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I det här numret rapporterar vi enligt gam- 
mal kutym om kampanjen i sockerbruken 

och bettransporten. Vid kampanjstarten i slu-
tet av september var de sockerpolitiska fram-
tidsfrågorna totalt öppna. Lyckligtvis påver-
kade osäkerheten på inget sätt verksamheten 
på sockerbruken. Upptagningssäsongen var 
gynnsam och arbetet framskred snabbt på 
fälten, transporterna löpte bra och fabrikerna 
gjorde ett flertal produktionsrekord. Störning-
arna i processen var färre än normalt. 

Mot slutet av kampanjen uppstod det  
ändå vissa problem, då kvaliteten på be-

torna märkbart försämrades under stuknings-
tiden. Den främsta orsaken var det varma 
vädret, som resulterade i alltför hög tempera-
tur i omsorgsfullt täckta stukor. Det ledde i sin 
tur till kraftig mögelbildning med delvis för-
skämda betor. Den höga respirationen förbru-
kade socker och sockerhalten sjönk snabbt. 
I fabrikerna fick man läget under kontroll ge-
nom att trimma processen, men den tekniska 
kvaliteten på slutprodukten försämrades. Rik-
tig lagring av betorna är viktig och stuknings-
tekniken måste alltjämnt utvecklas. Senaste 
höst borde stukorna ha vädrats bättre.

Våren närmar sig, 
osäkerheten består

Hektarskörden för betorna var näst efter  
år 1997 den bästa genom tiderna. Nu 

blev sockerhalten högre och sockerskörden 
per hektar slog alla tiders rekord. Tyvärr sänk-
te EU vår sockerkvot, varvid andelen C-betor 
ökade och medelpriset för skörden försvaga-
des. Trots det blev det ekonomiska resultatet 
klart bättre än medeltalet.

Inför den nya odlingssäsongen har vi en  
massa osäkerhetsmoment. I slutet av janu-

ari behandlade EU-parlamentet förslaget till 
sockerreform, som ministerrådet hade utar-
betat ett par månader tidigare. Nu slutför man 
lagtexterna och förbereder övergången till 
den nya marknadsordningen. För Finlands del 
saknas ännu beslut i många centrala frågor. 
Branschavtal mellan industrin och odlarna, 
stöden för sockerbetorna och strukturen inom 
sockerindustrin kräver sina lösningar. Redan 
på hösten kunde man förutse, att tidtabellen 
skulle bli synnerligen ansträngd, då besluten 
från EU kom så sent. Våren närmar sig och en 
massa frågor måste lösas före sådden. Den 
exceptionella situationen kan kräva speciella 
lösningar i år. Det krävs flexibilitet och överse-
ende både från odlarnas och industrins håll. 

   
31.1.2006 Nils Lindroos
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I Salo startade man upp skär-
ningen den 22 september 
kl. 8.15 och skärningen av-
slutades den 14 december 
kl. 00.20. Sockerbrukets 87. 
kampanj lyckades utomor-
dentligt väl. Medeltalet för 
både skärningen och sock-
erproduktionen uppnådde 
nya rekord. Medelskärning-
en blev 6 971 ton/dygn och 
medeltalet för kristalliserbart 
socker per dygn blev 1 086 
ton. Största dagsproduktio-
nen blev 1 293 ton och den 
största veckoproduktionen 
8 598 ton. Trots att den be-
handlade sockerbetsmäng-
den, 576 316 ton, inte var den 
största (år 1999 störst med 

614 821 ton), blev den pro-
ducerade mängden socker, 
89 700 ton, dock den största. 
Därtill tillverkade man  24 600 
ton melassnitsel och 26 900 
ton färsksnitsel samt 20 300 
ton melass och 22 300 ton 
filterkalk. 

Såsom det bifogade stapel-
diagrammet för den dagliga 
skärningen visar så undvek 
man även under denna kam-
panj allvarliga skador på ma-
skinerna och därpå följande 
driftsstopp. Man hade en-
dast tre stycken totala skär-
ningsstopp under hela kam-
panjen. När maissinvertern 
gick sönder klarade man sig 

tack vare en snabb och rådig 
insats med endast en timmes 
driftsstopp. Därtill förorsa-
kade ett felaktigt kretskort på 
en skruvtransportör ett femtio 
minuters driftsstopp och un-
der den sista kampanjveck-
an förorsakade en tilltäppt 
mullvattenledning ett tre tim-
mar långt driftsstopp. I slutet 
av oktober var man tvungen 
att under en vecka minska 
skärningen på grund av att 
leveranserna av färsksnitsel 
tillfälligt sjönk. Dessutom var 
man tvungen att under några 
nätter minska skärningen på 
grund av brist på sockerbe-
tor.

Kampanjen 2005 vid Salo 
sockerbruk

Jorma Paldanius, Sucros Ab
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Sockerbetans kvalitet
Kvaliteten på sockerbetorna 
var i början av kampanjen ut-
märkt. Speciellt i jämförelse 
med den förra kampanjen 
var de klart renare socker-
betorna till stor nytta i pro-
cessen. Sockerhalten steg i 
mitten av oktober till nästan 
18 procent, varvid utbytet 
dessutom var högt och kva-
liteten på sockret var utomor-
dentlig. I medlet av oktober-
november skedde dock en 
klar förändring till det sämre, 
vilket syntes i att färgnivån 
steg märkbart och att ren-
heten i tjocksaften sjönk och 
hela tiden ledde till problem 
med filtren och det blev bara 
värre mot slutet av kampan-

jen. Tack vare en erfaren per-
sonals ansträngningar och 
genom att optimera proces-
sen kunde man dock köra 
processen med full kapacitet 
och kvaliteten på slutproduk-
terna hölls på den nivå som 
krävs ända till slutet av kam-
panjen. Man var dock tvung-
en att öka användningen av 
tillsatsämnen.

Störningar i skärningen
Ända sedan 2002 års kam-
panj i Salo har man bokfört 
de skärningsstörningar, som 
främmande material medfört. 
Det är glädjande att konsta-
tera att det skett en positiv ut-
veckling. När skärapparater-
na 2002 fungerade 1,8 tim-

mar utan avbrott hade man 
under senaste kampanj kom-
mit upp till i medeltal 3 tim-
mar. Det är dock klart att man 
ännu ordentligt skulle kunna 
förbättra sig. Två tredjedelar 
av allt främmande material 
som kommer i skärappara-
terna är trä i olika former. Den 
därpå följande gruppen är 
plast- och gummidelar samt 
metall, plåtdelar, kedstum-
par osv. Genom upplysning 
och genom att fästa större 
uppmärksamhet vid bethan-
teringen kan man säkert få 
till stånd en förbättring och 
sålunda minska kostnaderna 
för dessa störningar.n

Rekordens kampanj
I år förverkligade man i prak-
tiken tidigare utförda föränd-
ringar och dessutom gjordes 
små justeringar i rutinerna. 
Man gjorde förändringar i 
betmottagningen, både vad 
som gäller transportplane-
ringen och hur bilisterna skall 
fungera vid ankomsten till 
provtagningen. Förändring-
arna var små men verkning-
arna mycket stora. I Säkylä 
förekom det inte en enda 
stockning i mottagningen 
under hela den gångna kam-
panjen. Man kunde ännu 

göra förbättringar så att sock-
erbetsströmmen skulle förde-
las jämnt över hela mottag-
ningstiden från tidig morgon 
till sen kväll. Kampanjen var 
jämn och vad förhållandena 
beträffar bra, vilket även syns 
som låg jordhalt hos socker-
betorna. I Säkylä slog man 
finländskt rekord både vad 
som gäller kampanjens hela 
sockerskörd och vad som 
gäller dygnsskärningen, vil-
ken ordentligt översteg sju 
ton per dygn.

Den 53:dje kampanjen i 

Säkylä räckte i 84 dygn. 
Skärningen avslutades den 
15 december och medel-
skärningen uppgick till 7 226 
ton per dygn, det sista sock-
ret kristalliserades den 18 
december. Man klarade bra 
alla utmaningar under denna 
kampanj och sålunda blev 
kampanjresultatet bra.

Råvarans kvalitet syns 
Sockerbetans kvalitet borde 
hållas bra under hela kam-
panjen och så var inte fal-
let under senaste kampanj. 
I betmottagningen hittade 

Kampanjen 2005 i Säkylä
Markku Haikonen, Sucros Ab
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man förskämda exemplar 
redan i ett tidigt skede. Detta 
försvårade processen och 
ledde till att kostnaderna 
för tillsatsämnena steg och 
samma situation rådde ända 
till slutet av kampanjen. I slut-
produkten syns det i form 
av grumlighet och det är ett 
tecken på att sockerbetans 
kvalitet försvagats och att 
sockret måste klassas ner 
till en lägre klass. När man 
analyserar kampanjresultatet 
kan man konstatera att den 
ekonomiska skadan var be-
tydande.

Processen 
fungerade bra
Under senaste år har man 
uppnått betydande framsteg 
vad gäller processfunktio-

nerna och det syntes i den 
gångna kampanjen. Det 
förekom endast 1,4 timmar 
kampanjavbrott trots att kam-
panjen var lång. En jämn och 
hög skärning ledde även till 
en lägre energiåtgång än un-
der tidigare år.

Kommande utmaningar
Trots att kampanjen var bra 
finns det ännu mycket att 
utveckla. Fortfarande kom-
mer det mycket främmande 
föremål med sockerbetorna, 
vilket försvårar skärningen 
och riskerar slutproduktens 
kvalitet. Man måste utveckla 
en bättre rensning på fältet. 
Vid Säkylä bruk har man för-
bättrat betmottagningen och 
tvätten men ännu finns ingen 
lösning på hur man skulle få 

en jämnare betström under 
mottagningstiden. Det är 
nödvändigt ur allas synvin-
kel, att effektivera energian-
vändningen såväl på grund 
av energipriset som på grund 
av miljön.

Produktionssiffror
Sockerbetor 604 973 t
Skärning 7 226 t/d
Socker 1 076 t/d
Pressnitsel 326 t/d
Melass 263 t/d

Med tillförsikt inför komman-
de utmaningar.n
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Transportplanen
När transporterna planera-
des använde man som förr 
odlarnas medelskördar från 
i fjol och resultatet från hös-
tens tillväxtundersökning. 
Som grund för körplanen 
hade man hela landets sock-
erbetsskörd. Senaste höst 
uppskattade man att hela 
landets sockerbetsskörd 
uppgick till 1 170 000 ton. 
Den sedan slutligt förverk-
ligade skörden blev unge-
fär 1 181 000 ton. En del av 
betorna från Tavastland och 
östra Finland, i planen unge-
fär 55 000 ton, fraktades per 
järnväg till Säkylä. Satakun-
da-betorna styrdes till bruket 
i Säkylä. På så sätt kunde 
man fördela den uppskatta-
de skörden förnuftigt i förhål-
lande till sockerbrukens kam-
panjtider och körsträckorna.

Leveransstart
Sockerbetsmottagningen 
började torsdagen den 22 
september och bruket körde 
igång samma dag. Upptag-
ningsförhållandena var rent 
ut sagt lysande, sockerbetor-
na var rena och stukningen 
kunde utföras i goda förhål-
landen. Inga ”tidiga leveran-
ser” tillämpades, utan genast 
körde man igång enligt nor-
mala körturer.

Land- och sjö-
transporter
Det kom ungefär 50 500 ton 
sockerbetor från Åland, vilket 
motsvarar knappt 9 % av den 
mängd sockerbetor som Salo 
sockerbruk behandlade. På 
vardagar lossades båtarna 
på natten ytterom tiden för 
landsvägstransporterna, på 
söndagar även dagtid. Med 
direkta landsvägstransporter 
kom det sammanlagt unge-
fär 525 500 ton sockerbetor 
till Salo och hela den mot-
tagna mängden sockerbetor 
uppgick till ungefär 576 000 
ton. De s.k. ”transportringar-
na” levererade sammanlagt 
drygt 100 000 ton, nästan en 
femtedel av hela den mängd 
som transporterades per 
landsväg.

Mottagningen vid bruket
I Salo tog man emot sock-
erbetor alla dagar kl. 4.00–
21.30. Transporterna gick 
som helhet smidigt. Grunden 
för smidiga leveranser ligger 
i att sockerbruket fungerar 
störningsfritt och förbrukar 
den på förhand planerade 
sockerbetsmängden.

Det var dock lite för stora va-
riationer, främst under vecko-
sluten, ifråga om hur körloven 
förverkligades. Onekligen 

kom man att tänka på ifall 
man använde den flexmån 
som finns för att få trans-
porterna att löpa smidigt lite 
egoistiskt. Två gånger före-
kom det, kanske på grund av 
det ovannämnda, lite under-
skott på sockerbetor. Å andra 
sidan förekom det endast ett 
driftsavbrott som förorsakade 
köbildning i betmottagningen 
och det varade i cirka tre tim-
mar alldeles i slutet av kam-
panjen. För bilisterna blev 
tiden mellan invägning och 
utvägning mellan 20 och 30 
minuter, för lass som levere-
rades mellan kl. 16.00 och 
21.30 blev den under 20 mi-
nuter.

Sockerbetans kvalitet
Sockerhalten i sockerbetor-
na var trots den tidiga upp-
tagningen nästan på 17 %-ig 
nivå och den steg som bäst 
till 18 % som dagsmedeltal. 
De sista mottagningsdagar-
na var igen på samma nivå 
som de första. Medeltalet för 
Salo sockerbruk blev 17,35 % 
(2004, 15,95 %) och utbytes-
procenten var 85,79 (2004, 
84,09 %). Medeljordhalten 
för sockerbetorna i Salo var 
9,04 %. Föregående år var 
samma procenttal nästan 
dubbelt så högt (16,93 %). 
Det mesta av de mottagna 

Sockerbetstransporterna till 
Salo

Antero Sorrola, Sucros Ab
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sockerbetorna var rena, av 
god kvalitet och felfria.

Tyvärr förekom det även höga 
jordhalter, vilket till stor del 
beror på förskämda socker-
betor. Kvalitetsförsämringen 
berodde bl.a. på översväm-
ningar på grund av de rikliga 
regnen i augusti, isynnerhet 
i Salo-trakten. I dessa fall 
lämnades en del betor oupp-
tagna och ”de friskare sock-
erbetorna” transporterades 
till sockerbruket i de första 
körturerna. Även kölden kom 
lite åt att skada betorna hos 

en del odlare men inom Salo 
bruk hade man inget men av 
detta.

Stor skada både för odlarna 
och även för sockerbruken 
förorsakade den värmesteg-
ring som förekom i stukan. 
Under stukningsperioden 
var vädret under lång tid 
mycket varmt. Även om nät-
terna uppmättes upp till 10 
graders temperaturer. När 
stukorna var väl täckta, steg 
temperaturen och värmen 
under täckmaterialet. Under 
sådana förhållanden blev 

sockerbetorna lätt mögliga 
och de började förskämmas. 
En tillräcklig vädring antingen 
genom att öppna täcket eller 
att för en tid helt ta bort det, 
skulle ha varit på sin plats. På 
grund av förskämda sock-
erbetor steg jordprocenten 
märkbart i förhållande till le-
veranserna i början av kam-
panjen. Samtidigt störde de 
förskämda sockerbetorna 
processen i bruket, gav mera 
arbete på grund av stockade 
filter och gav tilläggskostna-
der.

Störningar och stopp i 
skärningen
De egentliga skärningsstop-
pen blev obetydliga, sam-
manlagt  under fem timmar 
under hela kampanjen. Men 
fortfarande förekommer det 
rätt mycket besvärliga drifts-
störningar i skärapparaterna 
på grund av ”främmande fö-
remål”. Allt som allt var man 
tvungen att 660 gånger av-
lägsna överlopps ”skrot” från 
skärapparaterna. Trämaterial 
var den allmännaste orsaken 
till störningarna, olika slaggs 
metall- ben- och plastföre-
mål var därpå följande. Om-
sorgsfullt artbete när stukan 
anläggs och lassas på bil 
minskar även detta problem.
n
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I början av kampanjen trans-
porterades sockerbetor 
endast per landsväg. Trans-
portplanerna hade gjorts upp 
enligt sockerbrukets dygns-
skärningsbehov på knappa 
7 000  ton. Sockerbetstrans-
porterna per järnväg (Tavast-
land, Östra Finland och Öst-
erbotten) började i månads-
skiftet september-oktober. 
Normalt lossade man två tåg 
under en natt. Per tåg kom 
det knappt 1 000 ton sock-
erbetor. Höstens sista sock-
erbetståg anlände till Säkylä 
den 22 november. 

Landsvägstransportplanen 
kunde intensifieras nästan 
genast efter att bruket star-
tat. Det var lätt att kristalli-
sera sockret ur de kvalitativt 
sett fina sockerbetorna och 
man kunde höja skärningen 
till 7 500 ton per dygn och 
på den nivån hölls den hela 
kampanjen ut. Av olika or-
saker blev driftsstoppen så 
få att de inte just alls störde 
transporterna. Tack vare att 
kampanjen gick så bra be-

Sockerbetstransporterna till 
Säkylä 2005

Timo Mäki, Lännen Tehtaat Abp

Växtperioden 2005 var gynnsam för sockerbetan. Sålunda var 
skördeutsikterna goda när hösten och skördeperioden närmade sig. 
Båda Sucros sockerbruk hade förberett sig på en tidig kampanjstart. 
Landsvägstransporterna till Säkylä började den 22 september eller 

lite tidigare än normalt, samtidigt började även skärningen. Den 
odlarvisa körturordningen gällde från första början och grundade 

sig, som tidigare, på en roterande alfabetisk ordning och indelning i 
transportklasser.

hövde man under hela tiden 
inte alls ty sig till transport-
stopp för landsvägstranspor-
terna.

Säkerhet och flexibilitet 
på mottagningsområdet
I olika arbetsgrupper och 
palavrer hade man under 
vintern funderat på hur man 
kunde förbättra säkerheten 
och smidigheten på fabriks-
området. Den mest konkreta 

effekten fick man genom att 
ändra på provtagningen. 
Efter förändringen körs bet-
transportfordonet direkt till 
den plats där provtagningen 
sker utan att stanna skilt vid 
kortläsningsanordningen. På 
så sätt mångfaldigas inbe-
sparingen som fås vid varje 
invägning, när man per dag 
väger upp till 250 bettran-
sportfordon.

Användning av skyddsväst har förbättrat säkerheten för 
alla som rör sig på mottagningsområdet. Som mannekäng 
på bilden inspektor Hannu Uusi-Laurila. 
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Man ville förbättra säkerhe-
ten på mottagningsområdet 
för alla dem som rör sig där. 
Alla sockerbetstransportörer 
fick sig tilldelade ”Säkerhets-
regler”, där de gemensamma 
spelreglerna presenterades. 
Den synligaste förändringen 
var att alla som rörde sig på 
området bar reflekterande 
skyddsvästar (-dräkter). På 
detta sätt förbättrades sä-
kerheten för alla som i höst-
mörkret rörde sig på områ-
det. Efter dessa förändringar 
verkade det även som om 
förståelsen mellan alla in-
blandade parter skulle ha 
ökat. Det finns nog ännu rum 
för förbättringar. Mest kanske 
det behövs förståelse från 
andra sockerbetsleverantö-
rers sida för dem som arbe-
tar med lösa släp. De måste 
få komma in på rätt ställe i 
kön för lossning. Detta hade 
inte riktigt alla transportörer 
förstått och gett plats åt dem 
i kön.

Förändringarna går i 
rätt riktning
De förändringar som gjorts 
syftar till att antalet fordon 
per dag på fabriksområdet 
skulle minska. På så sätt 
skulle fordonens ankomst 

till fabriksområdet fördelas 
jämnare på hela den dagliga 
mottagningstiden och samti-
digt skulle man förhindra att 
det uppstår köbildning. För-
ändringen förverkligades så 
att man före man skickade 
ut transportförfrågan upp-
skattade kapaciteten hos bi-
listerna och de som kör sina 
egna sockerbetor vad beträf-
far mängden fordon och det 
dagliga antalet lass. När man 
uppskattade kapaciteten be-
aktade man dock både den 
totala mängden sockerbetor, 
som skulle transporteras, och 
sträckan till sockerbruket. Nu 
efteråt kan vi konstatera att 
förändringarna gick i rätt rikt-
ning. Det onödiga köandet 
på fabriksområdet föll nästan 
helt bort när de inkommande 
lassen fördelades jämnare på 
hela dagens mottagningstid. 

Genom att transportrytmen 
blev tätare så ledde det till att 
antalet dagar, som var lediga 
från bettransport, ökade. 
Man testade systemet med 
en roterande ledig dag i 
veckan för de bilister som kör 
jämnt genom hela kampanj-
tiden. Kritiken var positiv an-
gående systemet, för det un-
derlättade planeringen och 

utförande av andra arbeten 
och förverkligandet av lediga 
dagar för chaufförerna.

Mindre mängder filter-
kalk än beräknat
I fabriksprocessen använder 
man släckt kalk för att rena 
betsaften. Den biprodukt, 
som uppstår kallas filterkalk. 
Den årliga mängden beror på 
den sockerbetsmängd, som 
skall processas och socker-
betornas kvalitet. Efterfrågan 
på filterkalk har varje år varit 
t.o.m. två- och trefaldig i för-
hållande till den kommande 
kalkmängden. Därför har 
man gallrat i beställningarna 
så, att det motsvarar den 
uppskattade kalkmängden. 
Så gjordes även denna höst. 
Främst på grund av den goda 
sockerbetskvaliteten blev 
inte kalkmängderna så stora 
som planerat utan mängden 
filterkalk sjönk med en fjärde-
del och sålunda blev ett fler-
tal odlare utan den utlovade 
kalken. Principen om jämlik-
het garanterar dock alltid att 
ifall man i år blivit utan filter-
kalk, så är man igen nästa 
år bland den grupp som får 
filterkalk.n
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Bayer Oy CropScience • Finländarvägen 7 • 02270 Esbo 

Tel. 09 887 887 • Fax 09 887 8703 • www.cropscience.bayer.fi 

Läs alltid bruksanvisningen och följ den.

Sockerbetan behöver 
fortsättningsvis starka 

försvarare

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

Förpackning 10 l

Med kraften av tre verksamma 
substanser - 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.

fortsättningsvis starka 
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Odlings- och skördeuppgifter 
2005

Salo region

Salo region
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Centralen för Sockerbets-
forskning har redan i ett par 
års tid i fyra olika fältförsök 
undersökt prof. Erkki Auras 
(MTT/Jockis) idé med gel- 
sådd, vars målsättning är att 
säkra och påskynda sock-
erbetans plantbildning samt 
förbättra plantans tillväxtför-
utsättningar under försom-
maren. Målsättningen med 
försöksserien var att med 
lägre frökostnader få en 
större skörd. Resultaten från 
försöksserien har hittills varit 
så lovande att vi beslöt att ge 
en mellanrapport trots att för-
söksserien fortsätter åtmins-
tone ännu under kommande 
växtperiod (2006). 

I försöket användes poly-
akrylamid (PON200-PA20N, 
Kemira), som löstes upp i 
vatten till 0,5 %-igt gel. I för-
söket använde man tre olika 
geltrappor 0 l/ha, 50 l/ha och 
100 l/ha. Två fröavstånd an-

vändes, 15 cm (tät) och 21 
cm (gles). Under försöks-
sådden pumpades gelet 
med en slangpump från en 
Jussi-betningsapparat till 
en fördelningsenhet, som 
styrde gelet till hårdväggiga 
tryckslangar (inre diameter 
2,5 mm), genom vilka gelet 
leddes in bakom Tume-såen-
heternas billspetsar. I ändan 
på tryckslangen fanns en 
par centimeter lång bit av en 
mjuk silikonslang, som för-
hindrade att slangen täpptes 
till, ifall såmaskinen sänktes 
ner för snabbt. Vid sådden 
lades gelet på bottnen av 
den hårda såfåran och däref-
ter täcktes fröet med ett 3 cm 
tjockt jordlager. 

Gelsträngens uppgift är att:
1. Snabbt avge den fukt, som 

fröet behöver för att gro.
2.  Förhindra att vårfukten 

försvinner. Gelet fungerar 
som en fuktspärr, som spa-

rar vatten för fröets bruk.
3. Stabilisera markstrukturen 

under fröet. Det undersök-
ta gelet har samma egen-
skaper som naturens egna 
slemmiga organiska poly-
merer, vilka bl.a. dagg-
maskarna producerar.

Fältförsök
Hittills har alla (4 st.) fältför-

Är gelsådd en dellösning 
på sockerbetsodlingens 

lönsamhetsproblem?
Matti Erjala, CfS

Nils Lindroos, CfS

Resultat från hittills gjorda försök (1 försök 2004 och 3 försök 2005) 
visar att man med hjälp av gelsådd kan få större skörd med lägre 

frökostnader på lerjordar med god skördepotential. Detta var också 
den ursprungliga målsättningen med försöken. 

Det finns ännu så många olösta frågor i samband med gelsådden att 
det nog ännu räcker många år innan den på allvar kan börja tillämpas 

i mera omfattande odling. 
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sök gjorts på lerjordar med 
god skördepotential i Bjärnå.
Alla försök har gjorts enligt 
samma formel. Rutorna place-
rades slumpmässigt (lottning) 
i upprepningarna. Försöksru-
torna var 12 meter långa och 
2,5 meter breda. Försöken 
såddes med en 4-radig com-
bisåmaskin, som var utrustad 
med en gelfördelningsenhet. 
På hösten skördades de två 
mittersta raderna. Sockerbe-
torna tvättades, vägdes och 
provtagningen gjordes i Salo 
sockerbruks försökstvätt. De 
nedfrysta proven analysera-
des i Forskningscentralens 
laboratorium.

Man strävade efter att så för-
söken vid en sådan tidpunkt 
att fuktförhållandena var rätt 
torra. Detta av den orsaken 
att man på så vis bättre ville 
få fram gelets inverkan på sä-
kerställandet av groningen. 
Valet av sådag följde ingen 
på förhand uppgjord plan.

Analysering av 
resultaten
Alla försöksresultat analyse-
rades statistiskmatematiskt 
med kovariansanalys (SUR-
VO MM/S. Mustonen/M. Kor-

honen). Med kovariansana-
lys kan man effektivast hitta i 
försöksmaterialet de orsaker, 
som har avsevärt påverkat 
slutresultatet. 

Gronings- och plantbildnings-
förhållandena på alla för-
söksplatser var så tjänliga, 
att enligt statistiskmatema-
tisk analys hade gel ingen 
märkbar betydelse på anta-
let plantor på våren och inte 
heller på antalet skördedug-
liga betor (diameter > 4 cm) 
på hösten. Resultaten visar, 
att gronings- och plantbild-
ningsförhållandena på alla 
försöksplatser var så tjänliga 
att gel inte behövdes för att 
säkra groningen och plant-
bildningen.

Inverkan på rotskörden
Gelets betydelse kommer 
tydligt fram när man analyse-
rar dess inverkan på rotskör-

den. Försöksseriens medel-
resultat presenteras i figur 1. 
De röda och blåa ”bollarna” 
representerar medeltalet för 
varje behandling. De röda 
och blåa linjerna är resultaten 
av den matematiska model-
len. De visar hur rotskörden 
påverkas av de undersökta 
faktorerna. 

Den första viktiga upptäckten 
är, att ifall gel inte används så 
ger 15 cm:s plantavstånd 
lite bättre skörd än 21 cm:s. 
Det är ett gammalt och känt 
faktum.  Ur figuren kan man 
ytterligare läsa att i tät sådd 
hade inte gelet enligt den 
statistiska analysen någon 
inverkan på rotskörden, den 
röda linjen går vågrätt. Varför 
det har gått på detta sätt kan 
helt enkelt bero på att det på 
grund av brist på utrymme i 
beståndet finns någon faktor 
eller flere faktorer, som förhin-

Försöksplats  Halla Risa Pikkuniity Pyyntalo
Försöksår  2004 2005 2005 2006
Förfrukt  Spann- Socker- Spann- Spann-
  mål betor mål mål
Mullhalt  m m m m
Jordart  MjL MoL MoL MoL
pH  6,7 6,6 6,9 7,3
P mg/l jord  26 33 9 14
K mg/l ”  171 181 197 201
Na mg/l ”  42 33 9 14
Mg mg/l ”  352 275 426 527
Ca mg/l ”  3 760 3 440 4 940 6 100

Försöksplats Sådag Skördedag
Halla 27.5 2004 1.11. 2004
Risa 11.5 2005 27.9. 2005
Pikkuniitty 11.5 2005 26.9. 2005
Pyyntalo       28.4.2005 13.10. 2005
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drar en bättre skördebildning 
tack vare en annan faktor, 
i detta fall gelet. Resultatet 
visar att det inte lönar sig att 
satsa ”extra ammunition” i tät 
sådd. Däremot lönar det sig 
att satsa i gles sådd (21 cm). 
Gelet har märkbart förbättrat 
rotskörden. Enligt den statis-
tiska analysen är förhållandet 
detta med en 4,6 %-ig risk. I 
statistiska sammanhang talar 
man om en betydande sig-
nifikans när risk-% är mellan 
0,99 % och 5 %.

I figuren har man, utgående 
från forskarens egen bedöm-
ning, istället för ett rätlinjigt 
beroendeförhållande gått in   
för ett kroklinjigt, trots att 
risk-% skulle ha varit mindre 
(3,5 %) i en rätlinjig modell 
än för en kroklinjig (4,6 %). 
Den kroklinjiga modellen kan 
försvaras främst på grund av 
att man på alla fyra försöks-
platser fick den största skör-
deökningen med 50 liter gel. 
Om man ökade gelmängden 
till 100 liter så fick man inte 

ytterligare skördeökning som  
statistiskt kunde bevisas. 
Bakom det resultatet kan lig-
ga det allmänt kända faktum, 
att ifall fröet blir vått genast 
efter sådden så kan det ha 
ödesdigra följder, med andra 
ord kan 100 liter gel redan 
vara lite skadligt. Höjdpunk-
ten på den blå linjen infaller 
där rotskörden når sin hög-
sta nivå i 21 cm:s sådden. 
Maximal rotskörd uppnås 
när man använder 70,8 l gel 
per hektar. När man räknar 
ut avståndet från den punk-
ten till den vågräta röda lin-
jen får man skördeökningen 
för en odlare som övergått 
från 15 cm:s sådd utan gel 
till 21 cm med gel. Resultatet 
är mycket signifikant. Den i 
våra förhållanden rätt höga 
sockerbetsskörden (41 408 
kg/ha) har ytterligare kunnat 
höjas med 5,2 % (+2 148 kg/
ha) och det med en glesare 
sådd. Försökets målsättning 
”högre skörd, lägre kostnad”, 
har uppenbarligen uppnåtts.

Inverkan på den kristal-
liserbara sockerskörden
Fröavståndet och gelet in-
verkar betydligt på den kris-
talliserbara sockerskörden. 
Medeltalsresultaten från de 
fyra försöken presenteras 
i figur 2. Tät sådd (15 cm) 
förbättrar sin ställning i jäm-
förelse med gles sådd när 
man granskar den kristal-
liserbara sockerskörden. I 
ett tätt bestånd sjunker som 
känt mängden orenhetskom-
ponenter och det leder till 
att utbytesprocenten stiger. 
I denna försöksserie gav tät 
sådd (15 cm) ungefär 0,8 %-
enheter högre utbyte än gles 
sådd (21 cm). Detta ledde 
till att gelets inverkan på den 
kristalliserbara skörden är 
relativt och absolut mindre 
än på rotskörden. Risk-% för 
den s.k. kroklinjiga modellen 
är 6,7 % och för den rätlinjiga 
skulle den ha varit 3,9 %. 

Risk-% är för hög i den krok-
linjiga modellen för att man 
skall kunna anse att den kris-

Figur 1. Gelets och fröavståndets inverkan på rotskörden.
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talliserbara sockerskördens 
storlek är signifikant beroen-
de av geltillsats. Även i detta 
fall valde man, på forskarens 
egen risk, den kroklinjiga 
modellen och på basen av 
erfarenhet och slutledning är 
risken inte särskilt stor. När 
man räknar ut avståndet från 
den blåa linjens höjdpunkt 
till den vågräta röda linjen 
får man skördeökningen för 
kristalliserbart socker för en 
odlare, som övergått från 15 
cm:s sådd utan gel till 21 cm 
med gel. Resultatet är även i 
detta fall med tanke på prak-
tiken mycket betydande. Den 
relativt höga kristalliserbara 
sockerskörden (6 135 kg/ha) 
har ytterligare kunnat höjas 
med 3,4 % (+206 kg/ha) med 
hjälp av gel och gles sådd.

När man funderar på orsaken 
till varför gel förbättrar rot-
skörden och den kristalliser-
bara sockerskörden i glesa 
bestånd, så kan man gå till-
baka till gelets verkningsme-

kanism, som presenterades 
redan i början av artikeln. 
Den första faktorn fungerade 
inte, för fuktförhållandena var 
så förmånliga mellan grodd 
och plantskjutning att gelets 
”hjälpande” roll inte behöv-
des. Däremot kan gelets för-
måga att skapa en fuktspärr 
under fröet samt stabilise-
ringen av grynstrukturen vara 
en viktig sak. Under båda 
försöksåren (2004, 2005) 
förekom det både torrperio-
der och perioder med stört-
regn då gelets sist nämnda 
egenskaper uppenbarligen 
befrämjade sockerbetans 
tillväxt. Någon gång kan det 
ännu förekomma sådana för-
hållanden att vattnet i gelet är 
livsviktigt för grodden, i försö-
ket försökte man finna dessa 
förhållanden men med dålig 
framgång.

Skördens värde
Gelets och den glesa såd-
dens inverkan på socker-
betsskördens värde presen-

teras i figur 3. Den beskrivs 
utgående från samma krite-
rier, som presenterats för för-
söksfaktorernas inverkan på 
rotskörd och kristalliserbar 
sockerskörd. I figuren har 
man dragit av kostnaderna 
för frö, gel och gelets sprid-
ningsanordning. För socker-
betans del har man använt 
tre olika priser på grund av 
den pågående sockerrefor-
men. Priserna är antagna. 
Vad storleksordningen be-
träffar är de riktiga och duger 
som utgångspunkt vid en 
preliminär analys.

I figurerna kan man se att gel 
och gles sådd märkbart kun-
nat höja sockerbetsskördens 
värde under alla tre åren. 
Mätt i euro är värdeökningen 
desto större ju högre socker-
betspriset är. 

Den procentuella förbätt-
ringen är desto större ju 
lägre sockerbetspriset är. En 
procentuell värdeökning på 

Figur 2. Gelets och fröavståndets inverkan på sockerskörden.
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Figur 3. Gelsåddens inverkan på skördens värde med nuvarande priser och med de priser 
som gäller efter reformen.
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Sockerbetans pris
2005 51 €/ton + sockerhaltstillägg
2006 34 €/ton + sockerhaltstillägg
2009 27 €/ton + sockerhaltstillägg

Produktionsinsatsernas priser 
(antogs att priserna hålls oförändrade):

Fröpris 180,08 €/enhet
Fröåtgång med 15 cm såtäthet 1,404 enheter/ha
Fröåtgång med 21 cm såtäthet 1,003 enheter/ha

Polyakrylamidens pris 3,2 €/kg
Polyakrylamid, åtgång 250 g/50 l vatten
Polyakrylamid, åtgång 500 g/100 l vatten

Uppskattat pris på gelspridningsanläggning 1000 €
Avskrivningstid 10 år
Räntekrav (halva kapitalet)  5 %
Såareal 40 ha

skörden inverkar alldeles på 
samma sätt som en prisför-
höjning på produkterna.

I figuren kan man ytterligare 
beräkna effekten av gles gel-

År 2005 2006 2009
Fröavstånd, förändring €/ha % €/ha   % €/ha %
15 cm -> 21 cm +169 +8,1 +135  +10,3 +121 +12,1
18 cm -> 21 cm +149 +6,9 +110    +8,3  +94 +9,2
21 cm – 21 cm +128 +5,7 +84   + 6,2  +66    +6,2

sådd på skördens värde på 
lerjordar med god avkast-
ningsförmåga (>35 t/ha).

Tabellen ser lovande ut. I 
detta sammanhang är det 

dock skäl att komma ihåg att 
man hittills inte fått några be-
vis på att man på lerjordar i 
torra förhållanden med hjälp 
av gelsådden utan risk skulle 
kunna övergå från tät sådd 
till gles. På det får vi kanske 
svar under kommande år när 
fröet i torra förhållanden kan-
ske får den fukt det behöver 
från vattnet i gelet. Det kan 
bli fråga om att ta metoden i 
allmänt bruk sen, när man fått 
svar på ovanstående öppna 
frågor.n
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Betnematodernas utveckling 
kan uppskattas med hjälp 
av värmesumman, som är 
summan av medeltalet av 
dygnets högsta och lägsta 
temperatur minus 8 oC. I bild 
1 presenteras värmesum-

morna för nematoder för åren 
2002–2005 mellan 1.1. och 
30.9. Ifrågavarande uppfölj-
ningsperiod täcker hela växt-
perioden från sådd till början 
av sockerbetsupptagningen 
och de för nematodernas 

utveckling mest centrala må-
naderna.

Enligt undersökningarna krä-
ver en fullständig livscykel för 
nematoderna 465 oC. Två ge-
nerationer hinner utvecklas 

Lite fakta om 
sockerbetsnematoder och 

växtföljd
Liisa Eronen, CfS

I europeisk forskning har man på 1980 och 1990-talet konstaterat 
att växtföljd är ett effektivt sätt att behärska betnematoderna. De i 
Finland gjorda växtföljdsundersökningar är rätt så obetydliga men 

vissa riktgivande resultat har man dock från några försök. Behövs det 
växtföljd för att bemästra nematoderna även i framtiden eller hittar 

man nematodresistenta sorter, som håller samma skördenivå som de 
traditionella sorterna? På denna fråga får man förhoppningsvis svar 

under de närmaste kommande åren.

Bild 1. Sockerbetsnematodernas värmesummor sommaren 2002–2005 under tiden maj-
september på Kärkkä i Salo.
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när temperatursumman över-
skrider 930 oC. De föregåen-
de gränsmärkena är insatta i 
bild 1 med brutna linjer.

För sockerbetsnematoder-
nas utveckling var somma-
ren 2002 mycket gynnsam. 
Under uppföljningsperioden 
hann i teorin 2,6 generationer 
utvecklas. Den goda nema-
todskörden 2002 skördades 
uppenbarligen sommaren 
2004, isynnerhet för omsåd-
derna i form av dålig tillväxt. 

Även sommaren 2003 var 
ett ganska dåligt nematodår. 
Under uppföljningsperioden 
hann det bildas 2,2 genera-
tioner, däremot var sommaren 
2004 lite svalare än föregå-
ende år men värmesumman 
räckte dock till att bilda två 
generationer till utgången av 
september. Senaste sommar 
var ur nematodernas synvin-
kel mindre gynnsamma, för 
den andra generationens 
utveckling blev i enlighet 
med värmesumman delvis 
ofullständig (1,8 generatio-
ner). Detta torde för sin del 
förklara ”den synliga bristen” 
på nematodskador, endast 
verkligt illa besmittade områ-
den hade problem.

Ifall man vill uppskatta nema-
todrisken på basen av före-
gående år, så kan 2004 års 
resultat återspeglas på som-
maren 2006. Enligt värme-
summorna var nematoder-
nas utgångspunkt nästan 
densamma som sommaren 
2005. Hur aggressivt ne-
matoderna uppträder beror 
på sommarens värme- och 
fuktförhållanden samt på 
jordarterna. Det skulle löna 

sig att kontrollera situation på 
riskfälten med en nematoda-
nalys.

Växtföljd och 
betnematod
Professor Kari Tiilikkala 
undersökte på 1980-talet 
växtföljdens inverkan på fö-
rekomsten av sockerbetsne-
matoder och konstaterade 
att ett år med spannmål i 
medeltal sänkte nematod-
nivån med 40 % i Finland. 
Övriga i undersökningen 
använda odlingsväxter var 
böna och lusern. Efter Tiilik-
kalas undersökningar följde 
en nästan 20 år lång paus 
vad nematodforskningen i 
Finland beträffar.

I Europa däremot fortsatte 
nematodforskningen mycket 
intensivt på 1980 och 1990-
talet. I undersökningarna 
utredde man nematodernas 
livscykel, olika faktorers in-
verkan på nematodnivån, 
odlingsteknik och testning 
av nematodresistenta/mot-
ståndskraftiga sockerbetor. I 
Mellan-Europa är sockerbets-
nematoden mycket allmän 
och man kunde konstatera 
att växtföljd är ett av de mest 
effektiva sätten att behärska 
nematoderna, både i under-
sökningarna och i praktiken. 
Miljöförhållandena i Mellan-
Europa är dock mycket olika 
de i Finland. Hur en kortare 
växtperiod och det att mar-
ken fryser om vintern föränd-
rar nematodernas beteende 
är några av frågeställningar-
na i CfS:s nematodforskning.

I Mellan-Europa använde 
man redan på 1900-talet ne-
matodmotståndskraftiga/tåli-

ga sorter. Sorternas förmåga 
att producera socker var inte 
på samma nivå som de tradi-
tionella sorternas. Under de 
senaste åren har det kommit 
ut på marknaden sorter vars 
skördenivå är märkbart bättre 
än de äldres. Hur dessa sor-
ter påverkar förekomsten av 
nematoder är för närvarande 
ett forskningsobjekt i ett fler-
tal europeiska länder. Sortun-
dersökning ingår även i det 
nordiska nematodprojekt där 
Finland är med.

Kräver sockerbetsnemato-
den i framtiden absolut växt-
cirkulation eller förmår de ne-
matodmotståndskraftiga/tå-
liga sorterna producera lika 
mycket socker på nematod-
nedsmittade fälten, som de 
traditionella sorterna på fria 
områden? Detta är en av de 
mest centrala forskningsupp-
gifterna under kommande år.

För närvarande verkar det 
som om växtföljd skulle vara 
det säkraste sättet att sköta 
nematodproblemet. Hos CfS 
har man analyserat jordpro-
ver både från odlarnas åkrar 
och från försöksfält. Ur dessa 
analyser har det framgått, 
att efter ett spannmålsår har 
ägg/larv-förhållandet svängt 
över till äggdominerat, vilket 
innebär mindre risk för ne-
matoder. Hur snabbt nivån 
återställs till det ursprungliga 
i våra förhållanden i Finland 
klarnar förhoppningsvis un-
der de följande åren.

Betydelsen av växtföljd kom 
tydligt fram sommaren 2004 i 
fältförsök i Kärkkä. Dessa re-
sultat kan endast anses vara 
riktgivande, för försöksmate-
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rialet var mycket litet. Ifråga-
varande nematodförsök var 
delvis placerat på ett område 
med återkommande socker-
betsodling och delvis på ett 
område där man de tre se-
naste åren odlat spannmål. 
Man kunde i början av au-
gusti se stor skillnad i den del 
av beståndet där sockerbetor 
var förfrukt och nematoder-
nas inverkan syntes både 
hos den traditionella sorten 
Avance och hos den nema-
todtåliga sorten Julietta. På 
den del av fältet där man till-
lämpat växtcirkulation växte 
båda sorterna bra och såg 
normala ut. När man gick in i 
september hade skillnaderna 
i blasten märkbart utjämnats. 
Försöket togs upp och i bild 
2 presenterar den kristal-
liserbara sockerskörden för 
Avance och Julietta både för 
ensidig sockerbetsodling, 
alltså monokultur (mono) och 

området med spannmål i 
växtföljden (vf). 

På området med spann-
målsväxtföljd (vf) gav sorten 
Avance 160 kg mera kristal-
liserbart socker per hektar 
än Julietta. När båda sor-
terna odlades på svårt ne-
matodnedsmittade områden 
(mono) var skillnaden till Ju-
liettas fördel 1 200 kg/ha.

När man jämför Avance på 
spannmåls- och monokultur-
områden så var skillnaden i 
sockerskörd 3 800 kg/ha till 
förmån för växtföljden. För-
delen med växtföljd syntes 
även hos Julietta men skör-
deförlusten blev mindre än 
för Avance (skillnad 2 500 
kg/ha). Man kan uppskatta 
att nematodförekomsten 
bara fortsatte på samma nivå 
på de områden där socker-
betor odlades och i vårens 

Bild 2. Kristalliserbart socker 
(kg/ha) från sorterna Julietta 
och Avance i fältförsöken på 
Kärkkä år 2004. Förkortningar: 
vf = spannmålsväxtföljd, mono 
= ensidig sockerbetsodling.

Fenwick-analys fanns det un-
gefär 80 ägg och larver per 
gram jord.

De ovan redovisade resul-
taten tyder helt tydligt på att 
med denna nematodnivå be-
hövs det en växtcirkulation. 
Eller skulle det räcka med en 
mot nematoder motstånds-
kraftig sort? Ifall nematodni-
vån är mycket hög och det 
syns klart i beståndet, så ver-
kar det som om även Julietta 
skulle lida av nematoderna. 
Då är växtföljd att rekommen-
dera.

På vilken nematodnivå man 
kan ersätta växtföljden med 
en motståndskraftig sort skall 
utredas i det samnordiska 
nematodprojektet och i CfS:s 
försök med lockväxter m.a.o. 
växter som lockar till sig ne-
matoder.n
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Bild 1.

Nematodresistenta eller 
-toleranta sorter?
Nematodsorten kan vara ne-
matodresistent, vilket bety-
der att larven dör efter att ha 
trängt in i rotvävnaden och 
det leder till att nematodpo-
pulationen minskar. Nemakill 
(Hilleshög) räknas till denna 
grupp. Eller så är sorten 
motståndskraftig mot nema-
toder, med andra ord nema-
todtolerant, och då inverkar 
nematoderna mycket lite på 
skördebildningen men ne-
matodpopulationen minskar 

just inte. KWS:s nya sorter 
Julietta och Annalisa repre-
senterar den senare typen.

De nya nematodsorterna 
ger bra skörd, kvaliteten 
borde bli bättre
Nemakill har varit på mark-
naden redan i många år. I 
vissa fall, då det förekommer 
mycket rikligt med nema-
toder, har det varit motiverat 
att använda sorten. Om fäl-
tet är fritt från nematoder blir 
nog skörden 10–20 % under 
normalsorterna. Nemakill 
är synnerligen känslig för 
Ramularia. Det förekommer 
även kräftlika växter i betan. 
På grund av allt detta har od-

lingen av Nemakill förblivit 
liten.

KWS:s nya nematodsorter 
har ännu inte hunnit ut på 
sortlistan. De har bara varit 
två år med i sortförsöken. 
Redan i fjol fanns det tillräck-
ligt med frö att få för praktisk 
odling. Man ville snabbt få 
breda erfarenheter av olika 
förhållanden och beslöt att 
Julietta i försökssyfte kan 
säljas åt sockerbetsodlare, 
som har nematodproblem. 
Under växtperioden såg sor-
ten bra ut, blasten var frodig, 
frisk och mörkgrön till färgen. 
Även vad skörden beträffar 
har man för det mesta hört 

Kan man lösa 
nematodproblemet med 

sortval?
Nils Lindroos, CfS

Sockerbetsnematoder-
na har blivit ett bestå-
ende problem på många 
gårdar där man länge od-
lat sockerbetor. Nema-
toderna gör att skörden 
minskar och kvaliteten 
sjunker, i värsta fall blir 
det total missväxt. Växt-
förädlarna har försökt 
hitta sorter, som klarar 
sig även på sådana åk-
rar, som är besmittade 
av nematoder. Försök 
med de nyaste nema-
todsorter ger lovande 
resultat.
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positiva kommentarer. Resul-
taten från försöken går i sam-
ma riktning. Rotskörden var 
bra men sockerhalten och 
framförallt de faktorer (ami-
nokväve, kalium, natrium), 
som inverkar på utbytet var 
svaga.

Försöksresultat
I bild 1 presenteras de nya 
nematodsorternas skördar 
under två års tid. Det fanns 
inte nematoder på försöks-
fältet. Mätare var Helmi, som 
dock inte mera representerar 
toppen bland sorter. Både Ju-
lietta och Annalisa gav större 
rotskörd än Helmi. Annalisas 
sockerhalt var i klass med 
Helmis, Juliettas betydligt 
svagare. Nematodsorterna 
hade en sämre utbytespro-
cent än mätarna vilket syns i 
form av relationstalen mellan 
sockerskörd och kristalliser-
bart socker. Ramulariaresis-
tensen är bra hos båda sor-
terna. Det förekom inte stock-
löpare alls hos Julietta, däre-
mot hade Annalisa i medeltal 
över 100 stocklöpare.

Användningen av nema-
todsorter 2006
Provmarknadsföringen av 
nematodsorterna fortsätter 
under följande växtperiod. 
Sorterna finns inte officiellt till 
försäljning men beställningar 
kan lämnas direkt till oss el-
ler till konsulenterna. Det är 
meningen att nematodsorter-
na odlas endast på sådana 
skiften, där man konstaterat 
förekomst av nematoder. CfS 
skickar ut uppföljningsblan-
ketter åt dem som odlar ne-
matodsorter och på så sätt 
samlar man in erfarenheter 
från praktisk odling.

Nematodsorternas 
efterverkan
Ibland får vi sådana resultat 
från vår försöksverksamhet, 
som vi inte kunnat vänta oss. 
Detta hände senaste som-
mar på Räpi försöksgård. På 
ett skifte hade det varit försök 
med nematodsorter år 2004. 
Vi visste att där förekom ne-
matoder. Senaste vår såd-
des Julietta på samma skifte. 
Plantbeståndet blev jämnt 
och bra men redan före mid-
sommar syntes det ojämn-
het på det område där man 
hade försök året innan. Man 
kunde okulärt urskilja vissa 
rutor från det gamla försöket, 
beståndet var klart sämre där 
än i omgivningen. Eftersom 
man hade koordinaterna för 
fjolårets försök kunde man i 
efterskott ruta upp det på nytt 
(bild 2). Det visade sig att de 
dåliga områdena befinner 
sig systematiskt där det hade 
vuxit ”normala” sorter. Skör-
deresultaten berättar att den 
kristalliserbara sockerskör-

den var 20–30 % bättre på de 
rutor där förfrukten var en ne-
matodresistent sort. Detta är 
ett enskilt fall, som man inte 
skall dra långt gående slut-
satser av. Det verkar dock 
som om de nya sorterna 
skulle kunna minska nema-
toderna till en sådan nivå att 
en nematodkänslig sort kan 
växa utan störningar följande 
år. Å andra sidan kan man 
även dra den slutsatsen att 
en nematodtålig sort reage-
rar på antalet nematoder och 
skördeförlusterna kan vara 
betydande ifall värdet över-
stiger en viss tröskel.n

Bild 2. Skiftet på Råpi försöksgård, där det år 2004 fanns 
försök med nematodsorter. På de med rött begränsade 
områden växte det traditionella sorter.
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Gården Lehtola är en 1941 
grundad kolonisationsgård, 
som Pekka Leskinens farfar 
fick i stället för en gård med 
samma namn, som blev i 
Karelen. Gården var en s.k. 
kall gård eller med andra ord 
fanns där inga byggnader 
och den uppröjda åkerarea-
len var bara 7 hektar. Såsom 
brukligt var på kolonisations-
gårdarna, hörde det bara lite 
skog till gården. 

Gården odlas nu av Pekka 
Leskinen, som har nästan 
200 hektar i odling, av vilket 
en tredjedel är egen jord och 
resten arrenderad.

Sockerbetor har hört till går-
den ända sedan sockerbru-
ket i Nådendal grundades. 
Jordarten är huvudsakligen 
gyttjelera, som är mycket 
känslig för torka under våren. 
Därför har man länge använt 
harvsådd, som är en metod 
som sparar på markfukten. 
När man använder harvsådd 
kan man gå ut på fältet lite 
tidigare än ifall man harvar 
separat. Radavståndet är 45 
cm och plantavståndet är 18 
cm och man överväger nu 

om man kunde förlänga av-
ståndet. Sockerbetsarealen, 
liksom även hela gården, har 
förstorats an efter. Socker-  
betsarealen var ifjol 38 hektar. 
Medelskörden har alltid legat 
över sockerbrukets medeltal. 
Den övriga produktionen är i 
huvudsak maltkorn, som det 
finns ungefär 70 hektar av, 
obligatorisk träda 20 hektar 
och resten är vete. Inga hus-
djur finns.

Det är husbonden som gör 
de mesta av arbetet. Pekkas 
75-åriga far Teuvo är till stor 
hjälp och systerns man ryck-
er in vid arbetstoppar. Hus-
trun Marianne har fast arbete 
i Raisio-bolaget, där även 
Pekka arbetade i 13 år innan 
han blev jordbrukare på hel-
tid. Han anser att Raisio-pe-
rioden var mycket givande 
och utvecklande. Då förkov-
rade han sina språkkunska-
per och lärde sig bl.a. ryska. 
Eftersom han är student be-
härskade han redan svensk-
an och engelskan och delvis 
tyskan. Språkkunskapen har 
varit till stor nytta bl.a. på de 
årliga resorna till lantbruksut-
ställningar, där man alltid hit-

tar någon ny idé att ta med 
sig hem och pröva. På nätet 
hittar man likaså mycket eng-
elskspråkig information från 
olika områden.

Pekkas åkrar är huvudsak-
ligen plöjda och plogen är 
försedd med en packer så att 
såbottnet blir tätare och vat-
tenhushållningen förbättras. 
Pekka har även prövat på att 
kultivera. Det sparar på arbe-
te och markens struktur. På 
grund av jordarten försöker 
man så snabbt som möjligt 

Pekka Leskinen, husbonde 
på Lehtola i Lemu

Matti Hento, Sucros Ab

Gården Lehtola i Lemu ligger i ekbältet i Sydvästra Finland. På 
gårdens marker växer naturligt flere hundra år gamla ekar liksom 

även i hela den närliggande omgivningen. Det visar att klimatet här 
är gynnsamt för växter. Därför klarar sig sockerbetan utmärkt här.

Listan över vad som behö-
ver repareras på socker-
betsupptagaren beskriver 
hur omsorgsfull och nog-
grann Pekka är.
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komma ut och så på våren 
för att försäkra sig om plant-
skjutningen. Senaste vår var 
det inga problem med plant-
skjutningen.

Sockerbetorna har sprutats 
i allmänhet tre gånger och 
därtill har man vid behov 
bekämpat kvickrot och tis-
tel. Vattenmängden har va-
rit 120 liter per hektar. Man 
har haft små förekomster av 
knölsyska och dem har man 
skött med ryggspruta och 
MCPA. Manganbesprutning 
hör till standardprogrammet. 
Beståndet har i allmänhet 
hackats med en frammonte-
rad radhacka mellan andra 
och tredje besprutningen. 
Handrensningen har begrän-
sats till att man avlägsnat 
fröstockar och fjolåriga sock-
erbetor.

Trots att man har rätt mycket 
odlingsmark finns det inte så 
många skiften som är bra för 
sockerbetor. Därför har man 
inte tillämpat en mångsidig 
växtföljd utan odlat socker-
betor länge på samma skif-
ten.

Sockerbetorna tas upp med 
en ”gammal” tvåradig Juko-
upptagare, som man för-
bättrat lite under årens lopp 
genom att t.ex. ha bytt ut 
billarna mot Edenhalls och 
med andra smärre föränd-
ringar. Alltid när det är möj-
ligt anlägger man stukor vid 
vändtegen. Ifall det inte finns 
ordentlig väg från skiftet kör 
man hem sockerbetorna till 
gården.

Pekka sköter allt pappersar-
bete själv. Skifteskorten och 

bokföringen för deklarationen 
görs på dator. Det var aktuellt 
nu när intervjun gjordes. På 
datorn hittar man även CfS:s  
hemsidor för rådgivning, som 
husbonden tycker att är nyt-
tiga.

Det blir just inte tid över för 
andra fritidsysselsättningar 
än stavgång. Bland förtroen-
deuppdragen kan, förutom 
medlemskap i CfS:s delega-
tion, nämnas medlemskap i 
styrelsen för Sydvästra Fin-
lands agrologer, ordföran-
deskap i lantbruksnämnden 
och sekreterare för lantman-
nagillet.n

Pekka gör sin lantbruksbok-
föring.
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Bayer CropScience med 
i växtskyddet
Det har skett förändringar på 
den finländska växtskydds-
marknaden också inför den 
kommande försäljningssä-
songen. Under de två se-
naste åren har många prepa-
rat bytt representant. Bayer 
CropScience började under 
säsongen 2005 med egen 
organisation i Finland. Där-
med överfördes de viktigaste 
växtskyddsmedlen för lant-
bruket från Berner till Bayer 
CropScience. Från och med 
början av detta år gäller 
förändringen även Bayers 
ogräsbekämpningsmedel 
för sockerbetor,   Betanal SC, 
Betanal Progress och Tra-
mat. Även Cerone, som är en 
tillväxtregulator, hör till denna 
grupp. För bekämpning av 
skadedjuren i sockerbets-
odlingen lämpar sig utmärkt 
den traditionella och starka 
pyretroiden Decis.

Bayer CropSciencs distri-
butionssystem grundar sig i 
framtiden på samarbete med 
Sucros. Denna verksamhet 
har redan långa och fram-
gångsrika traditioner från 
tiden när Kemira GrowHow 
fungerade som importör av 
preparaten. Förutom sock-
erbruken är även en del av 
de större minutförsäljningsfö-
retagen med i detta system. 
Preparatens lämplighet för 

finländska förhållanden tes-
tas hos Centralen för Socker-
betsforskning. Försökscen-
tralens långa försöksserier 
har gett viktig basinformation 
om hur preparatens bruks-
anvisningarna skall utformas 
för de så varierande förhål-
landena i Finland om våren 
och försommaren. Socker-
betskonsulenterna har därtill 
med sin sakkunskap kunnat 
vägleda odlarna så, att öns-
kat slutresultat uppnåtts med 
produkterna. 

Bayer CropScience har över 
30 års erfarenhet av att be-
kämpa ogräs i sockerbetor. 
Allt började redan på 60-
talet, då man utvecklade 
Be-tanal-gruppen. Dagens 
topprodukt, ett preparat med 
tre verksamma substanser, 
Betanal Progress, är resulta-

tet av ett långt utvecklingsar-
bete. Med hjälp av ett sprut-
program, som grundar sig på 
detta preparat, kan man lätt 
och säkert bekämpa ogräsen 
i sockerbetsfältet. 

Betanal Progress i ett nöt-
skal:
– lätthanterig
– grundligt testad och prö-

vad i finländska förhållan-
den

– resultatet av 30 års utveck-
lingsarbete

Ett formulat av högsta kvalitet 
ger bästa absorption i väx-
ten

Betanal Progress represen-
terar den mest utvecklade 
formulattekniken. På så sätt 
uppnås en utomordentlig ab-
sorption i växten.

Sockerbetsodlingen i 
förändring 

Kari Puukko, Bayer CropScience
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Sprutning på rätt tid-
punkt garanterar 
resultatet
Ogräsbekämpningen grun-
dar sig på ett sprutprogram 
med 2–3 besprutningar. Den 
första dosen besprutas på 
ogräsens hjärtbladsstadium 
och den andra på örtblads-
stadium. I detta skede är det 
lättare att bekämpa ogräsen 
även med små doser. Föl-
jande besprutning görs efter 
6–8 dygn, efter att nya ogräs-
plantor bildats. 8–10 dagar 
senare görs, beroende på 
förhållandena, en tredje be-
sprutning. Efter detta måste 
man följa med läget på åkern 
och bedöma ifall det finns 
behov av en kompletterande 
besprutning.

Tankblandningar är en 
del av strategin
Betanal Progress används 
alltid som en del av en tank-
blandning. Andra viktiga pre-
parat är Goltix/Meta och Sa-
fari. I vissa fall spetsar man 
med lite Betanal SC. Goltix 
har markverkan och långver-
kande effekt, vilket fördröjer 
nya ogräs att gro. Safari är ett 
gott val i tankblandningen då 
ogräsen hunnit bli lite större. 
Dessutom ger Safari lite ex-
tra effekt i bekämpningen av 
korsblomstriga ogräs och 
måra och är ett val som part 
i tankblandningen på grund-
vattenområden.

Ett rent sockerbetsfält
Ett betfält fritt från ogräs är en 
god förutsättning för en bra 
sockerbetsskörd. Den i fin-
ländska förhållanden testade 
Betanal Progress – strategin 
garanterar även i framtiden 
ett säkert slutresultat.n

Lännen Tehtaat Abp och Sucros Ab har kommit överens om att 
Lännen Tehtaat avstår från försäljningen av Dansukker-kon-
sumentprodukter från och med 1.1 2006. Lännen Tehtaat har 
fungerat som representant för Dansukker-produkterna i Fin-
land och ansvarat för försäljningen av Dansukkers minuthan-
delsprodukter i Finland.

Det har skett betydande förändringar i sockerhandeln under 
de senaste åren, vilket betyder att man måste utveckla allt 
bättre försäljningsprocesser för att betjäna konsumenterna. 
Genom arrangemanget förbättrar man kundbetjäningen och 
den finländska sockerindustrins konkurrensförmåga, konsta-
terar direktör Ilkka Jaskari vid Lännen Sokeri.

Arrangemangen påverkar inte ägoförhållandena i den finländ-
ska sockerindustrin. Sucros Ab är fortfarande ett bolag som 
ägs gemensamt av Danisco A/S och Lännen Tehtaat. Danisco 
äger 80 % av bolaget och Lännen Tehtaat 20 %. Lännen So-
keri, som ansvarat för sockerförsäljningen, upphör med sin 
verksamhet. Arrangemangen inverkar inte på den övriga af-
färsverksamheten i Lännen Tehtaat.

Enligt Finska Sockers marknadsföringsdirektör Lauri Perasto 
är orsaken till förändringen ett ökat behov av att förena mark-
nadsföring och försäljning för att stärka brandet Dansukker 
och dess produktsortiment. Utvecklingen på den nordiska 
marknaden har även sin andel i beslutet.

Försäljningen 
av Dansukker-

konsumentprodukterna 
till Finska Socker
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Den som drömmer om ett lätt-
tare liv måste i sin bantnings-
iver komma ihåg följande 
fakta: när det gäller viktkon-
troll hjälper inga trollkonster. 
Med hjälp av undergörande 
dieter och snabbkurer kan 
man kanske banta ett par kilo 
men vikten återgår snabbt till 
utgångsläget, ifall man fort-
sätter med den gamla livssti-
len. För att de tappade kilona 
skall hållas borta måste mat- 
och motionsvanor ändras för 
gott.

Förändringar kräver tid 
och övning
Det krävs tid, uthållighet och 
övning att åstadkomma för-
ändringar. En 40-åring har 
bakom sig 40 000 måltider 
och under den tiden har man 
tagit till sig matvanor, som det 
inte går att ändra i en hand-
vändning.

Viktkontroll betyder heller inte 
att hela menyn måste förnyas 
utan utgångspunkten är de 
egna matvanorna. När man 
gör förändringar enligt egna 
premisser så är det klart lätt-

tare att binda sig till de nya 
vanorna för resten av sitt liv.

Fetterna i dieten under 
kontroll
Grunden för dieten för en som 
tillämpar viktkontroll är hus-
manskost med mycket grön-
saker, frukt och bär, fullkorns-
produkter, måttliga mängder 
lätta och fettfria mjölkproduk-
ter, kött med låg fetthalt samt 
fisk och ägg. Trots att synligt 
fett är en skräck för många 
bantare, så hör även växtolja 
och bredbara fetter till den 
rekommenderade menyn.

Istället för synligt fett ger de 
dolda fetterna i dieten pro-
blem för viktväktaren. Efter-
som fett innehåller mycket 
energi så är det viktigt att 
minska fettet i menyn för dem 
som bantar. Det finns lätta el-
ler fettfria produkter i nästan 
alla livsmedelsgrupper. Byt 
ut lättmjölken mot fettfri mjölk, 
medvurst mot kokt skinka 
och wienerbrödet mot en 
bulle. Enskilda förändringar 
kan kännas obetydliga och 
anspråkslösa men tillsam-

mans kan deras inverkan på 
totalmängden fett redan vara 
betydande.

Försiktigt med socker
Sockret är inte helt bannlyst 
för en viktväktare. Socker 
innehåller under hälften av 
den energimängd som finns 
i fett och därför är det inte 
lika lömsk som fett. Livs-
medel som innehåller rikligt 
med socker skall användas 
sparsamt. Socker innehåller 
enbart kolhydrat och energi 
som snabbt höjer blodets 
sockerhalt och just inte alls 
andra näringsämnen. Dess-
utom är det skäl att komma 
ihåg att många livsmedel 
som innehåller socker, såsom 
choklad och söta bakverk, 
även innehåller mycket fett.

Regelbundna matvanor 
hjälper viktväktaren
Det kan kännas lockande för 
en viktväktare att hoppa över 
en måltid men i praktiken är 
inverkan ofta motsatt den 
önskade. Efter en utelämnad 
lunch är man ofta så hungrig, 
att man om kvällen äter mera 

Trollkonster hjälper inte i 
viktkontroll

Början av året är högsäsong för viktkontroll. 
Tidningshyllorna i butikerna fylls av tidskrifter med 

temanummer om bantning och det är trängsel till olika 
viktkontrollgrupper.



                                Betfältet 1/2006  -  29

än önskat. Ifall man hoppar 
över måltider kan det leda till 
ett okontrollerat frossande.

Det är lättare att kontrollera 
ätandet ifall det inte är för 
långt mellan måltiderna. En 
viktväktare skall inta tre nor-
mala måltider: frukost, lunch 
och middag och vid behov 
ett par lätta mellanmål.

Motion är en del av de 
dagliga rutinerna
Det är helt möjligt att banta 
genom att ändra sina matva-
nor och utan att öka motione-
randet. Regelbunden motion 
har dock många positiva 
hälsoverkningar och därför 
är det att rekommendera för 

alla att den blir en del av de 
dagliga rutinerna. 

Regelbunden motion har en 
stor betydelse i den långsik-
tiga viktkontrollen. Motion är 
viktigt för överviktiga perso-
ner fastän vikten inte skulle 
gå ner. Enligt undersökningar 
är de negativa verkningarna 
av övervikt mindre ifall den 
fysiska konditionen är bra, 
trots övervikten.

Enligt de näringsrekommen-
dationer som gavs ut senaste 
höst rekommenderar man 
vuxna personer att motio-
nera minst en halv timme per 
dag. För att förhindra vikt-
ökning skall man motionera 

med måttligt ansträngning 
minst en halv timme till, alltså 
sammanlagt en timme. Den 
dagliga motionstiden kan 
delas upp i mindre perioder 
på t.ex. tio minuter per gång 
(Finfood).

Källor:
Mustajoki P. & Leino U. Vikt-
kontroll – behärska din vikt
Statens delegation för nä-
ringsfrågor. De finländska nä-
ringsrekommendationerna.

Redaktör: 
Krista Korpela-Kosonen

Artikeln har publicerats i  Fin-
foods nyheter 3.1.2006

Också personalen på CfS deltar i Miljoonan kilon keikka.
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SUCROS  AB
Huvudkontor och Salo bruk     24100 Salo 010 431 060 
   fax 010 431 6288

Säkylä bruk  27800 Säkylä 010 431 061

E-post: förnamn.släktnamn@danisco.com

Lantbruksdirektör Matti Kukkola Salo bruk 010 431 5703
   0400 407 916

KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)

Åland Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
  22240 Hammarland 0400 224 143

Nystad region Matti Hento Arolantie 106 (02) 841 6961
  23500 Nystad 0400 222 546 
   fax (02) 841 6959

Salo region Antero Sorrola Kapteeninkatu 5 010 431 6327
  24100 Salo 0400 223 395 

Salo region Pentti Suominen Maununtie 13 010 431 6221
  31500 Koski Tl. 0400 22 3396 

Södra Nyland och Åboland Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
     10300 Karis 040 533 6497
   e-post:  
   staffan.eliasson@ 
   nsl.fi 

Tavastland och södra Nyland Heikki Salovaara Kakslatostentie 201 (019) 739 560    
  12350 Turkhauta 0400 637 510 
   

Tavastland och Nyland Heikki Väisänen Torppikulma 74 (03) 671 3803 
   13720 Parola 0400 416 992 
   fax (03) 671 3802

Östra Finland Jaakko Heinola  Kettukivenkatu 15 0207 472 606
  53810 Villmanstrand 0400 207 064 
   fax (05) 453 0008 
   e-post:  
   jaakko.heinola@ 
   proagria.fi

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

LÄNNEN  TEHTAAT  ABP    Odlingsavdelning 27800 Säkylä 010 402 4400 
   fax 010 402 4422

E-post:   förnamn.släktnamn@apetit.fi

Odlingsdirektör Pekka Kurri   010 402 4401 
   

Odlingschef Timo Kaila  010 402 4410  
    

Fältchef Timo Mäki  010 402 4420 
    

Forskningsagrolog Heimo Holma  010 402 4423  
    

Namn- och adressförteckning
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KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)

 Paavo Inkinen Plassinkulma 010 402 4427 
   27800 Säkylä 
    

 Matti Perttu Harolantie 439 010 402 4425
  27400 Kiukainen 

Österbotten, finska Matti Antila Könnintie 144 010 402 4424
   60800 Ilmajoki Fax (06) 424 6723

Österbotten, svenska Jan-Erik Back  Österbottens Svenska 010 402 4428
  Lantbrukssällskap   
Kauppapuistikko 16 D 
                                65100 Vasa 

Räpi försöksgård:   Huhdintie 32 B 
   27710 Köyliö

Förvaltare Hannu Uusi-Laurila  010 402 4431
   

Fältmästare Aulis Hakala  010 4024 432

   

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
   

Maskiner Pentti Hoikkala   010 431 8203
     

Laboratoriet:
Kundbetjäning Niina Mettala-Virta  010 431 8236

Analystjänster Päivi Lamminen  010 431 8235
    

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

ODLARNAS KONTAKTPERSONER 




