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2005 ÄR ETT SUPERÅR FÖR
SOCKERBETORNA
I

producentsammanhang har man brukat
tala om ett superår, när man har framför sig
förhandlingar om livsviktiga avtal, som berör
näringens framtid. För sockerbetorna har vi
nu kommit in på det sista året för nuvarande
sockerregim. En ny lagstiftning för sockersektorn måste sålunda genomföras i år, om
man inte ger tilläggstid för den gamla, vilket
verkar synnerligen osannolikt. Vi kan förvänta
oss spännande tider efter att kommissionen
kommer ut med sitt lagförslag, vilket utlovats i
början av nästa sommar.

R

eformen av sockernäringen är en av de
sista faserna i förnyandet av EU:s allmänna lantbrukspolitik (CAP). Den nya politiken
går ut på, att produktionen skall vara marknadsrelaterad, medan de frikopplade stöden
skall jämna ut förutsättningarna mellan olika
geograﬁska områden. Hittills har sockerbetorna inte fått CAP-stöd. Eftersom CAP-stödet
inom hela EU övergår i ett gårdsstöd, kommer
också betarealen att bli delaktig av det. 10
EU-länder tillämpar gårdsstödet redan detta
år, Finland kommer med år 2006.

S

amtidigt betonar man de etiska och miljömässiga frågorna i lantbruket. De kopplas allt intimare till stödsystemet och odlarna
märker i praktiken av det på så sätt, att TEcentralernas granskare också börjar övervaka, att bestämmelserna inom växtskyddet
följs. Frågeställningen refereras närmare i en
artikel i det här numret.

M

ånga betodlare lyckades över förväntan i fjol, trots att somliga ﬁck missväxt.
På grund av de kraftiga regnen var de lokala
variationerna större än normalt. Nu gäller det
att se framåt mot nästa växtsäsong med sedvanlig optimism. Vintern har hittills varit mycket
mild och utsikterna för vårens ankomst är klart
positiva, om man utgår från tjälen i marken. Priser och andra avtalsfrågor är redan fastställda
enligt tidigare nivå. Mot den bakgrunden kan
man vänta sig ett livligt intresse för att producera betor nästa sommar. Det här antagandet
stöds av siffrorna från kontraktsförfrågan.

A

lla läsare tillönskas ett intressant nytt
sockerår!

26.1.2005 Nils Lindroos

Betfältet 1/2005 - 3

Kampanjen i Salo 2004
Jorma Paldanius, Sucros Ab
Tidig sådd och skördeprognoserna förutspådde
en stor sockerbetsmängd,
varför man beslöt att börja
kampanjen rekordtidigt, eller torsdagen den 23 september. I början av veckan
framgick det dock tydligt,
att man inte på de av regnen
uppblötta fälten inte skulle få
upp tillräckligt mycket sockerbetor för att kunna starta
upp bruket. Man var tvungen att skjuta upp starten till
lördagen den 25. september
då skärningen började kl.
15.00. Ännu veckan efter
starten kördes bruket med
nedsatt kapacitet men efter
det normaliserades bettillgången.
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I Salo behandlades 500 710
ton sockerbetor och eftersom
skärningen avslutades den
12 december kl. 5.30, blev
medelskärningen per dygn
6 452 ton och kampanjlängden 77,6 dygn. På grund av
den låga sockerhalten i betorna (15,95 %) blev mängden framställt socker mindre
än föregående år, eller 71 000
ton (2003: 73 800 ton). Melass producerades 18 000
ton, melassnitsel 18 300 ton
och färsksnitsel 27 100 t.
Såsom bifogade stapeldiagram över den dagliga skärningen visar var verksamheten i bruket mycket jämn. De
några få skärningsstoppen

räckte sammanlagt bara 4,5
timmar. Flaskhalsar i bruket
är snitseltorken och sockerkristalliseringen. Snitseltorken förmår att torka snitsel,
som motsvarar en skärning
på endast 4 800 ton per
dygn. För att kunna upprätthålla en möjligast hög och
jämn skärning förutsätts det,
att leveranserna av s.k. färsksnitsel löper jämnt och utan
störningar. Kristalliseringsavdelningen klarar ungefär
1 000 ton socker per dygn,
vilket motsvarar, beroende på
sockerhalten, 6 600–7 100
tons skärning per dygn.
De största problemen under
kampanjen förorsakades av

den höga jordhalten hos betorna. Redan i provtvätten
var det mycket besvärligt och
svårt att tvätta och behandla
proverna. I själva processen
stockade svämmorna tidvis
av mylla och det var problem
i sedimenteringen av tvättvattnet. Tömningskostnaderna för jordbassängerna blev

dessutom märkbart högre än
normalt. Våra tvättanordningar förmår inte heller att tvätta
så här smutsiga sockerbetor
helt rena. Därför jordrester,
som kom med i saften och
snitseln, förorsakade extra
slitage på anordningarna
och gav en del kvalitetsproblem. Lerpartiklar försvårade

kalkﬁltreringen under nästan
hela kampanjen och ﬁlterkalken var emellanåt alltför våt.
Foderprodukterna, färsk- och
melassnitselns sandinnehåll
var hela tiden i närheten av
speciﬁkationens övre gräns,
tidvis även över.n

Kampanjen 2004 i Säkylä
Markku Haikonen, Sucros Ab

En mycket bra kampanj
mätt med alla mätare

Detta år var det bara fråga
om att förverkliga små förändringar och ﬁnslipa funktionerna. Kampanjen var jämn
och med tanke på förhållandena bra. Den 52. kampan-

jen i Säkylä räckte 81 dygn.
Skärningen upphörde den
13.12. och medelskärningen
blev 6 940 ton per dygn. Det
sista sockret kristalliserades
den 17.12. Man klarade väl
av kampanjens krav och sålunda blev resultatet bra.

Brist på betor

När bruket startade var höstvädret vått, det regnade dagligen. Man beslöt att starta
den 23.9., trots att det såg
ut som om upptagningen
skulle bli svår. Farhågorna
om sockerbetsbrist under
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den första veckan förverkligades delvis och bruket begränsade skärningen under
fem dygn. Medan kampanjen pågick förutspådde man
större tillgång på betor. Detta
förverkligades och sålunda
behandlade man en rekordmängd sockerbetor i Säkylä,
562 840 ton. Kampanjlängden blev 81 dygn och det
blev klart att den tidiga starten var befogad. Sockerbetans kvalitet var bra hela hösten, vilket även hjälpte till att
få ett bra resultat.

Processen fungerar bra

Under kampanjen inträffade
inget betydande avbrott i
skärningen, så även i praktiken är det bevisat att det är
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möjligt att förverkliga två på
varandra följande kampanjer
utan störningar. Tillika uppnådde vi en märkbar förbättring genom att kunna minska
användningen av kalk. Väl
bevarade sockerbetor möjliggjorde en bra slutprodukt
och därför ﬁck vi ett mycket
bra socker.

Kommande utmaningar

Trots att kampanjen lyckades
bra, så ﬁnns det ännu mycket
att utveckla. Det kommer
fortfarande mycket jord med
sockerbetorna, alltså måste
man fortsätta att arbeta med
och utveckla metoder för
att kunna rensa betorna på
åkern. I Säkylä har man under senaste år förbättrat mot-

tagningen och tvätten. Ännu
är det ett olöst problem hur vi
skulle få den mottagna betströmmen utjämnad över hela
mottagningstiden, en förändring som skulle vara nödvändig för alla parter.

Produktionstal
Sockerbetor
Skärning
Socker
Pressnitsel
Melass
Filterkalk

562 840 t
6 940 t/d
950 t/d
295 t/d
270 t/d
290 t/d

Sockerbetstransporterna till
Salo 2004
Antero Sorrola, Sucros Ab

Planering

Enligt transportplanen skall
betorna styras i första hand
till det närmaste bruket, målsättningen är dock jämnlånga kampanjer i både Salo
och Säkylä. Från Tavastland
fraktades igen, efter ett mellanår, en del av betorna med
tågtransport. Tack vare detta
ﬁck man den på förhand
uppskattade betmängden
nästan optimalt fördelad med
tanke på biltransporterna.
Som en grund för planeringen av körorna använde
man, liksom tidigare, odlarnas medelskörd från de
fem senaste åren, höstens
skördeprognos och Centralen för Sockerbetsforsknings nervnätsteknik för att
bestämma skördens mängd
och kvalitet. Den på detta
sätt gjorda uppskattningen
av landets hela sockerbetsskörd träffade rätt och ganska exakt (den uppskattade
mängden var 1 053 000 ton
och den verkliga 1 062 700
ton). I jämförelse med planen blev skördenivåerna i
Tavastland och delvis även i
Nyland i medeltal klart under
prognosen, men i Satakunda
och närliggande områden
blev skördarna motsvarande större. På grund av detta
blev den i Säkylä förädlade
betmängden större än den i

Salo. Kampanjerna avslutades dock med bara ett dygns
skillnad.

Transportstart

Mottagningen av sockerbetor påbörjades torsdagen
den 23 september. På grund
av häftiga regn var upptagningsförhållandena mycket
svåra. I Salo ﬁck man inte
så mycket betor till bruket
de första mottagningsdagarna som transportplanen
förutsatte. På grund av detta
ansåg man det vara bäst att
ﬂytta fram kampanjstarten
med ett par dagar och bruket startade lördagen den 25
september.

Till lands, till sjöss och
per järnväg

Betorna från östra Finland
kördes huvudsakligen med
tåg, och efter en paus på
ett år lastades det även som
VR-frakt sockerbetor på järnvägsstationerna i Riihimäki,
Janakkala och Tavastehus.
Sammanlagt transporterades det till Säkylä per järnväg
41 600 ton sockerbetor från
trakterna kring Tavastehus
och från östra Finland. Från
Egentliga Finland fördes betorna till det närmast belägna
bruket.
Från Åland kom det ungefär
44 500 ton, vilket är ungefär

9 procent av den sockerbetsmängd som Salo bruk behandlade under denna kampanj. På vardagarna lossades båtarna om natten ytter
om tiderna för mottagning av
landsvägsfrakter, på söndagarna även dagtid. De direkta landsvägstransporterna till
Salo uppgick till sammanlagt
456 200 ton medan hela den
mottagna mängden var ungefär 500 700 ton sockerbetor.

Mottagningen på
bruket

Salo hade betmottagning
varje dag kl. 4.00–21.30.
Transporterna
fungerade
på det hela taget smidigt.
Avbrotten i skärningen blev
mycket kortvariga och störde
inte nämnvärt betlossningen. Den tid, som bilisterna i
medeltal dröjde på fabriksområdet, från invägning till
utvägning, rörde sig i 20–30
minuter.

Höga jordhalter och
främmande föremål

Medeljordhalten i Salo var
ungefär 17 %. Det förekom
även rena lass men bland
med fanns det ett mycket
stort antal lass där jordhalten
översteg, och t.o.m. ordentligt, 30 %. Sådan råvara inverkar menligt på hela förädlingsprocessen men främst
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på förtvättens och stenavskiljarnas funktion.
Fortfarande beror en onödigt
stor del av skärningsstoppen
på att det ﬁnns främmande
föremål i lassen, plast, trä,
metall och mycket annat.
Dessa problem kunde till
största delen förhindras genom att vara mera omsorgsfull med stukskötseln och
lastningen.

Användning av
renslastare

Under de föregående två
åren har renslastarna inte behövts men den gångna upptagningssäsongen
visade
igen en gång, att man i större
omfattning skulle ha behövt
rensning av sockerbetor efter skörden. På Salo-området
ﬁck man senaste höst mera
erfarenheter av åtminstone
två maskiner förutom de tidigare (båda tysktillverkade,
märke Gebo).
Min uppfattning är att användarna var mycket nöjda med
rensnings- och lastningsef-

fekten hos maskinerna. Den
ena maskinen, använd men
fabriksrenoverad, rensade
VR-betorna i Tavastland. När
den blev ledig där, i mitten av
november, så organiserade
Sucros en så effektiv användning som möjligt för den
i Salo-trakten. Under drygt ett
par veckor lastades via den
nästan 10 milj. kg mullbetor.
Rensnings- och lastningseffekten var en positiv överraskning. Under de bästa
dagarna lastades 14–16
fordonskombinationer (ung.
600 ton) via renslastaren. Det
var ansenliga mängder mylla
som rensades bort, som vidstående bild visar. I medeltal
halverades jordhalten genom
rensningen.
Tillika ﬁck man värdefull användarerfarenhet av förﬂyttning av maskinen, lastningsarrangemang, servicebehov
och behov av eventuell tillläggsutrustning. På basen
av den erfarenheten kan man
säkert konstatera att i praktiken skall en sockerbetsbilist
och/eller en sockerbetsgård

ta helhetsansvar för renslastningen. För att rensaren
skall fungera effektivt utan
extra avbrott förutsätter det
att man kring stukan planerat
arbetsutrymme för renslastaren, lastaren och fordonskombinationen.

Friska betor

Trots att upptagningskampanjen på grund av eländiga
förhållanden drog ut så, att
den var nästan lika lång som
kampanjen, ﬁck man i praktiken betorna friska i stukan.
Stukningsperiodens väderlek
var rätt så jämnt, så i stukorna skedde heller inga större
kvalitetsförsämringar.
Sockerbetans
sockerhalt
blev lägre än medeltalet, i
Salo 15,95 %, i hela landet
15,78 %. Utbytet var å andra sidan på en god nivå,
84,09 %, landets medeltal
var 83,24 %.

Sammandrag

Förra höstens arbete med
upptagning, stukning och
transporter präglades av
regnigt väder och som en
följd av det blev åkrar, stukplatser och återvägar mjuka,
vilket ansträngde alla skeden
av produktionen.
Enligt branschavtalets stukningsbilaga skall man under
alla förhållanden utan större
problem kunna lassa och
hämta sockerbetor med fordonskombinationer. Denna
”målsättning” kunde man
nog inte uppnå i alla sammanhang.

Det har lossnat rätt så mycket mylla från betorna.
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Under de senaste åren har
man betydligt ökat ﬂexibili-

teten för transporterna så att
bilisterna skall kunna optimera sina rutter. Under sådana
höstar som den senaste
räckte det inte alltid utan man
gav vid behov ytterligare ﬂexmån. De grupper, som bildat
körringar förblev på fjolårets
nivå. De körplaner, som gjordes upp med ringarna, förverkligades till stor del väl.n

Det behövs betydligt mera arbetsutrymme för renslastaren
mellan stukan och fordonet än vad det ﬁnns på bilden.

Sockerbetstransporterna till
Säkylä 2004
Timo Mäki, Lännen Tehtaat Abp

När transportplaneringen började lovade skördeprognoserna en normal
sockerbetsskörd i landet. Man visste dock att de regionala skillnaderna kan
bli mycket stora på grund av vårens froster och de rikliga regnen och översvämningarna i juli.
I Säkylä väntade man igen på tågtransporter från Tavastland efter ett års paus.
Sålunda var den regionala uppdelningen mellan Salo och Säkylä, vad
transporterna beträffar, den vanliga. Landsvägstransporterna av sockerbetor
från Satakunda, Österbotten och Egentliga Finland planerades till Säkylä. Med
Egentliga Finland menas i praktiken områdena norr om Åbo. Tågtransporterna
från östra Finland, Österbotten och Tavastland styrdes till Säkylä. En del av
sockerbetorna från Österbotten och Tavastland kom med landsvägstransport.
Starten tidigarelades

Man hade beslutat att inleda
transporterna enligt normal
körordning utan frivilliga förhandsleveranser. Man hade
goda erfarenheter av detta
redan från föregående höst.

Beslutet att köra igång sockerbruken den 23 september
gjordes mycket sent. När de
första körloven levererats ut
till gårdarna var det redan
bråttom med upptagningen.
Upptagningarna
startade

mycket snabbt på gårdarna
och trots svåra upptagningsförhållanden kunde man på
många gårdar hålla de tidtabeller, som transporterna
krävde.
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Räcker betorna till?

Frågan var mycket befogad
då när kampanjen startade.
När upptagningen började
hade vi rikliga höstregn på
nästan hela betodlingsområdet. I Säkylä startade transporterna och bruket dock
som planerat. Första veckan
levde man från hand till mun,
men betorna räckte dock
till. Situationen försvårades
också av att jordmängden
växte till nästan 500 ton per
dag, vilket man inte hade
kunnat räkna med i planeringen. Att sockerhalten var
lägre än beräknat medförde,
att man kunde höja brukets
skärningskapacitet, varigenom skillnaden mellan den
”beställda” och den levererade
sockerbetsmängden
var stor.
På sockerbruket förstod man
den svåra situationen, varför
man där var villig att anpassa
skärningskapaciteten. Man
följde dagligen med upptagningen och transporterna
och skärningen höjdes enligt
vad man kunde uppskatta
att man skulle kunna få betor. Man ville gå vidare med
transporterna enligt plan för
att kunna behärska transportsituationen. Man måste
komma ihåg, att när skärningen går med full kapacitet
så räcker skärningen av ett
lass från en lastbil sju minuter.

Kapaciteten testades

Sockerbetornas sockerhalt
blev lägre än normalt och
jordhalten igen högre. Av
dessa två orsaker växte behovet av betor, som skulle
transporteras till bruket. Det
10 - Betfältet 1/2005

höjda
kapacitetsbehovet
syntes på många håll när alla
betor kom via landsvägsvågen. Bilisterna och transportkapaciteten prövades när de
dagliga transportmängderna
ökade. Den ökade belastningen ansträngde även
brukets mottagningssystem
och dess personal. När tågtransporterna hade upphört
sökte man ﬂexibilitet genom
att förlänga den dagliga mottagningstiden.
Under höstens gång började
man diskutera landsvägstransporternas
rusningstoppar. I Säkylä lossar man
landsvägslassen
normalt
med vatten och torrlossning
används för att utjämna rusningstopparna. Kritiken av
transportköerna riktas främst
mot provtagningen. En viktig
faktor för att förhindra köbildning är att bettransporterna
kommer in jämnt. För att behärska den sidan måste man
i framtiden hitta på bättre
verktyg, ty det är helt förståeligt att det uppstår köer när
det under vissa tider kommer betor till bruket två och
till och med tre gånger mera
än lossningskapaciteten klarar av.

Renslastarna blir
vanligare

De svåra förhållandena under upptagningen ökade
jordhalten hos sockerbetorna. Sålunda fanns det efterfrågan på renslastare. Effektivast torde användningen av
renslastare ha varit vid uppsamlingsfrakterna till järnvägstransporterna. På landsvägssidan ﬁck man goda
erfarenheter av hur man skall

anpassa transportlogistiken
med en kostnadseffektiv
verksamhet. Bäst lossade
myllan från väl täckta och luftade stukor, som hade hunnit
torka tillräckligt.

Transportsystemen
måste utvecklas

Förutom att mottagningen
måste fungera effektivt, så
bör man förbättra transportplaneringen och -styrningen.
Den betström, som kommer
till bruket, måste fås möjligast
jämnt fördelad under dagens
mottagningstid. Den ojämna
fördelningen var senaste
höst en av orsakerna till att
det uppstod köer. Det är klart
att sådan, som under dagtid
hämtar ett eller två lass bidrar
till att det uppstår köer.
När man använder renslastare betonas behovet av förhandsplanering. Större transportpartier och planeringen
av de gårdsvisa transporterna enligt gårdarnas läge ger
klara kostnadsinbesparingar.
Lägre jordhalter kommer hela
sockerkedjan till godo.n

Skördeåret 2005 startar
Esko Lindstedt, Sucros Ab

Vädret var exceptionellt under skördeåret 2004. Sydvästra Finland och västra
Finland ﬁck nästan rekordskörd, i Tavastland var det omfattande missväxt
och i Salo-området var jordhaltsproblemen av aldrig tidigare skådad art på
grund av de rikliga höstregnen.
Sammanlagt 400 skördeskadeanmälningar
gjordes, vilket är 18 % av hela odlarkåren. I
Tavastland–Nyland gjorde 83 % av odlarna
skördeskadeanmälan. I Satakunda och kringliggande områden var det endast 3–6 % av
odlarna, som gjorde anmälan.
För ett år med anmäld skördeskada blir leveransprocent 86 enligt branschavtalet. Två
års medeltal skall vara 98 %, för att inte leveransrätten skall minskas nästa vår. Enligt den
information som idag ﬁnns, skulle 400 odlare
nästa vår förlora leveransrätt, som motsvarar
en knapp hektar odling.
Inkommande vår skall alltså de odlare, som
gjort skördeskadeanmälan, dimensionera
sin odling så att leveransprocenten 2005 blir
112 %. När man räknar med senaste års leveransprocent (86 %) blir medeltalet då 98 %,
vilket behövs för att behålla leveransrätten.
Varje år har överskridningar av leveransrätten
ryms i den s.k. landsomfattande gropen, som
utgjort 5–10 % av hela landskvoten. Den odlare, som under de senaste åren överskridit
sin leveransrätt, har fått fullt pris för alla sina
producerade sockerbetor. Detta visar att väderförhållandena på de geograﬁskt spridda
odlingsområdena i Finland varierar i den mån,
att en systematisk överskridning av leveransrätten gett fullt pris för alla betor.

Fem procent ökning av
odlingsarealen

Inkommande växtperiod kom man överens
med MTK/SLC om att arealmålsättningen
skall vara 32 000 hektar. Det är ungefär 5 %

mera än senaste år. Med beaktande av väderleksvariationerna skulle denna areal säkra
att Finlands landskvot fylls men dock inte, ifall
av en god skörd, producera så mycket socker
att det inte skulle rymmas i Carry over -lagret. För närvarande är det öppet hur den nya
sockerregimen reglerar detta lager år 2006
men man kan anta att det socker som ﬁnns
i Co -lagret då skulle ingå i odlarens grundleveransrätt, som betalas med grundpris.
Växtförädlarna har årligen introducerat nya
sockerrika sorter på den ﬁnska marknaden.
Odlarna har snabbt bytt ut de gamla sorterna mot dessa kvalitativt sett bättre sorter.
Frö- och bekämpningsmedelskostnaderna
har hållit sig nästan på fjolårsnivå. Vissa växtskyddsmedel har till och med blivit billigare.
Senaste år har man använt mindre mängd frö
per hektar än tidigare, detta ger större sockerbetor och lägre kostnader. Stora sockerbetor hämtar mindre mylla till sockerbruket och
är sålunda ekonomiskt sett bättre både för
odlarna och för Sucros. Totalt sett har kostnaderna för att producera sockerbetor bara ökat
en aning, vilket innebär bättre konkurrensförmåga för branschen.
Den gångna vintern har börjat mild och marken är inte alls frusen. Det växande snötäcket
förhindrar även frosten att senare tränga ner.
Helsingfors universitets kansler R. Ihamuotila
har spått att vintern fortsätter mild ända till våren och han har på grund av några lyckade
långtidsprognoser fått titeln ”professionell
amatör” av Meteorologiska institutet. Enligt
honom blir det på hela taget en mild vinter,
vilket betyder tidig vår.
Betfältet 1/2005 - 11

Skörden från inkommande växtperiod produceras på samma villkor som senaste år. Beredningen av EU:s nya sockerregim inverkar
inte på kvotproduktionen i sommar och det
pris som betalas. Den politiska diskussion om
EU:s sockerregim, som kommer att pågå hela
inkommande växtperiod, kommer att vara ansträngande för odlarna eftersom osäkerhet

råder och besluten om de nya odlingsvillkoren för 2006 tas först i slutet av året.
Sockret är ett mycket viktigt livsmedel och det
kommer i framtiden att behövas lika mycket
som idag. Därför kommer EU:s nya sockerregim att garantera att odlingen fortsätter i
Finland även i framtiden.n

Odlings- och skördeuppgifter
2004
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Miljöskyddet förstärks
Liisa Eronen, CfS

EU håller på att förnya sin lantbrukspolitik. I samband med CAP-reformen
blir de lagstadgade skötselåtgärderna ett direkt villkor för
stöden år 2005–2007. EU:s vattendirektiv förpliktigade
medlemsländernas myndigheter att se över sina
vattenskyddsprogram. Dessa förändringar/reformer återspeglar sig
också på jordbruket. På basen av reformen skickade jord- och
skogsbruksministeriet i december 2004 till jordbrukarna skriften
Odlingssätt och miljövillkor, där de preciserade villkoren presenteras.

De kompletterande villkoren
grundar sig på kraven i God
jordbrukssed och miljö, vars
ramar godkänts av Europeiska rådet. Målsättningen
med villkoren är bl.a. att öka
konsumenternas förtroende
för jordbruket. På grund av
reformen lösgörs största delen av jordbruksstöden från
produktion år 2006.
För att få de från produktionen frigjorda stöden förutsätts inte, att man producerar
skörd. Målsättningen med de
kompletterande villkoren är
att säkerställa, att de åkrar
som blir utanför produktionen
även i framtiden hålls i gott
skick, så att de vid behov
kan återtas i nyttobruk eller
odling. De kompletterande
villkoren innehåller krav från
God jordbrukssed och miljö
samt därtill hörande lagstadgade skötselkrav.

Grundvatten
Grundvattnet åtnjuter sär-

skilt skydd av samhället.
Vattenlagen förbjuder nedsmutsning av grundvattnet
(264/61 § 22). Även i miljöskyddslagen
behandlas
motsvarande frågor (86/00
§ 8). Enligt grundvattendirektivets (80/68) paragrafer 4
och 5 samt statsrådets beslut
(364/1994) skall grundvattnet
skyddas från att förstöras av
vissa för miljön och hälsan
farliga ämnen. Detta direktiv
berör alla odlare, som har åkrar på grundvattenområde.
Som skyddsobjekt nämns
grundvattenområde klass 1
och 2, av vilka samhällen får
sitt bruksvatten. Även andra
för vattentäkt viktiga grundvattenområden (grundvattenområde klass 3) skyddas.
Efterhand som de undersökningar, som görs av Finlands
miljöcentral (SYKE), framskrider och man gör upp planer för vattenförsörjning för
samhällen och glesbygd, så
överförs områden från klass

tre till klass ett eller två.De nuvarande reglerna förpliktigar
odlarna att utreda ifall de åkrar, som man odlar beﬁnner
sig på grundvattenområden.
När det ﬁnns behov att ta nya
grundvattenområden i bruk,
så förändras situationen. Det
är skäl att följa med grundvattenområden på gårdsnivå
även i framtiden.

Uppgifter om grundvattenområden

Uppgifter om åkerskiften,
som är på grundvattenområde, ﬁnns med i miljöstödsprogrammet. Skyddsobjekten är deﬁnierade i punkten
rekommendationer. Dessa
uppgifter är från den första
perioden efter att Finland
anslöt sig till EU. I miljöprogrammet kan det ﬁnnas en
karta där de områden, som
skall skyddas, framgår.
Kommunens landsbygds- eller miljömyndigheter känner
till grundvattenområdena i
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kommunen. Det ﬁnns också
uppgifter om grundvattenområdena hos områdets vatten- och miljödistrikt samt hos
den regionala miljöcentralen.
SYKE har ett grundvattenregister och därifrån kommer
man att överföra information
till skiftesregistret. Från detta
register får man en förhandsifylld
basskiftesblankett
(102A), där det framgår att
gården har skiften, som ﬁnns
på grundvattenområde. Den
förhandsifyllda
blanketten
skickas till odlarna i samband
med miljöstödsansökan.

Bekämpningsmedel och
grundvattenområden

Användningen av bekämpningsmedel på grundvattenområden framgår av försäljningsförpackningens
text
under punkten förhindrande
av miljöskador. Ifall användning av bekämpningsmedlet
är förbjudet, så står följande
text på försäljningsförpackningen: ”Bekämpningsmedlet/bekämpningsmedlets
nedbrytningsprodukter kan
transporteras i marken, och
medlet får därför inte användas på viktiga eller andra för
vattenförsörjning
lämpliga
grundvattenområden (grundvattenområde av klasserna 1
och 2).”
Vissa ogräsbekämpningsmedel för sockerbeta har
en avvikande användningsbegränsning. På deras försäljningsförpackningar ﬁnns
följande text: ”På täckdikade
fält, där alvjorden består av
en genomsläpplig jordart
(FMo eller grövre), kan produkten användas högst vart14 - Betfältet 1/2005

annat år med lägsta möjliga
dos.”
På täckdikade fält, där alvens
jordart är FMo eller ﬁnare, eller ifall man använder radspruta, kan preparatet användas varje år med lägsta
möjliga dos. På otäckdikade
åkrar får man inte använda
preparatet.
I praktiken betyder det att
man på täckdikade grundvattenområden, där alvens
jordart är lera, kan använda
ifrågavarande preparat varje
år med lägsta möjliga dos.
Ifall man sprutar hela fältet,
och ifall alven är mo-jord och
grövre jordart, så får preparatet användas endast vartannat år och igen med minsta
möjliga bruksmängd.
Ovan beskrivna begränsning på grundvattenområde
klass 1 och 2 gäller för Betanal SC, Betasana 2000, Tramat 500 SC samt Betanal
Progress SE. Safari rekommenderas inte på grundvattenområde 1 och 2, men
tillsvidare är inte användning
förbjuden. Kvickrots-medlen
Agil 100 EC och Targa Super
SC kan användas på grundvattenområden men inte Fusilade Max eller Focus Ultra.
Däremot är det förbjudet att
använda dimetoat på grundvattenområden, för användningen av pyretroider ﬁnns
det ingen begränsning.
Metamitron (Goltix, KVKmeta och Meta) berörs inte
av det ovan nämnda utan användningen är förbjuden på
grundvattenområde klass 1
och 2.

Genomsläppliga marker
och nya etiketter

Man har också gett en rekommendation om användning av bekämpningsmedel
på genomsläppliga jordar
och den lyder som följande:
”Användningen av bekämpningsmedel borde undvikas
på alla grova mineraljordar och jordarter grövre än
så.”Bekämpningsmedelsförpackningarna har senaste
höst förenhetligats och förnyats, så de nu gällande miljöbegränsningarna kommer
på de produkter, som tillverkades senaste höst eller tillverkas våren 2005. Målsättningen är, att när säsongen
år 2006 börjar, skall odlarna
ha en uppdaterad lista på
de bekämpningsmedel, som
inte får användas på grundvattenområden.

Källor som används för
hushållsvatten

Också hushållsvattentag hör
till sådant som skall skyddas.
Dessa begränsningar berör
rätt många bekämpningsmedel. Följande text ﬁnns på
försäljningsförpackningarna:
”Kring brunnar och källor,
som används för hushållsvattenförsörjning, skall man
lämna minst en 30–100 meter
bred skyddszon som inte behandlas med bekämpningsmedel.” I praktiken betyder
det att man måste lämna
osprutat.
Den ovan nämnda begränsningen gäller bl.a. följande
sockerbetsmedel, Betanal
SC, Betasana 200, Betanal
Progress SE, Focus Ultra,
Fusilade Max, Goltix, KVKmeta, Matrigon, Meta, Py-

ramin, Tramat 500 SC samt
dimetoat (t.ex. Danadim, Rdimetoat, Roxion).
För Decis 25 EC-behandling
och användning av Gaucho- och Cruiserbehandlat
frö rekommenderas, att ovan
nämnda skyddszon lämnas
kring brunnar och källor. Däremot ﬁnns det inga begränsningsrekommendationer på
försäljningsförpackningarna
för Fastac 50, Fastac T, Karate 2,5 WG, Kestac 50, Sumi
Alfa 5 FW, Safari, Targa Super
5 SC och Agil 100 EC.
Skyddsremsans bredd påverkas av bl.a. brunnens/källans läge på åkern, markens
lutningsförhållanden, täckdikningens lutningsriktning
och markens genomsläpplighet. På genomsläppliga
marker är skyddszonerna i
allmänhet bredare. I undersökningar har man konstaterat att brunnar, som ligger mitt i åkern är en risk för
grundvattnet och i dem har
man hittat de största mängderna bekämpningsmedel.
Riskbrunnar är även sådana,
som ﬁnns på lerjordar och
i vilka ytvatten kan rinna in.
SYKE rekommenderar att
man kontaktar de lokala miljömyndigheterna, så att man
tillsammans kan komma
överens hur man bäst skall
tillämpa begränsningarna i
de lokala förhållandena.
Man måste komma ihåg att
det alltid är den, som utför
verksamheten, som ansvarar för att inte brunnen/källan
(egen eller någon annans)
förstörs.

Bekämpningsmedel och
vattendrag

I punkten förhindrande av
miljöskador på försäljningsförpackningarna anges minimiavstånden till vattendrag.
Denna begränsning grundar
sig på preparatets giftighet
för vattenorganismer. Texten på försäljningsförpackningen lyder som följande:
”På grund av inverkan på
vattenorganismer får inte
preparatet användas och
inte heller spridningsutrustningen rengöras närmare
än X meter från vattendrag.”
Traktorsprutan får inte fyllas
från ett vattendrag med sprutans egen pump.” Avståndet
till vattendrag varierar mellan
10 och 25 meter beroende på
preparat. Enligt uppgift från
SYKE mäts avståndet till den
verkliga vattengränsen vid
sprutningstillfället, eftersom
den kan variera årligen enligt
vattenståndet. SYKE håller
så småningom på att övergå
till EU:s system med riskbaserad skyddsremsa och då
kan metertalet variera från en
produkt till annan (s.k. individuella avstånd). De riskbaserade skyddszonerna är i
allmänhet smalare.
I fråga om vattendragsdeﬁnitionen använder SYKE vattenlagens deﬁnition av vattendrag (vattenlagen 264/61,
§ 1, 2 och 5), som anges som
en vattenfåra där man kan
färdas med roddbåt.
Man väntar även förändringar
i deﬁnitionen av vattendrag.
Nu blir t.ex. utfallen på sidan
om vattendragsdeﬁnitionen. I
EU:s Focus-ytvattenscenario
är ett vattendrag alla diken,

bäckar och dammar, som
har vatten året runt och där
vattenorganismer kan leva.
De riskbaserade skyddsremsorna skulle sålunda komma
att beröra märkbart större
områden enligt den nya vattendragsdeﬁnitionen. Även i
dessa fall skulle man räkna
med den vattenlinje, som råder vid sprutningstillfället när
man bestämmer skyddszonen. SYKE har i sitt utlåtande
till jord- och skogsbruksministeriet föreslagit, att ifrågavarande bestämmelser tas
i bruk år 2007 och till dess
skulle man ha hunnit granska alla nuvarande begränsningar.
I den nuvarande texten på
försäljningsförpackningarna
tar man ställning till vinddriften med följande text: ”När
man besprutar måste man
försäkra sig om att bekämpningsmedel inte transporteras med vinden till vattendrag.”
Överbliven sprutvätska får
heller inte släppas ut i ett vattendrag.

Ansvariga myndigheter

Förutom ovan nämnda allmänna begränsningar eller
rekommendationer kan kommunfullmäktige bestämma
om lokala skyddsbestämmelser på basen av § 19 i
miljöskyddslagen.
Bestämmelserna kan beröra
bl.a. zoner och områden, där
man begränsar användningen av kreatursgödsel, handelsgödsel samt andra i lant-

fortsätter på sidan 27...
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Sucros Ab får ny
lantbruksdirektör
Sucros Ab:s lantbruksdirektör agronom
Esko Lindstedt går i pension från sitt
nuvarande uppdrag den 1.5. 2005.
Logistikdirektören på Finska Socker,
ekon. mag. Matti Kukkola har den 1.11.
2004 utnämnts till ny lantbruksdirektör.
Matti Kukkola har arbetat inom sockerindustrin sedan 1983 eller i över 20 års
tid.

Socker nästan hela livet

Matti Kukkola föddes 1957
i Hauho på en lantgård. På
hemgården odlades sockerbetor ända till slutet av
1970-talet varefter gården
koncentrerade sig på mjölkproduktion. Gallringshackan,
traktorhackan och den enradiga Huhkin blev bekanta
ting för den unga mannen.
Studierna ledde dock bort
från Hauho, först till gymnasiet i Tavastehus, därifrån till
armen och sedan till Turun
Kauppakorkeakoulu,
där
Kukkola tog magisterexamen 1984. Arbete på Finska
Socker påbörjades redan
under slutskedet av studierna, i november 1983, med
marknadsföringsuppgifter.
De första åren förﬂöt med
riktigt grundläggande frågor.
– Vi berättade för konsumenten att socker är en naturpro16 - Betfältet 1/2005

dukt, som kommer från sockerbetan. Vid den tiden var
sockrets rykte ganska dåligt,
så det var bara att börja med
de riktigt grundläggande frågorna. Jag minns att jag då
också skrev en artikel i Betfältet. Från marknadsföringen
ﬂyttade han till försäljningsavdelningen där han till först
ansvarade för konsumentprodukternas försäljning till
parti- och minuthandeln och
senare för försäljningen av
storkonsumentprodukterna.
År 2000 utnämndes Matti
Kukkola till logistikdirektör. I
denna uppgift svarade han
bl.a. för inköpsfunktionen,
styrning av materialströmmarna och anskaffning av
råsocker från sockerrör. – I
synnerhet ifråga om råsockeranskaffningen har jag haft
tillfälle att fördjupa mig i såväl
EU-lagstiftningen som rör-

sockerodlarnas värld. Dessa
erfarenheter kan åtminstone
inte vara till skada i den nya
uppgiften.

Det ﬁnns mycket att lära

Sucros lantbruksavdelning
ansvarar för allt som hör till
kontraktsodlingen av sockerbetor. Kort sagt är avdelningens uppgift att till bruken skaffa betor av så god
kvalitet som möjligt och till ett
konkurrenskraftigt pris. För
att man skall lyckas i detta
uppdrag, så behövs det
både odlingskunnande och
en servicefunktion, som är till
så stor nytta som möjligt även
för odlarna.
– Det ﬁnns ju naturligtvis
mycket att lära sig om den
nya uppgiften men det skall
man ta mera som en utmaning än som ett hot. Både
inom Centralen för Socker-

betsforskning och i Sucros
ﬁnns det så mycket kunskap
och erfarenhet av sockerbetsodling att jag inte alls är
orolig på den punkten. Dessutom är Sucros en del av
Danisco-koncernen, så våra
möjligheter att påverka och
få information om t.ex. beredning av ny lagstiftning är helt
andra än i enskilda företag.

I EU:s nya sockerregim
ﬁnns det tillräckligt med
utmaningar

– EU-kommissionen publicerade i juli ett meddelande där
man föreslog t.o.m. mycket
betydande förändringar i den
nuvarande sockerregimen. Vi
måste dock alla komma ihåg
att meddelandet bara var en

öppning på diskussionen,
inget slutligt lagförslag.
– Det är dock säkert lite för
optimistiskt att tänka sig att
det inte skulle komma några
som helst förändringar i vår
verksamhetsmiljö,
förändringstrycket är så pass stort.
Men ännu har inga förändringar gjorts, alltså har vi
ännu inte förlorat någonting
och inte heller vunnit något.
För tio år sedan, på tröskeln
till EU-inträdet, levde man i
lite liknande stämningar som
nu. Osäkerhet, och kanske
också rädsla, inför vad som
komma skulle. Åren har dock
visat att såväl den ﬁnländska
odlaren som industrin kunnat
anpassa sig till de föränd-

rade förhållandena. Och i
synnerhet nu när diskussionen och ”lobbningen” igen
pågår som intensivast, bör
vi visa att vi kan, förmår och
vill producera socker även i
framtiden.
– Vi ﬁnländare har en brett
omfattad enighet kring det att
sockernäringen bör bevaras
i Finland. Både de politiska
beslutsfattarna, producenterna och industrin är eniga
om det. Utgående från detta
är det bra att tillsammans
fortsätta att arbeta för att vår
närings framtid säkras.n

Delegationen vid
Centralen för Sockerbetsforskning
Jaakko Kesti, Björneborg
Pekka Leskinen, Lemu
Aki Lintumäki, Janakkala
Jouko Willberg, Kemiö
Som sakkunnig medlem fungerar AFD Laura Alakukku från
Lantbrukets forskningscentral
Styrelsemedlemmarna för Stiftelsen för Sockerbetsforskning
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Sockerbetsfälten håller på att
försuras
Matti Erjala,SjT

Åkern, som är den viktigaste produktionsresursen på en sockerbetsodlingsgård, håller på att förfalla vad en egenskap beträffar.
Sockerbetsfältens pH-värde har under de senaste nio åren märkbart
försämrats. För att korrigera situationen skulle det behövas
betydande beslut, som skulle stärka odlarnas framtidstro.
Hela sockerbetsodlingens historia har varit en
kamp mot markens surhet och försurning. I
praktiken kan man inte avlägsna markens surhet på en gång. Det är fråga om ett långsiktigt
arbete, som varje odlare och varje generation
måste förbinda sig till med all sin kraft.
Väl kalkade betfält har varit en av grundpelarna i en lönsam sockerbetsodling, och kommer att vara så även i framtiden. Sockerbetan
klarar surhet på olika sätt i olika jordarter.
På grund av detta varierar markens pH-mål
(surhetsnivå) enligt jordart på följande sätt:

Grupp
Organogena marker
Grova mineraljordar
Medelstyva jordar
Styva jordar

Jordart
M, Torv, Dy, Gyttja
FSa, GMo, FMo, MoMj
MoL, MoMjL, GL, Mj
MjL, SL

På Centralen för Sockerbetsforskning är
markens pH en av de viktigaste mätarna på
markens växtskick. Man har följt med pHvärdenas utveckling på alla sockerbetsgårdar sedan 1996. De årliga uppgifterna har
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vi fått från marklaboratoriet vid Centralen för
Sockerbetsforskning. Medelvärdena har beräknats per jordartsgrupp. I medeltal har man
analyserat 7 598 markprover per år från sockerbetsgårdar (år 1996–2004). Variationerna
har varit betydande, 3 560–11 105 st/år. Resultaten från pH-mätningarnas ﬁnns i ﬁg. 1, 2,
3 och 4. Trenden är neråtgående i alla grupper. Orsakerna till den sjunkande trenden kan
vara många. Den största orsaken torde dock
ﬁnnas i den förändring i verksamhetsmiljön för
odlarna, som inträffade 1995. Då gick man in i
osäkra tider, som inte inspirerade jordbrukarna att tillräckligt investera i sina åkrar – går-

pH-mål

Andel

6,3-6,7
6,6-7,0
6,8-7,2
7,0-7,4

3%
33 %
61 %
3%

dens viktigaste produktionsresurs. Varande
optimist tror jag dock att åkrarnas kalktillstånd
förbättras i framtiden ifall man bara skulle ge
tillräckligt med framtidstro åt odlarna.

Figur 2. Grova mineraljordar

Figur 1. Organiska jordar
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Figur 3. Medelstyva jordar
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Erfarenheter från
nematodsorter
Nils Lindroos, CfS

Sockerbetsnematoden förekommer allmännare än man hittills trott och
skadorna, som den förorsakar, är sannolikt mycket större än man
befarat. CfS har påbörjat en markanalystjänst, med vars hjälp odlarna
kan låta undersöka mängden nematoder på sitt sockerbetsskifte.

Ifall det förekommer mycket
nematoder, är en bra växtföljd den ända hållbara lösningen på problemet. Till
en början uppträder nematoderna i ﬂäckar och med låg
intensitet och då kan det vara
på sin plats att odla nematodresistenta sorter.

Två typer av nematodsorter

Nemakill (Hilleshög) är en
gammal, känd sort. Resistensgenen härstammar från
den i naturen levande Beta
procumbens -sorten. Den
kromosom, som innehåller
nematodresistens, har även
oönskade egenskaper, såsom en canserliknande växtbildning på ytan av sockerbetan. Ramulariresistensen
är mycket dålig.
Under senaste år har vi i
försökssyfte sålt ett tiotal
fröenheter av Nemakill. Nemakill förekommer inte på
sortlistan. Erfarenheterna är
varierande och inte alltid så
uppmuntrande. Genom att
använda Nemakill kan man
enligt svenska försöksresultat minska mängden nematodägg till ungefär hälften.
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Alla plantor är inte resistenta,
frekvensen är ungefär 95 %.
Julietta (3K09) är förädlad av
tyska KWS och en ny typ av
nematodresistent sort. Den
har redan kommit på EU:s lista. Senaste sommar var den
för första gången med i de ofﬁciella sortförsöken. Den har
varit med två år i nematodförsök, som gjorts på nedsmittade skiften. Juliettas arvsmassa skiljer sig från Nemakills.
Den klarar av nematoder utan
betydande skördenedsättning men den reducerar inte
mängden nematoder. Sannolikt ökar nematodförekomsten
på samma sätt som om man
skulle odla vanliga sorter.
Ramulariaresistensen är bra,
sorten verkar i övrigt vara livskraftig.

Försöksresultat

Våra försöksresultat är faktiskt preliminära eftersom det
hittills gjorts allt för få försök
och man har således inte
kunnat göra någon statistisk
behandling. De riktgivande
resultaten ligger i linje med
de svenska resultaten. Därför
kan man dra vissa slutsatser
av dem.

I försök utan nematoder var
Nemakills sockerskörd ett
tiotal procentenheter sämre
än mätarsorten. En betydande skördesänkande faktor
var den rikliga förekomsten
av bladfäcksjukdomar. Rotskörden från Julietta var på
samma nivå som mätarens
men sockerskörden blev
lägre. Den sjönk på grund av
låg sockerhalt och hög aminokvävenivå.
På de av nematoder besmittade skiftena klarade sig
specialsorterna relativt sett
bättre, vilket även var väntat.
Nemakill gav en bättre sockerskörd än mätarsorten och
Julietta var märkbart rikligare
avkastande.

Sammandrag

Nematodresistenta sorter är
ingen bestående lösning på
de skiften, där skördenivån
sjunkit på grund av nematoderna. Växtföljd är då den
ända rätta medicinen. I lindrigare fall kan man på försök
och i begränsad skala testa
dessa sorter. Så kommer vi
att göra även under inkommande växtperiod.n

Sammandrag av
erfarenheterna från vårens
köldperiod
Hur inverkade olika åtgärder?
Paavo Inkinen, Lännen Tehtaat Abp

En exceptionellt varm
period i slutet av april
och början av maj våren
2004 gjorde det möjligt
att så sockerbetorna tidigt. Medelsåtidpunkt,
då hälften av sådderna
var gjorda, inföll vid Valborg. Vädret fortsatte
mycket varmt ända till
10 maj. Sedan, som ett
blixtslag, sjönk dagsoch nattemperaturen till
och med över 10 grader.
På grund av den höga temperaturen och de goda fuktförhållandena var plantbildningen snabb. Den därpå
följande snabba temperatursänkningen till köldgrader
förorsakade svåra skador på
sockerbetsbestånden på stora områden i södra Finland.
På grund av kölden måste
man komplettera sådderna
eller göra omsådder, i Tavastland 890 ha, i Egentliga
Finland 550 ha, i Satakunda
och kringliggande områden
740 ha och i södra Finlands
kustområden ungefär 100
ha.

som är gjorda på Räpi gård
med deras apparatur, vars
mätpunkt beﬁnner sig på två
meters höjd över markytan.
Endast två hektar av försöksgårdens sockerbetsodlingar,
skiftet Perattu, som beﬁnner
sig på låglänt mulljord, förstördes av frosten.
De lägsta noteringarna var
-10 oC på olika håll i södra
Finland. Det är klart att sockerbetan inte klarar så hård
kyla, i synnerhet inte då den
förekommer ﬂere nätter efter
varandra.

Olika typer av frost

Tre olika frosttyper:
1. Strålningsfrost kan förekomma under hela växtperioden. Frosten beror på stark

utstrålning. Frosten kan vara
ﬂere grader kallare på markytan än på ett par meters
höjd.
2. Frost genom vind. Den
förekommer både om våren
och om hösten.
3. Dalgångsfrost bildas när
kall luft rinner ner till låglänta
platser.
Efter den mycket varma perioden senaste vår, kring den
10 maj, så vred sig vinden till
norr och kylde snabbt ner luften. Nätterna var lugna och
himlen var molnfri på många
håll. Utstrålningen var kraftig. Frosten blev sträng.
Sockerbetsplantorna hade
utvecklats snabbt under
goda förhållanden. De hade
inte härdats, vaxskiktet var

I statistiken över värmebölja
och frost ﬁnns mätningar
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tunt och cellväggarna ännu
svaga. Därför blev köldskadorna stora. Känsligast var
de yngsta plantorna, som
just hade kommit upp till
markytan. Vattnet inne i cellerna frös och söndrade cellväggen. Hos de plantor, som
ännu var hopvikta frös övre
delen av hjärtbladsstammen
trots att den var nere i jorden.
De små plantornas hjärtblad
och tillväxtpunkter skadades
och plantorna dog. Bäst klarade sig de stora plantorna,
men även hos dem kunde
hjärtbladen frysa.

Frostkänsliga åkrar

Frosten förorsakar skador i
allmänhet på mulljordar och
grova mineraljordar. Ju mera
lerpartiklar, som ﬁnns i marken desto bättre klarar sig
växterna från frostskador.
Detta beror på det, att jordarterna kan binda värme på
dagen och på olika sätt avlåta den på natten till omgivningen. Lerjord binder värme
bra och mulljord dåligt. Trots
att grov mo värms snabbt
upp i solen, så räcker inte
alltid värmen till att skydda
plantorna från frost hela natten. Dessutom kan bra fuktförhållanden i marken, i synnerhet i ytskiktet, förhindra
frostskador.

Vad beror det på att en
åker skadas medan en
som ligger näst intill
besparas?

Frosten senaste vår skadade sockerbetsplantorna
exceptionellt kraftigt även på
grynlera. Sockerbetan kunde
frysa på skiften, som inte i
mannaminne lidit av frost.
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De skiftesvisa skillnaderna
var stora. Det förekom skiften bredvid varandra där en
del hade skadats så illa, att
man måste så om och på andra skiften var skadorna så
små, att de kunde lämnas att
växa. I allmänhet besparades de skiften, där plantorna
på grund av tidig sådd var
större. Även på de sparade
skiftena dog det plantor och
det förekom skador men det
fanns kvar tillräckligt många
plantor med oskadad tillväxtpunkt.

ren -8 oC. Frosten förstörde
75 % av den sådda betarealen. Hos honom besparades
dock de sockerbetor, som
växte på de mest låglänta
marker. Skiftet var senast
sått och det hade vältats före
sådden. På det andra skiftet
skonades övre delen, där
jordarten blev lerigare.
Allt som allt omsåddes 550
ha sockerbetor inom Hentos
distrikt.

Ogräsbesprutning stressar
också sockerbetan. En nyligen gjord ogräsbesprutning
har kunnat skada betan så
att den inte mera klarar frosten. Vad är sedan förklaringen till att på samma skifte en
del rader förstörs och andra
besparas, trots att jordarten
är ungefär densamma?
Plantorna har kunnat klara sig
bättre i de rader, där traktorhjulet gått vid bearbetningen.
I de tätare raderna har fukten
lättare stigit till ytan och den
värme som det medfört, har
besparat betan.
Fukten skyddar plantorna.
Regn före frost har ofta sparat sockerbetan, åtminstone
från hårda skador. Hackning
gör plantorna känsliga för
frost, för den förhindrar fukten och värmen att stiga upp
till ytan.
Konsulenten Matti Hento
fotograferade på sitt eget
sockerbetsfält mini-max-mätarens ställning den 13 maj
2004. Under två på varandra
följande nätter visade mäta-

När omsådd?

På basen av plantantalet bedömer man behovet av omsådd. En gammal känd regel
säger att 40 000 plantor per
hektar är ett tillräckligt plantantal. I praktiken betyder det
med 47,5–50,0 centimeters
radavstånd, att det i medeltal
ﬁnns 20 plantor per 10 radmeter. Plantantalet räknas till
exempel längs en linje från
ett hörn till ett annat på skiftet, t.ex. med 20–40 raders
mellanrum beroende på skiftet. Ett medeltal på 20 plantor
räcker till eftersom det alltid
förekommer lite eftergroning.

Omsådd eller kompletterande sådd?

Ifall plantorna på skiftet frusit

I vänstra delen av bilden ﬁnns en död planta, som grävts upp från marken och där hjärtbladen och tillväxtpunkten dött och hjärtbladstjälken snörts ihop. Mitt i bilden ﬁnns en
levande planta, hjärtbladen har frusit men tillväxtpunkten är frisk. Plantan till höger har
fotograferats genast efter en frostnatt. Huruvida plantan klarar sig framgår inom ett par
dagar.
endast ställvis så kan man så
om de frusna områdena på
de gamla raderna. Några har
använt gamla hackramar där
man med styranläggningen
noggrant kan styra sådden
till den gamla raden. Några
försökte få den nya sådden
ungefär 5 cm bredvid den
gamla för att spara de plantor, som klarat frosten. Då
kan det nog uppstå problem
vid upptagningen.
Ifall man måste så om hela
skiftet, så måste man överväga ifall man skall harva skiftet före sådden eller ifall man
skall så åkern utan bearbetning så exakt som möjligt på
gamla raderna. Då kan man
utnyttja den gamla gödslingen så bra som möjligt.
På kapillära mojordar måste
man vara noggrann, för gödselradens höga salthalt kan
förhindra groendet.
Ifall man besluter att bearbeta skiftet innan omsådden
eller ifall man sår fältet på
nytt med kombimaskin, för-

stör man de redan grodda
plantorna. När man använder radgödslare kan man ge
en liten extra kvävegiva för
att påskynda plantornas näringsupptagning i början av
utvecklingen.

Ogräsbekämpning

När man måste ta till kompletterande sådd eller omsådd så måste man också
planera om ogräsbekämpningen. På de skiften där
man kompletterat sådden är
sockerbetplantorna av olika
ålder och klarar bekämpningsmedel på olika sätt.
Ifall det är möjligt, skulle det
vara bra att göra en ogräsbekämpning strax innan de
nya plantorna kommer upp
till ytan. Då kan man använda normal dosering och den
nya sådden förorsakar inga
problem.
På helt nysådda skiften använder man även Reglone,
som ”förstör allt grönt”, 2–3
dagar innan plantskjutningen. Man får inte försena den-

na besprutning för då förlorar
man även de plantor, som
nyss grott.

Hur kan man förhindra
frostskador?

Frost kan bekämpas på små
arealer men på stora sockerbetsfält kan det vara svårt att
effektivt bekämpa den.
Bevattning är den enda säkrare metoden. För att få tillräcklig nytta av bevattningen
måste den täcka hela arealen
så länge som frosten pågår.
Rökridå. Det ﬁnns en separat artikel i tidningen om den
metoden.
Vältning av mull- och mojordar före sådden får fukten att
lättare komma upp. I kritiska
situationer kan fukten ge tillräcklig skydd mot frost.
Lerinblandning i mulljordar.
Lermaterial kan bättre binda
värme och sålunda kan den
skydda plantorna.
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Granskar vi skördestatistik
på lång sikt, så kan man se
att odlingen utvecklats och
att skörderesultaten förbättrats. Den kristalliserbara
sockerskörden har på två
årtionden stigit med drygt
1 000 kg/ha.

Frostskador inspekteras av husbonden Lasse Veli-Matti
Rantanen och Lännens odlingschef Pekka Kurri i Kalanti
i slutet av maj. I detta fall var det inte nödvändigt med
omsådd, trots att bestånden på många håll blev glesa.
Rensa utfallen. Detta är bekant redan från bonden Paavos tider med ”dubbelt så
djupa diken”. Led bort frost
från dalgångar.
Tillräcklig kaligödsling är
viktigt. Om växterna lider av
kalibrist är de känsliga för
frost.
Åkern måste sås då när den
är i såskick. Frostrisken kan
vara större med tidig sådd än
med sen. Ifall åkrarna torkar
upp tidigt så lönar det sig att

utnyttja den fördelen. I år inföll omsådderna från mitten
till slutet av maj. Sådderna
lyckades väl och bestånden
blev jämna. Skörden blev
medelmåttlig från dessa skiften men sockerhalten blev
låg.
Sommarens störtregn och
översvämningar förstörde en
del av omsådderna och även
en del sådana fält, som frosten hade sparat. Naturen kan
vara hårdhänd.

Här ett utdrag ur Runebergs
dikt Bonden Paavo:
”Våren kom, och drivan smalt
av tegen
men med det ﬂöt intet bort av
brådden;
sommaren kom, och fram
bröt hagelskuren,
men av den slogs intet ner av
axen;
hösten kom, och kölden,
långt från åkern,
lät den stå i guld och vänta
skördaren.”
Vi hoppas vädret detta år
skall ge oss chansen till en
god sockerskörd!

Stanhay
•
•

Precisionssåmaskiner
Reservdelar

Pajulan tila
Linnanmaantie 29
32260 KOJONPERÄ
t. 040 563 9496
f. 02-767 6509

pajula.farm@reppu.net
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Halmbränning på
Stor-Sarvlaks
Staffan Eliasson, Sucros Ab

Sockerbetssådden på Stor- Sarvlaks våren 2004 utfördes i goda förhållanden
runt första maj, vädret första veckan i maj var mycket varmt och de första
plantorna började snabbt komma upp. Allt såg bra ut tills ”vintern” på nytt gav
sig till känna.
På Stor-Sarvlaks i Pernå odlar man 60 ha sockerbetor på
ett område som är gammalt
havsbotten. Fälten är mycket
lågt belägna, endast 1 meter
över normalt vattenstånd på
de lägsta platserna, grynlera
är den dominerande jordarten.
– Då det efter några nätter
med rätt kyligt väder förutspåddes stränga nattfroster
i väderprognoserna började
vi oroa oss på allvar, sade
Anders Hollmérus, som är
förvaltare på Stor-Sarvlaks
gård. Sockerbetsplantor i
hjärtbladstadie eller på väg
upp genom jordytan, den porösa torra grynleran, lågt belägna fält, kristallklart väder
och vindstilla nätter, allt var
som bäddat för problem.
Anders ringde till några andra sockerbetsodlare och
diskuterade vad man kunde
göra för att bekämpa den förutspådda frosten. Från förr
visste man, att man tänt eldar
för att skydda sina odlingar
från köld. Idén bakom eldande är, att röken skall bilda
ett skyddande skikt som hindrar värmen i jorden från att
fritt få stråla ut i luften. Efter

diskussion och övervägande
kom man fram till, att ge den
gamla ”eldningsmetoden” en
chans på Stor-Sarvlaks.

Brännande av halm

Eftersom det varit varmt och
torrt väder veckorna innan,
var det brandfara. Brandmästaren gav först inte lov till
att bränna halm just på grund
av brandfaran. Efter en diskussion gav dock brandmästaren grönt ljus för halmbränning såframt de hade
en brandman och brandbil
på plats. Dessutom skulle
eldarna släckas genast på
morgonen då frostrisken
var över. Lokala FBK ställde
upp med både brandbil och

brandman så nu var allt klart
för halmbränningen.
Längs den väg som går
genom åkrarna ﬁnns det
stukplatser där gamla stukningsbalar låg lagrade. De
här gamla balarna ﬂyttades
med en skogsmaskin. Med
hjälp av skogsmaskinens
kran ﬂyttade man ut balarna
i högar med 6 balar per hög,
totalt hade man 13 stycken
sådana här högar utspridda
på betodlingsområdet. 11tiden på kvällen tändes det
eld på högarna, först brann
de mycket bra, ja så bra att
man blev tvungen att lugna
ner elden med vatten.

De gamla rundbalarna transporteras till eldarna.
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– Senare blev det problem
med att de ruttna halmbalarna inte ville brinna tillräckligt.
Med hjälp av gasbrännare
tände vi på, lövblåsaren använde vi för att ge mera syre
och med grep och grävmaskin rörde vi om i halmhögarna för att få de att brinna på
rätt sätt, summerar Anders. På morgonen då det ljusnade
såg man hur röken lagt sig
som ett lock över hela dalen.
Då började vi tro mera på att
eldandet kanske ändå kunde
ha hjälpt, minns Anders.
Släckandet på morgonen var
arbetsamt, då användes också grävmaskinen för att röra
om, så att man bättre kom åt
med vattnet.
Med erfarenheterna från den
första natten beslöt de fem
”eldarna”, att de träffas följande kväll om det verkade
bli kallt och betorna fortfarande levde! Så här gjorde
de fem kvällar i rad, eldade
halm nätterna igenom, sov
på dagen, förutom den tredje natten då ett skyddande
molntäcke kom sent på kvällen, då blev det mest korvgrillning. Efter den första natten brändes halmbalarna på
färre platser jämfört med den
första natten.
Diagram 1 visar temperaturerna under perioden12–18
maj från gårdens Hardi-väderstation som är belägen vid
gårdscentra. Väderstationen
är på 12 meters höjd över havet, alltså på en mycket varmare plats än sockerbetsfälten som ligger på 1–5 meters
höjd över havet. Trots att väderstationen är på en mycket
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Diagram 1
Temperaturen under ”eldningsveckan” vid
väderstationen.
varmare plats än betfälten
visade stationen på 20 cm
ovanför marknivå en temperatur på –8,2 ºC som kallast.

Erfarenheter av
eldandet

Ca 160 stycken gamla rundbalar halm brändes upp under de fyra nätter det eldades. Tack vare den ”rökridå”
som den brinnande halmen
gjorde klarade sig hela sockerbetsarealen utan skador,
endast enstaka plantor hittades döda på grund av frosten. Dessutom klarade sig 23
ha raps och 20 ha rybs utan

”Rökridå” i gryningen.

frostskador. Tillverkningen av
den skyddande ”rökridån”
lyckades för att de gamla
halmbalarna fanns från förut
samt att all behövlig utrustning fanns till hands, skogsmaskin, grävmaskin, lövblåsare, vattencistern osv. - Men
en av de viktigaste faktorerna
var ändå de anställda och
FBK som gav allt nätterna
igenom för att eldandet skulle
lyckas, konstaterar Anders.

Hjälpte röken eller inte?

Hur skulle resultatet ha varit
om man låtit bli att bränna
halm, det vet ingen. Faktum

Matpaus, ”eldarna” från vänster Rainer Stengård, Tommi
Stengård, Jörgen Rosqvist och Ingvar Forsbäck.
är att det var mycket kallt
ﬂera nätter i rad, -8.2 ºC uppmättes som kallast på en betydligt varmare plats än den
där betorna växte. Förutom
att det var många minusgrader var också köldperioderna långa, över 8 timmar

i sträck med temperaturer
Diagram 2
under noll.
Temperaturen under ett dygn
vid väderstationen.
Vissa sockerbetsgårdar i
Östra Nyland var tvungna att
så om sina sockerbetor på
grund av frostskadorna, men
inte Stor-Sarvlaks.n

...från sida 15
bruket använda och för naturen skadliga ämnen. Dessa
bestämmelser kan ges för
att förhindra nedsmutsning
av miljön men de skall alltid
grunda sig på lokala förhållanden.

Gårdsgranskningar

Man kommer att kontrollera
användningen av bekämpningsmedel i samband med
gårdsgranskningarna. Man
kontrollerar inköpskvitton och
skifteskort. Ifall man upptäcker förbrytelser så har man
ännu i år lovat enbart anmärkning för små förseelser

(rådgivande verksamhet). Allvarliga förseelser kan dock
leda till att man förlorar stöd.

Allvarliga förseelser kan leda
till, att man förlorar CAP-,
LFA- och mil-jöstöden.

Från och med år 2006 kommer man att ge bestraffning
för förseelser, vilket i värsta
fall kan innebära att man förlorar miljöstödet och eventuellt även andra stöd.

Mycket tack till överinspektör
Antero Nikander (Jord- och
skogsbruksministeriet), Sari
Autio (SYKE) och Mirja Suonpää (KTTK) för information
och hjälp när denna artikel
skrevs.

Jord- och skogsbruksministeriet har påpekat att stödförbrytelserna kan påverka
varandra. Till exempel kan
en förseelse ifråga om miljöstödens villkor inverka på
djurstöden och vice versa.

LITTERATUR
Jord- och skogsbruksministeriets 2004 publicerade
skrift om tvärvillkor: Odlingssätt och miljövillkor.
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Resultat från
renslastarundersökningen
Pentti Hoikkala, CfS

Undersökningens målsättning var att utreda hur den tyska
renslastaren Gebo RRL 180 klarade av att rensa betorna från mylla
under de förhållanden som rådde senaste höst. Tillika utredde man
hur mycket spill rensningen förorsakade, och hurudan lastningskapacitet maskinen hade.

Försökets uppläggning

Från tre stukor vägde man
upp den mylla, som lossnat
vid rensningen. Från den
tog man sedan ut fem 70 liters prov för att fastställa
betspillet. Man gjorde även
en normal kvalitetsanalys på
betspillet. För att kunna bestämma lastningskapaciteten
bokförde man den tid, som
gick åt till att lassa betorna.
Från de rensade betorna tog
man vid invägningen i bruket
åtta prov med repron, för att
fastställa jordhalten. Man tog
också fem provsäckar av de
rensade betorna och på dem
bestämde man hur ofullständig blastning inverkade på
jordhalten.

Lastningsbehållarens sidoväggar kan styras med hydraulcylindrar och maximalt
kan volymen uppgå till 9,0 m3.
Skraptransportören i bottnen
på behållaren för betorna till
den tvådelade rensanordningen.
Kraftöverföringen
för rensrullarna och skruvvalsarna sker med kugghjul i
oljebad. Den bakersta, med
skruvvalsar försedda rensanordningen, är försedd med ett
tvättsystem med egen vattenbehållare och pump.

Tekniska uppgifter

I transportläge är maskinens totala längd mätt från
dragkroken, 10,15 meter och
bredden är 3,0 meter. Kraften till hydraulmotorerna och
-cylindrarna kommer från fem
hydraulpumpar, som behöver en 74 kW stor John Deere
dieselmotor. För att förhindra
överhettning av hydrauloljan
har man installerat oljekylare.
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Lastningselevator och till
vänster tvättanordningens
vattenbehållare.

Den på höften burna, trådlösa fjärrkontrollen.
De rensade betorna förﬂyttas
längs en 8,5 meter lång transportelevator till transportfordonet. Transportelevatorns
vridvinkel är 125 grader från
transportläge till yttersta läge.
Den vida vridvinkeln och den
led i ändan av elevatorn, som
gör det möjligt att sänka och
höja elevatorändan, underlättar lastningen av transportfordonet. Maskinen styrs från
en trådlös styrpanel, som
man bär vid midjan. Ifall elförsörjningen upphör så kan
man ändå styra med hjälp av
el från reservbatteriet, som
laddas automatiskt i sitt eget
laddningsaggregat. Ett eget
luftbromssystem, som dock
förutsätter att dragfordonet
har tryckluftsystem, är bra ur

I den främre rensanordningen sköts stenavskiljningen av
en skruvvals placerad mellan de sexkantiga rensrullarna.
Efter den sista gummirullan styrs betorna till den vänstra
kanten så att man kan utnyttja hela ytan på den bakersta
rensanordningen.
säkerhetssynpunkt vid förﬂyttningar.

Jordavskiljningsförmåga

I ﬁguren presenteras jordhalterna i stukorna före och efter

rensningen samt det svinn i
form av betor, som rensningen förorsakat. När rensningen var som effektivast halverades jordhalten. Alla stukor
var täckta med presenning.
Som täckmaterial användes

skottepresenning, förutom
i stuka nummer 1, där man
använde plast som täckmaterial.
Rensningsresultatet
var sämst för den stuka, som
var täckt med plast. Skottepresenningens genomsläpplighet är bättre än plastens,
vilket gör att upptorkningen
är effektivare och det underlättar rensningen. Alla ”lerbollar” kunde dock inte rensaren
ﬁnfördela, vilket syns i form
av rätt stor spridning i jordhaltsanalyserna. Som störst
var differensen i de lastvisa
proverna 25 %-enheter.

Betsvinnet

Betspillet (tabell 1) var 1,0–
2,5 %. Största svinnet hade
man i stuka nummer 2, där
rensningen var effektivast.
När man analyserar svinnets
sammansättning, så märker
man, att mängden avbrutna
rotspetsar var ungefär 15 %
-enheter större än i de övriga provstukorna. Av det kan
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Tabell 1
Spillets sammansättning- %
Hela
Bitar
Rotspetsar

Stuka 1
12,4
83,1
4,5

Stuka 2
12,9
67,6
19,5

Stuka 3
10,7
84,3
5,0

man dra den slutsatsen att
betorna i stuka nummer två
var skonsammare upptagna,
och då blev rotspetsförlusterna mindre. Antagandet
stöds även av det faktum
att betorna i stuka nummer
två hade tagits upp med en
annan maskin än betorna i
de övriga stukorna, som var
med i försöket.

Lastningseffektivitet

Man nådde inte upp till den
rensningseffektivitet, 180 t/h,
som tillverkaren uppger. Den
Renseffekten kan ändras med hjälp av
det bakersta rensverkets ställbara ”kammar”.

Lastningsﬁckans bottentransportör.
förverkligade rensningen låg
mellan 45 och 87 t/h. Stukorna hade inte placerats med
tanke på renslastning, varige-
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nom hjullastarens körsträckor
blev onödigt långa. Användning av renslastare fördröjde
i detta fall lastningen av for-

donen. Orsaken låg inte hos
renslastaren utan berodde
på hjullastarens långa körsträcka vid lastningen.n
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Olika odlingsformer i
vågskålen
Kyösti Raininko

EU: s nya regler möjliggör odling av genetiskt modiﬁerade sorter.
Det ﬁnns ännu många frågor att reda ut innan man kommer så långt
som till praktisk odling.
De första förädlade växterna kom ut i odling
för ett tiotal år sedan. Efter det har odlingsarealen för genmodiﬁerade växterna redan
ökat till 80 miljoner hektar. Nästan två tredjedelar av det ﬁnns i USA men även i Argentina,
Kanada, Brasilien och Kina odlas det redan
genmodiﬁerade sorter på ﬂere miljoner hektar. Största odlingsarealen har soja, där över
hälften av allt soja som produceras, kommer
från genetiskt modiﬁerade eller s.k. gm-sorter.
Även för majs, bomull och raps är de genmodiﬁerade sorterna av stor betydelse. Årligen
kommer nya genmodiﬁerade sorter i odling.
I Europa har man kraftigt motsatt sig odling
av genmodiﬁerade sorter. På grund av detta
har man inom EU ställt sig mycket kritiskt till
att ta dessa nya växter i bruk. I Spanien har
man haft genmodiﬁerad Bt-majs i odling på
30 000–40 000 ha. Av de europeiska länder,
som ligger utanför EU, har man i Bulgarien
och Rumänien börjat odla gm-majs och soja.
Det ﬁnns även sedan ﬂere år genmodiﬁerade
sockerbetssorter. I Finland gjordes också i
slutet av 1990-talet många försök med genmodiﬁerade sockerbetor. Inom EU har de
dock inte ännu godkänts för odling och även
i USA har sockerbruken varit återhållsamma i
rädsla för, att exporten av snitsel och melass
till Europa skulle avta.

Nya regler garanterar säkerheten hos
produkterna

Europeiska unionen har under de senaste
åren varit tvungen att i viss mån förmildra sin
inställning till genmodiﬁerade organismer och
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produkter tillverkade av dem. EU hann redan
på 1990-talet ge marknadsföringslov åt ett
par genmodiﬁerade produkter. Efter det sattes nya lov på is för ﬂere år. Efter en lång strid
godkändes år 2003 i EU nya förordningar om
genmodiﬁerade fodermedel och livsmedel.
De innehåller regler för lov och övervakning
samt bestämmelser för hur man skall märka
de råvaror, som härstammar från genmodiﬁerade organismer. De nya reglerna trädde
ikraft den 18.4. 2004. Reglerna skall göra
det möjligt att garantera produkternas säkerhet och spårbarhet. Regelverket innehåller den s.k. lucka-principen. Med andra ord
kan man samtidigt anhålla om försäljningslov
som livsmedel och få odlingstillstånd och
då måste man enligt direktiven göra en miljökonsekvensbedömning. De förordningar
inom EU, som berör genmodiﬁerade växter
härstammar i huvudsak från år 2001. Efter
det har det varit möjligt att ansöka om att få
de genmodiﬁerade växterna med i sortlistan. Man kunde dock först senaste höst börja
godkänna nya gm-växter. Då väntade redan
28 sorter på att få komma med på listan. Frö
från godkända sorter får marknadsföras i alla
EU-länder.
EU har inte gjort upp detaljerade villkor för de
krav man ställer på genmodiﬁerade växter för
att man skall tillåta odling av dem. Detta har
man kommit till för att förhållandena i de olika
länderna är mycket olika och det visade sig
omöjligt att skapa gemensamma regler. Kommissionen har dock i juli 2003 listat följande
principer, som måste följas när de nationella
reglerna görs upp.

– Alla

odlingsformer måste tillåtas. Med odlingsform menar man antingen vanliga sorter,
genetiskt modiﬁerade sorter eller eko-odling.
Eko har antagits, som en egen grupp därför,
att det inte alls får ﬁnnas genmodiﬁerat material i eko-produkterna. För den konventionella
produktionen har man gett lite större toleranser.
– Konsumenten måste ha frihet att välja vilka
produkter hon använder.
– Man måste skapa regler för att minimera
blandning av genmodiﬁerade växter och vanliga växter och för ersättning av eventuella
ekonomiska förluster ifall en blandning sker.
– Relativitetsprincipen, med andra ord skall
en åtgärd grunda sig på vetenskaplig kunskap eller godkänd praxis och ingen skall lida
orimlig skada eller kostnad på grund av samexistensen.
– Den, som börjar med en ny produktionsform, är skyldig att i början tillämpa de principer för förhindrande av sammanblandning,
som uppgjorts.

En arbetsgrupp tillsatt för att skapa
reglerna

Genast efter att kommissionen gett sina regler
för parallellodling tillsatte Biotekniska samarbetsdelegationen en arbetsgrupp, som skulle
ge ett utlåtande om frågorna kring de olika
produktionsformernas samexistens och samla in olika intressegruppers syn på frågorna.
I samarbetsdelegationen ingår, förutom myndigheterna och forskningen, även representanter för odlarna, industrin, konsumenterna
och miljövårdarna. Delegationen har inte gett
något egentligt utlåtande om hur samexistensen mellan de olika produktionsformerna
skall organiseras och på vilka villkor man skall
få odla genetiskt modiﬁerade sorter i Finland,
utan den har gett uttryck för olika alternativ
och synsätt på vilka man kan bygga upp ett
regelverk. Som exempelväxter vilka kan höra

till de första växter där genmodiﬁerade sorter
till först kan komma i odling i Finland, har man
valt potatis och sockerbeta och av oljeväxterna rybs och raps. Dessa arters förökningsbiologi, fröproduktion, genmodiﬁerade tillämpningar och möjligheter till sammanblandning
har behandlats i detalj. På dessa punkter har
man även presenterat en mängd åtgärder genom vilka man skulle kunna garantera samexistensen mellan de olika odlingsformerna.
Åtgärdslistan för sockerbetor är kort, för rybs
och raps är det mycket svårare att ordna med
samexistens för de olika odlingsformerna.
Arbetsgruppen har även behandlat överskridningar av gränsvärdena och de schismer, som det medför mellan odlarna samt
olika alternativ för att täcka eventuella ekonomiska förluster. Man har även föreslagit
skolning av odlarna, informationsskyldighet
och övervakning. De utlåtanden, som olika
intresseorganisationer och intressenter fogat
till betänkandet är i huvudsak positiva till odling av genetiskt modiﬁerade växter i Finland.
Man kan bekanta sig med betänkandet, som
omfattar ett tiotal sidor, på nätet på adressen
www.biotekniikanneu-vottelukunta.ﬁ/rinnelo.
htm.
Fastän genmodiﬁerade sockerbetssorter i
närmaste framtid skulle komma in på EU:s sortlista och användningen sålunda skulle vara
tillåten, så skulle det automatiskt inte leda till
att man skulle börja odla dem i Finland. Sockerindustrin måste i varje land överväga hur
odlingen av gm-sorter inverkar på sockerkonsumenternas inställning. Trots att det ur sockerbetsodlarens synpunkt skulle vara mycket
förmånligt att använda dessa sorter, så kan
odlingen börja först då konsumenterna har
lärt sig att godkänna produkterna från genmodiﬁerade växter.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

Matti Kukkola

Salo bruk

(09) 297 4703
0400 407 916

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

Yngve Björklund

Kullskärsvägen 36
22240 Hammarland

(018) 33 543
0400 224 143

Nystad region

Matti Hento

Arolantie 106
23500 Nystad

(02) 841 6961
0400 222 546
fax (02) 841 6959

Salo region

Antero Sorrola

Kapteeninkatu 5
24100 Salo

(02) 774 2327
0400 223 395

Salo region

Pentti Suominen

Maununtie 13
31500 Koski Tl.

(02) 774 2221
0400 22 3396

Södra Nyland och Åboland

Staffan Eliasson

Centralgatan 83 B 13
10300 Karis

(019) 232 111
040 533 6497
e-post:
staffan.eliasson@
nsl.ﬁ

Tavastland och södra Nyland

Heikki Salovaara

Lavinto
12350 Turkhauta

(019) 739 560
0400 637 510
fax (019) 739 561

Tavastland och Nyland

Heikki Väisänen

Torppikulma 74
13720 Parola

(03) 671 3803
0400 416 992
fax (03) 671 3802

östra Finland

Jaakko Heinola

Kettukivenkatu 15
53810 Villmanstrand

0207 472 606
0400 207 064
fax (05) 453 0008
e-post:
jaakko.heinola@
proagria.ﬁ

östra Finland

Mauri Ruuth

Taipaleentie 10
51130 Vanhamäki

(015) 412 266
0400 214 684
fax (015) 412 266

27800 Säkylä

010 402 4400
fax (02) 8397 4622

LÄNNEN TEHTAAT ABP

Odlingsavdelning

E-post:

förnamn.släktnamn@apetit.ﬁ

Odlingsdirektör

Pekka Kurri

010 402 4401
0500 590 742

Odlingschef

Timo Kaila

010 402 4410
050 521 4605

Fältchef

Timo Mäki

010 402 4420
050 521 4626

Forskningsagrolog

Heimo Holma

010 402 4423
050 521 4623
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KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)
Paavo Inkinen

Plassinkulma
27800 Säkylä

010 402 4427
hem (02) 867 1177
050 521 4627

Matti Perttu

Harolantie 439
27400 Kiukainen

010 402 4425
050 521 4625

Österbotten, ﬁnska

Matti Antila

Könnintie 144
60800 Ilmajoki

010 402 4424
050 521 4624
Fax (06) 424 6723

Österbotten, svenska

Jan-Erik Back

Österbottens Svenska 010 402 4428
Lantbrukssällskap
050 521 4628
Kauppapuistikko 16 D
65100 Vasa

Räpi försöksgård:

Huhdintie 32 B
27710 Köyliö

Förvaltare

Hannu Uusi-Laurila

010 402 4431
050 521 4604

Fältmästare

Aulis Hakala

010 402 4432
0400 625 841

CENTRALEN FÖR SOCKERBETSFORSKNING

Korvenkyläntie 201
25170 Kotalato

(02) 770 8200
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

ODLARNAS KONTAKTPERSONER
Sockerbetutskottets
ordförande

Pekka Myllymäki

Sockerbetutskottes
sekreterare

Raveantie 81
23140 Hietamäki

(02) 431 0300
0400 828 375

Antti Lavonen

Orförande för sockerbetsodlarnas
delegation

Simonkatu 6
00100 Helsingfors

020 413 2462
040 558 0512

Petri Lauttia

Lauttiantie 94
14300 Renko

(03) 618 9630
050 520 4059
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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

BioBeet-olja

• rapsoljebaserad
• marknadsledare i
Norden

Kom även ihåg Betanal® SC, Tramat® 500 SC och Fastac® 50!

