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I tre decennier har sockerbetsforskningen 
verkat i egna utrymmen på Pojogård i Bjär-

nå.  Gården anskaffades, husen renoverades 
och odlingsjorden grundförbättrades under 
1970-talet, då den inhemska sockerindustrin 
var i ett expansivt skede. Satsningen på forsk-
ningen var framsynt, det var viktigt att snabbt 
kunna anpassa ny teknik och nya odlingsme-
toder till våra egna förhållanden, som markant 
avviker från situationen i våra grannländer för 
att inte tala om sydligare breddgrader. 

Strukturförändringen inom sockernäring-
en har varit stark och snabb. Den senaste 

sockerreformen hade som målsättning, att 
koncentrera produktionen till de centrala om-
rådena i EU. Finland fick i alla fall nationella 
specialvillkor för att upprätthålla en decime-
rad betsockerproduktion. Som bekant har 
man denna höst ytterligare strävat till att sän-
ka sockerproduktionen i alla EU-länder.

Styrelsen för Forskningsstiftelsen för Sock-
erbetor har slagit fast, att forskningen 

fortsättningsvis är nödvändig för att betjäna 
odlingen, även om volymen gått ner. Men 
branschens ekonomiska villkor blir allt hår-
dare, lönsamheten i produktionen och od-
lingen sjunker. När volymen samtidigt avtar, 
blir resurserna mindre för forskningen, som 
snabbt måste anpassas till de nya omstän-
digheterna. 

I slutet av senaste år gjordes principbeslutet 
att omorganisera sockerbetsforskningen. 

Under det gångna året har Pojogård sålts och 
avtal förhandlats fram med nya samarbets-
partners. Det har gällt, att på samma gång 
avveckla en fungerande, men alltför tung 
verksamhetsmodell och samtidigt bygga upp 
och utveckla ett nytt sätt att verka med lättare 
kostnadsstruktur i samarbete med övrig lant-
bruksforskning. 

Lokaliseringen av sockerbetsforskningen 
till Pikis, i anslutning till MTT:s anstalt för 

trädgårdsforskning verkade geografiskt vettig 
med tanke på betodlingens tyngdpunkt. När 
det samtidigt ordnade sig med markområden 
och arbetsutrymmen för fältförsöken på Tuor-
la skollägenhet, som ligger i grannskapet, 
blev det en bra helhetslösning. Sockerbetor, 
spannmål, oljeväxter, trädgårdsproduktion 
– forskning och utbildning – tillsammans blir 
det en tillräcklig kritisk massa för framtida be-
hov.

Trepartsmodellen, där CfS fortsättningsvis 
ingår som en egen organisation, kräver 

samarbetsvilja och flexibilitet för att lyckas. 
Förberedelserna har gått enligt tidtabell och 
hittills har förväntningarna uppfyllts. Det har 
krävt intensivt arbete att åstadkomma den här 
förändringen och personalen vid forsknings-
centralen skall ha ett stort tack för att solida-
riskt ha deltagit i processen, som också psy-
kiskt har varit påfrestande. De gamla utrym-
mena har tömts, nya håller på att inredas och 
en omfattande mängd maskiner och tillbehör 
har flyttats.  

Omstruktureringen har inte underlättats 
av den osäkerhet, som betsockerpro-

duktionen kämpat med i vårt land under de 
senaste åren och särskilt under de senaste 
månaderna. Nu skulle tiden vara mogen för 
gemensamma och konstruktiva, långsiktiga 
beslut mellan odlarna och industrin gällande 
branschavtal och odlingens framtid. Forsk-
ningen har nu grävt sina nya startgropar. 

Jag tillönskar alla en God Jul och ett Gott  
Nytt Sockerbetsår 2008! 

 3.12.2007 Nils Lindroos

Omstruktureringen av 
forskningen på slutrakan
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Sockerbetsforskningen 
flyttar till Pikis
Susanna Muurinen och Nils Lindroos, CfS

Som en följd av EU:s sockerreform förändras sockerbranchen i 
Finland radikalt. Numera har vi bara ett fungerande sockerbruk i 

Säkylä. Hälften av odlingsarealen är kvar och strukturomvandlingen 
är kraftig. Detta inverkar naturligtvis även på sockerbetsforskningen. 
Även den inhemska forskningen i sockerbetsodling måste söka nya 

lösningar inför framtiden.

Ny verksamhetsplan
Styrelsen för Stiftelsen för 
Sockerbetsforskning bör-
jade redan år 2006 utreda 
situationen och söka nya 
verksamhetsmodeller. Som 
utgångspunkt konstaterade 
man att Pojogård och dess 
resurser skulle bli för dyr att 
underhålla och förnya så att 
den skulle motsvara de nya 
forskningsbehoven. Man 
började söka efter verksam-
hetsmodeller även utanför 
Pojogård. Under processen 
övervägde man också en 
omorganisering av Pojogård 
eller en mindre självständig 
enhet i samband med någon 
annan forskningsenhet. Det 
faktum att Salo sockerbruk 
stängdes gjorde situationen 
ännu allvarligare.

Utgående från ett omfattande 
utredningsarbete beslöt man 
att Pojogård säljs och att 
man söker nya verksamhets-
möjligheter annanstans. Det 

fanns flere alternativa lös-
ningar men till slut föll man för 
den lösning som kungjordes 
i januari 2007. MTT:s träd-
gårdsforskning i Yltöis i Pikis 
var redo att hyra utrymmen åt 
CfS:s forskare och Varsinais-
Suomen Maaseutuoppilaitos i 
Tuorla var beredd att  utarren-
dera sina åkrar som försöks-
fält och hyra utrymmen för för-
söksverksamhetens maskiner 
och utrustning.

Pojogård såldes, den 
nya ägaren fortsätter att 
odla och upprätthålla la-
boratorieverksamheten
Utgående från ovan be-
skrivna gjordes ett föravtal 
och man började bjuda ut 
Pojogård till försäljning. Ef-
ter anbudsskedet och de på 
sommaren fortsatta förhand-
lingarna gick man in för en 
lösning där försöksgården 
och en del av verksamheten 
såldes som ett paket (fas-
tigheter, gårdsbruket och 

laboratoriet) till forstmästare 
Pekka Laurila. Köpebrevet 
undertecknades i oktober, af-
fären träder i kraft den 15.1. 
2008 då även utrymmena 
överlåtes.

AgroAnalyysit Ab
Den nya ägaren kommer att 
fortsätta med laboratorie-
verksamheten i Pojogård un-
der nytt namn, AgroAnalyysit 
Ab. Laboratoriet kommer att 
erbjuda odlarna och övriga 
kunder samma analystjäns-
ter som tidigare. CfS:s gamla 
personal, som har långvarig 
erfarenhet och ett gediget 
kunnande om lantbruksrela-
terade analyser, svarar även 
i fortsättningen för att tjänster 
är högklassiga.

Den nya ägaren kommer att 
fortsätta med lantbruksverk-
samheten på gården, sålun-
da kommer även sockerbetor 
att ingå i odlingsplanen.
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Sockerbetsforskningen 
till Yltöis och Tuorla
CfS:s huvudsakliga verk-
samhet, utvecklande av 
sockerbetsodlingen i Finland 
(sortförsök, test av bekämp-
ningsmedel och forskning i 
odlingstekniska frågor) och 
därtill anknuten personal, 
kommer att flytta från Pojo-
gård till Pikis. Man har redan 
stegvis börjat förflyttningen 
av utrustning till de nya ut-
rymmena så att CfS kan på-
börja sin verksamhet i Pikis 
den 10.1. 2008.

I Pikis i Yltöis har man bland 
MTT:s fastigheter hyrt övre 
våningen av det hus där 
matserveringen finns och 
därifrån kommer sockerbets-
odlingen i framtiden att ut-
vecklas av CfS:s forsknings-
personal. Detta gäng, som 
börjar sitt arbete i Pikis, be-
står av direktör Nils Lindroos, 
biträdande direktör Susanna 

Muurinen, äldre forskarna 
Liisa Eronen och Matti Erja-
la, forskningstekniker Pentti 
Nurmi och forskningsagrolog 
Marte Römer-Lindroos samt 
forskningsassistent Hanne 
Riski. Denna personal kom-
mer i fortsättningen att utföra 
försök som hör ihop med 
forskningsuppgifterna på Tu-
orla skoljordbruks åkrar. För 
att säkerställa heltäckande 
information om sockerbets-
odling i finländska förhållan-
den och för att kunna sprida 
den bland odlarna kommer 
man att fortsätta med nuva-
rande samarbetssystem och 
även utreda nya samarbets-
möjligheter.  Verksamheten 
kommer även i fortsättningen 
att koncentrera sig på sock-
erbetsodling och hur produk-
tiviteten kunde förbättras. 
Växelverkan mellan miljöfrå-
gor och odlingstekniska åt-
gärder kommer fortsättnings-
vis att betonas.

CfS:s nya kontorsutrymmen finns ovanför matsalen. 

För försöksverksamheten repareras utrymmen i Tuorlas 
gamla ladugård.
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Susanna Muurinen,  
biträdande direktör 

vid Centralen för 
Sockerbetsforskning

Susanna Muurinen från Sagu 
blev agronom år 2000 från 
agrikultur-forstvetenskapliga 
fakulteten vid Helsingfors 
universitet. Efter att hon blivit 
färdig med studierna fortsat-
te hon som assistent vid insti-
tutionen för växtodling med 
uppgifter inom forskning och 
undervisning, vilket hon även 
sysslat med under studieti-
den. Forskningsuppgifterna 
bestod av sortjämförelser 
och kartläggning av egen-
skaper för torkhärdighet, bl.a. 
beskrivning av hur spannmål 
utnyttjar sina reservförråd i 
strået för att mata kärnorna.

År 2001 flyttade Muurinen till 
MTT i Jockis som projektfors-
kare inom växtodling. Samti-
digt påbörjade hon sina fort-
sättningsstudier med tanke 
på doktorsexamen. I det av 
MTT utförda forskningspro-
jektet undersökte Susanna 
effektiviteten i vårsädens 
kväveupptagning och kväve-
dynamiken hos olika spann-
målsslag och jämförde olika 
sorter ifråga om kväveupp-
tagningseffektiviteten. Dok-
torsavhandlingen på ovan 
nämnda tema godkändes 
våren 2007. Hon blev agr.
forst.dr i juni 2007.

Ifråga om praktisk odling, 
både vad gäller spannmål 
och sockerbetor, finns band 
till hemgården i Karuna. Su-
sanna tog över hemgården 
som arrendator när hennes 
föräldrar gick i pension. Den 
arrenderade arealen mins-
kade dock år 2004, när hon 
koncentrerade odlingen helt 
på sin hobby, odling av grön 
sparris. En sommars arbets-
praktik i England inspirerade 
henne att odla grön sparris 
på hemgården och det bör-
jade man odla 1997, i hob-
bysyfte. Nu odlas knappt tre 
hektar sparris.

Via forskningsarbetet har Su-
sanna skaffat sig en gedigen 
erfarenhet av problembase-
rat och föränderligt arbete 

Sparris- och lökodlingar i Sagu. Nästa år är sparrisarelen 
ca tre hektar.
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och hur man löser problem. 
Själv upplever hon att det 
ovan nämnda är hennes 
styrka i jobbet på Centralen 
för Sockerbetsforskning. Det 
kommer nog att finnas utma-

ningar i det nuvarande jobbet 
redan bara på grund av den 
mycket omtalade nedbant-
ningen av sockersektorn och 
att CfS flyttar. Hon hoppas 
dock att sockerbetsodlingen 

Flyttning av 
Forskningscentralen

Var är Pikis?

Förråd skall städas ...

...och tömmas.

Vad fanns det i arkivet ?

fortsätter i Finland och ser 
det som en nödvändighet, att 
forskningen direkt skall vara 
till nytta för sockerbetsod-
larna.n
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Päivi hamnade som ny verk-
ställande direktör genast ut 
för mediernas intresse. EU:s  
lantbruksministrar beslöt den 
26 september om nya skärpta 
villkor eftersom EU:s socker-
produktion inte minskat som 
planerat. Beslutet har väckt 
mycket int-resse bland fin-
ländsk press och även na-
tionell oro och situationen är 
fortfarande öppen för sock-
ersektorns del. Päivi berättar: 
”Jag tog emot denna uppgift i 
en mycket krävande situation. 
Vi har under de senaste veck-
orna förhandlat med jordbru-
karorganisationerna om sock-
erbetsodlingens framtid och 
bolagets målsättning är att vi 
skall finna en gemensam me-
lodi för att säkra vår gemen-
samma framtid.”

Med tanke på hela produk-
tionskedjan skulle det vara 

Den nya verkställande 
direktören hamnade genast 

mitt i mediecirkusen
Leena Kaski, Finska Socker Ab

DI Päivi Paakkarinen (48) började som 
verkställande direktör för Sucros Ab och Finska 

Socker Ab den 17 september i år.

Päivi började i augusti 1983, genast efter att 
hon blivit färdig diplom ingenjör i processkemi 

vid Tekniska Högskolan, arbeta vid Finska 
Socker. Hon började vid avdelningen för finkemi 

men under årens lopp har hon bl.a. varit chef 
för processavdelningen och fabrikschef. 

Fortsättningsvis sköter hon uppgifterna som chef 
för Porkkala fabriken.

viktigt att få igång en omstruk-
turering av odlingarna så att 
de koncentreras kring fabri-
ken i Säkylä. På så sätt skulle 
inte långa transporter äta upp 
lönsamheten för hela kedjan. 
”Vi arbetar på att få odlarna 
intresserade av odlingen 
även med de nuvarande, av 
EU styrda priserna. Enligt 
nuvarande regler har vi inte 
möjlighet att betala odlarna 
liknande tilläggspris som ti-
digare. Vi behöver tillräck-
ligt många odlare och odlad 
areal för att fortsätta med 
sockerproduktionen i Finland. 
För odlarna ligger de av EU 
erbjudna morötterna i den an-
dra vågskålen och ifall de ver-
kar mera lockande än fortsatt 
produktion så är vi verkligen i 
knipa”, funderar Päivi.

Trots att förhållandena är ut-
manande, tvekade inte Päivi 

att ta emot verkställande di-
rektörens uppgifter. Hon 
räds inte svåra frågor och 
genom sin flit, seghet och sitt 
mångsidiga kunnande löser 
hon svåra frågor. Åren inom 
sockersektorn visar att hon 
förbundit sig till detta arbete. 
Hon är öppen och rättvis och 
i enlighet med sina principer 
håller hon personalen väl in-
formerad.

Päivis familj består, förutom 
av den äkta maken, av tre 
barn, en son och två döttrar. 
De två äldsta barnen har re-
dan flyttat hemifrån. I början 
av 2000-talet tillbringade 
hon ett par år i England där 
hennes man Jari hade en ar-
betskommendering. Denna 
tid var viktig och givande för 
hela familjen. Päivis hobby är 
körsång i kören Murtosointu.
n
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I Finland har man goda möj-
ligheter att tillämpa en an-
nan strategi än i de övriga 
EU-länderna. En fördel för 
Finland är att man hos oss 
använder både precisions-
sådd (fröet på rätt ställe) och 
radgödsling, när andra EU-
länder endast använder pre-
cisionssådd.

På basen av ESA- och rad-
avståndsförsöken har man 
klart kunnat bevisa att med 
nuvarande prisförhållanden 
(billig sockerbeta/dyra pro-
duktionsinsatser) kan man nå 
ett bättre ekonomiskt resultat 
ifall man använder allt mindre 
insatsmedel och strävar efter 
att utnyttja dem bättre.

För ett kvarts sekel sedan 
skedde en stor förändring i 
gödslingen av sockerbetor då 
man övergick från bredgöds-
ling till placerad radgödsling. 

Precisionsgödsling 
kompletterar precisionssådd

Matti Erjala, CfS

På så sätt kunde verknings-
graden för näringsämnen 
förbättras. Under många år 
gjordes dock gödslingen 
enligt den gamla principen, 
man gödslade alltså lika som 
vid bredgödsling.

Sockerreformen gav impuls 
till kostnadsjakt. Nu verkar 
det som om vi hade ett yp-
perligt tillfälle att minska 
gödslingskostnaderna för 
sockerbetor ifall vi bättre be-
aktar beståndets planttäthet 
– radavstånd och såtäthet.

Resultaten från ESA-försöken 
visar att gödslingen av sock-
erbetor beror på två saker:

det beräknade gödslingsbe-
hovet i kilogram.

I figur 1 presenteras det re-
lativa gödslingsbehovet, när 
man i beräkningen beaktat 
radavståndet, radverkan och 
fröavståndet. Enligt figuren 
används nuvarande göds-
lingsmängd när radavstån-
det är 47,5 cm och fröavstån-
det 15 cm (100 % av rekom-
mendationerna).

Figuren är så ritad att varje 
sått frö skall ha tillgång till 
lika mycket växtnäring (mar-
kens eget förråd + gödsel). 
Formeln är relativ men det 
är lätt att omvandla den till 

I tiotals år har man ansett det självklart att sockerbetan precisionsås. Nu 
finns det goda möjligheter att även övergå till precisionsgödsling – till 

nytta både för odlarens plånbok och för naturen.

De förändringar i sockerbetans odlingsförutsättningar som 
sockerreformen förorsakat leder till att även gödseln bör ges den 

växande plantan med allt större precision, och att det även är lönsamt 
– till och med lite på bekostnad av skördens storlek.

Från ”hektargödsling” övergår man till att gödsla den individuella 
sockerbetsplantan. Det är bara en av våra möjligheter när vi 
under kommande år eftersträvar att förbättra lönsamheten i 

sockerbetsodlingen.

   ((1 000 000/r)21 052,6)*x + ((30-0,63*r)/100)*(x/2) = kg/ha

<-radmellanr.komponent->   <-kantverkningskomponent->

I formeln representerar r rad-
avståndet i centimeter och x 

absolut, så att den direkt 
visar gödslingsbehovet i ki-
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logram: (712,5*x/r + 2,22*x 
– 0,04725*r*x)/s = kg/ha, där 
x = nuvarande gödslingsre-
kommendation (kg)
r = radavstånd (cm)
s = fröavstånd (cm)

Formeln används redan i de 
beräkningar av gödselmäng-
derna som marklaboratoriet 
vid Centralen för Sockerbets-
forskning använder.

Det är helt klart att det inte lö-
nar sig att gå till ytterligheter 
i manipuleringen av bestån-
det. I tabell 1 presenteras rikt-
värden för maximiradavstånd 
med olika fröavstånd när 

Figur 1. Gödslingsbehovet beror på rad- och fröavstånd
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y = (71250/R + 225 - 4.725*R)/F, där
R = Radavstånd cm
F = Fröavstånd cm
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plantskjutningsförhållandena 
varierar. Plantskjutningsför-
hållandena är i allmänhet 
goda på grova mineraljor-
dar, medelgoda på lerjordar 
i gott skick och dåliga på lätt 
tillslammande mjälajordar. 
Plantskjutningsförhållandena 
på organogena jordar är i 
allmänhet lite svagare än på 
grova mineraljordar men bätt-
re än på lerjordar. Med hjälp 
av siffrorna i tabellen strävar 
man efter att det på hösten 
skulle finnas mera än 50 000 
upptagningsbara sockerbe-
tor per hektar. Man kan tolka 
tabellens siffror så, att ESA-
metoden (varannan rad bort) 
kan rekommenderas endast 
då plantavståndet är 15 cm.

Exempelberäkningarna 1 
och 2 visar konkret hur stor 
minskning av gödselgivan 
det är fråga om när radav-
ståndet breddas och fröav-
ståndet förlängs. 

Tabell 1. Maximalt radavstånd med olika fröavstånd      
                 (> 50 000 sockerbetor per hektar)

   Fröavstånd
Plantskjutningsförhållanden 15 16 17 18 19 20 21

Goda         98 91 85 81 76 73 69
Normala      90 85 80 75 71 68 64
Dåliga         84 78 74 70 66 63 60

Exempel 1. Gödslingsrekommendation när radavståndet 
är 75 cm och fröavståndet 18 cm.

 - beräknad gödselrekommendation 611 kg/ha Pellon   
 Hiven Y2

 Rekommendationen beräknas med hjälp av följande for-  
mel:
 x = beräknad gödselrekommendation (kg)
 r = radavstånd (cm)
 s = fröavstånd (cm)

Svar:  (712,5*x/r + 2,25*x-0,04725*r*x)/s = 279 kg/ha 
            Pellon hiven Y2

Exempel 2. Gödslingsrekommendation när radavståndet 
är 55,0 och fröavståndet 21 cm

 - beräknad gödselrekommendation 611 kg/ha Pellon 
      Hiven Y2

 Rekommendationen beräknas med hjälp av ovanståen-
 de formel:
 x = beräknad gödselrekommendation (kg)
 r = radavstånd (cm)
 s = fröavstånd (cm)

Svar:  (712,5*x/r+2,25*x-0,04725*r*x)/s = 367 kg/ha 
            Pellon hiven Y 2



                                Betfältet 4/2007  -  ��

Sockerbetan är en krävande 
odlingsväxt, som belönar 
den noggranna odlaren. 
Brister i markens växtskick 
eller gödslingen hämnar sig 
snabbt. För att kunna pro-
ducera en god skörd kräver 
sockerbetan ordentligt med 
kväve och lämpligt med fos-
for och kali, spårämnena 
inte att förglömma. Speciellt 
tillgången på natrium- och 
mangan måste säkras. En 
tillräcklig tillgång på närings-
ämnen är speciellt viktigt nu 
när endast en hög skörd ga-
ranterar en tillräcklig ersätt-
ning för bondens arbete.

Lämpligt med närings-
ämnen
Det nya miljöstödet möjliggör 
en 120–40 kilos kvävegöds-
ling, beroende på jordarten, 
för sockerbetor. 140 kilo 
kväve räcker nog till för att ge 
en bra sockerbetsskörd ifall 
de andra näringsämnena är 
tillgodosedda. Fosforgöds-
lingen i det nya miljöstödet 
grundar sig på markens bör-

Sockerbetsgödselmedlen 
heter nu Pellon Hiven Y2 

och Hiven NK, samma gamla 
kvalitet med nya namn

Aleksi Simula, Kemira GrowHow

fektivt lösgör markens fosfor-
reserv så att det står till väx-
ternas förfogande. Sockerbe-
tans behov av kalium varierar 
rätt mycket med markens 
kaliumklass. Ifall markens 
kaliumklass är dålig, måste 
man tillföra till och med 200 
kilo kalium per hektar. Ifall ka-
liklassen är minst tillfredsstäl-
lande, är inte kaliumbehovet 
särskilt stort och det kalium, 
som finns i NPK-gödseln 
räcker säkert.

Sockerbetan favoriserar   na-
trium, som reglerar blastens 
vattenhushållning och för-
bättrar tork- och frosttålighe-
ten. Natriumgödslingen be-
stämmes efter markens natri-
umhalt. Ifall markens bördig-
hetsvärden är mycket låga 
kan gödslingsbehovet vara 
till och med 100 kilogram per 
hektar. Sockerbetan är myck-
et känslig för manganbrist. Å  
ena sidan begränsar ett högt 
pH manganets löslighet på 
grund av att ämnet binds hårt 
i marken. I gödselmedlet för 

Kemira GrowHow har en lång tid tillverkat högkvalitativa 
gödselmedel för sockerbetsodlingens behov. Produkterna har fått 

nya namn, kvaliteten är den gamla vanliga.

dighetsvärden. Många sock-
erbetsgårdar har säkert höga 
fosforvärden och man får inte 
ge särskilt höga fosforgivor i 
samband med gödslingen. 
Man bör dock komma ihåg, 
att ett högt pH (över 6,5) ef-
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Vi tillönskar Betfältets läsare en god jul och 
ett gott nytt år 2008.

Centralen för Sockerbetsforskning

sockerbetor finns det tillräck-
ligt med mangan isynnerhet 
om man använder radgöds-
ling, eftersom gödselrandens 
markförsurande inverkan gör 
det möjligt för manganet att 
lösa sig i växttillgänglig form.

Pellon hiven Y2 och 
Hiven NK
Den bekanta serien socker-
betsgödselmedel böt namn 
inför denna gödslingssä-
song. De gamla Sockerbets 
Y1 och Y2 slogs ihop och man 
gjorde en ny Pellon hiven 2 
eller NPK 18-3-6. Sockerbets 
NK blev Pellon hiven NK och 
man tillsatte samtidigt 2 pro-
cent kalium med andra ord 
NPK 18-0-8. I samband med 
förändringen avlägsnades 
produkterna från förhands-

beställningssortimentet och 
prissättningen följer pristrap-
porna för normala gödselme-
del. Hiven Y2 lämpar sig för 
jordar med tillfredsställande 
eller god fosfornivå, Hiven 
NK för jordar där ingen fosfor-
gödsling behövs. Båda pro-
dukterna har tillräckligt med 
natrium, mangan och bor för 
sockerbetans behov. För för-
sta gången i sockerbetsgöd-
selns historia innehåller de 
även selen (0,0015 %). Till-
sammans med Centralen för 
Sockerbetsforskning har man 
undersökt selenets betydel-
se för sockerbetor. Selen har 
ingen betydande inverkan 
på sockerbetans skörd och 
skördens kvalitet men i prak-
tisk odling har man kunnat se 
att selen även fungerar som 

”stressmedicin” för sock-
erbetorna – det ökar sock-
erbetans livskraft i extrema 
förhållanden. Sockerbetans 
gödselmedel passar också 
till spannmål. Speciellt bra 
till havre, som är känslig för 
manganbrist. I Nurmi-serien 
finns också natriumhaltiga 
gödselmedel, Nurmen NK 
1 (20-3-5) och Nurmen Y 1 
(20-0-7), som också kan an-
vändas till sockerbetor. Vid 
beställning av Nurmi-seriens 
produkter måste man vara 
säker på att inte lägre natri-
umhalt och speciellt saknad 
av mangan, orsakar problem 
vid bildning av skörden. Man 
måste komma ihåg, att då 
när man ser stressymptom 
hos växterna har man redan 
förlorat en del av skörden.n 
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Tidig sådd
I det sydliga odlingsområdet 
gick tjälen ur jorden i början 
av april och några veckor se-
nare i Säkylätrakten. På Po-
jogård såddes de första fäl-
ten redan de första dagarna 
i april. Några dagar senare 
var sådden i full gång också 
i grannskapet. Uppkomsten 
på de tidigaste sådda fälten 
stördes av skorpbildning och 
plantantalet decimerades 
något. I övriga trakter bör-
jade vårbruket först i slutet av 
april. Medelsådatumen blev 
4.5., vilket är en knapp vecka 
tidigare än normalt.

Plantskador av jordlop-
por och hoppstjärtar 
Skadeinsekter förekom i riklig 
mängd senaste vår. Särskilt 
de tidiga sådderna var utsat-
ta. I försöken kunde vi se, att 
den nuvarande insekticidbet-
ningen av fröet är guld värd. 
Försöksrutorna utan betning 
fick mycket glesa plantbe-
stånd, trots upprepade in-
sektbesprutningar medan de 
betade rutorna var intakta.

Betsorterna under 
odlingssäsongen 2007

Den gångna växtsäsongen har varit gynnsam för sockerbetorna. 
Prognosen för betskörden pekar på alla tiders rekord i Finland. Det gäller 

hektarskörden men inte den totala betmängden, eftersom arealen har 
halverats jämfört med situationen för några år sedan. Också sockerhalten 

är något högre än normalt. Processkvaliteten har varit god, betorna 
innehåller låga mängder av kalium, natrium och aminokväve.

Några försök blev spolierade 
på grund av hoppstjärtar. 
Plantorna kom upp, men tvi-
nade senare bort, när rötter 
och rothals blivit angripna. 
Hoppstjärtarna trivs i lucker 
jord med hög halt av orga-
niskt material. Cruiser- eller 
Gauchobetning gav inte till-
räcklig effekt och med sprut-
ning når man inte jordboende 
insekter. Effektivare betnings-
medel kunde kanske avhjälpa 
problemet, som nu och då fö-
rekommer på luftiga jordarter. 

Varm sommar med goda 
fuktförhållanden 
Den totala temperatursum-
man översteg en aning me-
deltalet för de senaste tio 
åren, men blev klart lägre än 
föregående år. Försommaren 
var varm, betraderna slöt sig 
tidigt och potentialen för en 
god skörd skapades redan 
i början av växtperioden. 
Samtidigt kom det lämpligt 
med regn, vilket gav goda 
förutsättningar för en lyckad 
ogräsbekämpning. Socker-

Nils Lindroos, CfS

De sista försöksrutorna skördas på Pojogård.
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betsfälten var genomgående 
rena från ogräs, också kvick-
roten kunde bekämpas med 
gott resultat. 

Lokalt rikligt med 
fröstockar 
Mängden fröstockar variera-
de kraftigt. Av alla marknads-
sorter var endast Jesper fri 
från fröstockar i samtliga tre 
försök (Bjärnå, Kjulo, Janak-
kala). I Bjärnå hade de övriga 
sorterna mellan 90 och 350 
stycken per hektar. Det bästa 
resultatet i fråga om fröstockar 
gav försöket i Kjulo, där ingen 
annan än sorten Lincoln hade 
problem. I Janakkala var si-
tuationen medelmåttlig.

Det är inte lätt att veta, varför 
det blir fröstockar på ett fält, 
men inte på ett annat eller 
varför de plötsligt uppträder 
i en sort, som inte borde vara 
känslig. En låg temperatur i 
plantstadiet startar proces-
sen och en period med hög 
temperatur avbryter den. 
Om man kommer nära den 
summa av dygn med låg 
temperatur, efter vilken frö-
stockarna börjar bildas, kan 
man tänka sig, att den upp-
nås på en ort, men inte på en 
annan. Det kan också finnas 
skillnader mellan olika partier 
av samma sort.   

Låg förekomst av 
Ramularia
De första fläckarna på bet-
blasten kunde man iaktta i 
början av september. Mäng-
den av Ramulariafläckar till-
tog fram till skördeperioden, 
men angreppet var allmänt 
taget lågt. I Salotrakten var 
situationen klart bättre än i 
Tavastland eller Säkyläområ-

det, där det fanns nedsmit-
tade fält med brun blast innan 
skörden. Som en kuriositet kan 
det nämnas, att svampen Cer-
cospora, som förorsakar likar-
tade fläckar som Ramularian, 
också påträffades hos oss 
senaste sommar. Den svam-
pen förorsakar stora förluster 
i betfälten i sydliga delar av 
Europa. 

Skörderesultat
I försöken gav Lincoln den 
bästa sockerskörden tätt 
följd av Festival och Jesper. 
Zanzibar och Nordika var i 

Blast som har skadats av Cescospora beticola. Av Cer-
cospora orsakade fläckar är mindre än Ramularia-fläckar-
na.  
Bild:LE/SjT

nivå med mätarna, Annalisa 
två procent lägre medan Av-
ance och Etna hamnade på 
bottenplats med åtta procent 
lägre sockerskörd än mä-
tarna. 

Å andra sidan hade Avance 
den högsta sockerhalten (+ 
0,5 %-enh.). Över medeltalet 
nådde också Etna och Nordi-
ka (+ 0,3 %-enh.) likaväl som 
Lincoln och Jesper (+ 0,2 
%-enh.). Annalisa och Zan-
zibar var ungefär på mätar-
nivå. Festival hade den lägsta 
sockerhalten (-0,5 %-enh.).n
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Melasniemi stiftelsen har sedan sin början år 1962 strävat till ”Utveckling av sockerbetsod-
ling i fråga om skörd och kvalitet”. I början tilldelades priser på Salo odlingsområde. Från 
år 1991 kom Ab Juurikassokeris odlingsområde med. 1999 sammanslogs stiftelsen med 
Stiftelsen för Sockerbetsforskning, inklusive Sirkka och Reima Raitas fond, och alla socker-
betsodlare kom med i utdelningssystemet för kvalitetspriser.

Nuförtiden tilldelas kvalitetspris till odlare som har producerat minst 150 ton betor, me-
delskörden måste vara över hela landets medeltal och jordhalten under odlingsområdets 
medeltal. Det viktigaste kriteriet är högsta sockerhalten.

På basen av år 2006 skörd tilldelades Melasniemi fondens kvalitetspriser till följande od-
lare:

Satakunda   Ville Seuri, Björneborg
Nådendal–Nystad  Jussi Seilo, Masku
Salo    Sirpa Nikkanen, Sagu
Tavastland–Östra Finland  Heikki Kekki, Janakkala
Sydkust–Åland   Ronny Jansson, Åland
 
    
För Årets Betodlare valdes Olli Juvela från Kokemäki. 

Melasniemi fondens 
kvalitetspriser 
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Olli Juvela odlar sin gård i 
Kokemäki. Gården är belä-
gen på norra sidan om Ko-
kemäki, fem kilometer från 
centrum längs med vägen till 
Harjavalta. Sockerbruket lig-
ger på cirka 40 km:s avstånd. 
Gården odlar sammanlagt 
ungefär 260 hektar, arrende-
markerna medräknade. På 
gården odlas ungefär 170 
ha maltkorn (sorterna Saana 
och Scarlett), sockerbetsa-
realen är 40 hektar (sorterna 
Festival, Lincoln och Zanzi-
bar), konservärter ungefär 
30 hektar (sorten Donana) 
och lite jordgubbar närmast 
som hobby. Trädan är så stor 
som bestämmelserna säger. 
Förutom husbonden och frun 
Terhi har man anställt två per-
soner på deltid på våren vid 
sådden och på hösten vid 
skörden. Den egna sonen 
Tapani och mågaspiranten 
Niko håller även på att lära 
sig alla gårdens arbeten och 
dottern Riikka följer i sin mors 
fotspår och fördjupar sig i 
jordgubbsodlingen.

Jordarten på gårdens åkrar 
är mo med inslag av lera och 
mjäla och lämpar sig väl för 
gårdens odlingsväxter. Man 
har varit noga med kalkning-
en och pH är överlag högre 
än 6,5. Täckdikningen är 

Olli Juvela, Årets Betodlare 
2007

Heimo Holma, Sucros Ab

gammal men fungerar. Störs-
te delen av åkrarna plöjs på 
hösten, endast några skiften 
med ren mojord plöjs på vå-
ren. På så sätt får man vårar-
betena snabbare gjorda.

Jordbearbetningen börjar 
med ytharvning. Efter det 
kommer harvning med s-
pinnharv till rejält sådjup. 
Såbäddens slutbearbetning 
görs med en fräs, på det sät-
tet får man en tillräckligt jämn 
såbotten för att man även 
med 18 cm:s fröavstånd skall 
få ett jämnt plantbestånd. För 

sådden har man en 12-radig 
Tume-kombimaskin.

Ogräsbekämpning
Med hjälp av växtföljd klarar 
man nästan helt och hållet de 
svårbekämpade ogräsen i 
sockerbetsodlingen. Ifall det 
förekommer fettistel, åker-
tistel och kvickrot på skiften 
med ärter, så sprutar man 
skiftet efter skörden med 6 
liter glyfosat per hektar. På 
detta sätt lyckas man med 
små mängder ogräsmedel 
och 3–4 besprutningar hålla 
sockerbetsfälten rena.

Bilisten Nurmi lastar sockerbetor med griplastare hos Ju-
velas. Husbonden med grep fungerar som hjälpkarl. Trots 
att det regnat mycket är sockerbetsstukan överraskande 
torr. En ansenlig mängd mylla faller bort från betorna när 
de lassas.



22  -  Betfältet 4/2007

Besprutningsprogram:
1. Betanal 1 l + Progress 1 l  
 + Goltix 1 l + olja 1 l
2. Betanal 1 l + Progress 1 l  
 + Goltix 1 l + olja 1 l
3. Progress 1,5 l + Goltix 1 l  
 + olja 1 l (mängderna i   
 tredje och fjärde besprut-  
 ningen ökas om förhållan-
 dena kräver)
4. Progress 1,5 l + Goltix 1 l  
 + olja 1 l

Nuförtiden är fröna behand-
lade med Gaucho eller Crui-
ser och det behövs ingen 
skadedjursbekämpning.

Upptagning
Tidigare gjordes upptag-
ningen med sex stycken 
enradiga Juko-maskiner, nu 
tas betorna upp med en 6-
radig Kleine. När det ännu 
för några år sedan såg ut 
som om sockerbetsarealen 
skulle växa beslöt man att ef-
fektivera upptagningen och 
år 2003 köpte man en Klei-
ne upptagare tillsammans 
med en annan odlare. Erkki 
Kangas från Harjavalta blev 
den andra delägaren. När 
maskinräkningen kom med 
posten från Tyskland, beslöt 
man att betala den i förhål-
lande till ägarnas vikt (därför 
äger Juvela 2/3 av maskinen, 
skribentens anm.). Man tar 
årligen upp 100–150 hektar 
med maskinen och i år var 
den egna sockerbetsarea-
len ungefär 60 ha och res-
ten entreprenadarbete. Trots 
att man på förhand kommer 
överens om upptagningarna 
så kommer det årligen även 
mitt i säsongen begäran om 
upptagning.

Lönsamhet
Man beräknar årligen lönsam-
heten för odlingsväxterna. 
Nu har man lovat 250–260 € 
per ton för maltkorn. Om man 
jämför det med det netto man 
får för sockerbetan per hek-
tar så är de mycket nära var-
andra i fråga om lönsamhet. 
Sockerbetan kräver betydligt 
mera arbete än spannmål, så 
man får mera arbetsinkomst 
till gården. Ännu har man inte 
planerat att ansöka om stöd 
för upphörande av socker-
betsodlingen men odlingen 
måste löna sig. 60–70 hektar 
skulle vara en lämplig sock-
erbetsareal för gårdens ma-
skinpark och arbetskraft.

Husbondens hobby är me-
tallarbete i verkstaden. De 

som besökt verkstaden jäm-
för den med en operations-
sal, rent och verktygen på 
rätta platser. Under kom-
mande vinter tänker husbon-
den tillverka 5–6 släpvagnar. 
Under årens lopp har model-
len utvecklats så att det inte 
mera behövs så mycket pla-
neringsarbete. Allt som görs 
i verkstaden är beställnings-
arbeten, så köparens önske-
mål om olika lösningar och 
vagnar kan beaktas.

Nu väntar man och ser om 
gårdens förväntningar om 
en lönsam och tillräckligt om-
fattande sockerbetsodling 
förverkligas under de kom-
mande åren eller om man 
blir tvungen att ändra sina 
planer.n
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De åländska betodlarna od-
lade sockerbetor på 540 ha 
och var 66 stycken till antalet. 
Odlingen är koncentrerad till 
Jomala och Saltvik, men även 
ute i skärgårdskommunen 
Sottunga odlades betor av 
fyra stycken odlare. 

På Åland finns tre mottag-
ningsstationer. Möckelö som 
är den i mängd största våg-
stationen är belägen ett par 
kilometer utanför Mariehamn 
och tar emot ca 16 000 ton 
betor år 2007. Mottagningen 
sker 4 dagar i veckan och 
båtar lastas varannan dag.

Bartsgårda som finns på 
norra Åland tar emot ca 10 
000 ton betor och även här 
lastas båtar var annan dag. 
Sottunga vågstation är den 
minsta vågstationen och är 
belägen i skärgårdskommu-
nen Sottunga. Därifrån skep-
pades ca 1 200 ton betor för-
delat på tre båtlaster. 

Sockerbetstransporterna 
från Åland

Yngve Björklund, Sucros Ab

I och med att Salo sockerbruk stängdes efter 2006 års kampanj 
var de åländska betodlarna tvungna att undersöka hur transpor-
terna till Säkylä skulle arrangeras. Den lokala betodlarföreningen 

anlitade en konsult som undersökte olika alternativ. Resultatet 
blev att ”betbåtarna” i år styrde mot Nystads hamn och därifrån 

transporterades betorna med bil till Säkylä.

På mottagningsstationerna 
vägs betorna och prov tas 
från varje lass. Ca 40 % av 
betorna transporteras med 
lastbil medan merparten av 
betorna transporteras av od-
laren själv till vågstationen.

Tre båtar har skött om 
transporterna
För transporterna har tre 
båtar anlitats. M/s Casan-
dra som lastar ca 1 500 ton 
har skött transporterna från 
Möckelö vågstation, M/s 
Celia lastar 1 150 ton och 
har skött transporterna från 
Bartsgårda vågstation. M/s 

Sottunga

Bartsgårda

Möckelö
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Wilhelmine som lastar ca 500 
ton har sett till att betorna 
från Sottunga har kommit till 
Nystad.

Lastningen har startat på 
morgonen och pågått tills 
båten har fått in hela lasten. 
I Bartsgårda och Sottunga 
tippas betorna direkt i båten 
och i Möckelö lastas båten 
med en hjullastare försedd 
med en 10 kubiks skopa. 
Lastningen har tagit 6–8 tim-
mar och båten styrde sedan 
mot Nystad vilket är en resa 
på nio till elva timmar. Loss-
ningen har sedan påbörjats 
följande morgon. 

Båttransporterna som skötts 
av Prima shipping har fung-
erat bra. Däremot har trans-
porterna från Nystad till 
Säkylä en stor del av tiden 

Lastning av betor i Bartsgårda.

lidit av störningar då ham-
noperatören inte lyckades få 
tillräckligt med transportka-
pacitet. 
 
Totalt transporterades 26 500 

ton betor från Åland med en 
medelsockerhalt på 18,19 % 
och jordhalt 9,23 %. Rotskör-
den blev 44 550 kg/ha och 
sockerskörden 8 100 kg/
ha.n
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Viktorias jordgubbar
6 portioner

1 lime
1 dl vatten

1 dl Dansukker Sylt-marmeladsocker
250 g frysta jordgubbar

Pressa saften ur limefrukten. Häll saften, 
vattnet och de frusna bären i kastrullen. 

Värm upp till kokpunkten och koka i 5–10 
minuter. Rör om ett par gånger under 

kokningen.

Du kan tillreda jordgubbarna även i 
mikron. Sätt då alla ingredienser i en stor 
skål. Värm upp på full effekt (ung. 800 W) 
i 6–8 minuter. Blanda om ett par gånger 
under uppvärmningen. Låt svalna och 
bjud tillsammans med den vaniljsma-

kande risgrynsgröten.

Vaniljrisgrynsgröt
6 portioner

1 ½ dl vatten
1 dl grötris
5 dl mjölk

½ tesked salt
1 dl vispgrädde

2 matskedar Dansukker Hushållssocker
½-1 tesked Dansukker Vaniljsocker

Värm upp vattnet i kastrullen. Tillsätt riset och koka tills vattnet sugits upp i riset. Tillsätt mjölk 
och fortsätt att koka på svag värme i 45 minuter. Rör om i gröten någon gång under kokningen. 
Smaksätt med salt och låt gröten svalna. 

Vispa grädden och sockret till skum. Blanda skummet i gröten och portionera i efterrättsskålar. 
Rör om Viktorias jordgubbar och portionera dem på riset just innan serveringen.

Risgrynsgröten, som traditionellt hör till julen, blir en delikat efterrätt om du 
smaksätter den med vaniljsocker och blandar ut den med vispad grädde för att 
göra den mjukare. Man bjuder jordgubbssylt till gröten och det ger en känsla av 
sommar mitt i vintern, såsom berättas i en gammal julvisa.
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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

Namn- och andressförteckning
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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



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

ZANZIBAR
Framtid utan förhinder !
• Relativ sockerskörd (‘04-’06) : 105

framtid utan
förhinder!
framtid utan
förhinder!
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