron, 
verksam substans i Goltix 
och Metafol, är på komman-
de på listan.  I samband med 

granskningen kan man upp-
ställa vissa användningsbe-
gränsningar, även nationellt, 
ifall man konstaterat att den 
verksamma substansen har 
menlig eller skadlig inverkan 
på organismer och/eller mil-
jön. 

Den verksamma substansen 
i bekämpningsmedlet står 
för effekten och i ett bekämp-
ningsmedel kan det finnas ett 
eller flere verksamma sub-
stanser. Till exempel i Beta-
nal SE finns bara en verksam 
substans men i Betanal Pro-
gress SE finns det tre styck-
en, fenmedifam, desmedifam 
och etofumesat.

Begränsningarnas 
inverkan på bruks-
mängderna
För fenmedifams del är 
största tillåtna bruksmängd 
960 g/ha/år, vilket motsvarar 
till exempel 6 liter Betanal 
SE eller Betasana 2000. På 
åkrar med mycket lergräs, 
kamomill och åkerviol räcker 
mängden inte alltid till utan 
man måste ersätta en del av 
fenmedifam med metamitron 

(Goltix/Metafol) Ökningen av 
mängden metamitron passar 
kanske bäst i samband med 
den första besprutningen. 
Fenmedifam sparas till se-
nare besprutningar eftersom 
torka kan försvåra metamitro-
nets markverkan.

För etofumesat är största till-
låtna bruksmängd 1 kg/ha/3 
år. Ifall man odlar sockerbe-
tor på skiftet bara vart tredje 
år får man använda två liter 
Tramat 500 SC under od-
lingsåret, 2,0 l/ha Betanal 
Progress SE, 8,69 l/ha Beta-
nal Progress och 5,0 l/ha 
Powertwin. I detta fall blir det 
inga problem med etofume-
satgränsen.

Ifall man odlar sockerbetor 
två år av tre får man använda 
högst 1,0 liter Tramat 500 SC 
per hektar och år, 4,35 liter 
Betanal Progress och 2,5 liter 
Powertwin. En effektiv ogräs-
bekämpning under mellan-
växtperioden är en förutsätt-
ning för att klara sig med 
dessa mängder etofumesat.

I ensidig sockerbetsodling 

Bekämpning av ogräs och 
EU-gränser

Liisa Eronen, CfS

EU har fastställt vissa maximala användningsmängder per år 
för etofumesat och fenmedifam. Metamitron är det sista av 
de tre viktigaste ogräsmedlen, som utvärderats av EU. Det 

godkändes på EU:s positivlista i oktober 2008.
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blir gränsvärdet för etofume-
sat (333 g/ha/år) uppenbart 
ett problem på åkrar med 
måra och bindor. Omvandlat 
till Tramat 500 SC blir mäng-
derna 0,67 l/ha/år, Betanal 
Progress SE 2,90 l/ha/år och 
Powertwin 1,67 l/ha/år. Ovan-
nämnda mängder är totala 
mängder per år.

Fältförsök sommaren 
2008
EU-gränsernas inverkan på 
ogräsväxternas bekämp-
ningseffekt undersöktes som-
maren 2008 i försök, där skiftet 
varit minst tio år i sockerbets-
odling. Under ifrågavarande 
period kunde spannmål av-
bryta sockerbetsodlingen för 
1–2 år. Försöken var i Pemar. 
Jordarten på försöksplatser-
na var enligt markanalysen 
molera (MoL) men båda skif-
tena var mullrika. Försök 02 
var på ett mera mullrikt ställe 
än försök 01.

Program, som fyller EU:s krav 
vad beträffar etofumesat och 
fenmedifam när man odlar 
sockerbetor två år av tre, har 
uppgjorts med Betanal Pro-

gress SE och Betanal SE samt 
Tramat 500 SC och Betasana 
2000 (tabell 1). I tabell 2 finns 
motsvarande program för 
monokultur med sockerbetor. 
Samma mängder mineralolja 
användes som tillsatsmedel i 
tankblandningarna.

Ifall man har monokultur med 
sockerbetor har mängden 
Metafol höjts med 0,5 l/ha i 
den första besprutningen. På 
så sätt försöker man ersätta 
de minskade mängderna 
etofumesat i programmen.

Vattenmängden var 150 liter 
per hektar och sprutningsför-
hållandena var goda under 
alla sprutningar. När sprut-
ningarna påbörjades hade 
man svårigheter på grund av 
nattfrosterna. Båda försöken 
sprutades för första gången 
den 21 maj 2008 mellan klo 
10 och 12 då de flesta av 
ogräsen ännu var på (sent) 
hjärtbladsstadium. Man var 
tvungen att vänta med be-
sprutningen så att sockerbe-
tan skulle hinna repa sig från 
föregående natts lindriga 
frost. Den andra och tredje 

besprutningen kunde göras 
i goda förhållanden vad be-
sprutningen beträffar.

Den första besprutningen fö-
regicks av en relativt torr maj 
månad vilket också syns i hur 
effektivt besprutningen ver-
kade, de lite större ogräsen 
blev kvar. Efter den andra 
besprutningen följde en lite 
våtare period. Åkerbindan, 
vars första tillväxtblad redan 
hade öppnat sig, började dö. 
Försöksrutorna blev nästan 
helt rena från ogräs. Även ef-
ter den tredje besprutningen 
kom det lämpligt med regn, 
vilket gav bättre bekämp-
ningsresultat än normalt. Me-
tamitron (Metafol) hade bra 
markverkan.

Lergräs, åkerviol och rödplis-
ter är ogräs som gror under 
hela sommaren. Dessa ogräs 
grodde ännu efter den sista 
besprutningen, tack vare 
regnperioden efter midsom-
mar.

Sockerbetor två år 
av tre
Ifall man inte alls gjort några 
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besprutningar fanns det över 
400 stycken ettåriga och 
bredbladiga ogräs per kva-
dratmeter i båda försöken 
(bild 1). Alla använda pro-
gram (tabell 1) bekämpade 

ogräsen i båda försöken (ef-
fekt 96–98 %). I försök 01 var 
effekterna lite bättre. De bäs-
ta resultaten fick man med 
programmen 3 och 4.

När ogräsbeståndet vär-
derades om hösten, hade 
program 3 i försök 01 minst 
ogräs (bild 2a). I försök 02 
fanns det klart mera ogräs 
men även där hade program 

Bild 1. Antalet ogräs(st/m2) i början av juli med olika bekämpningsprogram: a) sockerbetor 
två år av tre b) monokultur med sockerbetor. Siffrorna ovanpå staplarna visar de olika 
programmens bekämpningseffekt.
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3 den bästa effekten. Jordar 
som är liknande den, där för-
sök 02 hölls, skulle kräva en 
hackning som komplement 
till besprutningen, speciellt 
med program 2 och 4.

Program för ensidig 
sockerbetsodling
Programmet för ensidig 
sockerbetsodling fungerade 
rätt bra i båda försöken (ef-
fekt 94–99 %), programmen 
6 och 7 till och med lite bättre 
än programmen 2–4 i försök 
02 (bild 1a och 1b). Orsa-
ken till det beror uppenbarli-
gen på den större mängden 
Metafol, som passade bra 
för det lergräsdominerade 

ogräsbeståndet i försök 01. I 
försök 02 fick man den bästa 
effekten med program 6 och 
7 som innehåller Safari och 
passar bäst för åkrar med 
bl.a. harkål.

Under höstens okulära be-
dömning fungerade alla pro-
gram i försök 01 och man 
skulle inte ha behövt någon 
hackning för att komplettera 
sprutningen (bild 2b). I försök 
02 förekom det rätt rikligt med 
ogräs ovanpå sockerbetsbe-
ståndet. I försök 02 förekom 
därtill harkål, rödplister och 
åkerviol, de fyllde alla luckor 
i beståndet. De sist nämnda 
ogräsen är svaga konkur-

renter till sockerbetorna. En 
hackning skulle ha avlägsnat 
en stor del av dessa ogräs.

Vad kostar 
programmen?
Priset för programmen beräk-
nades enligt priserna som-
maren 2008.  Istället för priset 
på Betasana 2000 användes 
i programmen 4 och 7 priset 
för Betanal SE och för Metafol 
700 priset på Goltix 700 SC. 
Prisjämförelsen presenteras i 
figur 3. Alla priser är med 0 % 
mervärdesskatt.

Ifall det finns rikligt med ka-
momill på skiftet så krävs det 
extra Matrigon (0,3 l/ha). Det 

Bild 2. Antalet ogräs på hösten okulärt bedömt. Skala. 0–10 (0= inga ogräs utanpå socker-
betsbeståndet, 10 = sockerbetorna helt täckta av ogräs). a) sockerbetor två år av tre, b) 
monokultur med sockerbetor. Grön linje = besprutningarna tillräckliga utan hackning 
(värde 1), röd linje = hackning nödvändig för att komplettera besprutningen (värde 2).
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höjer preparatkostnaderna 
med ungefär 16 €/ha.

Sammandrag
EU-begränsningarna för fen-
medifam har redan en längre 
tid varit i kraft och de finns 
angivna på försäljningsför-
packningarna på Betanal 
SE och Betasana 2000. För 
Medifam 320 SC gäller sam-
ma begränsning men av nå-
gon anledning finns den inte 
på preparatets försäljnings-
förpackning.

För de nya bruksmängderna 
för etofumesat har man utfor-
mat en ny etikett för Tramat 
500 SC men den var ännu 
inte i oktober 2008 godkänd 

av myndigheterna. Det är tro-
ligt att den nya etiketten inte 
hinner med till de förpack-
ningar som säljs år 2009. Då 
följer man de föreskrifter som 
finns på den gamla etiket-
ten. Etiketterna till de övriga 
preparat, som innehåller eto-
fumesat, är ännu inte uppda-
terade.

I fältförsöken sommaren 
2008 lyckades man i goda 
förhållanden minska mäng-
derna etofumesat utan att 
det i någon större utsträck-
ning inverkade på ogräsbe-
kämpningseffekten. De för 
ensidig sockerbetsodling 
utvecklade programmen 
5–7 fungerade överraskande 

bra. Ett gott bekämpnings-
resultat förutsätter dock rätt 
val av besprutningstidpunkt, 
att sprutningsförhållandena 
är goda och att beståndets 
ogräsgroning är relativt jämn. 
Sådana ogräs som hade ut-
vecklat ett örtblad och där 
det andra var på väg, klarade 
bekämpningen.

Ifall metamitron får ett an-
vändningstak på t.ex. 2100 
g/ha/år, vilket motsvarar tre li-
ter Goltix eller Metafol måste 
man i monokultur med sock-
erbetor använda tankbland-
ningar med Safari enligt pro-
grammen 6 och 7.n

Bild 3. Priserna för de olika besprutningsprogrammen (moms 0 %) enligt Sucros pris 
sommaren 2008.



Effekt i sockerbetans 
ogräsbekämpning 
med tre verksamma 
substanser

www.bayercropscience.�  
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Markstrukturen – 
grunden för bördigheten
I sockerbetsforskningen och 
odlingsrådgivningen (www.
sjt.fi) har man fäst uppmärk-

samhet på de ur miljöns 
synpunkt väsentliga mark-
kemiska faktorerna (pH och 
näringsämnen) men även på 
markstrukturens betydelse. 
En jord med mycket hålighe-
ter gjorda av rötter eller mas-
kar leder effektivt ut vattnet i 
täckdikena. Strukturen i en 
väl dränerad jord bibehålls 
och förbättras när de orga-
nismer (daggmaskar, mikro-

ber m.m.) som upprätthåller 
markstrukturen och närings-
ämnescirkulationen är ak-
tiva. Tunga maskiner och sen 
upptagning ställer dock sär-
skilt stora krav på markens 
vattenhushållning och drä-
neringen. Även en jord med 
god struktur lider ifall man 
kör på den då den är våt. 
Utmaningen är att på något 
sätt kunna utföra de odlings-

Preciserade 
vattenskyddsåtgärder i 
sockerbetsodlingen?

Verksamheten i MTK-
Egentliga Finlands, 
MTK-Satakundas och 
Sydvästra Finlands mil-
jöcentrals TEHO-projekt 
(år 2008–2010) koncen-
treras till fyra tyngd-
punktsområden i Syd-
västra Finland (Aura ås 
och Eura ås tillrinnings-
områden, Vakka-Suomi 
och sydöstra Satakun-
da) och på alla områden 
odlas det mycket sock-
erbetor. Detta har lett till 
att man börjat fundera 
på sockerbetsodlingens 
specialställning när det 
gäller miljöfrågor och 
hur man bäst kunde ta 
dem i beaktande i projek-
tets verksamhet. En av 
projektets målsättningar 
är att för varje gård hitta 
förnuftiga lösningar på 
vattenskyddsfrågorna 
som fungerar, är kost-
nadseffektiva och bra för 
miljön.

Kimmo Rasa Sami Talola
Airi Kulmala, Teho-projektet

Bild: Airi Kulmala
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tekniska arbetena under en 
våt höst och ändå bibehålla 
markstrukturen god.

I TEHO-projektet använder 
man sig av den av Pro Agria 
och MTT utvecklade modellen 
Peltomaan laatutesti (www.
agronet.fi) med vars hjälp 
man kan utvärdera hur mar-
kens kemiska, fysikaliska och 
biologiska faktorer fungerar. 
Man analyserar bl.a. markens 
tillpackade skikt, grynstruktur, 
förekomsten av daggmask 
samt håligheten i marken gjor-
da av rötter och daggmaskar. 
Allt detta inverkar på vattnets 
rörelse i marken. Erfarenheter 
främst från spannmålsgårdar 
där testen genomförts visar 
att det uppstått livliga diskus-
sioner och tankar. Målsätt-
ningen är att jordbrukarna 
genom att bekanta sig med 
testet och resultatet förbättrar 
sina möjligheter att identifiera 
problemområden och dåliga 
odlingsmetoder.

Man betonar sådana åtgär-
der i sockerbetsodlingen, 
som syftar till att följa med 
markens kondition och att 
upprätthålla den. Växtens 
krav på fosfor och pH-värde 
förutsätter att det finns myck-
et växttillgänglig fosfor. Ett 
bestånd, som växer kraftigt 
förmår uppta rikligt med nä-
ringsämnen men ifall odling-
en misslyckas så ökar möj-
ligheten att näringsämnen 
hamnar ut i vattendragen. 
En fungerande markstruktur 

förbättrar förutsättningarna 
för en god skörd och är så-
lunda bra med tanke på vat-
tenskyddet. Å andra sidan 
samlas vattnet på markytan 
ifall strukturen år dålig och 
då löser sig näringsämnen 
från ytjorden i vattnet och 
erosionsfaran ökar.

Näringsbalansen – 
kostnad och miljönytta
För att kunna effektivera nä-
ringsämneshushållningen 
beräknar man i TEHO-pro-
jektet en näringsbalans för 
varje skifte tre år bakåt. Ifall 
balansen hela tiden är po-
sitiv kan man med en preci-
serad gödsling uppnå både 
kostnadsinbesparingar och 
miljönytta. Till exempel Pro 
Agrias skiftesbank visar för 
knöl- och rotväxterna drygt 
tio kilo plus för fosforn och 
15–-54 kilo plus för kvävet för 
åren 2002–2007. En möjlighet 
för effektivare användning av 
gödseln är, speciellt beträf-
fande kvävet, att gödsla flere 
gånger under växtperioden 
enligt skördeförväntningar-
na. För sockerbetan kan man 
uppnå en betydande förmån 
i jämförelse med enbart vår-

gödsling, för växten använ-
der rikligt med kväve långt in 
på hösten. I TEHO-projektet 
är det möjligt att i praktiken 
dela gödslingen på flere 
gånger under växtperioden.

Från tal till handling
Kunskap om hur viktig en 
god markstruktur är och det 
att man kan identifiera pro-
blemområden ökar inte ännu 
skörden eller befrämjar vat-
tenvården. På allmän nivå 
finns det att få råd och direk-
tiv hur man i praktiken skall 
befrämja markstrukturen, 
t.ex. genom att öka mängden 
organiskt material i marken, 
rationell åkertrafik eller införa 
växter med djupt växande 
rötter i växtföljden. I TEHO-
projektet går man djupare in 
i de gårdsvisa lösningarna. I 
samarbete med odlaren för-
söker man hitta metoder för 
hur olika åtgärder kan anpas-
sas till gårdens förhållanden 
och vilka faktorer som förhin-
drar att de tillämpas. En förut-
sättning för att vattenvården 
skall befrämjas är ett fung-
erande samarbete mellan 
jordbrukarna, forskningen 
och myndigheterna. n

Tilläggsuppgifter:
Projektkoordinator Airi Kul-mala, tel. 040 507 8143
Planerare Kimmo Rasa, tfn 0400 383 806
Planerare Sami Talola, tfn 0400 341 332
Teho-projektet, Sydvästra Finlands miljöcentral. 
   Pb 47, 20801 Åbo
E-post: förnamn.efternamn @ymparisto.fi
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Ramularia är en svamp 
(Ramularia beticola), som 
förorsakar en bladsjukdom 
som i värsta fall kan förstöra 
över 90 % av sockerbetans 
blad (bild 1). Den känns igen 
på bladfläckar som har bruna 
kanter och en gråskiftande 
mitt (bild 2). Sjukdomen bör-
jar i allmänhet från nedersta 
bladet och framskrider mot 
de yngre bladen. Ifall infek-
tionen är kraftig kan även de 
unga bladen skadas. Sock-
erbetan försöker ersätta de 
skadade bladen med nya vil-
ket leder till, att en betydande 
del av den energi som betan 
samlat, går till att bilda nya 
blad och till att växa.

Övervintrat svampmycel och 
sporer i växtrester (sjuka 
blad) anses vara den vik-
tigaste smittokällan.  I reg-
niga förhållanden smittar de 
ner de växande betornas 
nedersta blad. I de nedsmit-
tade bladen bildar svampen 
nya sporer, som sprider sig 
med regnvatten och vinden 
till friska blad och nära till 
liggande sockerbetsplantor. 
Regniga och fuktiga förhål-
landen då temperaturen är 

mellan 15 och 20 oC är ut-
omordentliga med tanke på 
svampens spridning.

Varför blev sommaren 
2008 en ramularia-
sommar?
När man analyserar riskfakto-
rerna måste man gå tillbaka 
till senaste vinter. Den var 
exceptionellt mild, just ingen 
tjäle alls i marken och det 
regnade lämpligt hela vintern 
så att sjukdomssvamparna 

överlevde. Förhållandena var 
ganska lika de i södra Sveri-
ge, där ramularia är en av de 
viktigaste växtsjukdomarna.

Den gångna sommaren var 
från början relativt varm och 
regnfattig. Efter mitten av 
juli ändrades vädret och på 
många ställen regnade det 

Ramularian överraskade igen
Liisa Eronen, CfS

Under de senaste åren har sockerbetsfälten varit relativt gröna och friska 
under hösten, och därför följde man inte tillräckligt noga upp Ramularia-
bladfläcksjukans utbredning senaste sommar. I början av juli syntes de 
första symtomen på sjukdomen. I mitten av månaden var det uppenbart 

att år 2008 blir ett verkligt Ramulariaår. Uppmaning att bespruta gavs 
både i Maaseudun Tulevaisuus och på CfS:s hemsida men uppenbarligen 

var det många odlare, som inte uppmärksammade den.

Bild 1. Sockerbetor som är 
starkt angripna av ramularia. 

Bild: Staffan Eliasson

Bild 2. Ramularia-fläckar på 
sockerbetsblad. 

Bild: Liisa Eronen/CfS
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Kontakta gärna vår representant Henrik Svärd,
när du har frågor om betfrön.

Tel/fax: 09-2586 4414 eller mobil: 0400-465 009.

E-mail: henrik.svard@sci.fi

Tre högavkastande
sorter från Hilleshög!
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Syngenta Seeds AB
Box 302, 261 23 Landskrona, Sverige

www.hilleshog.fi

■  Högsta skörden av
   marknadssorterna 2008

■  Ramularia och
     rotbrandstolerant

■  Säker universalsort för
    de flesta förhållanden

■  Gustav och Nexus ger
    mycket bra ekonomiskt

     utbyte

■  Mycket hög sockerskörd

■  Renhet i klass med
   Jesper

■ Toppresultat i finska och
svenska försök efter 3 år

■  Har inte haft några
stocklöpare i försöken

■  Hög sockerhalt

NEXUSLINCOLN GUSTAV

NYHET

NYHET
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flere dagar i veckan. Dags-
temperaturerna höll sig kring 
20 oC och det var få dagar 
med värmebölja. I slutet av 
juli var bestånden ännu re-
lativt friska men i början av 
augusti syntes redan ramu-
lariafläckar på sockerbetor-
nas blad. Temperaturerna i 
augusti höll sig fortfarande 
kring 15–20 oC och regnen 
varje vecka höll bestånden 
våta. Förhållandena för ramu-
larians utveckling var de allra 
bästa.

Stora variationer
Skadegraden för ramula-
rian varierade mycket på de 
olika områdena. Framförallt 
växtföljden inverkade men 
även sorten och delvis också 
jordarten. Ifall man hade od-
lat sockerbetor på skiftet en 
längre tid och ramularia har 
förekommit under tidigare år 
är skiftet sannolikt besmittat 
av ramularia. Risken ökar ifall 
jordarten dessutom är lätt 
och kapillärisk. Undantaget 
sådana arter som är mot-
ståndskraftiga mot ramularia; 
det kunde man konstatera i 
Centralen för Sockerbetforsk-
nings (CfS) fältförsök.

Hur mycket ramularia inver-
kar på sockerbetsskörden 
beror på a) när sjukdomen 
börjat, b) förhållandena 
under sommaren när sjuk-
domen utvecklas, c) sjuk-
domens intensitet, som 
väsentligt påverkas av sor-
tens sjukdomsresistens och 
åkerns ramulariatryck. Ifall 
augusti är varm och torr, kan 
ramularia som börjar i slutet 
av juli ha obetydlig inverkan. 
Ifall hösten är lång, varm och 
regnig och sockerbetan tas 

upp sent kan ramularia som 
angriper i slutet av augusti 
sänka skörden märkbart.

Ramularia och socker-
betsskörden
Ramularians inverkan på 
skörden börjar synas när 
10–15 % av de fullvuxna bla-
den är illa skadade (bruna). 
Ifall skadegraden stiger till 30 
%, sjunker skörden märkbart. 
Ramularia minskar socker-
betsskörden, sänker sock-
erhalten och höjer mängden 
aminokväve (blåtalet) vilket 
försämrar utbytet.

Sommaren 2008 hade man 
i Pikis i Tuorla ett upptag-
ningsförsök, där det inte just 
alls förekom ramularia. Det 
första provet togs 14.8 2008 
och då var rotskörden 38 ton/
ha. Under följande tre veckor 
växte rotskörden 4–5 ton per 

vecka. Under denna tid bör-
jade man se tydliga spår av 
ramularia på de sjuka skifte-
na. Ramulariaangreppet kom 
just då när sockerbetan var i 
sitt bästa tillväxtskede.
 
CfS har gjort få fältförsök 
med ramularia för tidigare 
ansåg man att rizhomania-
motståndskraft gav ett gott 
skydd även mot ramularia. 
Situationen har dock föränd-
rats. 2004 gjordes ett fältför-
sök i Halla i Bjärnå där man 
undersökte bl.a. hur Tilt 250 
EC (propikonazol 250 g/l) 
lämpar sig för bekämpning 
av ramularia. Man testade 
två olika användningssätt a) 
engångsbehandling i början 
av augusti och b) dubbelbe-
handling där första behand-
lingen gjordes i början av au-
gusti och den andra i början 
av september.

Bild 3. Ramularians utveckling i försöket i Halla sommaren 
2004. Skala 0–100 (0= inga blad smittade av Ramularia; 100 
= bladen totalt smittade av Ramularia.
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Ramularians utveckling be-
dömdes vid sprutningstillfäl-
let och i slutet av september 
(bild 3). Ifall man inte alls 
besprutat (obehandlat) var 
nästan hälften av bladen ska-
dade av ramularia i början av 
september (30.9.2004). En-
gångsbesprutning med Tilt 
sänkte skadegraden med 44 
procentenheter och om man 

hade gjort två behandlingar 
sjönk skadeprocenten med 
59 procentenheter.

Engångsbehandling med Tilt 
förbättrade skörden med 3,0 
ton/ha och två behandlingar 
med 3,8 ton/ha. Engångsbe-
handling ökade polsocker-
mängden med 723 kg/ha och 
två behandlingar med 875 

kg/ha (bild 4). Sockerhalten 
förbättrades med 0,5 % -en-
heter och utbytet med 0,7–0,8 
% -enheter.

Ramularia-angreppet var i 
försöket på ungefär samma 
nivå som normalt på betfäl-
ten om hösten.

Växtföljd och ramularia
Sommaren 2008 fick man en 
bra bild av växtföljdens bety-
delse för ramulariaangrepp 
på en gård i Nyland. På en 
del av skiftet hade man od-
lat sockerbetor 2004, 2005, 
2007 och 2008 och en del 
av skiftet hade odlats med 
spannmål 2006. På den an-
dra delen av skiftet hade man 
odlat spannmål under de se-
naste fem åren. Den år 2008 
använda sockerbetssorten 
visade sig vara mycket käns-
lig för ramularia. På skiftets 
båda delar bedömde man 
ramulariaangreppen på ska-
lan 0–100 (0 = ingen skada, 
100 = bladen helt angripna 
av ramularia). Spannmålsom-
rådets angrepp bedömdes 
till 30–40 och sockerbetsom-
rådets till nästan 100 (bild 5). 
Man tog prov från båda skif-
tena den 11.10 2008 och re-

Bild 4. Rot- och sockerskörd i Ramularia-försöket i Halla 
2004.

Bild 5. Ramularia på betfälten sommaren 2008, a) förfrukt spannmål (5 år), b) förfrukt betor 
(4 år under de senaste 5 åren). 

Bild: Staffan Eliasson
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sultaten presenteras i tabell 
1. Betskördens skillnad till för-
mån för spannmålsskiftet var 
nästan 14 ton och polsockret 
2,8 ton. Man fick 2,5 ton mera 
socker från spannmålsskiftet 
än från sockerbetsskiftet.

Vad kostar ramularia-
bekämpningen 
– lönar det sig?
Ramularian bekämpas inte 
i allmänhet genom besprut-
ning men den gångna som-
maren visade att det dock är 
nödvändigt under vissa för-
hållanden.

Ifall man skulle använda Tilt 
250 EC och bespruta en 
gång 0,5 l/ha skulle prepara-
tet för närvarande kosta un-
gefär 21 €/ha (0 % mvs) och 
sprutningsarbetet 14 €/ha. 
En besprutning skulle kosta 
35 € och två besprutningar 
70 €/ha.

Sommaren 2004 var en nor-
malsommar vad ramularian 
beträffar. Ifall man inte hade 
gjort några besprutningar 
blev rotskördens värde 1418 
€/ha (pol-% 16,01) med da-
gens sockerpriser. En en-
gångsbehandling med Tilt 
skulle öka skördens värde 
med ungefär 153 €/ha och 
två besprutningar med un-
gefär 177 €. När man beak-

tar sprutningskostnaderna 
blir nettoresultatet för en be-
handling 118 € och för två 
behandlingar 107 €.

Ifall man gör samma jämfö-
relse utgående från värdena 
i tabell 1 där ramularia-risken 
är stor, skulle man högst an-
tagligt ha behövt två besprut-
ningar. Ifall sockerbeta var 
förfrukt till sockerbeta blev 
skördens värde 1291 €/ha 
(pol-%16,01). Med spannmål 
som förfrukt skulle skördens 
värde ha blivit 1842 €/ha 
(pol-% 17,1). Skillnaden mel-
lan spannmålskiftena och 
sockerbetsskiftena skulle ha 
blivit 550 €/ha. Om man antar 
att man med två Tiltbehand-
lingar skulle få samma skörd 
som med spannmål som för-
frukt, skulle nettoresultatet per 
hektar ha blivit ungefär 480 € 

efter att man avdragit kostna-
derna för bekämpningen.

I odlarförsöken år 2008 fanns 
det ramularia även i spann-
målsrutorna, så en noggrann 
resultaträkning skulle kräva 
mycket goda fältförsök.

När man gör upp odlingspla-
nerna för de närmaste åren 
skall man beakta ramularia-
tillståndet sommaren 2008 
och även före det. På de vär-
sta skiftena skall man förbe-
reda sig för besprutning ifall 
förhållandena påminner om 
vintern 2007/2008 och som-
maren 2008. Problemet är 
vädret under sensommaren 
och prognosen för det ef-
tersom sprutningsbeslutet 
måste göras senast i mitten 
av augusti.n

Tabell 1. Rotskörden på bet- och spannmålskiftena samt 
skörd- och kvalitetsskillnaderna i gårdsförsöket sommaren 
2008.
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Danisco
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Betodlingen
Med betodling har årets bet-
odlare sysslat med hela sitt 
liv. 1975 var första året som 
han i egen regi odlade sock-
erbetor och då på en areal på 
15 hektar. 1983 var han redan 
uppe i 52 hektar och kring 50 
hektar sockerbetor rörde sig 
arealerna på 80- 90-talet. 
Efter att man började med 
hö odlingen fick man bättre 
växtföljd och kunde därmed 
utöka betodlingen på 2000- 
talet därför har betarealen 

Bengt Sohlberg – Årets 
Betodlare 2008

Staffan Eliasson, Sucros Ab

de senaste åren varit mellan 
55–90 hektar.

Sämsta minnet från betod-
lingen?
– Höstarna -81 och -87, då-
liga skördar och riktigt dåliga 
upptagnings förhållanden, 
ännu våtare och regnigare än 
den gångna hösten.

Bästa minnet från betodling-
en?
– Hm, alltid fint att se jämna 
rader komma upp på våren. 

Kanske våren 2004 då bet-
plantorna fortfarande stod 
i fina rader efter en extremt 
kall natt, då man bekämpat 
kölden genom att ha eldat 
200 ton gammal halm för att 
skapa ett skyddande rök la-
ger, plantorna klarade sig 
minns Bengt.

Sockerbetstransporter
Sjundeå Maskinstation (se 
fakta ruta) som Bengt driver 
som ett skilt bolag erbjuder 
många olika jordbruksrelate-

Tro på framtiden och det man jobbar för är avgörande för att lyckas, resone-
rar Bengt Sohlberg från Malm Gård i Sjundeå, som blivit utnämnd till årets 

betodlare. För brist av långsiktighet och framtidstro kan man inte skylla 
årets betodlare som i vintras under osäkra omständigheter då hela Finlands 
betodling stod i vågskålen pratade varmt för en fortsatt sockerproduktion i 

landet. Själv bidrog han till den fortsatta betodlingen med att utöka den egna 
gårdens betodling till hela 130 hektar.
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rade tjänster och bl.a. sock-
erbetstransporter. Från och 
med hösten 2008 är Sjundeå 
Maskinstation huvudentre-
prenör för transportsamman-
slutningen A-Beta. Tillsam-
mans med två andra bilister 
kör han alla sockerbetor från 
kommunerna Kyrkslätt, Sjun-
deå, Ingå, Karis, Pojo samt 
en del av sockerbetorna i 
Ekenäs. Totalt 23 odlare med 
avstånd mellan 145–220 
km till Säkylä betyder en hel 
del timmar i lastbilen under 
kampanjen. Odlarna inom 
transportsammanslutningen 
A-Beta kan om de så vill an-
vända ett rensverk som ma-
skinstationen förfogar över. 
Med långa avstånd blir det 
allt viktigare att betorna är 
rena så att man minimerar 
transportkostnaderna. Efter 
en våt höst som den här hös-
ten kan det nog vara lönt att 
rensa betorna, speciellt betor 
från lerjordar där jordprocen-
ten lätt blir hög efter upptag-
ningen.

Betodlarens framtid
Senaste tiden har handels-
gödsel priserna stigit mycket 
och det resulterar ju negativt 
på betodlingens lönsamhet. 
De höga handelsgödselpri-
serna drabbar ju hela jord-
brukssektorn och här finns 
en del att förbättra. I framti-
den har vi inte råd att slösa 
med näringen, bättre nä-
ringskretslopp är ett måste, 
resonerar Bengt. Nu läggs 
en massa värdefull näring 
på soptippen och det är fel. 
Allt avfall borde fås så rent att 
samhällsavfallet kunde retur-

neras tillbaks till åkern på ett 
säkert sätt, då skulle man få 
ett både ekologiskt och eko-
nomiskt fungerande system. 
Ett bättre pris för betorna 
är även det ett måste för att 
betodlingen skall fortsätta 
efter odlingskontraktet 2008 
– 2009. Att världsmarknads-
priset på socker kommer att 
stiga till en attraktiv nivå i 
framtiden tvivlar han inte ett 
dugg på, frågan är bara att 
orkar vi kämpa igenom des-
sa kärva tider så att vi senare 
får njuta av den kommande 
prisförbättringen. För så som 
situationen just nu är vågar 
få odlare göra t.ex. maskin-
investeringar i betodlingen, 
ekonomin tillåter inte allt för 
stora investeringar.

Odling, entreprenörskap 
och förtroendeuppdrag
Då jag i mitten av oktober 
besöker Malm Gård för att in-
tervjua Bengt för den här arti-
keln möts jag av typisk situa-
tion som bra beskriver årets 
betodlare och hans gård. 
Betupptagningen går på 
högvarv, sockerbetor lastas 
och transporteras, ett mindre 
täckdiknings projekt är i full 
gång och husbonden själv 

Sockerbetstransport, såväl egna som andra odlares betor 
körs genom transportsammanslutningen A-Beta.

Upptagning med gårdens treradiga Edenhall.
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kommer just hem från något 
styrelsemöte. Med andra ord 
en gård och betodlare som 
har många järn i elden. För-
troendeuppdrag i flera olika 
styrelser inom jordbruks råd-
givning är en typisk göra för 
årets betodlare. Intresset för 
all slags landsbygdsanknu-
ten verksamhet är stort, även 
den lokala idrottsföreningen 
tar sin tid.

Då jag frågar årets betod-
lare om fritiden blir han först 
tyst för en stund och sva-
rar sedan; skida i Lappland 
före betsådden, sjöliv efter 
höskörden och älgjakt efter 
betupptagningen. Nåja, vis-
serligen går ju sockerbets-
transporterna och älgjakten 
lite på varandra tidsmässigt! 
n

Fakta ruta:

Malm Gårds Lantbruk
 – Två anställda plus ägarfamiljen
 – 335 ha åker
 – Odlingsväxter, sockerbetor, hö, vårvete, råg, höst-
         vete, vårrybs, spenat (fröodling)
Mera info under adressen: www.malmgard.com

Sjundeå Maskinstation
 – Fyra anställda
 – Lastbilstransporter
 – Maskinentreprenad
 – Lantbrukskalk och spridning
 – Trädgårdsmylla, sommarvägsalt, täckningsflis,
         ved, halm
Mera info under adressen: www.siuntionkoneasema.com

På basen av år 2007 skörd tilldelades kvalitetspriser till följande odlare:
 
Satakunda  Ilpo Kalli, Kiukainen
Nådendal-Nystad Ossi Anttalainen, Villnäs
Salo Harri Seppälä, Inkere
Tavastland–Östra-Finland Kaarina Heikkilä, Hauho
Sydkust–Åland Åsa af Heurlin, Pargas

Årets Betodlare 2008 Bengt Sohlberg, Sjundeå  
 
Kvalitetspris tilldelas till odlare som har producerat över 150 ton betor, medels-
körden är över hela landets medeltal och jordhalten under odlingsområdets 
medeltal. Viktigaste kriteriet är högsta sockerhalten inom odlingsområdet. 

Melasniemi fondens kvalitetspriser 2008



Utnyttja hela 
skördepotentialen!

  Höga sockerskördar de tre 
senaste åren - 104%

Mycket liten fröstocksbildning

Stabila skördar från år till år

www.kws.com
KWS SCANDINAVIA A/S, Tfn: 040 559 5159, E-post: p.rehn@kws.com

Källa: Centralen för Sockerbetsforskning

Rotskörden 

106 % GUNILLA
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Handarbete på 
1950-talet
Livet består av en oändlig 
mängd tillfälligheter, men 
bland dem kan det finnas en 
röd tråd, som har påverkat 
valen längs vägen. Uppvux-
en på hemgården i Tenala, 
numera Ekenäs, där betorna 
kom med genast efter kriget, 
fick jag samma erfarenheter 
som många andra i min ge-
neration. Som barn på 1950-
talet skulle man gallra och 
rensa på betfälten. Hästen 
skulle ledas, när det var dags 
att radrensa eller hästhacka, 
som vi sade på lokal dialekt. 
Det var manuellt och mono-
tont arbete för ett skolbarn, 
men man lärde sig, att ingen-
ting kom gratis i livet. 

Kanske gav det också en 
gnista till agronomistudierna 
på 1960-talet. Jag hade re-
dan övertagit ansvaret för 
hemgården och skötte den 
vid sidan av studierna. Då 
rådde en dynamisk tid i bet-

odlingen, den nya teknologin 
med maskiner, enkornsfrö 
och bekämpningsmedel in-
troducerades. 

I det skedet hade jag ingen 
aning om vilken yrkesbana jag 
skulle sikta in mig på. Jag var 
aktiv inom studentvärlden och 
fick ett brett kontaktnät, som 
senare visade sig vara synner-
ligen värdefullt.

Ordet globalisering var ännu 
inte på modet. Den tidens 
studenter började engagera 
sig i internationella frågor. Vår 
egen professor Nils Wester-
marck hade själv betydelse-
fulla internationella uppdrag. 
Han entusiasmerade sina stu-
denter för utvecklingsländer-
nas problem och andra frå-

gor utanför det egna landets 
gränser. Han betonade, att in-
ternationella kontakter kräver 
goda språkkunskaper.

Yrkeskarriären börjar
När jag blev färdig agronom 
år 1971, kontaktades jag 
av Lantbrukets Forsknings-
central i Dickursby, där man 
hade ett ledigt vikariat som 
forskare vid växtodlingsav-
delningen. I början jobbade 
jag med försök, där vi tes-
tade nya herbicider. Vikaria-
tet ledde till fast anställning 
med tyngdpunkt på testning 
av sorter.

De första arbetsåren visade, 
att man inte är fullärd, när 
man utexamineras från uni-
versitetet. Som forskare star-

Sex decennier tillsammans 
med sockerbetan

Nils Lindroos

Redaktionen för Betfältet bad mig göra 
en summering av mina erfarenheter från 

arbetslivet. Senaste sommar tog min 
yrkesverksamma period slut. Övergången 
skedde småningom, min efterföljare tog 
över ansvaret bit för bit. Nu är det skönt, 
att inte längre vara bunden till arbetstider 
och dagliga resor. Meningsfulla sysslor 
är det ingen brist på, men de är numera 

privata eller förknippade med skötseln av 
den egna gården.
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tar man från nollpunkten och 
lär sig teknik och förhållnings-
sätt främst av äldre kollegor. 
Forskningscentralen var en 
utmärkt skola för det kom-
mande arbetslivet.

Som medlem i ett antal ar-
betsgrupper, bl.a. för att be-
reda flyttningen av lantbruks-
forskningen till Jockis, kom 
jag i nära kontakt med admi-
nistrationen för Lantbrukets 
forskningscentral. Den fanns 
i centrum av Helsingfors på 
den tiden. När UM kontak-
tade ledningen för forsk-
ningscentralen för att finna 
en kandidat för ett uppdrag i 
Tanzania, förmedlade de mitt 
namn.

På den vägen hamnade jag 
i Afrika som medlem i ett ut-
vecklingsprojekt finansierat 
av utrikesministeriet. Det 
räckte ett år och försiggick i 
Mtwara, en liten stad i södra 
Tanzania nära gränsen till 
Mocambique. Projektet gav 
naturligtvis konkreta insikter 
i Afrikas möjligheter och pro-
blem. Den andra stora per-
sonliga nyttan var de fördju-
pade kunskaperna i engel-
ska, som var arbetsspråket. 
Dessutom var det en fin trä-
ning i teamarbete. Vi var sex 
personer i projektgruppen, 
som bodde och arbetade till-
sammans hela tiden.

Betsocker Ab
Tillbaka i Finland vintern 1975 
blev jag kallad till Nådendal 
för att diskutera om en ledig 
tjänst som forskningsagro-
nom vid sockerbruket. Bet-
odlingen på hemgården hade 
pågått oavbrutet, så det före-
låg en viss synergi mellan det 

personliga intresset och en av-
lönad tjänst i branschen. Jag 
antog erbjudandet och det har 
jag inte behövt ångra.

I medlet av 1970-talet ex-
panderade betsockerindu-
strin kraftigt, man byggde 
ut kapaciteten vid alla fyra 
betsockerbruken. Det var 
en dynamisk tid med stark 
satsning på att utveckla od-
lingstekniken och att utöka 
kontraktsarealen. 

Agronom Olof Ramberg var 
min chef och när han blev 
utsedd till VD för bolaget, 
övertog jag hans post som 
lantbruksdirektör. Vid den 
tidpunkten förbereddes fusi-
onen mellan sockerbolagen 
i Nådendal, Salo och Turenki 
med Finska Socker Ab. Det 
hölls talrika informationsmö-
ten tillsammans med MTK:s  
representanter. Odlarna var 
till en början tveksamma, 
men arrangemangen gällan-
de delägande i det blivande 
bolaget och medverkan i för-
valtningen var attraktiva, så 
fusionen verkställdes.

Nya arbetsuppgifter
När ledningen för Finska 
Socker började konsolidera 
den nya helheten, gjorde man 
nya personalarrangemang. 
Jag blev utnämnd till direktör 
för produktionen av lantbruks-
maskiner och samtidigt VD för 
Tume Ab i Turenki. Också vid 
Salo sockerbruk tillverkade 
man då maskiner. Vid den tid-
punkten gick maskinsektorn 
med kraftig förlust och hela 
energin fokuserades på att 
sanera verksamheten, upp-
höra med de sämst lönande 
produkterna och finna nya 

samarbetsmöjligheter mellan 
olika tillverkare. 

Det var ett intressant men 
synnerligen slitsamt arbete, 
som dessutom var svårt att 
kombinera med skötseln av 
hemgården. Rätt snabbt in-
såg jag, att det inte var lönt 
för mig att fortsätta. Jag sade 
upp mig och flyttade hem till 
Tenala.

Nådendal igen och 
Pojogård
Efter ett par år som praktisk 
betodlare på heltid erbjöd 
Nådendals bruk ett uppdrag 
på deltid som forskningsa-
gronom kombinerat med ett 
deltidsjobb som maskina-
gronom vid CfS i Bjärnå. Där 
började jag år1983 på sen-
sommaren.

Följande år gjorde Finska 
Socker samarbetskontrakt 
med Weibulls Ab i Sverige. 
Weibulls var ett framgångsrikt 
växtförädlingsföretag baserat 
i Landskrona med tyngdpunkt 
på spannmål, oljeväxter och 
trädgård. Finska Socker hade 
köpt Turun Muna och Vasak-
varn och blivit en stor aktör på 
spannmålssektorn. Dotterbo-
laget Suomen Vilja skötte an-
skaffningen av råvarorna för 
kvarn- och foderindustrin.

Suomen Vilja och CfS avta-
lade om att starta försöks-
verksamhet på Pojogård för 
att testa Weibulls förädlings-
material i finländska förhållan-
den. Jag blev utsedd till forsk-
ningschef och blev således 
Weibulls representant i Fin-
land. Försöksorganisationen 
var minimal, agrolog Leena 
Ora-Broman var min assistent 
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och Pojogårds resurser stod till 
förfogande, när det inte var sä-
song på betsidan. Vi skaffade 
nödvändiga maskiner för att 
sköta fältförsöken och hantera 
parcellskörden. Kvalitetsana-
lyserna sköttes vid industrins 
laboratorium. Hela konceptet 
gick ut på att fungera i synergi 
med industrin för att ta fram 
lämplig råvara för den. 

På försökssidan byggde vi 
upp nära samarbete med 
forskningsstationerna vid 
Lantbrukets forskningscentral, 
speciellt med Jaakko Köyli-
järvi i Mietois. För att optimera 
resurserna hade vi också ett 
unikt samarbete med Keskos 
försöksgård Länsi-Hahkiala, 
trots att de representerade 
konkurrenten Svalöfs.

Inom några år fick vi fram ett 
antal sorter, som skulle förö-
kas upp och marknadsföras i 
Finland. Under växtsäsongen 
arbetade jag med fältförsö-
ken, resten av året var arbetet 
mera kommersiellt med loka-
lisering i Cultors huvudkontor 
i västra Böle. Kontakterna till 
centralaffärerna var täta och 
diskussioner fördes med de 
största kvarnarna och foder-
tillverkarna.

Det var en snabb omställning 
från sockerbranschen till att 
bli expert på spannmålsfrå-
gor, men det var en synnerli-
gen intressant tid. Vi tog fram 
ett antal goda sorter: Tjalve 
vårvete, Trygve höstvete, 
Salo havre, Mette korn och 
Emma rybs för att nämna de 
viktigaste. 

Allt har dock sin tid. Weibulls 
och Svalöfs fusionerades, 

Kesko tog över verksamhe-
ten i Finland. Jag avslutade 
min anställning 1992 för att 
koncentrera mig på byg-
gande på hemgården och på 
familjen.

Sucros Ab
I slutet av1980-talet var kon-
kurrensen på sockermark-
naden hård mellan Cultor 
och Lännen Tehtaat. Den 
europeiska integrationen var 
i antågande och man insåg, 
att man inte kunde kämpa 
sinsemellan om den inhem-
ska marknaden, utan gjorde 
ett avtal om att slå samman 
sockerverksamheten. År 1990 
bildades samägda bolaget 
Sucros Ab. Nådendals bruk 
lades samtidigt ner. Finland 
gick in i EU år 1995. 

Följande år blev jag tillfrå-
gad, om ja kunde besätta 
tjänsten som lantbruksdirek-
tör för Sucros. Trots att sock-
erbranschen och personalen 
var bekant från tidigare, var 
det en stor uppgift att sätta 
sig in i den enorma byråkra-
tiska djungel, som EU hade 
medfört. Branschavtalet var 
bekant, för det hade jag över-
satt från finska till svenska 
året innan och samtidigt stu-
derat motsvarande avtal från 
Tyskland och Danmark.

Inom industrin var det en 
ständig kostnadsjakt. Verk-
samhetsbudgeten minska-
des kraftigt, den egna orga-
nisationen skulle effektiveras. 
De egna medarbetarna var 
villiga att ta på sig nya upp-
gifter, som cheferna tidigare 
skött och verksamheten kun-
de fortsätta.  

Bruket i Turenki stängdes 
efter kampanjen 1998. Med 
facit på hand kan man se, att 
det var ett förspel till att sälja 
Cultor, som gick till den dans-
ka livsmedelsjätten Danisco. 
Transaktionen offentliggjor-
des vintern 1999. Danisco 
ägde hela sockerbusinessen 
i Danmark och Sverige. Dess-
utom hade man sockerbruk i 
Tyskland, Litauen och Polen. 
En intensiv integreringspro-
cess följde med ett otal möten 
i Danmark och andra Danis-
co-länder, ibland flera gånger 
i veckan.

Centralen för Socker-
betsforskning
Professor Kyösti Raininko 
gick i pension sommaren 
2000 efter 24 år som direk-
tör för Centralen för Socker-
betsforskning på Pojogård i 
Bjärnå. När jag blev vidtalad 
att efterträda honom var det 
ett ganska enkelt beslut att 
anta erbjudandet. Platsen 
och personalen var bekant, 
eftersom jag jobbat där tidi-
gare i sju år.

En stor del av försöken gjor-
des på Pojogård, men en del 
var utlokaliserade till Ravea i 
Mietois och Laurila försöks-
gård i Janakkala med egen 
personal.  Funktionerna kon-
centrerades allt mera till Po-
jogård och satellitpunkterna 
upphörde. Undantaget var 
Lännen Tehtaats försöksgård 
Räpi, som kontinuerligt utfört 
beställningsförsök för CfS.

Koncentrationen berörde 
också lantbruket vid CfS.  
Det blev bättre ekonomi att 
sköta samtliga enheter med 
gemensam personal och 
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maskinpark. Totalarealen 
var som mest knappt 300 ha 
och betarealen kring 130 ha. 
Forskningscentralen var då 
den klart största betodlaren 
i landet.

Sockersektorn 
reformeras
Lantbruket inom EU hade 
genomgått den såkallade 
CAP-reformen på 1990-talet, 
men sockerbetorna ingick 
inte i den. Det var i alla fall 
oundvikligt, att också bet-
odlingens villkor skulle om-
formas. Avtalet om frihandel 
mellan EU och de fattigaste 
utvecklingsländerna, det 
s.k. EBA-avtalet skulle öka 
sockerimporten och skärpta 
WTO-regler satte gränser för 
stödd export. Produktionen i 
EU måste således minskas 
och priset på betorna skulle 
sänkas.
 
År 2002 tillsatte Jord- och 
skogsbruksministeriet en 
sockerstrategisk arbetsgrupp 
för att förbereda Finlands lin-
jedragning i den sockerpoli-
tiska beslutsprocessen. Jag 
blev kallad till ordinarie med-
lem i arbetsgruppen, ett in-

tressant och viktigt uppdrag, 
som gav unika möjligheter 
att påverka sockernäringens 
framtida inriktning. Arbets-
gruppen kom med en enhäl-
lig rapport hösten 2004, där 
alla parter (odlare, industri, 
statsmakten och konsumen-
terna) ansåg, att en fortsatt 
produktion av inhemskt sock-
er var meningsfull.
 
När sedan EU-kommissio-
nen kom med sitt förslag till 
reform på sommaren 2005, 
var villkoren så hårda, att det 
blev en verklig kalldusch. 
Man sade rakt ut, att betod-
lingen skulle koncentreras till 
Mellaneuropa och randsta-
terna i norr och söder skulle 
upphöra med sin sockerpro-
duktion. Priset skulle halveras 
och sänkningen skulle delvis 
kompenseras med arealba-
serade stöd.

Vid intensiva förhandlingar 
i ministerrådet hösten 2005 
uppnådde vår jord- och skogs-
bruksminister Juha Korkeaoja 
en kompromiss, som gjorde det 
möjligt att fortsätta med inhemsk 
sockerproduktion. Finland fick 
rätt att betala ut ett extra areal-

stöd för betorna, men hamnade 
i gengäld att minska sockerkvo-
ten från 146 000 ton till 90 000 
ton, vilket också medförde, att 
det ena av de två betsockerbru-
ken skulle stängas. Som vi vet, 
blev det bruket i Salo, som fick 
stryka på foten.
 
Reformen gav inte önskad 
minskning av sockermäng-
den i EU och hösten 2007 
kom EU med nya incentiv för 
att skära i sockerkvoterna. 
Odlarna fick också skärpta 
förslag till avtal från indu-
strin och branschen var åter 
i gungning. Man kunde i alla 
fall komma överens om ett sju 
års avtal, men kvoten mins-
kade igen med 10 procent.

Centralen för 
Sockerbetsforskning 
omstruktureras
Betarealen hade halverats, 
antalet odlare minskat med 
två tredjedelar och hela 
branschens lönsamhet hade 
drastiskt försämrats. Det 
fanns inga ekonomiska möj-
ligheter att bedriva forskning 
och utveckling på oförändrat 
sätt. Inom styrelsen för forsk-
ningsstiftelsen gjorde vi upp 

Tillbaka till Pojogård år 2000.



en plan för omstrukturering, 
som gick ut på att sälja Po-
jogård och fortsätta verksam-
heten med en betydligt lätt-
tare organisation, som skulle 
fokusera enbart på forsk-
ningsuppgifterna.

Den stora förändringen för-
handlades fram med hög in-
tensitet under året 2007, då 
gården och laboratoriet sål-
des och samarbetsavtal gjor-
des upp angående lokaliteter 
och försöksfält med de nya 
samarbetsparterna i Pikis. 
Hela personalen gjorde en 
berömvärd insats, när man 
sorterade allt material, som 
samlats under 30 års tid på 

Pojogård och flyttade lassvis 
med maskiner och kontors-
material till Pikis.

En betydande del av ansva-
ret för flyttningen övertog 
AFD Susanna Muurinen, som 
hade anställts hösten 2007 
för att efterträda mig som 
direktör för forskningscentra-
len. Den befattningen över-
tog hon den 1.8.2008, när jag 
gick i pension.

Den här tillbakablicken har 
förhoppningsvis gett läsa-
ren en påminnelse om, hur 
kraftigt förändringens vindar 
har blåst under de gångna 
decennierna. Jag har haft 

privilegiet att vara en kugge 
i det maskineriet. Det har 
varit en intressant tid, ibland 
besvärlig, men övervägande 
positiv och givande. Speciellt 
värdesätter jag den nära kon-
takten till odlarna och till alla 
kollegor jag har hunnit arbeta 
tillsammans med, både de 
på hemmaplan och de talrika 
utländska kontakterna. 

Jag hoppas, att lantbrukets 
företrädare också i fortsätt-
ningen förmår försvara bran-
schens intressen, så att Fin-
land kan stå på egna ben, 
när det behövs.n
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Puhtaasti tuotettu, hyvä sato Biovakan edullisilla 
kierrätysravinteilla
Biovakan kestävän kehityksen mukaisesti tuotetut ympäristöystävälliset kierrätysravin-
teet sopivat erinomaisesti peltoviljelyyn. MTT:n viljelykokeissa ne on todettu sadontuot-
tokyvyltään yhtä hyviksi tai jopa paremmiksi kuin keinolannoitteet.

Kysy lisää Biovakka Oy, Markus Isotalo, p. 050 340 3104        www.biovakka.fi

Ren och bra skörd med Biovakkas förmånliga 
återvinningsnäringsämnen
Biovakkas miljövänliga återvinningsnäringsämnen, som är tillverkade i enlighet med 
principerna för hållbar utveckling, passar utmärkt till växtodling. I MTT:s odlingsförsök 
har de gett lika bra eller till och med bättre skörd än handelsgödsel.

Fråga mera Biovakka Oy, Markus Isotalo, tel. 050 340 3140        www.biovakka.fi



Ulf Gyllenspetz ser tillbaks 
på 35 års förädlingsarbete 

Henrik Svärd, Hilleshögs representant i Finland

När Ulf började arbeta på Hil-
leshög i början av 1970-talet 
hade man inom betodlingen 
just övergått från användan-
det av multigerma sorter till 
monogerma. Från ett mul-
tigermt frö kunde det växa 
upp tre-fyra plantor varav alla 
utom en sedan skulle gallras 
bort för hand, något som alla 
äldre betodlare kommer väl 
ihåg. År 1966 introducerade 
Hilleshög Monohill, den för-
sta genetiskt monogerma 
betsorten. Det blev snabbt 
slut med handgallrandet och 
en mekanisering av odlingen 
kunde ske. Ulf brukar på-
peka, att utan upptäckten av 
den monogerma genen skul-
le betodlingen antagligen ha 
upphört i både Finland och 
Sverige och kanske även i 
hela Europa. Tack vare Mo-
nohill blev Hilleshög under 
en lång tid helt dominerande 
på den finska marknaden. 

År 1959 övertog Hilleshög 
det förädlingsmaterial som 
Salo sockerbruk hade och 
fortsatte framgångsrikt deras 

arbete. Man hade 
stora urvalsodling-
ar i Finland ur vilka 
man valde ut de 
allra bästa betorna. 
Dessa packades 
ner i trälådor och 
skickades till Sveri-
ge där de plantera-
des ut i fält, fick gå 
i blom och polline-
rades sedan med 
särskilt utvalda 
plantor. Från dessa 
korsningar utveck-
lades det senare 
nya sorter. Salohill, 
som var en mycket 

Ulf Gyllenspetz, sockerbetsförädlare hos 
Hilleshög, har i mer än 25 år ansvarat för 
Hilleshögs betförädling i Finland. Under 

årens lopp har han besökt Finland många 
gånger och hunnit bli en mycket god Fin-
landsvän. Efter totalt 35 spännande och 
intensiva år på Hilleshög har Ulf beslutat 

sig för att gå i pension nu i vår.

Ulf Gyllenspetz är imponerad över den 
fina rotformen.

välkänd sort i Finland, var ett 
tidigt resultat av Ulfs arbete.

Konkurrensen har alltid varit 
hård bland sockerförädlarna 
och även om Hilleshög var 
helt överlägsen på 70-talet 
så har det också funnits svå-
ra perioder under årens lopp. 
Det gäller exempelvis slutet 
av 80-talet då VanderHave 
lanserade sorten Univers, 
som avkastade ca 10 % mer 
än de dåvarande Hilleshögs-

sorterna. De finländska bet-
odlarna hade ändå ett starkt 
förtroende för Hilleshög och 
fortsatte att beställa även 
av våra sorter. Förädlings-
arbetet fortsatte intensivt för 
att komma ifatt Univers. Un-
der 90-talet hade Hilleshög 
många sorter som avkastade 
i nivå med konkurrenternas, 
t.ex. Hilton, Rally och Ritva 
för att nämna några. Glädjen 
var ändå stor då Hilleshög 
år 1999 kunde introducera 
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Helmi, som i sin tur gav 10 % 
högre skörd än Univers.

Ulf har också, i slutet av 90-
talet, varit med och testat 
Roundup-resistenta GM-be-
tor i Finland. Förväntningen 
var att dessa skulle komma 
ut på marknaden i början av 
2000-talet, men ännu idag 
är det bara i USA som dessa 
betor odlas i större skala. 

Resistensförädling har varit 
mycket viktig under alla år. 
Utvecklingen av Rhizomani-
aresistenta sorter på 90-talet 
har, som Ulf säger, varit den 
andra revolutionerande fram-
gången inom sockerbetsför-
ädlingen, vilket även den har 
varit en räddning för den eu-
ropeiska betodlingen. Rhizo-
mania är en mycket aggres-
siv virussjukdom som har 
brett ut sig i hela Europa. Fin-
land är det enda europeiska 
landet där man inte ännu har 
konstaterat sjukdomen. För 
de finska förhållandena har 
Ulf mest koncentrerat sig på 
förädling av Aphanomyces- 
(rotbrands-) och Ramularia-
toleranta sorter. Idag arbetar 
Hilleshög också mycket med 
att få fram nematodtoleranta 
sorter.

Under senare delen av 90-
talet började förädlingen fo-
kusera alltmer på betans rot-
form och dagens sorter har 
därför en grundare rotfåra än 
de äldre sorterna, vilket gör 
att det fastnar mindre jord på 
betorna. Det har också skett 

en stor förbättring av betor-
nas inre kvalitet, med högre 
sockerhalt och bättre utvinn-
barhet som följd.

Även frökvaliteten har för-
bättrats avsevärt under åren. 
Både själva fröodlingen och 
fröprocessen har ständigt 
förbättrats och vi har fått ef-
fektivare fungicid- och insek-
ticidbetningar. Hilleshög har 
idag dessutom utvecklat ett 
helt nytt frökoncept som kall-
las Energ´Hill. Genom nya 
metoder och ny teknik allt 
från fröodling fram till pakete-
ring av utsädet har vi idag ett 
frö som gror snabbare och 
har en ännu säkrare plant-
etablering än tidigare.

Arbetet med sockerbetorna 
har under årens lopp mes-
tadels utvecklats i en positiv 
riktning, vilket har gjort att det 
har varit speciellt trevligt att 

jobba med just sockerbetor. 
Ulf har med stor sympati följt 
med den svåra situationen 
under början av 2000-talet 
när Finlands fortsatta socker-
betsodling stod på spel. Det 
är därför skönt för honom att 
kunna överlämna alla icke 
avslutade förädlingsarbeten 
till den nästa generationens 
förädlare i ett läge när betod-
lingen i Finland ser ut att vara 
tryggad i ett antal år framö-
ver. Att sedan Hilleshög ser 
ut att ha många nya spän-
nande sorter på kommande 
krönar slutet på Ulfs långa 
förädlarkarriär.

Vi önskar Ulf många fina pen-
sionärsdagar. Som den gode 
Finlandsvän han är, får vi helt 
säkert även i framtiden se Ulf 
nu och då i Finland, kanske 
då med blicken ändå riktat 
mera på annat än bara på 
betorna nere i marken.n

I ur och skur studerar man sortförsöken. Har tillsammans 
med Ingvar Christenson i Leppäkoski.
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Dadel-kokoskaka
25–30 bitar

Dadel-kokoskakan är saftig, fuktig kaka som smakar som sådan med kaffe eller som 
efterrätt med Siro socker (och madeira) kryddad vispgrädde eller vaniljsås.

Ingredienser

1 pkt (250 g) stenfria, 
pressade dadlar

1 ½ dl vatten
175 g margarin eller smör
175 g Dansukker Mörkt 
muscovadosocker eller 

Farinsocker
3 hönsägg

4 dl vetemjöl
1 dl kokosflingor

1 msk Dansukker Vaniljsocker
2 tsk mald kanel

1 ½ tsk bakpulver
150 g turkisk eller grekisk yoghurt

Till dekoration Dansukker Flor socker 
eller Råsocker Flor.

Smörj en 1,5–2 liters kakform och beströ den med kokosflingor. Skär dadlarna i bitar. 
Ställ vatten och dadelbitarna i en kastrull på spisen. Värm upp till kokpunkten och koka sakta 

i 2–3 minuter. Låt svalna.

Vispa rumsvarmt fett och muscovado-socker till ett ljust skum. Tillsätt de rumsvarma 
hönsäggen ett i gången under kraftig omrörning. Blanda de torra ingredienserna och tillsätt 
hälften av mjölet i degen under omsorgsfull omrörning i två minuter. Tillsätt resten av mjölet, 

dadelsylten och yoghurten, blanda till en jämn smet.

Häll degen i en form. Grädda i 150 grader i 60–70 minuter*. Prova med en trästicka om 
kakan är färdig gräddad. Låt kakan svalna ungefär i 15 minuter innan den stjälps på ett 
serveringsfat. Sikta ett tunt lager Dansukker Florsocker på kakan innan den serveras.

*OBS! Den låga gräddningstemperaturen håller Dadel-kokoskakan saftig och förhindrar 
kokosflingorna från att brinna fast. Ugnens effektivitet påverkar gräddningstemperaturen, du 

kan vid behöv höja temperaturen till 160–170 grader eller grädda kakan lite längre tid.
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När detta skrivs har vi ännu många veckor kvar av kampanjen. Hittills har allt, utom starten gått 
bra. Under de allra första dagarna av kampanjen var man tvungen att avbryta mottagningen 
av sockerbetor på grund av ett haveri i bruket. Allt som allt har skärningen gått mycket bra och 
betor har strömmat i jämn takt till bruket.

Den pågående kampanjen har präglats av besvärliga upptagningsförhållanden. Sockerbe-
torna har till stor del tagits upp i våta förhållanden. Det fuktiga föret har gjort att man fått bety-
dande mängder mylla till sockerbruket. Medelmullhalten kommer att vara lite över 15 procent.

Sockerbetans tekniska kvalitet har varit bra. I början av kampanjen var polarisationen ungefär 
17,2 % och har sjunkit lite efter det. Sockerbetorna har besparats från hård köld och därför har 
de inte frusit och sålunda har det bara i ett par lass kommit förskämda sockerbetor till bruket.

Det nya transportsystemet, som nu prövas för första gången på transportområdet, har fått 
beröm för flexibilitet, vilket inte varit möjligt i samma utsträckning under tidigare år. Höstens 
erfarenheter kommer att sammanställas efter kampanjens slut.

Kampanjhälsningar

I Pikis var september i år lite kallare än normalt och oktober klart varmare än normalt. Växtpe-
rioden tog slut först den 15 november. Till dess hade MTT:s väderstation uppmätt lite över 1400 
grader effektiv värmesumma. Detta är lite mindre än 100 grader mera än för ett normalt år.

Även torra perioder förekom
Av den normala regnmängden i september kom lite mera än 100 % under de nio första da-
garna. Detta ledde till översvämning på låglänta marker. Spannmålsskörden var då ännu på 
hälft. Härefter blev dock vädret torrare och följanden regn över 2,5 millimeter dagtid kom först 
den 1 oktober. Oktober var sedan mycket regnig. MTT:s väderstation gav 160 mm för hela må-
naden vilket är näst mest under dess 80 åriga historia, rekordet är från är 2006. I Tuorla, där de 
flesta av MTT:s åkerväxtförsök och CfS:s sockerbetsförsök finns, regnade det enligt den lokala 
väderstationen 25 mm mera än på MTT:s mätpunkt. Eftersom avdunstningen avtog kraftigt i ok-
tober försämrades åkrarnas bärighet, grundvattenförråden fylldes och lokala översvämningar 
började igen förekomma. 

Mycket regn hösten 2008

Korta Kort
a 
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Korta 

CENTRALEN FÖR SOCKERBETSFORSKNING
     Toivonlinnantie 518      
      21500 PIKIS   fax (02) 737 6409

E-post:  förnamn.släktnamn@danisco.com 

Direktör  Susanna Muurinen   050 438 6191

Fröfrågor Marte Römer-Lindroos   040 773 9343

Växtskydd Liisa Eronen    040 773 4323
   

ODLARNAS KONTAKTPERSONER

Sockerbetutskottets
ordförande Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
   23140 HIETAMÄKI 0400 828 375
Sockerbetutskottes 
sekreterare Antti Lavonen Simonkatu 6 020 4132 462
   00100 HELSINGFORS 040 558 0512
Orförande för sockerbetsodlarnas
delegation Marja-Liisa  Rantalantie 26 050 569 5627
                                    Mikola-Luoto 27800 SÄKYLÄ

SUCROS  AB
Huvudkontor och Säkylä bruk     Maakunnantie 4 010 431 060 
   27820 SÄKYLÄ fax 010 431 4855

E-post: 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

Svenskspråkiga Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 040 533 6497
      10300 KARIS e-post:
     staffan.eliasson@
	 	 	 		 nsl.fi

Namn- och andressförteckning



FESTIVAL
Du kan känna doften av sockret … !

ZANZIBAR
Framtid utan förhinder !

framtid utan
förhinder!
framtid utan
förhinder!
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