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Den nationella tillämpningen av socker- 
reformen börjar nu vara inne på slutra-

kan. Under vintern gjordes flera strategiskt 
viktiga beslut. 

Kompensationen för prisfallet på betorna  
finansieras av EU, men i respektive land 

har man en viss rörelsefrihet angående ut-
betalningen. Till en början lät man förstå, att 
endast en del av kompensationen skulle till-
falla betodlarna, vilket enligt min mening inte 
skulle ha motsvarat EU:s avsikt. I de slutliga 
förhandlingarna mellan statsmakten och lant-
brukets producentorganisationer slog man 
ändå fast, att ersättningarna sjunker först år 
2014, det sista året av sockerregimen. Samti-
digt kom man överens om, att referensåret är 
2005 och att fördelningen görs enligt grund-
leveransrätterna. Som helhet var det ett väl 
genomtänkt beslut, som befrämjar produkti-
viteten och därmed kontinuiteten.

När sockerreformen manglades fram i  
höstas kom man överens om, att Finland 

avstår från en del av sockerkvoten och att det 
ena sockerbruket stängs. I egenskap av äga-
re har Sucros nu framställt, att fabriken i Säky-
lä fortsätter sin verksamhet medan den avslu-
tas i Salo efter inkommande kampanj. För den 
ena hälften av odlarna var det en glädjande 
nyhet, för den andra ett bakslag. I varje fall 
var det välkommet, att man gjorde ett snabbt 
beslut. Betodlarna behöver ha alla fakta på 
hand för att kunna planera sin framtid.

Med hjälp av branschavtalet kan man i  
någon mån lindra effekterna av bruks-

nedläggningen. Förhandlingarna kom sent 

igång på grund av den utdragna beslutspro-
cessen inom EU. Överläggningarna blev ock-
så mera komplicerade i den nya situationen. 
När det här skrivs har parterna nått överens-
kommelse om de viktigaste penningfrågorna, 
men detaljerna skall ännu finslipas. Men man 
har nu kommit så långt, att Sucros kan skicka 
ut erbjudan om kontrakt till odlarna.   

Fortfarande är det oklart, hur staten ställer  
sig till det nationella stödet för betodlingen 

för nästa säsong. Eftersom det är ett produk-
tionsbundet stöd, påverkar det direkt konkur-
renskraften för betodlingen i förhållande till 
andra grödor. Det skulle vara av största vikt, 
att statsmakten skulle göra en linjedragning 
på längre sikt i den här frågan. Det är svårt att 
göra upp individuella lönsamhetskalkyler, om 
man saknar information.

För tillfället finns det ett överskott av  
socker på EU-marknaden. Sockerrefor-

men påverkar inte utbudet tillräckligt snabbt. 
Kommissionen beslöt därför att sänka lands-
kvoterna redan innan sådden. Tidigare har 
man gjort eventuella kvotändringar, på EU-
språk deklassifieringar, först om hösten. Nu 
vill man signalera, att den sådda arealen skall 
minskas enligt marknadsläget. Och visst är 
det bättre att ställas inför faktum på våren i 
stället för hösten, när hela betskörden redan 
är producerad. 

Sockerbranschen förändras nu i snabb-  
takt. Det oaktat vill jag önska alla en lyck-

ad betsådd och förtröstan på framtiden!
   

23.3.2006 Nils Lindroos

Sockerbitarna börjar falla på 
plats
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Jag kungjorde den 9 februari 
att samarbetsförhandlingar 
startar på Salo sockerbruk 
och om planerna att stänga 
sockerbruket efter höstens 
kampanj. Nedläggningen 
av fabriken är en del av ett 
större nedskärningsprogram 
för sockerproduktionen där 
även sockerbruket i Assens i 
Danmark och sockerbruket i 
Köpingebro i Sverige stängs. 
Sammanlagt berörs ungefär 
350 personer av nedskär-
ningen, i Finland är det fråga 
om 62 personer på Sucros lö-
nelista. Daniscos sockerkvot 
säljs i Sverige och Finland så 
att den kommande produk-
tionsstrukturen motsvarar 
marknadens behov.

Salo sockerbruks öde slår 
hårt både i den finländska 
sockerindustrin och i dess 
stödfunktioner och har djupa 
verkningar på hela socker-
samfundet. Sockerbetans 
odlingsareal minskar med 
40 % eller mera än 10 000 
hektar, vilket kan betyda att 
till och med 1 000 kontrakts-
odlare lämnar sockerbetsod-
lingen från 2007 och framåt. 
Och även om antalet odlare, 
som upphör, skulle vara min-
dre, så betyder det att de 

återstående ”magrar” efter-
som odlingsarealen i varje 
fall måste minskas.

Modellen med bara ett bruk 
är mycket utmanande när 
man ser på den nuvarande 
odlarstrukturen. Medeltrans-
portsträckorna kommer i alla 
fall i början att öka, vilket för-
orsakar hårda krav på effekti-
vering både i odlingen och i 
förädlingen.

Varför Salo bruk?
Denna fråga har man ofta 
hört efter att ovanstående 
information offentliggjorts. 
Båda sockerbruken har sina 
starka sidor men även sina 
begränsningar när man tän-
ker sig tio år fram i tiden. 
Ingen enskild faktor var dock 
så betydande att man skulle 
ha kunnat säga att den av-
gjorde valet. Man har satsat 
lika mycket på båda bruken 
under de senaste åren. Det 
var inte något lätt och klart 
beslut för oss. 

Trots dystra nyheter fortsät-
ter verksamheten och man 
måste anta de nya utma-
ningarna. Finland har i varje 
fall ansetts vara något av 
ett gränsområde ifråga om 

sockerproduktion och sålun-
da ett land, som upphör med 
sockerproduktionen när den 
nya sockerlagen träder ikraft 
1.7 2006. Den betalnings-
rätt för sockerproduktionen, 
som Finland fick ger dock 
möjlighet att hålla fast vid 
produktionen av kvotsocker 
så att en eventuell energi-
produktion och framförallt en 
bränsleetanolproduktion kan 
startas upp under följande år. 
Denna ”tilläggstid” borde ut-
nyttjas väl. Allena räcker inte 
sockerbetorna till som råvara 
utan måste kompletteras 
med spannmål, i Finlands fall 
sannolikt med korn.

Det kan kanske ganska snart 
uppstå en beställning på eta-
nol för bränsleproduktion i 
Finland, ty EU förutsätter att 
de förnyelsebara bränslenas 
andel hos medlemsländerna 
till och med 2010 är 6 %. I 
Finland ligger nivån för när-
varande i praktiken på noll 
procent. Första steget kunde 
vara att de 10 000 hektar, 
som försvinner från kvot-
sockret, används för energi-
produktion.

För närvarande diskuterar 
man frågan i breda kretsar 

Skördeåret 2006 startar
Vi alla i sockerkedjan har levt med en känsla av osäkerhet ända 
sedan diskussionen kring EU:s sockerregim på allvar startade 
sommaren 2004, eller med andra ord nästan i två år. Trots att 

besluten, som fattats, varit tunga för var och en så måste man 
dock säga att även detta är bättre än fortsatt osäkerhet.
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och några höga politiska 
ställningstaganden har man 
redan hört. De stora billän-
derna som USA och Sverige, 
har redan meddelat att de ef-
tersträvar oberoende av im-
portenergi under de följande 
tjugo åren. Man kunde kan-
ske föreställa sig att Finland 
går in för samma ståndpunkt. 
För de frigjorda resurserna 
kunde man nu hitta en förnuf-

tig användning. På detta sätt 
skulle Finland ta det första 
lilla steget mot förnyelsebar 
produktion av trafikbränslen 
och samtidigt skulle man sä-
kerställa sockerförsörjningen 
i kristider.

Skördeåret 2006 startar, det 
vet vi nu. MTK/SLC och Su-
cros har kommit överens om 
ett branschavtal för 2006 

och 2007. I höst startar två 
sockerbruk, som förädlar 
finländskt socker för våra fin-
ländska kunders behov.

Vi vill önska alla våra kon-
traktsodlare ett gott sockerår 
2006.

Vesa Kurula
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CAP-stöd
Sockerbetan blir en del av 
gårdsstödet i Finland från 
och med nästa år. Hittills har 
sockerbetan inte fått CAP-
stöd, som helt och hållet fi-
nansierats av EU. När Finland 
valde den blandade model-
len för gårdsstödet fick man 
rätt att betala stöd även för 
sockerbetor. Stödbeloppet 
varierar beroende på stöd-
område (A, B-C1 och C2-C4). 
Områdena motsvarar de om-
råden som EU betalade stöd 
enligt referensskörd. För när-
varande känner man icke till 
hur stort stödet sist och slut-
ligen blir och det påverkas 
av hur många hektar nyröjd 
mark man i vår anmäler som 
CAP-stödareal.

Sockerbetsodlingens stöd
Antti Lavonen, växtodlingsombudsman, MTK rf

Den i slutet av februari god-
kända nya sockerregimen 
medför en ersättning för 
prissänkning, som sätts till 
gårdsstödet.  Finland får av 
EU under fyra år en stegvis 
stigande summa för detta 
ändamål. Stödet fortsätter 
ända till marknadssystemets 
slut år 2014. Nationellt beslöt 
man att betala prissänknings-
ersättningen som en tilläggs-
del till gårdsstödet och som 
börjar sjunka från år 2014, 
liksom de andra tilläggsde-
larna. Grunden utgörs av 
gårdens grundleveransrät-
tigheter (A+B-sockerkvot) 
från år 2005. Stödet uppgår 
år 2006 till 56 €/kvotsocker-
ton.

Den nya sockerlagen och det i år i bruk tagna 
gårdsstödssystemet innebär förändringar också för 
sockerbetsodlingens stödsystem. Det kommer nya 

stödelement i sockerbetsodlingen, det EU-finansierade 
stödet, tilläggsstödet för sockerbetsodlingen och det 

Maximala mängden EU-stöd 
för ersättning för prissänk-
ning

År Största mängd
 (milj. euro) 
2006 8,255 
2007 10,332 
2008 12,409 
2009–2014 13,520 

Förutom detta får Finland rätt 
att betala regionalstöd under 
fyra år 1,281 milj. €/år. Man 
beslöt att detta är en del av 
tilläggsstödet. Regionaltilläg-
get är ungefär 9 €/kvotsock-
erton. Storleken av den hek-
tarvisa tilläggsdelen beror 
på hur stor andel de övriga 
växter har av gårdens hela 
åkerareal. Ju mindre man 

nationellt finansierade sockerbetsstödet. Miljöstödets 
tilläggsdel är hotat från och med nästa år och framåt. 

Miljöstödet och LFA-stödprogrammen förnyas från och 
med 2007.

Man betalar åt sockerbetsodlarna ett helt och hållet 
av EU finansierat stöd, ett delfinansierat LFA-stöd och 

miljöstöd samt ett nationellt stöd.
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odlar andra växter på gården 
desto högre blir tilläggsan-
delen. Tilläggsandelen till-
förs gårdens stödrättigheter i 
år. Tilläggsandelen är en fast 
del av stödrätten. Den kan 
till exempel inte säljas utan 
stödrätt. Stödrätterna med 
tilläggsdelar skall beaktas 
när man gör upp arrendeav-
tal.

Miljöstöd
Förutsättningen att få mil-
jöstöd är ett femårigt miljö-
stödsavtal. Stödet skall vara 
en ersättning för de åtgärder 
som krävs och en ersättning 
för förlorade inkomster. Det 
nuvarande miljöstödet inne-
håller även ett sporrningstil-
lägg. Basmiljöstödet är olika 
stort på växtodlings- och 
husdjursgårdar. Stödet för 
växtodlingsgårdar är 93,34 
€/ha och för husdjursgårdar 
116,89 €/ha. Därtill har man 
kunnat välja en tilläggsåt-
gärd vars värde är 13,46 el-

ler 23,55 €/ha. Åland har sitt 
eget miljöstödssystem.

För den nya programpe-
rioden 2007–2013 bereder 
man ett nytt miljöstödssys-
tem i en arbetsgrupp där 
representanter för många 
intressegrupper sitter. Ar-
betsgruppens förslag till nytt 
miljöstödsprogram har redan 
en gång gått på remissrunda 
men beredningen fortsätter 
ännu under våren. Enligt för-
slaget försvinner skillnaden 
mellan husdjursgård och 
växtodlingsgård ifråga om 
basåtgärderna. Väsentligt för 
sockerbetsodlingen är bl.a. 
att den för närvarande som 
tilläggsåtgärd varande preci-
serade gödslingen planeras 
överföras till att blir en basåt-
gärd. Enligt förslaget skulle 
inte sockerbetan fylla kraven 
på vinterväxttäcke. Mängden 
nationellt och genom EU:s 
landsbygdsförordning möjligt 
stöd har ännu inte fastslagits. 

Därför kan man inte ännu ex-
akt säga hur stora stöden blir. 
Man har dock talat om 50–60 
€/ha för basåtgärderna och 
5–20 €/ha för tilläggsåtgär-
derna. Vilka stödåtgärder 
som kan väljas klarnar under 
våren. I förslaget har man ta-
lat om 0–2 tilläggsåtgärder.

LFA-stöd eller 
kompensationsstöd
Med LFA-stödet kompense-
rar man förluster förorsakade 
av naturförhållandena. Stö-
det har omfattat hela Finland 
från och med 2000. LFA-stö-
det inklusive nationell andel 
kan som mest uppgå till 250 
€/ha. Stödet är graderat en-
ligt stödområdena. Stödet är 
150 €/ha på A-området, på 
B-C1 är det 200 €/ha och på 
C2-C4-områdena 210 €/ha.

Med tanke på den nya pro-
gramperioden 2007–2013 
bereder man även ett nytt 
LFA-stöd. Målsättningen är 
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att bevara stödet som det nu 
är. Man strävar till att hålla 
stödet på nuvarande nivå 
och likaså områdesindel-
ningen. Ifråga om finansie-
ringen gäller samma osäker-
het som för miljöstödet. Mål-
sättningen är att få EU-finan-
siering på samma nivå som 
hittills. Kommissionen bere-
der dock nya kriterier för att 
bevilja LFA-stöd. Dessutom 
kommer kommissionen med 
nya förslag för maximinivåer. 
Kommissionen strävar till att 
få en framställning om de nya 
kriterierna 2008 och de skulle 
sedan träda ikraft 2010.

Nationella stöd
Miljöstödets tilläggsdel kan 
betalas åt sockerbetor på 
A- och B-området, LFA-stö-
dets tilläggsdel i hela landet 
och det nordliga stödet på 
C-området. Den nya socker-
regimen gör det möjligt att 
dessutom betala nationellt 
stöd åt sockerbetorna högst 
350 €/ha.

Miljöstödets tilläggsdel
Det nationella växtodlings-
stödet omvandlades till en 
tilläggsandel till miljöstödet, 
som från och med 2005 och 
framåt kan betalas högst 55 
milj. euro. Växter som berät-
tigar till miljöstödets tilläggs-
del är, förutom sockerbetor, 
spannmål, oljeväxter, pro-
tein- och fibergrödor, stärkel-
sepotatis, vallar och frilands-
grönsaker, äpple och bär. Ifall 
stödsumman för alla till stöd 
berättigade hektarer översti-

ger anslaget på 55 milj. euro, 
så beskärs tilläggsdelarna 
med årliga beslut.

För sockerbetorna kan 
man betala som tilläggs-
del högst 92 % av värdet 
av gårdens miljöstöd (bas-
stöd+tilläggsåtgärd). Sock-
erbetans miljöstöd kan be-
roende på gårdens produk-
tionsinriktning variera mellan 
106,8 och 140,4 €/ha så till-
läggsdelens storlek kan vara 
98,3–129,0 €/ha. En växtod-
lingsgård som valt t.ex. pre-
ciserad gödsling som en till-
läggsåtgärd får som tilläggs-
del till miljöstödet 98,3 €/ha.

För miljöstödets tilläggsdel 
försvinner laglighetsgrun-
den och kopplingen till mil-
jöstödsprogrammet  i nästa 
programperiod. Det är ett 
frågetecken ifall man med 
ett undantagsbeslut kan fort-
sätta med att dela ut stödet 
ännu år 2007 eller ifall man 
skall försöka få det med som 
en del av 141-stödet. Det är 
dock klart att odlingsförut-
sättningarna för sockerbetor 
och andra specialväxter krä-
ver snabba åtgärder vad till-
läggsdelarna beträffar.

LFA-stödets nationella 
tilläggsdel
LFA-tilläggsdelen togs i bruk 
i hela landet år 2005 som 
en del av det stödbeslut 
angående södra Finlands 
nationella stöd som man då 
gjorde med kommissionen. 
LFA-stödets och tilläggsstö-

dets sammanlagda summa 
får inte överskrida i medeltal 
250 €/ha. Tilläggsdelarna är 
dock specificerade på djur- 
och växtodlingsgårdar. Stö-
det är 80 €/ha högre på hus-
djursgårdarna. Basdelen är, 
beroende på stödområde, 20 
eller 25 €/ha. På grund av att 
medeltalsvärdet överskrids 
har man inte kunnat betala 
högsta möjliga summa. Man 
uppskattar basdelen 2006 
på A-, B- och C1-områdena 
till 18,74 €/ha och höjningen 
av stödet till husdjursgårdar-
na med 74,96 €/ha. C2-C4-
stödområdenas basdel är 
uppskattningsvis 23,43 €/ha 
och höjningen för husdjurs-
gårdarna 74,96 €/ha.

Det nordliga stödet
Nordligt stöd betalas åt sock-
erbetorna på C1-C2-områ-
dena för högst 3 750 hektar. 
Den för år 2006 uppskattade 
stödnivån är 185 €/ha nord-
ligt hektarstöd och på C2-
C2n-stödområdet allmänt 
hektarstöd 35 €/ha.

Nationellt sockerbets-
stöd
I den nya sockerlagen får 
Finland rätt att betala natio-
nellt stöd åt sockerbetorna 
högst 350 €/ha. Beslut om 
stödet kommer att fattas årli-
gen i samband med att man 
fattar beslut om de andra stö-
den. För stöden år 2006 gör 
man ett separat beslut sen 
när man kommit överens om 
branschavtalet.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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Våra åkrars dåliga produktionsförmåga kan  
anses vara det största problemet i den fin-
ländska sockerbetsodlingen idag. Vi är 
tvungna att satsa nästan lika mycket produk-
tionsinsatser för vår lilla skörd som man gör 
på de förmånligare odlingsområdena och då 
blir produktionskostnaderna klart högre än i 
våra konkurrentländer.

En överlevnadsstrategi för den finländska 
sockerproduktionen kunde vara att anpassa 

Är ESA-metoden lösningen 
på sockerbetsodlingens 

lönsamhetsproblem?
Matti Erjala & Nils Lindroos, CfS

sig till våra odlingsförhållanden så att vi märk-
bart kunde sänka våra produktionskostna-
der. Vi är kanske tvungna till detta på grund 
av förändrad verksamhetsmiljö, där fortsätt-
ningsvis höga produktionskostnader är en 
börda på de minskande intäkterna. Finns det 
en väg ut ur detta dilemma? Skulle vi kunna 
säga att det finns ett flertal olika alternativ för 
detta? Ett beaktansvärt alternativ kunde ESA-
metoden, med vilken man får kontroll över 
de dyra produktionsinsatserna, vara. Idén till 

Det är mycket möjligt att man med hjälp av ESA-metoden i 
framtiden kan förbättra lönsamheten i sockerbetsodlingen på ett 

mera miljövänligt sätt än hittills.

Med ESA-metoden är man tvungen att lite pruta på skördemängden 
men på kostnadssidan blir det så mycket inbesparingar att det lönar 

sig att övergå till ESA-metoden.

ESA-metoden påverkas inte av prisförhållandena 
(produktionsinsatser/sockerbeta). Nyttan av metoden kan minska 

ifall insatserna blir billigare. Ifråga om växtskyddsmedel syns redan 
de första tecknen på detta.
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ESA-metoden kläckte redan för flere år se-
dan jordbrukaren Esa Ruohola från Kjulo. 
Grundtanken är att optimera de grundläg-
gande odlingsfaktorerna när förhållandet 
mellan insats och avkastning förändras. 
På initiativ av Esa Ruohola började Centra-
len för Sockerbetsforskning att undersöka 
metoden 2003. Det är fråga om ett mycket 
krävande forskningsområde. Vi har va-
rit mycket medvetna om att det skulle ha 
krävts en försöksmodell av s.k. faktortyp. 
Tyvärr hade vi inte möjlighet till det och 
därför gick vi in för en lätt och praktisk 
försöksmodell. Hittills har man under åren 
2003–2004 i fyra fältförsök jämfört de nuva-
rande odlingsmetoderna med ESA-metoden.

1. Nuvarande metod
Radavstånd 47,5 cm
Fröavstånd 15,0 cm
Gödsling enligt försöksrutans behov 1) x kg/ha (placeringsgödsel).
Växtskydd enligt försöksrutans behov (bredsprutning)
Ingen hackning
Upptagning med enradig maskin

1)   x år 2003 Sockerbets Y2 (N16-P4-K5-Na6) 700 kg/ha (Pojogård)
1)   x år 2004 Sockerbets Y2 (N16-P4-K5-Na6) 700 kg/ha (Pyyntalo)
1)   x år 2005 Vall NK2 (N20-P0-K7-Na4) 500 kg/ha (Räpi)
1)   x år 2005 Sockerbets NK (N18-P0-K6-Na6) 670 kg/ha (Taamarla)

2. ESA-metoden
Radavstånd 95,0 cm
Fröavstånd 15,0 cm
Gödsling enligt provrutans behov 2) y kg/ha (placeringsgödsel)
Växtskydd enligt försöksrutans behov (radsprutning på ca 25 cm:s bredd)
Radmellanrummen hålls rena genom hackning
Upptagning med enradig maskin.
 2) y=((x kg/ha)/2)*0,80= 280,0 kg/ha Sockerbets Y2 (Pojo gård) 
 2) y=((x kg/ha)/2)*0,70= 245,0 kg/ha Sockerbets Y2 (Pyyntalo)
 2) y=((x kg/ha)/2)*0,75= 187,5 kg/ha Vall NK2 (Räpi)   
 2) y=((x kg/ha)/2)*0,70= 235,0 kg/ha Sockerbets NK1 (Taamarla) 

Försöksplatserna är på lerjord med god skör-
depotential. Målsättningen var att placera för-
söken på torkkänsliga jordarter vilket kanske 
bäst skulle ha gynnat ESA-metoden. Av prak-
tiska orsaker har vi varit tvungna att placera 
tre försök på s.k. ”feta lerjordar”. Endast för-

söket i Taamarla 2005 placerades på en tork-
känslig lerjord men under sommaren regnade 
det alltid vid rätt tid, så åkerns torkkänslighet 
inverkade inte på ifrågavarande försöksplats. 
Försöksplatserna var, vad bördigheten beträf-
far, i utmärkt skick.

 Bjärnå Bjärnå Särkisalo Kjulo
 Pojog. Pyyntalo Taamarla Räpi
 2003 2004 2005 2005
Förfrukt Sb Sb Sb Sb
Jordart MjL MoL GL Mj
Mullhalt m m m mr
pH 7,32 7,40 6,95 7,40
P mg/l 81 15 38 18
K mg/l 151 180 246 105
Na mg/l 31 55 72 30
Mg mg/l 118 411 172 144
Ca mg/l 4360 6650 5875 9160
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Enligt försöksresultaten hade odlingsmeto-
derna inverkan på skörden men inte nämn-
värt på sockerbetans kvalitet. Planttätheten 
och gödslingen var uppenbarligen riktig ef-
tersom kvaliteten i båda försöken var nästan 
densamma. Mängdmässigt gav ESA-meto-
den ett resultat som var signifikant sämre än 
med nuvarande metod – dock inte så mycket 
som man kanske hade väntat:

De ekonomiska beräkningarna gjordes på 
basen av resultaten från Pentti Hoikkalas ar-
betstidsundersökning. I följande tabeller jäm-
förs metodernas lönsamhet. Som grund lig-
ger medeltalet för försöksseriens fyra försök. 
I tabellerna har man använt tre olika socker-
betspriser beroende på EU:s sockerreform 
(2005, 2006 och 2009). Man har antagit att 
produktionsmedlens priser hålls desamma 
under hela försöksperioden (2005–2009).

Rotskörd  tn/ha Nuvarande ESA
Pojogård 2003 46,3 35,8
Pyyntalo 2004 47,3 39,2
Taamarla 2005 54,1 45,2
Räpi 2005 45,9 39,8

Medeltal 2003-2005 48,4 40,0
Rel. tal  100 83

Socker-%
Pojogård 2003 18,15 17,88
Pyyntalo 2004 17,23 17,15
Taamarla 2005 17,53 17,68
Räpi 2005 13,83 13,61

I medeltal 2003-2004 16,68 16,58
Rel. tal  100 99

Utbytes-%
Pojogård 2003      85,6  84,9
Pyyntalo   2004      85,6 85,0
Taamarla  2005      86,4   86,6
Räpi    2005      74,0   72,3

Medeltal  2003–2005 82,9 82,2
Rel. tal          100   99

År 2005 Nuvarande ESA
Inkomster 2442,2 2003,1
Harvsådd 110,0 98,6
Frö 252,1 126,1
Gödsel 153,3·  56,4
Växtskydd 229,2 137,0
Hackning·  17,2 · 51,5
Upptagn.kostn. 277,0 160,7
Kostn. sammanl. 1038,8  630,3

Täckn.bidrag €/ha 1403,4 1372,8
Rel. tal 100 98

Räknat på prisnivån 2005 ger den nuvaran-
de odlingsmetoden ett lite bättre täcknings-
bidrag än ESA-metoden (1403,4-1372,8= 
+30,6 €/ha).

År 2006 Nuvarande ESA
Inkomster €/ha 1744,4 1430,1
Utgifter sammanl. 1038,8   630,3
Täckn.bidrag €/ha   705,6   799,8
Rel. tal 100 113

Med 2006 års priser ger ESA-metoden redan 
ett bättre täckningsbidrag än nuvarande me-
tod (799,8-705,6 = +94,2 €/ha)

År 2009 Nuvarande ESA
Inkomster €/ha 1405,4 1152,4
Kostn. sammanl. 1038,8  630,3
Täckn.bidrag €/ha    366,6  522,1
Rel. tal 100 142

Med 2009 års prisnivå ger ESA-metoden re-
dan ett betydligt bättre täckningsbidrag än 
med nuvarande odlingsmetoder (522,1-366,6 
= +155,5 €/ha).

Flere fördelar med ESA-metoden
Det fanns i medeltal 102 900 stycken upptag-
ningsdugliga betor (diameter > 4 cm) med 
nuvarande odlingsmetod och med ESA-me-
toden 54 800 st/ha. Storleken på sockerbe-
torna var med nuvarande metoder i medeltal 
på rutorna 470 g och med ESA-metoden 730 
g/beta.

En tilläggsfördel med ESA-metoden kan vara 
att det enligt tidigare undersökningar har visat 
sig att det kommer mindre mylla till sockerbru-
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ket med stora sockerbetor än med små. Detta 
kan vara en mycket viktig faktor i framtiden 
när transportsträckorna blir längre. En större 
beta är också bättre ur brukets synpunkt än 
en liten.

I ovan presenterade täckningsbidragsbe-
räkningar skulle ESA-metoden ytterligare ha 
förbättrat sin ställning ifall man hade beaktat 
fraktkostnaderna.

Gödslingens kantverkan
Enligt försöksresultaten måste man beakta 
radavståndet och den s.k. kanteffekten när 
man planerar en radvis placeringsgödsling. 
När radavståndet är 47,5 cm är gödslings-
rekommendationen densamma som i nuva-
rande system. Ifall man övergår till ett glesare 
radavstånd så måste gödslingen minskas en-
ligt exempel 2.

När försöken planerades beaktade man den 
s.k. kanteffektkomponenten, som i försöksle-
den syns som faktorerna 0,8, 0,7, 0,75 och 
0,7. Man eftersträvade att välja en sådan kan-
teffekt att båda metoderna gav sockerbetor 
av nästan samma kvalitet (socker-% och ut-
bytes-%). I belysningen av medeltalsresulta-
ten lyckades gödslingsplaneringen, vad kan-
teffekten beträffar, bra för båda odlingsmeto-
derna producerade kvalitetsmässigt nästan 
lika bra sockerbetor.

På basen av försöksresultaten kan man dela 
in gödslingsplaneringen i två avdelningar, 
radavståndskomponenten och kanteffekts-
komponenten. Matematiskt görs gödslings-
planeringen enligt följande matematiska for-
mel:

Exempel 1.
Radavstånd 47,5 cm (i formeln = r)
Gödslingsbehov 700 kg/ha ( i formeln = x)

((1000000/r)/21052,6)*x+((30-0,63*r)/
100)*(x/2)=700 kg/ha
<—radavståndskomponent—><—-kantef-
fektskomponent—>

Exempel 2.
Radavstånd 75,0 cm ((i formeln = r)
Gödslingsbehov 700 kg/ha ( i formeln = x)

((1000000/r)/21052,6)*x+((30-0,63*r)/
100)*(x/2)=383 kg/ha

Försöksresultaten ger vid handen att kant-
verkan varierar för de olika näringsämnena. 
I detta sammanhang har alla näringsämnen 
behandlats med samma formel. I framtiden  
när man fått mera erfarenhet så kan man 
kanske räkna ut för varje näringsämne (kvä-
ve, fosfor, kalium och natrium) en egen kant-
effektskomponent.n
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Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet (JSM) skickade 
senaste år åt odlarna häftet 
Odlingssätt och miljövillkor 
där det i kapitel 3 föreskrivna 
verksamhetskrav nämns bl.a. 
om EU:s grundvattendirektiv 
(80/86, artikel 4 och 5). Det 
förpliktigar odlarna att skyd-
da grundvattnet från att för-
störas av vissa skadliga pre-
parat. Det allmänna ansva-
ret för att bestämmelserna 
efterföljs och övervakas har 
kommunernas miljömyndig-
heter och de regionala mil-
jöcentralerna. Tvärvillkoren 
övervakas av TE-centralens 
landsbygdsavdelningar.

I samband med övervakning-
ar senaste sommar kunde 
man notera, enligt uppgif-

ter från JSM, tio avvikelser 
från användningsdirektiven 
för bekämpningsmedel på 
grundvattenområde som 
klassas som allvarliga. Gran-
skarna koncentrerade sig ifjol 
närmast på att anmärka på 
felanvändningen av bekämp-
ningsmedel. I år kommer det 
att bli påföljder för felaktig 
användning. Aktuell informa-
tion om begränsningarna för 
olika preparat hittar man på 
Kontrollcentralens för växtpro-
duktion (KTTK) Internetsidor 
(www.kttk.fi). Grundvattenom-
rådenas växtskydd behandlas 
ytterligare i en särskild artikel.

Bekämpning av skade-
djur och rotbrand
I behandlingen av socker-
betsfrö har det inte i år skett 

stora förändringar. Ifall man 
använt Gaucho-frö på något 
skifte tre år i följd, så lönar 
det sig att byta ut det till Crui-
ser-frö under följande fyra år 
ifall man fortsätter med sock-
erbetsodlingen på skiftet.

Man har erbjudit odlarna små 
mängder Cruiser-Force -frö, 
som lämpar sig på skiften 
som drabbats av marklevan-
de skadedjur (hoppstjärtar, 
dvärgfotingar och tusen-
fotingar). Oftast uppträder 
de marklevande skadedju-
ren rikligare efter spannmål 
ifall halmen lämnats kvar på 
åkern. Gaucho och Cruiser 
ger ett hyggligt skydd mot 
marklevande skadedjur men 
Force-tillägget (teflutrin) för-
bättrar märkbart preparatens 

Växtskyddet sommaren 2006
Liisa Eronen, CfS

Sockerbetsodlingen upplever som bäst kanske sin historias 
värsta kris. Odlingens fortbestånd och lönsamhet har varit hotade. 

Strängare miljökrav har satt hårda begränsningar på de gårdar 
som inte har så mycket åker som är lämplig för sockerbetsodling. 
Nästa år kan man analysera användningen av bekämpningsmedel 
ur ett bredare perspektiv men i år koncentreras analysen närmast 

till de krav som tvärvillkoren i miljöstödet ställer.

Rotbrand
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effekt mot de marklevande 
skadedjuren. Ifall plantorna 
på vissa skiften bara försvin-
ner om våren så kan orsaken 
ligga i markskadedjur. Det lö-
nar sig att testa Cruiser-For-
ce behandlat frö på dessa 
skiften.

fenmedifam (320 g/l) och Po-
wertwin är en blandning av 
fenmedifam och etofumesat 
(200+200 g/l). I år i mars fick 
Metafol 700 SC försäljnings-
tillstånd och det innehåller 
metamitron 700 g per liter. 
Det kan jämföras med Goltix 
700 SC.

Kemira GrowHow har på sina 
hemsidor marknadsfört Juu-
rikkaan rikkaneste 101 och 
102, som är parallellpreparat. 
Juurikkaan Rikkaneste 101 
innehåller fenmedifam (160 
g/l) och kan jämföras med 
Betasana 2000. Juurikkaan 
Rikkaneste 102 innehåller 
etofumesat och enligt Kemira 
är det ett parallellpreparat till 
Tramat 500 SC.

Dvärgfoting
Bild: Pests, Diseases and 
Disorders of Sugar Beet.

Hoppstjärt och skador som den åstadkommit 
på groende frön.
Bild: Broom's Barn experimental Station, England

I Cruiser-Force -fröet har 
man ersatt TMTD (tiram) i 
bekämpningen av rotbrand 
med preparatet Maxim Tech 
vars verksamma substans 
heter fludioxonil. Fludioxonil 
är inte lika effektiv i början av 
rotbrandens utveckling som 
tiram i Tachigaren-kombina-
tionen men enligt tillverka-

ren bekämpar den svampen 
Rhizoctonia solani, som ger 
upphov till rotbrand.

Nya preparat i ogräsbe-
kämpningen
I slutet av förra året godkän-
des två nya ogräspreparat, 
Medifam 320 SC och Po-
wertwin. Medifam är en stark 
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goda, hög relativ luftfukt, 
lämplig temperatur och ogrä-
sen på hjärtbladsstadium. 
Preparatmängderna för nor-
mala förhållanden hittar man 
mitt i ”gaffeln”. I torra, liksom 
i svala och kalla förhållanden 
behövs de största preparat- 
och oljemängderna. Bruks-
mängderna måste alltid an-
passas till hur torrt det är och 
till ogräsens storlek, ju större 
ogräs desto mera preparat.

I tabell 1 och 2 ingår ännu 
inte Medifam 320 SC.  Bruks-
mängden på lätta mineraljor-
dar är i den första besprut-
ningen 0,8–1,0 liter och i den 
andra och tredje 1,0–1,2 liter 
per hektar. På ler- och mulljor-
dar behövs Medifam 1,0–1,2 
liter i den första besprut-
ningen och 1,2–1,5 liter per 
hektar i den andra och tredje 
besprutningen. Tillsammans 
med Medifam måste man an-
vända Power-olja och mäng-
derna är 05–1,5–(2,0) liter 
per hektar, beroende på jord-
art och miljöförhållanden.

Större mängder etofumesat 
behövs redan i den första 
besprutningen på fält med 
mycket måra, trampgräs och 
åkervinda. På dessa fält pas-
sar Progress- och Powertwin-
programmens större bruks-
mängder bäst. För Tramat 
500 SC och Juurikkaan Rik-
kaneste 101 skulle det behö-
vas större mängder än vad 
som finns angivet på försälj-
ningsetiketterna. Det lönar 
sig inte att späda ut Betanal 
Progress på dessa fält i den 
första besprutningen. Ifall det 
finns mycket lergräs behövs 
största mängder av Betanal, 
Betasana, Juurikkaan Rikka-

I tabell 1–6 används betäck-
ningen MET om metamitron-
preparaten (Goltix, Goltix 
700 SC, KVK-meta, META 
och Metafol 700 SC) och för-
kortningen FEN för Betanal 
SC, Betasana 2000 och Juu-
rikkaan Rikkaneste 101 och i 
tabell 1 förkortningen EFU för 
etofumesat-preparaten (Tra-
mat 500 SC, Juurikkaan Rik-
kaneste 102).

Besprutningsprogrammen 
– ettåriga fröogräs
De nya preparaten har inte 
gett upphov till stora föränd-
ringar i sprutprogrammen. 
För de ettåriga ogräsens del 
(de s.k. vanliga ogräsen) görs 
den första besprutningen när 
största delen av ogräsen är 
på hjärtbladsstadiet. Den 

andra besprutningen infaller 
7–12/14 dygn efter den första 
ogräsbesprutningen och den 
tredje sprutomgången görs 
när följande ogräsgeneration 
är på hjärtbladsstadiet.

I tabell 1 och 2 finns tank-
blandningar gjorda med 
preparat med endast en 
verksam substans. Betanal 
Progress SE är bas i bland-
ningarna i tabell 3 och 4. Po-
wertwin presenteras i tabel-
lerna 5 och 6.

I tabellerna ger man i allmän-
het de yttersta gränserna för 
bruksmängderna. Ifall man 
använder mindre preparat-
mängder vid besprutning-
arna skall förhållandena för 
bekämpning vara mycket 
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neste 101 och Medifam 320 
SC.

I tabell 3 och 4 ges bruks-
mängderna för både Beta-
nal Progress SE och fenme-
difam (Betanal SC/Betasana 
2000/Juurikkaan Rikkaneste 
101). Ifall det inte förekommer 
måror, trampgräs, åkervinda 
och pilört i åkerns ogräsflora, 
så kan Betanal Progress SE 
”spädas ut” med fenme-
difam. Den sammanlagda 
mängden Betanal Progress 
SE och fenmedifam på grova 
mineraljordar skulle inte få 
överstiga 2,0 liter i den första 
besprutningen och inte 2,5 l/
ha i den andra och tredje, ifall 
inte ogräsfloran det kräver 
(stora ogräs, torra förhållan-
den). På ler- och mulljordar 
är motsvarande mängd Pro-
gress och fenmedifam i den 
första besprutningen 2,5 liter 
och i den andra och tredje 
besprutningen 3,0 liter per 
hektar. Ifall man av någon or-
sak är tvungen att använda 
större mängder än ovan an-
givna är det skäl att notera i 
skifteskortet att man använt 
större mängder preparat 
(t.ex. försenad besprutning, 
dålig effekt vid föregående 
besprutning – stora ogräs).

Metamitron som är verk-
sam substans i Goltix, KVK-
meta, META och Metafol, är 
i huvudsak markverkande. 
Det fungerar bra i fuktiga 
förhållanden. Ifall man inte 
använder Safari i den första 
besprutningen så rekom-
menderar man metamitron 
1,5 liter eller kilo per hektar. 
På mulljordar behövs det 
(1,5)–2,0 liter eller kilogram 
per hektar. Vårfukten är ofta 

kvar i marken vid den första 
besprutningen och då borde 
man ännu få rätt bra effekt 
med metamitron. Undanta-
get är bara en exceptionellt 
torr början på växtperioden 
då det är skäl att genast an-
vända Safari-program i den 
första besprutningen. Ifall 
ogräsens utvecklingsstadier 
varierar mycket vid den för-
sta besprutningen är det skäl 
att använda lite större prepa-
ratmängder.

Ett metamitron-program utan 
Safari lämnar ofta kvar åker-
kamomillplantor, som är för 
stora för att sedan kunna 

behandlas med Safari vid föl-
jande sprutning. I sådana fall 
lönar det sig att komplettera 
Safari (30 g/ha) med en liten 
mängd Matrigon (0,3 l/ha). 
Ifall det förekommit mycket 
åkerkamomill på fälten under 
tidigare år så lönar det sig att 
direkt ta Safari-programmet 
redan vid den första besprut-
ningen.

När man använder Safari 
måste man komma ihåg att 
det skall användas åtminsto-
ne i två på varandra följande 
sprutningar, annars repar sig 
ogräsen och de är sedan 
mycket svåra att senare be-



18 - Betfältet 2/2006

kämpa. Ogräspreparaten be-
läggs med s.k. användnings-
tak an efter som de registre-
ras på nytt. Man får använda 
Metafol 700 SC högst 6 l/ha 
och år. Samma begränsning 
gäller Betasana 2000. Ifrå-
gavarande anmärkning finns 
i försäljningsförpackningar-
nas bruksanvisningar.

Bekämpning av kvick-
rot, åkertistel och fet-
tistel samt skadedjurs-
bekämpningar
Kvickrot, åkertistel och fet-
tistel bekämpas lika som tidi-
gare. För att bekämpa dessa 
ogräs finns inga nya prepa-
rat.

För skadedjursbekämpning-
en håller Kemira GrowHow 
på att lansera ett preparat, 
som heter Cyperkill och som 
tillsvidare inte undersökts i 
sockerbetsförsök. Övriga på 
sockerbetor använda prepa-
rat är desamma som senaste 
år och det har heller inte kom-
mit några förändringar ifråga 
om bruksmängder och -sätt.

Hushållsvatten, skydds-
remsor, -zoner och 
avstånd till vattendrag
Ifråga om hushållsvatten 
(brunnar, källor) likasom 
skyddsremsor och vatten-
dragsavstånd gäller samma 
regler som senaste år.

Vattendragsavstånden vari-
erar beroende på preparat 
från 10 till 25 meter. De tank-
blandningar som används för 
att bekämpa fröogräs inne-
håller nästan alltid fenmedi-
fam vars vattendragsavstånd 
är 25 meter. Detta leder till 
att tankblandningar inte kan 
sprutas närmare vattendrag 
än 25 meter. Kvickrotspre-
paraten Agil, Targa och Fu-
silade Max hör till ”25 meters 
gruppen” liksom alla skade-
djursbekämpningsmedel. 
Begränsningarna kan kon-
trolleras i bruksanvisningen 
som finns på försäljningsför-
packningen under punkten 
Förhindrande av miljöskador.

Skyddszonen kring brunnar 
och källor är 30–100 meter 
och gäller alla ogräspreparat, 
endast Safari, Agil 100 EC 
och Targa Super 5 SC är yt-
terom begränsningen. Ifråga 
om begränsningarna för ska-
dedjursbesprutningar nämns 
inte Fastac 50, Karate 2,4 
WG, Sumi Alfa 5 FW och inte 
heller Kestac 50 i förpack-
ningstexterna. Däremot hör 
alla dimetoat-preparat (t.ex. 
R-dimetoat BASF, Roxion, 
Danadim) till dem som har 
begränsningar, liksom Decis 
25 EC. Man rekommenderar 
en skyddszon kring brunnar 
och källor ifall man använder 
Gaucho- och Cruiser-frö.

Man kan sålunda odla sock-
erbetor på skyddszonen kring 
brunnar och källor men man 
måste bekämpa ogräsen med 
undantag för kvickrot meka-
niskt genom rensning eller 
hackning.

Myndigheterna har tillsvidare 
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inte gett en klar definition på 
skyddszonens storlek (30–
100 m). Finlands miljöcentral 
uppmanar en att ta kontakt 
med den lokala miljömyndig-
heten ifall man på gårdsnivå 
vill fastställa skyddszonerna.

Det är skäl för dem som har 
arrendejordar i odling att 
ta reda på var vattentag för 
hushållsvatten finns på eller i 
närheten av dessa åkrar. Alla 
begränsningar gäller även 
för dessa åkrar.

Internet-information
De aktuella växtskyddsrå-
den kommer att uppdateras 
under sommaren så att de 
motsvarar de verkliga förhål-
landena på CfS:s hemsida 
www.sjt.fi/aktuellt.htm.n
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På grundvattenområde I och 
II är bland de preparat som 
används i sockerbetor alla 
metamitron-preparat (Goltix, 
KVK-Meta, Meta och Metafol 
700 SC) helt förbjudna och 
bland kvickrotspreparaten 
Fusilade Max och Focus Ul-
tra samt för skadedjur alla 
dimetoater (R-dimetoat, Da-
nadim, Roxion).
 
Man rekommenderar inte 
användningen av Safari på 
grundvattenområde I och II 
men användningen är inte 
förbjuden. Detsamma gäller 
Cruiser- och Gaucho-betat 
frö samt Decis 25 EC skade-
djursmedel.

För att bekämpa kvickrot kan 
man använda Agil 100 EC el-
ler Targa Super 5 SC och för 
skadedjursbekämpningen 
Karate, Fastac eller Sumi 
Alfa.

Begränsad användning
För fenmedifam, desmedifam 
och etofumesat gäller be-
gränsad användning. Dessa 

verksamma substanser finns 
i följande preparat: Betanal 
SC, Betasana 2000, Medi-
fam 320 SC, Juurikkaan Rik-
kaneste 101, Tramat 500 SC, 
Juurikkaan Rikkaneste 102, 
Betanal Progress SE och Po-
wertwin.

Begränsningarna delar 
grundvattenområdena I och 
II i två klasser:

I. Ifall alvens jordart är finmo 
eller ännu finare (mjäla, ler 
eller mulljord) och åkrarna 
är täckdikade, så kan förut 
nämnda preparat vid behov 
användas varje år med mins-
ta möjliga bruksmängd.

II. Ifall alvens jordart är finmo 
eller en grövre jordart så kan 
förut nämnda preparat an-
vändas vid behov vartannat 
år med minsta möjliga bruks-
mängd och besprutningarna 
kan göras över hela ytan. Mo, 
sand eller morän är sådana 
jordarter. Ifall man på ifrå-
gavarande åkrar odlar sock-
erbetor varje år, så måste 

man använda radsprutning 
och minsta möjliga dosering. 
Även dessa åkrar måste vara 
täckdikade. Med tanke på 
svåra ogräsproblem skulle 
det vara bäst att ta i bruk 
växtföljd på dessa fält, ifall 
det bara är möjligt. 

Den i begränsningen nämn-
da minsta möjliga dosering-
en definierades av KTTK som 
minsta möjliga mängd med 
beaktande av rådande för-
hållanden och ogräsfloran. 
På så sätt skulle inte minsta 
möjliga mängd alltid vara 
densamma som den minsta 
på etiketten nämnda bruks-
mängden, t.ex. vid sen be-
sprutning eller om ogräsen 
är stora eller om ogräsfloran 
är svårbekämpad och kräver 
större doser (t.ex. trampgräs 
och måra).

Växtskyddet på 
grundvattenområde I och II

Liisa Eronen, CfS

Grundvattenområde I och II hör till de områden, 
som man tar eller i nära framtiden kommer att ta 
bruksvatten till bostadscentra. Det är därför skäl 
att på dessa områden begränsa användningen 

av sådana verksamma substanser, som kan 
vandra ner till grundvattnet. I samband med 
EU-granskningarna kommer man även att gå 

igenom användningen av växtskyddsmedel på 
ifrågavarande områden.
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I begränsningarna nämns 
alvens jordart och det är skäl 
att analysera den ifall den inte 
bestämts tidigare. Ifall jordar-
ten under plöjningsdjup (40–
100 cm) är morän, finmo eller 
en grövre jordart så anses 
jordarten vara genomsläpp-
lig och då är man tvungen att 
följa begränsningarna i punkt 
II. Ifall jordarten är mjäla, lera 
eller mulljord så följer man 
begränsningarna i punkt I. 
Matjordlagrets jordart har 
ingen betydelse på klassifi-
ceringen.

Bekämpning av ogräs
De tankblandningar, som 
baserar sig på preparat med 
bara en verksam substans, 
presenteras i tabell 1, Beta-
nal Progress SE i tabell 2 och 
Powertwin i tabell 3.  I tabell 1 
och 2 använder man förkort-
ningen FEN för Betanal SC, 
Betasana 2000 och Juurik-
kaan Rikkaneste 101 och i ta-
bell 1 benämns preparatenT-
ramat 500 SC och Juurikkaan 
Rikkaneste 102 EFU.

Preparatmängderna i tabel-
lerna förutsätter att ogräsen 
i huvudsak är på hjärtblads-
stadiet när bekämpningarna 
utförs för första gången. Ti-
den mellan första och andra 
besprutning är 7-12 dygn 
beroende på förhållandena. 
Den tredje besprutningen 
görs när de ogräs som grott 
senare är på hjärtbladssta-
diet. Olja som förbättrar ef-
fekten måste utnyttjas så ef-
fektivt som möjligt framförallt 
i den första besprutningen, 
där ogräsens utvecklingssta-
dier kan variera rätt mycket. 
Speciell uppmärksamhet 
måste fästas vid måror, 

trampgräs och bindor, för vil-
ka ett Progress- och Powert-
win-program passar bäst. På 
dessa fält bör man använda 
största möjliga mängder av 
Progress och Powertwin.

Man måste kontrollera bruks-
anvisningarna och de in-
struktioner som där ges vad 
antalet besprutningar be-
träffar. Ettåriga fröogräs (de 
s.k. vanliga ogräsen) kan 
bekämpas antingen med två 
eller tre besprutningar. Där-
emot ger inte de nuvarande 
kraven möjlighet till en kom-
pletterande besprutning ifall 
den inte motsvarar den tredje 
besprutningen. Märk även 
de s.k. användningstaken 
för vissa bekämpningsme-
del. T.ex. Goltix 700 SC och 

Metafol 700 SC får användas 
högst 6 l/ha och år. Samma 
begränsning gäller Betasana 
2000. Ifrågavarande anmärk-
ning finns i bruksanvisning-
arna på försäljningsförpack-
ningarna.

En lyckad besprutning på 
grundvattenområde kräver 
att besprutningarna görs 
exakt på rätt tid och isynner-
het under torra förhållanden 
genom att utnyttja de bästa 
sprutvädersförhållandena 
(morgonbesprutning). Man 
är tvungen att mekaniskt 
behandla de ogräs som blir 
kvar, för det är inte tillåtet 
att använda stora preparat-
mängder på grundvattenom-
råden.
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Försenade besprutning-
ar och problemogräs
Ifall man försenar sig vid 
ogräsbesprutningen och 
man blir tvungen att bekäm-
pa stora ogräs, är det ound-
vikligt att använda de största 
rekommenderade mäng-
derna. Samma situation kan 
råda ifall ogräsen grott i torra 
förhållanden. Ifall det finns 
trampgräs och/eller måra så 
är man tvungen att använda 
etofumesat-preparat (EFU) 
liksom Progress och Power-
twin enligt tabellernas största 
värden. De mindre preparat-
mängderna räcker inte till att 
bekämpa dessa ogräs.

Ifall odlaren är tvungen att av-
vika från största rekommen-
derade bruksmängd är det 
skäl att anteckna orsakerna 
i skifteskortet. Det kan vara 
svårt att i efterhand bevisa att 
det har varit torra förhållan-
den ifall granskningarna görs 
i augusti och besprutningar-
na gjorts i maj–juni. Anteck-
ningar om temperaturer och 
regnmängder kan vara ett 
bra hjälpmedel även i övrigt 
för att följa med groningsför-
hållandena under plantskjut-
ningen. Samtidigt fungerar 
anteckningarna som doku-
ment över sprutningsförhål-
landena.

Medifam 320 SC
Medifam 320 SC är ett nytt, 
starkt fenmedifam (320 g/l) 
som undersökts noggrant 
bara i rutförsök. Preparatets 
användning är bundet till Po-
wer-oljan. Medifam 320 SC 
behöver en lite större mängd 
olja än Betanal SC. Hur Medi-
fam 320 SC beter sig i torra 
förhållanden är ännu outrett.
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Ifall man i besprutningarna 
i tabell 1 använder Medifam 
320 SC är mängderna på 
lätta alvjordarter i den första 
besprutningen 0,8–1,0 liter 
och i den andra och tredje 
1,0–1,2 liter per hektar. Ifall 
alvjordarten är lera eller 
mulljord så kan man använda 
Medifam i den första besprut-
ningen 1,0–1,2 liter och i den 
andra och tredje 1,2–1,5 liter 
per hektar. Tillsammans med 
Medifam använder man Po-
wer-olja, vars mängd varierar 
mellan 0,5 och 2,0 liter per 
hektar, beroende på jordarter 
och miljöförhållanden.

Mekanisk bekämpning
Behovet av att hacka och ren-
sa kommer uppenbarligen att 
öka på grundvattenområde I 
och II för de preparatmäng-
der, som används ger inte en 
tillräcklig effekt på alla pro-
blemogräs. Trampgräs, och i 
torra förhållanden även svin-
målla, kan bli ett problem.

Ifall man besprutar tre gång-
er är det möjligt att hacka 
mellan andra och tredje be-
sprutningen och då är inte de 
ogräs som blivit kvar efter de 
tidigare besprutningarna för 
stora för mekanisk bekämp-
ning.

Dricksvattenkällor och 
skyddsremsor
Brunnar, källor och skydds-
remsor berörs av samma 
begränsningar som andra 
odlingsområden med beak-
tande av grundvattenområde 
I och II. Också arrendatorer 
skall utreda vilka brunnar 
och källor, som det finns på 
arrendeåkrarna eller i deras 
närhet.n

Det fanns allt som allt fem 
metamitron-preparat i be-
kämpningsmedelsregistret 
i mars 2006. Goltix 70 WG 
(granulat), Goltix 700 SC, 
KVK-Meta och META är Makt-
hesim-Aganis produkter. Den 
verksamma substansen (me-
tamitron) är ursprungligen 
europeisk. Metafol 700 SC 
tillverkas av United Phospho-

Metafol 700 SC
Liisa Eronen, CfS

rus Ltd i England och impor-
tören är Hankkija-Lantbruk. 
Den verksamma substansen 
i Metafol kommer från Indien.

Metafol 700 SC innehåller 
metamitron 700 g per liter 
eller samma mängd som i 
Goltix 700 SC, KVK-Meta och 
META. Preparatet är ett SC-
formulat, där den verksamma 

Metamitron är ett av de mest centrala verksamma substanserna i 
ogräsbekämpningen. Det första preparatet, som innehöll detta, är 
Bayers granulerade Goltix, som registrerades i Finland den 22.3 

1978. Granulerade Goltix är senare på sockerbetsgårdarna till stor 
del ersatt av Goltix 700 SC i vätskeform. Den sista nykomlingen i 

metamitron-serien är Metafol 700 SC, som fick försäljningstillstånd i 
mars 2006.

substansen uppträder som 
små partiklar i blandningen. 
Motsvarande formulat har 
Goltix 700 SC, KVK-Meta och 
META.

Fältförsök
Första formen av Metafol 
var med i CfS:s fältförsök 
år 1997. Då var dess kod 
AD 596 och halten verksam 
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substans mindre än i Meta-
fol 700 SC. Därpå följde en 
liten paus i undersökning-
arna men preparatet togs på 
nytt med i CfS:s fältförsök år 
2000. Då var namnet Metafol 
och halten verksam substans 
700 gram per liter.

I fältförsök undersöktes Me-
tafol med bruksmängderna 
0,5, 1,0 och 2,0 liter per hek-
tar. Man jämförde med Gol-
tix 700 SC (1,0 l/ha). Övriga 
preparat i tankblandningen 
var Betasana 2000 (1,5 l/ha) 
och Ethofol (0,2 l/ha). Prepa-
ratmängderna var desamma 
i alla tre besprutningar. Etho-
fol motsvarar Tramat 500 SC 
och innehåller etofumesat 
500 g per liter. Ethofol är inte 
tillsvidare registrerat i Finland 
men används i Danmark.

I tankblandningarna använde 
man Renol-olja som tillsats-
medel. I första besprutningen 
använde man 0,8 liter, i den 
andra 0,5 liter och i den tred-
je 0,3 liter per hektar. I Räpi 
använde man 0,5 liter även 
i den tredje besprutningen. 
Övriga försöksplaster var 
Kärkkä i Salo och Laurila för-
söksgård i Janakkala.

Mängden ogräs i början av 
juli 2000
Ifall man inte besprutat ogrä-
sen alls från det att man sått 
fram till ogräsräkningen i bör-
jan av juli, fanns det i Kärkkä 
allt som allt 109 stycken 
bredbladiga ettåriga fröogräs 
(s.k. vanliga ogräs) per kva-
dratmeter.  Lergräs, rödplis-
ter och harkål utgjorde 89 % 
av alla ogräs. I Laurila räkna-
de man vid samma tidpunkt 
302 ogräs per kvadratmeter. 

Lergräsens andel var 39 % 
och åkerviolens 48 %, sam-
manlagt utgjorde de 87 % av 
alla ogräs. På Räpi grodde 
under motsvarande tid mest 
ogräs, 587 stycken per kva-
dratmeter. Lergräsens andel 

var 16 %, trampgräsets 54 % 
och etternässlorna 20 %. Till-
sammans utgjorde de 90 % 
av alla ogräs, som grodde på 
Räpi. Det förekom alltså gan-
ska stora skillnader i ogräs-
floran på de olika försöks-

Bild 1. Antalet ogräs i början av juli. E = Ethofol, B = Beta-
sana 2000. Avg-3 = medeltal från försöken i Kärkkä, Laurila 
och Räpi; Avg-2 = medeltalen för försöken på Kärkkä och 
Laurila.

Bild 2. En okulär bedömning av ogräsen på hösten. Skala 
0–10 (0 = inga ogräs alls; 10 = sockerbetsbeståndet helt 
täckt av ogräs). E = Ethofol, B = Betasana 2000. Avg-3 = 
medeltal från försöken i Kärkkä, Laurila och Räpi; Avg-2 = 
medeltalen för försöken på Kärkkä och Laurila.
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platserna, vilket även delvis 
återspeglas i bekämpnings-
resultaten.

På Kärkkä och i Laurila blev 
det efter Goltix- och Metafol-
behandlingarna nästan lika 
mycket ogräs kvar när man 
använde en liter per hektar i 
tankblandningen (bild 1). På 
Kärkkä var bekämpningsre-
sultatet på alla ogräs 89 % för 
Goltix och 91 % för Metafol. I 
Laurila var motsvarande ef-
fektprocenter 97 % för Goltix 
och 99 % för tankblandning-
en med Metafol. På Räpi blev 
det kvar många trampgräs 
och etternässlor vid alla be-
handlingar, vilket syns som 
stora ogräsmängder. Även 
bekämpningseffekterna blev 
lägre än på föregående för-
söksplatser. Tankblandning-
arna med Goltix bekämpade 
85 % och Metafol 84 % av 
ogräsen. Mulljorden på Räpi 
var lika svår för båda prepa-
raten och märkbart besvärli-
gare än lerjordarna på Kärk-
kä eller den grova mojorden 
på Laurila.

När man beräknade medel-
talet för ogräsen på de olika 
försöksplatserna, blev det 
kvar med Goltix-tankbland-
ningar 35,3 plantor per kva-
dratmeter och med Metafol 
35,8. Tankblandningar med 
vartdera preparatet hade 
samma behandlingseffekt 
(89 %).

I bild 1 och 2 presenteras 
medeltalen för försöksplat-
serna och ett medeltal för alla 
tre försök (Avg-3). Medeltalen 
för Kärkkä och Laurila pre-
senteras som Avg-2.

Höstens ogräsbedömning 
2000
När man på hösten bedömde 
ogräsens totaltäckning i för-
söken var bestånden mycket 
rena från ogräs i båda be-
handlingarna (bild 2). Be-
dömningsskalan var 0–10 
och 0 betyder att rutan är helt 
fri från ogräs. 10 motsvarar 
en situation där man inte alls 
ser sockerbetorna på grund 
av ogräsen.

I Kärkkä var Goltix-rutorna 
lite renare än Metafol-rutorna 
men i Laurila var situationen 
den motsatta. På Räpi fanns 
det inte alls ogräs på Goltix-
rutorna eftersom trampgräs 
och etternässla blev under 
bladen. Med Metafol-be-
handling blev det kvar några 
ogräs. Enligt medeltalen fick 
Goltix-rutorna bedömningen 
0,9 och Metafol 1,0. Skillna-
den var inte statistiskt signi-
fikant.

Skador
Besprutningsskadorna be-
dömdes efter besprutning-
en. Skadeverkningarna från 
alla tankblandningarna blev 
mycket små under de för-
hållanden som rådde som-
maren 2000. Försöksserien 
innehåller en tankblandning 
med två liter per hektar. Ska-
dorna blev på samma nivå 
som i Goltix-behandlingen 
trots den större mängden 
verksam substans.

Sammandrag
Metafol 700 SC har undersökts 
i fältförsök bara under ett år 
eftersom det i allmänhet räck-
er med en växtperiod officiell 
testning för parallellpreparat 

och kopior. Förutsättningarna 
är att effekterna är samma 
som för jämförelsepreparatet 
och att inte heller övriga re-
sultat (t.ex. skadeverkningar) 
ger upphov till noggrannare 
undersökningar.

I fältförsöken år 2000 be-
kämpade Metafol SC ogräs 
i tankblandningar på samma 
sätt som Goltix 700 SC. Pre-
paraten testades även på Po-
jogård, oljan i tankblandning-
arna var Kemiroil. I gårdsför-
söken gav tankblandningar 
med Metafol exakt samma 
bekämpningsresultat som 
Goltix-blandningarna.

Metafol 700 SC kan använ-
das på samma sätt som 
Goltix 700 SC. Bruksmäng-
derna och övriga preparat i 
tankblandningarna var de-
samma som med Goltix. Me-
tafol är ett SC-preparat som 
alltid behöver tillsats av olja 
på samma sätt som övriga 
metamitron-preparat och 
det finns inga begränsningar 
ifråga om oljan. Oljan förbätt-
rar framförallt metamitronets 
effekt på lergräs, åkerviol och 
trampgräs.

Metafol 700 SC har samma 
miljöbegränsningar som övri-
ga metamitron-preparat; det 
får inte användas på grund-
vattenområde I och II. Största 
tillåtna bruksmängd är 6 liter 
per år och hektar liksom även 
för Goltix 700 SC.n
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Odlingsplaneringen gör vi 
med Agrineuvos-program-
met och förnödenhetsbe-
ställningarna och kontrakts-
frågorna sköts genom Extra-
net. Agrineuvos och Extra-
net-programmen är en del av 
gårdens ”verktyg” och för att 
effektivt kunna använda dem 
krävs det skolning och att 
man fördjupar sig i program-
men.

Försöksgårdens skiften är, 
vad jordarten gäller, lätta mo- 
och mulljordar. Såningsarbe-
tena börjar med att man vår-
plöjer. Vårplöjningen görs då 
marken är tillräckligt torr och 
tiltan så att säga faller sön-
der. Vi strävar till att ytharva 
omedelbart efter plöjningen. 
Den gamla goda regeln, som 
säger att det som idag plöjs 
skall vara sått imorgon, gäl-
ler. Sockerbetorna sås med 
kombisåmaskin, alltså bear-
betning, gödsling och sådd 
med endast en körning.

Service av såutrustningen
Växelplogar:
Vid service av växelplogar-
na granskas ramen, utlös-
ningsmekanismerna, hydrau-

Vårbrådska på Räpi 
försöksgård 2006

Hannu Uusi-Laurila, Lännen Tehtaat Abp

När odlingsplanen för 2006 slogs fast var många 
saker utan officiell bekräftelse. Vi eftersträvar att hålla 
odlingsväxtarealerna på samma nivå som år 2005. På 

försöksgården odlar man under växtperioden 2006 
sockerbetor, ärter för djupfrysning, kålrot och havre.

likslangarna, billarna, spet-
sarna, landsidorna, vändski-
vorna och risterna. Slitna eller 
skadade delar byts ut. Efter 
vårservicen skall man ännu 
ha kvar i reservdelslagret en 
extra omgång billar, spetsar 
och bultar.

Ytharv:
Harvramen granskas och 
eventuella sprickbildningar 
repareras, spetsarna vänds 
eller bytes och ribbvältens 
lager granskas.

Horisontalfräs:
Fräsens bett och rotorernas 
fästen granskas. Ifall man 
byter ut enskilda bett måste 
man beakta att betten är olika 
långa och att de blir i balans. 
Packvältens renslappar skall 
ställas in och slitna rensare 
bytas ut. Man måste vara 
mycket noggrann när man 
granskar den tunga packväl-
tens lager, så att eventuella 
glapp upptäcks. När kraftö-
verföringsaxeln ses över så 
måste man kontrollera glap-
pet i korsen, slirkopplingens 
känslighet och skyddens 
skick. Korsen byts ut ifall 
man upptäcker glapp, olje-

mängderna kontrolleras och 
växeloljan byts.

Kombimaskinen: 
Ramen och draganordning-
en kontrolleras, eventuella 
sprickbildningar korrigeras. 
Gödselbillarna och -rören 
slits mycket snabbt och de 
skall noga kontrolleras och åt-
gärdas. Gödselbillens spets 
skall nå 3–4 cm under göd-
selbillen. När inställningsut-
rymmet tagit slut byter man 
billspetsarna. Reparationen 
av en sliten billspets går bäst 
genom att svetsa en ny spets 
på billen. 

Sedan granskas utmatnings-
anordningarna och gödsel-
rören. Ifall man upptäcker 
fel eller slitage i utmatnings-
anordningen skall man fråga 
efter reparationsråd av tillver-
karen. Det sista arbetsskedet 
är kontroll av däcktryck, smörj-
ning (kjedar och smörjnipplar), 
kilremmarnas skick och spän-
ning.

Såenheter: 
Till först skall såenheterna 
rengöras. Såbillarna grans-
kas, slitna och skadade bil-
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farmit.net
Berner växtskyddsrådgivning tfn. (09) 1345 1338
Läs alltid bruksanvisningen och följ den!

Ny effekt och 
kostnadsinbesparing!

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

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

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

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

makteshimi_juurikassarka ilmx_ru.indd   1 5.12.2005   12:00:09



28 - Betfältet 2/2006

lar byts. Lagren i bärhjul och 
ribbvältar kontrolleras och 
byts vid behov. Gummit på 
välthjulen skadas lätt och 
de kontrolleras och vid be-
hov byts ut i samband med 
servicen. I lager bör man ha 

några gummin till välthjulen. 
Mothjulens gummin byts ifall 
man upptäcker minsta lilla 
slitage (spårbildning). Ked-
jorna rengörs, smörjas och 
justeras.

Test av såenehet:
Cellhjulet och avstrykarski-
van monteras, cellhjulet skall 
rulla jämnt och lätt.

Förutsättningarna för en lyckad 
sådd:

Vridprov, mätning av radavstån-
det, avståndet mellan sådragen, 
avståndet mellan så- och göd-
selbillen samt kontroll av så-
djupet. Kameraövervakning av 
såenheterna och så långa mar-
körer, att körlinjen kan siktas 
i mitten av traktorn, förbättrar 
kvaliteten av såningsarbetet.

Såningsarbetena börjar med att man 
vårplöjer, ”det som plöjs i dag skall sås 
i morgon”. Sådd vid rätt tidpunkt under 
goda förhållanden försäkrar att plantskjut-
ningen är jämn.

Man strävar till att alla arbeten på åkern 
görs med traktorer som är utrustade med 
lågtrycksdäck.
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Lännen Tehtaats man
”Funderingar från gångna 
år” har blivit aktuellt för mig 
nu när jag efter 30 år som 
konsulent går i pension från 
min tjänst. Jag kommer från 
Kärkölä socken i Tavastland. 
Innan jag kom till Lännen 
studerade jag till hortonom i 
Lepaa trädgårdsinstitut. Före 
det hade jag gått i Lantbruks-
normalskolan i Järvenpää 
och Otava trädgårdsmästar-
skola.

Den första kontakten med 
sockerbetsodling fick jag 
på hemgården på 50-talet. 
På den tiden sådde man 
ännu med polygermt frö och 
mängden var 20 kg/ha. En 
stor mängd plantor grodde 
i raden och man gallrade 
dem med en kortskaftad 
hacka. Senare gjorde man 
en ogräsrensning med lång-
skaftad hacka. Eftersom vi 
hade boskap på hemgården 
togs blasten tillvara. Blasten 
skars av och lastades med 
en blastgrep. Den blastade 
sockerbetan lösgjordes från 
marken med en potatisupp-
tagningsmaskin, som var för-
sedd med en sockerbetsbill 
och uppsamlingstrumma. 
Uppsamlaren lämnade de 
löstagna betorna i rad på 
åkern varifrån de med en 
betgrep kastades upp i en 
kärra för att föras i stuka.

Under min tid som lantbruks-
praktikant fick jag bekanta 
mig med en längre utvecklad 
sockerbetsodling. I början 
av 60-talet var jag lantbruks-
praktikant på Hista gård i 
Esbo och på Osmo Ahonens 
gård Vierenoja i Orimattila. På 
Hista skördades sockerbe-
torna med en Mern 5 uppta-
gare. Maskinen hade en liten 
behållare både för blasten 
och för sockerbetorna. Från 
behållarna släpptes sedan 
både blasten och betorna 
i egna strängar varifrån de 
sedan lastades med grep på 
kärror. Sockerbetorna kördes 

med traktor till stukan och 
blasten till en plansilo för lag-
ring för att sedan användas 
som kreatursfoder. Under 
kampanjen transporterades 
sockerbetorna med traktor till 
stationen och därifrån vidare 
i tågvagnar till sockerbruket.

Hos Lännen verkade jag de 
första 11 åren som konsulent 
på Frys och konserv-  fabri-
ken (nuvarande Apetit). År 
1986 ändrades arbetsuppgif-
terna så att jag blev distrikts-
konsulent för sockerbetsfa-
briken. Distriktet omfattade 
till en början Säkylä, Kjulo och 

Funderingar från gångna år
Paavo Inkinen, Lännen Tehtaat Abp

Förädlarna är intresserade av hur deras sorter klarar sig i 
praktiskodling. Odlaren Osmo Heiska kontrollerar sådatu-
met och sorten i sina anteckningar. På bilden till vänster 
förädlare Stefaan Horemans och till höger marknadsfö-
ringschef Aart Holster från SESVanderHave. Bredvid Osmo 
Heiska står odlingskonsulent Paavo Inkinen.
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Yläne och under ett år även 
sockerbetsodlingarna i Loi-
ma. När Lännens lantbruks-
avdelning grundades 1988 
ledde det till förändringar i 
organisationen. Konsulen-
terna stationerades på sock-
erbruket. Avdelningen fick 
även ansvar för grönsaksod-
lingen. Mitt sockerbetsom-
råde utvidgades. Förutom 
närområdena kom dessutom 
sockerbetsgårdarna i Eura 
och Vakka-Suomi med.

Odlingens utveckling
Under de gångna 20 åren 
har sockerbetsodlingen ut-
vecklats i jämn takt. Samtidigt 
som antalet odlare minskat 
till hälften har medelarealen 
för sockerbetor fördubblats. 
Medelarealen för odlingskon-
trakt på Lännens område var 
6,37 ha år 1986 och 14,92 ha 
år 2005.

Odlingstekniken utveck-
lades i snabb takt i slutet 
av 1980-talet. Centralen för 
Sockerbetsforskning gjorde 
försök med placerad göds-
ling. Placerad gödsling med 
kombisådd hjälpte socker-
betorna att snabbt få näring 
i början av växtperioden. 
Forskning och praktik gick 
hand i hand, kombisådden 
ökade i rask takt.

Följande framsteg i odlings-
tekniken togs genom att 
placera en planfräs framför 
kombisåmaskinen. Harvsåd-
den ledde, förutom till ar-
betsinbesparing, till mindre 
markpackning och att man 
kunde så tidigare.

Den inhemska gödslings-
industrin har deltagit starkt 

i utvecklingen av gödsel för 
sockerbetor. När Finland gick 
med i EU kom miljöstödsvill-
koren med i bilden. Man fast-
slog gränser för hur mycket 
kväve och fosfor man fick 
använda. Kemira GrowHow 
skräddarsydde tillsammans 
med Centralen för Socker-
betsforskning specialgöd-
selmedel för sockerbetor, där 
man beaktade gödslingens 
inverkan på miljön. I dagens 
"gödselmedel för sockerbe-
tor" har man tillsatt kali som 
sulfat och förutom huvud-
näringsämnena finns de för 
sockerbetan nödvändiga 
spårämnena, mangan och 
bor samt biämnet natrium. Ett 
balanserat näringsinnehåll 
har förbättrat både skörden 
och sockerbetans kvalitet.

När de gårdsvisa odlings-
arealerna har ökat har det 
behövts effektivare utrustning 
för upptagning. På de största 
sockerbetsgårdarna skaffa-
de man 2- och 3-radiga upp-
tagningsmaskiner. Den första 
6-radiga Holmer upptagaren 
köptes till Egentliga Finland 
1998. Upptagargrupperna 
har därefter ökat i snabb takt 
och 6-radiga Holmer och 
Kleine har redan fått ett sta-
bilt fotfäste på de finländska 
åkrarna.

Med åren har man även fått 
välkomna förbättringar på 
växtskyddsproblemen. I 
början av 1980-talet använde 
man ännu för att bekämpa 
kvickrot TCA-pulver, som 
spreds på tiltorna antingen 
på hösten eller på våren. De 
selektiva kvickrotsprepara-
ten, såsom Kusagard, Fusi-
lade och Nabu och senare 

Targa Super och Agil, gav 
sockerbetsodlarna möjlighet 
att bekämpa kvickrot i väx-
ande sockerbetsbestånd.

För att bekämpa fröogräs fick 
man vid sidan av Betanal,  
Goltix och Tramat för tio år 
sedan ett nytt handelspre-
parat, Safari. Det gav god 
effekt på baldersbrå, harkål, 
brunskära och korsblomst-
riga ogräs. Samtidigt under-
lättade det bekämpningen 
av rybs. Gaucho och Cruiser, 
som appliceras på fröet för-
rän det pelleteras, har säker-
ställt att sockerbetsplantorna 
skonas från angrepp av lop-
por och flyn.

Vildbetorna och betnema-
toderna har spritt sig till en 
del sockerbetsfält under de 
senast 15 åren. Ännu för 20 
år sedan trodde vi att värmen 
under den finländska som-
maren inte skulle räcka till för 
att utveckla groende frön från 
vildbetor och inte heller för att 
betnematoden skulle hinna 
utvecklas. Det började dock 
utvecklas härdar av vildbe-
tor i raderna. Man har varit 
tvungen att ta till mekaniska 
metoder för att bekämpa vild-
betan. Hackning och rens-
ning håller vildbetbeståndet 
under kontroll om man börjar 
åtgärderna i tid.

Sockerbetsnematoderna 
har från en liten början kun-
nat utveckla sig på de allra 
varmaste platserna i ensi-
diga sockerbetsodlingar. För 
några år sedan var växtcirku-
lation den enda möjligheten 
att bekämpa sockerbetsne-
matoderna. Fortfarande är 
detta sätt att rekommendera. 
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Fröproducenterna har under 
de senaste åren gjort stora 
framsteg med att förädla fram 
sorter som är nematodresi-
tenta eller -härdiga. Hektar-
skördarna för dessa sorter är 
redan på sådan nivå att man 
kan rekommendera dessa 
sorter för sådana skiften där 
sockerbetsnematoden stör 
tillväxten men ännu inte helt 
förstört skörden.

De årliga variationerna för 
den kristalliserbara socker-
skörden har varit betydande. 
Med tanke på odlingens ut-
veckling är det dock viktigt 
att den kristalliserbara sock-
erskörden stigit med unge-
fär 50 kg/ha. Det bevisar att 
odlarnas yrkesskicklighet ut-
vecklats hela tiden och likaså 
de tjänster, som samarbets-
parterna erbjuder. Odlaren 
kalkar sina marker, dikar sina 
åkrar, sår, sköter om växt-
skyddet och skördar. De öv-
riga, som ingår i kedjan, ger 
sitt bidrag genom forskning 
och i form av bästa möjliga 
information om nya sorter, 

växtskyddsmedel, gödsel 
och odlingsteknik.

När jag nu slutar vid Lännen 
och övergår till en tillvaro 
som pensionär, vill jag tacka 
alla husbönder och värdinnor 
för gott samarbete på den 
gemensamma sockertegen. 
Jag vill också framföra mitt 
varmaste tack till alla arbets-
kamrater på Lantbruksav-
delningen och kollegerna på 
Sucros lanbruksavdelning. 

Mängden kristalliserbart socker per hektar har stigit på Län-
nens område med drygt 1 000 kg/ha under tjugo års tid.

Av forskarna på Centralen 
för Sockerbetsforskning har  
jag fått den nödvändiga 
vägkosten, som jag behövt 
i mitt arbete, tack. För mig har 
mänskorna och bygderna i Sa-
takunda och Vakka-Suomi blivit 
bekanta. 
På återseende!
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4 l vatten
1 dl Dansukker Culinary ingefärasirap eller
ca 3 cm:s bit färsk ingefära (skalad ca 10 g)
250 g Dansukker Farinsocker
250 g Dansukker Hushållssocker
(1 citron)
¼ tsk färsk jäst
Russin

Koka upp ung. hälften av vattnet och de ska-
lade och spånade ingefära bitarna i en kast-
rull. Häll blandningen över sockret. Blanda i 
resten av vattnet och den tvättade och ski-
vade citronen. Om du använder ingefärasirap 
tillsätt sirapen. Blanda ut jästen i ljumt vatten. 
Blanda och låt mjöden jäsa i rumstemperatur 
ca 1 dygn. 

Ta bort citronskivorna och ingefära spånen. 
Tappa mjödet på flaskor. Sätt i varje flaska 1 
tsk socker och några russin. Förvara mjöden 
i svalt några dagar. Mjöden är färdig när rus-
sinen stiger till ytan.

Obs. Trycket i flaskan stiger under jäsningen, 
använd inte en alltför tät kork.

5 dl mjölk
50 g jäst
1,5 dl Dansukker Hushållssocker
2 ägg
2 tsk salt
2 tsk kardemumma
14 dl vetemjöl
100–125 g fett

Sockervattenglasyr:
2 dl Dansukker Florsocker eller Florsocker 
med jordgubbssmak
ca 1–2 msk hett vatten eller citronsaft

Blanda ut jästen i ljum mjölk. Tillsätt salt, sock-
er, kardemumma och ägg. Tillsätt 8 dl vete-
mjöl.  Vispa några minuter. Tillsätt resten av 
mjölet, lite åt gången, och knåda till lika. Till-
sätt till sist det mjuka margarinet och fortsätt 
knåda tills degen lossnar från skålen. Täck 
över degen och låt jäsa till det   dubbla. 

Baka av degen små runda bullar. Låt mun-
karna jäsa. 

Koka munkarna i hett olja på båda sidorna 
tills dom är vackert bruna. Lyft munkarna på 
hushållspapper och låt dem rinna av.

Glasera de svalnade munkarna med socker-
vattenglasyren.

Ingefäramjöd Glasyrmunkar
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Kongskilde Vibro Crop -hackor
Försäljning:  Oy Kongskilde Juko Ltd, Mynämäki
   Olli Rauhala tel. 02-439 3254/050-582 0054

   Agrimarket-butiker

Reservdelar: Oy Kongskilde Juko Ltd, Mynämäki
 tel. 02-439 3208

 Agrimarket-butiker
  
 Maatilavarasto, Mynämäki tel. 02-430 7326/0400-741 901

Tim-Thyregod kamerastyrda hackor
Försäljning: Agrimarket -kedja
 Tilläggsuppgifter bl.a Olli Rauhala tel. 02-439 3254/050-582 0054

Reservdelar: Agrimarket/Oy Kongskilde Juko Ltd

Gaspardo – hackor och precisionssåningsmaskiner
Försäljning: Turun Konekeskus Oy, Åbo
 Pekka Heinonen tel. 02-276 4800/040-825 8230

Salo - hacka reservdelar
 Orvo Leino, Bjärnå tel. 02-735 0124/0440-742 009
 Maatilavarasto, Mynämäki tel. 02-430 7326/0400-741 901

Kongskilde Demeter Centra –precisionssåningsmaskiner
Försäljning och reservdelar: Agrimarket/Oy Kongskilde Juko Ltd

Stanhay-precisionssåningsmaskiner
Reservdelar: K-lantbruksaffärer

Tume-precisionssåningsmaskiner
Försäljning: K-lantbruksaffärer

Reservdelar:  Nokka Tume Oy
 Tel.  (03) 685 5456, (03) 685 5459
  
 K-lantbruksaffärer
   
 Maatilavarasto, Mynämäki tel. 02-430 7326/0400-741 901

Hackor, precisionssåningsmaskiner och 
reservdelar 
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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 
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KWS SCANDINAVIA AB
Jörg Philipps
Tel.: +49-5561 311 628 
Fax: +49-5561 311 928
E-mail: j.philipps@kws.de

Sorten på toppen

Lämplig för 

tidig skörd

105 % rel sockeravkastning 
(2003-2005)*
Hög sockerhalt
*Källa: Centralen för Sockerbetsforskning
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