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Ännu ligger fälten i Bjärnå täckta av snö,  
när vi närmar oss slutet av mars månad. 

Vi har upplevt en ypperlig, gammaldags skid-
vinter i södra Finland. Markerna har ett opti-
malt tjäldjup i motsats till föregående vinters 
rekordnoteringar. Dagarna blir efterhand 
längre och våren närmar sig. För tillfället ver-
kar förutsättningarna för ett gynnsamt vårbruk 
vara goda. Men väderutvecklingen framöver 
är helt avgörande för, när vårbruket kan star-
ta. 

Inom lantbrukspolitiken pågår igen en hek- 
tisk arbetsperiod. Från Bryssel har ingen-

ting nytt hörts om reformen av sockerregi-
men. Tidtabellen är försenad och det åter-
står att se, om den nuvarande kommissionen 
överhuvudtaget hinner avge något lagförslag 
för sockret, innan den avgår i höst. På natio-
nell nivå bereds modellerna för CAP-reformen 
och miljöstödet. Båda har återverkningar för 
betodlarna.

Satsningen på utvecklingsarbete är en  
måttstock för framtidstro inom branschen. 

Av forskningscentralens försök beställs mer-
parten av utomstående uppdragsgivare. För-
söksvolymen har ökat tydligt de två senaste 
åren. Det nordiska samarbetet har också 
intensifierats. Vi har kommit överens om, att 
samla krafterna i första hand kring tre områ-
den: tidig plantetablering, sprutningsteknik 
och nematodfrågor.

VÅRBRUKET NÄRMAR SIG

Nematodproblemen har snabbt fått en  
allvarlig omfattning också i vårt land, 

trots att man tidigare trodde, att nematoder-
na inte skulle överleva i vårt klimat. Tyvärr 
är situationen en annan och forskningscen-
tralens styrelse har godkänt, att vi går med 
i det nordiska projektet. Vi tjuvstartar redan 
den här våren, vilket kort beskrivs i en artikel 
längre fram i tidskriften. 

För tillfället är växtföljden den huvudsak- 
liga metoden för att bemöta nematod-

problemen. Resistenta sorter kan i liten ska-
la vara till hjälp. En systematisk rotation av 
grödorna inom gården ger samtidigt många 
andra fördelar gällande markstruktur och 
ogräsbekämpning och höjer produktiviteten i 
betodlingen. Det är inte svårt att förutspå, att 
växtföljden blir en central diskussionsfråga 
för betodlarna de närmaste åren.

      
 26.3.2004 Nils Lindroos
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Branschavtalsförhandlingarna löpte snabbt i 
år. Båda parter hade satt sig väl in i sakfrå-
gorna medvetna om, att nu bör tyngdpunkten 
sättas på förberedelser inför EU:s nya socker-
regim. Man återkommer till branschavtalsdis-
kussionerna på nytt sedan, när EU definierat 
ramarna för den nya sockerregimen efter år 
2006. Det branschavtal, som man nu kom 
överens om är tvåårigt och betyder, att såd-
derna i vår och även nästa vår görs utgående 
från det avtal, som man nu enats om.

Priset på odlingsförnödenheter 
sjunker
Förberedelserna inför EU:s nya sockerregim 
kräver bättre konkurrenskraft av både odlarna 
och industrin. Detta var man mycket medve-
ten om i branschavtalsförhandlingarna. För 
industrin är det viktigt att få råvara av god 
kvalitet och för odlarna är det allt viktigare att 
produktionskostnaderna hålls nere.

Man gjorde sådana förändringar i branschav-
talet att jordhaltsfaktureringen höjs med 2,5 
gånger för lass, som har jordhalt över 30 %. 
För sockerbetor, som farit illa i stukan, betalas 
inte stukningsersättning. Industrin måste även 
noggrannare än hittills kontrollera lassen så 
att inte alltför jordhaltiga och/eller förskämda 
lass slinker igenom mottagningen.

Som ersättning för detta får odlarna utsädet 
och växtskyddsmedlen 3 % billigare än vad 
som meddelades i prislistan i januari. Detta 
gäller allt frö och alla bekämpningsmedel, 
som skaffats från Sucros.

Vi strävar till att priserna på förnödenheter inte 
skulle stiga nästa år och ifall det är möjligt så 
fortsätter vi att sänka priserna.

Branschavtalet blev tvåårigt

Esko Lindstedt
Sucros Ab

Med dessa prissänkningar kan vi stärka od-
larnas konkurrenskraft, eftersom det är rätt 
sannolikt att EU sänker konsumentpriset på 
socker efter år 2006 och det kommer sedan 
att ha sina verkningar både på industrin och 
på odlarna.

Carry over -lagret kan höjas
För detta år kom vi överens om att höja mäng-
den socker i Carry over -lager till sammanlagt 
20 000 ton. När det från fjolåret kom 5 000 
ton i Carry over så kan sockerbetsodlingen i 
år ökas med ungefär 3 000 hektar. Om detta 
skulle delas jämnt mellan alla 2 400 odlare, 
så skulle varje odlare kunna öka sin socker-
betsproduktion med 1,25 hektar. Den socker-
mängd, som denna areal skulle kunna produ-
cera, ryms i Carry over -lagret.

Senaste år var den sådda arealen 28 000 hek-
tar. Detta är den lägsta arealen i mannaminne. 
Utan Carry over -socker från föregående år 
så skulle landskvoten ha underskridits med 
ungefär 10 %. Nu när nästan hela föregående 
års sockerlager använts, så kan man ha un-
gefär 31 500 hektar som ett nationellt mål för 
sockerbetsodlingen för år 2004.

Nya sockerbetsodlare med
I branschavtalsförhandlingarna kom man 
överens om att i vår ta med 15 nya odlare med 
40 tons leveransrätt. Det skulle ha funnits 
många flere kunniga odlare men denna gång 
fanns det inte rum för alla. De nya odlarna för-
delade sig till Österbotten och Åland, Tavast-
land fick två, Säkylä-trakten tre och Egentliga 
Finland och Salobygden sammanlagt åtta.
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Sockerbetsskörden steg  
kraftigt i Finland på 1980-

talet. Då gick man upp från 
25 ton till 30–35 tons nivå. 
Den kristalliser-bara socker-
skörden steg på ett årtionde 
med en fjärdedel eller över 
1 000 kg per hektar. Det var 
odlingsteknikens utveckling, 
som märkbart höjde skörde-
nivån. Placeringsgödsling 
och harvsådd blev vanliga. 
Även växtskyddet effektivi-
serades, när man lärde sig 
att bekämpa rotbrand med 
Tachigaren. När man sedan 
i början av följande årtionde 
tog i bruk frö, som var betat 
med Gaucho, så minskade 
klart angreppen av loppor 
och stinkflyn. Växtförädling-
en bjöd även ut sorter, som 
gav större skörd än de tidi-
gare använda. Utvecklingen 
hjälptes antagligen även av 
att klimatet blev varmare.

Ända till en början av  
1990-talet utvecklades 

sockerskördarna hos oss 
i samma takt som i övriga 
Väst-Europa och till och med 
snabbare än i Sverige. Under 
senaste år verkar det dock 
som om skördeökningen i 
sockerbetsodlingen hos oss 
stannat upp eller i alla fall 
märkbart minskat. I övriga EU 
har ökningen fortgått, också i 
Sverige har man under de se-

Hur blir det med 
sockerbetsskördarna i 

framtiden?
Kyösti Raininko

naste åren fått rekordskördar, 
såsom framgår ur bifogade 
figur. I medeltal har den kris-
talliserbara sockerskörden 
hos oss stigit med bara 46 kg 
per hektar och år. I Sverige 
har ökningen varit 107 kg 
och i EU i medeltal 129 kg. 
I England och Frankrike har 
skördeökningen varit dubbelt 
så stor som i medeltal i EU. Å 
andra sidan har Italien, som 
har en av de sämsta socker-
skördarna i Europa, haft en 
långsammare utveckling än 
Finland, endast 25 kg/ha/år. 
Ökningen av den kristalliser-
bara sockerskörden hos oss 
beror på att sockerhalten och 
utbytet förbättrats. Rotskör-
den har inte vuxit mycket. 
Den kännbart lägre gödse-
lanvändningen har säkert 

påverkat utvecklingens rikt-
ning. Begränsningar i gödse-
lanvändningen påverkar inte 
den kristalliserbara skörden, 
ty enligt försöksresultaten är 
sällan den optimala göds-
lingsnivån högre än vad mil-
jöstödsvillkoren tillåter.

Vilka är orsakerna till att  
utvecklingen inte är så 

positiv och finns det ännu 
metoder att förbättra skördar-
na? Matti Erjala presenterade 
i senaste nummer av denna 
tidning resultaten från skör-
depotentialundersökningen 
och de visar att man genom 
att höja pH-värdet i alla bet-
fält till optimal nivå, genom 
att effektivera dikningen och 
genom att tillämpa en mång-
sidig växtföljd skulle kunna 
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höja skörden med åtmins-
tone en fjärdedel. Dessa 
faktorer inverkar, förutom 
direkt på sockerbetans till-
växtförutsättningar, även så 
att markstrukturen förbättras 
och växtperioden förlängs. 
Behovet av en omväxlande 
växtföljd motiveras även av 
att skador av betnematod 
ökat klart på grund av milda 
vintrar på sådana fält, där 
man länge odlat sockerbetor. 
Även hos oss måste man på 
en del gårdar gå in för nema-
todresistenta sorter, ifall man 
inte kan flytta odlingen till an-
dra skiften. Till all lycka har 
man under de senaste åren 
lyckats utveckla skördebild-
ningsförmågan i klart positiv 
riktning hos dessa sorter.

Att metoderna för föräd- 
ling, uppökning och test-

ning av sockerbetor utveck-
lats syns på att det under de 
senaste åren kommit nya sor-
ter ut på marknaden i en allt 
snabbare takt. Kanske orsa-
ken till detta ligger i det fak-
tum att sorter, som visat sig 
vara bra i försök sedan i prak-
tiken kan visa sig ha svaghe-
ter, som klart minskar deras 
odlingsvärde. Det är dock 
uppenbart att de nya sor-
terna lika snabbt som hittills 
höjer sockerbetsskördarna. 
Samtidigt kommer socker-

betornas motståndskraft mot 
sjukdomar och nematoder att 
förbättras. Om man tar i bruk 
genmodifierade sorter så 
påskyndas utvecklingen. Nu 
verkar det som om Europe-
iska Unionen så småningom 
skulle frångå sin negativa in-
ställning till genmodifierade 
sorter. Sockerindustrin måste 
se över sin inställning till gen-
modifierade sorter senast då 
det börjar komma in socker 
på EU-marknaden, som är 
tillverkat av genmodifierat 
sockerrör. Och till dess lär 
det inte gå många år.

För ett par år sedan pre- 
senterade jag i denna tid-

ning (3/2002) en beräkning 
på hur klimatförändringen in-
verkat på sockerbetsskörden 
under de 50 senaste åren. 
Enligt en regressionsanalys 
har ungefär 40 % av skörde-
ökningen kommit genom det 
varmare klimatet. Detta inne-
bär 19 kg/ha mera kristalliser-
bart socker per år. En analys, 
som gjordes tidigare samma 
år, visade att sorternas ut-
veckling haft en ännu större 
inverkan på förändringen av 
skördenivån. Fastän man 
inte som sådana får räkna 
ihop resultaten från två reg-
ressionsanalyser utgående 
från en variabel, så förklarar 
dessa faktorer huvuddelen 

av skördeökningen sedan 
1991. Betydelsen av övriga 
faktorer såsom växtunderla-
get, växtskyddet och den öv-
riga odlingstekniken har blivit 
klart mindre än under tidigare 
årtionden. Det är uppenbart 
att man inte orkat åtgärda de 
brister som Matti Erjala pe-
kar på i samma utsträckning 
som t.ex. på 1980-talet, då 
man ännu hade de våta åren 
på 1970-talet i färskt minne. 
Eventuellt har även den 
försämrade lönsamheten i 
sockerbetsodlingen och den 
osäkra framtiden minskat på 
intresset att grundförbättra 
åkrarna. Att sköta om växt-
underlaget är dock av avgö-
rande betydelse när man ef-
tersträvar bättre ekonomiskt 
resultat.

Ifall vi orkar fästa tillräcklig  
uppmärksamhet vid upp-

rätthållande av markens 
växtkraft och med eftertanke 
utveckla odlingstekniken på 
gårdsnivå så som socker-
betorna kräver, har vi ännu 
många möjligheter att öka 
sockerbetskördarna och för-
hindra att skördeskillnaden 
till de övriga EU-länderna blir 
allt större.n

 EU-medeltal Finland Sverige Italien
Krist. sockerskörd, kg/ha 8230 4540 6960 5770
Medelavvikelse, kg   640   483   540   395
Medelavvikelse, %
av medelskörd   7,8  10,6    7,8     6,9
Skördeökning, kg/ha/år  129   46  107     25

Medelskörd av kristalliserbart socker, medelavvikelse och skördeökning åren 1991–2002 
i EU och vissa EU-länder (skördeuppgifter: Zuckerwirtschaft, Bartens, 1992–2004).
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Kalkning är en av de faktorer, 
som mest höjer skördepo-
tentialen på det finska sock-
erbetsfältet. Man använder 
karbonatkalk till kalkning och 
det avlägsnar effektivt surhe-
ten. För att påverka markens 
fysikaliska och biologiska 
tillstånd behövs det dock ef-
fektivare ämnen. För det än-
damålet lämpar sig väl släckt 
kalk (karbonatkalk + brän-
ning = bränd kalk + vatten 
=släckt kalk). Detta kunde 
man konstatera i Sverige där 
den svenska forskningsor-
ganisation tillsammans med 
Nordkalk Ab genomförde en 
mycket omfattande provse-

Strukturkalkning av en 
välkalkad lerjord

Martti Erjala
CfS

Med hjälp av struktur-
kalkning strävar man 
till att förbättra skörde-
potentialen hos en väl 
kalkad  lerjord (pH över 
7).  För strukturkalkning 
passar endast släckt 
kalk. Ren släckt kalk är 
dock så dyr, att den inte 
kan användas i åkerför-
hållanden. Istället för 
släckt kalk kan man an-
vända Nordkalk AB:s 
byggnadskalk Kalsit H, 
som är ”utspädd” släckt 
kalk. Den lönsammaste 
användningsmängden 
är ungefär 10 t/ha. Pro-
dukten kallas även för 
”pipdamm” och man får 
den bl.a. i Pargas.

Strukturkalknig skall gö-
ras under torra förhålla-
den t.ex. efter tröskning 
på stubben. Efter sprid-
ningen brukas kalket ef-

fektivt ner till ca 15 cm:s 
djup. Det är bra om bear-
betningslagret  får torka 
några dagar före höst-
plöjningen, så att kornen 
hinner torka så bra som 
möjligt.

Enligt en försöksserie 
(2001–2003) förbättrar 
strukturkalkning väsent-
ligt växtförutsättningar-
na på en redan väl kalkad 
lerjord. Genom struktur-
kalkningens inverkan 
steg i medeltal den kris-
talliserbara sockerskör-
den och rotskörden hos 
sockerbeta med 7 %. Man 
fick skördeökning varje 
år under den treåriga 
försöksperioden. Enligt 
de ekonomiska kalkyler, 
som gjordes utgående 
från resultaten, var åt-
gärden även ekonomiskt 
lönsam. Täckningsbi-

draget för strukturkalk-
ningen var ungefär +100 
euro/ha/år (avkastning-
kostnad).
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rie åren 1998–2000. Försö-
ken (12 stycken) gjordes på 
mycket väl kalkade lerjordar. 
Resultaten visar på ett över-
tygande sätt att släckt kalk 
(9 t/ha) förbättrade försöks-
platsernas skördepotential. I 
medeltal var sockerskördens 
ökning 9 %. Skördeökningen 
syntes även i spannmåls-
skördarna, när man odlade 
spannmål efter sockerbeta.

Försöksplan
Inspirerade av de svenska 
försöksresultaten började 
man även i Finland att under-
söka frågan. De treåriga för-
söken gjordes på tre ställen 
åren 2001–2003. Försöken 
gjordes som ett samarbete 
mellan Nordkalk Ab och Cen-
tralen för Sockerbetsforsk-
ning. Försöken anlades hös-
ten 2000 på tre helt olika för-
söksplatser.

talfräs. Man lät sedan fältet 
torka ett par dagar innan det 
höstplöjdes. För att öka till-
förlitligheten hade man fyra 
upprepningar av varje be-
handling. På försöksfälten 
odlade man sockerbetor tre 
år i följd.

Betydande skörde-
ökningar
Nu behandlas endast resul-
taten från Kotipelto, ty Ma-

kasiinipeltos och Pikkuniittys 
försöksplatser behövde inte 
strukturkalkning. För dem 
passade vanligt kalkstens-
mjöl bäst eftersom dess neu-
tralisationsförmåga räckte 
till i de förhållandena. För 
Kotipeltos del var förhållan-
dena motsatta. Där behöv-
des, istället för att avlägsna 
surheten, en förbättring av 
markens fysikaliska och bio-
logiska skick. Det visade sig 

På alla försöksplatser följde 
man samma försksplan.

1. Okalkad
2. Släckt kalk  3 t/ha
3. Släckt kalk  6 t/ha
4. Släckt kalk  12 t/ha
5. Kalkstensmjöl  12 t/ha

Kalken spreds på försöks-
rutorna hösten 2000. Kalken 
blandades in i marken till 15 
cm:s djup med en horison-

 Humus-% Jordart pHH2  0  Gryn Förfrukt

Kotipelto 3,9 MjL 7,1 Lite Spannmål
Makasiinipelto 7,1 MjL 6,5 Medel Vall
Pikkuniitty 7,8 MjL 6,3 Rikligt Spannmål

Figur 1.
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att släckt kalk var ett utomor-
dentligt jordförbättringsme-
del på Kotipelto. Resultatet är 
inte en slump utan skördeök-
ningen beror på användning-
en av släckt kalk, vilket statis-
tisk testning visar. I figur 1 och 
2 presenteras medeltalet av 
resultaten för de tre försöks-
åren. Resultaten presenteras 
i form av två matematiska 
formler. Den första beskriver 
hur rotskörden är beroende 
av den använda mängden 
släckt kalk. Med hjälp av for-
meln kan man räkna ut med 
vilken kalkmängd man upp-
når den största rotskörden. 
I detta fall ger 9,6 ton släckt 
kalk per ha den största rot-

skörden. Rotskördeökningen 
var då +3,1 t/ha (+7 %). Den 
vågräta linjen i samma figur 
visar att kalkstensmjölets 
skördehöjande inverkan var 
obefintlig i neutrala förhål-
landen. Den släckta kalken 
inverkade inte nämnvärt på 
sockerbetans kvalitet och 
således hade den släckta 
kalken relativt sett lika stor 
inverkan på skörden av kris-
talliserbart socker som på 
rotskörden (Fig 2).

Skördeökningen indelad 
i komponenter
Kalkningen påverkar kraf-
tigt markkemin, -fysiken och 
-biologin. Matematiskt kan 

man utgående från försöken 
visa att skördeökningen på 
3,1 ton berodde på följande 
faktorer:
• 0,5 t/ha neutraliseringsin-

verkan
• 2,6 t/ha fysikalisk och bio-

logisk inverkan

Resultatet utvisar att effek-
ten hos släckt kalk till största 
delen beror på förbättrade 
fysikaliska och biologiska 
omständigheter. Släckt kalk 
förbättrar markstrukturen och 
förändrar bl.a. markens mik-
robflora i en för sockerbetor 
gynnsam riktning. Den släck-
ta kalken kan även helt enkelt 
desinficera marken, vilket 
avspeglas i form av bättre 
sockerutbyte.

Det lönar sig att använ-
da släckt kalk
I figur 3 och 4 presenteras 
lönsamheten i användningen 
av släckt kalk. Om man bara 
ser på högsta möjliga brut-
toskörd per hektar, så borde 
man använda 9,1 ton släckt 
kalk per ha. Detta ökar brut-
toinkomsten med 167 �/ha/år. 
När man drar av alla rörliga 
kostnader från bruttoinkom-
sterna så får man fram lön-
samheten i användningen av 
släckt kalk – täckningsbidra-
get. Bästa möjliga ekonomis-
ka resultat uppnås, när man 
använder 6,6 ton släckt kalk 
per hektar, då är täckningsbi-
draget 102 euro/ha/år.

Istället för släckt kalk 
Kalsit H (pipdamm)
I försöken användes släckt 
kalk. I praktiken är detta 
inte möjligt ty det är alltför 
dyrt. Nordkalk Ab har en lös-
ning på detta. De har ute på 

Figur 3.
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Släckt kalk t/ha
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Bruttoinkomsterna euro/ha/år

= Opt.

vid optimum: + 167 euro/ha/år

Figur 4.
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Bruttoink. euro/ha/år-kostnaderna euro/ha/år

= Opt.

vid optimum: + 102 euro/ha/år
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marknaden en produkt, som 
man kan anta att har samma 
verkan som släckt kalk. Pro-
dukten heter Kalsit H och är 
även känd som pipdamm. 
Det är en biprodukt från kal-
kindustrin och är i praktiken 
”utspädd” släckt kalk. Därför 
måste man använda cirka 
1,75 gånger mera av den i 
jämförelse med släckt kalk. 
I praktiken rekommenderas 
10 ton Kalsit H per hektar och 
då är inverkan lika stor som 
med 6,6 ton släckt kalk per 
hektar.n

Kvalitetssystemets viktigaste 
uppgift är att under alla för-
hållanden garantera mät-
ningsresultatens tillförlitlighet 
och riktighet. Kvalitetssyste-
met förutsätter, att man följer 
upp de olika delområdena 
och dokumenterar dem i de-
talj. Laboratoriet har nerskriv-
na arbets- och metodbeskriv-
ningar, kalibrering av appa-
raturen, övervakningskort för 
kontrollprov, extern och intern 
auditering och ett system för 
hur man skall korrigera och 
förhindra upptäckta avvikel-
ser, kunskapsutveckling och 
interkalibrering med andra 
laboratorier.

Analyserna hos CfS görs med 
en automatisk analysator, där 
alla resultat lagras i en data-
bas och där man sedan kan 
behandla dem med statistis-
ka metoder. För alla analyser 
har man även angett gränser 
för när ett resultat kan god-
kännas och när analysen 

Markanalysmetodernas 
resultatnoggrannhet och 
kvalitetssäkring  i CfS:s 

laboratorium 

Päivi Lamminen
CfS

CfS:s laboratorium har 
25 års erfarenhet av mark-
analysering och syste-
met är kvalitetscertifierat 
enligt ISO 9001 sedan år 
1997.

måste göras på nytt. Varje 
arbetsskift använder dessut-
om interna kontrollprov. Med 
hjälp av databasprogrammet 
jämför man skillnaderna mel-
lan mätningsresultaten. Ifall 
det förekommer avvikelser, 
som går utöver de godkända 
gränserna, så görs analyse-
ringen på nytt.

CfS deltar två gånger per år 
i en av MTT arrangerad jäm-
förelseundersökning mellan 
laboratorierna. Denna jäm-
förelse började redan 1999. 
MTT sköter om utskickningen 
och att proven är förbehand-
lade. Utgångspunkten för att 
kunna göra en sådan här un-
dersökning är, att proven är 
homogena.

De olika laboratorierna skick-
ar alla sina analysresultat till 
MTT, som gör en statistisk 
behandling och skickar se-
dan ett sammandrag med 
eventuella kommentarer till 
varje laboratorium.

I nedanstående tabell finns 
som exempel jämförelse-
resultaten från och med år 
1999 för pH, fosfor och kali 
och den statistiska metod 
som MTT använder.
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Laboratoriets resultat kan anses vara
- godkänt, när     Z < 2
- betänkligt, när      2 <Z < 3
- underkänt, när            Z >3

 pH, Z-värde
Jämf.undersökning  Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5
1999 -0,59 -0,66 -0,17 -0,45 -1,26
2001 -0,05  0,26 0,05 0,01  0,19
2002 -0,68 -1,74 -0,52 -1,65 -1,90
2003 -1,05 -0,85 0,45 -0,61 -0,73

Fosfor, Z-värde
Jämf.undersökning  Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5
1999 -0,47 0,20 -0,07 -0,69 -0,10
2001 0,27 1,37 0,07 -0,69 -0,10
2002 0,92 1,31 0,25 1,00  1,06
2003 0,33 1,79 0,13 0,86  1,43

Kalium, Z-värde
Jämf.undersökning  Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5
1999 -0,40 -0,56 -1,23 -0,88 -1,27
2001 -0,36 -0,84 -0,56 -0,39 -0,24
2002 0,78 -0,03 -0,14 0,70  0,33
2003 0,34 1,28 0,37 1,10 1,09 

Z-värdena har räknats ut ge-
nom att subtrahera de enskil-
da laboratoriernas resultat 
från medeltalet. Den så erhåll-
na skillnaden har delats med 
medelavvikelsen hos resulta-
ten.Även alla enskilda prov 
har hållit sig inom de gränser 
för godkänt, som MTT använt. 
De övriga analysernas statis-
tiska jämförelseresultat finns 
på CfS:s hemsida. Jordarts 
och humusundersökningen 
kontrolleras med hjälp av en 
mekanisk metod och genom 
att bränna humusen.

En del av våra markanalys-
apparater har förnyats un-
der det senaste året och er-
satts med en Lachat Fia-ap-
parat, som används allmänt 

i markanalysering.

Tillförlitlighet är ett kvalitets-
kriterium för CfS:s laborato-
rium och en kunnig och i sitt 
arbete insatt och motiverad 
personal är en garant för det.

Ett dynamiskt och kundin-
riktat arbete reagerar ome-

delbart på signaler, tips och 
feedback i verksamhetsmil-
jön och från kunderna. På 
CfS:s hemsida finns en sida 
för kritik från kunderna och 
den tas i beaktande när man 
betjänar kunderna. CfS:s la-
boratorium besitter ett starkt 
kunnande inom lantbruk och 
försöksverksamhet.n

Resultat från CfS:s laboratorium i den av MTT arrangerade jämförelseundersökningen

Lachat Fia -apparat.
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Entrepenad
Odlare som använder sig av 
entrepenörer måste i tillräck-
ligt god tid komma överens 
med entrepenören om area-
len som skall sås. Man måste 
även komma överens om 
rad- och fröavstånd och reda 
ut alla faktorer, som inverkar 
på priset, t.ex. skiftesstorlek 
och såradens längd. Inne-
håller det överenskomna pri-
set mervärdesskatt eller inte? 
Ingår transporten till gården 
i priset och förutsätts det nå-
gon arbetsinsats från gården, 
t.ex. transport av gödsel eller 
påfyllning av gödselbehålla-
ren. Innan sådden påbörjas 
måste man komma överens 
om hur såbädden skall vara 
bearbetad och vilket sådjup 
som skall användas. Det lö-
nar sig inte att dessa frågor 
”får sin lösning i rådstuvurät-
ten”.

Bearbetningsredskap
För att få ett jämnt sådjup är 
det viktigt att granska harvtin-
narnas bett och vända dem 
eller byta ut dem. Harvtinnar-

Förberedelser inför sådden
Pentti Hoikkala

CfS

Det är nu hög tid att kon-
trollera maskinernas 
skick och olika inställ-
ningar för gödselmängd 
och hur gödsel och frö 
placeras i förhållande till 
varandra samt sådjupet.

na får inte vara brutna och de 
skall vara placerade på sina 
rätta platser. Brutna och slitna 
bett på horisontalfräsen skall 
bytas ut. Om man endast 
byter ut krökta bett så måste 
man förkorta de nya så, att 
de får samma längd som de 
övriga. Lagren hos ribbväl-
tarna och horisontalfräsens 
packvält skall kontrolleras 
och vid behov bytas ut. In-
ställningsskruvarna oljas och 
rengörs vid behov så, att ar-
betsdjupet lätt kan ställas in 
efter rådande förhållanden. 
Oljenivån i fräsens reduk-
tionsväxel och kugghjulsbalk 
måste kontrolleras. Ifall det 
behövs påfyllning, så måste 
man undersöka ifall det finns 
läckage någonstans. Ifall 
man upptäcker ett yttre läck-
age så måste man kontrollera 
lagren och dess packningar 
där läckaget syns. Oljan byts 
enligt rekommendation. Grå-
färgad olja berättar att det 
finns vatten i oljan och att det 
är dags för byte.

Kombimaskin
Man går igenom alla smörj-
punkter, däcktryck, kedjor 
och deras spänning, gödsel-
billarnas fastsättning och hur 
mycket slitmån som det finns 
kvar. Ifall gödselbillens nedre 
del blivit tunn som papper, så 
reparerar man det genom att 
svetsa fast en ny slitdel. Den 
ställbara slitdelens uppgift 
på gödselbillen är att skydda 

billen från onödigt slitage och 
den skall vara några centi-
meter under gödselbillen.

Såenheterna
När maskinen står i garage 
kan gummit på välthjulen bli 
hopklämt och det kan även 
uppstå brott, varför dess 
packande effekt blir sämre. 
Skadat gummi bör bytas ut. 
Om det blivit fåror i gummit 
på mothjulet, så skall även 
det bytas ut eftersom det 
ökar antalet dubbelmatning-
ar av frön och även söndrar 
frö. Kontrollera att det finns 
tillräckligt med slitmån hos 
billarna och byt ut dem vid 
behov. Rullkedjan skall vara 
i skick och lämpligt spänd 
så att cellhjulet rullar jämnt. 
Om den hakar upp sig brukar 
det hjälpa att smörja keden 
med rostskyddsolja och att 
ha jämn kedspänning. På Tu-
mes enheter är smörjningsin-
tervallet 20 timmar. Man skall 
dock undvika för mycket 
smörjning. Smörjmedel på 
mothjulets gummiyta försvå-
rar sådden. Om cellhjulets 
axel smörjas för mycket kan 
smörjmedlet tillsammans 
med damm bilda en massa 
bakom kugghjulet, som för-
svårar dess rörelse. Det vore 
bra, att med några års mel-
lanrum grundligt rengöra en-
heterna.

Vridprov
Innan man far ut på åkern gör 
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man vridprov för gödseln. 
Genom att med en hammare 
lätt knacka på gödselbillarna 
kan man avlägsna förste-
nad gödsel. Kontrollera att 
skjutluckorna är öppna och 
att bottenklaffarnas läge är 
enligt instruktionsboken. Det 
är värt mödan att sätta ett 
provämbar under varje bill, 
för det gör det lättare att upp-
täcka ifall det förekommer 
störningar eller stockning i 
något utmatningsaggregat. 
Det lönar sig även att komma 
ihåg kvävegränserna i miljö-
stödsprogrammet. För de, 
som valt basgödsling, är kvä-
vemängden 120 kg/ha och 
år. Med preciserad gödsling 
bestäms gödslingen enligt 
jordart och förfrukt, 80–150 
kg N/ha. Vridprovet skall 
upprepas 2–3 gånger.

Bearbetningstidpunkten är 
den rätta när marken vid 
brukning blir tillräckligt finför-
delad. Det behövs tillräckligt 
med fint material kring fröet 
för att bevara groningsfuk-
ten. För att få en jämn så-
bädd med horisontalfräs 
så skall den ställas vågrätt. 
Grynstrukturen kan vara lite 
grövre ifall man väntar regn 
efter sådden. En lite grövre 
grynstorlek på ytan minskar 
riskerna för tillslaming.

Placering av gödsel och 
frö
Ju större upptagare som 
används desto större orsak 
är det att noga kontrollera 
såenheternas placering i för-
hållande till varandra. Det är 
bäst att utföra mätningen på 
åkern genom att gräva fram 
fröna. Mätningen utförs så, att 
ifall man har ett radavstånd 

på 47,5 cm, så skall den an-
dra enheten så på 95,0 cm:s 
avstånd, den tredje på 142,5 
cm:s osv. Ifall man endast 
skulle mäta avståndet emel-
lan fröraderna och t.ex. god-
känna 48,5 cm, så skulle felet 
vid den 6:te enheten redan 
vara 5 cm. 

Sådjupet påverkas av jordart, 
bearbetningsskiktets struk-
tur och vädret efter sådden. 
Grundregeln är fortfarande 
att fröet alltid skall placeras 
i fuktig jord. I stapeldiagram-
met kan man se att 3 cm:s 
sådjup gett 8 % större skörd 
av kristalliserbart socker än 
1 cm:s eller 5 cm:s sådjup. 
I sträckdiagrammet ser man 
hur förhållandena och jordar-

ten inverkat på planttätheten. 
Rätt gödselplacering är un-
gefär 2–3 cm under fröet. I 
sidled skall gödseln placeras 
4–6 cm från fröet. Sidolutan-
de mark, en slapp gödselbill 
eller lätt jordart är faktorer, 
som gör att man måste öka 
gödselns avstånd från fröet, 
eftersom gödsel som kommit 
för nära fröet förorsakar till-
växtstörningar. Man kontrol-
lerar gödseln och fröets pla-
cering skilt för varje bill. Tillika 
kontrollerar man, att cellhjulet 
är vänt åt rätt håll och att väx-
ellådan är rätt inställd.

Våren 2003 påbörjades en 
undersökning, som syftar till 
att utreda hur fröavståndet 
inverkar på skördenivån, 
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betans jordhalt och tillika får 
man svar på hur det påver-
kar rotvikten. Figuren visar att 
18 cm:s fröavstånd gav den 
lägsta jordhalten och en 4 
% större kristalliserbar sock-
erskörd. Tabellen visar även 
rotvikten i medeltal. Man kan 
inte dra säkra slutsatser på 
basen av ett års resultat. Det 
verkar dock som om man 
genom att under goda förhål-
landen gå över från 15 cm:s 
fröavstånd till 18 cm skulle 
kunna få en liten skördeök-
ning. En kostnadsinbespar-
ning blir det genom att det 
går åt en mindre mängd frö.

Kontroll av sådden
När man väl kommit igång 
med såarbetet måste man, 
när man börjar det andra så-
draget, kontrollera att radav-
ståndet mellan sådragen är 
det rätta och eventuellt jus-
tera in radmarkörerna. När 
jordart och förhållanden änd-
rar kan det ske förändringar 
i sådjupet. Det lönar sig att 
ofta kontrollera att fröet och 
gödseln är placerade på 
rätt ställe. Samtidigt elimine-
rar man fel, som uppstått på 
grund av mekaniska orsaker 
(förslitning av en fel härdad 
såbill eller en sten, som gjort 

att en gödselbill blivit bru-
ten eller flyttat på sig). Ifall 
betten på en horisontalfräs 
blivit brutna, så minskar be-
arbetningsdjupet och såma-
skinen kommer inte ner till 
önskat sådjup. Som en följd 
av detta får inte såenhetens 
bakre hjul markfäste, vilket 
leder till att utmatningen av-
bryts och resultatet blir ett 
luckigt bestånd. Man måste 
även följa med åtgången av 
frö och gödsel. Fröåtgången 
följs upp genom att jämföra 
mellan enheterna och för 
gödselns del skall åtgången 
vara jämn i behållaren.

Säkra plantbildningen
Lerjordar, som är skorpbe-
nägna, kan slamma till och 
bilda skorpa efter ett hårt 
regn och det förhindrar plan-
tan att komma upp till marky-
tan. Skorpan bryts med därtill 
lämpliga anordningar ome-
delbart, när man kan köra 
med traktor på fältet.n
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Det kan vara flere orsaker till 
att fältet slammar igen eller 
bildar skorpa. Markstruktu-
ren har försvagats på grund 
av ensidig spannmålsodling 
eller för att man använt tunga 
maskiner, marken innehåller 
lite humus, den är bristfälligt 
dränerad, man har tagit upp 
sockerbetor och plöjt i våta 
förhållanden, vårbearbet-
ningen har gjorts i för våta 
förhållanden eller så har så-
bädden varit för fin och det 
har regnat rikligt på våren.

Rikliga regn genast efter såd-
den kan förorsaka skorpbild-
ning eller orsaka syrebrist 
även i fält som är i gott växt-
skick. I Säkylä-området kring 
sockerbruket har det nu två 
år i rad regnat exceptionellt 
rikligt just efter att man hunnit 
så sockerbetorna.

Råd för skorpbrytning
Vältning är den mest använ-
da metoden. Då skall man 
ut och välta genast när mar-
ken torkat upp så mycket, att 

Erfarenheter av 
skorpbrytning

Paavo Inkinen
Lännen Tehtaat Abp

Skorpa på betfältet eller 
så mycket fukt att gro-
ningsskiktet blir utan 
luft kan förhindra eller 
fördröja plantbildning-
en. Följden är ett luckigt 
bestånd.

myllan inte fastnar i välten. 
Det är effektivast att välta i 
kors. Man skall köra lång-
samt när man vältar. Först kör 
man längs raderna och då 
utjämnar man åsarna, som 
såmaskinen lämnat efter sig. 
Sedan kör man tvärs över så-
raderna. På så sätt får man 
på bästa sätt ytan bruten på 
såraden. I de flesta fall bildas 
det genom vältningen små 
sprickor i marken där sedan 
ett tillräckligt antal plantor 
kan komma upp till ytan. Det 
effektivaste sättet att behand-
la ett tillslammat betfält är att 
använda speciella skorpbry-
tarhjul. De fästs på den med 
bärhjul försedda hackramen 
på samma ställen som såen-
heterna. 

Också då man använder 

skorpbrytarhjul skall man ut 
på fältet genast då det går att 
köra utan att det fastnar mylla 
på skorpbrytarhjulen. I an-
nat fall kan marken torka så 
mycket att skorpbrytarhjulens 
piggar inte förmår att söndra 
den. Med hjälp av tilläggsvik-
ter kan man öka effekten hos 
skorpbrytarna. Man måste 
följa med hur skorpbrytarhju-
len fungerar så att inte gro-
ende plantor förstörs genom 
alltför kraftig behandling.

Det är endast ett fåtal gårdar, 
som använt skorpbrytarhjul 
och erfarenheterna varierar. 
Bäst lyckades man på går-
dar, som hade jämna fält. På 
skiften där jordarten variera-
de var det svårt att hitta rätt 
behandlingstidpunkt. När det 
var bäst att behandla de leri-

Radluckrarna är kopplade till en hackram på bärhjul. De är 
tillverkade  av Orvo Leino från Bjärnå, tel. 0440 742 009.



16 - Betfältet 2/2004

gaste områdena, så fastnade 
ännu myllan i skorpbrytarhju-
len på de fuktigare ställena.

På några gårdar gjorde man 
kompletteringssådd på de 
ursprungliga raderna på de 
områden där skorpan var 
som värst.

I de värsta fallen fanns inget 
annat alternativ än att göra 
om sådden på hela skiftet. 
Innan man sår om skiftet 
måste man försäkra sig om, 
att åtgärden är nödvändig. 
Man räknar plantorna på 
några ställen på en tio me-
ters sträcka. Om det i med-
eltal finns 20 plantor per 10 
radmeter, så lönar det sig att 
spara beståndet. Senaste 
vår var man tvungen att så 
om flere hundra hektar. 

Hur kan man minska riskerna för skorpa
• Förbättra markstrukturen: strukturkalkning av lerjordar, hu-

mustillförsel på de humusfattigaste områdena, t.ex. krea-
tursgödsel eller organisk kompost.

• Trots att sockerbetan drar nytta av tidig sådd, så dock inte i 
våt jord.

• Så inte strax innan regn. När såbädden fuktas och miljön 
kring fröet blir vattenmättad, tar syret slut för embryot och 
groningen kan störas.

• På skiften som är utsatta för skorpbildning kan det vara mo-
tiverat att använda förgrott frö eftersom groningen då går 
1–2 dagar snabbare.

• Se till att du snabbt kan få tillgång till en radluckrare eller 
tillräckligt tunga vältar för att bryta skorpan.

• Ifall ett rikligt regn fuktar såbädden 1–2 dagar efter sådden 
och marken är skorpbenägen, så kan omsådd vara det bäs-
ta alternativet. Kontakta konsulenten innan du gör omsådd.

Den vänstra bilden föreställer sårader ett par 
veckor efter att de behandlats med radluckrare. 
Den högra bilden är en del av ett skifte, som såtts 
om med en harvsåmaskin.

Komposterad 
HÖNSGÖDSEL

lasstals till
transportpris.

Tiedustelut puh.

0400 302 077/Isotalo
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Preparaten i år är nästan desamma som 
sommaren 2003. Endast för bekämpning av 
kvickrot har det kommit en ny produkt, Targa 
5 SC, som är ”gammalt vin i nya läglar”. Den 
verksamma substansen är densamma och 
det finns lika mycket av den per liter som i 
Targa Super EC, det är endast mineraloljan 
som man avlägsnat.

SC-preparat har använts i s.k. vanlig ogräs-
bekämpning redan i över fem år. Preparatens 
egenskaper börjar redan vara kända för alla 
sockerbetsodlare. Ifall ogräsens plantbild-
ning skett i våta förhållanden fungerar prepa-
raten bra. Endast torra förhållanden och stora 
ogräs medför problem. 

Sockerbetans skuggningseffekt är också 
av stor betydelse under sommaren; de små 
ogräsen i sockerbetsraden eller i radmellan-
rummet blir stora och frodiga ogräs i slutet 
av sommaren, ifall man inte bekämpar dem. 
Detta gäller i synnerhet för svinmålla och bal-
dersbrå.

Bekämpningens centrala frågor
Innan man besprutar lönar det sig att besikta 
sina åkrar så, att man kan göra en riktig tank-
blandning. Det lönar sig att i minnet återkalla 
vilka ogräs, som förekom sommaren 2002 
och 2003. Framförallt de svårbekämpade 
ogräsen såsom trampgräs och åkerbinda 
samt måra skall beaktas när man planerar 
tankblandningen. Man skall inte ändra på ett 
fungerande recept ifall man varit nöjd med 
bekämpningsresultatet.

Ogräsbekämpning 
sommaren 2004

Liisa Eronen
CfS

Senaste sommar lyckades ogräsbe-
kämpningen relativt bra. Regnen som 
föll på rätt tid garanterade ett gott re-
sultat. Endast trampört och baldersbrå 
gav lite problem.

Följande saker bör man komma ihåg

• Se efter vilka ogräs du har och deras ut-
vecklingsstadium. Sprutprogrammen i 
tabell 1–4 gäller för en ogräsflora på hjärt-
bladsstadium.

• Beakta de olika ogräsens krav på tank-
blandningen.

• I torra förhållanden behövs det större do-
ser preparat och mera olja (stora mängder 
även för ogräs på hjärtbladsstadiet).

• Spruta i tid. De flesta ogräs är som känsli-
gast på hjärtbladsstadiet (undantag: måran 
först efter, att första bladrosetten öppnat 
sig).

• Den första besprutningen bestämmer rätt 
långt hur bekämpningen lyckas; komplet-
tera ifall effekten inte är tillräcklig.

• Spruta om morgonen om det är möjligt men 
inte om sprutningarna måste göras under 
en kylig period.

• Ifall vädret är kyligt eller kallt skall man ut-
nyttja dagens varma timmar.

• Ifall ogräsens storlek varierar mycket (stora 
och små), gör hellre två skilda besprutning-
ar med små mängder preparat än att ge en 
”hästkur”.

• Ifall ogräsen är stora, bered dig på att sock-
erbetorna till en viss del får sprutskador. 
Stora preparatmängder skadar nästan all-
tid sockerbetorna mer eller mindre.

• Efter hackningen behövs ännu en besprut-
ning; svinmållor gror ännu i juli.

Om vädret är varmt, och speciellt vid värme-
bölja, lönar det sig att spruta tidigt på morgo-
nen eller morgonnatten. På så sätt minimerar 
man sprutskadorna och effekten är i allmän-
het god.

Efter nattfrost skall man låta betorna återhäm-
ta sig. Ifall sockerbetans plantbildning skett 
under torra förhållanden så störs inte besprut-
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ningarna av nattfrosterna. 
När man sprutar skall dock 
temperaturen vara ordentligt 
på plussidan.

Sprutprogram
Tankblandningarna i tabell 
1 och 2 är uppbyggda kring 
preparat med endast en ef-
fektiv substans, i tabell 3 och 
4 har man använt Betanal 
Progress SE, som innehåller 
tre verksamma substanser. 
Ifall man använder Safari i 
tankblandningen så är mäng-
den 20–30 g/ha, Mängden 
Goltix eller KVK-meta är 0,5 
l eller kilo per hektar.

De mindre mängderna re-
kommenderas när bekämp-
ningsförhållandena är spe-
ciellt goda, i normala förhål-
landen ligger mängderna 
mitt i ”gaffeln” och i torra för-
hållanden behövs de största 
mängderna. Bruksmäng-
derna måste alltid anpassas 
till ogräsens storlek, ju större 
ogräs och ju torrare förhål-
landen desto mera preparat 
i tanken.

Mårorna, trampört och åker-
binda kräver mycket etofume-
sat, som man får från Tramat 
eller Betanal Progress SE. 
Om de förekommer på fälten 
måste man använda större 
mängder Tramat och Betanal 
Progress redan från och med 
den första besprutningen. 
Ett rikligt svinmållabestånd 
kräver likaså stora mängder 
Betanal eller Betasana.

Goltix och KVK-meta innehål-
ler den effektiva substansen 
metamitron, som i huvudsak 
är markverkande och funge-
rar bra i fuktiga förhållanden. 

För att nå en god effekt krävs 
det i allmänhet regn efter be-
sprutningen. Ifall ogräsens 
storlek varierar mycket, så 
måste man använda Goltix 
eller KVK-meta 1,5 liter eller 
kilo per hektar. Ifall man länge 
odlat sockerbetor på fältet 
och det förekommit problem 
med ogräsbekämpningen, 

så behövs det med största 
sannolikhet redan 2 liter eller 
kilo per hektar.

Kompletterande be-
sprutningar
Man måste alltid kontrollera 
sprutningseffekten. Ifall det 
blir kvar ogräs efter bekämp-
ningen, så är de mycket svå-

Tabell 1. Bekämpning av ettåriga fröogräs på 
sand-, mo-, mjäl- och morenjordar.

Bruksmängd
l, kg eller g /ha

1. besprutningen
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari g) (20 - 30)
Tramat 500 SC 0,2 - 0,3
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,5 - 2
Olja 0,3 - 0,7
2. besprutningen
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g) 20 - 30 
Tramat 500 SC 0,2 - 0,3
Betanal SC/Betasana 2000 SC (1,5) - 2 - 2,5
Olja 0,3 - 0,7
3a. besprutningen (alla ogräs i ogärsfloran)
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK - meta (0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g) 20 - 30
Tramat 500 SC 0,2 - 0,3
Betanal SC/Betasana 2000 SC (1,5) - 2 - 2,5
Olja 0,3 - 0,7
3b. besprutningen (Matricaria-arter, etternässla och 
     vitgröe saknas i ogräsfloran)
Tramat 500 SC 0,3 - 0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC (1,5) - 2 - 2,5
Olja (0,3) - 0,5 - 0,7

OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns
            rikligt med Matricaria-arter, korsblomstriga ogräs,
            brunskära, vitgröe, etternässla och 
            Polygonum-arter.

OBS 2: Metamitron (Goltix/KVK-Meta) används med 
            Safari 0,5 kg eller 0,5 l/ha.

OBS 3: Vid behov Matrigon tillägg (0,3 l/ha) i andra 
            besprutningen på baldersbrå-åkrar.

OBS 4: Om som olja används BioBeet, är 
            bruksmängderna 0,8-1,2 l/ha
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ra att bekämpa i nästa be-
sprutning eftersom det ändå 
är minst en vecka eller ännu 
mera till nästa besprutning. 
Undantaget är svala eller kal-
la förhållanden, då man först 
efter en vecka börjar se nå-
gon effekt av besprutningen.

Det lönar sig att utföra den 
kompletterande besprutning-
en inom 4–5 dagar i normala 
förhållanden och med så-
dana preparat som har bästa 
effekt på de ogräs, som blivit 
kvar. Till svinmålla använ-
der man Betanal/Betasana 
spetsat med lite Tramat, eller 
enbart Betanal Progress SE. 
Trampgräs och åkerbinda 
skall ha samma preparat 
men en större dos Tramat. 
Storleken på ogräsen avgör 
hur stor bruksmängd, som 
skall användas.

För mårans del lönar det sig 
att göra en kompletterande 
besprutning först när för-
sta bladrosetten utvecklats. 
I vissa fall infaller det med 
tidpunkten för den andra 
besprutningen. Ifall man är 
tvungen att göra en komplet-
terande besprutning före den 
andra besprutningen, så får 
man ett gott resultat av en 
blandning med Tramat–Be-
tanal/Betasan eller Betanal 
Progress eventuellt komplet-
terad med Safari, ifall man 
inte använt det tidigare.

Mängderna olja i de komplet-
terande besprutningarna är 
desamma, som i de egent-
liga besprutningarna.

Växtskyddsmedelsrester
Ifall man odlat potatis, rybs/
raps, spannmål, ärter el-

ler morot så kan resterna av 
vissa preparat störa socker-
betans plantbildning och ut-
veckling följande, och t.o.m. 
därpå följande, år. Sådana är 
bl.a. Titus på potatis och Lo-
gran och Monitor på spann-
mål. Deras verkan kan synas 

hos sockerbetan följande år.

Ally, Super Treflan och Trifu-
lon har långtidsverkan. De 
två sist nämnda tas bort från 
bekämpningsmedelsregist-
ret i slutet av detta år. Glean 
påverkar sockerbetan på 

Tabell 2. Bekämpning av fröogräs på ler- och
mulljordar

Bruksmängd
l, kg eller g /ha

1. besprutningen
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari g) (20 - 30)
Tramat 500 SC 0,3 - 0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC 2,0 - 2,5
Olja 0,5 - 1,0
2. besprutningen
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK - meta (0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g) 20 - 30
Tramat 500 SC 0,3 - 0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC (2,0) - 2,5 - 3
Olja 0,5 - 1,0
3a. besprutningen (alla ogräs i ogärsfloran)
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK - meta (0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g) 20 - 30
Tramat 500 SC 0,3 - 0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC (2,0) - 2,5 - 3
Olja 0,5 - 1,0
3b. besprutningen (Matricaria-arter, etternässla och 
     vitgröe saknas i ogräsfloran)
Tramat 500 SC 0,4
Betanal SC/Betasana 2000 SC (2,5) - 3
Olja 0,5 - 1,0 

OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns
            rikligt med Matricaria-arter, korsblomstriga ogräs,
            brunskära, vitgröe, etternässla och 
            Polygonum-arter.

OBS 2: Metamitron (Goltix/KVK-Meta) används med 
            Safari 0,5 kg eller 0,5 l/ha.

OBS 3: På mulljordar är mängden metamitron 2,0 kg 
            eller l/ha.

OBS 3: Vid behov Matrigon tillägg (0,3 l/ha) i andra 
            besprutningen på baldersbrå-åkrar.

OBS 4: Om som olja används BioBeet, är 
            bruksmängderna 0,8-1,2 l/ha
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samma sätt som Ally men 
den har tagits bort från re-
gistret redan 31.12 2001.

För Senkor finns det inte någ-
ra användningsbegränsning-
ar med tanke på sockerbetor 
men tillverkaren rekommen-
derar, att åkern plöjs hösten 
före man odlar sockerbetor.

Vildbetorna bort från 
åkern i tid 
Vild-/ogräsbetor är en näs-
tan årligen återkommande 
syn på betfälten. Denna fö-
rekomst förstärks eventuellt 
av frö från betor, som bildade 
stocklöpare om de inte ren-
sats bort från åkern. Man 
måste dock konstatera att 
det finns omsorgsfulla odlare, 
som håller sina betfält rena 
även från vildbetor; sådana 
fält är en fröjd för ögat.

Fält som är illa ansatta av 
vildbetor skall sättas i växt-
cirkulation. Problemet löser 
sig dock inte på ett eller ett 
par år men de flesta ogräs-
medel för spannmål har 
även effekt på vildbetorna. 
Vildbetorna skiljer sig från 
de odlade betorna redan i 
juni men blomningen börjar i 
allmänhet först i slutet av juni 
och senast i juli. I detta ske-
de är det relativt lätt att rensa 
bort dem. Kom ihåg att bryta 
av stjälken på vildbetan lite 
under markytan. Då bildar 
betan inte mera nya grenar 
och man kan lämna vildbe-
tan kvar på åkern.

I augusti är vild-/ogräsbetor-
na redan så långt utveckla-
de, att de har en del frön som 
kan gro. Dessa plantor måste 
föras bort från åkern.

Grundvattenområde I 
och II
Begränsningarna i använd-
ning av bekämpningsmedel 
på grundvattenområde I och 
II är desamma som ifjol. Det 
är inte tillåtet att använda 

metamitron (Goltix och KVK-
meta) på dessa områden, 
däremot får man nog an-
vända Betanal, Betasana, 
Tramat och Betanal Progress 
med vissa begränsningar.

Tabell 3. Bekämpning av ettåriga fröogräs på 
sand-, mo-, mjäl- och morenjordar.

Bruksmängd
l, kg eller g /ha

1. besprutningen
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari g) (20 - 30)
Betanal Progress SE (0,8) - 1,0 - 1,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,0 - 1,5
Olja 0,3 - 0,7
2. besprutningen
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g) 20 - 30 
Betanal Progress SE 1,0 - 2,0
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,0 - 1,5
Olja 0,3 - 0,7
3a. besprutningen (alla ogräs i ogärsfloran)
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g) 20 - 30
Betanal Progress SE 1,0 - 2,0
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,0 - 1,5
Olja 0,3 - 0,7
3b. besprutningen (Matricaria-arter, etternässla och 
     vitgröe saknas i ogräsfloran)
Betanal Progress SE 1,5 - 2,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,0 - 2,0
Olja (0,3) - 0,5  -  0,7

OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns
            rikligt med Matricaria-arter, korsblomstriga ogräs,
            brunskära, vitgröe, etternässla och 
            Polygonum-arter.

OBS 2: Metamitron (Goltix/KVK-Meta) används med 
            Safari 0,5 kg eller 0,5 l/ha.

OBS 3: Om förhållandena under 1. besprutningen är 
            mycket goda kan Progress användas 0,8 l/ha.

OBS 4: Vid behov Matrigon tillägg (0,3 l/ha) i andra 
            besprutningen på Matricaria-åkrar.

OBS 5: Om som olja används BioBeet, är 
            bruksmängderna 0,8-1,2 l/ha
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Ifall jordarten i alven består av 
finmo (FMo) eller ännu grövre 
jordarter såsom grovmo 
(GMo) och sand (GSa, FSa), 
så får ovan nämnda preparat 
(inte Goltix eller KVK-meta) 
användas på täckdikade 

åkrar vartannat år eller, ifall 
man använder radspruta, 
varje år. Mängderna av be-
kämpningsmedel skall vara 
så små som möjligt. Dessa 
jordarter klassas som mycket 
genomsläppliga.

Ifall jordarten i alven är finmo 
eller ännu finare (t.ex. lera), 
så kan ovan nämnda prepa-
rat användas på täckdikade 
åkrar varje år ifall man använ-
der den minsta rekommen-
derade mängden bekämp-
ningsmedel.

Tilläggsinformation
Sockerbets- och odlings-
konsulenterna från CfS, Su-
cros Ab och Lännen Tehtaat 
Abp hjälper gärna odlarna i 
problemsituationer. Tilläggs-
information om vårens och 
sommarens förhållanden och 
tips om ogräsbekämpning 
ges fortsättningsvis på CfS:s 
hemsida (www.sjt.fi/Aktuellt).  
Maaseudun Tulevaisuus Juu-
rikaspalsta innehåller allmän-
na bekämpningsdirektiv och 
–varningar. CfS:s forskare 
ger även råd och tips i andra 
frågor, som har med socker-
betor att göra. n

Tack Antero Sorrola för gransk-
ning av och kommentarer till 
texten.

Tabell 4. Bekämpning av fröogräs på ler- och
mulljordar

Bruksmängd
l, kg eller g /ha

1. besprutningen
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)
(Safari g) (20 - 30)
Betanal Progress SE 1,0  -  1,7  -  (2,0)
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,0 - 2,0
Olja 0,5 - 1,0
2. besprutningen
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g) 20 - 30
Betanal Progress SE 1,0 - 2,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,0 - 2,0
Olja 0,5 - 1,0
3a. besprutningen (alla ogräs i ogärsfloran)
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5
Safari (g) 20 - 30
Betanal Progress SE 1,0 - 2,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,0 - 2,0
Olja 0,5 - 1,0
3b. besprutningen (Matricaria-arter, etternässla och 
     vitgröe saknas i ogräsfloran)
Betanal Progress SE 1,7 - 3,0
Betanal SC/Betasana 2000 SC 1,0 - 2,0
Olja 0,5 - 1,0 

OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns
            rikligt med Matricaria-arter, korsblomstriga ogräs,
            brunskära, vitgröe, etternässla och 
            Polygonum-arter.

OBS 2: Metamitron (Goltix/KVK-Meta) används med 
            Safari 0,5 kg eller 0,5 l/ha.

OBS 3: På mulljordar är mängden metamitron 2,0 kg 
            eller l/ha.

OBS 4: Vid behov Matrigon tillägg (0,3 l/ha) i andra 
            besprutningen på Matricaria-åkrar.

OBS 5: Om som olja används BioBeet, är 
            bruksmängderna 0,8-1,2 l/ha
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I torra förhållanden är Goltix 
och KVK-metas markverkan 
i allmänhet svag. I sådana 
förhållanden ger Safari-pro-
grammen ett bättre resultat. 
I praktiken betyder det, att 
man använder Safari redan i 
första besprutningen.

Det finns en hel del ogräs 
på sockerbetsfälten, som är 
mycket känsliga för Safari. 
Sådana är rybs, raps, lomme, 
åkerrättika och penningört. 
Safari-tankblandningarna 
biter även på baldersbrå, 
kamomill, harkål, etternässla, 
vitgröe, trampört och brun-
skära. Ifall det förekommer 
rikligt av de uppräknade 
ogräsen, så är det bra att 
från början använda Safari-
programmet.

Tankblandningar med Safari 
bekämpar även snärjmåra 
och åkerbinda men bästa ef-

Safari och hur det används
Liisa Eronen

CfS

Safari registrerades år 
1996 och man började 
använda preparatet 
1997. Ifråga om sättet att 
verka avviker Safari från 
övriga bekämpningsme-
del på så sätt, att det av-
bryter ogräsens tillväxt, 
vilket i bästa fall leder till 
att ogräset dör. Man har 
ansett att Safari är ett 
bladverkande ogräsme-
del men det har även en 
viss markverkan.

a)

b)

c) d)

fekten på dem får man efter 
att första örtbladet eller blad-
rosetten öppnat sig.

Svårbekämpade ogräs
CfS har i rutförsök på sina 
egna åkrar undersökt och 
testat program, som skall 
ha god effekt på kamomill, 
baldersbrå, måror, trampört, 
åkerbinda, pilört, korsblomst-
riga ogräs, brunört och til-
lika också ta bort svinmållan. 
Jordarten var mjällera och 
momjäla.

I den första besprutningen 
har man använt 25–30 g Sa-
fari per ha. Ifall kamomill-ar-
ternas första örtblad redan 
utvecklats så har man använt 
30 g Safari per hektar. Om 
förhållandena varit goda och 

ifall kamomillplantorna va-
rit små, så har man minskat 
Safari-mängden i den andra 
och tredje besprutningen till 
20–25 gram per hektar.

Förutom Safari har man i 
tankblandningen använt 0,5 
l Goltix eller KVK-meta per 
hektar i alla besprutningar. 
Framförallt i våta förhållan-
den förbättrar denna tillsats 
effekten på svinmålla.

I normala förhållanden har 
man använt 0,3 l Tramat 500 
SC per hektar i den andra och 
0,4 l/ha i den fjärde. Dessa 
bruksmängder räcker till för 
att stoppa trampörtets, åker-
bindans och snärjmårans 
tillväxt och delvis ta bort dem 
från åkern.

Ogräs i Safari-programmet: a) penningört, b) etternässla, 
c) harkål och d) åkerkamomill.
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Mängden fenmedifam (Be-
tanal SC/Betasana) har va-
rierat beroende på torka/fukt 
och svinmållans storlek/rik-
lighet. I fuktiga förhållanden 
har bruksmängderna i den 
första besprutningen varit 
1,8 l/ha men normalt har de 
varit 2,0–2,5 l/ha. Ifall det 
förekommer rikligt med svin-
målla och/eller ifall storleken 
varierar mycket, så har man 
använt större mängder fen-
medifam. I torra förhållanden 
har mängden fenmedifam i 
tankblandningen varit 2,5 l/
ha och till och med 3 l/ha.

I fuktiga förhållanden har man 
använt 0,5–0,7 l olja per hek-
tar i besprutningarna, i nor-
mala förhållanden knappt en 
liter (0,7–1,0 l/ha) och i torra 
förhållanden 1,2–1,3 l/ha.

Betfälten har i allmänhet 
hackats efter den tredje be-
sprutningen och de svin-
mållor, som grott senare har 
sprutats ännu en gång innan 
raderna sluter sig, med fen-
medifam eller fenmedifam 
och en liten tillsats etofume-
sat.

Kan man använda Matri-
gon och Safari i samma 
tankblandning?
Dow har tidigare förbjudit 
Matrigon och Safari i samma 
tankblandning. Detta förbud 
berör inte bekämpning av 
baldersbrå och kamomill. 
Ifall man använt Goltix eller 
KVK-meta utan Safari i den 
första besprutningen och ef-
fekten på kamomillarterna 
blivit dålig, så kan man tillsät-
ta Matrigon (0,3 l/ha) i Safari-
tankblandningen.

Enligt Dow borde man, när 
man bekämpar åkertistel 
med Matrigon, ha minst fyra 
dygns mellanrum innan man 
på nytt sprutar med en Sa-
fari-tankblandning.

Grundvattenområde I 
och II
Enligt nuvarande regler får 
man inte på grundvattenom-
råde använda metamitron. I 
praktiken betyder det att man 
inte får ha Goltix eller KVK-
meta i tankblandningarna.

På dessa områden kan man 
använda ovan nämnda pro-
gram utan metamitron. Fen-
medifam skall då användas 
i lite större mängder (2,0–2,5 
l/ha), eftersom metamitronets 
svinmållaeffekt blir borta. Ifall 
bekämpningseffekten på 
baldersbrå och kamomill blir 
bristfällig, kan man vid behov 
tillsätta en liten mängd Matri-
gon. Användningen av Matri-
gon bör undvikas på grund-
vattenområde I och II.  På 
dessa områden är det nöd-
vändigt med en bra växtföljd, 
för ifrågavarande program 
kan mycket snabbt ge upp-
hov till en ogräsflora, som an-

passat sig till sprutprogram-
met. Till exempel spannmål 
som mellanväxt skuggar bl.a. 
trampörten bra, och vid sidan 
av bekämpningsmedlen be-
gränsar grödan effektivt dess 
tillväxt och blomning.

Begränsningar i an-
vändningen av Safari 
och manganbrist
Ifall sockerbetan ännu är i 
groningsstadiet vid den för-
sta besprutningen, så rekom-
menderas inte användning 
av Safari i kalla och fuktiga 
förhållanden. Safari kan då 
fördröja sockerbetans ut-
veckling.

Safari ger upphov till en ty-
pisk gulfärgning hos sock-
erbetan men den försvinner 
efter en tid. Om det, förutom 
gulfärgningen, även före-
kommer glänsande gråa och 
brunaktiga fläckar så är det 
sannolikt manganbrist (Mn). 
Ifall bristen är stor kan en del 
av sockerbetsblasten förstö-
ras.n

Brunskära vars första ört-
blad redan utvecklats.
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Antalet skadeinsekter va-
rierar årligen. Variationerna 
i populationsstorleken kan 
beskrivas med en vågformig 
kurva. När förhållandena för 
förökning är goda och det 
finns rikligt med näring, så 
växer vanligtvis populationer-
na. Ifall sommaren och över-
vintringsperioden är ogynn-
samma och det förekommer 
tillräckligt med organismer, 
som förstör insekterna, så 
minskar i allmänhet popula-
tionerna. Besprutningarna 
stör denna vågrörelse, ifall 
man inte sprutar så strävar 
stammarna till att växa.

Ända sedan mitten av 1990-
talet har man betat sock-
erbetsfröet med effektiva 
insektbekämpningsmedel. 
I fältförsök kunde man visa 
att ifall fröet behandlas med 
Gaucho eller Cruiser, så är 
plantan bra skyddad mot 

Precision i stinkflybehandlingen
Liisa Eronen

CfS

Stinkflyna överraskade 
många senaste vår. Si-
tuationen har knappast 
varit så svår under de 
senaste tio åren. Teck-
en syntes tydligt redan 
våren 2003 men rådgiv-
ningen förmådde inte att 
tillräckligt tydligt poäng-
tera alla faktorer.

För sommaren 2004 ver-
kar stinkflyrisken igen 
att vara stor, så det kan 
finnas behov av att spru-
ta tidigare än vanligt.

loppor. Även betflugans 
larv bekämpas relativt bra. 
Stinkflyskyddet är däremot 
bristfälligt, det måste kom-
pletteras med besprutning 
ifall det finns mycket stinkfly. 
På svåra stinkflyområden re-
kommenderas besprutning 
med dimetoat-pyretrin varje 
år.

Senaste sommar visade det 
sig att det förekom sprutbe-
hov även på åkrar där man 
haft mycket lite stinkflyska-
dor under tidigare år. Typiskt 
för dessa områden är, att 
det finns skog i närheten av 
åkern och den fungerar som 
övervintringsställe för stink-
flyna.

Stinkflyrisk
Stinkflyrisken kan bedömas 
utgående från föregående 
sommar och vinter. I riskbe-
dömningen kan man också 
beakta föregående sommars 

besprutningar och hur effek-
tiva de var. Stinkflystammen 
strävar till att växa ifall man 
dragit mycket ner på insekt-
besprutningarna eller om de 
helt och hållet lämnats bort 
på det område där stinkflyn 
förekommer.

Somrarna 2002 och 2003 var 
juli och augusti mycket var-
ma och regnfattiga månader. 
Förhållandena för stinkflyet 
att föröka sig har varit goda. 
De gynnsamma förhållande-
na sommaren 2002 och må-
hända en större population 
av stinkfly var uppenbarligen 
en orsak till senaste sommars 
starka stinkflyangrepp.

En varm och torr juli, samt 
det att värmen pågick ända 
in i augusti, gynnade stink-
flyna under senaste sommar. 
Snön erbjöd ett gott skydd 
vintern 2003–2004 och de 
obetydliga frosterna innan 

Skador av stinkflyn.
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snön kom har skyddat stink-
flyna på deras övervintrings-
platser. Det kan hända att 
vinterdödligheten varit obe-
tydlig. När man förutom den 
gynnsamma sommaren 2003 
och den ringa vinterdödlig-
heten sätter till de nästan 
obefintliga besprutningarna 
sommaren 2003, så kan man 
anse att stinkflyrisken är stor 
sommaren 2004.

När behövs det inte 
kompletterande be-
sprutningar?
Trots den stora stinkflyrisken 
kan besprutningsbehovet 
vara obetydligt på de områ-
den där det förekom lite eller 
inte alls skador av stinkfly un-
der senaste sommar eller ti-
digare år. Det kanske saknas 
lämpliga övervintringsplatser 
för stinkflyna (barrskog) el-
ler så är åkrarna blåsiga och 
så öppna, att det i allmänhet 
finns lite stinkflyn på områ-
det. 

Ifall man gör sådden tidigt 
och sockerbetan hunnit till 
2–4 bladsstadiet i slutet av 
maj, så utgör inte stinkflynas 
ankomst till sockerbetsfälten 
mera någon stor risk. Endast 
mycket varmt, soligt och torrt 
väder kan ändra på det.Trots 
allt måste man följa med 

dessa fält noggrant. Om det 
förekommer minsta störning 
i sockerbetans utveckling el-
ler om skorpbildning fördrö-
jer sockerbetans utveckling, 
så lönar det sig att skydda 
betfältet med en besprutning 
efter mitten av juni.

Preciserad bekämpning
Om det förekom mycket ska-
dor av stinkfly hos sockerbe-
torna senaste vår, så är det 
sannolikt att det kommer att 
förekomma rikligt med stink-
flyskador även nästa vår. I 
dessa fall måste man alltid 
komplettera Gaucho- eller 
Cruiser-betningen med en 
besprutning.

Insektmedlet sätts i allmänhet 
till den första ogräsbekämp-
ningen. Tidsmässigt kommer 
den alltför sent, för stinkflyet 
har redan hunnit skada sock-
erbetan på många ställen.

Den första skadedjursbe-
kämpningen måste göras 
när sockerbetan kommit upp 
och är på hjärtbladsstadiet. 
På besvärliga stinkflyområ-
den betyder detta en extra 
besprutning före ogräsbe-
kämpningen.I ogräsbekämp-
ningen har man tidigare re-
kommenderat en blandning 
av dimetoat och pyretroid 
(0,5–0,7 l + 0,2 l/ha). Effekten 
av dimetoat är relativt svag 
och små mängder pyretroid 
räcker inte till för att skrämma 
flyna mer än i ett par tre da-
gar. På svåra stinkflyområden 
är det bäst att göra den första 
skadedjursbekämpningen 
med en större dos pyretroid 
(0,3–0,4 l/ha). Ju mera stink-
flyna under tidigare år skadat 
sockerbetan, desto mera 

pyretroid behövs. På svåra 
stinkflyområden är det skäl 
att ha en lite större mängd 
pyretroid (minst 0,3 l/ha) 
även i den första och andra 
ogräsbesprutningen.

Sprutbehov
Det är dyrt att bekämpa 
stinkflyna och därför har råd-
givningen poängterat spar-
samhet i besprutningarna. 
Även framöver lönar det sig 
att noga överväga lönsamhe-
ten i besprutningarna.

Ifall stinkflyskadorna begrän-
sas till 10–15 %, så är lön-
samheten i bekämpningen 
ifrågasatt. När skadorna 
närmar sig 30 % så börjar re-
dan besprutningar, som satts 
in på rätt tid, att ge utslag i 
skörden. Om över hälften av 
plantorna är skadade, bör-
jar man redan få betydande 
skördeökningar med be-
sprutningarna. Man behöver 
dock minst tre besprutningar 
och man skall lyckas bra med 
val av tidpunkt.

Besprutningar behövs även i 
framtiden, inte nödvändigtvis 
varje år men med vissa inter-
valler då, när stinkflystam-
marna vuxit. Preciserad be-
sprutning förutsätter att man 
följer med stinkflystammen 
och gör en betydligt nog-
grannare riskbedömning än 
hittills. Detta är en uppgift för 
forskningen i framtiden.n

Stinkfly
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De första observationerna 
av betnematoder gjordes i 
Finland i slutet av 1950-talet 
hos importerade sockerbe-
tor. Cystorna spreds till fälten 
genom mylla från bettvätten. 
Redan då upptäckte man, 
att nematoderna övervintrar 
i finländska förhållanden och 
kan föröka sig i våra fältför-
hållanden.

På 1980-talet undersökte 
professor Kari Tiilikkala bet-
nematodförekomsten på de 
betfält där sockerbetorna 
hade angripits sommaren 
1977. I sin undersökning 
utredde Tiilikkala hur korn, 
böna, råg och lusern inver-
kade på mängden betne-
matoder åren 1978–1980. 

Nematodundersökningen 
igång på nytt

Liisa Eronen 
Nils Lindroos

CfS

Senaste sommar upp-
trädde det överraskande 
mycket skador föror-
sakade av betnematod 
(Heterodera schachtii). 
I början av augusti såg 
man områden, som lidit 
av torka och dålig tillväxt 
och där nematoder gjort 
skada. Ifall man inte på 
dessa områden vidtar 
motåtgärder kommer 
skördeminskningen på 
grund av nematoderna 
att öka.

Ifrågavarande växter är inte 
värdväxter för nematoder. 
Alla undersökta växter mins-
kade mängden ägg och lar-
ver men skillnaderna mellan 
växterna var små. Mest mins-
kade ägg- och larvmäng-
derna med korn (44 % per år) 
och minst med råg (36 % per 
år). Tiilikkalas undersökning 
gjordes på en gård nära Salo 
sockerbruk.

Förundersökning
Trots att flaskhalsarna i sock-
erbetsodlingen varit utgångs-
punkten för CfS:s undersök-
ningar under hela verksam-
hetstiden, så har man ända 
tills de allra senaste åren inte 

ansett att betnematoderna 
varit en särskilt betydande 
faktor. Detta beror på att de 
områden, som är värst ansat-
ta av nematoderna i allmän-
het är små.

Hösten 2001 gjordes en för-
undersökning, som visade 
att cystor av betnematoder 
påträffades i betydande 
mängder även på sådana 
områden där sockerbetan 
verkade växa bra. På basen 
av förundersökningen kunde 
man konstatera att betnema-
toden var vanligare än man 
trott. I undersökningen fram-
gick även, att de s.k. symp-
tomfria områdena på gårdar 

En öppnad cysta av betnematod. Cystan frigör en stor 
mängd larver, som ännu är omgivna av ägghinnan.
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med nematoder var besmit-
tade.

Danisco-ländernas 
nematodprojekt
Redan år 2001 planerade 
man på CfS att påbörja en 
undersökning kring nema-
toderna. Då fick man ingen 
offentlig finansiering men i 
december 2003 tog CfS:s 
styrelse en positiv ställning 
till projektet.

Även i Sverige och Danmark 
har man kunnat konstatera 
att betnematoden är en fak-
tor, som begränsar skörden, 
och där har man undersökt 
nematodens livscykel och 
inverkan på skörden. Under 
hösten 2004 beslutar man 
om projektets omfattning och 
tidtabell.

Orienteringsskede i 
Finland
Finland beslöt att påbörja 
det första skedet av under-
sökningen redan sommaren 

2004 (det s.k. orienterande 
skedet). Inom ramen för det 
undersöker man nematodre-
sistenta och –känsliga sorter 
både i rut- och gårdsförsök. 
Man testar även i försöksru-
tor kemiska preparats effekt 
på nematodstammen.

Sommaren 2004 skall man 
påbörja en s.k. maskinrings-
undersökning. För det ända-
målet väljer man ut 3–4 ma-
skinringar från Salo, Säkylä 
och f.d. Turenki bruks områ-
de. Av de gårdar, som hör till 
maskinringen väljer man ut 
tre gårdar och från varje gård 
skall man sedan undersöka 
2–3 skiften. I denna under-
sökning strävar man efter att 
utreda ifall nematoderna föl-
jer med från en gård till en an-
nan med hjälp av de gemen-
samma maskinerna och hur 
nematodförekomsten ändrar 
under försöksperioden med 
ensidig sockerbetsodling 
och på skiften med spann-
mål i växtföljden.

Analysmetoden skall 
utvecklas
Till det första skedet hör även 
att utveckla ägg- och larv-
analysen. För närvarande 
kan man isolera cystor och 
kontrollera om det finns ägg 
eller larver i dem. Man kan 
även i grova drag uppskatta 
hur besmittad jorden är.

Däremot har man inte på 
CfS gjort så noggranna be-
räkningar av ägg- och larv-
mängderna att man kan göra 
en riskanalys. Den behövs 
dock för att bedöma behovet 
av t.ex. växtcirkulation eller 
behovet av att odla resistenta 
sorter.n
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Betanal Progress och Safari -programmet ger sockerbetorna vassare
armbågar i kampen mot ogräset om växtutrymme, näring, vatten
och ljus. Närmare anvisningar om bekämpning finns i den nya guiden
”Tillväxtprogram för sockerbeta”.

• Kom även ihåg Betanal SC och Tramat 500 SC vid bekämpning
av ogräs.

• Effektiva lösningar mot problemogräs: Agil för bekämpning av 
kvickrot, Matrigon för bekämpning av tistlar och molke.

• För bekämpning av skadeinsekter Fastac 50

Ge
sockerbetorna

vassare armbågar!
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Den största enskilda pro-
dukten för mjölkgårdar är 
fortfarande den av Lännen 
Rehu Oy tillverkade Mella 
Melassnitsel, det traditionella 
favoritfodret för alla kossor, 
som också går under namnet 
”kessu” eller ”piptobak”. Ef-
terhand som man tagit i bruk 
olika tekniska lösningar för 
utdelning av foder, har man 
även utvecklat nya granule-
rade eller gryniga snitselpre-
parat, som Lännen Rehu Oy 
marknadsför under produkt-
namnet Farmari.

Det har skett stora föränd-
ringar under de senaste årti-
ondena i hur man använder 
melass. Det mesta levereras 

Snitsel- och melassprodukter 
i dagens utfodring

Matti Koivula
Lännen Rehu Oy

Som en biprodukt av 
sockerproduktionen bil-
das sockerbetssnitsel 
och melass, som man 
genom tiderna använt 
som husdjursfoder. 
Sockerbetsodlarna kan 
fortfarande få tillbaka 
dessa produkter som 
s.k. returprodukter. Stör-
sta delen av de nuva-
rande produkterna säljs 
dock via de normala 
distributionssystemen 
till specialiserade mjölk-
gårdar. Därtill används 
en betydande del som 
råvara i de industriella 
foderblandningarna.

nuförtiden till gårdarna som 
lösviktsvara med tankbil. Man 
kan dock ännu få produkten 
packad i traditionella kärl.

Snitselprodukternas 
fördelar
Melassnitsel är en utomor-
dentlig råvara för utfodring av 
nötkreatur antingen blandat i 
hemmaproducerade foder 
eller som råvara i industriellt 
framställda foder. Melassnit-
sel har en god effekt på pro-
duktionen hos såväl köttnöt 
som mjölkkor. Den lättsmälta 
cellväggsfibern, som finns i 
snitseln, är bra för våmmens 
verksamhet och den balan-
serar upp spannmålskraft-
fodrets försurande verkan. 
Genom ett tillräckligt tillskott 
av snitsel kan man effektivare 
och tryggare använda bil-
ligt spannmålsfoder. Melas-
snitsel är även smakligt. Det 

höjer smakligheten på hela 
foderblandningen varvid 
djuret äter större mängder 
och producerar bättre. Alla 
snitselprodukter går utmärkt 
som råvara på gårdar med 
fullfoder.

Snitselprodukter på 
marknaden
Mella Melassnitsel har, vid 
sidan av god smaklighet, en 
hög sockerhalt, 17 %. Mella 
melassnitsel levereras som 
säckvara. Under socker-
betskampanjen är lösvikts-
leveranser i princip möjliga 
i Säkylä men det är inte så 
attraktivt att utnyttja den möj-
ligheten, eftersom specifika 
vikten är ganska låg och det 
höjer fraktkostnaderna.

Farmarin Leike är redan be-
handlat så att det endera är 
som snitsel (lösvikt) eller gryn 

Mella Melassnitsel i grynform är en traditionell och 
populär snitselprodukt.
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(säckad vara). Produkternas 
funktion i olika utfodrings-
anordningar och vid lagring 
säkras genom lagom mjuka 
gryn eller pelletter samt ge-
nom att reglera sockerhalten 
(mängden tillsatt melass).

Farmarin Tuoreleike är otor-
kad och pressad färsksnitsel, 
som kommer direkt från sock-
erfabriken och i vilken man 
tillsatt konserveringsmedel. 
I en del av produkterna har 
man även tillsatt proteinme-
lass. Lösviktsvaran levereras 
till gårdarna med lastbil för att 
lagras i t.ex. plansilo, stuka 
eller med hjälp av en speci-
almaskin i s.k. plastkorv. Far-
marin Tuoreleike VM-bal upp-
bevaras och behandlas som 
en rundbal. Balarna är ett bra 
alternativ, när man inte har 
tillgång till siloutrymme.

Med färsksnitsel kan man i ut-

fodringen ersätta, beroende 
på behovet, kraftfoder, grov-
foder eller bådadera. Som ett 
fuktigt foder går det utmärkt i 
fullfoderblandningar.

Melassen i utfodringen
Melass är ett sockerfoder, 
som förbättrar foderbland-
ningens smaklighet och ökar 
matlusten. Melassen är en 
bra energikälla för mikrober-
na i våmmen.  I allfoderutfod-
ring har melassen en viktig 
funktion som bindmedel för 
de olika foderkomponen-
terna. Melassen binder ihop 
råvarorna så, att djuren inte 
mera kan sortera upp dem i 
mera eller mindre smakliga 
beståndsdelar.

Farmarin Seosmelassi 
som lösviktsvara
Farmarin Seosmelassi som 
lösviktsvara är framtidens 
produkt. Under de senaste 

Lännen Rehu Oy:s färska snitselprodukter

Lännen Rehu Oy:s torkade snitselprodukter

åren har man utvecklat ett 
lösviktleveranssystem med 
hjälp av tankbil, som fått an-
vändningen av melass att 
igen öka på gårdarna. Den 
mottagande gården skall ha 
tillräckligt med utrymme där 
varan kan avlämnas. Van-
ligast är, att man använder 
1 000 liters plastcisterner på 
lastpall. De rymmer 1 350 kg 
melass. För att underlätta an-
vändningen vintertid har man 
utvecklat en elvärmare med 
vars hjälp man får melassen 
att rinna lätt även om det är 
kallt. Lösviktvaran är 30–40 
% billigare än kärlen.

Farmarin Seosmelassi pack-
as även i 25 kg:s plastämbar. 
Användningen av kärl är mo-
tiverad när de mängder som 
förbrukas inte är så stora och 
gården inte har möjlighet att 
ta lösviktssystem i bruk. n
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Pekka Kurri
Lännen Tehtaat Abp

Varför behövde Lännen 
en försöksgård?
Länsi-Suomen Sokeritehdas 
Oy hade grundats år 1950. 
Sockerbrukets första kam-
panj genomfördes hösten 
1953. Verksamheten hos 
Sockerbetsodlingens Forsk-
ningscentral startade 1.2. 
1953, när lic. Veikko Brum-
mer tog emot ledarskapet. 
Det dåtida Lännen behövde 
en egen försöksgård så att 
den egna andelen av försöks- 
och forskningsverksamheten 
skulle kunna förverkligas. På 
så sätt fick man ytterligare 
en försöksgård, som kunde 
verifiera försöksresultaten. 
Man sökte en försöksgård 
till sockerbetans nordligaste 
odlingsområde för att forska 

i sockerbetsodling.1954 hit-
tade man en lämplig gård på 
mycket nära hål, 6 kilome-
ters avstånd, i grannsock-
nen Kjulo. Till en början höll 
odlingschefen Antti Saarento 
kontakt med forskningscen-
tralen. 1958 anställdes agr. 
forst.mag. Simo Mäkelä som 
”officiell” forskningsagronom, 
1966 agr. Hannu Pirttilä och 
år 1971 agr. Pekka Kurri. Un-
der hela sin 50 åriga existens 
har försöksgården samarbe-
tat intensivt med CfS. Under 
denna tidsperiod har det 
skett omfattande förändring-
ar i företagen och i ägarstruk-
turerna men det samarbete, 
som då inleddes har fungerat 
klanderfritt under alla dessa 
år.

850 år historia på 
gårdens marker
Räpi gårds marker är ihop-
kopplade med Finlands his-
toria för så lång tid som det 
finns historieanteckningar. 
Enligt folkdiktningen dödade 
bonden Lalli från Kjulo bi-
skop Henrik på isen på Kjulo 
sjö i januari 1158 eller 1156. 
Bonden Lallis hela egendom, 
Kjulo gård inbegripet mar-
kerna på Räpi, överfördes till 
kyrkan. När Gustaf Wasa be-
fallning övergick till annan re-
ligion i hela riket, så tog han 
kyrkans hela egendom över 
till staten. Kjulo gård blev en 
kungsgård. När Finland 1809 
avskiljdes från Sverige, så var 
de svenska ägarna tvungna 
att antingen sälja sin egen-

Man började bygga gårdscentrum på Räpi år 1917, när Albert Rauanheimo fick gården. 
Räpi bildades av en del av Kepola gårds åker- och skogsmark. Under Lännens ägartid 
har det tillkommit ett par hallar och ett bostadshus men en del gamla byggnader har man 
varit tvungen att riva.

50 år försöksverksamhet och 
forskningsarbete på Räpi
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dom eller flytta till Finland. 
Friherre Axel Cedercreutz 
flyttade till Finland och by-
arna Puolimatka och Kepola 
såldes 1812 till professor 
Gabriel von Bondsdorff från 
Åbo. Den del av gården, som 
blev på ön började kallas för 
Vanda Kartano och den an-
dra delen för Kepola.

Järnefeltarna kom till 
Kjulo från Anola i 
Nakkila
Kepola kom i August Järne-
felts ägo år 1875. Stora Anola 
gård, som han ägde, måste 
säljas på grund av stora 
skulder. Ett par generationer 
senare delades Kepola herr-
gård i tre delar mellan brö-
derna. En av bröderna, Karl, 
fick stommen till Kepola.  Vid 
delningen bildades två nya 
gårdar, Hällä, som Erik fick 
och Räpi, som blev Alberts. 
Släktnamnet förfinskades till 
Rauanheimo år 1929. Ägaren 
till Räpi fick en dotter och två 
söner. Äldsta sonen Heikki 
stupade i fortsättningskriget, 
dottern Kirsti levde ogift i Hel-
singfors. Jaakko sålde sin 
andel av Räpi i april 1954 ef-
ter att hans mor dött. Systern 
Kirsti höll 10,5 ha åker från 
Räpi ända till sin död. Jaak-
ko ärvde den och sålde den 
omedelbart ”till ett gott pris” 
till Lännen är 1987.

”Räpin Jaska” var en 
legend redan medan 
han levde
Jaakko Rauanheimo var den 
sista manliga representan-
ten för sin släktgren och den 
sista ägaren till Räpi. Jaakko 
var gift två gånger men hade 
inga barn. Å andra sidan blev 
heller inga barn vid liv efter 

Jaakkos systrar. Även intillig-
gande Kepola gård gick från 
släkten Rauanheimo efter att 
Jaakkos barnlösa kusin Mer-
vi dött.

Trakten bjuder på anekdoter 
om Jaakko för åtminstone 
en hel bok. De som en gång 
träffat Jaakko och lyssnat 
på hans historier glömmer 
honom aldrig. Enligt en av 
dem, som minns honom, 
hade Jaakko i sin ungdom 
lovat att aldrig i hela sitt liv 
ens en dag göra så kallat 
kroppsligt arbete. Jaakko 
hade hållit sitt löfte trots att 
det ibland var knappt om 
pengar. Alltid hade han dock 
räddats av ett arv. 

När Lännen köpte Räpi lät 
Jaakko endast en person av 
den högt uppsatta delegatio-
nen komma in i sin kammare 
bakom stängda dörrar. De 
övriga herrarna fick vänta på 
resultatet av förhandlingarna 
på utsidan. Det blev dock af-
fär för 50 år sedan, så Jaak-
kos val av person visade sig 
vara lyckat och Lännen fick 
ett ställe, som passade yt-
terst bra som försöksplats.

Försöks- och forsk-
ningsgård för Lännen
I decembernumret av tid-
ningen Sokerisarka berättas 
med bild och allt följande: 
Lännen Sokeri i Säkylä köpte 
våren 1954 Räpi gård i Kjulo 
som försöks- och forsknings-
gård. Det är meningen att 
redan nästa år flytta över 
alla brukets odlingsförsök 
med sockerbeta till Räpi, 
vars sammanlagda rutantal 
kommer att vara 600–800. I 
Lännens historik Sokeri Sotu-

rit från 1986 nämns bl.a. att 
”Räpi försöksgårds betydel-
se för utvecklandet av sock-
erbetsodlingen i dessa trak-
ter har varit synnerligen stor. 
Senare har den fungerat som 
försöksstation för frys- och 
konservfabriken i Lännen, 
den enda försöksstation ägd 
av denna industribransch i 
Finland”. På försökstationen 
bodde under flere tiotals år 
Lännens odlingschefer Antti 
Saarento och Simo Mäkelä 
med sina familjer samt ar-
betsledaren Leo Nurmi med 
familj. Senare bodde för-
valtaren Hannu Uusi-Lau-
rila och forskningsagrolog 
Heimo Holma i huvudbygg-
naden. Båda byggde eget 
hus i Kjulo och flyttade bort 
från gården. Det fanns ett 
skilt hus för praktikanterna 
och säsongarbetarna, som 
användes under sommaren. 
Från grannskapet anställdes 
7–8 personer och ännu på 
60- och 70-talet förekom det 
t.om.100–150 sommarprakti-
kanter på Räpi. Arealen var, 
arrendemarkerna medräk-
nade, som störst ungefär 250 
hektar. Som mest odlades 21 
olika växter och med många 
av dem gjorde man försök 
och provodlingar. Vinbär, 
jordgubbe och hallon hörde 
då till de växter, som odlades 
på Räpi.

Räpi har utvecklats 
med tiden
Lännen är idag ett unikt fin-
ländskt bolag, som har en 
egen försöksgård med en 
omfattande försöksverk-
samhet för att utveckla od-
lingarna. Under årens gång 
har många saker förändrats 
men det ursprungliga syftet 



 Betfältet 2/2004  -  33

med gården består ännu. 
Genom ett flertal köp och 
försäljningar har åkerarealen 
stabiliserats vid 70 hektar. 
Gården har 100 hektar skog. 
Gården hör till odlingsavdel-
ningen vid Apetit. Gården 
har tre fastanställda. Förval-
taren Hannu Uusi-Laurila an-
svarar för hela gården under 
odlingschefen. Fältmästaren 
Aulis Hakala sköter under 
växtperioden försöksverk-
samheten med sockerbetor 
och grönsaker. Han har till sin 
hjälp, beroende på behovet, 
2–3 sommarpraktikanter och 
skolelever från grannskapet. 
Under vintern deltar Aulis i 
servicen och reparation av 
ärtskördetröskorna tillsam-
mans med serviceansvariga 
Hannu Rantala. Ingen bor 
permanent på gården nu-
förtiden men alla byggnader 
hålls i relativt gott skick. Det 
har inte funnits husdjur på 
Räpi, så ladugården har kun-
nat ändras till kontor och ser-
vicebyggnad.

År 2003 odlades på Räpi 50 
hektar sockerbetor för pro-
duktions- och utvecklings-
ändamål, rotselleri 5,0 ha, 
kålrot 4,0 ha, konservärt 5,0 
ha och havre 2,5 ha. I sam-
arbete med CfS förverkliga-
des 9 sockerbetsförsök med 
sammanlagt 1 116 försöksru-
tor. Apetit hade 4 grönsaks-
försök med ungefär 300 för-
söksrutor. Hela odlingen och  
försöksverksamheten tjänar 
sålunda Apetit-enheten, Län-
nen Rehu och Sucros sock-
erbetsodling. 

Försöksgårdens skogar be-
står mest av ungskog. Ar-
betena utförs enligt en 1995 

uppgjord skogsbruksplan. 
Massaved och stock säljs 
årligen i små mängder. År 
2002 överfördes ansvaret för 
års- och säsongservicen av 
ärttröskorna till Räpi. För den 
skull byggdes ungefär 200 
m2 varmt serviceutrymme. 
Samtidigt skaffade man de 
behövliga verktygen. Trösk-
ningssäsongen 2003 visade 
att tröskorna var i gott skick 
under hela säsongen.

Undervisning, presen-
tationer och arbetsde-
monstrationer
Under gångna årtionden har 
hundratal praktikanter från oli-
ka lärorinrättningar fått som-
mararbete på Räpi. Många 
av dem har senare kommit 
tillbaka till Lännen i ordinarie 
arbetsuppgifter. Många av de 
tidigare ”Räpi-praktikanterna” 
har viktiga uppgifter i Finlands 
näringsliv, t.o.m. i ministeri-
erna. Det verkar som om alla 
hade bara goda minnen från 
praktikarbetet. Många har 
varit mycket måna om att få 
sina egna barn till Räpi för 

Hannu Uusi-Laurila är förvaltare på Räpi. Han följer noga 
med åkrarnas skick och hur växterna utvecklas från sådd 
till skörd.

att lära sig hur man gör ar-
betet ”på rätt sätt”. Varje år 
får Räpi besök av utländska 
och inhemska representan-
ter för försöksstationer för att 
titta på försöken. För köpare 
av Apetit-produkterna och 
storkökens ansvarspersoner 
har man ordnat många pre-
sentationer  av hur man od-
lar ”de goda grönsakerna”. 
Försöksgården har i mera 
än trettio år varit platsen där 
Lännens plant- och plan-
teringsteknik presenteras. 
Gården är mycket lämpad för 
detta, eftersom den befinner 
sig mycket nära fabriken och 
att man där i praktiken för-
verkligar produktionen och 
planteringen av potplantor. 
För grönsaksodlare erbjuder 
även Räpi möjlighet att fylla 
sina egna pottar och så dem 
på våren. När man ännu till-
lägger sockerbetsupptag-
ningsdemonstrationerna om 
höstarna och även övriga 
maskindemonstrationer, så 
överstiger antalet besökare 
1 000 personer under en 
växtperiod.
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Verksamheten fortsät-
ter och firandet sker i 
arbetets täcken
Våren närmar sig och på 
Räpi förbereder man sig 
för den kommande växtpe-
rioden. Odlingarna och för-
söksverksamheten fortsätter 
i samma omsättning som un-
der tidigare år. I maskinhal-
len får ärttröskorna service 
under vintern. Skördemaski-
nen för spenat förnyas och 
grundförbättras så, att man 
skall kunna skörda nästan en 
miljon kg Kippari Kalle-spe-
nat nästa sommar. En ny ärt-
tröska har köpts från England 
för att ersätta den äldsta av 
de tre ärttröskorna. Den tes-
tas och sätts i skick i Räpis 

verkstad. Tjälens tjocklek 
mäts varje vecka under hela 
vintern. Ifall våren är tjänlig 
kan man komma ut och så 
genast efter Valborg.

I Lännen är Räpi försöksgård 
efter sockerbruket och foder-
torken en av de äldsta pro-
duktionsplatserna. Man har 
nästan på hör- och synhåll 
kunnat följa början av Fin-
lands officiella historia från 
Räpi gård. Tidigare betydan-
de ägare till gården och dess 
marker har även skrivit his-
toria. Marken försvinner inte 
men ägarna skiftar! Under de 
femtio senaste åren har Räpi 
varit en prydnad för sin ägare 
Lännen. Till och med för att 

göra hela Lännen-koncernen 
känd ute i världen har Räpi 
bidragit med sin mångsidiga 
verksamhet. Det är skäl att 
vara glad vid nästa sådd när 
man går in i följande halvse-
kel. n

På Lännens försöksgård Räpi utför man årligen tillsammans med Cent-
ralen för Sockerbetsforskning försök och alla de grönsaksförsök som 
Apetit behöver. Antalet försöksrutor är sammanlagt 1 000–1 300 stycken. 
Mycket annan verksamhet är koncentrerad till gården. Förutom maskin- 
och upptagningsdemonstrationer erbjuder man fyllning och sådd av pottar 
under vårsäsongen. Ärttröskorna får sin service under vintern på Räpi. 
Sammanlagt räknar man årligen in över 1 000 besökare på Räpi både från 
utlandet och från Finland.
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I Janakkala odlar Sari och 
Martti Brotherus två gårdar, 
som ligger på 17 kilometers 
avstånd från varandra. Sam-
manlagt odlar man 150 hek-
tar och av det är ungefär en 
tredjedel sockerbetor. Förut-
om sockerbetor producerar 
de maltkorn åt Lahden Polt-
timo Oy och rybs åt Kankais-
ten Öljykasvit Oy. Man odlar 
också höst- och vårvete.

Sockerbetans årscykel
I Södra Tavastland är jordar-
terna ofta mjälablandade, 
samma åkerskifte innehåller 
oftast tre olika jordarter i olika 
zoner, så de odlingstekniska 
utmaningarna räcker bra till. 
Man vårplöjer nästan hela 

sockerbetsarealen, endast 
lerjordarna plöjs om hösten. 
Genom vårplöjning utjämnar 
man fuktskillnaderna, som 
beror på skillnader i jordar-
ter och man får dessutom 
en varm och porös såbädd. 
Även de skiften, som haft 
spannmål som förfrukt vår-
plöjs. Bearbetningen görs 
med en tät fjäderpinnharv 
och den sista harvningen 
kombineras med en vält-
ning. I vår har man skaffat en 
ny 6,2 meter bred Crosskill-
vält, som man kan dra efter 
den 5,6 meter breda harven. 
Andra odlares erfarenheter 
säger att Crosskill-välten 
inte finfördelar kokorna för 
mycket men packar ändå 
jämnt jorden, som alltför lätt 

blir för lös som såbädd efter 
vårplöjningen.

Sådden görs med en 10-radig 
Tume-Pneuma med Tumes 
SE-enheter. Tidigare använde 
man 15 cm:s fröavstånd på 
styvare jordar men nu sår man 
allt med 18 cm:s fröavstånd. 
På de skiften, som lätt bildar 
skorpa använder man förgrott 
utsäde. På det här området 
måste man varje år tänka på 
skorprisken och därför undvi-
ker man alltid att så när man 
är säker på att det skall börja 
regna. Gödslingen görs enligt 
miljöstödet med justerad giva, 
varigenom fosforanvänd-
ningen baserar sig på åkerns 
gamla förråd. Gödseln är Ke-
miras sockerbetsgödsel, dock 

Kvalitetssockerbetor från 
Tavastland

Sari och Martti Brotherus odlingsdagbok och 
tankar kring sockerbetsodlingen

Senaste år valdes Martti 
Brotherus från Janakka-
la till Årets Sockerbets-
odlare. Han har länge 
fungerat som odlargran-
skare, först på Turenki 
fabriken och senare vid 
fabrikerna både i Salo 
och i Säkylä. Martti fung-
erade som ordförande 
för MTK-Janakkalas 
sockerbetsutskott vid 
den tid då man fattade 
beslut om att stänga fa-
briken. Då hölls det ota-
liga förhandlingar par-
terna emellan. Martti Brotherus underhåller och reparerar maskiner under 

vinterhalvåret.
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har man i år för sockerbetorna 
skaffat Vall NK 2-gödsel. Ka-
likompletteringen ges enligt 
skiftesvist behov. Nu, när göd-
selmedlen saknar mangan, 
används på vissa skiften med 
pH-värde över 7 ungefär 3 kg 
mangansulfat i samband med 
besprutningen.

Man försöker alltid utföra 
bekämpningarna tidigt om 
morgonen, senast kl. 9 borde 
man ha dagens besprutning-
ar gjorda. Det är utomordent-
ligt viktigt att man drar nytta 
av morgondaggen och luf-
tens höga relativa fuktighet. 
Målsättningen är god effekt 
med relativt små doser och 
att undvika skador på plan-
torna. En del av skiftena är 
frostkänsliga, så man måste 
vara försiktig med tidpunk-
ten när man sprutar. Vatten-
mängden, som man använ-
der, är 130–150 l/ha.

Skadedjursbekämpning ut-
förs endast i undantagsfall 
som skild behandling. Ska-
dedjurstrycket kan vissa år 
vara så hårt, att man måste 
göra en separat behandling. 
Alla skiften hackas mycket 
sent, nästan i redan slutet 
bestånd. Därefter kommer 
den väl förtjänta, tre dagar 
långa sommarsemestern 
innan tröskningen börjar.

Sockerbetsupptagningen 
börjar i god tid i slutet av sep-
tember. Målsättningen är att 
upptagningen är på slutra-
kan i mitten av oktober. Upp-
tagningen görs med en två-
radig Juko med vibrerande 
bill. Maskinen har varit i bruk 
i tre år. Maskinen har tallriks-
blastare och den har fungerat 

klanderfritt även på mulljord, 
där de äldre maskiner alltid 
nu och då stockade. Upp-
tagningen görs i regel direkt 
i stuka, endast en liten del 
av betorna transporteras för 
stukning till annat ställe invid 
bärande väg.

Som skydd på stukorna an-
vänds presenning och skot-
tepresenning och åtminstone 
på de stukor, som är i de sista 
leveransturerna, strävar man 
till att skydda sidorna med 
halmbalar.

Under stukningsperioden 
funderar man mycket på 
hur betodlingen skall fort-
sätta, tillika som man lap-
par täckmaterial och skyfflar 
snö från stukorna. Dagens 
stukersättning är otillräck-
lig med tanke på det arbete 
och de kostnader det med-
för.  Sockerbetstransporten 
är lastbilstransport och sköts 
av företagaren Timo Järvi 
från Hauho. Lastningen görs 
med gripskopa. Det viktiga 
är att odlaren själv får välja 
hur han transporterar, vilken 
bilist han använder samt hur 
lastningen skall göras. Efter 
att Turenki bruk stängdes har 
man använt ett centraliserat 

transportsystem, som inte 
på alla områden fungerat till-
fredsställande för odlarna.

Försöksverksamhet i 
Tavastland
I två års tid har CfS haft sort-
försök på gården. De sköts 
också av CfS. Saris och 
Marttis insats har begränsats 
till att ge ett lämpligt skifte för 
försöken samt att se till att så-
bädden är i skick vid sådden. 
De anser att det är viktigt att 
det görs både sort- och an-
dra försök också på detta 
område.

Framtidutsikterna
Man kommer att odla sock-
erbetor i nuvarande utsträck-
ning ifall odlingsförutsätt-
ningarna bibehålls på nuva-
rande nivå. Det är viktigt att 
på ett kostnadseffektivt sätt 
uppnå en jämn och säker 
skördenivå med modern od-
lingsteknik. Ett konstruktivt 
samarbete mellan odlarna 
och sockerindustrin skapar 
grund för framtidens odling.

Saris och Marttis tankar 
antecknades av 
Heikki Salovaara

CfS sköter om sortförsökena.
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Det blir två kvaliteter av Mus-
covado-sockret, en mörk 
och en ljus. Som produkter 
är de rätt nära det nordiska 
Farinsockret men tillverkade 
enbart av rörsocker. De Mus-
covado-socker, som kom-
mer till oss görs åtminstone 
till början på Mauritius. De 
förpackas i 500 grams plast-
påsar. Muscovado smakar 
rätt mycket rörsocker och 
man rekommenderar att de 
används bl.a. som krydda i 
huvudrätter och såser.

Målsättningen med dessa 
specialprodukter är att säkra, 
att Dansukker kan erbjuda 
handeln och konsumenterna 
ett brett utbud av alla slags 
sockerprodukter, och att ak-
tivt marknadsföra nyheter. 
På så sätt säkrar vi på bästa 
möjliga sätt våra huvudpro-

Muscovado-socker i 
Dansukker-sortimentet i april

Ilkka Tiainen
Finska Socker Ab

Muscovado är ett inter-
nationellt namn på vis-
sa traditionella mörka 
rörsocker. Danisco har 
importerat Muscovado-
socker under namnet 
Dansukker. Till oss kom-
mer Dansukker Musco-
vado-sockren i april  via 
Arlöv så, att vi kan börja 
leveranserna till parti-
handeln i slutet av april.

dukters plats i butikernas 
sortiment. I Finland är våra 
huvudprodukter Dansukker 
kristall- och bitsocker tillver-
kat av inhemskt betsocker.

Pärlsockret tillbaka i ny 
förpackning
Efter eldsvådan importera-
des den produkt från Sverige, 
som närmast påminde om 
det finska pärlsockret. En del 
finländska konsumenter har 
dock tyckt att det finländska 
pärlsockret är bättre, efter-
som det är lite grövre, får en 
lämplig färg vid gräddningen 
och känns angenämt kna-
prigt i munnen. På grund av 
dessa orsaker startade man 
igen produktionen i Kyrk-
slätt. Sockret fick namnet 
Pärlsocker Crispy så att man 
skall kunna skilja det från Da-

niscos andra strösocker, som 
i Finland kallas Pärlsocker. 
Pärlsocker Crispy packas 
i 500 grams förpackningar 
med samma maskin som 
halv kilos bitsocker.n
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Namn- och adressförteckning
SUCROS  AB
Huvudkontor och Salo bruk     24100 Salo (02) 77 421  
   fax (02) 774 2287 

Säkylä bruk  27800 Säkylä (02) 8397 4100

E-post: förnamn.släktnamn@danisco.com
Lantbruksdirektör Esko Lindstedt Salo bruk (02) 774 2202 
   0400 501 686

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 (02) 774 2327 
  24100 Salo 0400 223 395 

Salo region Pentti Suominen Maununtie 13 (02) 774 2221 
  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 Lavinto  (019) 739 560    
  12350 Turkhauta 0400 637 510 
   fax (019) 739 561

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 (05) 678 9306
  53810 Villmanstrand 0400 207 064 
   fax (05) 453 0008 
   e-post:  
   jaakko.heinola@ 
   maaseutukeskus.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 (02) 8397 4600 
   fax (02) 8397 4622 

E-post:   förnamn.släktnamn@lannen.fi

Odlingsdirektör Pekka Kurri   (02) 8397 4601 
   0500 590 742

Odlingschef Timo Kaila  (02) 8397 4605  
   050 521 4605

Fältchef Timo Mäki  (02) 8397 4626  
   050 521 4626

Forskningsagrolog Heimo Holma  (02) 8397 4623  
   050 521 4623
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KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)
 Paavo Inkinen Plassinkulma (02) 8397 4627 
   27800 Säkylä hem (02) 867 1177
    050 521 4627

 Matti Perttu Harolantie 439 (02) 8397 4625
  27400 Kiukainen 050 521 4625

Österbotten, finska Matti Antila Könnintie 144 hem (06) 424 6722 
   60800 Ilmajoki 050 521 4624  
   Fax (06) 424 6723

Österbotten, svenska Jan-Erik Back  Österbottens Svenska kontor (06) 319 0206  
  Lantbrukssällskap 050 521 4628 
  Kauppapuistikko 16 D 
                                65100 Vasa 

Räpi försöksgård:   Huhdintie 32 B 
   27710 Köyliö

Förvaltare Hannu Uusi-Laurila (02) 554 1300 050 521 4604 

Fältmästare Aulis Hakala  (02) 554 1300
   0400 625 841

CENTRALEN FÖR SOCKERBETSFORSKNING  Korvenkyläntie 201     (02) 770 8200
         25170 Kotalato   fax (02) 770 8282
E-post:  förnamn.släktnamn@danisco.com 

Direktör  Nils Lindroos  (02) 770 8201                 
   040 582 3202

Fröfrågor Marte Römer-Lindroos (02) 770 8215 
   040 773 9343

Kvalitet och gödsling  Matti Erjala   (02) 770 8202 
   040 773 2363       

Växtskydd Liisa Eronen   (02) 770 8210
   040 773 4323

Maskiner Pentti Hoikkala   (02) 770 8203
   040 773 5393  

Laboratoriet:
Kundbetjäning Niina Mettala-Virta  (02) 770 8236

Analystjänster Päivi Lamminen  (02) 770 8207
    040 773 2383

Laboratoriechef  Marja Pelo   040 773 6393

Sockerbetutskottets
ordförande Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
  23140 Hietamäki 0400 828 375
Sockerbetutskottes 
sekreterare Juha Peltola Simonkatu 6 0204 132 389
  00100 Helsingfors 040 553 3131
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 
Dr. Peter Hofmann
Tel.: + 49-55 61 311 349
Fax: + 49-55 61 311 907
E-mail: p.hofmann@kws.de

Vi fixar starten.

www.kws.com

Stark sort i Europa
Stor sockerskörd i Finland 
under alla förhållanden

Jättestark sort


