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Våren 2002 tillsatte Jord- och skogs- 
bruksministeriet en arbetsgrupp för att 

bereda en sådan strategi för sockersektorn, 
att verksamheten kunde fortsätta i vårt land 
också efter den sockerreform, som EU hade 
aviserat. Det har hänt en hel del på socker-
fronten under de senaste två åren. Från Brys-
sel har det kommit ett flertal modeller, hur 
sockerproduktionen kunde organiseras och 
aktiviteter inom WTO har påverkat utform-
ningen. 

Senaste sommar avgav kommissionen  
sitt tillkännagivande, som var det första 

verkliga diskussionsunderlaget för komman-
de sockerpolitik inom unionen. Som vi vet, 
innehöll det radikala förslag: kraftig prissänk-
ning, minskning och förenhetligande av nuva-
rande kvoter, möjligheter att överföra kvoter 
m.fl. nya tankegångar, som sammantagna 
skulle vara synnerligen besvärliga för oss.

Den sockerstrategiska arbetsgruppen  
med täckande representation för betpro-

ducenter, sockerindustri, myndigheter och 
forskning hade nu en konkret viljeyttring från 
Bryssel att ta ställning till.  Den 11 november 
2004 avgav arbetsgruppen sin slutrapport till 
jord- och skogsbruksminister Juha Korkea-
oja.  I rapporten har man enhälligt fört fram, 
att Finlands målsättning bör vara att bibehålla 
produktionen av betsocker enligt beviljade 
sockerkvoter.

SAMSTÄMMIG SLUTRAPPORT 
OM FINLANDS 

SOCKERSTRATEGI

Tillräcklig lönsamhet är ett villkor för att  
verksamheten skall kunna fortsätta. För 

odlarna betyder det, att intäkterna av betorna 
och produktionsrelaterade stöd tillsammans 
bör vara motiverande för att fortsätta med bet-
odlingen.  Det krävs samtidigt en kontinuerlig 
och snabb produktivitetsökning. För industrin 
gäller det att i en ny konkurrenssituation få ut 
ett pris på marknaden, vilket står i rätt relation 
till kostnadsnivån. Om importen av rörsocker 
till EU är fri och obehärskad, blir det svårt att 
överblicka marknadsläget. EU borde sålunda 
också framöver kvotera sina importåtagan-
den.

Finlands ståndpunkter avviker markant  
från kommissionens linjedragningar från 

senaste sommar. Vi är en liten aktör i EU, men 
vi är inte ensamma om en annorlunda profile-
ring i sockerfrågorna. I november framförde 
10 EU-länder, där vi är med, sin avvikande 
åsikt angående sockerreformen inom minis-
terrådet.

Sådden 2005 av sockerbetor görs ännu  
enligt gällande marknadsordning, som 

sedan upphör. Det behövs därefter ett nytt 
förslag, som enligt dagens uppgifter kan av-
ges tidigast nästa vår. Då torde behandlingen 
inom WTO av EU:s sockerexport vara slutförd. 
Lagförslagets utformning och behandling i 
EU:s beslutsorgan har avgörande betydelse 
för vår näring i Finland.

        
30.11.2004  Nils Lindroos
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Väderförhållandena sommaren 2004 inver-
kade mera på sockerbetslikviden än månget 
tidigare år. På våren såddes åtta procent av 
arealen om på grund av frostskador. Frökost-
naderna steg ytterligare på grund av att vårt 
säkerhetslager inte räckte till och att frötillver-
karna måste starta sina packningsmaskiner 
för Finlands skull, eftersom det pelleterade 
fröet i Finland är större än det, som används 
annanstans i Europa. Någon har i tiderna 
krävt en sådan här specialitet för den finländ-
ska marknaden och nu förorsakade det pro-
blem för oss. En dylik skillnad i storlek borde 
snabbt avlägsnas från vår såteknologi. Denna 
gång fick vi prisskillnaden för det större fröet 
som rabatt av fröpackerierna på grund av de 
exceptionella förhållandena, men annars är 
det en faktor, som höjer vårt fröpris.

Fröanvändningen har minskat under de se-
naste åren. År 2001 var plantantalet 104 300 
st/ha och senaste sommar 90 400 st/ha. 
Minskningen är 14 % och det syns även i 
frökostnaderna. Utvecklingen går åt rätt håll, 
glesare sådd ger större sockerbetor, mindre 
jord och en bra skörd.

Värmen saknades senaste sommar
Sommaren var sval och regnig. Sockerhal-
ten hos sockerbetorna blev låg, riksmedelta-
let kommer antagligen att ligga under 16 %. 
Regnmängderna har varit snudd på rekord 
och det finns rikligt med sockerbetsfält, spe-
ciellt i Tavastland, som tagit skada av över-
svämningarna. För alla skadade områden 
skall man göra en anmälan till sin konsulent. 
På grund av den fuktiga sommaren har be-
kämpningsmedlen haft god effekt och det be-
hövdes mindre mängder av dem än tidigare.

Regnen fortsatte även under upptagningen, 
och jordhalterna har varit höga i de lass, som 

Väderförhållandena inverkade 
på betlikviderna

Esko Lindstedt, Sucros Ab

levererats till bruken, riksmedeltalet överskri-
der 16 %. Under hösten preciserade man 
kvalitetsprissättningen så, att jordavgiften 
(ifall den överskrider 30,1 % i lasset) uppbärs 
2,5 gånger bara, ifall betorna är förskämda 
eller odlingsmetoderna strider mot god od-
lingssed.

Den låga sockerhalten leder till att det finns 
rikligt med partier vars sockerhalt understiger 
15,5 %.  Enligt branschavtalet betalas i den 
första likviden 80 % av grundpriset. Ifall jord-
halten dessutom är hög, vilket många gånger 
är fallet, så beaktar man dess inverkan även 
i den första likviden för att inte bli tvungen att 
kräva tillbaka pengar i den andra likviden.

Grundkvoterna som betalningsgrund
Finlands grundkvot är i år grund för betalning-
arna, i år görs inga kvotnedskärningar. Skör-
deuppskattningen är sådan, att nuvarande 
carry over ryms innanför A- och B-kvoten och 
kvoterna kommer inte att överstigas. En liten 
återbäring av produktionsavgiften är även att 
vänta. Betalningstidtabellerna är följande:
– Första likviden betalas 2.12. (tidigarelagd 

med en dag). De överförda likviderna beta-
las den 3.1.

– Den andra likviden flyttas på grund av, att 
den första likviden tidigarelades framåt 
med några dagar från den 15.2.

Utbetalningspraxis är samma som tidigare 
år och enligt branschavtalets § 12–13. Det är 
bra att bekanta sig med dessa paragrafer ge-
nom att repetera texten i branschavtalet.

Mera areal nästa år
Nästa år startar vi från rent bord. Det finns inte 
carry over -socker i lagren. Så nu redan anser 
MTK/SLC och Sucros, att målsättningen för 
odlingen år 2005 skall vara         32 000 hektar 
sockerbetor.n
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Början till en ny
framgångsrik sockerbetsperiod
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nyaste sockerbetsgenetik 

nyckeln till en ekonomisk framgång
4 god växtkraft
4 friskt växtbestånd 
4maximalt ekonomiskt resultat per

hektar, en riktig penningkvarn 

bevisat i praktiken
4 den riktiga odlarens sockerbeta
4 optimalt förhållande mellan rot-

och sockerskörd
4 till säker skörd

4 stark tillväxt,  mycket
bra sockerskörd

4 bästa garantin för en bra förtjänst: 
garanterar mycket hög ekonomisk
avkastning
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Det är EU:s nya kommission som våren 2005 
avger ett lagförslag, vilket sedan är grunden 
för det beslut som medlemsländernas lant-
bruksministrar sedan fattar i EU:s ministerråd. 
Dessförinnan avger EU:s parlament ett utlå-
tande i frågan.

De tidigare reformerna av den gemensamma 
politiken har fattats enhälligt och man har ef-
tersträvat balanserade lösningar. Lösningar-
na har grundat sig på principbeslut från EU: s 
högsta beslutande organ, Europarådet, (Lux-
emburg 1997 och Berlin 1999) där det sägs 
att lantbruk skall kunna bedrivas inom alla 
områden i EU, även i avlägsna och mindre 
gynnade jordbruksområden. I Bryssel i okto-
ber 2002 konstaterade Europarådet att refor-
merna skall förverkligas så, att man beaktar 
problemen för odlarna på de mindre gynnade 
områdena. Sålunda skall utgångspunkten 
vara, att man fäster speciell uppmärksamhet 
vid problem som odlarna har på de mindre 
gynnade områdena.

I juli 2004 gav kommissionen ut ett medde-
lande, som innehöll linjedragningarna för hur 
sockersektorn skulle reformeras. Detta med-
delande är helt i konflikt med de beslut, som 
gjordes i EU:s högsta beslutande organ, Eu-
roparådet, eftersom sockerproduktionen en-
ligt meddelandet kommer att upphöra på vissa 
områden i unionen. Finlands målsättning kom-
mer att vara att bibehålla sockerproduktionen i 
Finland inom ramen för beviljade sockerkvoter 
och de avtal, som Finland ingått.

Finland behöver 
bundsförvanter när 

sockerregimen skall förnyas
Den Europeiska Unionens verksamhet grundar sig på mellanstatliga grundför-
drag, och medlemsstaterna har förbundit sig att följa dessa avtal. Finland har på 
basen av ingångna avtal gett beslutanderätten i lantbruksfrågor till Europeiska 
Unionen och de nationella besluten mellan odlarna och staten kräver ett god-
kännande av EU. Sålunda fattas besluten om den finländska sockerbetsodling-
ens villkor i EU:s beslutande organ.

Kjulo-mötet var ett prov på en enad 
sockerkedja och ett brett stöd
Kjulo-mötet visade tydligt, att hela socker-
kedjan i Finland är emot förslagen i kommis-
sionens meddelande. Ifall de andra länderna 
hade agerat såsom Finland, skulle det inte fin-
nas någon överproduktion i Europa och hela 
reformen hade varit onödig, sammanfattade 
Juha Nummela, ordförande i kommunstyrel-
sen i Kjulo, frågan.

Det är inte bara fråga om arbetsplatser i lant-
bruket, både före och efter sockerbetsfältet 
finns det många arbetsplatser, som alla, inklu-
sive kringeffekterna, har stor tyngd. Det skulle 
vara fråga om en mycket dålig bevakning 
av nationella intressen ifall man skulle avstå 
socker-eurona att helt och hållet att utnyttjas 
av fransmän och tyskar. Vi kan alla med stor 
och bred enighet instämma i ordförande för 
västra Finlands transportföretagare, Teppo 
Mikkolas, inlägg i talarstolen, där han fäste 
uppmärksamhet vid den inhemska syssel-
sättningen och vårt välstånd.

En fortsättning på betsockerproduktionen för-
utsätter följande punkter i den nya sockere-
gimen:
A.  När den gemensamma sockerregimen 

reformeras skall man bara göra de pris-
sänkningar, som är nödvändiga på grund 
av krav från WTO.

B. Reformen skall förverkligas på ett balan-
serat sätt utgående från att produktionen 
kan fortsätta på alla områden inom unio-
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Pekka Myllymäki, 
ordförande för MTK:s   

Sockerbetsutskott

nen i enlighet med beslut från Europarå-
det. I rådet skall man, såsom man också 
gjort tidigare, eftersträva stor enighet när 
man besluter om lantbrukspolitiska refor-
mer.

C. Inkomstförlusterna skall kompenseras fullt 
i Finland och på andra mindre gynnade 
områden. Ifall EU:s budget inte medger 
en full kompensation, så skall man på de 
mindre gynnade områdena ges rätt att 
kunna betala ett stöd, som är bundet till 
produktionen och som ger full kompensa-
tion. 

D. Om man följer Europarådets principer,   så 
förutsätter det att man bevarar de natio-
nella kvoterna. A- och B-kvoten skall inte 
slås ihop och kvotnedskärningen skall i 
första hand inriktas på B-kvoten, eftersom 
det i princip är den mängd sockerbetor, 
som företagen kan exportera från EU med 
hjälp av gemensamt exportstöd. Det nu-
varande carry over -systemet, som i tiden 
utvecklats för att utjämna de årliga skör-
devariationerna, fungerar väl och skall be-
varas.

E. Det överföringssystem från ett land till ett 
annat, som kommissionen föreslår, kan 
leda till att produktionen flyttar från Finland 
till ett annat ställe i EU med bättre odlings-
betingelser, och det kan inte godkännas.

För att uppnå dessa välgrundade krav måste 
Finland som nation vara enigt. Men det räcker 
inte, vi måste skaffa oss bundsförvanter även 
på EU-nivå. Kommissionen måste beakta lin-
jedragningarna från Europarådet (statsche-
ferna) och även säkra de odlares befogade 
rätt till sitt yrke, som befinner sig i random-
rådena. Ifall EU:s politik förändras i enlighet 
med kommissionens linjedragningar från juli, 
så leder det på lång sikt till att det inre sam-
förståndet i unionen faller sönder. Nu är det 
fråga om hur förändringen förverkligas.

De avtal, som Finland ingått och den sock-
erkvot som Finland tilldelats, garanterar vår 
sockerproduktion. Som sockerbetsodlare bör 
vi sköta om, att vi sår tillräckligt med socker-
betor år 2005 och visar åt övriga Europa att vi 
även i framtiden fortsätter att utveckla vår od-
ling. Vårt berättigade krav är: “Ifall man odlar 
sockerbetor i andra delar av Europa, så skall 
de odlas även i Finland.”
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Bild: Lasse Davidson

– Det är drastiska ändringar 
som  kommissionen har skis-
serat, men som vi har sagt 
tidigare är det inte något 
som kommer överraskande 
för oss, säger Mogens Gran-
borg. – Det som kan överras-
ka är att utspelet är ganska 
diffust på en rad vitala punk-
ter. Vi saknar till exempel en 
konkret beskrivning av tan-
karna bakom avlägsnandet 
av begreppet interventions-
priser när minimipriser på 
betor behålls samt ett klargö-
rande av det framtida gräns-
skyddet. Reglerna kring kvot-
överföring är också oklar. Det 
försvårar  självfallet vår – och 
alla odlarnas – planering.

Vi producerar betsocker 
även 2008

Det har sagts och skrivits mycket om EU-kommissionens reformutkast från 
juli. Mogens Granborg summerar i denna intervju Danisco Sugars inställning 

och förväntningar.

De senaste åren har Danisco 
Sugar varit inriktat på att bli 
allt mer effektivt och på att 
stärka sin marknadsposition. 
Får utspelet några konse-
kvenser för detta?
– Nej, inte på kort sikt. Vi kör 
vidare med den strategi som 
vi har lagt fast. Vi har ju hela 
tiden förutsatt en reform i linje 
med förslaget, och den kur-
sen ändrar vi inte på.
– På längre sikt får reformen 
mycket stor inverkan på vår 
verksamhet, på i stort sett 
samtliga fronter – råvaruför-
sörjning, fabriksstruktur, pro-
duktion och ekonomi.

Sockerbetor har varit Danis-
co Sugars primära råvara hit-
tills, kommer detta att ändras 
nu?
– En kvotreduktion medför 
en omedelbar minskning av 
betodlingen och vi tvingas 
därför basera en del av vår 
försäljning på rårörsocker 
som vi kommer att raffinera 
på våra fabriker. Här har vi ju 
som tur är redan  erfarenhe-
ter från Sverige och Finland 
– kunskaper som vi kom-
pletterar med våra test från 
Nykøbing.
– Jag tvivlar dock inte på att 
betor även efter reformen 
kommer att vara vår klart vik-
tigaste råvara, understryker  
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Du kan känna doften
av sockret...!
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Mogens Granborg. Reform-
förslaget  ger kanske ändå 
möjlighet till att träffa avtal 
om socker utanför kvoterna, 
eftersom produktion till den 
kemiska industrin och läke-
medelsindustrin troligen inte 
kvoteras.

Mogens Granborg fortsätter: 
– Det viktigaste är den enskil-
da odlarens vilja att ställa om 
sig till nya marknadsförhål-
landen. Jag tror att vi  kom-
mer att få färre, men mycket 
starkare odlare i framtiden. 
Vi kommer att få se en spe-
cialisering och koncentration 
även inom sockerbetsodling-
en i linje med den som har 
genomförts inom andra jord-
brukssektorer på senare år. 
Vi har en stark plattform för 
detta. Det viktiga är att alla 
ställer sig bakom den utveck-
ling som krävs för att stärka 
nordisk sockerbetsodling.

Vilka aktiviteter har du i tan-
karna?
– Det är inte minst frågan 
kring att säkerställa de poli-
tiska förutsättningarna. Da-
nisco Sugar tänker verka, 
och har verkat, för att garan-
tera betodlarna en tillräcklig 
kompensation för prissänk-
ningen. Det är mycket viktigt 
att vi alla inom näringen ar-
betar för detta. Och viktigast 
av allt: att kompensationen 
tillfaller de odlare som framö-
ver kommer att odla socker-
betor och därmed ska leva 
med den lägre prisnivån. Det 
kommer ur min synvinkel att 
vara fel politiskt beslut om 
kompensationen utgår till 
odlare som i framtiden inte är 
aktiva sockerbetsodlare.

När avgörs det hur den nya 
marknadsordningen kommer 
att se ut?
– Det är det ingen som vet i 
dag. De 25 medlemsländer-
na förhandlar nu och allt ty-
der på att det inte blir en helt 
enkel process. Jag tror vi kan 
förvänta oss att det tar mellan 
ett halvt och ett helt år, men 
jag hoppas att vi i varje fall får 
någon form av klargörande 
under de närmaste måna-
derna.

Vilken är sockerbetsodling-
ens främsta utmaning den 
kommande perioden?
– Att hålla uppe tempot i 
strukturutvecklingen och hål-
la fanan högt! Rent allmänt 
ska vi fortsätta det goda sam-
arbete kring viktiga frågor 
som vi har haft i flera år och 
som har bidragit till att bana 
vägen för att vi i dag hör till 
de ledande i socker-Europa, 
svarar Mogens Granborg

Låt mig till slut understryka 
att vi inom Danisco är över-
tygade om att sockerbetsod-
lingen också kommer att vara 
lönsam i Norden efter 2008. 
Bevara optimismen – vi kan 
och ska vidare med utveck-
lingen.

REFORMPROCESSEN

Den fortsatta reformproces-
sen – vad händer nu?
Det reformutkast som EU-
kommissionen lade fram i juli 
är egentligen inte något för-
slag, utan ett upplägg till dis-
kussion i en så kallad vitbok. 
EU-kommissionen kommer 
längre fram att lägga fram ett 
konkret förslag till en ny mark-
nadsordning för socker. Flera 
förhållanden kan dock komma 
att påverka hur den fortsatta 
reformprocessen förlöper.

• Den 1. november tillträder en 
ny EU-kommission.

• Den 22–23 november ska 
EUs jordbruksministrar dis-
kutera kommissionens utkast 
till ny marknadsordning för 
socker.

• Det är fortfarande osäkert när 
EU-kommissionen kommer 
att lägga fram sitt konkreta 
förslag till en ny marknads-
ordning för socker.

Ikraftträdande
I reformutkastet sägs att den 
nya marknadsordningen för 
socker ska träda i kraft redan 
den 1 juli. En sådan tidshori-
sont ger sockersektorn mycket 
kort tid att ställa om till nya vill-
kor. Eftersom medlemsländer-
nas förhandlingar förväntas bli 
komplicerade är den generella 
bedömningen att det knap-
past är realistiskt med ett infö-
rande av en ny ordning den 1 
juli 2005.

Intervjun har publicerats i Danisco Sugars  
Bet Magasinet -tidning i  oktober.
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Danisco Seed
Højbygårdvej 31
DK-4960 Holeby
Tel +45 54 60 60 31
Fax +45 54 60 70 68
www.daniscoseed.com
daniscoseed@ danisco.com

SORTEN FÖR 2005

Danisco Seed utvecklar betor med låg jordhalt
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Petri Lauttia odlar på sin gård 
i byn Nevilä i Renko förutom 
sockerbetor även vete, malt-
korn och timotejfrö. I år har 
han 22 hektar sockerbetor. 45 
hektar växtodling och skogs-
arbete på den drygt 100 hek-
tar stora skogsarealen håller 
honom heltidssysselsatt på 
gården. Hustrun, som är ma-
gister i livsmedelsvetenskap, 
Marjaana Kainuharju, arbetar 
inom Huhtamäki-koncernen 
på Tavastehusfabriken som 
Demand and Customer Ser-
vice Manager. Till familjen hör 
ännu två adopterade döttrar, 
som är under skolåldern.

Man har odlat sockerbetor 
på gården ända sedan sock-
erbruket grundades i Turenki. 
Petri Lauttia tog över gården 
1989 men har odlad sock-
erbetor i eget namn sedan 
1983. Sockerbetsskörden har 
varit i medeltal 38 000 kilo per 

Petri Lauttia från Renko leder 
sockerbetsdelegationen

Agronom Petri Lauttia, 43, har lett 
MTK:s och SLC:s sockerbetsdelega-
tion under ett knappt år. Lauttia val-
des till ordförande från viceordföran-
deplatsen i januari detta år.

hektar under EU-tiden. Under 
de två på varandra följande 
åren har sockerbetsskörden 
på grund av exceptionellt vä-
der blivit under 30 000 kg. I 
år ledde vårfrosterna till om-
sådder och på sommaren 
stod det vatten två gånger på 
mycket stora arealer. 

Släkten Huhki
Efternamnet Lauttia kopplar 
många sockerbetsodlare 
ihop med Huhki-betuppta-
garna. Huhki grundades av 
Petri Lauttias far i mitten av 
1960-talet, efter att han inte 
tillät Juko-maskiner på sina 
fält. Lauttias betor togs upp 
med Huhki-maskiner i över 
trettio års tid, tills en tvåradig 
begagnad Juko skaffades till 
upptagningssäsongen 2001.
Petri Lauttia konstaterar att 
Huhki-upptagaren kom ut på 
marknaden vid rätt tidpunkt. 
Den var enkel och billig, vil-

ket i sin tur befrämjade sock-
erbetsodlingens utbredning i 
Finland.

Kontrollverksamheten 
borde aktiveras
En av samarbetsdelegatio-
nens viktigaste uppgifter är 
enligt Lauttia, att kontrollera 
sockerbrukens betmottag-
ning. ”Det finns säkert behov 
av att utveckla kontrollen. Den 
borde vara som effektivast 
i början av kampanjen. Ge-
nast i början borde den vara 
så gott som hela tiden pågå-
ende. Då har odlarna bråttom 
med sina egna upptagningar 
och andra höstarbeten och 
man kan inte förutsätta att 
odlarna skall fungera långa 
tider på bruket som kontrol-
lörer. I det skedet skulle det 
kunna vara nödvändigt att 
t.ex. under en vecka anställa 
en professionell kontrollör”, 
funderar Lauttia. Under hans 

Markku Pulkkinen, MTK
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ordförandetid skall det fästas 
särskild uppmärksamhet på 
övervakningsverksamheten.

En viktig roll för samar-
betsdelegationen är även 
att upprätthålla kontak-
terna till industrin
”Diskussions- och under-
handlingskontakt upprätthål-
les. Ifall det finns något att 
anmärka på industrin så kan 
det göras. I nu rådande osä-
ker situation känns det som 
om man allt mera skulle sitta 
i samma båt. Samarbets-

delegationen är ett diskus-
sionsforum mellan odlarna 
och industrin. Den egentliga 
intressebevakningen svarar 
MTK för”, preciserar Lauttia.

Förhoppningsvis vinner 
förnuftet över snålheten 
i reformen
Petri Lauttia tror att socker-
betsodlingen fortsätter i Fin-
land efter reformen. ”Man 
måste ännu lita på att förnuf-
tet vinner över snålheten, och 
att den grupp odlare som hit-
tills odlat sockerbetor även 

kan göra det 
i fortsättning-
en.”

Lauttia tror att 
man ännu kan 
ef fekt iv isera 
sockerbetsod-
lingen. ”Man 
måste bara 
öka precisio-
nen och pla-
neringen i alla 
skeden av od-
lingsverksam-
heten. Socker-
betan har än-
nu outnyttjad 
skördepotenti-
al. Samarbete 
i bland annat 
upptagnings-
arbetet är en 
möjlighet till 
en mera kost-

nadseffektiv verksamhet. En 
grupp på ett par odlare är 
lämplig och den måste kun-
na samarbeta på lång sikt”, 
säger Lauttia.

”Eftersom jag själv är heltids-
jordbrukare så känns det nu 
just, att egen upptagning är 
det bästa alternativet. Sock-
erbetsupptagningen är det 
mest tidskrävande arbe-
tet på min gård. T.ex. på en 
husdjursgård är det mycket 
förståeligt, att man låter en 
utomstående göra upptag-
ningen.”

Enduro  som hobby 
Under sin fritid hoppar Petri 
Lauttia upp i sadeln på sin 
endurocykel och kör en or-
dentlig tur. Mannen har även 
två Päijänne-lopp bakom sig, 
så den fysiska konditionen är 
i skick. Petri skötte ordföran-
deskapet hos MTK-Renko i 
fem år i slutet av 1990-talet, 
så även den psykiska kondi-
tionen är i skick.

Petri Lauttia nås på telefon-
nummer 050 520 4059 och 
per e-post med adressen 
petri.lauttia@reppu.net. Han 
uppmanar alla att ta kontakt 
ifall det finns frågor kring 
sockerbetsodlingen som 
man funderar på.n
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Sådden inleddes tidigt
Många betodlare kom ut på 
fälten i april och hälften av 
betarealen var sådd vid må-
nadsskiftet. Uppkomsten var 
jämn, men sedan kom de för-
sta motgångarna. Kraftig frost 
förstörde plantbestånd, ställ-
vis skadades plantor, som 
ännu inte hunnit upp. Värst 
utsatta blev den sydvästra 
kustremsan och Tavastland, 
men också vid sydkusten 
förekom sporadiska frostska-
dor. Den omsådda arealen 
blev den största på senare 
tid, över  2 000 ha. Dessutom 
såddes en del regnskadade 
fält om. 

Regnig sommar
På det hela taget blev som-
maren solfattig och regn-
mängden hög. De största 
problemen hade man på 
sträckningen Helsingfors–
Päijänne med stora regn-
mängder i början av juli och 
rekordartade vattenmängder 
på nytt i slutet av månaden. 
Det resulterade i översväm-
ningar och vattenmättad jord. 
Ställvis fick man totala skador 

Brist på solsken sänkte 
sockerhalten

Nils Lindroos, CfS

Efter att sockerbetan har vuxit till sig och blasten täcker marken, 
behöver den främst solljus och vatten för att bilda socker. Hur går det, 

om instrålningen av sol är knapp, vilket var fallet senaste sommar? 
Energimängden blir då lägre och inlagringen av socker mindre  

intensiv, trots att assimilationen fortgår kontinuerligt. I år verkar  
slutresultatet bli, att vi får en medelmåttlig rotskörd av god teknisk 

kvalitet men med låg sockerhalt.

och överlag led betorna av 
syrebrist med nedsatt tillväxt 
som följd.  

Soltimmarna blev färre än 
normalt. Enligt meteorologis-
ka institutet uppmättes cirka 
25 % färre soltimmar såväl i 
Åbo som i Kuopio, alltså över 
hela södra Finland. Juli var 
den molnigaste månad man 
någonsin uppmätt i Åbo, före-
gående rekord inföll år 1979. 
Vädertypen var densamma 

ännu under tröskningstiden 
i september fram till oktober, 
när upptagningen av betorna 
pågick som intensivast. 

Fröstockar i riklig 
mängd
Kylig start på växtsäsongen 
med frostperioder resulterar 
ofta i stocklöpning. Årsvaria-
tionen kan vara kraftig bero-
ende på induktionsgraden. 
Sorterna har olika känslighet 
för stocklöpning.

I somras fanns det rikliga mängder fröstockar.
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Exempel på användning av Sumi Alpha: 

farmit.net
Berner växtskyddsrådgivning tfn. (09) 1345 1338
Läs alltid bruksanvisningen och följ den!

Säker effekt – ändå fördelaktigt
� Effektivt och mångsidigt
� I Sverige det mest använda be-

kämpningsmedlet mot skadeinsekter
� Bekämpar bl.a. jordloppor, stinkfl yn, 

rapsbaggar, ärtvecklare samt –trips, 
kålmalar, sädesbladlöss, fritfl ugor, röda 
och gula vetemyggor...

� Lämpar sig bra för tankblandningar
� Fråga mera av din handelsman

Sumi 
Alpha 5 FW

För bekämpning 
av skadeinsekter på 

åker- och trädgårdsodlingar

Stinkfl y Växt                 Användningsändamål Bruksmängd l/ha

Socker-
beta                                    

jordloppor, stinkfl yn 0,25 - 0,5 

betfl uga 0,25 - 0,5

Morot                               morotsbladloppa 0,3 - 0,5  

morotsfl uga 0,3 - 0,5  

Kål-
växter                                             

jordloppor, stinkfl yn 0,2 - 0,3  

kålmal 0,3 - 0,4

kålfl uga 0,2 - 0,3 

Ärt              ärtvecklare 0,3 - 0,4 
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Sorterna Trinidad och Pur-
san från holländska föräd-
laren Vanderhave odlades 
på över halva betarealen. 
Trinidad var ny för i år och 
Pursan odlades andra året. 
Båda är resistenta mot Rhi-
zomania, vilket samtidigt 
har givit god motståndskraft 
mot bladfläcksjuka (Ramu-
laria). Därför har sorterna 
också haft hög avkastning. 
Problemet med de holländ-
ska sorterna har varit benä-
genhet att bilda fröstockar.  
I fjol hade Pursan en massa 
stocklöpare och man lovade 
förbättra frömaterialet, men 
alltjämt fanns det en hel del 
fröstjälkar senaste sommar.  
Tyvärr kunde man också hos 
Trinidad se fröstockar redan i 
juni och hela tiden växte nya 
upp ännu i augusti. Lycklig-
tvis var alla stjälkar inte frö-
bärande. Men det var i alla 
fall ett arbetsdrygt jobb att 
putsa bort flera hundra frö-
stockar per hektar.

I försöken med bruksfrö var 
Geesa bäst i fråga om stock-
löpning. Philippa, Bigben 
och Helmi hade också en låg 
nivå. Centaure och Moldau 
hade en medelmåttlig före-
komst av fröstockar. 

Ramularian sen, 
men intensiv
År 2003 var situationen god 
beträffande bladfläckarna. 
Det berodde på den torra 
växtperioden. Därförinnan 

hade vi flera år med starka 
angrepp av Ramularia. 

Med de fuktiga väderförhål-
landena senaste sommar 
kunde man igen förvänta 
kraftiga angrepp av Ramu-
laria. Till en början såg det 
bra ut, men i slutet av augusti 
började prickarna synas på 
blasten och bladfläcksjukan 
accelererade i snabb takt. 
Vid utgången av september 
var många fält så kraftigt 
skadade, att det påverkade 
skördemängden och socker-
halten. Lokala variationer fö-
rekom, Säkylätrakten bespa-
rades den här gången från 
de svåraste angreppen.

Av sorterna i praktisk odling 
är Nemakill, nematodsorten, 
den allra känsligaste. Den 
nya sorten Philippa från KWS 
visade sig vara synnerligen 

mottaglig för Ramularia. Från 
tidigare har det varit bekant, 
att Helmi och Centaure är 
känsliga för bladfläckar. 
Moldau och Bigben klarade 
trycket något bättre. Geesa 
var rätt bra utom i ett försök 
med synnerligen högt in-
fektionstryck. Som tidigare 
nämndes, hade Trinidad och 
Pursan grön blast fram till 
upptagningen.

Preliminära skörde-
resultat
De slutliga skörderesultaten 
finns ännu inte att tillgå, när 
det här skrivs. Preliminärt lig-
ger Trinidad i topp följd av 
Philippa, Pursan och Geesa. 
Helmi, Moldau och Bigben 
är på medelnivån. Centaure 
är näst svagast och botten-
placeringen går till Nemakill 
med 15 % lägre medelskörd 
än mätarsorterna. n

Förra sommarens fuktiga förhållanden orsakade kraftiga 
angrepp av Ramularia.
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Högsta sockerhalt av alla
marknadssorter

Mycket bra 
ramulariaresistens

Med öga 
för din framgång

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

Vi fixar starten.

www.kws.com

Lämplig för 

tidig skörd

KWS1207_Geesa_FIN_swe_RZ  07.12.2004  16:06 Uhr  Seite 1
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Sockerbetsnematoder upp-
träder med största sannolik-
het i alla länder där man odlar 
sockerbetor. Man har trott att 
de nordliga förhållandena i 
Finland skulle begränsa före-
komsten men markanalyser 

Nematodprojektet – nordiskt 
samarbete

Liisa Eronen, CfS

Sockerbetsnematoden (Heterodera schachtii och Heterodora betae) är en ska-
degörare som verkar sänka skörden betydligt också i Sverige, Danmark och 

Finland. Den hårdare konkurrensen i EU kräver effektiv odling och att skörde-
sänkande faktorer minimeras eller elimineras.

Daniscos forsknings- och utvecklingsgrupp (R&D) valde ut tre tyngdpunkts-
områden där forskningen skall effektiveras under de närmaste åren. Nematod-

forskningen valdes till ett forskningsprojekt.

från fält med svag tillväxt har 
tyvärr visat att antagandet är 
fel. Sockerbetsnematoden, 
liksom potatisnematoden, 
verkar trivas även i finländ-
ska förhållanden.

I Sverige har man redan tidi-
gare undersökt och kartlagt 
förekomsten av betnema-
tod, likaså i Danmark, men 
man ansåg att det fanns ett 
behov av ytterligare under-
sökningar. I Finland har man 
inte kartlagt förekomsten 
av nematoder, så man vet 
inte hur spridd den är. Å an-
dra sidan kommer den allt 
vanligare användningen av 
gemensamma maskiner att 
öka risken för spridning av 
nematod. För detta ändamål 
startade man i Finland redan 
våren 2004 ett projekt under 
namnet Maskinringsunder-
sökning.

Pågående nordiska 
projekt
När man kartlade behovet av 
forskning i Finland, Sverige 
och Danmark, så framkom 
det, att en del av målsättning-
arna var desamma i alla län-
derna. Förutom detta fram-
lade de olika länderna sina 
egna forskningsområden för 
projektet.Sortering av cystor  från  jordprov vid CfS. 
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Sverige och Danmark har i 
sina fältförsök testat nema-
todresistenta sorter från år 
1998. I Finland gjordes de 
första testerna sommaren 
2003. Testningen av nema-
todresistenta sorter fortsätter 
både i Sverige och Finland 
under de närmaste åren.

Hur växtföljden, använd-
ningen av organisk gödsel 
och dess kvalitet inverkar på 
förekomsten av sockerbets-
nematoder skall undersökas 
i Sverige och Danmark. Den-
na forskning är viktig även för 
finländska förhållanden, men 
kräver större resurser än vad 
CfS för närvarande besitter.

I Finland och Danmark un-
dersöker man kemiska och 
biologiska bekämpningsme-
toder för nematoder. Dessa 
försök kan även användas i 
Sverige.

Det sista projektet går ut på 
att utveckla en metod för 
att bestämma förekomsten 
av sockerbetsnematoder. I 

Sverige används redan en 
metod som man testat i prak-
tiken och som man konstate-
rat vara bra, däremot konsta-
terades det att de metoder 
som används i Danmark och 
Finland ännu bör utvecklas. I 
Finland har man inte tidigare 
erbjudit odlarna betnema-
todanalyser och utvecklande 
av denna service skall vara 
en av målsättningarna med 
detta projekt. I samband med 
detta projekt skall man även 
jämföra analysmetoderna för 
de olika länderna och de re-
sultat som de gett.

Nya projekt
Målsättningen med de nu 
pågående projekten är att ut-
reda och hitta de lämpligaste 
och effektivaste bekämp-
ningsmetoderna för betne-
matod. Dessa projekt mot-
svarar de mest brådskande 
behoven för närvarande.

På lång sikt konstaterade 
man, att det är befogat att 
utreda förhållandena där en 
hög nematodnivå inte skulle 

Vi tillönskar Betfältets läsare en  
god jul och ett gott nytt år 2005.

Centralen för Sockerbetsforskning

utgöra en allvarlig risk för 
sockerbetsskörden. I under-
sökningen skulle man utreda 
de faktorer och mikroorganis-
mer, som naturligt skulle re-
ducera nematodstammarna 
och -riskerna (antagonistisk 
inverkan).

Det andra betydande forsk-
ningsområdet är en utredning 
av långvarig användning av 
motståndskraftiga (NR) eller 
toleranta (NT) sockerbets-
sorter och hur de påverkar 
sockerbetsnematoden. En 
av de intressantaste frågorna 
i framtiden är ifall sockerbets-
nematoden kan ”bryta” skyd-
det hos en resistent sort.

Ett forskningsområde som 
man funderat på är, ifall man 
kunde använda s.k. lockväx-
ter (eng. catch crop) för att 
sänka mängden nematoder. 
Man konstaterade att forsk-
ningsområdet är intressant 
men tillsvidare har man inte 
tagit det med i de egentliga 
forskningsprogrammen.n



Hilleshög har flera lovande
betsorter på gång i Finland.
Vi hoppas att du kan få tillgång till några av dem redan våren 2005.
På Hilleshög tror vi på en fortsatt betodling i Finland! Vi utvecklar och testar
ständigt nya och ännu bättre sorter för dig som betodlare. Vid årsskiftet får
du komplett information om de sorter som kommer att
finnas med på beställningslistan 2005.

Syngenta Seeds AB
Box 302
261 23 Landskrona, Sverige



Marknadens mest beprövade sort. Hävdar sig fortfarande bra mot
nyare sorter, särskilt när Ramulariatrycket inte är högt.

Vår välkända triploida sort är mycket omtyckt. Odlarna har speciellt
uppskattat den stora blasten som konkurrerar bra mot ogräs.

Är resultatet av den nya resistensförädlingen. Sorten har en utmärkt
motståndskraft mot bladsjukdomar och lämpar sig därför mycket
bra i förhållanden med starkt sjukdomstryck. Avance är dessutom
mycket stocklöpningsresistent och ger hög skörd med låg jordhalt.

En uppföljare till den välprövade Helmi. Har samma goda egen-
skaper och dessutom en betydligt högre rotskörd.

En ny triploid betsort med stor bladmassa. Jämfört med Moldau
har Tocata en betydligt högre sockerhalt.

AVANCE
Hi 0136

HELMI

MOLDAU

SPRINTER
Hi 0037

TOCATA
Hi 0230

Officiella sortförsök 2002-2004

Rotskörd

Socker-%

Krist.socker

Vi väntar med spänning på den nya sortlistan.

Kontakta gärna vår representant i Finland,
Henrik Svärd, när du har frågor om betfrö eller önskar ytterligare information om våra sorter.

Tel/fax: 09-2586 4414 eller 0400-465 009. E-mail: henrik.svard@sci.fi
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En av målsättningarna med 
det nordiska nematodpro-
jektet är att utveckla pålitliga 
analysmetoder av nematoder 
i jordprover. Problemet med 
de traditionella metoderna har 
varit att åstadkomma homo-
gena och tillförlitliga prover.

Nematodcystorna separeras 
i Europa för det mesta med 

CfS börjar med 
nematodanalyser

Liisa Eronen, CfS

Det är numera rutin i 
Mellan-Europa att man 
analyserar mängden ne-
matoder i sockerbets-
jordarna. Även i Sverige 
och Danmark har odlarna 
kunnat låta undersöka 
sina marker med tanke 
på förekomst av nema-
tod. I Finland har denna 
möjlighet varit starkt be-
gränsad och man har inte 
hittills erbjudit analyser 
på kommersiell bas åt od-
larna. Inom ramen för det 
nordiska nematodpro-
jektet har man utvecklat 
bl.a. en analysmetod för 
nematoder. Som ett re-
sultat av detta arbete kan 
man redan från slutet av 
2004 eller början av 2005 
börja analysera förekom-
sten av nematoder i od-
larnas jordprover.

Fenwick-metoden. Den är 
snabb men man förlorar en 
del av cystorna i jordar av 
viss typ. Ifall odlaren vill ha 
exakta uppgifter om nema-
todförekomsterna (risknivå) 
så behövs det en noggran-
nare metod. Under år 2004 
har man i samband med hol-
ländska Bergen-op-Zoom, 
danska Alstedgaard och 
Green Centre utvecklat me-
toden.

Två nivåer
CfS erbjuder analyser på två 
olika nivåer. Ifall odlaren en-
dast vill ha reda på om han 
har nematoder eller inte i sina 
marker, så kan han välja ON/
OFF -analysen, som grundar 
sig på Fenwick-metoden. 
Metoden är snabb men inte 
100 % pålitlig. ON/OFF -me-
toden kostar 25 € per analys 
(mvs 0 %).

Ifall odlaren vill veta hur illa 
hans fält är besmittat och 
vilka metoder, som krävs för 
att få fältet i skick igen, så 
behövs det en noggrannare, 
och tyvärr dyrare metod, en 
s.k. fullständig nematodana-
lys. Med denna metod be-
stämmer man totala antalet 
ägg och larver i jordprovet. 
En fullständig nematoda-
nalys kostar 45 €/prov (0 % 
mvs).

Nematodprov och 
-analyser
Jordproverna för nematoda-
nalyserna kan tas antingen 
från hela skiftet eller från 
mindre områden, där man 
misstänker att det finns sock-
erbetsnematoder. Provtag-
ningsområdena behandlas 
lite senare i ett skilt stycke.

Jordprover kan tas i princip 
hela året men den bästa tid-
punkten är antingen hösten, 

Tvättning av jordprov med 
Fenwick-metoden.
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efter upptagning och eventu-
ellt plöjning, eller om våren. 
Proven kan tas även om vin-
tern ifall tjälen inte utgör ett 
problem.

Nematodprovet tas genom 
delprov, som insamlas an-
tingen från en linje eller från 
vissa områden med hjälp av 
en jordborr från 0–25 cm:s 
djup.  Dessa delprover (= en 
tagning med jordborr) kan 
samlas i t.ex. ett plastämbar 
och skall sedan blandas väl 
innan man tar ut det prov, som 
sänds till CfS. För CfS:s ana-
lyseringen behövs det cirka 
två liter provjord.

Nematodproven skall sparas 
svalt (helst under + 5 oC) och 
inpackat i en plastpåse innan 
det levereras till CfS. Man 
kan själv leverera proven 
eller skicka dem per post. 
Adressen är: Centralen för 
Sockerbetsforskning, Cen-
trallaboratoriet, Korvenkylän-
tie 201, 25170 Kotalato. Alla 
nematodförsändelser bör 
förses med anmärkningen 
NEMATODPROV.

Provet skall förses med kon-
taktuppgifter (namn, odlar-
nummer, adress och tele-
fonnummer) samt uppgifter 
om förfrukt. Det måste även 
framgå ifall det skall göras 
en ON/OFF -analys eller en 
noggrannare Ägg- och lar-
vanalys. Ifall man odlar eller 
har odlat potatis på det skif-
te, som skall undersökas, så 
måste man speciellt omnäm-
na detta i samband med pro-
vet. Eventuella potatisnema-
todprover måste behandlas 
med yttersta försiktighet och 
med beaktande av säker-

hetsföreskrifterna, för pota-
tisnematoderna är karanten-
skadegörare. Ifall sådana fall 
förekommer, så är det endast 
odlaren som får uppgifter om 
förekomsten. Provtagnings-
anvisningar och protokoll 
finns på Internet på Aktuellt 
från sockerbetsodling samt 
på laboratoriets sidor. Proto-
kollet kan även beställas från 
CfS av Niina Mettala-Virta, tel. 
02-770 8236 eller per e-post: 
niina.mettala-virta@danisco.
com.

Analyserna levereras och 
faktureras som postförskott 
på samma sätt som mark-
proverna. Leveranstiden för 
analyserna varierar mellan 
en och tre månader.

Skiftesprov – allmän 
kartläggning
Man kan göra en allmän kart-
läggning av sockerbetsskif-
tena, som beskriver nema-
todförekomsten i allmänhet. 
Den avslöjar dock inte var på 
skiftet som det förekommer 
mest nematoder och var det 
finns minst. Ifall nematodfö-
rekomsten är mycket låg, så 
syns det inte alltid vid skif-
teskartläggningen. Av denna 
orsak har man i den allmänna 
kartläggningen satt gränsen 
mycket lågt (0,5 ägg och 
larv/gram jord) för antalet 
ägg och larver när man upp-
skattar skördeförlusterna.

I Europa använder man all-
mänt den i bild 1 presente-
rade och med W beskrivna 
provtagningslinjen i skiftes-
undersökningen. Man tar 
jordprov med 10–15 meters 
mellanrum beroende på 
skiftets storlek. Som prov-

tagningsinstrument lönar det 
sig att använda en provtag-
ningsborr, vars inre diameter 
är högst 1,5 cm. På så sätt 
får CfS ett representativt prov 
från möjligast många prov-
tagningspunkter att analy-
sera.

Provtagning från fläckar
Om det förekommer mindre 
områden på skiftet där sock-
erbetan växer dåligt och man 
misstänker att orsaken beror 
på sockerbetsnematoder, 
så kan man ta ett prov från 
dessa fläckar. Proven tas 
och behandlas på samma 
sätt som skiftesproven men 
man tar prov från hela områ-
det. På dessa områden kan 
man använda t.ex. den i bild 
2 beskrivna rutmetoden, där 
linjernas skärningspunkt ut-
gör provtagningspunkt. Även 
i detta fall behövs det minst 
två liter jord för analysen. 
Man borde ha minst 50 prov-
tagningspunkter per halv 
hektar.

Uppgifter om analysen
Liisa Eronen på Centralen för 
Sockerbetsforskning ger till-

Bild 2. Provtagningslinjer på 
ett mindre område. Linjerna 
är utmärkta med grönt.
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Focus Ultra registrerades i 
Finland år 1996. Försäljning-
en har under de senaste åren 
varit relativt obetydlig och för 
närvarande har Agri Market 
den på sin försäljningslista. 
En orsak till den obetydliga 
användningen är uppenbar-
ligen  den stora bruksmäng-
den (2–3 l/ha), och att man 
måste göra två besprutning-
ar för att effektivt bekämpa 
kvickroten.

Våren 2003 hämtade BASF 
tillsatsämnet Dash HC ut i 
fältförsök och det innehåller 
som lösningsmedel mine-
ralolja och alkylestrar. Enligt 
tillverkaren förbättrar Dash 
betydligt effektiviteten hos 
Focus Ultra.

Focus Ultra och 
Dash HC

Liisa Eronen, CfS

Focus Ultra är BASF:s 
bekämpningsmedel för 
kvickrot och den verk-
samma substansen he-
ter sykloksidim. Den 
verksamma substansen 
hör till en annan pro-
duktgrupp än Agil, Fusi-
lade Max eller Targa. Man 
bör undvika en långvarig 
användning av preparat 
vars verksamma sub-
stanser är samma eller 
besläktade med varan-
dra och sålunda förhin-
drar man att det uppstår 
resistenta stammar av 
ogräs.

Fältförsök
I försöken sommaren 2003 
fanns det relativt lite kvickrot 
och det verkade inte som om 
Focus Ultras effekt på något 
betydande sätt skulle av-
vika från Agil, som utgjorde 
mätare. Man beslöt att upp-
repa provet på nytt somma-
ren 2004 och placera det på 
områden, där det förekom 
rikligt med kvickrot. Försöks-
platserna var i Pemar och So-
merniemi.

Som mätare användes Agil 
(2*0,75 l/ha). Man testade 
0,75 och 1,25 liters bruks-
mängder med Focus Ultra två 
gånger besprutat, samt en 
engångsdos på 1,5 liter per 
hektar. Man använde 0,375 l/
ha av tillsatsämnet Dash i alla 
besprutningar. Minsta rekom-
menderade dos Agil är 0,8 l/
ha. I försöken användes 25 % 
lägre dos än rekommende-
rat för Agil, Focus Ultra och 
Dash, för att bättre få fram 
eventuella skillnader. Vatten-
mängden vid besprutningen 
var 150 liter per hektar.

Ifall man gjorde två besprut-
ningar, så gjordes den första 
behandlingen den 8.6. 2004 
och den andra den 2.7. 2004. 
Ifall man använde endast en 
besprutning, så besprutades 
kvickroten den 17.6 2004. 
Båda försöksplatserna be-
sprutades samma dag.

läggsinformation om nema-
todanalyserna (tel. 02-770 
8210 eller 040-773 4323). 
Man kan också skicka frågor 
åt henne med e-post, liisa.
eronen @danisco .com eller 
med fax 02-770 8282.

Eeva Nummi eller Eeva Leh-
tinen från centrallaboratoriet 
(tel. 02-770 8207) berättar 
om de olika skedena  av ana-
lysen och Niina Mettala-Virta 
(tel. 02-770 8236) sköter fak-
tureringen av analyserna. 
Analysresultaten och räk-
ningen skickas till odlaren 
som postförskott på samma 
sätt som bördighetsanalyser-
nas resultat.n

Bild 1. Provtagningslinjer 
(W) på hela skiftet. Linjerna 
är utmärkta med grönt.
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Förekomsten av kvickrot be-
dömdes i alla behandlade led 
i slutet av juli (28/29.7 2004), 
när den andra behandling-
ens effekt var fullständig. I 
Agil-jämförelsen och Focus 
Ultra dubbelbehandlingen 
med större mängd preparat 
(1,125 l/ha), fanns det lika 
mycket kvickrot (bild 1). När 
den okulära bedömningen 
upprepades i början av sep-
tember (2.9 2004), var situa-
tionen densamma, men det 
förekom klart mera kvickrot i 
alla behandlingar.

Ifall bruksmängden för Focus 
Ultra var 0,75 l/ha och två 
besprutningar, så fanns det i 
slutet av juli 20 % mera kvick-
rot än i Agil-jämförelsen och 
bekämpningseffekten var 
endast 65 %. Situationen var 
ungefär den samma vid en-
gångsbehandling och bruks-
mängden 1,5 liter per hektar. 
Denna behandling hade i 
slutet av juli bekämpat 32 % 
och i början av september 
18 % av kvickroten. Att effek-

ten sjönk mot hösten beror 
på att kvickroten hade bildat 
efterskott.

De använda preparatmäng-
derna var lite lägre än de re-
kommenderade mängderna, 
vilket ledde till att bekämp-
ningsresultaten enligt okulär 
bedömning i bästa fall blev 
under 80 % (Agil-behand-
lingen 71 % och Focus Ultra, 
större mängden 79 %).

Antalet strån och torr-
vikter
Bekämpningseffekterna fast-
ställdes även genom att räk-
na antalet strån och mäta de-
ras torrvikt från de prov, som 
togs i slutet av juli. Dessa 
metoder hör till den interna-
tionella GEP-standarden, 
som används i registrerings-
försök. (GEP = Good Expe-
rimental Practice eller goda 
metoder för fältförsök).

Det förekom 764 stycken 
kvickrotsstrån per kvadrat-
meter ifall man inte alls be-
sprutade kvickroten (-). Agil-
jämförelsen hade bekämpat 
88 % av kvickroten och den 
större mängden Focus Ultra 
(2*1,125 l/ha) 81 % enligt 
denna mätningsmetod (Bild 
2). Focus Ultras effekt med 
engångsbehandling blev 
27 %.

När resultaten granskades 
enligt torrvikten hos de strån, 
som blev kvar efter behand-
lingen, så var den 539 g per 
kvadratmeter (-). Agil-be-
handlingen hade bekämpat 

Bild 1. Förekomsten av kvickrot, okulär bedömning i slutet 
av juli och början av september 2004. Förkortningar: - = 
obesprutat försöksled, AG = AGIL, FU = Focus Ultra, D = 
Dash HC. Bedömningsskala: 0 = ingen kvickrot, 10 = bes-
tåndet helt täckt av kvickrot. Resultaten är medeltal av två 
års försök.

Bild 2. Antalet strån av kvickrot i slutet av juli med olika 
behandlingar. Förkortningarna desamma som i bild 1. De 
med rött utmärkta %-talen anger bekämpningseffekter.
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kvickroten nästan helt och 
hållet (98 %), det fanns kvar 
bara två gram torkad kvickrot 
per hektar. Focus Ultra dub-
belbehandling med större 
mängd gav samma resultat. 
Även på detta sätt mätt läm-
nade Focus Ultra kvar be-
tydligt mera kvickrot än med 
dubbelbehandling (effekt 

74 %). Det fanns kvar 138 g 
torkad kvickrot per kvadrat-
meter.

Sammandrag av försö-
ken
Man kan minska den nuva-
rande bruksmängden för Fo-
cus Ultra från nuvarande 2–3 
liter till 1,5–(2) liter per hektar 

Bild 3. Torrsubstansvikten på kvickrotsstrån i olika be-
handlingar i slutet av juli. Förkortningarna är desamma 
som i bild 1. De med rött angivna %-talen är bekämpning-
seffekter.

ifall man besprutar två gång-
er och använder Dash HC 
(0,5 l/ha) som tillsatsämne. 
Ju rikligare förekomsten av 
kvickrot är desto mera prepa-
rat behöver man. Engångs-
behandling med Focus Ultra 
och större bruksmängder ger 
inte tillräcklig effekt trots att 
man använder tillsatsämnet 
Dash.

Såsom ovan presenterade 
resultat visar, så behöver en 
riklig förekomst av kvickrot i 
allmänhet normala, rekom-
menderade mängder prepa-
rat. Såsom den okulära be-
dömningen av Agil i slutet av 
september visar, så bekäm-
par inte små mängder pre-
parat tillräckligt väl ett rikligt 
kvickrotsbestånd, i synnerhet 
ifall beståndet är luckigt. Det-
ta förklarar de höga kvick-
rotsvärdena i bedömningen i 
september (2.9. 2004).n
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Säsongbetonad 
transport
Sockerbetor transporteras 
säsongartat under kampan-
jen. Betorna hämtas från oli-
ka håll i Finland. I trakten av 
Vasa och Seinäjoki och  även 
i Tavastehus-trakten odlas 
det mycket sockerbetor, 
men även från östra Finland, 
Imatra, Villmanstrand och 
StMichel hämtas det mycket 
sockerbetor till Säkylä.

Per dygn behöver fabriken 
7 000 ton sockerbetor, som 
efter förädlingen blir 1 000 ton 
socker. Fabriken använder per 

Söta transporter i samarbete 
med VR Cargo och Combitrans 

Sockerbetor på tåget
Marja Merta, VR-koncernen Ab

I september-oktober, efter de första frosterna, börjar upptagningssäsongen 
för sockerbetor. Samtidigt startar en omfattande transportkampanj både med 
tåg och med lastbilar mot väst, till Sucros Ab:s fabriker. Sucros Ab, som hör 
till Danisco-koncernen, förädlar allt socker som härstammar från finländska 

sockerbetor. Bolaget har fabriker både i Säkylä och i Salo. 

”Sockerbetor har transporterats med järnväg till Säkylä redan i 52 år eller 
lika länge som man framställt socker där”, berättar försäljningschefen för VR 

Cargo, Jari Kuusisto.

år 540 000 ton sockerbetor. Av 
denna mängd transporteras 
ungefär 70 000 ton per järn-
väg i oktober–november.

Combitrans har huvud-
ansvaret för transpor-
terna i området kring 
Tavastehus
Combitrans Oy, som hör till 
VR-koncernen, sköter om för-
sta skedet av transporterna i 
Tavastland.

Combitrans gör upp trans-
portplaner för alla odlare en-
ligt en transporttidtabell från 
Sucros. Bolaget svarar även 

för alla kontrakt och leder 
alla, som är med i transport-
kedjan.

Lastningen från betstukan 
vid åkern sker med en grip-
lastare eller en frontlastare 
ifall man använder renslasta-
re. Med hjälp av renslastaren 
minskar man sockerbetornas 
jordhalt, vilket är viktigt både 
för odlarna och för Sucros. 
Ute på fältet finns två last-
ningsenheter på gårdarna 
och båda sköter två eller tre 
fordonskombinationer, som 
handhar transporterna till 
omlastningsstationerna.

Betorna lastas från stukan med en grip-
lastare eller ...        

...med front- och renslastare.
 Bild: Sami Talikka
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Omlastningen till tågen sker 
på tre stationer: Tavaste-
hus, Turenki och Riihimäki. 
På lastningsstationerna har 
man byggt lastningstråg, 
som rymmer lasten från fyra 
fordonskombinationer och i 
vilka man kan hålla betorna 
från två gårdar skilt från var-
andra.

Sockerbetorna lastas på tå-
get med två hjullastare. Hjul-
lastarna är försedda med 
våg och fordonsdator, från 
vilka man får tågforsedlar. De 
skickas elektroniskt till sock-
erbruket i Säkylä och till järn-
vägsbyrån. Denna modell 
användes för första gången 
i år i Tavastland. Fakturering-
en för hela transportkedjan 
sköts av Combitrans faktu-
reringssystem, så att Sucros 
får bara en räkning för hela 
leveransen och Combitrans 
betalar sedan entreprenö-
rerna för deras andelar.

”Detta är en del av vår nya 
service, som skall göra det 
lättare för våra kunder” be-
rättar verkställande direktör 
Toivo Toivonen från Combit-
rans.

”Efter att skördeperioden av-
slutats håller vi en odlarpa-
laver, där vi hoppas få kritik 
och förslag till utvecklings-
möjligheter. Vår målsättning 
är att i framtiden ytterligare 
utveckla vårt transportsystem 
och sålunda för vår del vara 
med och säkerställa en fortsatt 
sockerproduktion i Finland."

Sockerbetorna trans-
porteras i egna tåg
Tågtransporterna sköts med 
hela tåg. Ett tåg består av 20 

vagnar och man har till sitt 
förfogande sex tåg. En vagn 
rymmer 50 ton sockerbetor 
eller med andra ord ryms det 
ungefär 1 000 ton sockerbe-
tor i ett tåg. 

I år startade tågtranspor-
terna i oktober med ett tåg 
och en vecka senare togs ett 
tåg till i bruk. Det första tåget 
anländer till sockerbruket un-
gefär kl. 20.30 och det andra 
på natten ungefär vid tvåti-
den. Det räcker ungefär fyra 
timmar att lossa ett tåg. Det 
kommer sockerbetor via två 
linjer, med tåg och med last-
bil. De lossas  på olika tider 
eller med andra ord lastbilar-
na lossas dagtid och tågen 
lossas nattetid.

”Sockerbruken behöver rå-
varor i en jämn ström och 
därför är det nödvändigt att 
tidtabeller och tillförlitlighet 
betonas”, berättar produk-
tionschef Markku Haikonen 
från Sucros Ab.

Miljövänligt 
transportsätt
Enligt Haikonen är väl plane-
rade tågtransporter viktiga 
även för den positiva bilden 
av sockret.

Bild: Pentti Nurmi
Sockerbetorna lastas på tåget med hjullastare.

”Tågtransporternas miljövän-
lighet är en viktig faktor, när 
man funderar över sockrets 
livscykel. En annan viktig frå-
ga är säkerheten när trans-
porterna planeras.”

Som jämförelse kan man 
konstatera att när ett helt tåg 
transporterar 1 000 ton sock-
erbetor, så ryms det endast 
35–40 ton sockerbetor i en 
fordonskombination.

”Socker från naturen” är   
Sucros Ab:s motto och tåg-
transporternas miljövänlighet 
stöder det bra.

Haikonen ser ljust på framti-
den för sockerbetsproduk-
tionen. ”Vad framtiden och 
sockerproduktionen i Finland 
beträffar så tror vi på en fort-
sättning. Det förutsätter dock, 
att verksamheten utvecklas 
och effektiviseras.”n
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Munkkila herrgård och granngården Yrjövuo-
ri bildar en nästan 200 hektar stor gårdshel-
het. På gården odlas 30 hektar sockerbetor, 
20 hektar höfrö och 20 ha utsädesspannmål.  
Resten är maltkorn, vårvete, rybs och träda. 
22 hektar har utarrenderats till en trädgårds-
odlare. Många odlingsväxter möjliggör en fy-
raårig växtföljd där även trädgårdsväxterna 
gurka och selleri ingår. Sysselsättning ger 
även gårdens satellitsuggstall med 42 sug-
gor.

Vädret på morgonen på dagen för demon-
strationen var soligt och beståndet lite rim-
migt på grund av nattens lätta frost. Upptag-
ningen löpte fint. Endast någon enstaka ler-
koka syntes bland betorna när betbehållaren 

Upptagningsdemonstration 
med 6-radiga 

sockerbetsupptagare
Pentti Hoikkala, CfS

I samband med Farma maskinmässan den 15.10. 2004, fanns det 
möjlighet att bekanta sig med 6-radiga sockerbetsupptagare på Munk-
kila herrgård. Kleine SF 10 och Holmer Terra Dos skulle vara med på 
demonstrationen. Tyvärr, uppenbarligen på grund av att det var brått 
med upptagningarna, uppenbarade sig inte Kleine SF 10 på demon-

strationsfältet utan det var bara en Holmer Terra Dos, ägd av Optimaa 
Viljely Oy, som skötte om demonstrationen.

Tre generationer på Munkkila.
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Goda
skördar
med hjälp
av Goltix!

Det ursprungliga Goltix har tjänat
sockerbetsodlaren i Finland som
basmedel vid ogräsbekämpningen
redan mer än 25 år.

Egenskaperna hos Goltix talar för sig:

brett effektområde mot ogräs

lång verkningstid

smidig bruksmängd och smidiga användnigs-

tidpunkter enligt förhållandena

lätt att förena - lämpar sig väl för varje

besprutning

fås som sprutgranulat eller i vätskeform

www.farmit.net Rådgivning tel.  09 - 13451 338
Läs alltid bruksanvisningen och följ den!

Goda
skördar
med hjälp
av Goltix!

Goltix_170x250_mm 3.12.2003, 15:332

endast det bästa
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tömdes. På några sockerbe-
tor fanns det lite lera, trots att 
man hade ökat renseffekten 
genom att byta ut roulettväg-
gen till en modell, som ren-
sade effektivare. 

Till och med demonstrations-
dagen hade man redan tagit 
upp 320 hektar av hela be-
tinget på totalt 450 hektar. An-
delen entrepenadupptagning 
var 150 hektar och det skulle 
ha funnits många fler intres-
serade odlare. På grund av 
de svåra förhållandena i bör-
jan av upptagningen vågade 
man inte ta mera areal på 
entreprenad. Under slutet av 
upptagningskampanjen kom 
man dock upp i en upptag-
ningskapacitet på 18–20 ha/
dygn. Tack vare en grundlig 
”vinterservice” och de av Hol-
mer ägda reservdelslagren i 
Nousis och Tavastehus, hade 
man inga längre avbrott i upp-
tagningsarbetet. 

Efter sex år och 2 400 hektar 
upptagna sockerbetor är ak-
tieägarna mycket nöjda med 
maskinens hållbarhet och 
dess användningsegenska-
per. Användarnas förtroende 
för maskinens egenskaper 
har gjort det möjligt att i år 
tillverka 220 maskiner. På 
grund av en intensiv produkt-

utveckling har man fått ner 
bränslekonsumtionen från 53 
liter per ha till 35 liter. Detta 
har man nått med hjälp av ett 
elstyrt insprutningssystem 
och en hydraulpump med 
variabelt flöde.n

Rensningen kan effektiviseras genom att byta sidoväggen 
på rouletten.

Kvalitetsvara för stukan.
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Gå till roten med ogräset!
Just nu är det rätt tid att förbereda sig inför sommaren. Exempelvis
genom att beställa växtskyddsmedel och gödselmedel för nästa
säsong med detsamma. Var inte passiv som en snögubbe när det
gäller viktiga saker!

Betanal® Progress SE
• det populäraste medlet för ogräsbekämpning
• effektivt och allsidigt
• miljö- och användarvänligt

Välj Betanal® SC och Tramat® 500 SC för tankblandningen och
komplettering av programmet. Kom även ihåg Fastac® 50 för
bekämpning av skadeinsekter samt BioBeet-olja för vidhäftning.
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Bjarne Lervik, som i somras 
vid Lännen Tehtaat Abp:s 
försöksgårds 50-årsjubileum 
mottog utmärkelsen Årets 
Betodlare 2004, minns väl 
det första året som betod-
lare. ”Det var 1981 och jag 
hade då kontrakt på 3 ha be-
tor.” Resultatet från det året 
tyder på att början inte var 
lätt. Medelskörden stannade 
på 21,7 ton/ha, sockerhalten 
var 14,7 % och jordhalten 
steg till över 30 %. Men re-
dan följande år kunde bättre 
siffror redovisas: 4 ha betor, 
33 ton/ha, sockerhalt 16,3 % 
och jordhalt 6,8 %. ”Även ut-
vinnings-% var låg, kring 75, 
eftersom gödslingen var rik-
ligare den tiden och flytgöd-
sel från de egna slaktsvinen 
användes”, säger Bjarne. Fru 
Lisen sköter idag de drygt 
200 slaktsvinen, som föds 
upp i ett par omgångar per år. 
”Ett antal växtskyddsmedel 
fanns att tillgå, men inte alls 
i samma utsträckning som 
nu. Kvickroten växte även 
för 20 år sedan, oberoende 
av väder, men det fanns inga 
kvickrotsmedel. Det kunde 
vara besvärligt med upptag-
ningen”, minns Bjarne.

Samarbete kusinerna 
emellan
Arealen ökade i jämn takt un-
der 80-talet. 1986 köptes en 
upptagare, Juko 10, i bolag 
med kusinen Arne. Vid in-

Bjarne Lervik, Årets 
Betodlare 2004

Jan-Erik Back, Lännen Tehtaat Abp

gången till EU hade Bjarne 
ca 10 ha betor och de senas-
te åren har arealen varierat 
mellan 13 och 17 ha, beroen-
de av carry over -läget. ”Inför 
denna säsong hade jag 28 
ton carry over -socker, vilket 
skulle beaktas inför sådden”, 
påpekar Bjarne, som även 
odlar spannmål på drygt 40 
ha.

Samarbetet kusinerna emel-
lan har löpt bra under åren. 
För ett par år sedan köptes 
en Juko 200 i bolag. ”Det är 
en stor skillnad i fråga om ka-
pacitet mellan dessa maski-
ner”, säger Bjarne. ”I år har 
vi dessutom inte alls djupa 
körspår på vändtegarna, ef-
tersom vi inte varit piskade 
att ta upp betor genast det 
slutat regna i höst.”

Bjarnes åkrar finns på den 
bördiga Söderfjärden, som 
bildades för länge sedan i 
samband med ett meteorit-
nedslag, 15 km söder om 
Vasa. ”Jag har knappt 2 km 
till fältet längst bort. Det är 
en stor fördel att ha åkrarna 
nära, inte minst under för-
sommaren då man lätt kan 
följa med ogräsförekomsten 
och plantornas utveckling.” 

”Ca 1/3 av betorna tas upp 
direkt och körs till Vasklot i 
Vasa med traktor varannan 
dag. Transporten fram och 
tillbaka tar ca en och en halv 
timme. Där lastas betorna 
i tågvagnar och transpor-
teras till fabriken i Säkylä. 
Både upptagning och inkör-
ning sköter vi turvis. ”Det går 
mycket bra, intygar Bjarne. 

Bjarne Lervik vid en karta från 1775 över Söderfjärden.
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Hög skörd av vitt socker

Hög sockerhalt

Låg tendens till stocklöpning

Mycket bra resistens mot Ramularia

Bra rotform - hög renhet
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Frö av bästa kvalitetFrö av bästa kvalitet

Danisco Seed
Højbygårdvej 31
DK-4960 Holeby
Tel +45 54 60 60 31
Fax +45 54 60 70 68
www.daniscoseed.com
daniscoseed@ danisco.com

SORTEN FÖR 2005

Danisco Seed utvecklar betor med låg jordhalt



36 - Betfältet 4/2004

I år har vi tillsammans med 
några andra betodlare mel-
lanlagrat ca 1/3 av betorna 
vid nedlagda Kronvik såg, 
halvvägs till Vasa. Där finns 
ytor med asfaltbeläggning, 
och dessutom är platsen 
nära havet, vilket är positivt 
med tanke på lagringen av 
betorna.”

Så här i början av november 
är en stor del av höstarbetet 
avklarat. ”Jag väntar ännu på 
filterkalk från fabriken. När 
den är utspridd får vi plöja 
det sista fältet och börja tän-
ka på en ny säsong”, funde-
rar Bjarne. 

Insektskadorna har ökat
”Sorterna har blivit bättre, li-
kaså bekämpningsmedlen”, 
svarar Bjarne på frågan om 
det finns positiva saker att 
framhålla på betsidan. ”Och 
förstås har det skett en hel 
del på maskinsidan. Någon 
6-radig maskin är vi inte 
ännu redo för, men man vet ju 
inte… Betarealen på Söder-
fjärden kan röra sej kring 300 
ha, så förutsättningar finns. 
Sockerskörden per ha ligger 
på 5,7 ton i snitt för min del. I 
år blir den något lägre, under 
5 ton per ha. Resultatet hittills 
i år pekar på en medelskörd 
kring 38 ton/ha, sockerhalten 
har varit 16,2 %, och jordhal-
ten ca 7,5 %. Av någon orsak 
har insektangreppen de se-
naste åren ökat, kanske det 
är de varma somrarna tidi-
gare som inverkat. Vi hade ju 
också den varmaste dagen i 
Europa en dag i maj, +23,7 
grader”, minns Bjarne.

”Kanske även betningseffek-
ten blivit sämre. Vi konstatera-
de ju rätt betydande stinkfly-
angrepp vid upptagningen av 
försöksrutorna i höst. Det hör 
till sommarens program att 
betodlarna samlas till en fält-
dag med början hos Bjarne 
för att utbyta åsikter, se på Hil-
leshögs försöksrutor och de 
senare åren har även CfS:s 
gårdsförsök med olika sorter 
hos Arne Lervik besiktigats. 

Elektronisk kommuni-
kation
"Även Lännens Extranet är 
bra. Där kan jag snabbt kolla 
kvalitetsuppgifterna för le-
vererade lass. En del av in-
formationen mellan fabriken 
och odlarna kommer också 
mer och mer att kunna skötas 
elektroniskt. Det är helt i sin 
ordning”, framhåller Bjarne, 
som inte är rädd att pröva på 
nya saker. 

Besprutningsinfo områdes-

vis gällande t.ex. stinkflyföre-
komst, provvägningsresultat 
och dylikt är saker som lätt 
och smidigt kan skötas via 
textmeddelanden till mobilen 
eller som e-post. 

”En oviss framtid är det som nu 
mest bekymrar”, konstaterar 
Bjarne. Den yngsta i barnaska-
ran, Kenneth, går sista året på 
naturbrukslinjen vid Svenska 
Yrkesinstitutet i Gamla Vasa. 
Han har planer på att vida-
reutbilda sej till agrolog och 
därefter är det troligt att han 
fortsätter med jordbruket och 
förhoppningsvis med socker-
betsodlingen. Men idag är allt 
gällande betodlingen i Finland 
öppet och ovisst.

”Många av betodlarna här-
omkring är i min ålder, på 
bägge sidor 50 år, så ifall 
ekonomiska förutsättningar 
finns kommer vi nog att odla 
sockerbetor de närmaste 
åren också”, tror Bjarne.n

Mellanlagring av betor vid f.d. Kronvik Såg.
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Att fyra olika importörer på 
sommaren började importera 
kristallsocker från Balticum är 
en klar fingervisning om, att 
vi inte mera är ensamma på 
sockermarknaden. Till slutet 
av oktober hade man sålt 
ungefär 1 900 ton (AC Niel-
sen) importerat kristallsocker 
packat i 1 kg:s förpackningar 
under namnet Fin- eller Hus-
hållssocker. Sockerförsälj-
ningen är naturligtvis som 
störst under bärtiden, men 
nu har åtgången avtagit. Det 
är ännu för tidigt att förutspå 
på vilken nivå importen blir i 
framtiden men det är mycket 
sannolikt att det finns såda-
na, som är intresserade av 
den finländska marknaden.

Det starka Dansukker-pro-
duktmärket och det breda 
sortimentet, vid sidan av att 
produkten är inhemsk, är våra 
viktigaste trumf i kampen mot 
importsocker. Det är i följande 
presenterade sorterna av 
Culinary-sirap och liknande 
specialprodukter, som stärker 
vårt Dansukker-produktmärke 
och ger det ett mervärde. Om 
vi lyckas med att erbjuda han-
deln och konsumenterna ett 
brett och mångsidigt socker-
utbud, så kan vi bäst garante-
ra att våra viktigaste produk-
ter, tillverkade av finländskt 
socker,  Hushålls-, Sylt och 

Konkurrens av importsocker 
från Baltikum 

Inari Kettula, Finska Socker Ab

Siro-kristallsocker samt 
Sirkku- och Pulmu-bit-
socker, får en bra plats 
på butikens hyllor.

Culinary-sirap
Dansukker-nyheter för 
denna säsong är de för 
matlagning utvecklade 
olika sorterna av Culina-
ry-kryddsirap. Två nya 
smakalternativ erbjuds: 
fräscha Ingefärasirap 
och fylliga Rödvinssirap. 
Culinary-sirap lämpar 
sig för såväl söta som 
salta maträtter.

Rödvinssirap smaksätter bl.a. 
salladssåser och varma såser, 
marinader och olika varma 
och kalla drycker. De smakar 
även som sådana till efterrätts-
såser, t.ex. med ost.

Den ljusa ingefärasirapen 
ger pikant smak åt broiler- 
och grismarinader, wok, så-
ser och drycker. Med den 
kan man smaksätta söta deli-
katesser såsom fruktsallader, 
vispgrädde och milkshake. 
Den passar som sådan ut-
märkt som sås     till glass.

Culinary-sirap kommer ut 
i butikerna, beroende på 
handeln, någon gång under 
hösten/vintern. Nyheterna le-
vereras från Arlöv.

Ny produkt från Pork-
kala till Sverige och 
Danmark
I början av sommaren började 
man i Sverige och Danmark 
att marknadsföra en Dan-
sukker-nyhet Gele´-socker 
Multi. Produkten är en syster-
produkt till vårt Gele´socker 
och den produceras också i 
Porkkala.
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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 0207 472 606
  53810 Villmanstrand 0400 207 064 
   fax (05) 453 0008 
   e-post:  
   jaakko.heinola@ 
   proagria.fi

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

LÄNNEN  TEHTAAT  ABP    Odlingsavdelning 27800 Säkylä (02) 8397 4600 
   fax (02) 8397 4622 

E-post:   förnamn.släktnamn@apetit.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

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
Jörg Philipps
Tel.: +49-5561 311 628 
Fax: +49-5561 311 928
E-mail: j.philipps@kws.de

Vi fixar starten.

www.kws.com

Mycket god plantskjutning
Stor sockerskörd i Finland 
under alla förhållanden

Jättestark sort
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