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Centralen för Sockerbetsforskning (CfS)  
firade sitt 50-årsjubileum år 2003. Det 

har nu alltså gått 54 år sedan organisationen 
grundades. Först verkade man i Helsingfors, 
senare i Salo. Den egna försöksgården, Pojo-
gård i Bjärnå kommun, inköptes år 1974. Där 
inleddes verksamheten i full skala år 1978. Så 
har det fortsatt i nästan 30 år.

I början av 1950-talet fanns det hos oss  
fem betsockerbruk, som var för sig ägdes av 

ett eget bolag. Dessutom var Finska Socker 
en stor aktör på marknaden. Alla dessa parter 
var med om att bilda CfS för att koordinera 
och utveckla forskningen gällande betodling-
en. Efter hand förändrades den industriella 
strukturen, bl.a. fusionerades tre sockerbruk 
med Finska Socker. Sedan början av 1990-ta-
let har sockerindustrin i Finland bedrivits av 
ett bolag, Sucros Ab. I det skedet hade bola-
get ännu ensamt beslutsrätten inom CfS.  En-
ligt det branschavtal, som förhandlades fram 
efter inträdet i EU år 1995, började också od-
larna finansiera forskningen vid CfS och där-
med fick man en plats i styrelsen.

Juridiskt har CfS fungerat som stiftelse  
sedan år 1964. Stiftelsen äger fastigheten 

och står därmed för den fysiska och finan-
siella ram, inom vilken forskningscentralen 
fungerar. Stiftelsen har nu alltså två stödande 
medlemmar, Sucros och MTK.

Sockerreformen från år 2006 innebär en  
minskad volym för den inhemska bet-

sockerproduktionen. Sockerkvoten sänks 
med 38 procent. I motsvarande grad mins-
kar finansieringen av forskningen. Också de 
externa forskningsuppdragen blir färre, när 
branschen krymper. Pengarna räcker inte till 
för att bedriva forskning i den omfattning, som 
vi tidigare gjort.

Styrelsen för CfS har naturligtvis insett  
det här sammanhanget och utrett situa-

tionen. Som utgångsläge tog man det viktiga 
principbeslutet, att det också i fortsättningen 
skall finnas en egen sockerbetsforskning och 
utveckling av betodlingen i vårt land.

För att uppnå en struktur med lägre kost- 
nader utreddes ett flertal alternativ. Konti-

nuiteten och möjligheten att bedriva högklas-
sig forskning med minskade personalresurser 
var centrala utgångspunkter. Det var också 
viktigt, att lokaliseringen av forskningen skulle 
förläggas inom tyngdpunktområdet för bet-
odlingen.

Det här är bakgrunden till, att CfS har be- 
slutat inleda förhandlingar med Forsk-

ningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (MTT) och Varsinais-Suomen maa-
seutuoppilaitos i Pikis angående en omlokali-
sering och omorganisering av verksamheten. 

MTT har sedan länge haft en försökssta- 
tion för trädgårdsverksamhet i Pikis. För 

ett par år sedan beslöt MTT stänga Sydvästra 
Finlands forskningsstation i Mietois och över-
föra verksamheten till Pikis. Forskningsperso-
nalen flyttade in i de lokaliteter, där trädgårds-
forskarna fanns. De arealkrävande försöken 
placerades ut på den närbelägna lantbruks-
skolans marker, som totalt omfattar 145 ha 
jämn odlingsjord. 

Målsättningen för de pågående diskus- 
sionerna gällande betforskningen skulle 

vara en likartad lösning. Skolan skulle erbjuda 
markresursen och forskningsstationen skulle 
vara den etablerade miljö, där forskarna skul-
le inrymmas.

Forskningen för sockerbetorna 
omorganiseras

Ledaren fortsätter på sida 39 
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I många frågor mellan odla-
ren och Sucros, t.ex. i intres-
seförfrågningen och kon-
traktsbehandlingen, är det 
dock nödvändigt att utse en 
s.k. egen konsulent åt odla-
ren. Så har man även gått till-
väga i intresseförfrågan och 
praxis kommer att fortsätta i 
kommande postningar åt od-
larna. I det fallet att odlaren 
inte når sin egen konsulent 
hjälper alltid de övriga kon-
sulenterna. Eftersom konsu-
lenten för många odlare nu 
bytts till en annan person, är 
det på sin plats med en kort 
presentation av lantbruksav-
delningen.

Yngve Björklund
Yngve fortsätter alltså som 
konsulent på Åland. Han 
är en bekant person för de 
åländska odlarna, för han har 
skött konsulentens uppgifter 
redan i över 20 års tid.

Sucros lantbruksorganisation

Matti Kukkola, Sucros Ab

Staffan Eliasson
Staffan fungerar som konsu-
lent för de svenskspråkiga 
sockerbetsodlarna på fast-
landet. Nylands Svenska 
Lantbrukssällskap är hans 
arbetsgivare och hemorten 
är Karis. Trots sin ringa ålder 
har Staffan skött konsulent-
uppgifter under flere års tid.

Matti Hento
Matti har varit i Sucros tjänst 
ända sedan 1976 eller med 
andra ord börjat sin sock-
erkarriär redan under Nå-
dendal bruks tid. Matti bor i 
Nystad och har fungerat som 
distriktskonsulent i Nystad 
område.

Heimo Holma
Heimo övergick till Sucros 
tjänst från Lännen Tehtaat. 
Trots att Heimo är ett nytt an-
sikte i Sucros organisation 
har han en lång och gedigen 

erfarenhet av sockerbetsod-
ling. Heimo har i många år 
fungerat som forskningsa-
grolog hos Lännen och un-
der det senaste året även i 
konsulentuppdrag.

Mauri Ruuth
Mauri bor i St Michel och har 
fungerat som konsulent i sitt 
område ända sedan 1990. 
Mauri sköter konsulentupp-
gifterna i det östra området.

Soili Saarinen
Soili svarar för odlingsbyrån 
och övergick i Sucros tjänst 
från motsvarande uppgifter i 
Lännen Tehtaat. Odlingsby-
rån sköter bl.a. frågor i sam-
band med faktureringen av 
odlarnas förnödenheter.

Pentti Suominen
Pentti har fungerat som kon-
sulent i Salo sedan år 1976 
och han bor i Koski. Penttis 

I Betfältets föregående nummer berättades kort om förändringar 
i Sucros lantbruksorganisation. Samtidigt konstaterades att man 
åtminstone delvis måste avstå från de gamla konsulentdistrikten 
på grund av minskade personresurser och att den till Säkylä kon-

centrerade rådgivningsorganisationen vid behov hjälper alla odlare. 
Distriktskonsulenterna fortsätter dock på Åland (Yngve Björklund), 

på de svenska områdena på fastlandet (Staffan Eliasson) och i östra 
Finland (Mauri Ruuth).
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uppgifter i Salo var bl.a. att 
göra upp transportplaner och 
frågor som har att göra med 
sockerbetsmottagningen.

Heikki Väisänen
Heikki har kommit i Sucros 
tjänst år 1987, då som konsu-
lent vid Turenki bruk. Heikki 

har skött konsulentuppgifter-
na i Tavastehus norra distrikt, 
med andra ord känner han 
mycket väl problemen och 
förhållandena i Tavastlands 
odlingsdistrikt.

Med detta lag skall vi i fort-
sättningen tjäna våra kon-

traktsodlare så bra som möj-
ligt. Kontakta bara, trots att 
kontaktpersonerna i Sucros 
nu är andra än förr. Med an-
dra ord vi skall bli bekanta 
med varandra! Kontaktupp-
gifterna finns på sista upp-
slaget i denna tidning.n
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Mellanår i Säkylä
När den sådda arealen hade 
sjunkit väntade man sig 
mindre mängd sockerbe-
tor än tidigare om åren och 
därför uppskattade man att 
säsongen skulle bli kort. På 
sommaren  var man allmänt 
pessimistisk och därför fram-
sköt man kampanjstarten till 
oktober. Allt efter som hösten 
framskred korrigerade lant-
bruksavdelningen skördeut-
sikterna uppåt vecka efter 
vecka och till sist var man i 

Kampanjen i Säkylä 
2006

Markku Haikonen, Sucros Ab

Rekordhög skärningshastighet, lyckade utvecklingsåt-
gärder och en stark tro på framtiden, så kan man i korthet 

beskriva den gångna kampanjen.

den situationen att betmäng-
den var mycket över progno-
sen. Storleken och formen 
på höstens sockerbetor un-
derlättade behandlingen, å 
andra sidan steg jordhalten 
högt, till 11,2 %, och sock-
erhalten i betorna var lägst 
under hela 2000-talet, pola-
risationen var endast 15,36 
procent. Skärningen räckte 
67 dygn och den var slut den 
9.12. Medelskärningen blev 
7 234 ton per dygn och det 

sista sockret kristalliserades 
den 14.12. Vi kunde möta 
kampanjens utmaningar bra 
och därför blev kampanjre-
sultatet bra.

Normala 
processtörningar
Vi hade endast två störningar 
under kampanjen, som be-
rodde på ett axelbrott i dif-
fussionsskäraren och en yttre 
störning i elnätet, samman-
lagt 33 timmar. Kampanjens 
huvudmål nåddes men på 
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grund av betor av dålig kvali-
tet steg processkostnaderna 
märkbart.

Kommande utmaningar
I Finland har man gjort, och 
kommer ännu att göra, bety-
dande förändringar på sock-
ersektorn. Vi kan vänta oss 
nya utvecklingsbehov men 
vi skall heller inte glömma de 
redan länge aktuella utma-
ningarna. Trots att kampan-
jen var kort, var de negativa 

verkningarna på grund av 
förskämda betor betydande, 
varför det finns ett stort be-
hov av att utveckla lagringen 
av sockerbetor och leve-
ranskvaliteten. I Säkylä har 
man under de senaste åren 
förbättrat mottagningen och 
tvätten men ännu är frågan 
olöst hur vi skall kunna för-
dela den mottagna betström-
men jämnt över hela mottag-
ningstiden. Och man skall 
inte glömma arbetet med att 

Produktionstal
Sockerbetor 482  060 ton
Skärning 7 234 ton/dygn
Socker 980 ton/dygn
Färsksnitsel 320 ton/dygn
Melass 260 ton/dygn
Filterkalk 290 ton/dygn

Sockerbetornas sockerhalt 
var synnerligen låg, med-
eltalet för kampanjen blev 
15,64 %. På grund av detta 
utgjorde inte kristalliserings-
kapaciteten denna gång en 
flaskhals som begränsade 
skärningen. Även snitsel-
torken hann bra med tack 
vare de stora leveranserna 
av färsksnitsel. När socker-
betorna dessutom var stora 
och rena och heller inga 
andra störningar förekom, 
uppnådde man ett nytt kam-

panjrekord med en medel-
skärning per dygn på 7 025 
ton. Detta trots att man under 
de tre senaste veckorna var 
tvungen att dra ner på skär-
ningen på grund av förskäm-
da sockerbetor som ledde till 
filtreringsproblem. Dessutom 
var man tvungen att under 
de tio sista dagarna tillsätta 
enzymer i extraheringen och 
tillsatsämnen i reningen av 
råsaften. Det var senast un-
der 2003 års kampanj som 
man i Salo varit tvungen att 

ty sig till dessa tillsatsämnen, 
som märkbart höjer process-
kostnaderna.

Det förekom endast två totala 
skärningsstopp på grund av 
maskin- och övriga tekniska 
störningar. Det 1,6 meter bre-
da transportband, som för 
betorna från inmatningsfickan 
till förtvätten, skadades den 2 
november på morgonen och 
ledde till ett 11 timmar långt 
skärningsstopp. Den näs-
tan 90 meter långa remmen 

Kampanjen i Salo
2006

Jorma Paldanius, Sucros Ab

Sockerbetsmottagningen och skärningen startade i Salo den 4 
oktober. De sista sockerbetorna togs emot den 9 december och 
skärapparaterna stannade sedan vid Salo sockerbruk söndag 

morgon den 10 december kl. 04.47. Som alla vet blev den 88:nde 
kampanjen den sista på bruket.

minska jordhalterna. Sålunda 
räcker nog utmaningarna till 
även på detta område.



8  -  Betfältet 1/2007

måste bytas ut till en ny. I slu-
tet av november uppstod ett 
hål i bettvätten men det be-
hövdes endast ett en timme 
långt driftsstopp för att lappa 
detta. Den ursprungliga orsa-
ken till att transportremmen 
skadades berodde med allra 
största sannolikhet på att det 
kommit med bland betorna 
en kammstålskonstruktion, 
hålet i tvätten berodde helt 
och hållet på slitage.

Det skedde en beklaglig 
försämring i statistiken, som 
började föras 2002, för drifts-

stopp. Främmande föremål 
stoppade nu skärningen 12 
gånger per dygn i jämförelse 
med 8 gånger per dygn un-
der föregående kampanj. 
Man skar nu i medeltal 570 
ton betor utan stopp medan 
man under föregående kam-
panj redan hade uppnått 870 
ton utan stopp.

Tre fjärdedelar av allt främ-
mande material som ham-
nar i skärapparaterna är trä i 
olika former. Följande grupp 
i storleksordning är plast och 
gummi. Därtill förekommer 

det mycket olika metalldelar, 
snören och rep, lastlinor, el-
kablar, delar av presenningar 
osv.

I Salo skars under den sista 
kampanjen 469 919 ton sock-
erbetor. Av det tillverkades 
65 000 ton socker, 16 400 
ton melassnitsel, 29 400 ton 
färsksnitsel och 15 700 ton 
melass. Filterkalken uppgick 
till 15 800 ton.n
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farmit.net
Berner växtskyddsrådgivning tfn. 020 791 4040
Läs alltid bruksanvisningen och följ den!

Ny effekt och 
kostnadsinbesparing!

Det nya, dubbelt kraftigare fenmedifamprepa-
ratet (320 g/l) för ogräsbekämpning i socker-
beta. Det rekommenderas att medlet sprutas 
i blandning med t.ex. Goltix, Meta och Safari. 
Tillsätt alltid det biologiska fästmedlet PowerOil.

Aktiva substanser (fenmedifam 200 g/l och 
etofumesat 200 g/l), som passar bra mot den 
ogräsfl ora som förekommer i Finland, i rätt 
proportion. Det nya stabila basmedlet för 
ogräsbekämpning i sockerbeta tillsammans 
med Goltix, Meta och Safari. Tillsätt alltid det 
biologiska fästmedlet PowerOil.

Med det enkla 3 x (1 + 1 + 1) programmet åkern fri från ogräs!

En ny biologisk olja, som i försök vid CfS kons-
taterats vara ett bättre fästmedel än mineral olja 
tillsammans med MediFam och PowerTwin.

makteshimi_juurikassarka ilmx_ru1   1 27.1.2007   16:44:06
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När man i slutet av somma-
ren tittade på de av torkan 
lidande sockerbetsfälten var 
skördeförväntningarna gan-
ska pessimistiska. I slutet av 
augusti väcktes dock med 
de första regnen hoppet att 
betorna kanske ännu hinner 
växa under hösten. Tillväxt-
undersökningarna gav även 
vinkar härvidlag. Utgående 
från de uppskattningar som 
tillväxtundersökningen gav 
började man göra upp de 
gårdsvisa skördeuppskatt-
ningarna som behövdes för 
transportplanen. Hela lan-
dets skörd uppskattades 
minska på grund av att kvot-
nedskärningen medförde 
en mindre sådd areal, så 
man väntade sig en kortare 
kampanj än normalt. Genom 
att skjuta upp kampanjstar-
ten ville man ge mera tid åt 
sockerbetorna att växa så att 
man säkert skulle kunna fylla 
sockerkvoten. Sålunda bör-
jade båda sockerbruken sina 
kampanjer den 4 oktober. 
Trots den senare starten än 
normalt uppskattade man att 
kampanjen skulle vara över i 
början av december.

Sockerbetsfordonen 
flitigt igång
Transporterna och skärning-
en vid fabriken kom igång 
enligt plan. Den klart lägre 
sockerhalten än normalt gjor-

Sockerbetstransporterna till 
Säkylä 2006

Timo Mäki, Lännen Tehtaat Abp, Apetit

de det dock möjligt att höja 
skärningen till 7 800 ton per 
dygn, eller med andra ord till 
rekordtal. Därför måste man 
även öka den dagliga mäng-
den sockerbetor som trans-
porterades till bruket. För de 
bilister, som dagligen körde 
till bruket, betydde det läng-
re arbetsdagar ty en större 
mängd betor skulle levere-
ras till bruket på en kortare 
tid än beräknat. Under hela 
hösten fram till och med slu-
tet av oktober fortsatte sock-
erbetan att växa tack vare 
de gynnsamma väderförhål-
landena. Det började se allt 
mera sannolikt ut att skörde-
uppskattningarna på olika 
håll i odlingsområdet var för 
låga. Det var mycket vanligt 
att skördeuppskattningarna 
korrigerades uppåt, vilket 
betydde ännu större trans-
portmängder. På vissa områ-
den ökade skördarna verkligt 
mycket, vilket satte press på 
både förarna och fordonen. 
I några fall behövdes det 
grannhjälp, när det började 
se ut som om mottagnings-
dagarna inte mera skulle 
räcka till för att transportera 
hela betmängden.

Flexibilitet i 
mottagningen
Under årens lopp har man 
med många små förbättring-
ar ökat genomströmningen 

vid mottagningen. Utveck-
lingen fortsätter ännu i sam-
ma riktning när man kunnat 
minska antalet betprov per 
lass. I kontraktsförhandling-
arna har man kommit över-
ens om att när det är fråga 
om fordonskombinationer tas 
endast ett prov, endera från 
dragbilen eller släpvagnen. 
Därför gick fordonsström-
men ännu snabbare igenom 
provtagningen. Att smidighe-
ten ökat syntes på fordonens 
rörelse på gårdsområdet. De 
fordon, som väntade på loss-
ning med vatten kunde nu ge 
utrymme för dem som var på 
väg till kippningen och sålun-
da förhindra att onödiga köer 
uppstod.

Med tåg lite under
1 000 ton per dag
Liksom under tidigare år 
transporterades sockerbetor 
med tåg från Tavastland, öst-
ra Finland och Österbotten. 
För att logistiken skulle fung-
era och verksamheten vara 
effektiv stängde man några 
mindre lastställen. Socker-
betsleveranserna fördela-
des nu klart jämnare över 
hela mottagningsperioden 
eftersom man inte gjorde för-
ändringar i körrytmen. Med 
tidtabellen ett tåg per dygn 
och 18–20 vagnar mullbetor 
blev det knappt 1 000 ton per 
dygn. Det faktum att det kom 
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Transportplan
När man gjorde upp trans-
portplanen var utgångsläge 
som vanligt odlarnas skörde-
medeltal från de fem senaste 
åren och höstens tillväxtun-
dersökning. Man uppskatta-
de då att hela landets socker-
betsmängd skulle bli ungefär 
840 000 ton. Höstens mycket 
gynnsamma växtförhållan-
den ledde till att den verkliga 
skörden blev mycket större, 
ungefär 951 000 ton. 

Sockerbetorna från Tavast-
land och Östra Finland för-
des delvis till Säkylä, enligt 
planen 35 000 ton men den 
mängden ökade. Även från 
Nystad området kördes betor 
till Säkylä sockerbruk.

Sockerbetstransporterna till 
Salo 2006
Pentti Suominen, Sucros Ab

Den uppskattade socker-
betsmängden delades, ge-
nom att optimera körsträck-
orna, på hälft. Kampanjerna 
planerades bli lika långa. 
Delningen lyckades väl, ef-
tersom mottagningarna på 
båda fabrikerna stängde 
nästan samtidigt.

Transporterna börjar
Betmottagningen började 
onsdagen den 4 oktober och 
fabriken startade samma 
dag. Upptagningsförhållan-
dena var goda i början av sä-
songen. Blastningen gick bra 
och betorna var rena. I slutet 
av oktober gjorde de rikliga 
regnen upptagningen be-
svärlig, jordhalterna steg och 
det var problem med blast-
ningen. Tidiga leveranser har 

inte förekommit de senaste 
åren och senaste höst på-
börjades leveranserna enligt 
normal turordning.

Sockerbetstransporter
Från Åland kom det till Salo 
39 300 ton sockerbetor, vilket 
är lite över 8 % av den mängd 
som behandlades vid Salo 
sockerbruk. Båtarna lossa-
des nattetid ytterom tiden när 
landsvägstransporter togs 
emot. Den första sockerbets-
båten kom till Uskela hamn 
17.10. och de sista socker-
betorna lossades den 24.11.

Landsvägstransporterna till 
Salo uppgick till samman-
lagt 430 700 ton betor, hela 
den mottagna mängden var 
470 000 ton. Transportring-

ett tåg per dygn, och därtill 
under hela kampanjen, var 
en positiv företeelse för pla-
neringen och förverkligande 
av landsvägstransporterna. 
Nu löpte landsvägstran-
sporterna jämnt hela hösten 
medan man under tidigare år 
bromsat i början av kampan-
jen och trampat på gasen i 
slutet av kampanjen när tåg-
leveranserna upphört.

Transporterna och 
mottagningen bör 
utvecklas
Höstens transportsäsong 
upplevdes säkert positivt av 
alla inblandade. Man behöv-
de inte stå mycket i kö och 
inte heller torde körstoppen 
i slutet av kampanjen, som 
berodde på att betkvaliteten 
sjönk, ha stört arbetet så väl-
digt mycket. Trots att jag inte 

nästa höst är med och orga-
niserar sockerbetstranspor-
terna, upplever jag det som 
mycket viktigt att utvecklings-
arbetet går vidare. Det finns 
ett behov av förändringar för 
att kunna behärska styrning-
en av så här stora massor. 
Genom att effektivare utnyttja 
logistiken kan man säkert 
också påverka de årligen sti-
gande kostnaderna. n
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arna levererade samman-
lagt 125 000 ton sockerbetor 
vilket är en fjärdedel av hela 
landsvägstransportmäng-
den. Det förekom svårigheter 
i administrationen av trans-
portringarna och i framtiden 
måste man ta sig en funde-
rare på om och hur de skall 
fungera.

Mottagningen vid bruket
Vid Salo bruk togs betor emot 
varje dag mellan 4.00 och 
21.30. Transporterna fung-
erade som helhet relativt bra. 
I början av kampanjen före-
kom det stunder då man var 
tvungen att påskynda trans-
porterna för att man skulle få 
tillräckligt med råvara. I slutet 
av kampanjen var man tvung-
en att förkorta mottagningsti-
derna. Detta berodde på att 
de sista transportmängderna 
blev större och att skärnings-
hastigheten sjönk. Det var 
problematiskt att få ett jämnt 
flöde från transportringarna. 
Ibland kom det betydligt mer 
per vecka än man kommit 
överens om. En del av ring-
arna lyckades bra med att 
inventera sina betlager men 
för en del blev det rusning 
med transport på slutet när 

betmängderna var större än 
beräknat. Köbildning upp-
stod endast ställvis alldeles i 
slutet av mottagningen.

Råvarans kvalitet sjönk 
i slutet av kampanjen
Betans sockerhalt var excep-
tionellt låg. När kampanjen 
började var sockerhalten 
nära 16 % men den sjönk mot 
slutet. Under mottagningens 
sista dagar var sockerhalten 
ungefär 15 %. Medeltalet för 
hela kampanjen blev 15,63 % 
(2005 17,35 %).

Sockerbetorna var rena och 
av god kvalitet ända till mit-
ten av oktober. Då började 
det regna ordentligt och 
jordhalterna började stiga. 
I månadsskiftet oktober-no-
vember var det en kall pe-
riod. Kölden var som lägst     
-14–15 grader och dessutom 
blåste det hårt. En del av stu-
korna var då ännu otäckta. 
Stukorna frös då verkligt 
djupt. Även hos täckta stukor 
på blåsiga platser frös ytbe-
torna.

Efter den kalla perioden kom 
det en varm period, som 
fortsatte ända tills transpor-

terna var över. Detta sänkte 
kvaliteten på betråvaran och 
skärningshastigheten gick 
ner. Transporterna av de 
frusna stukorna lades till sist 
och även i täckta stukor var 
man tvungen att plocka bort 
förskämda betor från ytan. 
På grund av den försämrade 
betkvaliteten skickade man 
två herdebrev till odlarna och 
bilisterna. Man uppmanade 
till att vara alert vid lastningen 
av betor så att inte dåliga be-
tor skulle komma till bruket. 
Trots att det förekom problem 
i slutet av kampanjen så kun-
de man dock föra den till slut 
på ett hedersamt sätt.

Skärningsstörningarna 
ökade
Skärningsstörningarna öka-
de igen senaste höst. År 2002 
förekom det mycket problem 
men under de tre följande 
åren minskade de i någon 
mån. Den vanligaste orsaken 
var trä men man hittade nog 
allt möjligt i skärarna. Varje 
avbrott förlänger kampanjen 
och även stukningstiden. 
Det är till allas fördel att vara 
omsorgsfull när man gör sin 
sockerbetsstuka. n
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Resultaten från ESA-för-
söken leder till slutsatsen 
att det på grund av sänkta 
sockerbetspriser genom EU:
s sockerreform i en situation 
med stigande priser på in-
satsmedel krävs åtgärder av 
oss där man minimerar an-
vändningen av insatsmedel, 
till och med på bekostnad av 
skörden. En sådan metod är 
att optimera radavståndet så 
att det passar i den nya verk-
samhetsmiljön. Våren 2006 
grundades två radförsök på 
medelgod åker på gården 
Halla i Bjärnå.

Båda försöken utfördes enligt 
samma försöksformel. Försö-
ken hade fyra försöksled, 48 
cm, 64 cm, 80 cm och 96 cm 
och sex upprepningar för att 
försäkra sig om resultatens 
tillförlitlighet. Varje försöksled 
gödslades olika på försöks-
plats enligt den formel som 
härletts ur ESA-försöken där 
r är radavstånd i centimeter 
och x är den beräknade göd-
selgivan (kg/ha) när radav-
ståndet är 47,5 cm:

Sockerreformen ökar trycket 
på förändringar i odlings- 

tekniken
Matti Erjala, CfS

Försöksresultat från fyra år med sammanlagt tio ESA-försök (man sår endast 
varannan rad) och resultat från ett års försök att optimera radavståndet visar att 
ett bredare radavstånd än det nu använda torde kunna förbättra lönsamheten i 
sockerbetsodlingen under kommande år.

Den ekonomiska nyttan kan lätt beräknas utgående från skörderesultaten från 
radavståndsförsöken och uppskattas med hjälp av figurerna i denna skrivelse:
1. Enbart bredare radavstånd, nettonyttan max 135 euro/ha
2. Bredare radavstånd + bandsprutning, nettonyttan max 210 euro/ha
3. Bredare radavstånd + kombinerad bandsprutning och hackning, nettonyttan 
max 260 euro/ha

Försöken är ännu så i sin början att man inte med säkerhet kan säga vilket rad-
avstånd man egentligen borde eftersträva. I praktiken är det förhållandena på 
gården som avgör vilket radavstånd det lönar sig att övergå till.

Tabell 1. Försöksplatsernas 
markbördighet
 Pulikko Kaimasi
Förfrukt Sp.mål Sp.mål
Mullhalt m m
Jordart ML MoL
pH 6,7 6,4
P mg/l jord 12 10
K mg/l 219 211
Na mg/l 59 41
Mg mg/l 383 393
Ca mg/l 5071 4126

((1 000 000/r)21052,6)*x + ((30-0,63*r)/100)*(x/2) = kg/ha
<-radmellanrumskomponent-><-kantverkn.komponent->

Enligt gödslingsrekommen-
dationen var Sockerbeta Y-1 
(18-2-5-5) ett lämpligt göd-
selmedel på båda försöks-
platserna:
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Fröavståndet var 15 cm i alla 
försök. Med ett relativt kort 
fröavstånd ville man försäk-
ra sig om jämna rader utan 
luckor. Fröåtgången var vid 
olika försöksled följande:

Radavstånd Enheter/ha
48 cm 1,3889
64 cm 1,0417
80 cm 0,8333
96 cm 0,6944

Försöksområdenas ogräs 
bekämpades genom be-
sprutning av hela ytan. Rad-
avståndets inverkan på skör-
den berodde inte på hur man 
bekämpade ogräsen, därför 
beaktades bandsprutning 
som ett alternativ endast i de 
ekonomiska beräkningarna.

Det centrala budskapet från 
resultaten av skördemängd 
och kvalitet presenteras i 
bild 1 och 2. Rot- och sock-
erskörden (polsocker) är 
omvänt proportionella till rad-
avståndet, med andra ord 
ju större radavstånd desto 
mindre skörd. Rot- och sock-
erskördens avtagande med 
ökat radavstånd är i samma 
storleksklass, för ett bredare 
radavstånd inverkade inte 
nämnvärt på sockerprocen-
ten. Försökets ursprungliga 
målsättning var också att 
inte försämra kvaliteten när 
radavståndet ändrades. 
Detta nådde man genom att 
använda den formel, som 
härletts ur ESA-försöken där 
både radavstånd och ”kant-

verkan” inverkar på socker-
betans gödslingsbehov.

Det ekonomiska resultatet 
från radavståndsförsöken 
granskas i detta samman-
hang utgående från två olika 
sockerbetspriser:
År 2005 51 €/ton sockerbetor 
+ sockerhaltstillägg/avdrag
År 2009 27 €/ton sockerbetor 
+ sockerhaltstillägg/avdrag

Man antog att kostnadssidan 
förblev oförändrad under 
hela granskningsperioden.  
För gödsel och fröets del in-
gick inte arbetskostnaderna. 
Ogräsbekämpningskostna-
derna granskades på två 
sätt, som bredsprutning och 
bandsprutning. I båda fal-
len antogs att man gör tre 
besprutningar. I bandsprut-
ningen användes 24 cm 
sprutning per rad. I besprut-
ningskostnaderna inräkna-
des, förutom preparatkostna-
derna, även arbetskostnader. 

Radavst. Pulikko N kg/ha % Kaimasi N kg/ha %

48 cm 573 kg/ha 103  100 820 kg/ha 148 100
64 cm 401 72 70 573 103 70
80 cm 285 51 50 408 73 49
90 cm 199 36 35 284 51 34

FIGUR 1. Radavståndets inverkan på rotskörd
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FIGUR 2. Radavståndets inverkan på sockerskörd
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När hela ytan besprutades 
hackade man en gång och 
med bandsprutning hackade 
man tre gånger. Hacknings-
kostnaderna var lika stora 
alla gånger. Upptagnings-
kostnaderna grundade sig 
på Pentti Hoikkalas arbets-
tidsundersökning med enra-
dig Juko i ESA-försöken åren 
2003–2004. Man tog med för 
exemplets skull på kostnads-
sidan även jordfrakten från 
Salo till Säkylä (130 km). Man 
antog att jordhalten sjunker 
med 0,0625 %-enh/cm.

Skördens värde och 
kostnadsstruktur
I figur 3–6 presenteras rad-
avståndets inverkan på skör-
dens värde och kostnads-
struktur. År 2005 gav tätt rad-
avstånd (48 cm) det bästa 
ekonomiska resultatet men 
år 2009 hade situationen bli-
vit den motsatta, med andra 
ord att ett möjligast brett rad-
mellanrum (96 cm) gav det 
bästa ekonomiska resultatet. 
i figuren kan man även se att 
bandsprutning är en viktig 
faktor när man maximerar det 
ekonomiska resultatet.

Sammandrag
De ekonomiska beräkning-
arna utgående från försöks-
resultaten visar klart att man, 
beroende på EU:s socker-
reform, borde gå från inten-
siv odling till åtminstone lite 
mera extensiv odling (bre-
dare radavstånd) och då gör 
man stora inbesparingar i 
produktionskostnaderna. 
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FIGUR 3. Radavståndets inverkan på täckning med 2005 priser
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FIGUR 4. Radavståndets inverkan på täckning med 2005 priser
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För- och nackdelar med 
bredare radavstånd är 
följande:

Nackdelar:
• Skörden sjunker en aning.

Fördelar:
• Lönsamheten förbättras.
• Frökostnaderna sjunker 
i proportion till antalet rad-
metrar.
• Gödselkostnaderna sjun-
ker i proportion till antalet 
radmetrar + ”kantverkans 
positiva effekt”.
• Herbicidkostnaderna sjun-
ker kraftigt vid radsprutning.
• Upptagningskostnaderna 
minskar.
• Jordfrakten minskar på 
grund av större betor.
• Passar bra in i modellen 
”ett bruk” – produktionskost-
naderna/sockerkilo hålls i 
styr.
• Man får större sockerbetor, 
som håller sig bättre i stuka 
(stukningssäsongen för-
längs).
• Man får större sockerbetor, 
vilket är önskvärt i fabrikspro-
cessen.
• Odlingen är miljövänligare 
– närmar sig eko.
• Är bra på grundvattenom-
råde.
• Odlingens image förbätt-
ras.
• M.m.

Fördelarna > Nackdelarna
Rekommendation: endast 
på jordar med stor skörde-
potential!
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FIGUR 5. Radavståndets inverkan på täckning med 2009 priser
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FIGUR 6. Radavståndets inverkan på täckning med 2009 priser
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I försöket tillverkades gelet 
av polyakrylamid, som löses i 
vatten så att det bildar en 0,5 
%-ig gel. Man har använt tre 
olika mängdnivåer gel, 0 l/ha, 
50 l/ha och 100 l/ha, och två 
olika radavstånd, 15 cm (tät) 
och 21 cm (gles). Vid såd-
den placeras gel i bottnen på 
såfåran och fröna placeras 
på gelet och därefter täcker 
såmaskinen fröna med ett 
tre centimeter tjockt jordskikt 
på normalt sätt. Gelbandets 
uppgift är:
1. Att snabbt avge vatten till 

fröet så att det gror.
2. Förhindra att vårfukten för-

svinner. Gelet fungerar som 

ett fuktskydd som sparar 
vatten för fröets behov.

3. Stabilisera markstrukturen 
under fröet. Det under-
sökta gelet har samma 

Gelsådd passar bäst 
på lerjordar med god 

skördepotential
Matti Erjala, CfS

De försöksresultat som finns till dags datum (ett försök år 2004, två försök år 
2005 och ett försök 2006) visar att gelsådden märkbart ökar lönsamheten i sock-
erbetsodlingen på lerjordar med god skördepotential (pH > 6,6), när betorna har 
utrymme att växa.

Gelets och fröavståndets inverkan på skördens värde (år 2009) kan lätt beräknas 
utgående från försöksresultaten:
Förändring i fröavståndet  Nettonytta  ”Prisstegring
+ 100 liter gel/ha                     euro/ha   på sockerbetan”
15 cm ––>21 cm +120 +11,7
18 cm ––>21 cm +93 +8,9
21 cm hålls 21 cm +65 +6,1

Enligt de försöksresultat, som man har för närvarande har inte gelsådden vare 
sig säkrat eller påskyndat sockerbetans start. Groningsförhållandena på för-
söksfälten har uppenbarligen varit så gynnsamma, att man inte behövt någon 
”försäkring”. Den merskörd och förbättrade lönsamhet, som gelsådden gett, har 
uppenbarligen berott på att den förbättrat växtförhållandena för plantorna under 
växtperioden.

egenskaper som naturens 
egna slemmiga organiska 
polymerer, som bl.a. dagg-
maskarna producerar.

Försöksplats  Halla Pikkuniitty Pyyntalo Pulikko
Skördepotential God God God God
Försöksår  2004 2005 2005 2006
Förfrukt Sp.mål Sp.mål Sp.mål Sp.Mål
Mullhalt m m m m
Jordart MoMj MoL MoL GL
pH 6,7 6,9 7,3 6,8
P mg/l jord 26 9 14 14
K mg/l jord 171 197 201 202
Na mg/l jord 42 45 57 55
Mg mg/l jord 352 426 527 302
Ca mg/l jord 3760 4940 6100 5458
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Försöksarrangemang
De fyra fältförsök som gjorts 
hittills är på lerjordar med god 
skördepotential (pH<6,6).

Man eftersträvade sådd på 
en tidpunkt när markens fukt-
förhållanden var rätt torra 
med tanke på sådd. Detta 
därför att man skulle få fram 
gelets inverkan som garant 
för groningen. Det fanns ing-
en förhandsplan vad upptag-
ningen beträffar:
 Sådag  Uppt.dag
Halla  27.5.04  1.11.04
Pikkuniitty11.5.05  26.9.05
Pyyntalo 28.4.05 13.10.05
Pulikko 16.5.06 28.9.06

Inverkan på 
plantbildning
Gronings- och plantskjut-
ningsförhållandena var så 
gynnsamma på alla försöks-
platser att man inte med sta-
tistiska analysmodeller kun-
de få fram någon nämnbar 

inverkan på plantantalet och 
inte heller på antalet upptag-
ningsbara plantor (diameter 
> 4 cm) på hösten. Resulta-
ten visar att gronings- och 
plantskjutningsförhållandena 
på alla försöksplatser var så 
gynnsamma att gel inte be-
hövdes för att säkra groning 
och plantbildning. Det är 
mycket möjligt att gelet un-
der praktiska förhållandena 
kan säkra groningen och att 
man sålunda kan välja ett allt 
längre fröavstånd. Åtminsto-
ne med rybs har gel förbätt-
rat plantbildningen i försök, 
som metodens fader prof. 
Erkki Aura gjort.

Inverkan på rotskörden
Gelets betydelse kommer 
klart fram när man analyserar 
dess inverkan på rotskörden 
på lerjordar med god skör-
depotential. Medeltalen av 
försöksseriens resultat pre-
senteras i figur 1. De röda 

och blåa ”bollarna” visar 
medeltalet för varje behand-
ling. Den röda och blåa linjen 
är resultaten av den matema-
tiska modelleringen. De visar 
hur rotskörden beror på de 
undersökta faktorerna. Den 
första upptäckten i figuren är 
att 15 cm:s sådd ger en lite 
bättre rotskörd än 21 cm:s 
sådd ifall man inte använder 
gel. Det är en gammal bekant 
sanning. I figuren kan man 
ännu se att tät sådd (15 cm) 
med gel inte enligt den sta-
tistiska analysen har någon 
avgörande inverkan på rot-
skörden, den röda linjen går 
nästan vågrätt. Att det gått så 
beror helt enkelt på att det på 
grund av utrymmesbrist finns 
en faktor eller faktorer som 
förhindrar skördebildningen 
tack vare en annan faktor, i 
detta fall gelsådden. Resul-
tatet visar att med tät sådd 
(15 cm) lönar det sig inte att 
slösa ”extra krut”. Däremot i 

FIGUR 1. Försöksfaktorernas inverkan på rotskörd
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FIGUR 2. Inverkan på kristalliserbart socker
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gles sådd (21 cm) lönar det 
sig att använda mera krut. 
Gelet har märkbart förbättrat 
rotskörden. Enligt den statis-
tiska analysen är beroendet 
sant med 1,0 procents risk. I 
statistiken talar man då om ett 
mycket signifikant beroende. 
I figuren har man valt ett lin-
järt förhållande. Med gles (21 
cm) sådd har man med 50 
liter gel fått 2,7 % skördeök-
ning (+1 162 kg/ha) i jämfö-
relse med 15 cm:s sådd utan 
gel, med 100 liter fick man på 
motsvarande sätt 5,4 % skör-
deökning (+2 313 kg/ha).

Inverkan på kristalliser-
bara sockerskörden
I figur 2 presenteras gelets 
och fröavståndets inverkan 
på den kristalliserbara sock-
erskörden. Med tät sådd (15 
cm) hade gelet ingen bety-
dande inverkan. Däremot 
i gles sådd (21 cm) var be-

roendeförhållandet mycket 
signifikant (1,0 % risk). Med 
100 liter gel fick man 3,3 % 
skördeökning (+205 kg/ha) 
i jämförelse med 15 cm:s 
fröavstånd där man inte an-
vände gel. I glesare bestånd 
sjunker vanligtvis betans kva-
litetsvärden varför ökningen 
av mängden kristalliserbart 
socker inte var lika stor som 
den absoluta och relativa 
ökningen av sockerbetsskör-
den.

Varför har gel en 
positiv inverkan på 
sockerbetans tillväxt?
När man funderar på orsaker 
till varför gel förbättrar både 
rot- och den kristalliserbara 
sockerskörden i glesa be-
stånd, kan man återgå till ge-
lets verkningsmekanismer, 
som presenterades redan 
i början av denna artikel. 
Den första fungerade inte i 

dessa försök, för fuktförhål-
landena var så gynnsamma 
för groning och plantbildning 
att gelets ”hjälpande effekt” 
inte behövdes. En väsentlig 
faktor kan däremot vara den 
fuktspärr som gelet bildar un-
der fröet och gelets grynsta-
biliserande effekt. Under 
försöksåren (2004–2006) 
förekom torra perioder och 
häftiga regnskurar, då ge-
lets sistnämnda verknings-
mekanismer uppenbarligen 
hjälpte till att få sockerbetan 
att växa. Någon gång kan vi 
ännu ha sådana förhållanden 
att det vatten som finns i ge-
let är livsviktigt för groningen, 
i försöken lyckades detta inte 
denna gång.

Inverkan på skördens 
värde
Gelets och den glesa såd-
dens inverkan på socker-
betsskördens värde pre-
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FIGUR 3. Inverkan på skördens värde
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FIGUR 4. Inverkan på skördens värde
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senteras i figurerna 3 och 4. 
De har ritats enligt samma 
principer som för försöksfak-
torernas inverkan på rotskör-
den och den kristalliserbara 
sockerskörden. I figuren har 
man från skördens värde av-
dragit kostnaderna för frö, 
gel, och gelspridningsappa-
rat. Man har använt två olika 
sockerbetspriser på grund 
av den pågående sockerre-
formen. Priserna är antagna 

priser. Till storleksordningen 
är de riktiga och går bra som 
utgångspunkt för riktgivande 
ekonomiska kalkyler:
Sockerbetans pris:
År 2005 51 €/ton sockerbeta 
+ sockerhaltstillägg
År 2009 27 €/ton sockerbeta 
+ sockerhaltstillägg

I figuren kan man se att gel 
och gles sådd märkbart kan 
förbättra sockerbetsskör-

dens värde under båda åren. 
Skördens värdestegring mätt 
i euro är desto större ju bättre 
sockerbetspriset är. Den pro-
centuella värdestegringen är 
desto större ju lägre socker-
betspris man har. Den pro-
centuella skördeökningen är 
alldeles samma sak som en 
prisstegring på produkten.n

I försöksgårdens fältförsök 
har man undersökt gelfröi-
dén för att förbättra plant-
bildningen på lerjordar. På 25 
hektar av gårdens odlingar 
användes nu gelmetoden. 
Skiftenas jordart var mo- eller 
mjällera. Fröavståndet på för-
söksfälten var 21 cm. För att 
tillverka gelé användes poly-
akrylamid, som löstes i vatten 
till en 0,25 %-ig gelébland-

Praktiska erfarenheter av  
gelsådd

Raimo Rokka, CfS

Centralen för Sockerbetsodling odlade 100 ha sockerbetor år 
2006.  På Pojogård sår man sockerbetorna med harvsådd, en 

8-radig maskin används. Sockerbetssådden började den 29 april, 
de första skiftena såddes direkt på tiltorna. Senaste vår torkade 
försöksgårds sluttningar snabbt upp till sådd, med hjälp av yt-

harvning kunde man bibehålla fukten i såbädden. På Kärkkä gård 
ytharvas fälten och bearbetas sedan med fräs. Sådden sker skilt 

med en 12-radig maskin. Radavståndet på gården är 48 cm, fröav-
ståndet är 18 eller 21 cm.

ning. Man spred 100 liter 
gelé per hektar. Blandningen 
tillverkades i fem stycken 200 
liters AIV-kärl. Det visade sig 
vara rätt besvärligt att tillver-
ka homogen gelé, ibland blev 
det en fällning på bottnen av 
tunnan som inte löste upp sig 
i vatten. Det är sannolikt att 
tryckluft, som användes för 
att röra om, försvårar ämnets 
upplösning. Polyamidpulvret 

måste strös lite i gången på 
vätskan och blandas kraftigt 
med någon form av effektiv 
mixer. Det färdiga geléet kan 
uppbevaras i kärlet utan att 
bilda fällning. Kärlen förs ut 
på åkern färdigt i närheten 
av gödselvagnen. Använd-
ningen av gelé fördröjer inte 
sådden, det tar dock lite tid 
att byta kärl. Efter arbetsda-
gen sköljs anordningen med 
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vatten och blåses torr med 
tryckluft.

Bestånden var jämna, enligt 

Att bygga en anordning

den okulära bedömningen 
förekom det inte någon skill-
nad i plantbildningen mellan 
gelsådd och vanlig sådd. På 

Vintern 2006 beslöt man att 
utveckla en anordning på 
Pojogård, där man kunde an-
vända gelsåmetoden i van-
lig ekonomiodling utan att 
sådden nämnvärt skulle för-
dröjas. Anordningen skulle 
byggas på gårdens 8-radiga 
harvsåmaskin. Efter testning-
ar kunde man konstatera att 
en tryckluftsdriven oljepump 
bäst lämpar sig för pump-
ning av gelblandningen. Det 
kräver naturligtvis en traktor 
med kompressor eller att 
man kopplar en kompressor 
till traktorns kraftuttag. Där-
till behövs det en tryckreg-
leringsventil och en stäng-
ningsventil. Ventilen och kra-
nen placeras i hytten.

Framtill på traktorn behövs 
en ställning för ett 200 liters 
fat med gelé. Geléet förflyt-
tas genom pumpning via 
strömningsmätaren till två 

fördelningsenheter som finns 
bak på gödselspridaren. 
Från båda fördelningsenhe-
terna går ett nylonrör (yttre 
diameter 4 mm) till var och en 

av de fyra Tume-enheterna. 
I bakdelen av slitdelen på 
såbillarna fräses en skåra in 
för nylonröret. Skåran skall 
vara av rätt storlek så att röret 
hålls på plats och att djupet 
i såfåran blir rätt. Den ström-
ningsmätare som behövs för 
att reglera gelmängden pla-
ceras i traktorhytten så att 
föraren kan följa med dose-
ringen. 

De delar som behövs hit-
tar man i en lantbruksaffär 
och pneumatikdelarna i en 
specialaffär för pneumatik. 
Anordningen kostar ungefär 
1 000 €, byggandet kan gö-
ras i en gårdsverkstad.

Mera detaljerad information 
med tanke på byggande fås 
från Pojogård.n

de skiften där man använt 
metoden fick man en skörd 
på över 50 ton per hektar.
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Med kraften av tre 
verksamma substanser

Betanal Progress SE
•  mångsidig blandning   
 med tre verksamma   
 substanser
•  skonsamt mot sockerbetor  
 och användare
Förpackning 10 l

Grunden för ogräsbekämpning i 
sockerbeta - Betanal Progress

Kombination av tre verksamma substanser ger 
bred effekt. Betanal Progress är nyckelprodukt 
vid bekämpning av ogräs i sockerbeta. Den är 
den mest beprövade och testade produkten 
som är utvecklad och tillverkad av den ledande 
växtskyddsexperten Bayer.  
Det lönar sig att också komma ihåg övriga 
bekanta och pålitliga produkter från Bayer, 
såsom fenmedifampreparatet Betanal SC och 
etofumesatet Tramat 500 SC.
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Framtiden
”Osäkerheten är besvärlig”, 
säger Inge, då jag träffar ho-
nom en regnig januarikväll. 
Vilka odlare fortsätter och 
med vilka mängder. Hur 
länge odlar vi betor överhu-
vudtaget i Finland? Det är 
även svårt för en företagare 
i transportsektorn att våga 
investera då man just nu en-
dast vet ett år i sänder. Ett 
långt branschavtal står högt 
på önskelistan även för Inge, 
”fem år framåt borde man åt-
minstone veta.”

Förändring
Men en sak är säker, i höst får 
han första gången börja köra 
betor till Säkylä. Medelav-
ståndet till Salo låg för hans 
del på 95 km, nu växer det 
till ca 200 km. Förut hann en 
bil med 4 resor per dygn till 
Salo. Till Säkylä hinner en bil 
endast göra 2 resor per dygn. 
Ett kanske ännu större pro-
blem blir det att en chaufför 
inte får köra 2 resor per dygn, 
arbetsdagen blir för lång, de 
obligatoriska paus- och vilo-
tiden uppfylls inte. Således 
blir det endast ett lass per 

Förändringar för bilisterna
Staffan Eliasson, Sucros Ab

En stor förändring väntar för många sockerbetstrafikanter i och 
med att Salo bruk stängdes hösten 2006. Från och med 2007 skall 
alla betor transporteras till Säkylä. Totala transportmängden mins-
kar med nästan 40 % och transportavstånden ökar avsevärt. Inge 

Sjölund som länge kört betor från Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt om-
rådet, är en bilist vars verksamhet kommer att påverkas mycket av 

stängningen av Salo bruk.

chaufför/dag och det är nog 
i minsta laget för rationell ar-
betsfördelning. Logistiken 
vore mycket bättre om det 
skulle finnas någon vettig re-
turfrakt från Säkylä området. 
Men som det nu ser ut finns 
det inget seriös returfrakts 
alternativ. Att kampanjen vid 
bruket blir längre i framtiden 
har han inget emot, tvärtom 
är det högst antagligen bara 
bra att få arbetet mera ut-
spritt. Högst sannolikt startar 
kampanjen litet tidigare då 

föret ännu är bra på vägarna, 
längre stukningstid blir det 
säkert också. Skötseln av 
stukorna och stukplatserna 
kommer att bli viktigare då 
lagringstiden blir längre, de 
flesta odlare har nog den här 
saken under kontroll men all-
tid kan det bli litet bättre, kon-
staterar Inge.

Överlag är Inge nöjd med 
hur transporten till Salo fung-
erat. Att provtagnings täthet 
halverades förra hösten var 

Inge Sjölund är beredd att satsa på bettransport bara klara 
långsiktiga villkor ges.



FESTIVAL
Du kan känna doften av sockret … !
• Relativ sockerskörd (‘04-’06) : 105

BOBCAT
Styrka utan like !  
• Relativ sockerskörd (‘04-’06) : 103

ZANZIBAR
Framtid utan förhinder !
• Relativ sockerskörd (‘04-’06) : 105
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ett steg i rätt riktning tycker 
Inge. Större och färre leve-
ransturer på gårdsnivå vore 
mycket önskvärt, det skulle 
även underlätta logistiken 
om man geografiskt kunde 
få mera på samma plats så 

att inte lastaren behövde flyt-
tas så långa sträckor. Nöjd är 
han också med hur flexibili-
teten inom transporterna har 
utvecklats under de senaste 
åren. Han vill rikta ett stort 
tack till Salo transportbyråns 

personal, Antero och Pentti, 
för utmärkt samarbete. Hop-
pas samarbetet löper lika bra 
i framtiden med Säkylä trans-
portbyrån!

Betkampanj 2006 Inge Sjölund
• 3 Lastbilar körde på heltid betor under kampanjen.
• En av lastbilarna körde för Hämeen Helpponosto.
• Totalt fraktades ca 28 miljoner kg betor.
• 50 000 km per lastbil och kampanj.
• 80 000 liter bränsle förbrukades till transport plus lastning.

Tume Combi 9-radig pneumatisk radgödslare med såenheter
Esa Tume 4800 bogserad mini S-pinnharv
Salo harvar arbetsbredd 3 och 4 meter
Ram för 14 Tume såenheter
Eho 800 l växtskyddsspruta, arbetsbredd 10 m, Teejet elektriskt ventilbord, testad
Salo dubbelspruta, 2 st
Salo bakmonterad hacka, 7-radig 
Juko 10 1-radig betupptagare, ändrad till kedmaskin år 2003 (innehåller mvs 22 %)
Hilleshög betupptagare som reservdelar, el-styrd, rensrullar med piggar
Ransomes 2-radig självgående upptagare, med hydrostatiskt drag.
Varsta 1500 slaghack
Rysky universalvagn utrustning för spridning av foder och gödsel
Ytplaneringssladd för åker, 2 st
Jordtransportvagn 8 m3 med värmeflak, anpassad till Fiat 110-90
Jordtransportvagn 10 m3 med värmeflak, anpassad till Case 956
Boggiesläpvagn, med 5000 liters vattentank
Esko pallyft, lyfthöjd 2,5 meter
Radodlingshjul 9,5 x 44 och 8,3 x 44
Betgrep, 2 stycken för grävmaskin och griplastare
Tume M 80 såenheter med kokplog
Juko 100 automatstyrningsenhet, Juko XJ 200 undermattor
Edenhall vibrerande bill, grundrenoverad Unki oppelhjulsenhet
Hackenheter m.m. maskindelar till maskiner, som används i sockerbetsodlingen

Förfrågningar Pojogårds försöksgård Raimo Rokka 040-773 6313

Centralen för Sockerbetsforskning

Utrustning som försöksgården inte
behöver säljs bort
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Odlingen
Odlingen var genast i början 
kontraktsodling. Det första 
året hade man kontrakt på 
500 hektar och arealen steg 
under de första åren till 1 000 
hektar. På 30-talet stabilise-
rade sig odlingen på 3 000 
hektar och steg efter krigen 
till 4 000 ha. När övriga bruk 
kom med på 50-talet krympte 
arealen till 3 000 hektar. Efter 
att man tagit i bruk det mo-
nogerma fröet och odlingen 

Socker från Salo i nästan 
90 år

Eino Nygren, Sucros Ab

Intresset att producera betsocker vaknade redan på 1800-talet i Finland. De 
två första försöken, experimenten på Voipaala gods i Sääksmäki och Alfa 

fabriken 1899 i Åbo, slutade med konkurs. Livsmedelsbristen som berodde 
på första världskriget gjorde att statsmakten förhöll sig positivt till socker-
betsodling och därigenom till inhemsk sockerproduktion och då grundades 

Finlands Råsockerfabrik Ab. Företaget skulle bygga två sockerbruk, det 
första placerades i Salo och platsen för det andra skulle fastslås senare. Det 
andra bruket blev dock ogrundat på grund av förändrade förhållanden. Salo-

bruket påbörjade sin verksamhet vintern 1920, istället för hösten 1919, på 
grund av försenade maskinleveranser. Under den första kampanjen behand-

lades 3 052 ton sockerbetor och man fick 183 ton socker, 59 ton sirap, 83 
ton melass och 1 551 ton snitsel.

rationaliserats så började 
arealerna växa på 70-talet 
och steg till 7 000 hektar och 
medelarealen från 0,2 ha i 
början till en hektar på 60-ta-
let och 5 hektar på 70-talet. 
Senaste år var odlingsarea-
len på Salo området 12 000 
hektar och medelarealen un-
gefär 13 hektar. Till en början 
var skörden 10 ton per hektar 
och fördubblades fram till 
krigen. Under det goda året 
1934 var skörden till och med 

34 ton per hektar. Efter krigen 
stabiliserade sig skördenivån 
till 20–30 ton. Från och med 
70-talet har skördenivån bör-
jat öka tack vare nya sorter 
och odlingsmetoder och är 
nu 35–42 ton/ha.

Fabrikationen
Ursprungligen planerades 
fabriken för att behandla 300 
ton sockerbetor per dygn. 
Mycket snabbt fördubblades 
kapaciteten och höjdes yt-



28 - Betfältet 1/2007

terligare till 1 100 ton/dygn, 
där den höll sig ända till 
slutet av 1950-talet, då den 
höjdes till 1 600 ton/dygn. 
När självförsörjningen med 
socker i början av 1970-ta-
let höjdes från drygt 20 % 
till 50 %, beslöt man att höja 
fabrikens kapacitet till 3 000 
ton/dygn. Att sockerbetsod-
lingen bredde ut sig och att 
skördarna förbättrades höjde 
dock självförsörjningsgraden 
till 70–80 %. Den snabba ut-
vecklingen av elektriska reg-
lerings- och datasystem på 
70-talet möjliggjorde oanade 
rationaliseringsmöjligheter 
i processindustrin; fabriks-
storleken mångdubblades, 
den mänskliga arbetsinsat-
sen minskade, processerna 
automatiserades osv. Som en 
följd av detta började antalet 
sockerbruk att minska och 
de återstående utvidgades. 
Först försvann Korela 1970, 
sedan Nådendal 1990, sen 
Turenki 1998 och till sist Salo 
2006. Salos kapacitet höjdes 
till 6 000 ton/dygn och Turen-
kis till 7 000 ton/dygn efter att 
Nådendal stängt. I samband 
med att Salo stängde sänk-
tes Finlands sockerkvot i EU 
från 146 000 ton till 90 000 

ton år 2007. Sockerproduk-
tionen har under fabrikens 
historia vuxit från 183 ton vin-
tern 1920 till det bästa året 
2005 med 89 757 ton. Mest 
sockerbetor behandlades år 
1999, 614 821 ton. Allt som 

allt behandlades 13 647 002 
ton sockerbetor vid fabriken, 
i medeltal 155 080 ton/år 
och man fick 1 820 813 ton 
socker, i medeltal 20 691 ton/
år. Sockerutbytet har i med-
eltal under hela tiden varit 
13,33 %. Kampanjlängderna 
har varierat från 16 dygn år 
1924 till 128 dygn år 1934, i 
medeltal har kampanjerna 
varat i 63,4 dygn. Under 
bästa sockerproduktionsåret 
2005 producerades 1 084 

ton socker per dygn. 2006 
behandlade man mest betor 
per dygn,  7 029 ton/dygn.

Biprodukter
I ett mycket tidigt skede bör-
jade man fundera på hur 
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man, utöver de biprodukter 
som uppstod från socker-
betsförädlingen, melass, snit-
sel, torkad snitsel, slamkalk 
och senare filterkalk, skulle 
kunna komplettera den kam-
panjmässiga produktionen 
t.ex. genom att utnyttja ma-
skinparken och personalens 
kunnande till kompletterande 
produktion.

På 20-talet började man till-
verka lantbruksmaskiner för 
sockerbetsodlingen. Därifrån 
utvidgade man till verkstads-
produktion, som sedan blev 
självständig i början av 1970-
talet. Vid sidan av lantbruks-
maskiner började man tillver-
ka processmaskiner, behål-
lare och blandare. Eftersom 
den egentligen inte tillhörde 
sockerindustrin såldes verk-
samheten bort 1984.

På 30-talet började man ex-
perimentera med produk-
tion av sockerbetsfrö. Man 
konstaterade att man på 
gynnsamma växtplatser i 
Sydvästra Finland och med 
rätta odlingsmetoder kunde 
producera frö men att det 
i normala förhållanden var 
fördelaktigare att odla fröet 

längre söderut i Europa. 
Fröförädlingsverksamheten 
i Salo sockerbruk upphörde 
1959, då förädlingsmaterialet 
övergick till Svenska Sockers 
Hilleshög, som använde det i 
sin egen förädlingsverksam-
het. Forsknings- och försöks-
verksamheten överfördes till 
den i början av 1950-talet 
grundade, numera på Pojo-
gård verkande och stiftelse-
baserade Centralen för Sock-
erbetsforskning. 

Tillverkningen av gräsmjöl 
påbörjades på 1950-talet 
och i torkningen utnyttjades 
även fabrikens snitseltork. 
När oljepriset steg på 80-ta-
let upphörde torkningen.

I början av 1970-talet till-
verkades tillsammans med 
Medica Oy L-DOPA-amino-
syra av bondböna. För det 
ändamålet byggdes en fa-
brik för en separeringspro-
cess, som grundade sig på 
vätska-vätska diffusion. Till 
förbehandlingen behövdes 
en stor del av sockerfabri-
kens utrustning; diffusionsan-
läggningen, snitselpressar, 
torken, indunstningen och 
kraftverket. På grund av att 

priset på aminosyra rasade 
upphörde produktionen efter 
fyra år på grund av olönsam-
het.

Åren 1983–1995 tillverkades 
500–2 500 ton per år melas-
serat och granulerat kom-
pletteringsfoder för köttdjur 
av spannmålsdamm från 
Statens Spannmålsförråd och 
Finska Foder.

Cultors forskningscentral 
använde i mitten på 90-talet 
fabrikens anläggningar för 
storskaliga försök att separe-
ra arabinos från sockerbets-
snitsel. Trots goda erfarenhe-
ter framskred projektet inte.

1985 kom man överens med 
Salo stad om att producera 
fjärrvärme till stadens nät. 
Det första verksamhetsåret 
1986 var mängden 26 GWh. 
Den el som samtidigt uppstår 
säljs till riksnätet. 1999 gavs 
kraftproduktionen ut till ett 
av VAPO och Sucros samägt 
företag, Voimavasu Oy, som 
även har verksamhet i Säkylä 
och Kantvik. Voimavasu fort-
sätter sin verksamhet i Salo 
efter att sockerproduktionen 
upphört. Senaste år levere-
rade Voimavasu 147 GWh 
värme till staden och 27 GWh 
el till riksnätet. Energiproduk-
tionen blir kvar och påminner 
Salo om att ett sockerbruk 
verkat här.n



30 - Betfältet 1/2007

Gården har varit i samma 
släkts ägo sedan 1885. Den 
odlade arealen är 115 hektar 
och av det sockerbetor 10–
22 hektar. Förutom spannmål 
och rybs odlas hästhö och 
svarta vinbär. Sockerbetorna 
odlas på de bästa mojordar-
na enligt en adb-baserad od-
lingsplan. Maskinunderhållet 
görs redan på vintern enligt 
de anteckningar som gjorts 
under säsongen. Man del-
tar aktivt i skolning och man 
utnyttjar ny information ome-
delbart. Hittills har man ofta 
kontaktat rådgivningen när 
man haft problem att lösa.

Vad är hemligheten 
bakom kvaliteten?
Man har inte särskilt siktat på 
att få priset utan allt arbete 
har gjorts noggrant enligt alla 
regler och råd. Även av gran-
narna har man ofta fått viktig 

Det tredje Melasniemi-priset 
till samma gård på

2000-talet
Heikki Väisänen, Sucros Ab

På gården Koski i Karkkila kan man odla betor av god kvalitet från gene-
ration till generation. Vesa Syrjänen fick Melasniemi-priset genast under 
sitt första år som husbonde 2005. Äran ger han gärna åt sin far Matti Syr-
jänen, som genom sin yrkeskicklighet fick samma pris år 2000 och 2002. 

Far är ännu aktivt med och hjälper till på gården.

Melasniemi kvalitetspris ges åt en odlare, som producerat minst 150 
ton sockerbetor och medelskörden och sockerhalten bör vara över hela 
landets medeltal. Avgörande kriteriet är att man har största skillnaden i 

utbytes -% inom sitt odlingsområde.

information. Enligt far och 
son Syrjänen måste jorden 
skötas med respekt. Man har 
fäst speciell uppmärksamhet 
vid åkrarnas bördighet och 
de skall kalkas och gödslas 
därefter. Sorterna har valts 
utgående från hög socker-
halt, bra tillväxt och snabb 
radtäckning. Sådden skall 
göras så tidigt som möjligt 
med beaktande av omstän-
digheterna. En väsentlig del av 
vårbruket är att sådden välsig-
nas.

Man följer noga och med iver 
tillväxten och skadedjurssi-
tuationen. Besprutningarna 
görs vid rätt tid och med be-
aktande av väderprognoser-
na. Den lämpligaste tidpunk-
ten för besprutning har visat 
sig vara tidigt på morgonen, 
traktorn är igång till och med 
klockan fyra på morgonen 

om det behövs. Man har en 
egen spruta för sockerbe-
torna så att inte spannmåls-
medlen skall kunna skada 
sockerbetorna.

Gårdens mest lämpliga sock-
erbetsskiften finns på grund-
vattenområde så typen och 
mängden bekämpningsme-
del är enligt de rekommenda-
tioner för grundvattenområde 
som ges i tidningen Betfältet. 
Genom de allt strängare be-
stämmelserna är det osäkert 
ifall odlingen i framtiden kom-
mer att fortsätta på dessa 
skiften.

Betorna tas upp i oktober 
med en Juko-upptagare, 
som har Unkis oppelhjulsbill. 
Man har aldrig utnyttjat möj-
ligheten att leverera betor i 
förtid. Senaste hösts regn 
var dock så rikliga i Karkkila 
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att en del betor på grund av 
väderleksförhållandena inte 
kunde bärgas.

Med tanke på lagringen pla-
cerar man redan i upptag-
ningsskedet halmbalar vid 
stukans kanter så att det skall 
gå snabbare och vara lättare 
att dra presenning över ifall 
köld hotar. Balarna skyddar 
även stukans tunna del från 
att frysa. Vesa använder alla 
rekommenderade täckma-
terial. Det viktigaste är inte 
glömma att följa med socker-
betsstukan och komma ihåg 
att vid behov endera lägga 
på mera täckmaterial eller 
ventilera. Hos de betor som 
gården levererat har aldrig 
beteckningen ”förskämda” 
förekommit. 

Framgången beror på hel-

Vesa och Matti Syrjänen visar upp hedersbetygelsen från 
Melasniemi-stiftelsen. Vesa Syrjänen uppmuntrar alla till 
en positiv inställning och att dra fördel av skolning och 
rådgivning när det gäller finländsk sockerbetsodling.

heten, som bygger på att 
man inom alla delområden 
i odlingen fortgående ut-
nyttjar senaste kunskap och 

förstås på hårt arbete. Vesa 
och Matti tackar för att man 
uppmärksammar framgångs-
rik betodling.n
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Det torde ha varit vintern 
1958 som jag fick kommen-
dering till ”ett stugmöte” där 
tema var sockerbetsodling. 
Platsen var Karstu by i Lojo 
socken och tillställningen 
hölls av Unto Lehmusvirta, 
som senare även fungerade 
som konsulent för Salo sock-
erbruk.

Naturligtvis har det mesta 
av kvällens information fallit i 
glömska men ett par saker är 
ännu klart i minnet: 
- ...ni skall kalka era åkrar och 
det riktigt ordentligt...
- ...man måste så tidigt och 
därför skall man på vårvintern 
i mars på sockerbetsskiftet 
sprida sand eller aska för att 
påskynda snösmältningen...
Som en följd av detta var jag 
en marsmorgon ute på det 
kommande sockerbetsskif-
tet på min hemgård Torhola 
och spred aska på snödri-
vorna. Aska fanns det ju på 
en bondgård, där all värme 
både i boningshus och i fä-
hus, producerades med 
hjälp av ved.

Tidigt om våren sådde man 
med en tvåradig hästdra-
gen såmaskin. Fröet var po-
lygermt och man använde 
ungefär en liten säck, eller 
20 kg per ha. Sen skulle man 

Den första kontakten med 
sockerbetsodling

Antero Sorrola

krypande rensa och gallra 
beståndet men det var också 
enda möjligheten till förtjänst 
under sommaren. Trots att 
frömängden var stor blev det 
ändå luckor. Luckorna skulle 
i samband med den första 
gallringen kompletteras med 
nya plantor med jordklump 
(man tog överlopps plantor 
i raden där sådana fanns) 
och de skulle sedan i sin tur 
gallras när man rensade/gall-
rade för andra gången. 

Skiftena hackades till och 
med upp till 6–7 gånger. Ta-
lesättet löd: ”skörden och 
hackbettet går hand i hand”. 
Det var ett tråkigt arbete att 
leda hästen vid hackning-
en. När det som då var på 
mode att hacka djupt, steg 

dragmotståndet och hästen 
bredd ut benen så att den 
trampade på sockerbetsra-
derna. Felet var ju naturligt-
vis hos den som ledde häs-
ten och det kom svordomar 
från hackmannen så man 
blev röd om öronen. Ett ännu 
besvärligare arbete var ska-
dedjursbekämpningen. Lop-
porna bekämpades genom 
pudring, Bladan i pulverform 
spreds radvis. Detta var ännu 
lätt arbete i jämförelse med 
bekämpning av sockerbets-
flugans larv. Då användes en 
20 liters ryggspruta med ett 
treradigt munstycke. Trycket 
hölls uppe genom att pumpa 
med ena handen och med 
den andra styrde man sprut-
munstycket. Bärremmarna 
skavade och axlarna var så-

Antero Sorrola i Salo transportbyrå.
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riga efter ackordet med den 
knappa hektaren.

Upptagningen var ”automati-
serad”. Sockerbetorna blas-
tades med en blastgrep och 
togs tillvara till kreatursfoder 
innan man började upptag-
ningen. Sockerbetorna togs 
upp med en potatisuppta-
gare som hade försetts med 
en sockerbetsbill. Kasthjulet 
kastade sockerbetorna åt si-
dan varifrån man sedan för 
hand lyfte upp dem på en 
kärra och förde dem till stu-
kan. Stukan tömdes för hand 
med grepar tillsammans med 
två "mjölkkuskar" upp på ett 
lastbilsflak och fördes till 
järnvägsstationen i Lojo va-
rifrån de transporterades till 
Turenki sockerbruk.

Bort hemifrån
Sockerbetsodlingen upp-
hörde på min hemgård när 
jag ryckte in i armen hos 
gränsjägarna i Immola i 
Imatra. I motsats till många 
andra upplevde jag inte till-
varon där som motbjudande, 
egentligen trivdes jag med 
den dåvarande ”sissi-utbild-
ningen”.

Efter att värnplikten var utförd 
sökte FN sina första fredsbe-
varare till krisen på Cypern. 
Detta verkade intressant och 
som en möjlighet till ett även-
tyr och så hittade jag mig 
själv våren 1963 i de trakter 
där Afrodite föddes. Med FN 
upplevde jag ett intressant 
och erfarenhetsberikande år.

Skolskedet
Nu var det tid att fundera på 
framtiden. Hemma väntade 
man på att jag skulle fortsätta 

som jordbrukare och år 1965 
styrde jag kosan till tvååriga 
Salo lantbruksskola på Pojo-
gård i Bjärnå. Gården hade 
en mångsidig produktion 
med mjölkproduktion och 
hästar. Man kunde kanske 
dock inte säga att produk-
tionen var exemplariskt ef-
fektiv och intensiv. Omdömet 
färgades kanske också av 
ungdomlig kritik. Teoridelen 
var däremot enligt min be-
dömning mycket konkurrens-
kraftig.

Sockerbetor hörde naturligt-
vis till gårdens produktion. 
I dåvarande förhållanden 
(styva lerjordar) fungerade 
inte odlingstekniken, resulta-
ten var mycket anspråkslösa. 
Sålunda fick sockerbetan 
mycket lite uppmärksamhet, 
ännu då.
 
Till studieprogrammet som-
maren -67 hörde gårdsprak-
tik och då vägde Salo-trakten 
tungt, av två orsaker. Jag vis-
ste att Salo sockerbruks gård 
Kärkkä hade gott rykte som 
intensivt odlad gård. Å andra 
sidan påverkades mitt be-
slut också av den dåvarande 

flickvännen från Salo. Samma 
flickebarn som jag fortfaran-
de ”delar hushåll” med. Förr 
sade man att ”sockerbets-
odling är som högskoleut-
bildning för en jordbrukare”. 
Här skall konstateras att på 
Kärkkä blev alla hemligheter i 
sockerbetsodlingen bekanta 
för mig. Det var försöksverk-
samhet och praktik sida vid 
sida. Forskningscentralen 
fungerade då i samband 
med Kärkkä. Man jobbade 
med stor iver för att nå goda 
resultat. Det var hög nivå på 
grundförbättringsarbetet och 
växtföljden.

Efter detta utbildningsskede 
kom jag till Mustiala för att 
fortsätta mina studier. I detta 
skede vaknade intresset att 
börja arbeta med socker-
betsodling. När jag började 
med institutstudierna hade 
jag redan kommit överens 
om kommande praktikantpe-
rioder i olika arbetsuppgifter 
i samband med odling och 
anskaffning av sockerbetor.

Sockerbetskonsulent
När den mångsidiga och er-
farenhetsberikande tiden på 



34 - Betfältet 1/2007

Mustiala var förbi, gavs mig 
genast tillfälle att bli socker-
betskonsulent. I juni år 1970 
började ett till slutet av 2006 
varande arbete med sock-
erbetor. Till först började jag 
med praktik i Kisko socken. 
Vid den tiden var socker-
betsodlingarna rätt små. 
Det förekom många under 
en hektar stora arealer, över 
tre hektar stora odlingar var 
rätt sällsynta. Mjölkboskap 
och sockerbetsodling var en 
mycket vanlig kombination.
Samma sommar lyckades 
min äldre kollega Erkki Pel-
tonen övertala odlingschefen 
Heikki Ilvonen att anställa 
mig som sitt biträde.

 Jag fick som uppgift att ta 
jordprov från alla sockerbets-
skiften i Sagu socken. Det 
skulle tas tre prov per hektar. 
Under den sommaren samla-
de jag in nästan   1 500 jord-
prover. Där fick man nog öva 
jordartskännedom och tack 
vare detta gick det i allmän-
het bra i jordartskännedom 
när vår yrkesgrupp höll täv-
lingar i yrkeskunskap.

Anskaffning av 
sockerbetor
Från början av år 1971 ut-
vidgades min konsulentkrets 
till att, förutom Kisko, även 
omfatta Muurla, Bjärnå, Sär-
kisalo och ännu därtill Ka-
rislojo, Lojo och Sammatti. 
Nu började det egentliga 
råvaruanskaffningsarbetet. 
Bruket behövde nya odlare 
och tilläggsareal. Det var 
besök på producenttillfällen 
ute i socknarna för att tala för 
sockerbetan, försöksutfärder 
arrangerades osv. Man stöd-
de odlarnas maskinanskaff-
ningar genom förmånliga fi-
nansieringsarrangemang.

Som ung och ivrig satte jag 
med all min energi in mig i 
detta anskaffningsarbete. 
Jag hade den goda utgångs-
punkten att odlingstekniken 
utvecklades i en arbets-
besparande riktning. Med 
odlarfamiljens egen arbets-
kraft kunde man sköta en allt 
större sockerbetsareal och 
det blev möjligt att snabbt ut-
vidga gårdarnas sockerbet-
sareal. I min konsulentkrets 
var framförallt Bjärnå och 
Särkisalo sådana socknar 

där det fanns rikligt med för 
sockerbetor oanvänd, lämp-
lig potential och ökningen 
av sockerbetsodlingen var 
anmärkningsvärt stor och 
snabb.

Utveckling av 
odlingstekniken
Under ledning av Centralen 
för Sockerbetsforskning har 
man gjort och gör fortfaran-
de ett mycket förtjänstfullt 
forskningsarbete. Enligt min 
mening var harvsådden det 
bästa framsteget både vad 
gäller betskörden och sock-
erskörden. Att gödseln place-
ras invid fröraden hade stor 
betydelse. Att man tillika be-
arbetade jorden hade också 
avgörande betydelse när det 
gäller att bevara markstruktu-
ren lucker vid vårbruket.

Efter detta kan det vara rätt 
utmanande att hitta på en lika 
stor förbättring. Sorterna har 
hela tiden utvecklats. Ifråga 
om ogräsbekämpningen är 
det knappast troligt att vänta 
sig några stora framsteg.

Det är fortfarande öppet ifall 
gentekniken och därmed de 
glyfosatresistenta socker-
betssorterna tas i odlings-
bruk. Det skulle med en gång 
revolutionera ogräsbekämp-
ningen. Med samma teknik 
skulle det vara möjligt att 
utveckla sockerbetans mot-
ståndskraft mot sjukdomar 
och skadedjur.

Ännu idag skulle man med 
vanliga grundförbättringar, 
alltså tillräcklig dränering 
och kalkning, i många fall 
kunna effektivera produktio-
nen. Någon gång i mitten av 
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1980-talet sade en högt vär-
derad sockerbetsodlare att vi 
hade en sådan odlingsteknik 
och ett sådant kunnande att 
en skörd som år 1977 (18,3 
ton/ha) inte var möjlig. Trots 
denna teknik och detta kun-
nande blev vår skörd 1987 i 
medeltal 15,5 ton/ha. 

Man förväntade sig en rätt 
anspråkslös skörd ännu i 
mitten av augusti senaste 
år. Somliga fruktade en total 
missväxt. Slutresultatet var 
dock alla tiders högsta hek-
tarskörd i vårt land, över 40 
ton/ha. Dessa exempelår är 
beskrivande för våra varie-
rande växtförhållanden. Trots 
att arbete utförs med bästa 
möjliga teknik och enligt bäs-
ta möjliga kunnande så kan 
växtförhållandena överraska. 
Sockerbetan klarar torka och 
värme men någon vattenväxt 
är det inte. Möjligheten att nå 
god skörd går i allmänhet för-
lorad ifall rikliga regn slam-
mar igen jorden och gör att 
sockerbetorna gulnar i början 
av växtperioden. Då finns det 
små möjligheter för odlaren 
att korrigera situationen.

Förändringens vindar
I rådgivningen började på 
sätt och vis en ny tidsperiod 
när odlingen bands vid ak-
tieägandet i odlarbolagen. 
Detta skede lade grunden 
för kommande förändringar. 
”Husbondens röst” började 
höras lite längre ifrån och 
besluten fattades inte längre 
på lokal nivå. Brukens föräd-
lingskapacitet hade höjts så 
att Finska Socker tyckte att 
den var för stor. Salo sock-
erbruk, som hade rykte om 
sig att vara en säker arbets-

plats, hotades av stängning 
förra gången redan i slutet 
av 1980-talet. Detta inver-
kade inte egentligen på råd-
givningsarbetet, för då var 
det inte ännu meningen att 
minska odlingsarealen och 
sockermängden.

I moderbolaget Cultor Ab:s 
årsberättelse stod skrivet att 
”...nu är utvecklingens tyngd-
punk i världen på ingredien-
ser och andra högtekno-
logiska livsmedel. Socker 
hör inte mera till bolagets 
utvecklingsområden”, och 
detta väckte oroliga tankar. 
De som förverkligade dessa 
tankar körde senare det eko-
nomiskt stabila bolaget både 
på sten och på grund. Dessa 
problem ledde till ägarar-
rangemang i bolaget, som 
knappast förstärkte den in-
hemska sockerbetsproduk-
tionens ställning.

Förädlingen och 
odlingen koncentreras
Nådendals sockerbruk stäng-
des 1990 och lantbruksav-
delningarna förenades till en 
organisation. Följande i turen 
var sockerbruket i Turenki, 
vars sista kampanj var 1998. 
Igen slogs lantbruksavdel-
ningen ihop med Salos lant-
bruksavdelning.

Strukturen inom sockerbets-
odlingen förändrades även 
så småningom så att nya 
odlare inte hade möjlighet 
att komma med. Gamla od-
lare utvidgade så mycket 
som det frigjordes kvoter 
från de odlare som slutade. 
Medelarealerna växte årligen 
och odlarnas antal minskade 
i hård takt. År 1980 odlades 

ungefär 32 000 ha  av 5 916 
odlare, år 1990 31 000 ha av 
4 463 odlare, år 2000 32 000 
ha av 2 852 odlare och år 
2005 31 000 ha av 2 171 od-
lare.

En sådan här utveckling för-
bättrar naturligtvis ekonomin 
i odlingen men å andra sidan 
begränsar det möjligheterna 
att höja skördenivån. Skör-
denivån för sockerbetorna 
började stampa på stället 
eftersom hela den på går-
den lämpliga sockerbetsa-
realen årligen användes för 
sockerbetor. Det fanns inte 
tillräckligt lämplig mark för 
växtcirkulation och därför 
började skördeutvecklingen 
avta. Markstrukturen lider, 
de mångåriga ogräsen ökar, 
liksom sjukdoms- och skade-
djursfaran, speciellt nema-
toderna. Delvis kan detta be-
kämpas med val av sort och 
selektiva bekämpningsmedel 
men kostnaderna stiger. En 
tillräcklig växtcirkulation är 
bästa sättet att med måttliga 
kostnader säkra en relativt 
hög årlig skördenivå. I fort-
sättningen torde det vara allt 
viktigare att förbättra skörde-
nivån eftersom utmaningarna 
för en lönsam sockerbetsod-
ling fortfarande växer.

Avslutningen
”Köpenhamn är inte vad 
det varit” sjunger Junnu i en 
sång. Världen förändras och 
alla med den, oberoende 
om vi vill det eller inte. Även 
ivern och glöden avtar med 
stigande ålder och arbetsår 
bakom sig. På grund av alla 
de övriga förändringarna 
hade jag en gyllene chans 
att stiga åt sidan och övergå 
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till att ha mina fritidssyssel-
sättningar som huvudsyssla. 
Jag kan dock konstatera att 
jag trivts med ”mitt sötebröd” 
och ångrar inte mitt val.

Nu är det dags att tacka Er 
alla som jag arbetat tillsam-
mans med. Isynnerhet på 
70- och 80-talet blev man 
nära bekant med socker-
betsodlarna på grund av alla 
gårdsbesök. Jag har lärt mig 
mycket av Er och jag hoppas 
att jag också kunnat ge något 
nyttigt tillbaka.
 
Med tacksamhet kommer jag 
ihåg mina samarbetspartners 
på maskin-, bekämpnings-
medels- och frösidan. När 
odlingen började koncen-
treras hade vi ett resultatrikt 
samarbete med maskintill-

verkarna vid utvecklande av 
maskinerna och förmedlings-
verksamheten. Introduktion 
av och försöksverksamhet 
med växtskyddsmedel samt 
uppföljning av de praktiska 
resultaten har varit en vä-
sentlig del av ett resultatrikt 
rådgivningsarbete. Utveck-
lande av sockerbetsfröet 
både tekniskt och vad gäl-
ler sockerproduktionsegen-
skaperna har gett odlarna 
möjlighet att spara arbete, 
förbättra sockerskörden och 
väsentligt underlätta arbetet 
på anskaffningssidan.

I utvecklingen av rådgivning-
en och sockerbetsodlingen 
har Centralen för Sockerbets-
odling haft en central roll. Allt 
samarbete och stöd som jag 
fått därifrån kräver ett extra 

tack. Ännu till slut, men icke 
minst, ett tack till er alla som 
jag i sockerfrågor har sam-
arbetat och blivit bekant 
med. Speciellt vill jag nämna 
sockerbetsfraktarna, som jag 
samarbetat mycket tätt med 
under höstarna.n

Ett oförbehållsamt och varmt 
tack till Er alla.
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I samband med många dis-
kussioner med sockerbets-
odlare och representanter för 
sockerbetsindustrin blev det 
klart att sockerreformen läm-
nat kraftiga spår efter sig i 
den finländska produktionen. 
Såsom i hela Europa minskar 
även odlingsarealen i Fin-
land. Första tecknet på vad 
utvecklingen leder till är att 
Salo bruk stänger efter 2006 
års kampanj. Många odlare, 
som i framtiden levererar 
sina sockerbetor till Säkylä, 
är dock modiga och tror på 
en framtid. Positiva känslor 
angående den finländska 
sockerbetsproduktionens 
långvariga framtidsutsikter 
stöds och förstärks speciellt 
vid diskussioner med repre-
sentanter för sockerindu-
strin.

De marknadsekonomiska 
förändringarna innebär ett 
ökande tryck på att sänka 
kostnaderna för odling och 
upptagning. Även i Finland 
är en effektiv upptagare med 
hög användningsgrad en 
avgörande faktor för konkur-
renskraften och en ekono-
miskt framgångsrik socker-
betsodling. Holmer-fabriken 
är övertygad om att Finland 
även i framtiden hör till deras 

Betodlingen fortsätter i Finland

kundländer. Detta bekräftas 
på ett avgörande sätt av of-
fertförfrågningar gjorda på 
de nya 2007 års modellerna.

2006 var ett händelserikt och 
även ekonomiskt framgångs-
rikt år för Holmer Mashcinen-
bau. Förväntningarna och 
prognoserna bland maskin-
tillverkarna för år 2006 efter 
EU:s sockerreform var myck-
et återhållsamma. Världsle-
daren Holmers försäljning 
utvecklades dock tvärtemot 
trenden så att hela årspro-
duktionen var såld redan i 
mitten av juli. I jämförelse 

med 2005 ökade försälj-
ningen med 20 procent, till 
220 nya maskiner. Speciellt 
exporten till Öst-Europa och 
bortom haven ökade betyd-
ligt. Holmer-upptagarna, har 
sedan senaste år varit i bruk 
även i Chile, Kina och Ma-
rocko, således sammanlagt 
i fyra världsdelar och i 34 
länder. Efter att sockerrefor-
men blivit klar förväntar man 
sig även ett betydande upp-
sving under pågående år på 
den västeuropeiska markna-
den så att fabrikens kapaci-
tet kommer att vara 250 nya 
maskiner år 2007.n

Gäster hos Kone-Vakkas styrelse i den lokala jaktstugan i 
Lokalahti. Från vänster Timo Keskitalo, Seppo Bogel, Sep-
po Valio, Berndt Ludewig, Antti Peikola, Erkko Teerimaa, 
Unto Holma, Jarkko Vähätalo och Veikko Pirilä.

För att kunna skapa sig en egen bild av vad EU:s sockerreform för med 
sig för förändringar i den finländska sockerbetsodlingen gjorde repre-

sentanter, verkställande direktör Bernd Ludewig och produktionsdirektör 
Volker Vieregge, för den tyska firman Holmer Maschinenbau, som tillver-
kar sexradiga och självgående sockerbetsupptagare, en studieresa till 

Finland.
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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

Odlingskontor Soili Saarinen   010 431 4810

Konsulenterna Matti Hento   010 431 4811
     0400 222 546
 
  Heimo Holma   010 431 4812
     050 521 4623

  Pentti Suominen   010 431 4813
     0400 223 396

  Heikki Väisänen   010 431 4814
     0400 416 992

Åland Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
   22240 Hammarland 0400 224 143
 
Fastlandet, svenskspråkiga Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
      10300 Karis 040 533 6497
     e-post:
     staffan.eliasson@
     nsl.fi

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

Namn- och andressförteckning
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Det är meningen, att den nuvarande  
identiteten hos Centralen för Sockerbets-

forskningen bevaras. Organisationen förblir 
självständig, stiftelsen finns kvar som ägare, 
namnet består och verksamheten fokuserar 
på praktiska resultat med snabb tillämpning 
inom branschen. 

Genom omorganiseringen skapas tillfäl- 
le att fungera i nära kontakt med andra 

forskare, som förhoppningsvis ger nya in-
fallsvinklar och stimulans. Vi är övertygade 
om, att den här förändringen, trots att den är 
påtvingad av ekonomiska orsaker, skall ge 
verksamheten ny dynamik, som odlarna kan 
dra nytta av.

29.1.2007 
Nils Lindroos

... från sida 3

CENTRALEN FÖR SOCKERBETSFORSKNING
     Korvenkyläntie 201      010 431 062 
         25170 Kotalato   fax (02) 737 6409

E-post:  förnamn.släktnamn@danisco.com 

Direktör  Nils Lindroos   010 431 8201

Fröfrågor Marte Römer-Lindroos   010 431 8215

Kvalitet och gödsling  Matti Erjala    010 431 8202 
        
Växtskydd Liisa Eronen    010 431 8210
   
Laboratoriet:
Kundbetjäning Niina Mettala-Virta   010 431 8236

Analystjänster Päivi Lamminen   010 431 8235

ODLARNAS KONTAKTPERSONER

Sockerbetutskottets
ordförande Pekka Myllymäki  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 Petri Lauttia               Lauttiantie 94 (03) 618 9630
                                     14300 Renko 050 520 4059



Redan tre årtionden!

30 år till fromma för 
den perfekta 
sockerbetan!

I Finland använde sockerbetsodlarna Goltix 
för första gången år 1987. Det breda effekt-
området för Goltix som verkar via bladen 
och via marken hjälpte till att uppnå märk-
bart bättre resultat inom ogräsbekämp-
ningen i sockerbetor.

Under de första åren var basprogrammet 
tankblandningen Goltix 3 kg/ha + Betanal 
3 l/ha, senare användes kombinationer av 
fl era produkter och med lägre bruksmäng-
der. Goltix som är skonsamt för sockerbe-
tan är lätt att kombinera med många andra 
preparat. Eftersom sockerbetan tål Goltix 
väl vid alla sina utvecklingsstadier är smidi-
ga bruksmängder enligt olika förhållanden 
och riskfria användningstidpunkter möjliga.

Under den kommande växtperioden 2007 
påbörjas det trettionde året av historien 
med Goltix i Finland. Endast preparatets 
skepnad har förändrats under årtiondenas 
gång: först var det Goltix-sprutpulver, 
på 1980-talet kom Goltix WG-sprut-
granulatet som inte 
dammar och på 2000-talet 
Goltix SC-vätskan.

farmit.net
Rådgivning tfn. 020 791 4040  
Läs alltid bruksanvisningen och följ den!
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