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"Ingenting är så beständigt som behovet  
av förändring”. Det kan vara ett slitet ut-

tryck i en värld, som präglas av globalisering 
och klimatförändring, men för lantbruket är 
det fortsättningsvis aktuellt.

Det finländska lantbruket hamnade in i  
sitt kraftigaste brytningsskede vid inträ-

det i EU år 1995. Vi blev en del av EU:s lant-
brukspolitik, som malar långsamt, men säkert. 
Hittills har gemene lantbrukare klarat proces-
sen över förväntan, trots att byråkratin ofta 
känns plågsam. De ekonomiska skyddsnä-
ten har hållit. Reformerna fortgår, marknaden 
får större genomslagskraft, förhoppningsvis 
minskar byråkratin och centralstyrningen. 
Om man samtidigt skulle återföra beslutsrät-
ten till nationell nivå, kunde man bedriva en 
sådan lantbrukspolitik, som beaktar det egna 
landets behov inom den gemensamma mark-
naden.

Sockersektorn kom i ett sent skede med  
i reformprocessen. Importbegränsningar-

na och exportstöden skapade länge en stark 
skyddsmur kring EU, men småningom blev 
trycket från omvärlden för starkt. WTO-beslu-
ten och EBA-avtalet ledde till den utveckling, 
som vi fått genomleva de senaste åren. 

Den stigande efterfrågan på spannmål  
och mjölkprodukter har resulterat i höjda 

råvarupriser. Marknadsmekanismerna har 
fått större tyngd och minskat på den offentliga 
styrningen av produktionen. Tyvärr kan man 
ännu inte se samma trend på sockersektorn, 
där kvoter och pris dikterats av kommissio-
nens beslut. Men det är knappast troligt, att 
en viss produktionsinriktning kan följa ett an-
norlunda mönster i längden. Småningom sker 
det en anpassning till den allmänna utveck-
lingen i lantbruket, där priset regleras enligt 
efterfrågan och egenskaperna hos respektive 
produkter.

För tillfället gäller EU:s minimipriser för  
betorna i sju år framöver. På det lokala 

planet kan man komma överens om egna 
tilläggsvillkor mellan odlare och industri. I 
branschavtalet mellan Sucros Ab och MTK/
SLC har man bestämt villkoren mellan par-
terna. De gäller likaså i sju år, vilket man kan 
notera med tacksamhet. Efter en lång period 
av osäkerhet får man nu arbetsro. Det ger 
möjligheter till långsiktig planering i odlingen 
och till nödvändiga investeringar.

I sanningens namn måste man samtidigt  
erkänna, att ekonomin i betodlingen är mera 

ansträngd än tidigare. Tyvärr har många duk-
tiga odlare med höga transportkostnader el-
ler andra strukturella problem sett sig föran-
ledda att sluta. De odlare, som fortsätter, är 
lokaliserade närmare fabriken i Säkylä och 
bedömer, att odlingsvillkoren garanterar en 
lönsam verksamhet. Man kan ju dessutom 
hoppas på, att prissättningen kommer upp ur 
den dalgång, där den nu befinner sig. 

Det var först i början av februari detta år,  
som industrin gav det definitiva beske-

det, att kontraktsmängden räcker till för att 
driva sockerfabriken. I väntan på det beslutet 
avvaktade vi med Betfältet och kommer nu ut 
med dubbelnumret 1–2/2008.  

Personligen blåser också förändringens  
vindar. Forskningsorganisationen börjar 

vara omstrukturerad och själv träder jag till-
baka inkommande sommar. Det här är mitt 
sista inlägg i debatten och jag vill passa på 
att tacka alla betodlare, kolleger och affärs-
kontakter, som jag har samarbetat med under 
drygt tre intressanta decennier i sockerbran-
schen.

 26.3.2008  Nils Lindroos

FORTSATT 
STRUKTUROMVANDLING
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Över 1000 odlare fort-
sätter att odla socker-
betor
När kommissionen för ett år 
sedan informerade om sin 
målsättning att reformera 
sockerregimen, var det igen 
att vänta svåra tider för den 
finländska sockerbetsodling-
en. Och så gick det, att hela 
hösten och vintern levde vi i 
ovisshet ända tills beslutet att 
fortsätta verksamheten vid 
Säkylä bruk kom i februari. 
Denna tid var inte trevlig för 
någon inblandad, tvärtom. 10 
% av kvoten var man tvungen 
att sälja och 40 % av odlarna 
såg sig tvungna att upp-
höra med sockerbetsodling. 
Många hade säkert funderat 
över det alternativet redan en 
längre tid och på sätt och vis 
förberett sig på detta men för 
många klarnade situationen 
först i januari. 

Branschavtalet blev klart 
just innan årsskiftet och 
genast i början av ja-
nuari skickades till alla 
odlare, som hade le-
veransrätt 2007, ett er-
bjudande om kontrakt. 
Kontraktrundan avvek 
från de tidigare i den 
mån att man nu erbjöd 
ett tvåårigt kontrakt och 
att man måste ange hur 
stor areal man under 
den tiden var villig att 
förbinda sig att odla.  
Som utgångspunkt för 
erbjudandet hade man 

Tillräckligt odlarintresse
Matti Kukkola, Sucros Ab

2007 års leveransrätt och 
därifrån hade man avdragit 
10 %, vilket motsvarade för-
säljningen. Odlarna hade 
därtill möjlighet att meddela 
hur mycket de ville utöka sitt 
kontrakt.

Sammanlagt 1073 odlare 
svarade att de ville fortsätta 
att odla och av dessa ville 966 
eller 90 % utöka sin odlingsa-
real. Totalt 805 odlare beslöt 
att upphöra med sockerbets-
odlingen. Sammanlagt med-
delades odlingsintresse för 
att producera ungefär 82 000 
ton vitsocker, eller över 1 000 
ton mera än kvoten. Utgåen-
de från dessa värden ansåg 
man att odlarintresset var 
tillräckligt stort för att råvaru-
leveranserna till Säkylä bruk 
kunde garanteras.

I nedanstående tabell ser 
man hur kraftig struktur-

förändring som skett i od-
larstrukturen. När medel-
transportsträckan år 2007 
var drygt 110 km, sjunker 
den i år till ungefär 90 km. 

Tabellen är inte den slutliga 
sanningen, för efter avslu-
tad kontraktsrond har några 
odlare tyvärr varit tvungna 
att annullera sitt beslut att 
fortsätta odlingen, på grund 
av hälso- eller andra orsaker. 
För några odlare var det en 
överraskning att hela den 
begärda kvoten denna gång 
kunde erbjudas. Som motvikt 
har man dock lyckats få med 
några nya odlare. Det slut-
liga antalet odlare torde bli 
kring ungefär 1 065 och od-
lingsarealen blir drygt 14 000 
hektar. Med denna areal kan 
man dock försäkra sig om, 
ifall vädrets makter åtmins-
tone är lite medgörliga, att 
man kan fylla sockerkvoten 



                                Betfältet 1–2/2008  -  �

och erbjuda de finländska 
kunderna inhemskt socker.

EU:s sockermarknad 
går mot jämvikt
Bakom hela reformproces-
sen har legat EU:s stora 
överproduktion av socker, ett 
slut på den stödda exporten 
och EU:s beslut att delvis till-
låta fri import av råsocker. 
Kommissionen utgick då från 
att man internt borde minska 
produktionen med ungefär 6 
miljoner ton så att produktio-
nen plus den växande impor-
ten skulle motsvara konsum-
tionen, som uppskattades 
vara ungefär 16 miljoner ton. 
Av detta producerade EU 13 
miljoner ton betsocker och 
ungefär 3 miljoner ton impor-
teras i en ökande takt från de 
s.k. minst utvecklade länder-
na i världen. Det är således 
delvis också fråga om ett s.k. 
”utvecklingsbidrag”, inte en-
bart frihandel.

I slutet av januari hade man 
uppnått knappt 5 miljoner 
tons minskning, så det åter-
stod ännu drygt en miljon 
ton. Ifall man inte lyckas få 
fram tillräckligt många, som 

avstår från sin kvot, kan kom-
missionen göra ett slutligt 
nedskärningsbeslut först år 
2010. Förverkligas denna 
nedskärning och i så fall till 
vilken storlek, ser vi först år 
2010. Ifall ingen mera frivil-
ligt säljer sin kvot och man 
måste tillgripa en slutlig ned-
skärning så skulle Finlands 
andel enligt kommissionens 
preliminära beräkningar vara 
drygt 1 000 ton eller 1,4 % av 
kvoten.

Sockerindustrin hade dock 
ända till 31.3 2008 möjlighet 
att sälja kvoter och få full er-
sättning, inklusive tilläggs-
stöd för odlarna. Sucros har 
beslutat att inte sälja mera 
kvot i Finland, så vi fortsät-
ter med en kvot på 80 999 
ton. När detta skrivs vet vi att 
Danisco Sugar kommer att 
sälja ungefär 5 % av sin kvot, 
förutom i Finland. Ifall man 
ännu hittar flere i EU som 
avstår från sin kvot, minskar 
behovet av nedskärningar år 
2010, även för Finlands del.

Kommissionen beslöt även 
att man inte våren 2008 gör 
flere s.k. förebyggande mark-

nadsutträden. Motiveringen 
för detta var att kvotförsälj-
ningen framskridit så bra och 
nu när sockerindustrin vet 
hurudant läget är, kan man 
vänta sig tilläggsförsäljning. 
Nu finns det ännu en chans 
att man hösten 2008 gör flere 
marknadsutträden. Ifall så 
sker är risken för Finlands del 
så obetydlig att det inte för-
orsakar några stora problem 
för oss.

Sju års arbete förestår
Villkoren och förutsättning-
arna för sockerbetsodlingen 
och sockerproduktionen för 
de följande sju åren är i hu-
vudsak klara. Sockerproduk-
tionen och -konsumtionen i 
EU är med god fart på väg 
mot jämvikt, som ifall den för-
verkligas skulle ge stabilitet 
och bibehålla sockerpriset 
på en minst sagt ”dräglig 
nivå”. Detta skulle ge Su-
cros goda förutsättningar att 
verka lönsamt, som i sin tur 
skulle ge ett bättre pris för 
sockerbetorna. Målsättning-
en är gemensam och vägen 
dit kan nog vara stenig – trots 
det måste alla arbeta hårt.n
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Men man kan gå ännu djupa-
re och räkna fram det ekono-
miska resultatet för odlaren. 
Då borde man också ta med 
skillnaderna i frö- och trans-
portkostnader.

Resultat från sort-
försöken
Årligen gör forskningscentra-
len en sammanställning på 
de senaste resultaten för de 
sorter, som är godkända och 
som kan beställas via Sucros 
(bild 1.). Resultaten finns på 
vår hemsida (www.sjt.fi). De 
torde vara välbekanta för od-
larna, för de skickas i regel ut 
som bilaga till odlarbrevet i 
början av året.

Ekonomi
Tillsammans med Henrik 
Svärd från Hilleshög har vi 
räknat fram skillnaden i lön-
samhet mellan olika sorter i 
förhållande till mätarsorterna 
på olika transportavstånd 
(40 km, 140 km, 240 km).  
Från intäkterna har vi dragit 
av nettofraktkostnaden, som 

Betsorternas relativa lönsamhet 
påverkas av många faktorer

Nils Lindroos, CfS

När sortkommitten godkänner nya sorter för odling, bedömer 
man i första hand avkastningen, alltså sockerskördens storlek, i 

förhållande till tidigare odlade sorter. Dessutom beaktar man vissa 
andra odlingsegenskaper, såsom benägenhet till stocklöpning och 
känslighet för växtsjukdomar, främst Ramularia. Alla sorter måste 

vara av god processkvalitet, alltså fungera bra och ge ett högt utbyte i 
sockerfabriken

utgörs av frakten för rena 
betor och jord minskad med 
fraktersättningen. Frökost-
naderna för olika sorter har 
också beaktats.

Resultaten presenteras på 
bild 2 och vi kan se, att ord-
ningsföljden förändras jäm-
fört med den föregående 
bilden.

Lönsamt att fokusera på 
hög sockerhalt
Vid förädlingen av betsor-
ter kan man uppnå samma 
sockerskörd antingen genom 
att satsa på sorter med hög 
rotskörd och låg sockerhalt 
eller genom att kombinera 
lägre betskörd med hög sock-
erhalt (s.k. Z-typer). 
 

Bild 1. Rangordningen av sorterna på bild 1 har uppgjorts 
på bas av sockerskörden.
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Betsorternas relativa lönsamhet 
påverkas av många faktorer

På bild 3 görs en jämförelse 
mellan fyra teoretiska sorter 
med samma sockeravkast-
ning. Sorten POL- har 0,5 
procentenheter lägre sock-
erhalt än mätaren, POL+  0,5 
%-enheter högre och POL 
++ 1 %- enhet över mätaren. 
Sorten CLEAN har 3 %-enhe-
ter lägre jordhalt än mätaren, 
sockerhalten samma.  

Betpriset och transporter-
sättningen har sjunkit, men 
kostnadsbilden för frakt och 
frö snarare uppvisar ökning. 
Då blir det allt lönsammare 
att minska transportmäng-
den till bruket. Det är alltså 
lönsamt att satsa på sorter 
med hög sockerhalt, förutsatt 
att de ger likartad skörd av 
socker. Om man dessutom 

har betor med bra rotform 
(Clean Beet), kan man få yt-
terligare inbesparningar via 
lägre jordfrakt. Relativt sett 
blir förmånen av hög socker-
halt och låg jordhalt större på 
långa avstånd. n
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I Säkylä gjorde man historia, 
alla viktiga mätvärden nådde 
rekordnoteringar. Under hös-
ten följer man mycket noga 
med hur sockerbruket fung-
erar och man ställer upp mål 
för produktionen. Man förbe-
reder sig så bra som möjligt 
för att kunna nå upp till målen 
och att de resurser som man 
tilldelats används effektivt. 
Det är även många andra fak-
torer som inverkar på resulta-
tet, sockerbetornas kvalitet, 
höstens väder och hur kunnig 
och engagerad arbetskraft 
man har. När pusselbitarna 
faller på plats blir det toppno-
teringar för alla mätvärden. 
I historieböckerna noteras 
även antalet sockerbruk un-
der kampanjen. För sextio år 
sedan, 1947, var man senast 
i samma situation, då fung-

erade endast ett sockerbruk 
i Finland. Allt ansvar och alla 
förväntningar riktas i framti-
den på Säkylä.

Väntans år i Säkylä
På sommaren var pessi-
mismen förhärskande och 
bristen på framtidstro störde 
hela verksamheten. Hösten 
närmade sig obönhörligt och 
sålunda den verkliga kraftan-
strängningen.

Man förväntade sig en god 
skörd och därför startade 
man kampanjen rekordtidigt 
den 20.9. Sockerbetornas 
storlek och form underlättade 
behandlingen. Tvärtemot för-
väntningarna steg jordhalten 
högt, till 13,1 %, å andra si-
dan hade sockerbetorna hög 
sockerhalt och polarisationen 

var 16,81 %. Skärningen på-
gick i 88 dygn och upphörde 
16.12, medelskärningen var 
7 669 ton per dygn och det 
sista sockret kokades den 2 
december. Man klarade väl 
av utmaningarna och sålunda 
blev kampanjresultatet gott.

Processtörningar 
förekom inte
Det förekom endast två stör-
ningar under kampanjen och 
de inträffade i kraftverkets 
ångproduktion och den ex-
terna elförsörjningen (åskvä-
der), allt som allt tre timmar. 
Kvaliteten i processen var i 
topp, vilket möjliggjorde en 
slutprodukt med toppkvalitet. 
Det osäkra vädret under hös-
ten försvagade dock sock-
erbetans kvalitet och i slutet 
av kampanjen förekom det 

Kampanjen i Säkylä 2007
Markku Haikkonen, Sucros Ab
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perioder då man var tvungen 
att tillgripa extraordinära åt-
gärder.

Kommande utmaningar
Man har gjort stora föränd-
ringar i sockersektorn i Fin-
land. Därför stöter vi på nya 
utvecklingsbehov och vi 
får heller inte glömma alla 
gamla utmaningar. Trots att 
kampanjen lyckades bra är 
problemen som beror på för-
skämda betor, mycket bety-
dande, varför det finns orsak 
att finna mycket bättre lös-
ningar på lagring och leve-
ranskvalitet. I Säkylä har man 
under de senaste åren för-
bättrat betmottagningen och 
-tvätten men ännu har vi inte 
löst problemet hur vi skall få 
den inkommande betström-
men jämnare fördelad över 
hela mottagningstiden. Och 
vi får inte heller glömma ar-
betet med att minska jordhal-
ten. Processen bör även ef-
fektiveras, framför allt gäller 
det energiförbrukningen. Det 
finns alltså nog utmaningar 
för oss alla.

Produktionstal
Sockerbetor 673 109 ton
Skärning 7 669 ton/dygn
Socker 101 252 ton
Socker 1 154 ton/dygn
Filterkalk t.s.   374 ton/dygn
Melass 268 ton/dygn
Filterkalk 261 ton/dygn

”Saloonen”, som var inhyst i 
en järnvägsvagn invid porten 
och som betjänade bilisterna 
upphörde med sin verksam-
het och matserveringen ord-
nades nu i fabrikens matsal i 
restaurang Myllykivi. På det 
gamla stukfältet ordnade 
man parkeringsplats för last-
bilarna. På detta sätt kunde 
bilisterna njuta av en ordent-
lig lunch i sakliga utrymmen. 
Man var nöjd med denna lös-
ning.

Transportplanerna för Salo 
och Turenki har alltid gjorts 
med Säkyläs program men 
de har tillämpats på lite olika 
sätt. Nu tillämpade man den 
tolkning, som använts i Salo 
och i Säkylä fick man vänja 
sig vid en ny modell. Innan 
kampanjen startade krävde 
bilisterna att mottagningen 
skulle börja på morgonen klo 
4.00. På bruket trodde man 

Transporterna 2007
Matti Hento, Sucros Ab

Sockerbetstransporterna ifjol avvek från 
situationen under tidigare år. Många saker 

hade ändrat. Nu fanns det bara ett sockerbruk. 
Detta ledde till att mängden sockerbetor, som 
skulle fraktas till bruket var mycket större än 

någonsin tidigare. Brukets skärningskapacitet 
var större än tidigare eller över 8 000 ton rena 

sockerbetor per dygn, vilket betyder över 9 000 
ton mullbetor. Det produceras per dygn 1 200 

ton socker, ungefär 360 ton snitsel och ungefär 
250 ton filterkalk. Samma gårdsplan och våg 
används också av Apetit för grönsaker och 

färdiga produkter. Det är inte att undra på att det 
tidvis kan uppstå köer vid vågen.

att man nog skulle kunna 
ta emot betor-na mellan klo 
6.00 och klo 21.30. Detta 
gick bilisterna till sist med på, 
när man lovade att vid behov 
se över mottagningstiderna. 
Något sådant behov uppstod 
inte.

De första 1,5 timmarna re-
serverades för sådana som 
kommit långt ifrån (över 100 
km) så att de skulle hinna 
köra mera än ett lass per 
dag. På så sätt försökte man 
förhindra att det skull bli mor-
gonrusning. Systemet fung-
erade rätt bra och normalt 
uppstod inga egentliga köer 
om morgnarna.

Längre transport-
sträckor
Även medellängden för trans-
porterna var längre än tidiga-
re. Mest förändrades situa-
tionen för gårdarna öster och 
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söder om Salo. För dem blev 
transportsträckan lika mycket 
längre som avståndet mellan 
sockerbruken, med andra 
ord 108 km. Där förändrades 
även bilisternas transportka-
pacitet väsentligt. Bilar som 
tidigare kunnat transportera 
många lass per dag från bru-
kets närområde stod nu inför 
den situation att man endast 
hann med två lass per bil och 
dag och även då överskreds 
chaufförernas arbetstid. Då 
måste man endera minska 
antalet gårdar eller skaffa 
flere bilar. Kvotminskningen 
med 38 % på grund av att ett 
bruk lades ner och den tillfäl-
liga 3,24 %:s nedskärningen 
minskade dock de gårdsvisa 
betmängderna jämfört med 
tidigare år. Man hittade dock 
bilister åt alla och socker-
betorna kunde levereras till 
bruket enligt plan. Mottag-
ningen började 20 septem-
ber och målsättningen var att 
”komma hem till jul”. Starten 
skedde under en mycket 
regnig period och därför var 
det brist på betor i början och 
man var tvungen att ta in be-

tor förbi transportplanen där 
man kunde få.

Båtfrakterna från Åland
Sockerbetorna från Åland 
transporterades med båt till 
Nystad och därifrån med bil 
till Säkylä. Båttransporterna 
började 19.10 och slutade 
9.11. Målsättningen var att 
dagligen få 1 250 ton båtbetor 
till bruket. Man hade planerat 
att dagtid tömma båtarna på 
betor och lagra dem på ka-

jen och nattetid transportera 
dem till bruket i Säkylä. Detta 
var man tvungen att rucka på 
eftersom speditören inte fick 
ihop tillräckligt med trans-
portmateriel. Skeppningen 
och hamnverksamheten 
fungerade enligt plan men 
transporterna från hamnen till 
bruket fungerade inte riktigt 
beroende på ovannämnda 
orsaker. Detta förorsakade 
extra arrangemang för lands-
vägstransporterna så att man 

Sockerbetorna från Åland lastades av på dagen …

... och transporterades på natten med bilar till Säkylä.
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från annat håll kunde få kom-
pletterande sockerbetor till 
bruket och på slutet fick man 
på motsvarande sätt slå ner 
på takten för landsvägstran-
sporterna när man fått fart på 
transporten från hamnen. Det 
kom 22 500 ton sockerbetor 
från Åland. Av ovan nämnda 
skäl fick man ta till transport-
stopp. Detta meddelades 
bilisterna genom att ta ibruk 
grupptextmeddelande. Det 
är ett snabbt sätt att få bud 
åt alla. Målsättningen var att 
i så tidigt skede som möjligt 
informera bilisterna om föl-
jande dags förändringar.

Järnvägstransporterna
Med järnväg transporterades 
sockerbetor från Österbotten 
och Tavastland, sammanlagt 
över 40 000 ton. Järnvägs-
transporterna började nästan 
genast vid kampanjstarten 
eller den 24 september. Var-
je natt kom det ett tåg, som 
hämtade knappt 1 000 ton 
sockerbetor. Tågtransporter-
na fortsatte ända till slutet av 
november. Landsvägstran-
sporterna var motsvarande 
lägre då när det kom varor 
med tåg och båt eftersom 
fabriken skär samma mängd 
betor i jämn takt varje dygn.

Efter att tågtransporterna 
upphört hämtades alla betor 
per landsväg. Det dagliga 
behovet enligt skärningen 
senaste höst var ungefär 9 
100 ton mullbetor. Det är 240 
lastbilslass men när en del av 
betorna hämtas med mindre 
bilar betyder det ungefär 270 
lass per dag till bruket.

Förändringar för 
bilisterna
Trafikanten Jarmo Fager från 
St. Bertils har kört sockerbe-
tor till Salo bruk i många år. I 
medeltal var transportsträck-
an då 20–25 km. Normalt 
hann man under en dag köra 
sju lass och ibland, om det 
var riktigt nära 10 lass. Då 
hade han 35–40 gårdar be-
roende på året och totalt sett 
ungefär 15 milj. kg betor. 

Nu, när han kör till Säkylä, 
blev enkel resa hundra kilo-
meter längre eller med andra 
ord 200 km per lass. Det går 
åt motsvarande mängd mera 
tid. Fager behöll sina gamla 
ställen och började samar-
beta med ett par andra bi-
lister. På så sätt kunde man 
ha full sysselsättning för 4–5 
bilar under hösten. Nu hann 
man köra bara två, högst tre 

resor per dag med en bil. Alla 
bilar har lastats med en och 
samma lastare. På så sätt 
har man också kunnat hålla 
en lastare sysselsatt. Sam-
manlagt transporterade de 
nästan 40 milj. kg sockerbe-
tor. Nuvarande alfabetiska 
körordning förorsakar extra 
flytt och därför kom Fager 
överens med transportby-
rån och odlarna att ändra på 
transportordningen. Det in-
verkade inte på den mängd 
som levererades till bruket, 
det var endast fråga om att 
ändra den interna leverans-
ordningen bland gårdarna.

Den transportmodell som 
finns i det nya branschav-
talet innebär just en sådan 
här leveranstidtabell som är 
oberoende av den alfabe-
tiska ordningen. För Fagers 
del är bränsleförbrukningen 
den största förändringen. Ti-
digare körde man två dagar 
med en tank, nu räcker den 
bara till två lass.

Mottagningen upphörde den 
16.12 på kvällen och skär-
ningen följande natt. Även 
sockerkokarna kunde fira ju-
len hemma.n
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Förändringar i EU:s sockerregim som lett till prissänkning på socker 
förutsätter att vi vidtar åtgärder där vi minimerar användningen av 

produktionsinsatser, till och med på bekostnad av skördenivån.

Enligt lantbruksekonomisk teori sänks sockerbetspriset på grund av reformen 
så lågt att det inte mera lönar sig att satsa på en stor skörd på samma sätt som 

före reformen – det är nu den s.k. lagen om marginalavkastning som ”styr”. 
När det gäller radodlade grödor är det lätt att extensifiera odlingen genom att 

öka radavståndet och då sparar man mycket i produktionskostnader.

I Finland betyder inte en extensiv odling att det är fråga om skenodling. 
Från den nuvarande ”arealintensiva” odlingen övergår man genom bredare 

radavstånd till ”radintensiv” odling – eller t.o.m. till en ”plantintensiv” odling. 
Ekonomiskt optimum för odlingen bör, ur alla synvinklar, hittas på axeln 

”extensiv–intensiv”.

Med ett bredare radavstånd utnyttjar man bara produktionsinsatserna 
effektivare, och det är till nytta både för miljön och för odlarens plånbok.

Goda skäl till att bredda 
radavståndet

Matti Erjala, CfS

Radavstånd 80 cm.

Inspirerad av försöken med ESA-metoden 
(bara varannan rad sås) började man som-
maren 2006 söka det optimala radavståndet 
genom radavståndsförsök där man testade 

fyra olika radavstånd, 48 cm, 64 cm, 80 cm 
och 96 cm. På våren 2006 grundades två rad-
avståndsförsök på medelgoda åkrar i Bjärnå 
(Kaimasi och Pulikko). År 2007 grundades 
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också två radavståndsförsök, där det ena 
måste slopas på grund av loppskador. Det 
var två orsaker till loppangreppen:

1. Hårt ”lopptryck” våren 2007.
2. Försöket hade i misstag såtts med frö utan 
insekticider.

En okulär bedömning av försöken på våren 
visade att loppangreppen var desto värre ju 
bredare radavståndet var. ”Olycksfallet” i ar-
bete visade hur viktigt det är med insekticid-
betning när radavståndet växer.

Ett lyckat försök var placerat på ett i alla av-
seenden utmärkt skifte i Pyyntalo. Endast fos-
forreserven i marken var, med tanke på sock-
erbetans tidiga utveckling, lite på den lägre 
sidan (12 mg/l).

Försöksplats Pulikko Kaimasi Pyyntalo

Försöksår 2006 2006 2007
Förfrukt Sp.mål Sp.mål Sp.mål
Mullhalt m m mr
Jordart MoL MjL GL 
pH   6,7  6,4  7,2
P mg/l jord 12   10   12
K mg/l  ”   219  211  191
Na mg/l  ”  59   41   51
Mg mg/l  ”  383  393  435
Ca mg/l  ”  5071  4126  5570

Alla försök är gjorda enligt samma försöks-
modell. Försöken hade sex upprepningar för 
att säkra resultaten platsvis. Varje försöksled 
gödslades enligt platsens behov utgående 
från den formel som är härledd från ESA-för-
söken. Enligt gödslingsberäkningarna pas-
sar Sockerbets Y-gödsel 1 (18-2-5) på alla 
försöksplatser:

Fröavståndet var 15 cm i alla försök. Med det 
relativt korta fröavståndet ville man försäkra 

Radav- Pulikko   N kg/ha % Kaimasi N kg/ha % Pyyntalo N kg/ha %
stånd kg/ha kg/ha kg/ha 
48 cm 573  103    100 820 148 100  820 148 100
64 cm 401     72      70 573 103 70   573 103 70
80 cm 285   51      50 408 73 49     408 73 49
96 cm 199    36      35 284 51 34  284 51 34 

Figur 1. Radavståndets inverkan på rotskörden
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Figur 2. Radavståndets inverkan på sockerskörden
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Pris på ogräsbekämpning när man använ-
der radsprutning (3 besprutningar):
Vid 48 cm:s sådd:
Bekämpningsmedelskostnader 90 €/ha
Arbetskostnad 48,90 €/ha
Sammanlagt 138,90 €/ha

Vid 64 cm:s sådd:
Bekämpningsmedelskostnad 67,50 €/ha
Arbetskostnad 44,40 €/ha
Sammanlagt 111,90 €/ha

Vid 80 cm:s sådd:
Bekämpningsmedelskostnad 45,00 €/ha
Arbetskostnad 42,30 €/ha
Sammanlagt 96,30 €/ha

Vid 96 cm:s sådd:
Bekämpningsmedelskostnad 54,00 €/ha
Arbetskostnad 40,30 €/ha
Sammanlagt 85,30 €/ha

Hackningskostnader 
(8-radig hacka 48 cm:s radavstånd):
•	17,2 €/hackning
•	när hela ytans sprutas görs en hackning
•	vid radsprutning 3 hackningar

Figur 3. Radavståndets inverkan på täckningsbidraget
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Täckningsbidraget beror mycket sannolikt på kvadratterm,risk 0.7%
Täckningsbidraget beror mycket sannolikt på radavstånd,risk 0.128%

(Skördens värde)-(gödsling,frö,herbisider på raden,hackning,upptagning)

y = f(Upprepning,Radavstånd,Radavstånd2)
R 2 = 97.6%

 Euro/ha = -105.573 + 15.6749 * x - 0.0892618 * x2

Max-täckningsbidrag, när radavståndet 87,8 cm
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sig om jämna rader utan luckor. Fröåtgången 
var följande i de olika försöksleden:

Radavstånd  Enhet/ha
48 cm    1,3889
64 cm      1,0417
80 cm      0,8333
96 cm     0,6944

Ogräsen på försöksfälten bekämpades ge-
nom att bespruta hela ytan enligt behov. 
Skördarna presenteras i figur 1 och 2. Bet- 
och sockerskörd (”polsocker”) är omvänt 
proportionella till radavståndet, med andra 
ord ju större radavstånd desto mindre skörd. 
Minskningen i rotskörd och sockerskörd som 
funktion av radavståndet är av ungefär sam-
ma storleksklass, för ett bredare radavstånd 
inverkade inte väsentligt på sockerprocenten. 
Detta var redan ett mål när försöken påbör-
jades, kvaliteten skulle inte få försämras när 
radavståndet breddas. Det verkar som om 
skördeminskningen som en funktion av rad-
avståndet skulle vara mindre ju bättre åkerns 
skördepotential är. Detta baserar sig på en 
noggrannare analys av försöksresultaten. 
Skördepotentialen var bäst i Pyyntalo, näst 
bäst i Pulikko och sämst i Kaimasi.

När man gjorde en ekonomisk optimering av 
radavståndet användes på alla försöksplatser 
följande pris på sockerbetor och produktions-
insatser.

Sockerbetspris:
27 €/ton sockerbetor + sockerhaltstillägg/av-
drag (2009 års pris)

Pris på förnödenheter:
Gödselpris   27,13 €/100 kg
Fröpris  180,08 €/enhet

Pris på ogräsbekämpning när hela ytan be-
handlas (3 besprutningar):
Bekämpningsmedelskostnader 181,00 €/ha
Arbetskostnad 31,10 €/ha
Sammanlagt 212,10 €/ha



1�  -  Betfältet 1–2/2008

Upptagningskostnaderna beräknades en-
ligt följande:
Formeln är härledd ur Pentti Hoikkalas arbets-
tidsundersökning av ESA-försöken år 2003-
2004

Exempel 1. Rotskörd 45 000 kg/ha
((45 000/1 000)/42,5)*199,48=211,20 €/ha

Exempel 2. Rotskörd 35000 kg/ha
((35 000/1 000)/42,5)*199,48=164,30 €/ha

•	 i formeln är 42,5 medelskörden vid 48 cm:s 
radavstånd vid försöken på Pulikko och Kai-
masi
•	 i formeln är 199,48 en kostnadsfaktor, som 
beror på skörden.

Jordfrakt:
Jordhalten beror på storleken på sockerbe-
tan. Följande antagande användes när jord-
frakten uppskattades (Nils Lindroos & Matti 
Erjala 2.1.2007):

Radavstånd 48 cm 64 cm 80 cm 96 cm
Jord-% 15 % 14 % 13 % 12 %

•	 Frakt 9,975 €/ton/130 km (Från Salo om-
råde till Säkylä)

Ekonomisk optimering av 
radavståndet
I figur 3 presenteras hur radavståndet inver-
kar med 2009 års priser, som är det pris som 
sockerbetan får när EU-reformen har verk-
ställts. Man har utgått från att kostnaderna 
hålls desamma som år 2006. Redan nu kan 
man säga att speciellt gödslingskostnaderna 
under de kommande åren kommer att vara 
på en högre nivå än vad som man använt i 
kalkylen. Enligt den statistiska analysen finns 
det ett klart samband mellan radavstånd och 
täckningsbidrag på alla försöksplatser skilt 
och som medeltal. I figur 3 har man för att 
beskriva täckningsbidraget tagit hjälp av en 
andra gradens polynom, som visar att täck-
ningsbidraget på ett mycket signifikant sätt är 
relaterat till radavståndet och radavståndets 
kvadratterm. Formen på polynomet av andra 
graden visar tydligt att funktionens maximala 
punkt infaller vid radavståndet 87,8 cm.

Hurudan odlingsteknik i framtiden?
I figur 4 visar den vågräta gröna linjen medel-
talet för täckningsbidraget på de tre försöks-
platserna när radavståndet är 48 cm och man 
använder den nuvarande odlingstekniken (tre 
gånger besprutning av hela ytan + en hack-
ning). Den röda linjen visar täckningsbidraget 

Figur 4. Radavståndets inverkan på täckningsbidraget
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3. Nuvarande teknik + bandsprutning (radavstånd 48-96 cm)
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3.
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1.
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Figur 5. Bidraget till "Salo-bor"
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Vid bidraget också mullfraktens inverkan!
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med nuvarande odlingsteknik när radavstån-
det varierar mellan 48 och 96 cm. Den röda 
linjen har ett klart maximum. Täckningsbi-
dragsmaximum uppnås när radavståndet är 
83,7 cm. Då är täckningsbidraget +94 €/ha 
bättre än med nuvarande odlingsteknik med 
48 cm:s radavstånd. Resultatet ger en fing-
ervisning om att det lönar sig att bredda rad-
avståndet eftersom ett bredare radavstånd 
minskar kostnaderna för frö och gödsel. Situ-
ationen förbättras fortfarande av det att man 
istället för besprutning av hela ytan tre gånger 
och en hackning använder tre radsprutningar 
och tre hackningar. Då nästan fördubblas 
täckningsbidraget (+181 €/ha). Täcknings-
bidragsmaximum uppnås med radavståndet 
87,8 cm.

Figur 5 är ritad enligt samma principer som fi-
gur 4. Den är uppgjord för odlare i Bjärnå och 
Salo-trakten. Där har man ytterligare dragit 
bort jordfrakten från Salo till Säkylä (130 km). 
Figuren visar att när man beaktar jordfrakten 
så är det ytterligare en orsak till att bredda 
radavståndet från nuvarande praxis (48–50 
cm).

Miljövänlighet
I figur 6 ser man att kvävegödslingens verk-
ningsgrad stiger märkbart när radavståndet 
breddas. Man får ett klart bättre kväveutnytt-
jande än till exempel i Mellan-Europa.

Sammandrag
De ur försöksresultat härledda ekonomiska 
beräkningarna visar klart att man på grund av 
EU:s sockerreform i viss mån måste gå in i en 
mera extensiv riktning, bredare radavstånd, 
och då kan man spara kraftigt i produktions-
kostnaderna.

För- och nackdelar med glesare 
radavstånd

Nackdelar:
• skörden minskar en aning

Fördelar:
•	 lönsamheten förbättras
•	 frökostnaderna minskar i samma proportion 
som antalet radmetrarna minskar
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Figur 6. Kvävets verkningsgrad
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 N / t = 5.06192-0.0527578*x+0.00013901*x2
"Röda bollarna" medeltalsiffror

•	gödslingskostnaderna minskar i förhållan-
de till antalet radmetrar och tack vare ”kant-
verkan”
•	herbicidkostnaderna minskar kraftigt i rad-
besprutningen
•	upptagningskostnaderna sjunker
•	 jordfrakten minskar tack vare större socker-
betor
•	passar bra i modellen med ett bruk – pro-
duktionskostnaderna per kilo socker hålls un-
der kontroll
•	man får större sockerbetor, som håller bätt-
re i stukan (stukningssäsongen förlängs)
•	man får större sockerbetor, vilket är önsk-
värt i fabriksprocessen.
•	odlingen är mera miljövänlig – närmar sig 
eko
•	är bra på grundvattenområden
•	odlingens image förbättras
•	m.m.

Fördelarna > nackdelarna

Rekommenderas endast på jordar med god 
skördepotential (>40 ton/ha).
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Klimatförändringen i 
allmänhet
Klimatförändringen är ett hett 
diskussionsämne. Vad beror 
den på? Hur snabb är den? 
Vilka är följderna? Föränd-
ringar i klimatet förorsakas 
av naturliga orsaker och av 
mänskan. En stor faktor i kli-
matförändringen spelar växt-
husgaserna (koldioxid, metan 
och kväveoxidul), vilkas halt i 
atmosfären ökat märkbart. 
Ökningen beror i huvudsak 
på mänsklig verksamhet och 
därför har forskarna dragit 
den slutsatsen att mänsklig-
heten värmer upp jordklotet. 
Å andra sidan är detta s.k. 
växthusfenomen, som upp-
värmningen kallas, livsviktigt 
för allt liv på jordklotet. På 
grund av växthusfenomenet 
är jordklotets medeltempe-
ratur +15 oC, utan skulle den 
vara -18 oC.

För mycket är för mycket, at-
mosfärens temperatur har sti-
git under 150 år med 0,6 oC. 
Åren 1860–1910 hölls tem-
peraturen nästan konstant. 
Under följande 30 år steg 
temperaturen med 0,4 gra-
der. Under därpå följande 40 

år steg temperaturen just inte 
alls, snarare tvärtom. Men 
igen från och med 1980 har 
temperaturen stigit 0,4 gra-
der. Förutom att medeltem-
peraturen stigit kan man även 
se förändringar i oceanernas 
och enskilda världsdelars 
medeltemperaturer, extrema 
temperaturer och vindförhål-
landen.

Klimatförändringspanelen 
konstaterar i sin rapport för 
2007 att ifall de av mänskan 
producerade växthusga-
serna hålls på sin nuvarande 
nivå eller ytterligare stiger, 
så kommer temperatursteg-
ringen att fortsätta och jord-

klotet kommer sannolikt att 
uppleva större klimatologiska 
förändringar än vad man hit-
tills upplevt.

Förändringar i det 
finländska klimatet
I allmänhet finns det inte 
exakt information om hur 
snabbt klimatförändringen 
sker, därför har forskarna 
byggt upp olika modeller för 
att beskriva förändringshas-
tigheten. Förändringshastig-
heten beror mycket på mäns-
kornas nuvarande och kom-
mande aktiviteter. Finlands 
Meteorologiska Institut och 
Forskningscentralen för jord-
bruk och livsmedelsekonomi 

Klimatförändringen och 
hur den inverkar på 

sockerbetsodlingen i Finland 
och i Europa

Susanna Muurinen, CfS

Regnmängderna under hösten och vintern kommer att öka 
även i Finland.
Bild: Peter Rehn
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MTT, har kartlagt hur klimat-
förändringarna inverkar på 
Finlands klimat och växtpe-
riod. I undersökningen upp-
skattar man att medeltem-
peraturen stiger 1–3 grader 
fram till 2040. Förhöjningen 
kommer att synas bäst i tem-
peraturerna på vintern och 
våren medan temperaturhöj-
ningen på sommar och höst 
blir måttligare. Den förhöjda 
temperaturen skulle förlänga 
växtperioden i Finland och 
öka temperatursumman.

Man har också uppskattat 
förändringarna i regnmäng-
derna. Enligt klimatpanelens 
rapport kommer medelregn-
mängderna att stiga på de 
högre breddgraderna. Där-
för antar man att regnmäng-
derna kommer att öka även i 
Finland, enligt MTT:s rapport 
ökar regnmängderna relativt 
sett enbart på vintern och 
på hösten. Däremot kunde 
de höjda temperaturerna ge 
problem med torka 
också på sommaren, 
för avdunstningen 
skulle bli avsevärt 
större, liksom även 
växternas behov av 
vatten. Den på grund 
av växthusgasernas 
inverkan förhöjda kol-
dioxidhalten leder till 
att klimatet blir varma-
re men det ökar också 
växternas tillväxt ge-
nom att fotosyntesen 
blir effektivare.

Uppskattade 
förändringar 
på sockerbets-
odlingen
Redan 1801 presen-
terades tankar kring 

hur förändringarna i ”världs-
klimat” skulle inverka på 
jordbruket och därigenom 
på bl.a. årsvariationerna i ve-
tepriset. Klimatförändringen 
väntas påverka jordbruket 
på olika sätt i olika delar av 
världen. MTT:s forskare upp-
skattar att en förhöjd tem-
peratur i Finland i samband 
med eventuella längre torr-
perioder under våren och 
sommaren skulle medföra 
utmaningar för vårsådda grö-
dor. Höstsådda grödor, som 
bättre kan ta tillvara markfuk-
ten som samlats under höst 
och vinter därför att deras till-
växt börjar tidigare på våren, 
kan bättre anpassa sig till de 
förändrade förhållandena. 
MTT:s forskning visar att det i 
första hand är vallar och där-
med jämförbara växter, som 
inte är så beroende av vär-
mesumman, som är vinnare. 
Till vinnarna hör även växter 
som producerar rotskörd 

och som skulle kunna växa 
längre och genom högre kol-
dioxidhalt nästan obegränsat 
binda kol i sitt rotsystem.

Resultatet av studier som gjorts 
som samarbete mellan engel-
ska dataexperter och socker-
betsforskare visar hur föränd-
ringarna i klimatet påverkar 
sockerbetans skördeutveck-
ling i Europa och att skördarna 
sjunker i de sydligare delarna 
såsom Frankrike, Belgien och 
Polen. I dessa områden tror 
man att en högre temperatur 
ytterligare skulle öka torkans 
negativa inverkan. Däremot 
skulle torkan inte nämnvärt 
inverka på skördeförlusterna i 
de nordliga områdena.

När torkan hotar skördarna 
på de viktigaste odlingsom-
råden i Europa i Frankrike 
och Belgien, så tror forskarna 
att det kommer att förekom-
ma kraftiga variationer i skör-

Klimatförändringen mätt i ton betor

Skördeförändringen (ton/ha) beskriver klimatförändringens 
inverkan på nuvarande skördenivå jämfört med år 2021.
Skördeminskningar som har orsakats av torka (ton/ha) av den 
potentiella skördenivån.
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darna i Tyskland, Holland och 
England. Dessa variationer 
skulle leda till att den jämna 
råvarutillgången i Mellaneu-
ropa vore hotad. Däremot 
skulle det inte förekomma så 
kraftiga årsvariationer i skör-
darna i Skandinavien och det 
skulle där vara säkrare att få 
en jämnare råvarutillgång.

Skördenivån har stigit i Fin-
land under de senaste åren 
och under de sista nio åren 
kan man även visa på en läg-
re benägenhet för årliga vari-
ationer. När man gör jämförel-
ser mellan den hos oss note-
rade skördeutvecklingen och 
med den av engelska forska-
re gjorda uppskattningen av 
klimatförändringens inverkan 
på sockerbetsskörden, så är 
tecknen positiva vad beträffar 
odlingssäkerheten och högre 

sockerbetsskördar på grund 
av bättre förhållanden.

Hot även i framtidens 
sockerbetsodling
Helt riskfri, vad beträffar od-
lingstekniska faktorer, kom-
mer inte sockerbetsodlingen 
i Finland att bli. Trots att en 
höjd temperatur förbättrar 
växtförhållandena för socker-
betan, så kommer det också 
att förbättra förhållandena för 
konkurrerande ogräs. Förut-
om vår nuvarande ogräsflora 
och våra skadedjur kan vi för-
bereda oss för nya ”invand-
rare” när klimatet förändras.

Källor:
Hakala, K & Peltonen-Sainio, 
P. 2008  Tuleeko Suomesta 
vilja-aitta, kun ilmasto muut-
tuu? Mataloustieteen Päivät 
2008 www.smts.fi

IPCC 2007, Ilmastonmuutos 
v. 2007: luonnontieteellinen 
perusta yhteenveto päätök-
sentekijöille. http://www.fmi.fi 
/tutkimus_ilmasto

Jones, P.D., Lister, D.H., Jag-
gard, K.W. & Pidgeon, J.D. 
2003. Future climate impact 
on the productivity of sugar 
beet (Beta Vulgaris L.) in Eu-
rope. Climatic Change 58: 
93–108.

Peltonen-Sainio, P., Hakala, 
K., Kaukoranta, T., Regina, 
K. & Tiilikkala, K. 2006. Ilmas-
tonmuutos tuo uusia mahdol-
lisuuksia ja haasteita kas-
vintuotantoomme. Suomen 
maatalous ja maaseutuelin-
keinot 2006 (toim.) Niemi, J. 
& Ahlstedt, J. MTT julkaisuja 
106. sivut 27–29.
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Man har vant sig vid att anse 
att nematodproblemet hör 
Mellan-Europa till. När man 
utreder plantbildningspro-
blemen och dålig tillväxt 
hos sockerbetan, framkom-
mer det att nematoden ofta 
är ihopkopplad med dessa 
fall. Hur allmän betnema-
toden (Heterodera schachtii 
eller H. betae) är hos oss i 
verkligheten borde med det 
snaraste utredas bättre. Bet-
nematoderna minskar alltid 
skörden hos de traditionella 
sorterna och kräver sina 
egna sorter.

2000-talet och 
betnematoden
Betnematodstammens ut-
veckling kan i teorin beräk-
nas med hjälp av dygnets 
högsta och lägsta tempera-
tur, nematodernas s.k. vär-
mesumma. I bild 1 beräknas 
teoretiskt hur många betne-
matodgenerationer skulle ha 
bildats på Salo bruks område 
från början av maj till slutet av 
september. Åren 2002, 2004 
och 2006 är vad tempera-
turen beträffar utmärkta för 
nematoderna. Enligt detta 
borde nematodproblemen 

Betnematod – ett hemligt 
spöke i din åker

Liisa Eronen, CfS

Sockerbetsnematoden har tvingat sockerbetsgårdarna i Mellan-Europa 
till växtcirkulation. Klimatuppvärmningen förbättrar livsbetingelserna 
för nematoderna också hos oss och gemensamma maskiner kommer 

sannolikt att överföra smittan från gård till gård. Förr eller senare 
kommer det att vara nödvändigt att införa växtcirkulation även på 

sockerbetsgårdarna i Finland.

under 2003, 2005 och 2007 
ha synts tydligare i socker-
betsskörden ifall man an-
vände samma skiften hela 
2000-talet.

I bild 1 har man utgående 
från 30 års medeltaltempera-
turer beräknat ett långsiktigt 
medeltal, vilket visar att un-
der åren 1971–2000 bildades 
i medeltal 1,8 generationer 
från början av maj till slutet av 
september. Åren 2001–2007 
bildades det mera än 1,8 
nematodgenerationer vilket 
kan vara ett tecken på att 
klimatet blivit varmare och 

att nematodproblemet blivit 
vanligare.

Betnematoder och 
monokultur
De betnematoder, som man 
hittat i finländska betfält är i 
huvudsak vitrotsnematoder 
(Heterodora schachtii). Man 
har gjort de första fynden av 
gulrotsnematoder (Heterode-
ra betae) men förekomsten 
har ännu inte bekräftats med 
DNA-teknik.

Ifall man odlar sockerbetor 
på samma skifte i en längre 
tid (=monokultur), är betne-
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matoden en betydande risk 
för sockerbetan. Ett par cys-
tor som kommit med mylla, 
vatten eller vind är i allmän-
het början till nematodpro-
blemet.

Ifall jordarten är lätt och fukt-
hållande är det en bra grund 
för nematoderna. En sock-
erbeta i god tillväxt är dess-
utom en utomordentlig värd-
växt för nematoderna, då får 
man stora cystor och stora 
mängder kraftiga larver. Ne-
matoden behöver vatten för 
att förflytta sig från cystorna 
till rötterna. Det fria vattnet i 

marken är uppenbarligen en 
orsak till att betnematoderna 
favoriserar lätta och fukthål-
lande jordar. Detta betyder 
dock inte att man inte funnit 
betydande mängder betne-
matoder också i lerjordar.

Hur snabbt nedsmutsningen 
kan ske fick vi antydningar 
om när CfS gjorde sin ma-
skinringsundersökning. Sex 
års medlemskap i maskin-
ringen överförde smittan till 
rena skiften. Ifall skördenivån 
på gården är fallande såsom 
i bild 2 är det skäl att miss-
tänka bl.a. nematodsmitta. 

Bevis får man genom att ta 
jordprov och skicka dem till 
Agroanalyysit Oy (Korvenky-
läntie 201, 25170 Kotalato, 
tfn 02-737 6460). Direktiv för 
provtagningen hittar du på 
Agroanalyysit Oy:s hemsida 
(www.agroanalyysit.fi/anke-
roisanalyysit). 

Ifall något eller några skiften 
är mycket nedsmittade av 
nematoder kan sockerbets-
odlingen där helt misslyckas. 
Ett gott exempel på detta 
finns från år 2004 i bild 3.

Växtföljd och nematoder
En sträng växtföljd har visat 
sig i Mellan Europa vara det 
bästa sättet att hålla nema-
toderna i styr. Det möjliggör 
även större skördar än man 
kan få i Finland.  Växtföljden 
möjliggör även ett mångsi-
digt utnyttjande av närings-
ämnena och reglerar bl.a. 
bladsjukdomar, som sprider 
sig via marken såsom  Ramu-
laria och Cercospora.

Ifall man odlar sockerbetor 
endast vart femte år på ett 
skifte så hålls de fria från 
nematoder enligt maskin-
ringsundersökningen. Ifall 
utgångssituationen är bra 
kan även kortare uppehåll i 
betodlingen hålla nematod-
förekomsten låg; 1–2 år sock-
erbetor på samma skifte med 
3–4 års uppehåll medförde 
inga problem.

Ifall det finns mycket ne-
matoder (70–200 larver per 
gram jord), så sänkte inte 
1–2 år spannmål nematodfö-
rekomsten tillräckligt mycket 
(tabell 1 och 2). Cystorna 
töms på utvecklande ägg 
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under de följande åren, vilket 
uppenbarligen håller nema-
todnivån relativt hög under 
åren efter att cystan bildats. 
Det kan bildas nya cystor un-
der mellanåren ifall ogräsbe-
kämpningen inte är tillräcklig 
utan det blir kvar lämpliga 
värdväxter såsom lergräs.

I bl.a. maskinringsundersök-
ningen fick man prov på hur 
en effektiv växtcirkulation in-
verkar på skördenivån. Od-
larna fick utgående från ne-
matodproverna 2004 råd om 
växtcirkulation och sortval på 
de undersökta skiftena.

I bild 4 presenteras medelvär-
dena för sockerbetsskördar-
na på de undersökta gårdar i 
Salo, Säkylä och Tavastland, 
som var med i en maskinring 
åren 2000–2007. Sommaren 
2007 kom sockerbetan till-
baka till några smittade skif-
ten ”alltför tidigt”, vilket syns i 
skörderesultaten för 2007.

Även i denna undersökning 
framkom det att lätta jordar är 
mycket känsligare för nema-
todangrepp än lerjordar (jmf 
maskinringarna i Salo och 
Tavastland). På lätta jordar 
ledde 10 larver per gram jord 
till en klar skördesänkning 
medan det på lerjordar just 
inte påverkade skördenivån.

Sockerbetsnematoden har 
tvingat sockerbetsgårdarna 
i Mellan-Europa till växtcirku-
lation. Klimatuppvärmningen 
förbättrar livsbetingelserna 
för nematoderna också hos 
oss och gemensamma ma-

Tabell 1. Antalet av betnema-
todlarver våren 2004, 2005 
och 2006 i jordprover från 
uppföljningsskiften i maskin-
ringsundersökningen.

Tabell 2. Odlingshistorien i maskinringsundersökningen 
åren 2000–2006. Sb = sockerbeta.

skiner kommer sannolikt att 
överföra smittan från gård till 
gård. Förr eller senare kom-
mer det att vara nödvändigt 
att införa växtcirkulation även 
på sockerbetsgårdarna i Fin-
land.n
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EU har som målsättning att 
gå igenom alla i EU godkän-
da växtskyddsmedel (s.k. be-
kämpningsmedel). Gransk-
ningen och utvärderingen 
av de olika verksamma sub-
stanserna pågår som bäst i 
medlemsländerna. Målsätt-
ningen med granskningarna 
och begränsningarna är att 
beakta de verksamma sub-
stansernas arbetsskydds- 
och miljörisker såsom den 
verksamma substansens 
nedbrytbarhet i naturen och 
utlakning i markgrunden. De 
lätt utlakade preparaten kan 
förstöra grundvattnet. 

Det utvärderande landet ger 
i sin rapport till EU en rekom-
mendation om största tillåtna 
bruksmängd per ytenhet och 
tidsenhet. De korrigerade 
bruksmängderna är en del 
av bekämpningsmedelsan-
vändningen inom ramen för 
god jordbrukshävd (GAP = 
Good Agricultural Practice).

Av de till sockerbetor an-
vända bekämpningsmedlen 
har man hittills granskat bl.a. 
fenmedifam, desmedifam 
och etofumesat. Fenmedi-
fam finns i Betanal SE, Be-
tasana 2000, Medifam 320 
SC, Betanal Progress SE och 
Powertwin. Etofumesat ingår i 
Progress, Tramat 500 SC och 
Powertwin. Desmedifam finns 
bara i Progress.

Storbritannien fick som upp-
gift att granska metamitron i 
Goltix och i Metafol. Använd-
ningsbegränsningarna för 
preparaten är ännu på kom-
mande.

Användnings-
begränsningar
Ifall den verksamma substan-
sen bryts ner snabbt kan ifrå-
gavarande preparat använ-
das varje år. Detta är fallet för 
fenmedifam och desmedifam. 
I dessa fall anges i allmänhet 
största möjliga bruksmängd 
per år. Till exempel för Beta-

EU och 
växtskyddsmedel 
för sockerbetor

Liisa Eronen, CfS

De senaste åren har ur den finländska sockerbetans synvinkel varit en 
enda turbulens. Men nu har det, åtminstone tillsvidare, lite lugnat ner sig. 
För växtskyddet har det varit lugnvatten men under de följande åren håller 

det uppenbarligen på att bildas strömvirvlar. Förutsättningarna att odla 
sockerbetor flere år efter varandra på samma skifte (s.k. monokultur) kan i 

framtiden komma att försvåras på grund av EU-bestämmelserna.

nal SC och Betasana 2000 får 
den största bruksmängden 
per år vara sex liter per hektar 
och år. Omvandlat till verksam 
substans motsvarar det 960 
gram fenmedifam per hektar. 
Denna begränsning är redan 
nu i kraft.

Verksamma substanser, som 
bryts ner långsamt blir i all-
mänhet belagda med förbud 
mot upprepad användning. 
Till denna grupp hör bl.a. 
kloridatson, som är verksam 
substans i Pyramin DF. Detta 
preparat används just inte i 
Finland.

Användningsbegräs-
ningar för etofumesat
EU ålade medlemsländerna 
att inom utgången av februari 
2007 granska alla preparat 
som innehåller etofumesat. I 
samband med granskningen 
skulle bruksmängderna an-
passas så att man inte under 
tre år tillsammans översteg ett 
kilo verksam substans per år.
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Senaste höst omarbetades 
Tramat 500 SC:s försäljnings-
etikett så att den följer EU:s  
begränsningar. Den nya för-
säljningsetiketten träder i 
kraft sommaren 2009. Man 
kommer även att vara tvung-
en att omarbeta försäljnings-
etiketten för Betanal Progress 
SE och Powertwin. För alla 
dessa preparat är de gamla 
försäljningsetiketterna ännu i 
kraft detta år.

I tabell 1 presenteras bruks-
mängderna enligt GAP för 
Tramat 500 SC ifall sockerbe-
torna odlas a) vart tredje år 
på samma skifte b) två år av 
tre eller c) varje år.

Ifall skiftet ingår i en växtcir-
kulation där betorna ingår 
vart tredje år är det inget 
problem med etofumesat. 

Sockerbetsodlingen två år 
av tre möjliggör ännu en rätt 
så effektiv mängd etofume-
sat. Dock kan det bli dåligt 
bekämpningsresultat i en 
trampgräs- och snärjmåra-
dominerad ogräsflora. Meka-
nisk ogräsbekämpning är en 
förutsättning i detta samman-
hang. Det andra alternativet 
är att använda radspruta i an-
dra och/eller tredje besprut-
ningen eftersom det är möj-
ligt att öka mängden verksam 
substans i tankblandningen 
när den besprutade arealen 
blir mindre. 

Ifall man är tvungen att an-
vända bredsprutning, blir det 
sannolikt problem i fortsatt 
odling på samma skifte på 
grund av de små etofumes-
atmängderna (tabell 1). I 
dessa fall skulle övergång till 

radsprutning lösa problemet. 
Den första besprutningen 
kunde göras på hela arealen 
men i den/de följande be-
sprutningarna skulle det vara 
nödvändigt att använda rad-
spruta. Om man antar att den 
besprutade arealen minskar 
med 50 %, när man använ-
der radspruta, så får man 
de i tabell 2 använda Tramat 
500 SC -mängderna. I detta 
fall hålls man inom de av EU 
stadgade etofumesat-mäng-
derna.

Växtskyddsmedels-
användningen kommer 
att granskas i samband 
med EU-granskningarna
I EU har man allt mera börjat 
värna om miljön. Detta har 
lett till att man allt noggran-
nare börjat följa med an-
vändningen av gödsel och 

Tabell 1. Tramat 500 SC bruksmängder enligt GAP när man odlar sockerbeta vart tredje år, 
två år av tre och varje år (EU:s GAP-tabell).
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växtskyddsmedel. För växt-
skyddsmedlens del har man 
hittills fäst uppmärksamhet 
vid grundvattenområden och 
hur bekämpningsmedlen 
används där. Från och med 
sommaren 2009 kommer 
EU-granskarna även att följa 
med användningen av växt-
skyddsmedel på de andra 
skiftena.n

Tabell 2. Tramat 500 SC bruksmängder vid radsprutning.

Lagring av 
problemavfall
Preparat, som inte mera an-
vänds, får lagras i samma 
utrymmen som preparat som 
används, men de skall hållas 
skilt. Man får inte blanda ihop 
olika problemavfall med var-

Hur bli av med problemavfall?
Reijo Vanhanen, Livsmedelsverket Evira

Bekämpningsmedel, som avlägsnats från registret får inte användas för att 
bekämpa sjukdomar, skadedjur eller ogräs. De, liksom bekämpningsmedel 

som av andra orsaker är obrukbara, klassas enligt avfallslagen som 
problemavfall. I sockerbetsodlingen används ett flertal endast för 

sockerbetor godkända preparat. Enligt tidningsuppgifter kommer över 
800 odlare att avstå från sockerbetsodlingen. Nu är det skäl att inventera 
bekämpningsmedelsförrådet och bjuda ut preparat som blivit onödiga åt 
sådana odlare som fortsätter att odla sockerbetor eller leverera dem till 

problemavfallshanteringen.

andra, utan de måste sparas 
i sina originalförpackningar.

Giftiga preparat måste alltid 
lagras i låsta utrymmen. Lag-
ringsplatsen måste vara torr, 
sval, dock inte för kall så att 
preparaten kan frysa. För-

packningarna kan gå sön-
der ifall pulverpreparat blir 
våta eller ifall flytande pre-
parat turvis fryser och tinar. 
Årligen skall man kontrollera 
bekämpningsmedlens för-
packningar eftersom många 
av dem innehåller starka lös-
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ningsmedel, som kan fräta 
hål på en plast- eller metall-
burk, ifall de lagras länge.

Öppnade förpackningar 
stängs till exempel med 
ventilationstejp. Läckande 
förpackningar eller förpack-
ningar som är i riskzonen, 
placeras i en tät och stark 
förpackning, t.ex. ett pla-
stämbar med lock. Problem-
avfall får inte blandas sinse-
mellan eller med annat avfall. 
Ifall preparatets etikettext 
förstörts och man inte har 
exakt information om inne-
hållet, så skriver man på för-
packningen följande: ”giftigt 
bekämpningsmedel, innehål-
let okänt”. Preparat som inne-
håller tungmetaller såsom 
kvicksilver eller koppar skall 
förses med texten ”Innehåller 
tungmetaller”.

Problemavfall för 
behandling
Kommunen är skyldig att or-
ganisera omhändertagande 
av problemavfall från boende 
och därmed jämförbar verk-

samhet, såsom lantbruk. Den 
kommunala avfallshante-
ringen eller motsvarande och 
privata företag har för detta 
ändamål fasta uppsamlings-
platser. Många kommuner 
ordnar därtill även ambule-
rande uppsamlingspunkter. 
Den kommunala miljömyn-
digheten eller kommunens 
Internetsida ger information 
om uppsamlingsställen.

Kommunen har inte ansvar 
för det avfall som uppstår 
i produktionsanläggningar 
utan det skall företaget eller 
näringsidkaren själv ta hand 
om. Detta leder till att man 
kräver en avgift för hante-
ring av växtskyddsmedel. 
Små mängder problemavfall, 
som uppstått i jordbruket, tas 
dock emot utan avgift.

Strängare övervakning
Innehavaren av avfall är an-
svarig för allt som har att 
göra med avfallet. Problem-
avfall skall packas och mär-
kas så att de inte är till skada 
för hälsa och miljö. Problem-

avfall får endast överlåtas åt 
sådana som har miljölov för 
insamling. EU:s granskare 
har krävt att de finska myn-
digheterna skall se till att pre-
parat, som avlägsnats från 
listan för godkända preparat, 
skall samlas in och förstöras. 
Man kommer att fästa stor 
uppmärksamhet vid detta i 
övervakningen. Lagen som 
trädde i kraft senaste år, för-
pliktigar övervakarna, ifall de 
upptäcker växtskyddsmedel 
som avlägsnats från regist-
ret, att anmäla partierna till 
den kommunala miljömyn-
digheten.n
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Det nya, dubbelt kraftigare fenmedifamprepa-
ratet (320 g/l) för ogräsbekämpning i socker-
beta. Det rekommenderas att medlet sprutas 
i blandning med t.ex. Goltix och Safari. 
Tillsätt alltid det biologiska fästmedlet PowerOil.

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

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

En ny biologisk olja, som i försök vid CfS kons-
taterats vara ett bättre fästmedel än mineral olja 
tillsammans med MediFam och PowerTwin.
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1 Goltix + 1 Power Twin + 1 Power Oil
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Ge akt på att vissa bekämp-
ningsmedel som använts på 
förfrukten kan skada plant-
bildningen och tillväxten hos 
sockerbetan, bl.a. Ally 50 ST, 
Monitor, Super Treflan och-
Titus är sådana. I ensidig 
sockerbetsodling får man 
igen vara rädd för att sock-
erbetsnematoderna förökar 
sig på grund av varma som-
rar och milda vintrar. Ifall det 
föregående sommar förekom 
fläckvis med rotbrand och el-
ler bladfläcksjuka så kan det 
vara ett tecken på nematod-
smitta. Då skall man förbere-
da sig på att byta skifte eller 
att börja odla nematodresi-
stenta sorter. På nematod-

skiften går det absolut inte 
med sen sådd eller omsådd.

Man har redan valt sort men 
du har kanske fått frö från 
någon odlare som upphört 
med odlingen. Det lönar 
sig att testa grobarheten på 
dessa partier, isynnerhet på 
de förpackningar som redan 
öppnats. Över 80 %-ig gro-
barhet hos ”gratis utsädet” är 
mycket bra.

Oberoende av fröavstånd 
och radavstånd eftersträvar 
alla ett jämnt bestånd. Jord-
bearbetning och sådd gjord i 
rätt tid är grunden för allt. Jor-
den skall vara fuktig, men inte 

våt, över hela skiftet. Mera än 
två millimeter regn skulle det 
inte få förekomma under ett 
halvt dygn efter sådden, an-
nars finns det risk för att en 
del av fröet ”kvävs”.

När man påbörjar sådden 
skall man kontrollera avstån-
det mellan gödseln och så-
raden för varje bill. Grundre-
geln är att gödseln skall pla-
ceras 4 cm under fröet och 
6 cm på sidan om. På lätta, 
fukthållande, sidolutande 
och oregelbundna skiften bör 
man höja avståndet till 8 cm 
så att inte plantskjutningen 
skall försvåras av den höga 
gödselkoncentrationen. Av-
ståndet måste kontrolleras 
under pågående sådd.

Regn som kommer före plant-
skjutningen kan ge skorpa 
på vissa jordarter och då är 
det viktigt att genast bryta 
skorpan när marken bär. Man 
kan förebygga en eventuell 
skorpbildning genom att läm-
na jorden kokig vid bearbet-
ningen. Däremot har man fått 
goda resultat i frostbekämp-
ningen genom att finbear-
beta jorden på frostkänsliga 

FÖRBEREDELSER INFÖR 
SÅDDEN

Heikki Väisänen, Sucros Ab

Växtodlingsplaneringen är på slutrakan och nu skall vi välja 
lämpliga skiften för sockerbetorna. Markstrukturen, bördigheten 
och täckdikningen skall naturligtvis vara i ordning. Det är också 
bra att repetera miljövillkoren och de specialregler som gäller för 

grundvattenområden.

Fläckvis rotbrand eller bladfläcksjukdomar kan vara tecken 
på nematodsmitta.
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marker där risken för skorp-
bildning är liten.

Det finns goda beskrivningar 
i nummer 2/2004 och 2/2005 
av Betfältet, skriven av Pentti 
Hoikkala, på hur man sköter 
jordbearbetnings- gödslings- 
och såmaskinerna. Man hittar 
dem också på Centralen för 
Sockerbetsforsknings hem-
sida www.sjt.fi. n

Hård skorpa som har söndrats.

Gödselns och frönas placering kontrolleras före sådden. 
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Användningsbegränsning-
arna angående växtskydds-
medel på sockerbetor har 
inte förändrats. Grundvatten, 
skyddsremsor, -zoner och 
källor för dricksvatten har 
samma begränsningar som 
föregående år. De viktigaste 
listorna om användningsbe-
gränsningar hittar man på 
EVIRAs hemsida på adres-
sen www.evira.fi => Växt-
skydd och foder => Växt-
skyddsmedel.

Länken Grundvattenbegräns
ningar öppnar en sida där 
det i högra marginalen finns 
en länk till en förteckning 
över godkända preparat, 
preparat med begränsad an-
vändning, icke rekommende-
rade och förbjudna preparat. 
Det är skäl att bekanta sig 
med denna lista allt emel-
lanåt, för listan kan ändras 
dagligen. Begränsningarna 
för preparat, som används 
i sockerbetsodlingen kom-
mer även att finnas på CfS:
s hemsida. En länk finns bl.a. 
under sidan Aktuellt i socker-
betsodlingen. Miljöbegräns-
ningarna finns även på för-

Sockerbetans växtskydd 
sommaren 2008

Liisa Eronen, CfS

Inte ännu sommaren 2008 medför några stora förändringar i sockerbetans 
växtskydd. Odlarna har möjlighet att prova på Poncho Beta -frö där 
man förbättrat skyddet mot marklevande skadedjur. När det gäller 

ogräsbekämpningen spelar vi ännu under kommande sommar enligt gamla 
regler men man skall använda slut KVK-meta och Meta denna sommar. Nästa 

sommar utgör de problemavfall.

säljningsetiketterna under 
rubriken Förebyggande av 
skador på miljön.

Det är bra att komma ihåg att 
lagen om växtskyddsmedel 
(1259/2006) berör alla odla-
re, inte bara dem som erhål-
ler miljöstöd. Odlarna berörs 
närmast av paragraf 1 och 2 
och kapitel 4 paragraf 16, 17 
och 19. Enligt paragraferna 
anses odlaren var yrkesutö-
vare. Lagen finns på EVIRAs 
hemsida för växtskyddsme-
del under rubriken lagstift-
ning.

Specialutsäde för be-
kämpning av i marken 
levande skadedjur
Ifall det förekommer markle-
vande skadegörare såsom 
hoppstjärtar, dvärgfotingar 
eller tusenfotingar skulle det 
vara bra ifall man använde 
ett frö med förbättrat skydd 
mot dem. I Poncho Beta -frö-
et finns verksamma substan-
sen ß-syflutrin.Fröet är en 
aning dyrare men det lönar 
sig att testa det på kreaturs-
gårdar, samt på skiften där 
man odlar sockerbetor ef-

ter spannmål. Fröavståndet 
kan vara 20–22 cm när man 
använder Poncho Beta -frö. 
Rotbrand bekämpas lika bra 
som med andra fröbehand-
lingar men på starkt besmit-
tade rotbrandsområden kan 
fröet vara för dyrt.

På skiften med nematoder 
måste man använda nema-
todmotståndskraftiga sorter, 
Poncho Beta klarar inte ne-
matoder.

Bekämpning av ogräs
Vid bekämpning av fröogräs 
har vi tillgång till samma pre-
parat som ifjol.

I tabell 1 och 2 används för-
kortningen MET för meta-
mitron-preparaten (Goltix, 
Goltix 700 SC, KVK-meta, 
META och Metafol 700 SC). 
För Betanal SE och Beta-
sana 2000 används förkort-
ningen FEN. I tabell 1 an-
vänds enbart preparat som 
innehåller etofumesat såsom 
Tramat 500 SC och Juurik-
kaan rikkaneste 102 och där 
är förkortningen EFU.
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För Metamitron- och fenme-
difam-preparaten Betanal 
SE och Betasana 2000 finns 
nämnt på försäljningsför-
packningarna den av EU god-
kända högsta tillåtna bruks-
mängden, som är 6 liter eller 
kilo per hektar och år.

KVK-meta och META avlägs-
nas från registret i slutet av 
detta år och skall användas 
slut i sommar.

Besprutningsprogram 
– ettåriga fröogräs

Vid bekämpning av de ett-
åriga ogräsen (s.k. van-
liga ogräs), skall den första 
besprutningen göras när 
största delen av ogräsen är 
på hjärtbladsstadiet. Den an-
dra besprutningen är aktuell 
7–12/14 dygn efter den första 
besprutningen och den tredje 
när följande generation ogräs 
är på hjärtbladsstadiet.

I tabell 1 finns sprutprogram 
som innehåller preparat med 
en verksam substans. Beta-
nal Progress SE -program-
men finns i tabell 2. De min-
dre preparatmängderna är 
för lätta jordar och de större 
för ler- och mulljordar. Exem-
pel: i tabell 1 är bruksmäng-
derna för etofumesat (EFU) 
eller Tramat 500 SC i den 
första besprutningen på lätta 
mineraljordar 0,1–0,2 liter per 
hektar och på ler- och mull-
jordar 0,2–0,3 liter. I den an-
dra och tredje besprutningen 
är bruksmängderna 0,2–0,3 
liter på lätta jordar och 0,3–
0,4 liter på ler- och mulljordar. 
För fenmedifam är motsva-
rande bruksmängder 1,5–2,0 
liter på lätta och 2,0–2,5 liter 

per hektar på ler- och mulljor-
dar i den första och halv liter 
större i den andra och tredje 
besprutningen.

Bruksmängderna är ofta 
största värden. Till exempel 
på lätta jordar i mycket goda 
förhållanden när den relativa 
fukthalten är hög, temperatu-
ren ungefär 20°C och ogrä-
sen är på hjärtbladsstadiet, 
räcker det med 1,5 liter fen-
medifam per hektar. I torra 
och svalare förhållanden 
krävs de större mängderna 
(FEN 2,0 l/ha). Samma prin-
cip gäller för etofumesat-

preparat och olja. I normala 
förhållanden håller man sig 
i mitten av ”gaffeln”. Bruks-
mängderna måste alltid an-
passas till ogräsplantornas 
storlek – ju större ogräs desto 
mera preparat.

Medifam 320 SC avviker från 
de övriga fenmedifam-prepa-
raten vad som gäller koncen-
trationen. På lätta mineraljor-
dar rekommenderar man att 
det används en liter i den för-
sta och 1,2 liter i den andra 
och tredje besprutningen. 
På ler- och mulljordar är mot-
svarande Medifam-mängder 
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1,2 liter i den första och 1,4 
liter i den andra och tredje 
besprutningen Både tillsam-
mans med Medifam och Po-
wertwin använder man oljan 
Poweroil, i normala förhållan-
den en liter per hektar. I torra 
och svala förhållanden är ol-
jemängden större, 1,5 – (2,0) 
liter per hektar beroende på 
jordart och ogräsflora.

Åkrar med trampgräs, 
pilört, måror och åker-
kamomill
Pilört, trampgräs och måra 
kräver mera etofumesat än 
normalt. Progress- och Po-
wertwin-programmen lämpar 
sig nästan bäst för dessa 
åkrar. Det behövs 1,5–2,0 
liter Progress och 1,0–1,2 
liter Powertwin i den första 
besprutningen.  I den andra 
och tredje besprutningen är 
mängden Powertwin 1,2–1,4 
liter per hektar. De mindre 
preparatmängderna för lätta 
jordar och de större för ler- 
och mulljordar. De föregå-
ende mängderna kräver inte 
komplettering med fenmedi-
fam men metamitron (MET) 
och möjligtvis även Safari, 
förutom olja naturligtvis. Po-
wertwin skall ha Poweroil och 
bruksmängderna är desam-
ma som när man använder 
Medifam.

Ogräs (polygonum) på betfältet: a) pilört, b) vanligt tramp-
gräs, c) åkerbinda.

a)

b) c)



                                Betfältet 1–2/2008  -  ��

På åkrar med baldersbrå 
och kamomill är det bra att 
använda Safari-program. 
Ifall den första tankbland-
ningen inte innehåller Safari 
är en del av baldersbråna för 
stora för att behandlas med 
Safari i den andra besprut-
ningen. Safarin borde kom-
pletteras med Matrigon (0,3 
l/ha).  Vanlig pilört är mycket 
känslig för Safari just då det 
första hjärtformade örtbladet 
håller på att utvecklas. Safari 
har också mycket god effekt 
på måror just då den första 
örtbladskransen håller på att 
utvecklas.

Bekämpning av kvick-
rot, åkertistel, fettistel 
och skadeinsekter
Kvickrot och tistlar bekäm-
pas lika som tidigare. Man 
måste dock komma ihåg att 
man inte får använda Matri-

gon, Fusilade Max och Focus 
Ultra på grundvattenområde 
I och II.

Det har inte kommit några 
förändringar ifråga om in-
sektbekämpningen. De vär-
sta stinkflyområdena kräver 
en första behandling genast 
när plantan kommit upp. Den 
första ogräsbekämpningen 
kommer i allmänhet alltför 
sent med tanke på bekämp-
ningen. Stinkflyet har redan 
före ogräsbekämpningen 
hunnit skada sockerbetorna. 
På grundvattenområde I och 
II får man inte använda dime-
toater och Decis rekommen-
deras inte heller.

Tilt 250 EC, Amistar och 
Reglone
Ifall det börjar synas Ramu-
laria-fläckar på sockerbetor-
nas blad i juli eller augusti 

lönar det sig att bespruta be-
ståndet med Tilt eller Amis-
tar. Bruksmängderna för Tilt 
250 EC är 0,5 och för Amistar 
0,5–1,0 liter per hektar 1–2 
gånger.

Reglone får fortfarande an-
vändas vid omsådd för att 
förstöra det gamla plantbe-
ståndet. För egentlig ogräs-
bekämpning får inte prepa-
ratet användas.

Nedbrytning av verksam 
substans
Den verksamma delen i ett 
bekämpningsmedel bryts 
ner genom inverkan av bl.a. 
ljus, vattnets pH och tempe-
ratur. För att tillreda en tank-
blandning lämpar sig sådant 
vatten bäst vars pH är lindrigt 
surt (pH ung 5). Vattnets tem-
peratur borde helst vara över 
+10 grader.

Metamitron bryts snabbt 
ner genom ljusets inverkan 
i markytan. Även i vatten 
är metamitronets hydrolys 
(nedbrytning) snabb. Därför 
rekommenderas morgonbe-
sprutningar eftersom solens 
strålningseffekt inte ännu då 
är så stark.

Progress, Powertwin och Tra-
mat 500 SC är relativt stabila 
i olika pH-värden. Långvarig 
utblandning med vatten kla-
rar inte heller detta preparat.

Fenmedifam bryts ner lång-
samt i sur miljö. När vattnets 
pH är 5 och temperaturen 22 
oC försvinner (DT50 = halve-
ringstid) hälften av den verk-
samma substansen inom 50 
dygn, enligt litteraturen. I 
neutralt vatten (pH 7) är halv-

Tabell 3. Betanal Pro-
gress SE och mot-
svarande mängder 
Betanal SE/Betasana 
2000 och Tramat 500 
SC.
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eringstiden 14,5 timmar och i 
basisk miljö (pH 9) endast 10 
minuter.

Triflusulfuron-metyl, som är 
verksam substans i Safari, 
beter sig tvärtom som fen-
medifam; den hydrolyserar i 
vatten men i surt pH (pH 5) 
är halveringstiden 3,7 dygn, 
i neutral miljö (pH 7) 32 och i 
basisk miljö (pH 9) 36 dygn.

Ibland kan man av någon an-
ledning vara tvungen att av-
bryta besprutningen, då skall 
man skydda sprutan från ljus. 
Beroende på pH i vattnet kan 
man vara tvungen att tillsätta 
extra metamitron eller Safari. 
Ifall vattnets pH-värde är ba-
siskt, kan fenmedifam nästan 
helt brytas ned. 

Ifall du vill kontrollera pH-vär-
det i ditt vatten, finns det att 
köpa pH-papper i apoteket.

Info på Internet
Växtskyddsrådgivningen 
kommer att preciseras under 
sommaren så att den mot-

Ogräs för Safari-programmet: a) korsblomstriga ogräs 
(t.ex. penninggräs), b) etternässla, c) brunskära, d) harkål, 
e) kamomiller (t.ex. baldersbrå).

c)

a)

b)

e)

d) 

svarar rådande förhållanden, 
detta på CfS:s hemsida på 

adressen www. sjt.fi/Aktuellt.
htm.n
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40 år effektbekämpning 
av ogräs
Då sockerbetornas odlings-
säsong 2008 står inför dör-
ren är det orsak att lyfta fram 
några positiva minnen. I och 
med den historiskt sett höga 
skördenivån kan odlarna 
nöjda se tillbaka på utveck-
lingen av betodlingstekniken 
under senaste 40 år. Många 
saker har förändrats sedan 
19 december, 1968, då det 
genom tiderna första ogräs-
preparatet för sockerbetor 
godkändes i Finland. På den 
tiden var det en revolution för 
den finska sockerbetsodlaren 
– ända tills då hade ogräsbe-
kämpningen inneburit många 
långa dagar hårt arbete för en 
stor människogrupp. Betana-
lens presentation år 1969 sat-
te en ny standard för ogräs-
bekämpning för sockerbetor.
 
I de här fyra årtionden ingår 
många minnen och föränd-
ringen var stor jämfört med 
tidigare. Mången yngling på 
sockerbetsgårdar lärde ju 
sig att arbeta på sockerbets-
fälten på somrarna.

Betanal firar alltså i år sitt 40-
årsjubileum. Det är en utmärkt 
prestation i växtskyddsmed-
lens värld. Det innebär att 
detta ogräsbekämpningsme-
del, som Bayer CropScience 

erbjuder, är ett resultat av 40 
årigt utvecklingsarbete och 
Betanal-preparaten är de 
mest testade i finska förhål-
landen av de produkter som 
finns på marknaden. Under 
fyra årtiondens tid har Beta-
nals användbarhet blivit på-
visad såväl i praktisk odling 
som på Centralen för Socker-
betsforsknings provrutor. 

I dag utgör Betanal Pro-
gress topprodukten för Bayer 
CropSciences ogräspreparat 
för sockerbetor. Den innehål-
ler tre verksamma substanser 
och den här färdiga effekt-
blandningen ger en utmärkt 
effekt på de flesta bredbla-

diga ogräs. Betanal Progress 
är det lättaste sättet att hålla 
betfältet ogräsfritt.  Prepara-
tets effekt är grundligt testad 
och bevisad i finska förhål-
landen. Progress erbjuder 
en bra och pålitlig effekt mot 
ogräs med två hjärtblad. 

Tankblandningar 
För att uppnå det bästa be-
kämpningsresultatet är det 
inte enbart ogräspreparaten 
i sockerbetsodling som har 
utvecklats, utan under årens 
lopp har också preparatens 
bruksrekommendat ioner 
förändrats. I början av Beta-
nals historia besprutade man 
en gång med en stor bruks-

Revolution 
inom betodling

Janne Laine & Juha Peltola, Bayer CropScience

Ogräsbekämpning före ogräspreparaternas tid.
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mängd. Man kan nästan höra 
ogräsen utropa: ”Inget mer 
Betanal här, tack!”

En normal metod av i dag, 
för att uppnå en möjligast 
hög och stabil skörd, är att 
utnyttja ett program med 
3–4 besprutningar. Grunden 
i de här programmen utgör 
Betanal Progress - det är rätt 
och slätt det lättaste sättet att 
rengöra betgrödan. I Betanal 
Progress kan man dessutom 
blanda övriga viktiga bether-
bicider som Goltix®1 och Sa-
fari®2. Goltix används vid för-
sta besprutning eftersom det 
har markverkan och minskar 
således på groningen av 
nya ogräs. ”Polygonum är 
en svår ogräsgrupp att be-
kämpa. Speciellt trampgrä-
set är mycket problematiskt 
om fröbanken är omfattande. 
Tankblandningar med Beta-
nal Progress och Goltix och/
eller Safari ger normalt ett 

bra resultat och är att rekom-
mendera vid ogräsflora av 
den här typen”, konstaterar 
äldre forskare Liisa Eronen 
vid Centralen för Sockerbets-
forskning. Safari används vid 
senare besprutningar om 
ogräsen är stora eller om ka-
momill och korsblomstriga är 
härskande ogrässlag. Beta-
nal, och med vissa villkor 
också Safari, kan användas 
på områden med grund-
vattenbegränsningar.

Sprutintervall
Att vara ut i rätt tid är nyck-
elorden vid strävan efter 
ett ogräsfritt betfält. Första 
besprutning skall göras då 
ogräsen är på hjärtbladsta-
dium.  Ogräsbekämpningen 
är lättare då ogräsen ännu 
är på tidigt växtstadium. Då 
nya ogräs har uppnått hjärt-
bladstadium utförs en ny be-
sprutning, normalt efter 6–10 
dygn.  Beroende på växtsta-

dium och väderleksförhål-
landen utförs den tredje be-
sprutningen efter 8–12 dygn. 
Om våren eller försommaren 
har varit mycket kall kan in-
tervallet mellan första och 
andra samt andra och tredje 
besprutningen vara upp till 
12–14 dygn. I varje fall är 
det viktigt att nämna, att ett 
bra besprutningsresultat är 
beroende på att ogräsen be-
sprutas när de är tillräckligt 
små. Följ alltså omsorgsfullt 
med ogräsens utveckling, de 
växer snabbare än förväntat! 

Betodlingsarealen i vårt land 
minskar, men Betanal och 
Betanal Progress bibehål-
ler sin plats i kampen mot 
ogräs. 

Goltix®1 av Makhteshim Aga 
registrerat varumärke.
Safari®2 av DuPont registre-
rat varumärke.
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Med kraften av tre
verksamma substanser

Betanal Progress SE

Grunden för ogräsbekämpning i 
sockerbeta - Betanal Progress
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Nu och då får vi förfrågningar 
varför förpackningarna med 
Sirkku och Pulmu ser bara 
halvfyllda ut när de öppnas. 
Orsaken är produktionstek-
nisk, för bitsockret tar över-
raskande mycket utrymme i 
förpackningsskedet. Sockret 
packas enligt vikt och till ex-
empel när Pulmu packas, så 
fyller bitarna förpackningen 
ända upp till bredden. Under 
transporten och lagringen 
sätter sig sockerbitarna så 
att de tar mindre utrymme 
och därför verkar det som om 
förpackningen bara är delvis 
fylld.

Det har varit svårt att finna 
en lösning på denna ur kon-
sumentens synvinkel sett för-
argliga situation. Under det 
gångna året lyckades man 
dock i packeriet i Kantvik ut-
veckla packningsmaskinen 
så att bitarna ryms i en allt 
mindre förpackning redan 
i packningsskedet, utan att 
man behövt ändra vare sig 
sockerbitarnas storlek eller 
mängd. På grund av detta 
kan man nu minska höjden 
på förpackningen. För 750 
grams Pulmu- och Sirkku-
förpackningar innebär det en 
två centimeter lägre förpack-
ning och 500 grams förpack-

Sirkku och Pulmu 
-förpackningana blir lägre

Inari Kettula, Finska Socker Ab

ning blir (t.ex. Mini Bit och 
Pärlsocker) en centimeter 
lägre.

De lägre förpackningarna 
ger många fördelar. Den nya 
förpackningen är kompakt 
att hantera och den tar min-
dre utrymme i köksskåpet. 
Förpackningen är fullare när 
den öppnas och konsumen-
ten behöver inte uppleva att 
hon köper ”luft”. 

Den mindre förpacknings-
storleken innebär även att det 
behövs mindre förpacknings-
material. Även lagringen och 
transporten effektiveras efter-
som det ryms flere produkter 
på en transportenhet (pall).

De nya förpackningarna 
kommer till butikerna i början 
av året.n

De nya Sirkku och Pulmu -förpackningarna är 2 cm lägre 
än de här gamla förpackningarna.
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Mormors mjölkkaffe
2 stora muggar

 4 dl Mörkrostat kaffe
 1/8 ts kardemumma
 1/8 ts anis
 1 ts Dansukker Vaniljsocker
 3-5 dl mjölk, beroende på muggstorleken och vem som dricker 
 2-4 bitar Dansukker Sirkku- eller Pulmu-bitsocker

Brygg gärna kaffet i en espressokanna (ifall du inte äger en espressokanna så brygg vanligt 
filterkaffe). Blanda kardemumma, anis och vaniljsocker i mjölken. Värm upp mjölken (ung. 65 
oC). Akta att inte mjölken värms för mycket, het mjölk har en annan konsistens och doftar väl-
ling. Blanda kaffe och mjölk i stora muggar. Vid behov silas mjölken. Söta mjölken med Sirkku 
eller Pulmu, garnera med kardemumma och njut.
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SUCROS  AB

Huvudkontor och Säkylä bruk     Maakunnantie 4 010 431 060 
   27820 SäKyLä fax 010 431 4855

E-post: förnamn.släktnamn@danisco.com

Lantbruksdirektör Matti Kukkola   010 431 5703
     0400 407 916

Odlingskontor Soili Saarinen   010 431 4810

Konsulenterna Matti Hento   010 431 4811
     0400 222 546
 
  Heimo Holma   010 431 4812
     050 521 4623

  Pentti Suominen   010 431 4813
     0400 223 396

  Heikki Väisänen   010 431 4814
     0400 416 992

Fastlandet, svenskspråkiga Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
      10300 KARIS 040 533 6497
     e-post:
     staffan.eliasson@
	 	 	 		 nsl.fi

Namn- och andressförteckning
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CENTRALEN FÖR SOCKERBETSFORSKNING
     Toivonlinnantie 518      010 431 062 
         21500 PIKIS   fax (02) 737 6409

E-post:  förnamn.släktnamn@danisco.com 

Direktör  Nils Lindroos   010 431 8201

Biträdande direktör Susanna Muurinen   010 431 8220

Fröfrågor Marte Römer-Lindroos   010 431 8215

Växtskydd Liisa Eronen    010 431 8210
   

ODLARNAS KONTAKTPERSONER

Sockerbetutskottets
ordförande Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
   23140 HIETAMäKI 0400 828 375
Sockerbetutskottes 
sekreterare Antti Lavonen Simonkatu 6 020 4132 462
   00100 HELSINGFORS 040 558 0512
Orförande för sockerbetsodlarnas
delegation Marja-Liisa  Rantalantie 26 050 569 5627
                                    Mikola-Luoto 27800 SäKyLä



En ren åker

Targa Super 5SC rengör åkern
●  effektivt och selektivt  från kvickrot

● har effekt redan vid kvickrotens 
tidiga utvecklingsstadium 

●  verkan sträcker sig ända till kvickrotens 
jordstammar

●  modernt och kostnadseffektivt sätt att 
bekämpa

Var och en som köper 

en partifö
rpackning får 

en fi n multifu
nktionskniv 

PÅ KÖPET !

www.farmit.net
Berner växtskyddsrådgivning tfn. 020 791 4040  
Läs alltid bruksanvisningen och följ den!
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