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Kommissionens lagförslag gällande
sockerreformen gavs offentlighet strax

innan midsommaren. Då hade nyhetsvärdet
redan hunnit avdunsta. Substansen i försla-
get hade diskuterats i pressen  en månad ti-
digare baserat på ”läckage” från Bryssel.
Det karga innehållet väckte berättigad in-
dignation i vårt land, men eftersom de första
uppgifterna var inofficiella, kunde ingen rik-
tigt kommentera dem i det skedet.

Den officiella versionen blev precis så
drastisk, som förhandsuppgifterna gav

vid handen.  Prissänkningen på betorna
skulle bli 43 % på EU-nivå, men vår prisnivå
skulle sjunka med 46,7 %, eftersom vårt
verkliga pris är högre än det man kalkylerat
med. Dessutom skulle sockret påläggas en
produktionsavgift, som ytterligare sänker
betpriset.

Prissänkningen skulle visserligen kom-
penseras till 60 %, som enligt kommis-

sionens schematiska kalkyl skulle innebära
420 euro per hektar hos oss. Kompensatio-
nen är skörderelaterad och blir därför 200–
300 euro per hektar lägre än i Centraleuro-
pa. Kompensationen skulle inte få vara pro-
duktionsbunden och påverkar därför inte
motivationen för betodlingen i jämförelse
med andra alternativ. Prissänkningen för
betorna skulle bli så kraftig, att man enligt
lönsamhetskalkylerna inte verkar uppnå till-
räcklig konkurrenskraft på sikt gentemot
andra grödor.

EU avgav förslaget till
sockerreform, vilka blir

följderna?

För drygt ett år sedan, sommaren 2004,
avgav kommissionen ett meddelande,

där man redogjorde för sina planer för soc-
kerreformen. Då ville man göra det möjligt
att överföra sockerkvoter från ett land till ett
annat, vilket väckte starka protester. I det
nuvarande förslaget har man valt en annan
teknik för att nå samma mål, alltså att om-
fördela sockerproduktionen mellan EU-län-
derna. Via en omstruktureringsfond, som
alla sockerproducenter finansierar, skulle
sockerbolagen få massiva ersättningar för
att lägga ner sockerbruk och samtidigt av-
stå från motsvarande sockerkvot, som där-
med skulle upphävas. För att driva på
snabba beslut skulle ersättningarna vara
starkt degressiva, alltså vara störst i början
av perioden.

Enligt lantbrukskommissionärens utta-
lande tar reformförslaget sikte på att

strukturera om  sockerproduktionen i EU
och koncentrera den till de bästa produk-
tionsområdena. Det är en ny öppning inom
lantbrukspolitiken. Den går stick i stäv emot
Finlands målsättning, som utformats i jord-
och skogsbruksministeriets sockerstrate-
giska arbetsgrupp och har befästs av ve-
derbörande ministrar.

Under slutet av året får vi sannolikt se re-
sultatet av den politiska behandlingen

av lagförslaget. Det verkar bli en Davids
kamp mot Goljat. Utgången är oviss.

24.8.2005      Nils Lindroos
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Förslagets huvudpunk-
ter
Enligt förslaget skulle sock-
erbetans pris under mark-
nadsföringsåret 2006/2007
sjunka till 32,86 euro per ton
och från år 2007/2008 ytter-
ligare till 25,05 euro per ton.
Sockerföretagen skall ännu
kunna förhandla med odlar-
na om en tio procents pris-
sänkning ifall man på detta
sätt skulle klara av företa-
gens tillfälliga ekonomiska
svårigheter. Man skall i
framtiden även betala ett
pris som motsvarar minimi-
priset för de betor, som går
över kvoten. Den nya för-
ordningen känner inte mera
till något regiontillägg. Pro-
duktionsavgiften består, om
också mycket lägre än för
närvarande. Den varierar
inte årligen utan är alltid 12
euro/kvotton. Den uppbärs
från och med 2007/2008.
Odlarnas andel av avgiften
är 50 %.

Kommissionen föreslår inte
att kvoterna skärs ner men
att A- och B-kvoten skulle
slås samman. Det socker,
som produceras över kvo-
ten måste säljas till bioke-
misk användning, överflyt-
tas till nästa år eller levere-
ras till Kanarieöarna, Azorer-

EU:s sockerreform
Överinspektör Leena Seppä, jord- och skogsbruksministeriet

Kommissionen överlämnade den 22.6. 2005 till ministerrådet ett förslag
till en ny socker- och strukturomvandlingsförordning. Tillika presente-

rades en förordning om direkt stöd till odlarna.

na eller Madeira för att
täcka deras behov. För öv-
rigt socker, som produce-
rats över kvoten skulle man
bli tvungen att betala en
överskottsavgift, som skul-
le vara så hög att sådant
”överskottssocker” inte mera
skulle förekomma. Det för in-
dustrin producerade sock-
ret skulle kunna användas

för vissa produkter inom
den kemiska industrin och
läkemedelsindustrin, till ex-
empel för att tillverka bio-
etanol. Priset på detta soc-
ker skulle sedan fritt bildas
på marknaden.

Eftersom det på grund av
internationella avtal, som
EU ingått, kommer att kom-
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ma mera socker in på EU-
marknaden och man å an-
dra sidan inom WTO satt ra-
mar för hur mycket man får
betala i exportstöd, betyder
det att den egna produktio-
nen borde minskas. Kom-
missionen hoppas att detta
skall ske med hjälp av
strukturreformprogrammet.
Den väntar sig att företagen
skall sälja kvoter för sex
miljoner ton under de när-
maste fyra åren.

Enligt kommissionens åsikt
borde man på grund av att
man förlorade sockertvisten
i WTO minska produktionen
med 4,6 miljoner ton. Skill-
naden mellan 6 miljoner och
4,6 miljoner förklaras med
att kommissionen vill dela
ut kvoter för en miljon ton till
de länder, som producerat
mycket C-socker. Detta
skulle betyda att man borde
stänga ungefär 20 socker-
fabriker ”för mycket” för att
man sedan skall kunna dela
ut tilläggskvoter till några
länder. Dessa är Belgien,
Tjeckiska republiken, Dan-
mark, Tyskland, Frankrike,
Litauen, Holland, Österrike,
Polen, Sverige och Storbri-
tannien.

Företagen skulle få 730
euro/ton för kvoten under
det första året. Ansökan
skall vara inlämnad före
31.7.2006 och medlemslän-
derna borde fatta sina be-
slut senast 31.8.2006.
Strukturomvandlingsstödet
skulle de följande åren vara
625, 520 och 420 euro/ton.
Nedtrappningen av stödet
antas uppmuntra till en snab-
bare avveckling av kvoterna.

Odlaren skulle få ersättning
från strukturfonden ifall fab-
riken avstår från sin kvot
2006/2007. Stödet skulle
vara 4,68 euro/ton enligt
den mängd A- och B-betor,
som levererats till socker-
bruket under den gamla
sockerregimens sista år.
Under andra år skulle inte
odlarna få strukturomvand-
lingsstöd. Däremot skulle
han få ersättning för pris-
nedsättningen. Ersättning-
en skulle betalas som
gårdsstöd och skulle vara
60 %. Kommissionen före-
slår att stödet skulle vara
frigjort från produktionen.

För att kunna få strukturstö-
det skulle företaget måsta
stänga minst en fabrik. Ett
villkor är att produktionen
upphör fullständigt, produk-
tionsapparaten rivs och att
miljön på fabriksområdet
återställs och att man un-
derlättar personalens om-
ställning. Medlemslandet
skulle inte kunna påverka
beslutet att stänga fabriken
och odlarna skulle bara hö-
ras. Det finns inga särskilda
villkor för hur företaget kan
använda sina stödpengar.
Ifall inga villkor kommer
finns det inga hinder för att
företaget skulle kunna in-
vestera pengarna i något
annat land eller i sockerin-
dustrin i Brasilien?

Beslutsgången
I Gemenskapen är det kom-
missionen, som föreslår och
ministerrådet, med andra
ord medlemsländerna, som
besluter. I lantbruksfrågor
begär man ett utlåtande av
Europaparlamentet men det

deltar inte i beslutsfattan-
det. I ministerrådet fram-
skrider arbetet vanligtvis så
att förslaget först behand-
las i en arbetsgrupp som
består av tjänstemannaex-
perter och där ber man
kommissionen om precise-
ringar och beräkningar för
att få en bättre uppfattning
om detaljerna i förslaget.
Följande högre nivå är lant-
brukets specialkommitté´
där medlemsländernas
ställningstaganden redan är
lite mera politiska. Därifrån
förs de svåraste frågorna till
ministrarna för avgörande.

Tjänstemannaarbetsgrup-
pen har använt många ar-
betsdagar med att gå ige-
nom alla tre förslag till för-
ordningar. Förslaget ser re-
dan mycket klarare ut, trots
att medlemsländernas
ståndpunkter inte närmat
sig varandra. Även i lant-
brukets specialkommitté
har man preliminärt diskute-
rat frågan. Ministrarna fick
ge sina första kommentarer
redan i juli. Sannolikt fort-
sätter diskussionen på alla
tre nivåer ännu långt in på
hösten. Ministrarna diskute-
rar sockerreformen på sitt
möte 24.–25.10. Man hop-
pas kunna fatta de slutliga
besluten på ett möte den
21.–22.11.

Diskussionen intensi-
fieras
Medlemsländerna har redo-
gjort för sin syn på refor-
men. De skiljer sig mycket
från varandra. En del länder,
såsom Finland, vill ha bety-
dande förändringar i försla-
get innan man är redo att



6  -  Betfältet 3/2005

godkänna det. Den andra
ytterligheten utgörs av län-
der, som skulle vilja ha ännu
större prisnedsättning och
slopa alla kvoter. Däremel-
lan finns det länder, som
kan tänka sig att godkänna
förslaget som sådant eller
med små förändringar.

Mest har man diskuterat
storleken på prissänkning-
en, kompensationens nivå
och form, A- och B-kvotens
sammanslagning, tilläggs-
kvoter, sockret som den
biokemiska industrin skall
använda, strukturreformstö-
det och sockerimporten.

I lantbruksfrågor fattar man
beslut med kvalificerad ma-
joritet. Till det behövs en
majoritet av medlemslän-
derna och minst 232 röster.
Å andra sidan kan en mino-
ritet med minst 90 röster för-

Medlemsländernas röstmängder:
Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien 29 röster
Spanien, Polen 27 röster
Holland 13 röster
Belgien, Tjeckiska republiken, Grekland,
Ungern, Portugal 12 röster
Österrike, Sverige 10 röster
Danmark, Irland, Litauen, Slovakien, Finland 7 röster
Cypern, Estland, Lettland,
Luxemburg, Slovenien  4 röster
Malta  3 röster
Sammanlagt 321

Tilläggsinformation fås på alla EU-språk på Internet på si-
dan http://europa.eu.inthttp://europa.eu.inthttp://europa.eu.inthttp://europa.eu.inthttp://europa.eu.int.....

Kommissionens lantbrukssida hittar man på http://
europa.eu.int/comm/agriculture/index_fi.htm.  Där finns
bl.a. information om sockerreformen.

hindra ett beslutsfattande.
Ifall ett tillräckligt antal län-
der, som motsätter sig refor-
men, består så går den inte

igenom i denna form. Det är
diskussionerna i höst som
på riktigt visar var kompro-
missen kommer att ligga.
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Grundförutsättningarna för
att få en stor sockerbeta
med god kvalitet är att be-
ståndet är livskraftigt och
tillräckligt tätt, så att det så
effektivt som möjligt kan
binda strålningsenergin från
solen.

För jordbrukaren är optimal
täthet det, som producerar
det bästa ekonomiska slut-
resultatet för odlaren. Enligt
de nuvarande odlingsre-
kommendationerna når man
detta när man har 90 000–
100 000 upptagningsbara
sockerbetor (diameter > 4
cm) per hektar.  Ändamålet
med denna skrivelse är att
bevisa att så är fallet fort-
sättningsvis med nuvaran-
de frö- och sockerbetspri-
ser. I framtiden måste vi
kanske ta till oss en ny stra-
tegi ifall man måste produ-
cera ”billiga” betor med
”dyra” frön. Den optimala
frötätheten kan i framtiden

Optimal täthet i
sockerbetsbeståndet

Matti Erjala, CfS

Enligt en försöksserie, som gjordes 1991–1993,  når man den optimala
växttätheten i ett sockerbetsfält med nuvarande sockerbets- och fröpris med

ett radavstånd på 45–50 cm och ett plantavstånd på 18–24 cm, vilket är
nästan exakt detsamma, som nuvarande praxis.

Den mest ekonomiska växttätheten kan dock i närmaste framtid förändras
ifall den planerade prissänkningen förverkligas. Vi kan återkomma till ämnet
genast när de politiska besluten är offentliga, för i höst avslutas forsknings-

centralens treåriga försöksserie.

vara något helt annat än för
närvarande. Det är nu redan
tredje året, som man på
Centralen för Sockerbets-
forskning gör försök i denna
fråga.

Som källmaterial för denna
försöksserie användes re-
sultaten från försöksserien
”Radavstånd och såtäthet”
som gjordes åren 1991–93
på fyra olika försöksplatser:

Plantskjutningsförhållande-
na var ”normala” på alla för-
söksplatser.

Biologiskt optimum
Matematiskt har man kun-
nat beräkna en för alla för-
söksplatser gemensam mo-
dell, som beskriver hur den
kristalliserbara sockerskör-
den reagerar när radavstån-
det och plantavståndet va-
rierar. I figur 1 presenteras

År Försöksplats Jordart
1991 Bjärnå, Nirva Momjällera (MoMjL)
1992 Kjulo, Räpi Momjäla (MoMj)
1993 Bjärnå, Nirva Molera (MoL)
1993 Bjärno, Vanhainkoti Grovmo (GMo)

Försöksfaktorerna bestod
av radavstånd (30 cm, 45
cm, 60 cm och 75 cm) och
fröavstånd (6 cm, 10 cm, 15
cm och 22,5 cm) och med
dem gjorde man alla möjli-
ga kombinationer eller sam-
manlagt 16 stycken (4*4).

modellen grafiskt. Det opti-
mala området har formen av
ett ägg. Exakt matematiskt
optimum uppnås när radav-
ståndet är 26,3 cm och
plantavståndet är 16,7 cm.
Då blir det 158 000 upptag-
ningsdugliga plantor per
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Figur1.
Biologiskt optimum.

Figur 2.
Ekonomiskt optimum.

Tack till professor  Seppo Mustonen från Helsingfors universitet. Med
hjälp av Survo MM –program, som han har utvecklat, har man fått
modellerna i grafiskt format.
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hektar. Modellen är dock så
”platt” att skörden är nästan
maximal på hela området.
Variationsintervallerna är så-
lunda mycket stora. Biolo-
giskt optimum för socker-
skörden uppnås sålunda
med ett radavstånd på 18–
35 cm och ett plantavstånd
på 12,5–21 cm. Varje höjd-
kurva i figuren ytterom opti-
miområdet betyder 50 kg:s
sänkning av den kristalli-
serbara sockerskörden. När
man analyserar figuren
måste man komma ihåg att
modellen är exakt endast
med de fröavstånd och rad-
avstånd som är försöksfak-
torer.

Ekonomiskt optimum
Ekonomiskt optimum för
den kristalliserbara socker-
skörden presenteras i figur
2. När man gör en ekono-
misk utvärdering dras frö-
priset bort från skördens
bruttovärde. Skördens brut-
tovärde fick man genom att
använda 2004 års prissätt-
ningsgrunder för sockerbe-
tor. I medeltal var socker-
skördens värde för odlaren
382,0 euro/1 000 kg. (inter-
vall 378,5–385,3). Det i be-
räkningarna använda fröpri-
set var ett vägt medeltal för
år 2004, 166,97 euro/fröen-
het. Figurens äggformade

område anger den mest
ekonomiska ”växttätheten”.
Exakt matematiskt maxi-
mum uppnås då, när radav-
ståndet är 41,1 cm och frö-
avståndet 20,0 cm. Enligt
försöksresultaten har man
då 87 000 upptagningsdug-
liga plantor per hektar.
Även den ekonomiska mo-
dellen är ”platt”, varför man
kan anse att ekonomiskt
optimum råder inom hela
äggets område. Ekono-
miskt optimum uppnås med
ett radavstånd på 34–50 cm
och ett fröavstånd på 18–24
cm. I figuren är höjdzonerna
med 19 euros mellanrum,
för odlarpriset för 50 kg
socker är ungefär 19 euro
(jämf. figur 1). I praktiken
används för det mesta ett
radavstånd på 45–50 cm
och ett fröavstånd 15–21
cm. Dessa faller ganska väl
in i försöksresultatens mest
ekonomiska område. En-
dast 15 cm:s fröavstånd
verkar, utgående från för-
söksresultaten, vara ”oeko-
nomiskt”. Detta har redan
de flesta odlare insett i
praktiken och de använder
18 cm eller större fröav-
stånd. Det här gagnar ock-
så sockerbrukenas intres-
sen, för skärning av större
betor lyckas bättre.

Av det ovan sagda förstår
var och en att man måste
iaktta största försiktighet
när man kör på fabriksområ-
det. Trots att fabrikernas
gårds- och trafikarrange-
mang i någon mån avviker
från varandra gäller samma
huvudregler både i Salo och
i Säkylä. Grundförutsätt-
ningen för säkerheten är en
tillräckligt låg körhastighet.
Man måste köra så sakta
att man kan se övriga med-
trafikanter och hinna reage-
ra även på överraskande si-
tuationer. Speciellt försiktigt
måste man köra upp på vå-
garna, max 5 km/h, och

Säke

Under kampanjen är tra-
fiken på fabriksområdet
mycket livlig och förut-
sätter, liksom trafiken i
allmänhet, ett gott sam-
arbete för att vi skall
klara oss utan problem
och skador. Förutom
drygt tvåhundra socker-
betslass rör sig dagli-
gen på fabriksområdet
tjugo-trettio socker-
och fodertransportfor-
don, fordon som hämtar
tillsatsmedel och övriga
förnödenheter, fabri-
kens hjullastare samt
en stor mängd övriga
både med bil och till
fots. I Säkylä har vi yt-
terligare järnvägstrafi-
ken.



Betfältet 3/2005  -  11

r trafik på fabriksområdet
Jorma Paldanius, Sucros Ab Salo

Markku Haikonen, Sucros Ab Säkylä

stanna utan tvärbromsning.
Ifall vågbryggan svänger
häftigt kan vågcellerna ska-
das och de är dyra elektro-
niska anordningar.

Provtagaren reglerar med
hjälp av ljussignaler trafiken
till lossningsplatserna. Man
måste ovillkorligen följa
hans direktiv, ty trängsel på
fältet ökar risken för skador.
I själva lossningen måste

man noga iaktta och följa di-
rektiven för lossningsplat-
serna och trafiken. Man bör
undvika vistelse utanför for-
donet och i ingen händelse
får man vara i närheten av

ett kippande fordon. Varje
höst har minst ett fordon,
vanligtvis ett släp, fallit om-
kull vid kippningen. De som
rör sig på lossningsområdet
måste dessutom använda
säkerhetsväst.

Fabrikernas transportbyråer
informerar om undantagssi-
tuationer och ger vid behov
extra direktiv. Om vi bara
har den rätta inställningen
och beaktar de övriga med-
trafikanterna så klarar vi nog
av även den kommande
kampanjen. Med samspel
så går det!

Man måste köra försiktigt på vågen och stanna
utan tvärbromsning.

Speciellt på lossningsplatserna måste man undvika vis-
telse utanför fordonet.
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Behovet att ändra på Säky-
lä bruks transportsystem
har vuxit år för år. Stock-
ningar i trafiken, speciellt
på förmiddagar, har ibland
blivit ett problem. När vi
analyserat sockerbets-
strömmen till bruket har vi
märkt att det bland dem
som hämtar sockerbetor,
finns både bilister och odla-
re, som får sitt dagliga
transportbeting undan i god
tid på eftermiddagen, trots
att det finns mottagningstid
kvar ända till kvällen. För att
utjämna den dagliga soc-

Förändringar i
transportsystemen i Säkylä

Timo Mäki, Lännen Tehtaat Abp

kerbetsströmmen har vi
kommit överens med kon-
traktsodlarna och –bilister-
na om vissa förändringar,
som gäller spelreglerna för
den kommande höstens
sockerbetstransporter.

Gemensamma spelregler
Härefter berörs alla, som
hämtar sockerbetor, av
samma gemensamma spel-
regler. Transportplaneringen
utgår fortsättningsvis från
den första bokstaven i od-
larens efternamn och ett år-
ligen roterande system. De

dagliga transportmängder-
na bestämmes utgående
från samma kriterier, obero-
ende om de transporteras
av odlarna själva eller av bi-
listerna. Reglerna för hur
man skall fungera på mot-
tagningsstället finns nu i
skriftlig form och kommer,
innan kampanjen börjar, att
delas ut åt alla som hämtar
sockerbetor. Vi hoppas att
alla bekantar sig med dem.
Genom att följa anvisningar-
na tror vi att trafiken på mot-
tagningsstället skall bli smi-
digare och säkrare. Nya sa-

Ånga från skorstenen i Säkylä sockerbruk skvallrar om att sockerbetskampanjen är
igång.

De nuvarande transportsystemen på Sucros sockerbruk i Säkylä
har varit i bruk under många år. Under den tiden har det dock

skett stora förändringar i verksamhetsmiljön.  Antalet sockerbruk
har minskat och mängden sockerbetor, som kommer till bruket

har ökat. Sockerbetsodlingen har koncentrerats till ett färre antal
gårdar, som odlar allt större arealer.
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Ingen panik!
Det är ingen fara på taket. Vi har flyttat prisgraderingen
för gödselmedlen i Sockerbet-serien så att du har rätt
till den största rabatten på 12 % ännu i slutet av decem-
ber. Du kan självfallet försäkra dig om en god tillväxt
och beställa de välkända produkterna redan nu.

12%12%
till slutet av
december!
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ker är ett arbetarskydds-
kort, som man får först efter
att man gått igenom en
skolning, vilken redan på-
börjats och att alla som rör
sig på mottagningsområdet
skall ha skyddsväst.

Mera sockerbetor per dag
Med de förändringar som nu
görs strävar man efter att
minska antalet fordon per
dag, som kommer till sock-
erbruket och på så sätt
minska köerna. Principen är
att de fordon, som har körtur
skall kunna köra hela da-
gen. Därför har vi meddelat
varje bilist och odlare de
dagliga transportmängder-
na och den mängd fordon,

som behövs. Störst blir för-
ändringen för dem som
hämtat ett eller två lass per
dag.

För dem som hittills kört
hela dagen blir förändringar-
na små. För de bilister, som
kört mindre mängder sock-
erbetor, innebär förändring-
en att antalet kördagar
minskar och att de från
sockerbetsköror helt lediga
dagarna ökar, varmed det
blir mera tid över för andra
köror eller annat arbete.

För de bilister, som på hel-
tid kör sockerbetor hela
hösten, kommer vi att testa
med en varje vecka roteran-

de ledig dag eller med an-
dra ord så att under en sju
veckors period blir det en
gång ledigt varje vecko-
dag. Erfarenheterna skall
sedan utnyttjas i framtiden
när transportsystemet ut-
vecklas.

Trots att förändringarna är
små, tror vi dock att de går
åt rätt håll beträffande ut-
vecklandet av smidigheten i
transporterna och mottag-
ningen. För alla verkar det
kanske inte som om det
skulle bli bättre men med
tanke på helheten anser vi
att klara och gemensamma
spelregler är viktiga.

Reservdelar till sockerbetsupptagare

Huhki slitdelar
UN-KI Tietopalvelu Oy
Fax (02) 865 2091
Tel. (02) 865 2027

0500 730 262

Juko/Kleine
Kongskild Juko Ltd AB må–fre 7.00–18.00
Tel. (02) 439 3208 lö 8.00–12.00
(reservdelsdejour från början av kampanjen till slutet av oktober)

Agrimarket – butiker

Tume
Nokka Tume AB
Tel. (03) 685 5456

(03) 685 5459

Edenhall
K – lantbruksaffärer

Torbjörn Nyberg 0500 234 002
www.tnyberg.fi

Holmer
Peikola Antti tel. 0400 864 524
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Service och underhåll
Det lönar sig att genast efter
upptagningssäsongen re-
parera alla brister på uppta-
garen medan de ännu är i
färskt minne. Alla har dock
inte lämpliga varma utrym-
men för detta och då gör
man servicen inför säsong-
en.

Servicen börjar med att man
kontrollerar ramen. Man un-
dersöker svetsfogarna i
rambalkarna för att se ifall
där förekommer sprickor.
Eventuella sprickor slipas

Förberedelser inför
upptagningen

Pentti Hoikkala, CfS

upp ordentligt och svetsas
på nytt. Vid behov kan man
göra förstärkningar med ex-
tra stöd för att förhindra nya
sprickbildningar.

När man smörjer lagren
skall man följa tillverkarens
rekommendationer. Smörj-
ning skall alltid göras efter
att man tvättat med hög-
tryckstvätt. Lagrens skick
kan kontrolleras genom att
med t.ex. ett däckjärn lyfta
axeln, samtidigt granskar
man lagerbockarnas fast-
sättning. Det lönar sig att

Växtperioden går mot sitt slut och det är dags att kontrollera att allt som
hör till upptagningen är i skick. Ifall inte vädret förbättras radikalt blir upp-
tagningen verkligt svår. Det blir säkert problem med att få upptagarna att
hålla ihop och hållas på ytan. Man måste extra noga se till stukplatserna
och deras skick så att inte bettillgången i bruket störs. En grundlig ge-
nomgång och service av sockerbetsupptagaren ger säkerhet och effekti-
vitet i upptagningsarbetet. Upptagningskapaciteten borde anpassas till
arealen så att man, ifall vädret så kräver, kan hålla några dagar ledigt från
upptagandet. Då förstör man inte markens struktur och ökar inte heller i
onödan mängden jord, som hämtas till fabriken. Innan man börjar upptag-
ningen lönar det sig att kontrollera följande saker:

• Upptagarens skick och underhåll
• Stukplatsen och stuktäckningsmaterialet
• När upptagningen skall börja
• Upptagningsordningen
• Reservdelssituationen
• Minskning av upptagningsförlusterna
• Upptagning i svåra förhållanden
• Säkerheten

byta ut slitna lager i förtid,
för i värsta fall kan ett lager-
byte avbryta upptagningen
för flere timmar.

Knutarnas livslängd på
kraftöverföringsaxlarna för-
längs genom att smörja te-
leskoprören och ha skyd-
den i skick. Lederna smörjs
och slitna leder förnyas.

Det lönar sig att årligen byta
olja i vinkelväxlarna. Man
får bort det vatten, som un-
der tvättningen hamnat i
växelhuset och metallspån
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som har bildats av slitage,
på så sätt förlänger man
växelns livstid.

Kugghjul och kedjor gran-
skas.  Ifall kugghjulets kug-
gar är slitna så att de ser ut
som vassa piggar, skall hju-
let bytas. När man förnyar
kugghjulen lönar det sig att
även förnya kedjorna, som
löper på dem. För att smörja
kedjorna använder man en
lämpligt seg olja, som
tränger i kedjans leder (SAE
30). Kedjornas spänning
kontrolleras. Uttöjda, rosti-
ga och glaserade kedjor för-
nyas.

Säkerhetskopplingarnas
skick granskas för att und-
vika att skador uppstår på
grund av överbelastning.

Ställskruvarnas gängor ol-
jas så att man kan ändra
maskininställningarna enligt
förhållandena.

Förblastarens uppgift är att
avlägsna från raden allt
överlopps växtmaterial,
som kan försvåra exaktb-
lastarens funktion. Knivbet-
ten vässas och slitna rens-
gummin förnyas. Om förren-
saren är av slåtterkrosstyp

så kontrollerar man stålsla-
gornas skick. När man byter
ut ett bett så skall man alltid
även byta motstående si-
das bett för att förhindra
obalans. Det lönar sig även
att kontrollera slitdelarna i
den skruv, som flyttar blas-
ten i sidled. Detta för att för-
hindra att metall går emot
metall.

Exaktblastarens bett väs-
sas. Man skall alltid ha med
sig vassa reservbett, så att
avbrottet i upptagningen på
grund av att ett bett gått av,
inte blir onödigt långt. Hos
blastare med avkännarhjul

måste man hålla kedjorna
mellan avkännarhjulet och
drivhjulet tillräckligt spända
för att inte blastaren i något
som helst läge börjar
knycka. Vassa tänder på
avkännarhjulet bidrar till att
sockerbetan hålls upprätt
även när det kommer högt
växande sockerbetor. Hos
blastare där man istället för
avkännarhjul har fingrar
som styr blastningshöjden,
lönar det sig att kontrollera
att inga fingrar blivit brutna
och att alla har samma av-
stånd från blastningskni-
ven. Om tallrikarnas diame-
ter på en tallriksblastare bli-
vit för liten byts de ut.

Radrensaren kastar allt
löst växtmaterial bort från
den rad, som skall tas upp,
varvid billens och rensver-
kets funktion förbättras.
Brustna batonger förnyas.
Ifall du är tvungen att förnya
alla batongerna lönar det
sig att överväga att istället
skaffa ett borstelement.

Kugghjul, vars
kuggar ser ut
som vassa pig-
gar, skall bytas.
Också kedjorna
som löper på
dem skall förny-
as.

Kedjor som inte har blivit smörjade på hösten har rostat
och måste bytas.
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Man skall alltid vara speci-
ellt noga med billarnas
skick. I de skördeförlustun-
dersökningar som gjorts,
gav en sliten bill i svåra för-
hållanden de största upp-
tagningsförlusterna. I bör-
jan av upptagningssäsong-
en är marken ofta mycket
torr och hård och då lönar
det sig att börja med nya
billar. När man byter bill lö-
nar det sig att även kontrol-
lera ifall de rundjärn, som
styr betorna, har brutits och
att billen kan röra sig fritt i
sidled.

Elevatorerna får inte spän-
nas för mycket. Alltför
spända elevatorer har kort
livslängd och stenskadorna
ökar. Ofta ser man elevato-
rer där spänningen endast
hänger på fjädrarna fastän
anordningen har ställskru-
var vars uppgift är att för-
hindra för mycket spänning.
Ifall elevatorerna brister ofta
är det ett tecken på att
elevatorn är slutsliten och
då skall den bytas ut. Sam-
tidigt byter man även drag-
och vändhjulen. Elevatorer,
som är försedda med gum-
mirem med tänder, håller

vanligtvis mycket länge.
Byte kommer i allmänhet på
fråga ifall elevatorn brister
eller många tänder efter var-
andra skadas.

Roulettens skick gran-
skas, vridna och slitna

stänger byts ut. Sidoväg-
gens skick skall även kon-
trolleras.

Inget läckage får förekom-
ma i hydraulcylindrar och
–slangar. Ventilernas fjärr-
styrkablar skall vara väl
smorda och skalen hela.
Om vatten kan tränga in i
kablarna så blir det problem
när temperaturen går under
noll.

Stukning
Det lönar sig att fästa sär-
skild uppmärksamhet vid
stukplatserna. Platsen skall
ligga vid en bärande väg.
Transportfordonen skall ha
tillräckligt mycket utrymme
att svänga eller en T-kors-
ning. För att förhindra att

Stukans botten måste vara jämn och tillräckligt hård. För
transportfordonet måste finnas tillräckligt mycket sväng-
utrymme.

E l e v a t o r e r n a s
spänning begrän-
sas mot ställskru-
varna.
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jordmängderna ökar måste
stukbottnen vara jämna och
tillräckligt hårda. Stukan får
inte anläggas under el- eller
telefonlinjer. Avståndet till
en högspänningslinje skall
vara minst 20 m. Stuktäck-
ningsmaterialet skall skaf-
fas hem i tillräckligt god tid
med tanke på överraskan-
de froster.

Upptagningstidpunkten
Transporttidtabeller, socker-
betsareal, upptagningska-
pacitet, sockerbetsskiftets
placering och väderprogno-
serna bestämmer när vi
skall börja med upptag-
ningen. I landets sydligaste
delar kan man normalt ta
upp sockerbetor ända till
slutet av oktober. I socker-
betsodlingsområdets nord-
ligaste del kan mitten av ok-
tober vara en kritisk tid-
punkt. Ifall man börjar ta
upp mycket sent kan följan-
de kommentar av en sock-
erbetskonsulent bli verklig-
het ”För det lata svinet fry-
ser alltid jorden”!

Upptagningsordningen
Till först tar man upp de
sockerbetsfält, som är
känsliga för regn och de
sega lerorna. Bärande fält
där regnen inte ger upptag-
ningsproblem lämnar man
till sist. De betor, som är re-
nast och mest ostötta och
bra blastade efter upptag-
ningen lämnas för stukning.
Ifall upptagningskapacite-
ten är sådan att det förut-
sätter upptagning i mörker
med hjälp av belysning, så
lönar det sig att under dag-
tid köra de små skiftena
och öppningarna och när
det blir mörkt flytta över till
skiften med längre rader. På
så sätt undviker man upp-
tagningsförluster på grund
av körfel och minskar be-
lastningen på föraren. För
att förhindra att sockerbets-
nematoden sprider sig
måste man noga planera
upptagningsordningen.

Reservdelar
Reservdelssituationen är
svår för de maskiner, som

man slutat tillverka eller för
sådana maskiner, som det
bara finns ett fåtal av i Fin-
land. Ifall maskinen går
sönder betyder det att upp-
tagningen står i flere dagar.
Följande delar borde man
ha i lager:

• Blastningsknivar
• Förblastarbett
• Lager (några vanliga stor-

lekar)
• Billar med fastsättnings-

skruvar
• Kedar och kedskarvar

Minska spillet
Genom att ställa in uppta-
garen påverkar man spillets
storlek vid upptagningen.
När man gör inställningar är
det bra att ha en hjälpförare.
Då kan man själv kontrollera
maskinen under gång. Högt
växande sockerbetor be-
stämmer förblastarens in-
ställning, ty förblastaren får
inte skära bitar av socker-
betan. Rotationshastighe-
ten regleras så att exakt-
blastaren fungerar i en så
ren miljö som möjligt.

Blastningskniven skall i ar-
betsläge vara parallell med
marken. Placeringen i
längdläge är den rätta när
avkännarhjulet är mitt på
sockerbetan när kniven bör-
jar skära. Avståndet mellan
kniven och avkännarhjulet
eller –fingrarna skall vara
sådant att hela betnacken
skärs bort och att det inte
blir någon blast kvar. Som
en grundinställning kan
man ha 10–15 mm. Man
skall undvika överblastning,
för en centimeter mera
blastning ger 5–10 % skör-

Söndriga skydd och för dålig smörjning har lett till att
kraftöverföringsaxlarna har rostat fast.
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deförlust. Körhastigheten
och betor, som växer på oli-
ka höjd, bestämmer huru-
dan spänning man skall ha
på blastanordningens fjä-
der.

Radrensarens höjd från
markytan är rätt när den, när
maskinen står stilla, gräver
en 1–2 cm djup grop i mar-
ken. Ifall gummibatongerna
fäller högt växande socker-
betor och radrensaren inte
kan flyttas i sidled så att ba-
tongernas slag träffar mitt
på betan, måste radrensa-
ren höjas.

Billens inställning beror
mycket på jordarten. Ifall
det kommer mycket brustna
sockerbetor i betbunkern vi-
sar det att billen går för
grunt, att billen är sliten eller
att upptagningshastigheten
är för hög. Djupare billgång
anstränger maskinens rens-
verk. Man måste hela tiden
följa med billens funktion.
Genom att följa med huru-
dana betor, som kommer i
bunkern märker man genast
eventuella störningar i bill-
ens funktion. Ifall betans
rotspets saknas på var tion-
de sockerbeta betyder det
att cirka 2 000–3 000 kg
sockerbetor blir kvar i mar-
ken.

Rensverkets rensningsef-
fekt regleras i allmänhet ge-
nom att ändra rotationshas-
tigheten, fördröja sockerbe-
tornas rörelse i rensverket

genom att montera in hinder
eller att ändra rensrullornas
stegring. Renseffekten reg-
leras alltid så att den mot-
svarar förhållandena. I ma-
skiner som har rensroulett
kan man ställa sidoväg-
gens höjd så att man får ler-
kokorna avlägsnade innan
de hamnar in i renstrum-
man. Eftersom en ren och
ostött sockerbeta bäst kla-
rar lagring i stuka och jord-
avgiften försämrar socker-
betsodlingens lönsamhet,
så lönar det sig att efter-
sträva möjligast rena sock-
erbetor ifall det inte ökar
upptagningsförlusterna och
inte heller skadar betorna
orimligt mycket. I svåra för-
hållanden försämras rens-
trummans renseffekt och
det är befogat att ofta putsa
renstrumman så att man
kan hålla sockerbetornas
jordhalt i schack.

När det är fråga om ma-
skinentreprenad måste
man på förhand komma
överens om vilken kvalitet
man vill ha på arbetet. Me-
ningsskiljaktigheter ifråga
om arbetets kvalitet efter
att upptagningen är gjord
skapar bara onödig irrita-
tion och försvårar ett
framtida lönsamt maskin-
samarbete.

Upptagning i svåra
förhållanden
På hösten kan vädret vara
nyckfullt och även en liten
regnmängd gör det svårt för

de äldre upptagarna med
små hjul att hållas på ytan.
För att vara säker på att hål-
las på ytan, så lönar det sig
att skaffa extra bärhjul eller
förse upptagaren med bre-
dare däck för att minska yt-
trycket. Det är även skäl att
i god tid kontrollera trak-
torns generator och uppta-
garens/traktorns arbetsbe-
lysning eftersom regn kan
leda till minskad upptag-
ning och att man måste för-
länga arbetsdagarna för att
hålla tidtabellerna.

Säkerhet
När man är trött och arbetar
i dålig belysning och sliriga
förhållanden, ökar risken för
olyckor. Därför är det viktigt
att alla skydd är på plats.
Det är ovillkorligt förbjudet
att rengöra maskinen när
den är igång. Det är bra att
vara uppmärksam på hy-
draulslangarnas skick och
byta ut skrapade och läck-
ande slangar. När man går
under en upplyft socker-
betsbehållare måste man
mycket noggrant försäkra
sig att den hålls uppe.
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Och våmmen fungerar
I samband med husrepara-
tionen hittade jag i tross-
bottnen ett gammalt num-
mer från 1960-talet av tid-
ningen Karjatalous. På tid-
ningens baksida berätta-
des hur ”smakligt, fiberrikt
och mjölkdrivande som me-
lassnitseln är”. Ännu många
årtionden senare är argu-
menten aktuella. Kunskaps-
mängden har ökat men
kons våm fungerar fortfa-
rande på samma sätt som
förr. Livets gång går i
cykler; modet växlar men
ganska snabbt kommer
gamla saker igen tillbaka.
När det gäller utfodring av
nöt har man delvis återgått
till utfodring med fullfoder,
vilket praktiserades förr ge-
nom att i ämbar föra sådant
foder till de bästa mjölkar-
na. Idag har man istället för
emaljämbare utvecklat sto-
ra foderblandare för tillverk-
ning av fullfoder. I fullfoder-
blandarna blandar man
samma foder från sockerin-
dustrin med de hemmagjor-
da fodren, tillsätter protein-
foder och mineraler och får
på så sätt en modern foder-
blandning.

Fodrets viktigaste
beståndsdelar
Foderfabrikerna förbrukar
årligen ansenliga mängder
melassnitsel och melass.

Finland är inte heller i detta
avseende självförsörjande,
nästan hälften av melassnit-
seln och även en del melass
måste importeras. I indust-
riell fodertillverkning an-
vänds melassnitsel för att
tillföra energi. Fibret i snit-
seln är s.k. NDF-fiber, som
smälter och långsamt ger
energi åt nötkreaturen. När
stärkelsehalten är låg pas-
sar den utmärkt i utfodring
där man övrigt använder
mycket stärkelsehaltig spann-
mål. Den energi, som man
får från snitseln, är något
helt annat än det som man
får från fett. Med fett är det
lätt att höja energivärdet i
fodret men ifall det finns för
mycket fett så lamslås bak-
terieverksamheten i våm-
men och kon mjölkar inte

och mår dåligt. Med samma
motiveringar passar snitsel
även bra till att komplettera
hemgjort foder eller som en
del i en blandning. Med
hjälp av melass ökar smak-
ligheten och därmed också
ätandet vilket leder till att
mjölk- eller köttproduktio-
nen förbättras.

Med melass blir spann-
målskross eller vallfod-
ret smakligt
Man kan rekommendera fo-
derensilering med foder.
Den flytande Farmarin Se-
osmelassi är en lämplig
produkt för att ensilera kros-
sad spannmål och vallfo-
der. På Lännen Rehus hem-
sidor hittar du goda råd hur
du skall ensilera krossad
spannmål och vallfoder

Förutom socker får man ett
utmärkt foder

Marko Dahl, Lännen Rehu Oy

Utdelning av foder är enkelt.
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med melass. En del gårdar
har börjat med melassensi-
lering och gör det år efter år.
I fullfoderutfodring är bland-
melass utmärkt eftersom
den binder ihop komponen-
terna och ökar smaklighe-
ten. Eftersom melassen är
förmånlig i lösviktsleverans
och torrsubstansen  är hög,
så lönar det sig att använda
melass även längre bort
från leveransplatserna, som
är Salo och/eller Turenki.

Om kon eller tjuren fick
välja skulle fodret köras
färskt ut till gårdarna
Färsksnitsel gör det möjligt
att använda det som foder
före torkningen. Det populä-
ra Farmarin Tuoreleike -fod-
ret uppstår när man skär
sockerbetorna och extrahe-
rar ut sockret och tillsätter
syra i den återstående mas-
san och vid behov tillsätter
proteinrik melass. Färsk-
snitsel packas i plansilon,
plastkorv eller bal. Natur-
ligtvis kan man fråga sig
om det är någon vits att tor-
ka snitseln när man vet att
kon till först fuktar upp fod-
ret den äter. Med tanke på
hållbarheten och råvaruan-
vändningen är torkning
dock nödvändigt. När hela
årets fodermassa produce-
ras på 85 dagar blir voly-
men så stor att man behö-
ver torkning. Speciellt går-
dar, som använder fullfoder-
utfodring, köper ansenliga
mängder snitsel i form av
Farmarin Tuoreleike. På så
sätt får man lätt lämplig
fukthalt och struktur i bland-
ningen. Samtidigt blir re-
ceptet smakligt på grund

av snitselns goda fiber- och
energiegenskaper.

Lagringsutrymmena är
inget hinder för att
använda färsksnitsel
En plansilo är för en stor
djurgård det mest förnufti-
ga alternativet att lagra
färsksnitsel. Ett packat och
med plast täckt paket håller
sig bra och kan användas
en månad efter att silon
täckts. Optimal silobredd
för lagring året runt är unge-
fär 4,5 meter. Då kan en
långtradare kippa av lasset
men silon är så smal att det
öppna fodret byts ut till-
räckligt snabbt för att ga-
rantera att det inte far illa
ens under sommarens vär-
mebölja.

En nyhet, som vi erbjuder,
är Farmarin Perunarehu som
täckmaterial på färsksnit-
selstukan och då kan man
täcka stukan utan plast.

Korven (en stor plasttub
med en diameter på 3 me-
ter) är bekymmersfri och

kräver inte silo. Ett hårt un-
derlag och även plats för
fordonet som hämtar snit-
seln, behövs. Entreprenö-
ren, som sköter om inlägg-
ningen i plasttub har tio års
erfarenhet av arbetet. Den
garanterat lufttäta korven
säljs enligt principen ”nyck-
larna i handen.”

Man använder allt mera ba-
lar som komplement vid be-
tesutfodring. Sommaren,
mindre utfodringsmängder
med snitsel, utrymmesbrist
eller att snitseln tagit slut
mitt i är förnuftiga skäl till
att ge färsksnitsel i rundbal.
I bal håller sig snitsel helt
felfri till och med i flere år.
Därför gör man balar för lag-
ring och erbjuder dem året
runt, även utanför kampanj-
tiden. Färsksnitsel har även
grovfoderinverkan och till
och med en tredjedel av
gräsensilagemängden kan
ersättas med färsksnitsel
av jämn kvalitet. Farmarin
Tuoreleike i bal är ett beak-
tansvärt alternativ ifall går-
den köper ensilage.

Tillverkning av fullfoder plågar inte ryggen.
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Snitsel- och melassfod-
ren från Lännen Rehu
Sockerbetsodlarna kommer
att erbjudas möjlighet att
köpa melassnitsel och me-
lass som s.k. returprodukt.
Returproduktdistributionen
sker i sin helhet på samma
sätt som i Säkylä ifjol. Infor-
mation om detta kommer i
ett odlarbrev före kampanj-
starten. Leveranserna av
färsksnitsel för de som
gjort beställning börjar i
Salo genast när kampanjen
kört igång. Balar med färsk-
snitsel tillverkas i oktober.

Och korna mjölkar!
Den gamla Karjatalous-tid-
ningen hade redan då rätt.
Det harmar mig att jag för
närvarande inte vet var jag
har tidningen. Hoppas att

Fodret smakar åt tjurarna.

jag hittar den igen och kan
konstatera att våmmen
fungerar som förr och att
man fortfarande odlar sock-
erbetor, åtminstone för vårt
eget behov.

Komposterad
HÖNSGÖDSEL

lasstals till
transportpris.

Tiedustelut puh.

0400 320 077/Isotalo
Nousianen
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Kestis gård finns i Ruosnie-
mi i Björneborg. Redan den
gamla värdiga gårdsplanen
med gamla, prydliga och
välskötta byggnader ger en
fingervisning om gårdens
gamla historia. Jaakko är
gårdens tolfte husbonde, ty
man vet att gården varit i
släkten Kestis ägo åtmins-
tone sedan 1636. Idag har
gården, med arrende-
markerna medräknade, 195
hektar i odling och 350 hek-
tar skog. Sockerbetsarea-
len har de senaste åren rört
sig kring 50–60 hektar. I år
är sockerbetsarealen 59
hektar. Därtill odlas det
maltkorn och i viss mån fo-
derkorn och -havre. Traditio-
nellt har gården haft en kraf-
tig djurproduktion, som un-
der de senaste åren repre-

Jaakko Kesti från Satakunda
ny medlem i CFS:s delegation

Timo Mäki, Lännen Tehtaat Abp

Till ny medlem i Centra-
len för Sockerbets-
forsknings delegation
har valts sockerbetsod-
laren Jaakko Kesti från
Björneborg. Jaakko re-
presenterar sockerbets-
odlarna från Satakunda
och han vet hur viktig
sockerbetan är för od-
larna i trakten kring
Björneborg. Sockerbets-
odlingen ökade kraftigt
på 1970 och -80-talet i
Björneborg och trakter-
na däromkring och har
allt sedan dess behållit
sin starka ställning på
många gårdar.

senterats av köttdjursupp-
födning. Nu har man dock
beslutat att avstå från dju-
ren och de sista Aberdeen
Angus -tjurarna lämnar går-
den ännu i höst.

Familjen deltar i går-
dens arbeten
Till Jaakkos familj hör förut-
om hustrun de nu redan full-
vuxna barnen Saara, Juuso
och Tuomas (24–19 år). Går-
dens arbeten har i stor ut-
sträckning gjorts tillsam-
mans. Åkerarbetena har inte
varit främmande för gårdens
damer. Sockerbetsupptag-
ning med Huhki var förr ett
bekant arbete för Helena och
inte heller Saara har främjat
för maskiner vid vårbruket.

Sockerbetor i 25 år
Jaakko blev husbonde på
gården 1981 och sockerbe-
tor sådde han genast första
våren. Jaakko har ända från
början upplevt sockerbets-
odlingen som mycket utma-
nande. I början var socker-
betskonsulentens råd och
stöd mycket viktiga. Värde-
fullt stöd och kunnande har
han även fått av grannarna.
Jaakko tycker att växelver-
kan mellan odlarna i allmän-
het förbättrats och att dis-
kussionerna blivit mera
öppna. Måhända håller den
för Satakunda så typiska av-
undsjukan på att försvinna?

Goda erfarenheter av
samarbete
Som ett för odlingen mycket
betydande beslut upplever

Jaakko förväntar sig en god skörd, såsom bilden, tagen
i mitten av augusti, visar.
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Syltning kan man dock
syssla med året igenom
och nu är det ännu lättare
när Syltsockret får en ”lilla-
syster”. Finska Socker Ab
introducerar i höst en nyhet
Dansukker Syltsocker 1+3
med vars hjälp apelsiner,
svartvinbär, djupfrysta hal-
lon eller varför inte lök kan
behandlas på ett alldeles
nytt sätt. Slutresultat är fas-
tare, fruktigare och mindre
sött än traditionell sylt, där-
för är den bra bl.a. med
rostbröd eller kötträtter.

Syltsocker 1+3 är lätt och
snabbt att använda. Ett pa-
ket (330 g) är en lämplig
mängd för ett kilo råvara.
Koktiden är som kortast
bara några minuter. Som rå-
vara till sylt eller marmelad
passar färska och frysta bär

Syltsocker 1+3
inspirerar till att
sylta året runt

Inari Kettula, Sucros Ab

Sommaren 1988 kom Finska Socker ut på
marknaden med Syltsocker. Under 17 år har den

uppnått en mycket stark ställning i de finska
hushållen vid insyltning av färska bär. Årligen
säljs över 1,5 milj. kilo syltsocker. Det mesta av

den mängden konsumeras under bärtiden i
juli–augusti. Syltsocker är sålunda en verklig

sommarprodukt.

samt säsongens frukter och
grönsaker. Den färdiga syl-
ten har bra hållbarhet och
innehåller 75 % växtråvara
och 25 % socker.

Syltsocker 1+3 tillverkas i
Finland. Paketet är en kar-
tongförpackning på 330
gram.

Syltsocker 1+3 innehåller
förutom socker även frukt-
pektin från växter, vilket ger
fasthet åt sylten. Kaliumsor-
bat i produkten förbättrar
hållbarheten och är nödvän-
digt i synnerhet för sådana
sylter och marmelader som
innehåller mindre socker.

Syltsocker 1+3 har utveck-
lats för syltning och för så-
dana konsumenter, som är
intresserade av nya möjlig-

Jaakko anskaffningen av en
sexradig Kleine socker-
betsupptagare. Den begag-
nade maskinen skaffades i
samarbete med två grann-
gårdar. Jaakko har räknat ut
att upptagningskostnader-
na sjönk i och med anskaff-
ningen. Varje gård har egna
chaufförer och i övrigt har
samarbetet fungerat väl.

Delegationens roll
Jaakko tror att delegationen
har sin egen roll. På fältet
upplever man att det är vik-
tigt med kommunikation
mellan odlarna och indus-
trin. Även i framtiden måste
man se till att odlingen ut-
vecklas och forskningen
måste få signaler från den
praktiska odlingen. Jaakko
tror att man ytterligare kan
höja skördenivån. Också
radsprutningen kan ha sina
chanser ifall det skulle vara
möjligt att utföra besprut-
ningen och hackningen till-
räckligt effektivt.

Vilja att utveckla od-
lingen finns
Man skulle vilja fortsätta
med sockerbetsodlingen
på gården. Ifall man skulle
vara tvungen att avstå från
sockerbetsodlingen, skulle
det vara svårt att finna en
ersättande produktion. I
praktiken finns det inga al-
ternativ eller så kräver de
åtminstone stora investe-
ringar. Trots hotbilderna ver-
ka dock redan den trettonde
husbonden vara klar och
kommer i sinom tid att ta
över ansvaret för släktgård-
ens skötsel.
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heter. Den är även lämplig för sådana kon-
sumenter, som vill ha fasta, hållbara sylter
och marmelader med mindre mängd socker i.

Syltsocker 1+3 finns i butikerna i septem-
ber, lämpligt till äppelsäsongen.

Råd angående Syltsocker 1+3 och flere re-
cept fås från wwwwwwwwwwwwwww.dansukker.dansukker.dansukker.dansukker.dansukker.com.com.com.com.com.....

Äppelmarmelad med bitar

1 kg äppelbitar
1 dl vatten

(malen kanel eller ingefära)
1 pkt Dansukker Syltsocker 1+3

Sätt äppelbitarna och vattnet i en kastrull
och koka dem halvmjuka. Blanda in Sylt-
socker 1+3 (och kryddorna), upphetta på
nytt till kokpunkten och koka i 5 minuter. Låt
svalna i 15 minuter, rör om emellan. Skum-
ma av ytan. Sätt på burk och lagra svalt.
Servera tillsammans med rostbröd eller ef-
terrätt.

Äpple-lökmarmelad

600 g äppeltärningar
400 g lök- eller rödlökstärningar
1 dl vitt vin eller ättika
2 citroner, saften och det rivna skalet
1 pkt Dansukker Syltsocker 1+3

Sätt äpple- och löktärningarna, vätskan, ci-
tronsaften och de rivna skalen i en kastrull.
Koka 10–15 minuter och rör om emellan.
Blanda in Syltsocker 1+3, hetta upp på nytt
till kokpunkten och koka i 3–5 minuter. Kyl
av i ungefär 15 minuter, rör om emellan. Vid
behov avskummas ytan. Sätt på burk och
lagra svalt. Servera tillsammans med vilt-
eller leverpaté eller med kötträtter.
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Morot-appelsinmarmelad

3 dl apelsinsaft
2 saften av citron
500 g finriven morot
1 pkt Dansukker Syltsocker 1+3½ tsk

muskotnöt
2-3 tärnade apelsiner

Häll saften och de rårivna morötterna i kast-
rullen, sätt på locket och koka på svag vär-
me så att de blir nästan mogna. Tillsätt Sylt-
socker 1+3, muskotnöt och apelsintärning-
ar. Värm upp på nytt till kokpunkten och
fortsätt kokningen 3–5 minuter och rör om
emellan. Ytan skummas av. Låt svalna i 15
minuter, rör om emellan. Sätt på burk och
lagra svalt. Avnjut tillsammans med rost-
bröd eller servera som tilltugg tillsammans
med broiler- eller kötträtter.

Persikomarmelad kryddad med vitt
vin och vanilj

1 kg mogna persikor
1 dl vitt vin
1 pkt Dansukker Syltsocker 1+3
2 tsk Dansukker Vaniljsocker

Skålla persikorna och avlägsna stenarna.
Tärna fruktköttet i små bitar. Sätt persikorna
och det vita vinet i en kastrull, hetta upp, låt
koka sakta under lock i 3–4 minuter. Tillsätt
Syltsocker 1+3, låt koka i 2–3 minuter. Blan-
da in Vaniljsocker. Låt svalna i 15 minuter,
rör om emellan. Vid behov avlägsnas skum-
met från ytan. Sätt på burk och lagra svalt.
Avnjut på rostbröd, plättar eller småbröd.
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Namn

Odlarnummer

Adress

Skadad areal

Skadeorsak

Datum och ___ / ___   _______________________________________

underskrift

Konsulentens utlåtande

(ifylles av konsulenten)

Skördeskadeanmälan

Om odlaren under växtperioden konstaterar missväxt på grund av t.ex. frost-
skada, störtregn o. dyl. bör anmälan härom omedelbart göras till Sucros för
att undvika eventuell minskad leveransrätt genom för låg leveransprocent.

Anmälan bör göras skriftligen på nedanstående kort. För frågans fortsatta
behandling är det önskvärt att även kontakta odlingskonsulenten.
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Vik här

Sucros Ab
Lantbruksavdelningen

Sokerikatu 1
24100 SALO
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Stukans plats
- ett jämnt område med hårt botten
- bottnar byggda med krossgrus skall
dras över med sand (krossgruset trän-
ger in i betan)
- bärande väg till stukan
- tillräckligt med utrymme runt stukan
och en bra vändplats
- inga el- eller telefonledningar som för-
svårar lastningen
- skyddad plats
- i nord-syd-riktning om det är möjligt

Reservera täckmaterial i tid
- halmbalar
- fästanordningar/vikter
- täckningsalternativ:

- skottepresenning 8,5 x 11 m
och 8,5 x 22 m

- presenning
- Top Tex
- bred plast (10–12 m)

Stuka endast betor av god kvalitet
- inga frostskador
- välblastade
- ostötta
- låg jordhalt

Skydda betorna innan det börjar reg-
na och innan frosten kommer
Ventilera stukan ett par dagar efter
upptagningen.
Täck dock före rikliga regn och innan
frost.
Täck så att åsen blir fri, ventilera vid
stukåsen.

Stukarens minneslista

Följ med betornas uppbevaring i stu-
kan
Följ med stukans temperatur.
Ventilera vid behov.
Täck ytterligare när det blir kallare.

Avtagande av täckmaterialet är på
odlarens ansvar
Avlägsna täckmaterialet så att det är
lätt att använda på nytt nästa gång.
Var på vakt att det inte kommer fästan-
ordningar eller tyngder till fabriken.
Torv, halm, plast, sågspån m.m. får inte
komma med betorna till fabriken.

Skicka inte förskämda betor till fabri-
ken
Stuka inte frusna betor utan skicka dem
i följande leveranstur till fabriken.
Om man inte har transportlov inom en
nära framtid, kontakta transportbyrån.
Om det förekommer förskämda betor
på ytan av stukan, avlägsna dem innan
lastningen så att inte hela lasset skäms.

Om man lämnat stukan oskött leder
det till att transporten automatiskt
flyttas till slutet av kampanjen.

Innan betorna tas emot granskas de
huruvida de är förädlingsdugliga.

För att erhålla stukningsersättning
förutsetts det att betorna stukats or-
dentligt.
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Namn- och adrNamn- och adrNamn- och adrNamn- och adrNamn- och adressföressföressföressföressförteckningteckningteckningteckningteckning
SUCROS  ABSUCROS  ABSUCROS  ABSUCROS  ABSUCROS  AB
Huvudkontor och Salo brukHuvudkontor och Salo brukHuvudkontor och Salo brukHuvudkontor och Salo brukHuvudkontor och Salo bruk 24100 Salo24100 Salo24100 Salo24100 Salo24100 Salo (02) 77 421(02) 77 421(02) 77 421(02) 77 421(02) 77 421

fax (02) 774 2287fax (02) 774 2287fax (02) 774 2287fax (02) 774 2287fax (02) 774 2287

Säkylä brukSäkylä brukSäkylä brukSäkylä brukSäkylä bruk 27800 Säkylä27800 Säkylä27800 Säkylä27800 Säkylä27800 Säkylä (02) 8397 4100(02) 8397 4100(02) 8397 4100(02) 8397 4100(02) 8397 4100

E-post:E-post:E-post:E-post:E-post: förnamn.släktnamn@danisco.comförnamn.släktnamn@danisco.comförnamn.släktnamn@danisco.comförnamn.släktnamn@danisco.comförnamn.släktnamn@danisco.com

LantbruksdirektörLantbruksdirektörLantbruksdirektörLantbruksdirektörLantbruksdirektör Matti KukkolaMatti KukkolaMatti KukkolaMatti KukkolaMatti Kukkola Salo brukSalo brukSalo brukSalo brukSalo bruk (09) 297 4703(09) 297 4703(09) 297 4703(09) 297 4703(09) 297 4703
0400 407 9160400 407 9160400 407 9160400 407 9160400 407 916

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

ÅlandÅlandÅlandÅlandÅland Yngve BjörklundYngve BjörklundYngve BjörklundYngve BjörklundYngve Björklund Kullskärsvägen 36Kullskärsvägen 36Kullskärsvägen 36Kullskärsvägen 36Kullskärsvägen 36 (018) 33 543(018) 33 543(018) 33 543(018) 33 543(018) 33 543
22240 Hammarland22240 Hammarland22240 Hammarland22240 Hammarland22240 Hammarland 0400 224 1430400 224 1430400 224 1430400 224 1430400 224 143

Nystad regionNystad regionNystad regionNystad regionNystad region Matti HentoMatti HentoMatti HentoMatti HentoMatti Hento Arolantie 106Arolantie 106Arolantie 106Arolantie 106Arolantie 106 (02) 841 6961(02) 841 6961(02) 841 6961(02) 841 6961(02) 841 6961
23500 Nystad23500 Nystad23500 Nystad23500 Nystad23500 Nystad 0400 222 5460400 222 5460400 222 5460400 222 5460400 222 546

fax (02) 841 6959fax (02) 841 6959fax (02) 841 6959fax (02) 841 6959fax (02) 841 6959

Salo regionSalo regionSalo regionSalo regionSalo region Antero SorrolaAntero SorrolaAntero SorrolaAntero SorrolaAntero Sorrola Kapteeninkatu 5Kapteeninkatu 5Kapteeninkatu 5Kapteeninkatu 5Kapteeninkatu 5 (02) 774 2327(02) 774 2327(02) 774 2327(02) 774 2327(02) 774 2327
24100 Salo24100 Salo24100 Salo24100 Salo24100 Salo 0400 223 3950400 223 3950400 223 3950400 223 3950400 223 395

Salo regionSalo regionSalo regionSalo regionSalo region Pentti SuominenPentti SuominenPentti SuominenPentti SuominenPentti Suominen Maununtie 13Maununtie 13Maununtie 13Maununtie 13Maununtie 13 (02) 774 2221(02) 774 2221(02) 774 2221(02) 774 2221(02) 774 2221
31500 Koski Tl.31500 Koski Tl.31500 Koski Tl.31500 Koski Tl.31500 Koski Tl. 0400 22 33960400 22 33960400 22 33960400 22 33960400 22 3396

Södra Nyland och ÅbolandSödra Nyland och ÅbolandSödra Nyland och ÅbolandSödra Nyland och ÅbolandSödra Nyland och Åboland Staffan EliassonStaffan EliassonStaffan EliassonStaffan EliassonStaffan Eliasson Centralgatan 83 B 13Centralgatan 83 B 13Centralgatan 83 B 13Centralgatan 83 B 13Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111(019) 232 111(019) 232 111(019) 232 111(019) 232 111
   10300 Karis   10300 Karis   10300 Karis   10300 Karis   10300 Karis 040 533 6497040 533 6497040 533 6497040 533 6497040 533 6497

e-post:
staffan.eliasson@
nsl.fi

TTTTTavastland och södra Nylandavastland och södra Nylandavastland och södra Nylandavastland och södra Nylandavastland och södra Nyland Heikki SalovaaraHeikki SalovaaraHeikki SalovaaraHeikki SalovaaraHeikki Salovaara LavintoLavintoLavintoLavintoLavinto (019) 739 560(019) 739 560(019) 739 560(019) 739 560(019) 739 560
12350 T12350 T12350 T12350 T12350 Turkhautaurkhautaurkhautaurkhautaurkhauta 0400 637 5100400 637 5100400 637 5100400 637 5100400 637 510

fax (019) 739 561fax (019) 739 561fax (019) 739 561fax (019) 739 561fax (019) 739 561

TTTTTavastland och Nylandavastland och Nylandavastland och Nylandavastland och Nylandavastland och Nyland Heikki VäisänenHeikki VäisänenHeikki VäisänenHeikki VäisänenHeikki Väisänen TTTTTorppikulma 74orppikulma 74orppikulma 74orppikulma 74orppikulma 74 (03) 671 3803(03) 671 3803(03) 671 3803(03) 671 3803(03) 671 3803
13720 Parola13720 Parola13720 Parola13720 Parola13720 Parola 0400 416 9920400 416 9920400 416 9920400 416 9920400 416 992

fax (03) 671 3802fax (03) 671 3802fax (03) 671 3802fax (03) 671 3802fax (03) 671 3802

östra Finlandöstra Finlandöstra Finlandöstra Finlandöstra Finland Jaakko HeinolaJaakko HeinolaJaakko HeinolaJaakko HeinolaJaakko Heinola Kettukivenkatu 15Kettukivenkatu 15Kettukivenkatu 15Kettukivenkatu 15Kettukivenkatu 15 0207 472 6060207 472 6060207 472 6060207 472 6060207 472 606
53810 Villmanstrand53810 Villmanstrand53810 Villmanstrand53810 Villmanstrand53810 Villmanstrand 0400 207 0640400 207 0640400 207 0640400 207 0640400 207 064

fax (05) 453 0008fax (05) 453 0008fax (05) 453 0008fax (05) 453 0008fax (05) 453 0008
e-post:
jaakko.heinola@
proagria.fi

östra Finlandöstra Finlandöstra Finlandöstra Finlandöstra Finland Mauri RuuthMauri RuuthMauri RuuthMauri RuuthMauri Ruuth TTTTTaipaleentie 10aipaleentie 10aipaleentie 10aipaleentie 10aipaleentie 10 (015) 412 266(015) 412 266(015) 412 266(015) 412 266(015) 412 266
51130 Vanhamäki51130 Vanhamäki51130 Vanhamäki51130 Vanhamäki51130 Vanhamäki 0400 214 6840400 214 6840400 214 6840400 214 6840400 214 684

fax (015) 412 266fax (015) 412 266fax (015) 412 266fax (015) 412 266fax (015) 412 266

LÄNNEN  TEHTLÄNNEN  TEHTLÄNNEN  TEHTLÄNNEN  TEHTLÄNNEN  TEHTAAAAAAAAAAT  ABP   T  ABP   T  ABP   T  ABP   T  ABP    Odlingsavdelning Odlingsavdelning Odlingsavdelning Odlingsavdelning Odlingsavdelning 27800 Säkylä27800 Säkylä27800 Säkylä27800 Säkylä27800 Säkylä 010 402 4400010 402 4400010 402 4400010 402 4400010 402 4400
fax (02) 8397 4622fax (02) 8397 4622fax (02) 8397 4622fax (02) 8397 4622fax (02) 8397 4622

E-post:E-post:E-post:E-post:E-post: förnamn.släktnamn@apetit.fiförnamn.släktnamn@apetit.fiförnamn.släktnamn@apetit.fiförnamn.släktnamn@apetit.fiförnamn.släktnamn@apetit.fi

OdlingsdirektörOdlingsdirektörOdlingsdirektörOdlingsdirektörOdlingsdirektör Pekka KurriPekka KurriPekka KurriPekka KurriPekka Kurri 010 402 4401010 402 4401010 402 4401010 402 4401010 402 4401

OdlingschefOdlingschefOdlingschefOdlingschefOdlingschef Timo KailaTimo KailaTimo KailaTimo KailaTimo Kaila 010 402 4410010 402 4410010 402 4410010 402 4410010 402 4410

FältchefFältchefFältchefFältchefFältchef Timo MäkiTimo MäkiTimo MäkiTimo MäkiTimo Mäki 010 402 4420010 402 4420010 402 4420010 402 4420010 402 4420

ForskningsagrologForskningsagrologForskningsagrologForskningsagrologForskningsagrolog Heimo HolmaHeimo HolmaHeimo HolmaHeimo HolmaHeimo Holma 010 402 4423010 402 4423010 402 4423010 402 4423010 402 4423
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KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)

Paavo InkinenPaavo InkinenPaavo InkinenPaavo InkinenPaavo Inkinen PlassinkulmaPlassinkulmaPlassinkulmaPlassinkulmaPlassinkulma 010 402 4427010 402 4427010 402 4427010 402 4427010 402 4427
27800 Säkylä27800 Säkylä27800 Säkylä27800 Säkylä27800 Säkylä hem (02) 867 1177hem (02) 867 1177hem (02) 867 1177hem (02) 867 1177hem (02) 867 1177

Matti PerttuMatti PerttuMatti PerttuMatti PerttuMatti Perttu Harolantie 439Harolantie 439Harolantie 439Harolantie 439Harolantie 439 010 402 4425010 402 4425010 402 4425010 402 4425010 402 4425
27400 Kiukainen27400 Kiukainen27400 Kiukainen27400 Kiukainen27400 Kiukainen

Österbotten, finskaÖsterbotten, finskaÖsterbotten, finskaÖsterbotten, finskaÖsterbotten, finska Matti AntilaMatti AntilaMatti AntilaMatti AntilaMatti Antila Könnintie 144Könnintie 144Könnintie 144Könnintie 144Könnintie 144 010 402 4424010 402 4424010 402 4424010 402 4424010 402 4424
60800 Ilmajoki60800 Ilmajoki60800 Ilmajoki60800 Ilmajoki60800 Ilmajoki Fax (06) 424 6723Fax (06) 424 6723Fax (06) 424 6723Fax (06) 424 6723Fax (06) 424 6723

Österbotten, svenskaÖsterbotten, svenskaÖsterbotten, svenskaÖsterbotten, svenskaÖsterbotten, svenska Jan-Erik BackJan-Erik BackJan-Erik BackJan-Erik BackJan-Erik Back Österbottens SvenskaÖsterbottens SvenskaÖsterbottens SvenskaÖsterbottens SvenskaÖsterbottens Svenska 010 402 4428010 402 4428010 402 4428010 402 4428010 402 4428
LantbrukssällskapLantbrukssällskapLantbrukssällskapLantbrukssällskapLantbrukssällskap

Kauppapuistikko 16 DKauppapuistikko 16 DKauppapuistikko 16 DKauppapuistikko 16 DKauppapuistikko 16 D
65100 V65100 V65100 V65100 V65100 Vasaasaasaasaasa

Räpi försöksgård:Räpi försöksgård:Räpi försöksgård:Räpi försöksgård:Räpi försöksgård: Huhdintie 32 BHuhdintie 32 BHuhdintie 32 BHuhdintie 32 BHuhdintie 32 B
 27710 Köyliö 27710 Köyliö 27710 Köyliö 27710 Köyliö 27710 Köyliö

FörvaltareFörvaltareFörvaltareFörvaltareFörvaltare Hannu Uusi-LaurilaHannu Uusi-LaurilaHannu Uusi-LaurilaHannu Uusi-LaurilaHannu Uusi-Laurila 010 402 4431010 402 4431010 402 4431010 402 4431010 402 4431

FältmästareFältmästareFältmästareFältmästareFältmästare Aulis HakalaAulis HakalaAulis HakalaAulis HakalaAulis Hakala 010 4024 432010 4024 432010 4024 432010 4024 432010 4024 432

CENTRALEN FÖR CENTRALEN FÖR CENTRALEN FÖR CENTRALEN FÖR CENTRALEN FÖR SOCKERBETSFORSKNINGSOCKERBETSFORSKNINGSOCKERBETSFORSKNINGSOCKERBETSFORSKNINGSOCKERBETSFORSKNING          Korvenkyläntie 201Korvenkyläntie 201Korvenkyläntie 201Korvenkyläntie 201Korvenkyläntie 201 010 431 062010 431 062010 431 062010 431 062010 431 062
    25170 Kotalato    25170 Kotalato    25170 Kotalato    25170 Kotalato    25170 Kotalato fax (02) 737 6409fax (02) 737 6409fax (02) 737 6409fax (02) 737 6409fax (02) 737 6409

E-post:E-post:E-post:E-post:E-post: förnamn.släktnamn@danisco.comförnamn.släktnamn@danisco.comförnamn.släktnamn@danisco.comförnamn.släktnamn@danisco.comförnamn.släktnamn@danisco.com

DirektörDirektörDirektörDirektörDirektör Nils LindroosNils LindroosNils LindroosNils LindroosNils Lindroos 010 431 8201010 431 8201010 431 8201010 431 8201010 431 8201

FröfrågorFröfrågorFröfrågorFröfrågorFröfrågor MarMarMarMarMarte Römerte Römerte Römerte Römerte Römer-Lindr-Lindr-Lindr-Lindr-Lindroosoosoosoosoos 010 431 8215010 431 8215010 431 8215010 431 8215010 431 8215

Kvalitet och gödslingKvalitet och gödslingKvalitet och gödslingKvalitet och gödslingKvalitet och gödsling Matti ErjalaMatti ErjalaMatti ErjalaMatti ErjalaMatti Erjala 010 431 8202010 431 8202010 431 8202010 431 8202010 431 8202

VäxtskyddVäxtskyddVäxtskyddVäxtskyddVäxtskydd Liisa EronenLiisa EronenLiisa EronenLiisa EronenLiisa Eronen 010 431 8210010 431 8210010 431 8210010 431 8210010 431 8210

MaskinerMaskinerMaskinerMaskinerMaskiner Pentti HoikkalaPentti HoikkalaPentti HoikkalaPentti HoikkalaPentti Hoikkala 010 431 8203010 431 8203010 431 8203010 431 8203010 431 8203

Laboratoriet:Laboratoriet:Laboratoriet:Laboratoriet:Laboratoriet:
KundbetjäningKundbetjäningKundbetjäningKundbetjäningKundbetjäning Niina Mettala-VirtaNiina Mettala-VirtaNiina Mettala-VirtaNiina Mettala-VirtaNiina Mettala-Virta 010 431 8236010 431 8236010 431 8236010 431 8236010 431 8236

AnalystjänsterAnalystjänsterAnalystjänsterAnalystjänsterAnalystjänster Päivi LamminenPäivi LamminenPäivi LamminenPäivi LamminenPäivi Lamminen 010 431 8235010 431 8235010 431 8235010 431 8235010 431 8235

SockerbetutskottetsSockerbetutskottetsSockerbetutskottetsSockerbetutskottetsSockerbetutskottets
ordförandeordförandeordförandeordförandeordförande Pekka MyllymäkiPekka MyllymäkiPekka MyllymäkiPekka MyllymäkiPekka Myllymäki Raveantie 81Raveantie 81Raveantie 81Raveantie 81Raveantie 81 (02) 431 0300(02) 431 0300(02) 431 0300(02) 431 0300(02) 431 0300

23140 Hietamäki23140 Hietamäki23140 Hietamäki23140 Hietamäki23140 Hietamäki 0400 828 3750400 828 3750400 828 3750400 828 3750400 828 375
SockerbetutskottesSockerbetutskottesSockerbetutskottesSockerbetutskottesSockerbetutskottes
sekreteraresekreteraresekreteraresekreteraresekreterare Antti LavonenAntti LavonenAntti LavonenAntti LavonenAntti Lavonen Simonkatu 6Simonkatu 6Simonkatu 6Simonkatu 6Simonkatu 6 020 4132 462020 4132 462020 4132 462020 4132 462020 4132 462

00100 Helsingfors00100 Helsingfors00100 Helsingfors00100 Helsingfors00100 Helsingfors 040 558 0512040 558 0512040 558 0512040 558 0512040 558 0512
Orförande för sockerbetsodlarnasOrförande för sockerbetsodlarnasOrförande för sockerbetsodlarnasOrförande för sockerbetsodlarnasOrförande för sockerbetsodlarnas
delegationdelegationdelegationdelegationdelegation Petri Lauttia              Lauttiantie 94Petri Lauttia              Lauttiantie 94Petri Lauttia              Lauttiantie 94Petri Lauttia              Lauttiantie 94Petri Lauttia              Lauttiantie 94 (03) 618 9630(03) 618 9630(03) 618 9630(03) 618 9630(03) 618 9630

                                  14300 Renko                                  14300 Renko                                  14300 Renko                                  14300 Renko                                  14300 Renko 050 520 4059050 520 4059050 520 4059050 520 4059050 520 4059

ODLARNAS KONTODLARNAS KONTODLARNAS KONTODLARNAS KONTODLARNAS KONTAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONER
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Du kan känna doften
av sockret...!

Du kan känna doften
av sockret...!

nyaste socker
betsgenetik

• rik sockerskörd

• hög ekonomisk avkastning

• ramularia tolerant

NY

TRINIDAD
Andra mycket bra sorter

www .sesvanderha ve.com

P U R S A N


