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Bokstavskombinationen GMO står för  
genmodifierade organismer. I slutet av 

1990-talet gjordes det försök med genmo-
difierade sockerbetssorter i nästan alla bet-
odlande länder, också hos oss. Då fanns det 
färdigt testade herbicidresistenta sorter, som 
genast kunde ha tagits i bruk. På grund av 
kompakt motstånd från vissa miljö- och kon-
sumentorganisationer tog EU en betänketid i 
frågan och mycket litet har sedan dess hänt 
på det området på vår kontinent. 

Globalt sett har odlingen av GM-grödor  
utvecklats snabbt. I fjol översteg arealen 

100 miljoner hektar. Herbicidresistenta soja-
bönor och raps upptar de största arealerna. 
Majs och bomull, som är motståndskraftiga 
mot vissa skadeinsekter, har också ökat kraf-
tigt. USA, Argentina, Brasilien och Kanada är 
de stora producenterna av genmodifierade 
produkter. 

Genmodifieringen innebär, att man med  
genteknologiska metoder överför gener, 

alltså arvsmassa, från en organism till en an-
nan. I traditionell växtförädling inför man nya 
egenskaper via korsning, som är möjlig en-
dast mellan närbesläktade arter. Med modern 
bioteknologi kan man inom vissa ramar tillföra 
arvsmassan gener från källor utanför den 
egna arten. Växtförädlingen blir både snab-
bare och mångsidigare.

Den första kommersiella GM-egenskap,  
som lanserades i sockerbetan, var her-

bicidresistens mot glyfosat och glufosina-
tammonium. Den förstnämnda genen hade 
tagits fram av Monsanto och därför talar man 
om Roundup Ready -sorter. Man trodde, att 
de skulle utnyttjas snabbt åtminstone på den 
amerikanska marknaden, där konsumenterna 
redan hade accepterat GMO-majs och -soja. 

Nu kommer GM-betorna i 
USA

Så blev inte fallet, men nu är det aktuellt.  
Vid sockerkonferensen i Salt Lake City, 

som jag besökte i början av mars, gav man 
offentlighet åt sina visioner för de närmaste 
åren. År 2006 hade man en liten provodling av 
Roundup Ready -betor i praktisk skala och in-
kommande sommar går man ut kommersiellt 
inom ett odlingsdistrikt i Wyoming. Följande 
år kommer fyra andra betsockerföretag med. 
Man tror, att utvecklingen löper vidare i explo-
siv takt. Vissa bedömare anser, att marknads-
andelen för GM-sorter skulle överstiga 90 % 
redan år 2010. Man tar alltså ett snabbt steg 
in i en ny teknologi, som gör odlingen enklare 
och billigare. Samtidigt öppnas möjligheterna 
för att i fortsättningen införa nya, intressanta 
egenskaper i sockerbetorna.  

Hur blir det i Europa, som traditionellt har  
haft en konservativ och restriktiv inställ-

ning till genmodifieringen? Den frågan kan 
jag inte besvara, det dröjer säkert ett tag 
innan vi kan ta samma steg man nu gjort på 
andra sidan Atlanten. I Sydeuropa odlas det 
redan GM-majs på några hundratusen hektar, 
så principiellt är det alltså möjligt. Men det är 
svårt att uppskatta, när marknaden är mogen 
att acceptera sådant socker, där man tilläm-
pat genmodifiering i odlingen, trots att sockret 
inte innehållet några som helst GM-substan-
ser.  För att hänga med i utvecklingen och 
bevara konkurrenskraften måste man också i 
Europa utnyttja den nyaste vetenskapliga tek-
niken utan att dröja alltför länge. 

  28.3.2007 Nils Lindroos  
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Resultatet av intresse-
förfrågan
Odlarintresseförfrågningarna 
gjordes i januari och resulta-
ten blev färdiga i mitten av 
februari. Förfrågan skicka-
des till alla 2 190 odlare, som 
2006 hade leveransrätt. De 
viktigaste resultaten av för-
frågan presenteras per od-
lingsområde i nedanstående 
tabell.

I tabellen presenteras resul-
taten på två sätt, som antal 
odlare och summan av varje 
odlares polsockermängder i 
ton. Totalt 1 574 odlare med-
delade att de fortsätter od-
lingen under inkommande 
säsong, vilket utgör 72 % av 
totala antalet odlare.  280 od-
lare (13 %) upphör med sock-
erbetsodlingen och 336 od-
lare (15 %) håller ett mellanår. 
När man analyserar siffrorna 
utgående från polsockerton-
nen, fortsätter 80 %, 9 % slu-
tar och 11 % håller mellanår.

Odlingsintresse och 
odlingskontrakt 2007

Matti Kukkola, Sucros Ab

De regionala skillnaderna 
och förändringarna är be-
tydande. När nästan 80 % 
fortsätter inom fabrikens 
närområde så är siffran bara 
40 % för områden som ligger 
längre bort. Sålunda sker det 
under inkommande sommar 
en betydande förskjutning 
mot fabriken i Säkylä.

Allt som allt 1 270 odlare ville 
ha sin andel av de frigjorda 
produktionsmängderna, det 
var dock bara 1 165 som en-
ligt villkoren i branschavtalet 
var berättigade därtill (med-
eltalet för de två senaste 
årens leveransprocenter över 
98 %) När det fanns ungefär 
18 000 ton frigjorda kvoter så 
betydde det i medeltal drygt 
28 % ökning för dem som 
ville öka och hade rätt därtill. 
Av detta är 12 % bestående 
och ungefär 16 % s.k. ”lån”. 
Utgående från dessa siffror 
har man gjort erbjudande om 
odlingskontrakt.

Allt som allt visade intresse-
förfrågningen att man säkert 
hittar odlare för att fylla den 
lägre 90 000 ton stora vit-
sockerkvoten.

Odlingskontrakten år 
2007
Odlingskontraktpappren 
postades till odlarna sista 
veckan i februari och svaren 
inväntas till 9 mars. När detta 
skrivs finns ännu inga uppgif-
ter om den slutliga odlingssi-
tuationen. Utskick-ningen av 
kontrakten måste uppskjutas 
ungefär en vecka eftersom vi 
väntade beslut om bortdrag-
ning av socker från markna-
den, vilket sedan kom den 
22 februari. På så sätt kunde 
man beakta den 3,24 % -iga 
minskningen redan i kon-
traktserbjudandet.

Naturligtvis har odlarna varit 
missnöjda med de erbjudna 
arealerna. Strukturarrang-
emangen tog 38 % av varje 

f
fortsätter på sida 38
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Stödets storlek
Diversifieringsstöd beviljas i 
proportion till kvoterna, som 
ifrågavarande medlems-
lands sockerbetsodlare av-
står ifrån. För Finlands del 
gäller det kvotavlåtelsen 
marknadsåret 2007/2008.  
Den totala mängden stöd för 
medlemsstaterna är 109,50 
euro per under marknadsfö-
ringsåret 2007/2008 avlåten 
sockerkvot. Finlands sock-
erkvot är 146 087 ton och av 
det avlåtes 56 087 ton. Den 
summa som finns att tillgå är 
kalkylmässigt högst 6,14 milj. 
euro (56 087*109,5 = 614 
1526 euro). Kommissionen 

bekräftar penningsumman 
för stödet inom mars månad 
(31.3. 2007).

Strukturomvandlings-
programmet
Medlemsstaterna måste göra 
upp ett nationellt program för 
strukturomvandling, där man 
ger detaljerad information 
om vilka omstrukturerings-
åtgärder som skall vidtas 
på ifrågavarande områden. 
Medlemsstaten måste med-
dela kommissionen om sitt 
nationella strukturomvand-
lingsprogram senast 30 sep-
tember 2007 och ange de 
åtgärder, som förverkligas 

inom ramen för det av kom-
missionen fastställda diversi-
fieringsstödet.

Diversifieringsåtgärderna 
måste vara i linje med ett eller 
flere av landsbygdsprogram-
met för finska fastlandet axel 
1 (förbättrande av jord- och 
skogsbrukets konkurrens-
kraft) eller axel 3 (landsbyg-
dens livskvalitet och diver-
sifiering av landsbygdens 
näringsliv) föreslagna åtgär-
der. Finland måste därtill slå 
fast de principer med vilka 
man skiljer på åtgärderna 
via diversifieringsstödet och 
stöd som kan beviljas genom 

Sockerbranschens 
interremistiska system för 

diversifieringsstöd enligt struk-
turomvandlingsprogrammet

Överinspektör Markku Alm, Jord- och skogsbruksministeriet

Enligt sockerbranschens interremistiska strukturomvandlingssystem i EU 
kan medlemsstaterna ge en viss del av strukturomvandlingspengarna för 

att utveckla alternativ till sockerbetsodling och sockerproduktion på områ-
den, som berörs av strukturomvandlingen.

EU-kommissionen godkänner dessa åtgärder som en del av ett av Finland 
uppgjort och till kommissionen levererat nationellt strukturomvandlings-

program. De planerade åtgärderna kan vara av samma typ som vissa av Eu-
ropeiska landsbygdsfonden (EMR) stödda åtgärder i landsbygdsprogram-
met för finska fastlandet enligt axel 1 och 3 eller åtgärder som är i enlighet 

med gemenskapens lagstiftning om statsstöd. 
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landsbygdsprogram för fin-
ska fastlandet.

Diversifieringsåtgärder, som 
avviker från åtgärder som 
finns i axel 1 och 3, kan bevil-
jas stöd under förutsättning 
att de lämpar sig på den ge-
mensamma marknaden (en-
ligt principerna i EU:s grund-
fördrag, artikel 87 moment 
3) och att de fyller kraven 
på stödintensitet och stödd-
uglighet i enlighet med lant-
bruksbranschens om stats-
stöd givna och av kommis-
sionen fastslagna riktlinjer.

Medlemsländerna får inte en-
ligt huvudregeln bevilja natio-
nellt stöd till diversifieringsåt-
gärder. Ifall de i landsbygds-
förordningen (1698/2005) an-
givna maximala mängderna 
dock tillåter att diversifierings-
stöd beviljas 100 procent 
(t.ex. vissa utbildningsåtgär-
der), så måste ifrågavarande 
medlemsstat dock delta i de 
stöddugliga utgifterna med 
minst 20 procent.

Innehållet i struktur-
omvandlingsprogrammet:
a) Sammandrag av de vik-
tigaste målsättningarna, åt-
gärderna, verksamheterna, 
kostnaderna, finansieringen 
och tidtabeller för varje om-
råde.
b) Beskrivning av ifråga-
varande områden samt en 
analys av de problem som 
omstruktureringen av sock-
erbranschen medför.
c) en utredning av målsätt-
ningar eller planer där man 
visar att de är i linje med de 
stöddugliga strukturomvand-
lingsplanerna och de på ifrå-

gavarande område förverk-
ligade landsbygdsutveck-
lingsplanerna och övriga av 
gemenskapens olika fonder 
förverkligade eller planerade 
åtgärder.
d) tidtabell och motivering 
för alla planerade åtgärder 
som tillämpats för att särskilja 
liknande åtgärder, som man 
tänker finansiera med medel 
från övriga fonder som ge-
menskapen har.
e) finansieringsplan, där man 
specificerar alla kostnader 
enligt åtgärd samt planerad 
betalningstidtabell.

De i det nationella strukturom-
vandlingsprogrammet pre-
senterade åtgärderna skall 
förverkligas senast 30 sep-
tember 2010.

Betalning av stöd
Medlemsstaten måste be-
tala diversifieringsstöd två 
gånger per år, i mars och 
september, på basen av i 
verkligheten förverkligade, 
dokumenterade och gran-
skade stödberättigade utgif-
ter inom tillåtna gränser. Den 
första betalningen kan ske i 
september 2007. Diversifie-
ringsstödet kan betalas i sin 
helhet senast 30 september, 
2011.

Åtgärder inom strukturom-
vandlingsprogrammets di-
versifieringsstöd kan vara 
av till exempel följande 
slag:

ÅTGÄRDER I ENLIGHET 
MED LANDSBYGDSPRO-
GRAMMET FÖR FINSKA 
FASTLANDET AXEL 1 (för-
ordning 1698/2005).

1.1 Yrkesutbildning och in-
formation
Genom dessa åtgärder för-
bättras lantbruks-, skogs-, 
livsmedels- och träbran-
schens utvecklingsförut-
sättningar genom att höja 
kunnandet hos företagarna, 
öka kännedomen om de allt 
strängare kraven på lantbruk 
och uppdatera kunskapsni-
vån i det egna företagandet. 
Målsättningen med åtgärder-
na är att med hjälp av kom-
munikationsmedel underlätta 
överförandet av vetenskaplig 
information, innovationer och 
övrigt kunnande till ovan-
nämnda aktörer samt att be-
främja strukturomvandlingen 
inom primärproduktionen 
genom bl.a. generationsväx-
lingar och informationskam-
panjer kring utvecklandet av 
gårdstrukturerna.

Åtgärdernas syftemål är att 
öka kunnandet hos mottagar-
na vad gäller informations-
teknologi, företagsledning, 
marknadsföring, ekonomi 
och produktion samt att för-
bättra jord- och skogsbrukets 
konkurrensförmåga.

Med åtgärderna underlättar 
man för företagaren att ändra 
produktionsinriktning t.ex. till 
naturenlig odling eller bioen-
ergi.

Åtgärderna stöder jord- och 
skogsbrukets målsättningar 
för miljöförbättringar samt 
djurens välbefinnande och 
beaktande av arbetsskydd 
och hygien- och djurskydds-
mässiga krav. De åtgärder 
som finansieras ökar beak-
tandet av miljöbesparande 
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verksamhetsmodeller i lant-
bruket och skogsskötseln.

Utbildningen är kortvarig och 
den kan förverkligas sam-
manhängande eller i olika 
perioder och genom att till 
lämpliga delar använda sig 
av distansundervisning, nät-
undervisning och övriga flex-
ibla undervisningsmetoder.

Centrala aktörer när det gäl-
ler att sprida ny kunskap och 
innovationer är utvecklings-
organisationer och forsk-
ningsinstitutioner och projekt 
som genomförs i nära sam-
arbete med dem och vars 
målsättning är att producera 
mervärde för deltagarna och 
sprida det direkt eller genom 
regionala projekt.

Exempel på åtgärder som 
kan stödas:
• Skolning och preparation 
av företagare inom lantbruk-, 
trä- och naturproduktbran-
schen för att förbättra kun-
skaperna i företagsledning 
och produktionsteknik.
• Skolning i miljökunskap och 
djurens välbefinnande.
• Information och prepara-
tion kring lantbrukets gene-
rationsväxling.
• Kunskapsprojekt där man 
sprider centralt producerad 
kunskap om nya produk-
tionsmetoder för praktisk 
tillämpning (t.ex. produk-
tionsmetoder för bioenergi, 
beräkningsmodeller för vär-
meföretagande, energibe-
sparingsmetoder osv.)
•  Informationskampanjer 
för att sprida bl.a. den ny-
aste kunskapen om jord- och 
skogsbrukets utveckling, ge-

nerationsväxling och struk-
turutveckling av ägorna.
• Befrämjande av skogsför-
bättringsarbeten och infor-
mation kring dem.

Utbildningsarrangörer:
Expert-, rådgivnings, utbild-
nings- och övriga organi-
sationer, som har tillräckligt 
kunnande inom skolning.

1.2 Värdeökning av jord- 
och skogsbruksprodukter
Målsättning för åtgärderna är 
att förbättra hela livsmedels-
kedjans kvalitet och konkur-
rensförmåga samt bevara 
och skapa nya arbetsplatser 
på landsbygden och öka 
jord- och skogsbruksproduk-
ternas förädlingsvärde och 
marknadstillträde. Åtgärds-
programmet kan också inne-
hålla energiproduktion och 
småskalig träförädling samt 
naturprodukter som räknas 
som lantbruksprodukter.

Med åtgärderna eftersträvar 
man att öka lönsamheten för 
lantbruksprodukterna genom 
att höja förädlingsgraden och 
effektivera små och medel-
stora förädlingsföretags kon-
kurrensförmåga bl.a. genom 
att skräddarsy produkter ur 
marknadens behov och ge-
nom att öppna nya markna-
der för dem.

Till åtgärder för att höja livs-
medelshushållningens posi-
tiva miljöpåverkan hör lokalt 
förädlande av nonfood lant-
bruksprodukter till t.ex. bio-
bränsle samt befrämjande 
av värmeföretagande som 
grundar sig på bioenergi.

För skogsbrukets del stöds 
åtgärder, som syftar till att 
förbättra och underlätta grun-
dandet av mikroföretag, som 
förädlar trä till värme och an-
nan energi samt investering-
ar och åtgärder som förbätt-
rar företagsutvecklingen och 
marknadstillträdet.

Exempel på projekt:
• Investeringar och utveck-
lingskostnader för mejerier, 
slakterier, lokala kvarnar och 
livsmedelsförädlingsprojekt 
på gårdsnivå.
• Utvecklandet av insamling 
av vilda bär, svamp och öv-
riga naturprodukter.
• Företagsvisa produktut-
vecklings/teknologiprojekt 
när det gäller variationer på 
redan nu befintliga produk-
ter.
• Investerings- och utveck-
lingskostnader för företag 
som tillverkar pellets (trä-, 
gräs-, m.m.)
• Utvecklings- och investe-
ringskostnader för mikroföre-
tag, som tillverkar produkter 
av trä.

Stödet för dessa åtgärder är 
desamma som stödformer-
na enligt axel tre i nedanstå-
ende text.

ÅTGÄRDER I ENLIGHET 
MED LANDSBYGDSPRO-
GRAMMETS FÖR FINSKA 
FASTLANDET AXEL 3 (för-
ordning 1698/2005).

2.1. Investeringsstöd för fö-
retagande
Stödmottagare kan vara ett 
lantbruk, ett mikroföretag på 
landsbygden, en person som 
företagsidkare (till exempel 
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firma), öppet bolag, kom-
manditbolag, aktiebolag, an-
delslag.

Investeringsstöd kan beviljas 
för mikroföretags anskaffning 
av maskiner och utrustning 
samt byggande när verk-
samheten påbörjas eller vä-
sentligt utvidgas.
Stödform: understöd.

Maximal stödnivå
Statens stödkarta, 1 stödom-
råde 35 %
Statens stödkarta, 2 stödom-
råde 25 %
Statens stödkarta, 3 stödom-
råde 20 %

Man planerar att ge stödet 
som ett s.k. de minimis -stöd. 
De minimis -stödet kan vara 
maximalt 200 000 euro per 
stödmottagare under tre 
skatteår.

2.2 Utvecklingsstöd för 
företagsverksamhet
Utvecklingsstödet kan bevil-
jas enligt en plan som stöd-
ansökaren uppgör för ett be-
gränsat utvecklingsprojekt. 
Stödet kan beviljas för åtgär-
der som förbättrar produkter-
na och produktionsmetoder-
na eller företagsledar- och 
marknadsföringskunnandet. 
Stöd kan även ges för att ut-
reda grundläggnings- eller 
verksamhetsförutsättning-
arna.
Stödform: understöd.

Stödnivå
Stödet kan vara högst 50 % 
av de stöddugliga kostna-
derna. Man planerar att ge 
stödet som de minimis -stöd.

2.3 Startstöd för före-
tagande
Förutsättningar för beviljande 
av startstöd:
När man börjar företagsverk-
samhet kan stöd beviljas 
för de första (1–2) avlönade 
anställda på summan av de 
löner som är underkastade 
förskottsuppbörd och de 
indirekta arbetskraftskost-
naderna. Man anser att de 
indirekta arbetskraftskostna-
derna är som mest 25 % av 
ovannämnda löner.
Stödform: understöd

Stödnivå
Stöd kan beviljas högst 45 % 
av de stöddugliga lönekost-
naderna. Man planerar att 
bevilja stödet som de mini-
mis -stöd. För företagarens 
beräknade lön kan dock inte 
stöd beviljas.

Stödets längd: högst två år.

De vita områdena på kartan motsvarar stödområde 3.

8  -  Betfältet 2/2007
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I denna artikel analyseras lön-
samheten för tre olika kalkkva-
liteter, kalkstensmjöl, filterkalk 
och silikatkalk. Som utgångs-
punkt för lönsamhetsberäk-
ningen har man tagit ett typisk 
finländskt sockerbetsfält som 
skulle behöva kalkas och vars 
pH är 6,3, alltså samma stor-
leksklass som sockerbetsfäl-
ten i medeltal i Finland.

Med hjälp av grundkalkning 
kalkar man den virtuella 
åkern till målnivån (pH 7). 
Till det behövs 17,5 ton/ha 
kalkstensmjöl, 22,75 ton/ha 
filterkalk och 28,0 ton/ha sili-
katkalk. Att bruksmängderna 
skiljer sig från varandra beror 
på att de olika kalksorterna 
har olika neutraliseringsför-
måga – ju mindre mängd 

Lönar sig kalkning av 
sockerbetslanden med 
”reformerade priser”?

Matti Erjala, CfS

desto bättre neutraliserings-
förmåga.

Med underhållskalkning hål-
ler man den i fråga varande 
åkerns pH på målnivån (pH 
7,0). Underhållskalkning görs 
vart femte år och då använ-
der man 2 ton kalkstensmjöl, 
2,6 ton filterkalk och 3,2 ton 
silikatkalk per hektar.

Man har tagit 2007–2026 
som referensperiod. Grund-
kalkningen görs på våren 
2007 och underhållskalk-
ningar görs åren 2012, 2017 
och 2022. Under gransk-
ningsperioden odlar man på 
ifrågavarande skifte enbart 
sockerbetor. Det förorsakar 
naturligtvis inexakthet i lön-
samhetsberäkningarna men 

det torde inte ha så stor be-
tydelse för växtföljdsväxterna 
drar nästan utan undantag 
nytta av kalkningen.

Kalkning lönar sig endast när 
den förbättrar odlarens eko-
nomiska situation. Kalkning-
en måste höja åkerns skör-
debildningsförmåga för att 
det skall vara möjligt. I figur 1 
presenteras sambandet mel-
lan sockerbetsskörd och pH. 
Linjens stigning är i samma 
storleksklass som den man 
fått när man gjort omfattande 
utredningar på några odlares 
åkrar.

I lönsamhetsberäkningarna 
beaktades den skördeökning 
som pH gav upphov till och 
det penningmässiga värdet 

Svaret är mycket enkelt. Ja det lönar sig!

Det är dock inte numera lika lönsamt att kalka sockerbetslanden som 
före reformen.

Man får dock lätt 5 procent ränta på pengarna som man satt på kalkning, 
vilket betyder att de pengar som satsats på kalkning fördubblas på 15 år.

Förutom 5 procent ränta på ränta kan man även på intäktssidan räkna 
med en höjande effekt på åkerpriset. Egendomen ökar i värde och åkern 

är i bättre skick när den ges vidare till nästa generation.
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beräknades så att man som 
pris använde sockerbets-
priset 2009 (reformpriset) 
och sockerhalten sattes till 
16,9 %, ett typiskt medelvär-
de i finländska förhållanden.

I lönsamhetsberäkningarna 
användes ett ”kalkpris” som 
innehöll kalken, frakten och 
spridningen:

Kalkstensmjöl 37,10–37,27 
€/ton (0–80 km)
Filterkalk 11,67–15,36 €/ton 
(0–200 km)
Silikatkalk 9,8–18,36 €/ton 
(0–200 km)

Det finns så många leverans-
platser för kalkstensmjöl på 
sockerbetsodlingsområdet 
att prisgaffeln blir rätt liten, 
med andra ord får socker-
betsodlare kalk till ovan-
nämnda priser. För filterkalk 
och silikatkalk finns det bara 
en leveransplats varför frak-
ten gör att prisgaffeln växer.

Lönsamheten för de olika 
kalkslagen beräknades med 
ränta på ränta -formeln i sko-
lans matematikbok (K. Väi-
sälä år 1964):

a*xn=c, där 

a= kapital bundet i grundkalkning-
en år 2007
x=ränta på ränta -faktorn, x:s värde 
i formeln 100*x-100=ränta på ränta 
-procenten
n= antal år (i detta sammanhang 
19 år) 
c= det kapital som samlats på 
”kistbottnen” år 2026 (kalknings-
kostnaderna avdragna).

Lönsamhet
I figur 2 presenteras den ku-
mulativa avkastningen under 
granskningsperioden (år 
2007–2026) med två olika 
sockerbetspriser, 54,57 €/
ton (pris före reformen) och 
29,91 €/ton (reformpris). Fi-
guren visar att kalkning var 
en mycket lönande investe-

ring före reformen. Utgifterna 
för kalkningen kunde amor-
teras på 1–3 år varefter det 
började samlas pengar på 
kistbottnen. Med ”reformpri-
ser” betalar man bort kalk-
ningskostnaderna på 4–7 år 
varefter de börjar avkasta 
vinst.

I figur 3 presenteras de olika 
kalkslagens ränta på ränta-
% beroende på transportav-
stånden och med reformpri-
ser. Utgående från bilden är 
det fortfarande lönsamt att 
använda alla kalkslag. Kalk-
stensmjölets relativa lönsam-
het förbättras ju längre bort 
odlingen är från filter- och si-
likatkalkens leveransplatser. 
Silikat- och filterkalkens ränta 
på ränta-% är anmärknings-
värt höga. I följande presen-
teras några ränta på ränta-% 
och dubbleringstider för ka-
pitalet:

8,5 %  9 år
7,5 % 10 år
6,5 % 11 år
5,5 % 13 år
4,5 % 16 år

Ränta på ränta avgör inte en-
samt kalkningens lönsamhet. 
Trots att ränta på räntan är 
nära 1, så kan man anse det 
lönsamt ifall markens värde-
stegring höjer markens för-
säljningspris, med andra ord 
att egendomen växer.

Figur 1. pH:s inverkan på skörden (9 försök, 02-06)
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1. Rotskörd kg/ha = 17975 + 3930*pH (Ytterst signifikant beroende)
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2. Sockerskörd kg/ha = 3282 + 633 * pH (Ytterst signifikant beroende)

2.

6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1
pH

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108
Relativtal

3. Krist.sock.skörd kg/ha = 2601 + 544 * pH (Ytterst signifikant beroende)
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Figur 2. Kalkningens kumulativa inverkan på inkomsterna
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3. Kalkstensmjöl 17.5 t/ha år 2007 (pris före reformen)
4. Silikatkalk 28 t/ha år 2007 (pris före reformen)
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Figur 3. Olika kalkslagens räntä på ränta
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Ifall vårbruksmaskinerna ännu 
är utan service så är det dags 
att göra den nu. Alla kommer 
ihåg att byta olja i traktorn men 
även arbetsmaskinerna be-
höver oljebyte. T.ex. oljenivån 
i fräsen måste kontrolleras och 
oljan bytas med jämna mel-
lanrum. I vårt klimat i Finland 
bildas kondens i oljebehållar-
na och det gör att maskinerna 
rostar. Även för den skull lö-
nar det sig att byta olja med 
jämna mellanrum. Likaså bör 
utslitna glidlager bytas innan 
de är helt uppslitna.

Pinnar och bett
Pinnar och bett på bearbet-
ningsmaskinerna skall vid 
behov vändas eller förnyas. 
Med olika långa harv- el-
ler fräspinnar får man inte 
en jämn såbotten. T.ex. på 
en fräs byter man alla pin-
nar på en gång och ifall en 
pinne brister måste den nya 
pinnen justeras så att den är 
lika lång som den bredvid. 

Samma gäller även harvar. 
Den pinne som är framför 

Förberedelser inför sådden
Matti Hento, Sucros Ab

gödselbillen måste gå minst 
en centimeter nedanom bil-
len så att billen inte slits. 
Tumes pinnar är av flatjärn 
och har flere hål för djupin-
ställningen. Hos Juko är den 
rund och kan regleras steg-
löst. Ifall gödselbillarna har 
slitits baktill och blivit tunna 
och böjt sig inåt, förnyas hela 
nedre delen genom att svet-
sa på en ny del. De intryckta 

billsidorna stockar lätt hela 
matningsröret. Även belägg-
ning på utmatningsvalsarna 
förorsakar ojämnhet i utmat-
ningen, likaså slitna räfflor. 
Ofta räcker det att man tvät-
tar med trycktvätt. Mycket 
slitna delar förnyas.

Alla inställningsmekanismer 
skall ställas in från sitt ena yt-
tersta läge till sitt andra samt 

Sådden närmar sig trots att det ännu är full vinter och sportlovet pågår 
när detta skrivs. Ännu finns det tid att göra de sista förberedelserna 

så att sådden lyckas. Förnödenheterna har redan skaffats. Gödseln är 
köpt och frön och bekämpningsmedlen beställda, kanske de redan har 
hämtats hem till gårdarna. Det lönar sig att ta fram det överåriga fröet, 
som lagrats torrt och i jämn temperatur, så att det säkert blir använt. 

Det lönar sig att påbörja sådden med det överåriga utsädet.

Med kedja är det lätt att följa markörens spår.
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tvättas och oljas in. Då är det 
lätt att justera under använd-
ningen och det blir gjort.

Såenheter
Såenheterna skall lagras 
så att välthjulets gummi inte 
plattas till. Söndriga gum-
min lönar det sig att byta före 
sådden för de samlar jord i 
sig och hålls inte rena. Mot-
hjulets gummi är nuförtiden 
av bättre kvalitet än förr men 
de måste dock bytas ifall det 
blir spår i dem.

En sliten bill är bred och rund 
och trycks inte ner i marken 
i alla förhållanden. Hos en i 
skick varande bill bildar bott-

Man skall aldrig gå under hängande last!

nen och framkanten en skarp 
vinkel som skär en skåra åt 
billen. Tvärsnittet på en bra 
bill är ett djupt V.

Det gäller att vara noggrann 
när man smörjer Tumes 
såenheter. Ett tryck med va-
selinpressen per dag i varje 
nippel räcker, mera är till 
skada, hjulet behöver ett par 
tryck. Kedjorna oljas. De får 
inte vara för spända för det 
ökar motståndet. En såen-
het som är i skick snurrar lätt 
med handkraft.

Gödselbillens plats är 6 cm 
bredvid såbillen och rätt djup 
är 2–3 cm djupare än fröet.

Fröavstånd
Nu i Esa-såtider lönar det sig 
att fundera på fröavståndet, 
kanske det kunde förlängas 
ifall man använder normalt 
radavstånd. Detta förutsät-
ter naturligtvis en lyckad så-
beredning. På styvare jordar 
försvarar 18 cm och på lätta-
re jordar 21 cm sin plats. Ett 
glesare bestånd ger större 
sockerbetor med lägre jord-
halt.

När man hanterar gödsel lö-
nar det sig att använda en-
dast godkända truckgafflar 
eller storsäcklyftare. Några 
hemgjorda lösningar lönar 
det sig inte att försöka sig på. 
Den egna säkerheten skall 
alltid komma först. Man skall 
aldrig gå under hängande 
last.

Även växtskyddssprutan 
skall tas ur vinterlagret i god 
tid innan sådden och den 
skall servas. n
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Naturförhållanden såsom 
störtregn, hagelskurar, över-
svämningar och frostskador 
berättigar till kostnadsfritt 
utsäde för omsådd. Det lö-
nar sig att så om ifall det inte 
finns friska plantor på två me-
ter eller 20 st/10 m och den 
förstörda arealen är större än 
ett par ar. Å andra sidan re-
parerar sig i allmänhet dålig 
groning på grund av torka 
när regnen kommer.

Skadedjur
Skador förorsakade av blad-
loppor, stinkflyn och nema-
toder beror på sätt och vis på 
odlingen och det är i allmän-
het inte lätt att i sådana fall 
få frö av Sucros för omsådd. 
Luckor på grund av felsådd 
och dålig groning är naturligt-
vis på odlarens ansvar. Efter-
som fröets och arbetets vär-
de vid omsådd är t.o.m. 250 
€/ha så skall den omsådda 
arealen ge över 8 000 kg/ha 
mera betor än den areal man 
lämnar. Under ovan nämnda 
omständigheter är det nog 
många som börjar fundera 

på omsådd först när det finns 
under 15 plantor per 10 m.

Regn
Ett häftigt regn genast efter 
sådden kan förhindra fröet 
att gro. Frön som begravts 
djupt orkar inte komma upp 
djupare ifrån än 4–5 cm. Så-
dana områden skall helt klart 
förnyas. Marken bearbetas 
på nytt och man strävar till att 
blanda gödselsträngen möjli-
gast väl. En eventuell skorpa 
skall brytas med skorpbry-
tarhjul genast när marken 
bär traktorn. Denna åtgärd är 
klart billigare än omsådd.

Frost
När frosten skadar plantbe-
ståndet är skadorna i allmän-
het ojämnt fördelade och svå-
rare att bedöma och förnya. 
Ibland klarar sockerbetan  
-9 oC en kort stund ifall det va-
rit lite frost föregående natt. Å 
andra sidan kan plantor, som 
kommit upp under en värme-
bölja gå under redan med 5 
grader köld. Ogräsbesprut-
ning en dag före eller en dag 

efter frost kan göra plantorna 
känsliga för frostskador. Vält-
ning i samband med sådden 
kan hjälpa till att klara frosten 
men hackning gör plantorna 
känsliga mot frost. Man har 
kunnat konstatera att mar-
kens kalium- och natriumvär-
den inverkar på plantornas 
saltkoncentration och sålun-
da även på frosthärdigheten. 
Jordarten och markfuktighe-
ten, kapillariteten, har stor in-
verkan på frosthärdigheten. 
Ibland kan frosten vara så 
skarp, utan att döda, att hjärt-
bladen blir mörka och hela 
plantan ser döende ut men 
tillväxtpunkten blir vid liv och 
plantan repar sig snabbt. Ib-
land är frosten dock så hård 
att till och med plantor, som 
ännu ligger under markytan 
dör.

Rotbrand och nematod gör 
också plantorna mera utsatta 
för frostskador. Ibland kan 
man förutspå frost som slår 
till på torra sandkullar och/el-
ler låga och torra mulljordar, 
ibland kommer vindfros-

OMSÅDD
– när är det nödvändigt och vad 

lönar det sig att göra
Heikki Väisänen, Sucros Ab

Enligt branschavtalet reserverar Sucros för omsådd högst 250 
enheter frö av fritt sortval, som utan kostnad kan användas vid 
omsådd förorsakad av naturförhållanden. Det är Sucros kon-

sulent som besluter om behovet.
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ten oregelbundet kilformigt 
oberoende av jordart och 
fuktförhållanden. Av ovan-
nämnda orsaker är det skäl 
att gå igenom hela skiftet och 
räkna plantorna här och där, 
annars kan man göra oöver-
lagda beslut. Det finns exem-
pel där odlaren sått om hela 
arealen men senare på som-
maren konstaterat att största 
delen av fältet har alltför tätt 
med plantor och sedan med 
hackning eller gallring försökt 
ta bort plantorna från omsåd-
den. Ett skadat bestånd kan 
lämnas utan omsådd ifall 
man inte behöver vara rädd 
för problemogräs. Frosten 
gör mest skada i torra för-
hållanden och då är det skäl 
att förbereda sig på att det 
kan vara svårt att få det om-
sådda fröet att gro. Å andra 
sidan kan de friska plantorna 
som blev kvar (minst 30 000–
40 000 st) växa sig så stora 
att de inte ryms in i upptaga-
ren eller så föses de åt sidan 

vid blastningen och ger upp-
hov till stora skördeförluster.

Sådd
I delvis förstörda bestånd 
görs omsådden i radgöds-
lade sådder som direktsådd 
exakt följande de gamla så-
spåren. En gammal såram 
med såenheter skulle vara 
det lättaste och smidigaste 
sättet för detta. Det är bra 
att ta bort gödselbillar och 
ribbvält från kombimaskinen 
men ifall det är fråga om små 
arealer får man ett tillräckligt 
bra resultat genom att luta 
maskinen bakåt. De plantor 
som undkommit frostskador 
håller överraskande bra så-
billens behandling. Erfaren-
heter har visat att t.o.m. 80 % 
av de lite tillstötta plantorna 
klarar sig. Man skulle inte få 
avvika mera än tre centime-
ter från den gamla såraden, 
för det stör överraskande 
mycket hackningen och spe-
ciellt upptagningen. Såraden 

skulle inte heller få komma 
så mycket åt sidan därför att 
gödselkoncentrationen för-
hindrar fröet att gro direkt på 
radgödslingsraden.

Ogräs
Ogräsbekämpningen är ett 
problem vid omsådden där 
man sår direkt på raden. 
Ogräsen hinner bli stora inn-
an de små plantorna hinner 
upp till ytan. Då behövs det 
små preparatmängder och 
många upprepade besprut-
ningar så att plantorna inte 
skadas men att man ändå får 
tillräckligt bra effekt på ogrä-
sen. I år är det ännu tillåtet 
att använda Reglone vid om-
sådd före plantorna kommit 
upp, då förstörs all grön växt-
lighet, samtidigt dör dock 
också alla sockerbetsplantor 
som blivit kvar.

Sockerbetor som såtts i för-
sök i slutet av maj har gett 
en skörd på 40 000 kg/ha så 
man skall inte vara rädd för 
omsådd även vid en sen tid-
punkt. Enda problem enligt 
min mening är de nematod-
smittade fälten, som det up-
penbarligen inte lönar sig så 
om. Nematoder kan förhindra 
omsådden att utvecklas helt 
och hållet trots att plantorna 
från den tidiga sådden skulle 
växa normalt.n

Omsådd med nematodtolerant sort på nematodsmittat 
område sommaren 2006. Till höger från den vita pinnen 
nytt betfält, där man har inte hittat nematoder. Man har inte 
vågat bespruta ogräsen p.g.a. att plantorna var små och i 
dåligt skick. 
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Lagstiftningen om växt-
skyddsmedel har tidigare 
varit splittrad, varför man an-
såg det nödvändigt att skapa 
en särskild växtskyddslag. 
Lagen har länge varit under 
beredning och den ersätter 
lagen om bekämpningsme-
del från 1969. Republikens 
president stadsfäste lagen 
22.12 2006. Lagen kommer 
att kompletteras med en för-
ordning från jord- och skogs-
bruksministeriet, den är som 
bäst under beredning.

Lagen berör tillverkning, re-
gistrering, import, lagring, 
handel och användning i hela 
dess omfattning. Odlaren be-
rörs närmast som användare 
och av bokföringsplikten. 
Lagen hittar man på Eviras 
hemsidor under adressen 
www.evira.fi Växtproduktion 
och foder => Bekämpnings-
medel => Lagstiftning => 
Central lagstiftning – växt-
skyddsmedel (Lag om växt-
skyddsmedel 1259/2006). 
Växtskyddsmedelslagen be-
rör alla odlare.

Miljöstödet och de komplet-
terande villkoren förutsätter 
bokföring av användningen 
av växtskyddsmedel. Den 
nya lagen förpliktar även de 
odlare, som inte lyfter miljö-
stöd att bokföra de bekämp-
ningsmedel han använder. 
Bokföringen skall sparas i 
fem år efter bruksåret. Över-
vakningsmyndigheterna har 
rätt att granska bokföringen, 
utan ersättning ta prov av 
växtskyddsmedel och de 
produkter som behandlats, 
av marken och av vatten. 
Gårdens gamla bekämp-
ningsmedel, vars försälj-
ningstillstånd gått ut, lönar 
det sig att förstöra som pro-
blemavfall. Ifall granskaren 
hittar sådan på gården skall 
han anmäla därom till kom-
munens miljömyndighet.

Det har utkommit en ny ver-
sion av de kompletterande 
villkoren 2007. Växtskydds-
medlen har placerats inom 
samma pärm som djurfrå-
gorna. Punkt 2 behandlar 
växtskyddsmedel. Socker-

betan och potatisen nämns 
under punkten begränsning 
av upprepad behandling. 
Absolut användningsförbud 
under på varandra följande 
år gäller endast Aramo (be-
kämpningsmedel mot kvick-
rot). Targa Super 5 SC har 
benämningen ”borde und-
vikas”. Vad grundvattenom-
rådena gäller är situationen 
densamma som ifjol, till detta 
skall vi återkomma i en annan 
artikel.

Bekämpning av skade-
djur och rotbrand
Behandlingen av socker-
betsfrön är i år samma som 
tidigare år men Sucros kom-
mer att ta in en liten mängd 
(100 enheter) Bayer CropS-
ciences Poncho Beta – frö. 
Ifrågavarande frö innehåller 
bl.a. verksamma ämnet ß-
syflutrinin. Fröet är en aning 
dyrare än Gaucho- och Crui-
ser-frö men det lönar sig att 
pröva dem på kreatursgårdar 
och på gårdar där man har 
sockerbetor och spannmål i 
växtföljden. På dessa marker 

Växtskydd sommaren 2007
Liisa Eronen, CfS och Heimo Holma Sucros Ab

Senaste december fick vi en ny lag om växtskyddsmedel (1259/2006). Be-
nämningen bekämpningsmedel har avlägsnats från lagen, nu talar man om 
växtskyddsmedel. Lagen betonar användningen av växtskyddsmedel enligt 

behov i enlighet med bruksanvisningen och principen om ett balanserat 
växtskydd. Bokföringsskyldighet berör bl.a. näringsidkare, såsom entre-

prenörer och odlare, som använder växtskyddsmedel. Lagen klargör även 
praxis för övervakning samt rätts- och strafförfarande vad gäller ämnen, 

som är farliga för miljön. Ifall försäljningsstillståndet gått ut får inte prepara-
tet användas, enligt lagen är det problemavfall.
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kan marklevande skadegö-
rare glesa ut bestånden. Sor-
ten torde vara Festival.

Ogräsmedel
För bekämpning av ettåriga 
fröogräs finns samma pre-
parat som senaste år. Bayer 
CropScience marknadsför 
Betanal Progress SE, Betanal 
SE och Tramat 500 SC, alltså 
samma som ifjol. Det är bara 
Betanals SE-förkortning som 
ändrats, preparatet i sig har 
inte ändrat. Hankkija-Lant-
bruk säljer Betasana 2000 
samt Metafol 700 SC, som 
innehåller lika mycket meta-
mitron (700 g/l) som Goltix 
700 SC. Effekten är mycket 
likadan som Goltix.

Berners preparatutbud be-
står av Safari, Matrigon samt 
Powertwin, som är en bland-
ning av fenmedifam och eto-
fumesat. Även gamla starka 
fenmedifam (Medifam 320 
SC) finns ännu i Berners 
produktsortiment. Powertwin 
och Medifam kräver som till-
sats Poweroil, som man bör 
använda minst en liter per 
hektar.

Kemira GrowHow sålde ifjol 
Sockerbetsogräsmedel 101 
och 102, som är parallellpre-
parat. Sockerbetsogräsme-
del 101 innehåller fenmedi-
fam (160 g/l) och kan jäm-
föras med Betasana 2000. 
Sockerbetsogräsmedel 102 
är ett etofumesat-preparat 
och det är enligt Kemira ett 
parallellpreparat till Tramat 
500 SC.

I tabell 1–3 förkortas meta-
mitron-preparaten (Goltix, 
Goltix 700 SC, KVK-meta, 

Meta och Metafol 700 SC) 
med förkortningen MET, Be-
tanal SE, Betasana 2000 och 
Sockerbetsogräsmedel 101 
med förkortningen FEN och 
i tabell 1 etofumesat-prepa-
raten (Tramat 500 SC, Sock-
erbetsogräsmedel 102) med 
benämningen EFU.

Om beståndet har skadats 
av rotbrand, nematoder, 
sandstorm eller frost, kontak-
ta odlingskonsulenten före 
ogräsbesprutningarna. I de 
här fallen behövs det delade 
behandlingar och enligt för-

hållandena möjligen mindre 
doser.

Besprutningsprogram 
– ettåriga ogräs
Den första besprutningen av 
de ettåriga ogräsen (de s.k. 
vanliga ogräsen) görs när 
största delen av ogräsen är 
på hjärtbladsstadium. Den 
andra besprutningen görs 
7–12/14 dagar efter den för-
sta och den tredje besprut-
ningen görs när den nya 
ogräsgenerationen är på 
hjärtbladsstadiet.
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I tabell 1 finns de tankbland-
ningar, som gjorts med 
preparat med en verksam 
substans. Programmet för 
Betanal Progress SE finns i 
tabell 2 och Powertwin pro-
grammen i tabell 3. I tabell 
1–3 är de lägre doserna för 
lätta jordar och de högre för 
ler- och mulljordar. Exempel: i 
tabell 1 är bruksmängden för 
etofumesat (EFU) i den första 
besprutningen på lätta jor-
dar 0,1–0,2 liter, på ler- och 
mulljordar 0,2–0,3 liter per 
hektar. För fenmedifam är 
motsvarande bruksmängder 
på lätta jordar 1,5–2,0 liter 
och på lerjordar 2,0–2,5 liter 
per hektar.

Bruksmängderna för prepa-
raten är i allmänhet gränsvär-
den. Till exempel på lätta jor-
dar i goda förhållanden när 
luftens relativa fukt är hög, 
temperaturen ungefär 20 oC 
och ogräsen är på hjärtblads-
stadiet, kan 1,5 liter fenmedi-
fam per hektar räcka. Svalare 
och torrare förhållanden krä-
ver större mängder (FEN 2,0 
l/ha). Samma princip gäller 
även etofumesat och olja. De 
normala mängderna ligger 
”mitt i gaffeln”. Bruksmäng-
derna skall alltid anpassas 
till storleken på ogräsen – ju 
större ogräs desto mera pre-
parat.

Medifam 320 SC avviker från 
de andra medifam-prepara-
ten genom sin styrka. Man 
rekommenderar 1,0 liter per 
hektar på lätta mineraljordar i 
den första besprutningen och 
i den andra och tredje 1,2 liter 
per hektar. På ler- och mulljor-
dar behövs det 1,2 liter i den 
första besprutningen och 1,4 

i den andra och den tredje 
besprutningen. Tillsammans 
med Medifam måste man an-
vända Poweroil-olja. Det är 
bra att använda 1,0 liter olja 
per hektar men om förhållan-
dena är torra och svala be-
hövs det mera olja 1,5–(2,0) 
liter per hektar beroende på 
jordart och miljöförhållan-
den.

Trampgräs, snärjmåra 
och kamomill
Trampgräs (och släktingarna 
pilört och åkervinda) samt 
snärjmåra kräver mera etofu-
mesat än normalt. På dessa 
åkrar passar Progress- och 
Powertwin-programmen bäst. 
Det behövs 1,5-2,0 liter 
Progress och 1,0-1,2 liter 
Powertwin i den första be-
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sprutningen. I den andra 
och tredje besprutningen är 
Progress-mängderna 2,0–
2,5 och Powertwin 1,2–1,4 
liter per hektar. De mindre 
mängderna används på lätta 
jordar och de större på ler- 
och mulljordar. Med de ovan 
nämnda bruksmängderna 
behövs ingen kompletteran-
de fenmedifam.

Tankblandningarna måste 

kompletteras med meta-
mitron (MET) och utöver olja 
eventuellt även med Safari, 
beroende av ogräsfloran.

Användningen av meta-
mitron
Man måste lyckas bra i den 
första besprutningen, för det 
är mycket svårt och dyrt att 
senare bekämpa stora ogräs. 
Ifall man första gången spru-
tar utan Safari, rekommende-

ras 1,5 liter metamitron per 
hektar. På fält med mycket 
lergräs, trampgräs och kamo-
mill är ofta en liter eller ett kilo 
metamitron för lite. Endast i 
mycket goda förhållanden 
(regnig vår eller sommar) kan 
en liter eller ett kilo räcka till i 
den första besprutningen. På 
mulljordar behövs det nästan 
alltid 2,0 liter metamitron per 
hektar.

Metamitron-preparat får fort-
sättningsvis inte användas 
på grundvattenområden.

Åkrar med mycket 
kamomill
Ifall man börjar besprut-
ningen med ett metamitron-
program utan Safari, blir det 
lätt kvar kamomill efter den 
första besprutningen. I den 
andra besprutningen är de 
alltför stora för att bekämpas 
enbart med ett Safari-pro-
gram. Man kan korrigera si-
tuationen genom att sätta till 
en liten mängd Matrigon (0,3 
l/ha) utöver Safari-tillsatsen 
i den andra besprutningen. 
Ifall det funnits mycket ka-
momill på något skifte redan 
under tidigare år, lönar det 
sig att använda Safari-pro-
grammet redan i den första 
besprutningen.

När man använder Safari 
måste man komma ihåg att 
det inte nödvändigtvis dödar 
ogräsen. Effekten grundar 
sig delvis på en tillväxthäm-
mande och – stoppande 
funktion. Bra effekt fås enbart 
med två på varandra följande 
besprutningar.

Safari-programmet lämpar 
sig väl för bekämpning av 
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bl.a. kamomill, bindor, etter-
nässla, korsblomstriga ogräs 
och brunskära.

Högsta bruksmängd
Växtskyddsmedlens försälj-
ningsetiketter standardise-
rades till stor del för ett par 
år sedan. Tillika fastslogs för 
några preparat största tillåtna 
bruksmängder per hektar och 
år. Av ogräsmedlen är det 
tillsvidare metamitron-prepa-
raten och av fenmedifamerna 
Betasana, som har använd-
ningstak. Dessa preparat får 
användas högst 6 liter eller 
kilo per hektar och år.

För metamitronets del är det 
inget problem med använd-
ningstaket. Däremot över-
skrids mängden i tabell 1 för 
Betasanas del ifall man an-
vänder högsta möjliga bruks-
mängder. Ovan nämnda be-
gränsning saknas tillsvidare 
på Betanal SE:s försäljnings-
etikett.

Bekämpning av kvickrot, 
åkertistel och fettistel 
samt skadedjursbe-
kämpningar
Kvickrot, åker- och fettistel 
bekämpas på samma sätt 
som tidigare. Det har inte 

kommit ut några nya prepa-
rat för bekämpning av dessa 
ogräs. Matrigon, Fusilade Max 
och Focus Ultra berörs av an-
vändningsförbud på grund-
vattenområden. 

De till sockerbetor använda 
skadedjurspreparaten är de-
samma som tidigare. Dime-
toater får inte användas på 
grundvattenområde I och II.

Tilt 250 EC, Amistar och 
Reglone
Tilt 250 EC fick försäljnings-
tillstånd sommaren 2005 för 
att bekämpa Ramularia på 
sockerbetor. Bruksmäng-
den är 0,5 liter per hektar, 
besprutning 1–2 gånger per 
säsong. Besprutningen görs 
när de första Ramularia-
fläckarna uppenbarar sig på 
sockerbetans blad.

Även Amistar har fått försälj-
ningstillstånd för bekämpning 
av bladsjukdomar på sock-
erbetor. Bruksmängden är 
0,5–1,0 liter per hektar när de 
första symptomen uppenba-
rar sig. För Reglone fick man 
ett begränsat godkännande 
på sockerbetor. Preparatet 
får användas i samband med 
omsådd för att förstöra det 
gamla beståndet. För egent-
lig ogräsbekämpning får det 
inte användas.

Hushållsvattenkällor, 
skyddsremsor och 
– zoner samt avstånd till 
vattendrag
Avståndsbegränsningarna till 
grundvattenkällor (brunnar, 
källor) liksom skyddsremsor 
och vattendrag är desamma 
som för ett år sedan. Avstån-
den till vattendrag varierar 

Tabell 4. Mängder Betanal SE/Betasana 2000 och Tramat 
500 SC som motsvarar Betanal Progress SE. 
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beroende på preparat från 
10 till 25 meter. Fenmedifam 
har största avstånd till vatten-
drag, vilket innebär att tank-
blandningarna i tabellerna 1-
3 inte kan användas närmare 
än 25 meter från vattendrag. 
Kvickrotspreparaten Agil, 
Targa och Fusilade Max hör 
även till ”25 meters grup-
pen” liksom alla skadedjur-
spreparat. Begränsningen 
kan kontrolleras på prepara-
tets försäljningsetikett under 
punkten Förhindrande av mil-
jöskador.

Skyddsbegränsningar kring 
källor och brunnar (30–100 
m) berör nästan alla ogräs-
bekämpningsmedel, det är 
endast Safari, Agil 100 EC 
och Targa Super 5 SC som 
saknar begränsningar. För 
skadedjursbekämpnings-
medlens del nämns inte 
några begränsningar på 

etiketterna hos Fastac 50, 
Karate 2,5 WG, Sumi Alfa 5 
FW eller Kestac 50. Däremot 
hör alla dimetoat-preparat till 
gruppen med begränsningar 
(t.ex. R-dimetoat BASF, Rox-
ion, Danadim Progress) lik-
som Decis 25 EC. Vad som 
gäller Gaucho- och Cruiser-
betat frö så rekommenderas 
att man lämnar skyddsrem-
sor kring brunnar och källor.

Skyddszonerna kring brunn-
nar och källor kan således 
sås med sockerbetor men 
man är tvungen att bekämpa 
ogräset mekaniskt (hackning 
och rensning), med undan-
tag för kvickrot.

Skyddsområdets storlek (30 
eller 100 meter) är ännu utan 
en noggrannare definition 
av myndigheterna. Man kan 
fråga detaljer av de lokala 
miljömyndigheterna.

De odlare som har arrendeåk-
rar måste kontrollera var det 
finns källor på åkrarna och i 
dess närhet. Arrendeodlaren 
binds även av begränsning-
arna på dessa åkrar.

Internet-kungörelser
Aktuella växtskyddsråd bero-
ende förhållandena kommer 
under sommaren att presen-
teras på CfS:s hemsidor på 
adressen www.sjt. fi/aktuellt.
htm.

➾
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Tabell 7. År 2007 för sockerbetor registrerade preparat, som har försäljnings-
tillstånd i Finland. Förkortningar:  ̓= registrerad. men säljs inte mera med detta 
namn. 
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Många bosättningscentra 
använder grundvatten som 
hör till klass I och II, varför 
ifrågavarande områden är 
under speciellt beskydd. An-
vändningen av växtskydds-
medel begränsas märkbart 
på dessa områden. Listan 
på preparat som är förbjudna 
på grundvattenområde I och 
II hittar man på EVIRAs hem-
sida www.evira.fi => Växt-
produktion och foder => Be-
kämpningsmedel =>Grund-
vattenbegränsningar. Där 
hittar man även en lista över 
preparat som är tillåtna med 
vissa begränsningar och dit 
hör en del preparat, som an-
vänds på sockerbetor.

Förbjudna och tillåtna 
preparat
På grundvattenområde I och 
II är alla metamitron-preparat 
(Goltix, KVK-Meta, Meta och 
Metafol 700 SC), Pyramin DF 
samt kvickrotspreparaten Fu-
silade Max och Focus Ultra 
förbjudna. Alla dimetoat-pre-
parat (R-dimetoat, Danadim 
Progress, Roxion, Bekämp-
ningsmedel 101) hör också 

till denna grupp, liksom Ma-
trigon och Tilt 250 EC.

Tachigaren mot rotbrand, 
som används som betnings-
medel, rekommenderas inte 
på grundvattenområde men 
användningen är dock inte 
förbjuden. Detsamma gäl-
ler Cruiser- och Gaucho-frö 
samt skadedjursmedlet De-
cis 25 EC.

Safari hörde till de inte rekom-
menderade preparaten men 
det har överförts till listan 
för godkända preparat. Inte 
heller Reglone är i använd-
ningsförbud, det får ännu i 
år användas för omsådd i 
samband med att det gamla 
beståndet förstörs.

Till bekämpning av kvickrot 
kan man använda Agil 100 
EC eller Targa Super 5 SC 
och skadedjursmedlen Ka-
rate, Fastac och Sumi Alfa är 
godkända.

Begränsad användning
Användningen av fenme-
difam, desmedifam och 

etofumesat är begränsad. 
Dessa verksamma substan-
ser finns i följande preparat: 
Betanal SE, Betasana 2000, 
Medifam 320 SC, Ogräsme-
del för sockerbeta 101, Tra-
mat 500 SC, Ogräsmedel 
för sockerbeta 102, Betanal 
Progress SE och Powertwin. 
Begränsningarna finns på 
försäljningsförpackningar-
nas etiketter under rubriken 
Hindrande av miljöskador 
och lyder som följande:

När bekämpningsmedel an-
vänds på grundvattenom-
råde (grundvattenområde 
I och II) måste följande be-
stämmelser följas:
– På täckdikade områden 
vars alv består av genom-
släpplig jordart (FMo eller 
grövre), kan preparatet an-
vändas högst vart annat år 
med minsta möjliga bruks-
mängd.
– På täckdikade områden 
vars alv består av jordart Mo 
eller finare eller ifall man an-
vänder radspruta, kan prepa-
ratet användas varje år med 
minsta möjliga bruksmängd.

Grundvattenområde I och II 
och växtskyddet

Liisa Eronen, CfS

EVIRA (Livsmedelssäkerhetsverket) granskar hur alla växtskyddsmedel 
lämpar sig på grundvattenområde I och II. Finlands Miljöcentral (SYKE) 

ålägger preparaten miljöbegränsningar i samband med granskningen. EU 
har förpliktigat medlemsländerna att följa upp kvaliteten på grundvattnet. I 
samband med detta har SYKE undersökt bl.a. restmängder i grundvattnet 
åren 2004–2005. Man har inte i grundvattnet hittat rester från växtskydds-

medel, som används i sockerbetsodlingen.
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– På otäckdikade åkrar får 
preparatet inte användas.

Den i begränsningen använ-
da minsta möjliga dos defi-
nierades av EVIRA i fjol som 
den minsta mängden med 
beaktande av rådande för-
hållanden och ogräsfloran. 
På så sätt skulle inte alltid 
minsta möjliga bruksmängd 
vara densamma, som den 
minsta mängd som omnämns 
i etiketten, ifall besprutningen 
är försenad och ogräsen är 
stora eller att ogräsfloran 
kräver en större bruksmängd 
(t.ex. trampgräs, måra).

Observera att den i begräns-
ningen nämnda alvjordarten 
måste analyseras ifall det 
inte gjorts tidigare. Ifall det 

finns morän, finmo eller gröv-
re jordart i alven (40–100 cm) 
under bearbetningsskiktet är 
jordarten genomsläpplig. Då 
kan man odla sockerbetor på 
grundvattenområde I och II 
vartannat år eller ifall man od-
lar årligen måste man använ-
da radspruta för att bekämpa 
ettåriga fröogräs. Ifall alvens 
jordart är mjäla, lera eller mull 
kan man odla sockerbetor på 
området varje år men man 
borde använda minsta möj-
liga bruksmängd. Bearbet-
ningsskiktets jordart inverkar 
inte på klassificeringen.

Bekämpning av ogräs
Det har inte kommit några 
förändringar under senaste 
år när det gäller ogräsbe-
kämpning. Tankblandningar 

med preparat med en verk-
sam substans finns i tabell 
1, Betanal Progress SE i ta-
bell 2 och Powertwin i tabell 
3. I tabell 1 och 2 används 
förkortningen FEN för Beta-
nal SE, Betasana 2000 och 
Ogräsmedel för sockerbetor 
101. För etofumesat-pre-
paraten Tramat 500 SC och 
Ogräsmedel för sockerbetor 
102 i tabell 1 används för-
kortningen EFU. Det är bra att 
komma ihåg att Betasana en-
ligt försäljningsförpackningen 
får användas högst 6 liter per 
hektar och år. Denna begräns-
ning finns inte på etiketten för 
Betanal SE.

Preparatmängderna i tabel-
lerna förutsätter att ogräsen 
vid den första besprutningen 
till största del är på hjärt-
bladsstadiet. Tiden mellan 
första och andra besprut-
ningen är 7–12 dygn, bero-
ende på förhållandena. Den 
tredje besprutningen görs 
när de nygrodda ogräsen är 
på hjärtbladsstadiet.

Den effektförbättring, som 
tillsats av olja ger, måste ut-
nyttjas maximalt redan i den 
första besprutningen då 
ogräsens utvecklingsstadium 
kan variera rätt mycket. Man 
måste vara särskilt uppmärk-
sam på måror, trampgräs 
och pilört, Powertwin- och 
Progress-programmen pas-
sar bäst för dem. Det lönar 
sig att använda större bruks-
mängder av Progress och 
Powertwin på trampgräs- och 
mårafälten.

Ifall förhållandena är mycket 
gynnsamma, luftens relativa 
fukthalt hög och temperatu-
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ren ungefär 20 grader så kan 
man använda Powertwin på 
lätta jordar enligt de minsta 
mängderna i tabell 3 spetsad 
med Medifam. Det får dock 
inte förekomma problemo-
gräs såsom trampgräs.

Det är också skäl att följa 
råden på försäljningsetiket-
terna när det gäller anta-
let besprutningar. Ettåriga 
fröogräs (de s.k. vanliga be-
sprutningarna) kan bekäm-
pas antingen med två eller 
tre besprutningar. Däremot 
är det inte möjligt enligt nuva-
rande krav att göra en kom-

pletteringsbesprutning ifall 
den inte motsvarar den tredje 
besprutningen.

För att lyckas i ogräsbekämp-
ningen på grundvattenområ-
den förutsätts det en mycket 
noggrann timing och att man 
utnyttjar de bästa spruttider-
na på dygnet (morgonen), 
speciellt under torra förhål-
landen. De ogräs som inte 
blivit bekämpade kemiskt 
måste bekämpas mekaniskt, 
för det är inte tillåtet att an-
vända stora mängder be-
kämpningsmedel på grund-
vattenområden.

Försenad besprutning 
och problemogräs
Ifall man försenar sig i ogräs-
besprutningen och bekämp-
ningsobjektet är storvuxna 
ogräs måste man obönhör-
ligt använda sig av tabel-
lens större mängder. Samma 
situation kan råda ifall ogrä-
sen grott i torra förhållanden. 
Torra förhållanden kräver 
även stora mängder olja.

Ifall odlaren måste avvika 
från de minsta bruksmäng-
derna är det skäl att anteck-
na orsakerna i skifteskortet. 
Detsamma gäller torra förhål-
landen. Det kan vara svårt 
att i efterhand visa att det 
rådde torra förhållanden ifall 
granskningarna görs i au-
gusti och besprutningarna 
gjorts i maj-juni. Det är bra 
att anteckna temperaturerna 
och nederbördsförhållande-
na under ogräsens gronings-
tid. Anteckningarna fungerar 
samtidigt som ett dokument 
över sprutningsförhållan-
dena.

Medifam 320 SC
Medifam 320 SC är ett nytt 
starkt fenmedifam (320 g/l). 
Det behövs en större mängd 
olja än med Betanal SE. Se-
naste sommar fick vi lite er-
farenhet hur Medifam 320 SC 
beter sig i torra förhållanden.

Ifall man i besprutningarna 
i tabell 1 använder Medifam 
320 SC skall mängden i den 
första besprutningen på fält 
där alvens jordart är lätt mi-
neraljord vara minst 1,0 liter 
och i den andra och tredje 
besprutningen 1,2 liter per 
hektar. Ifall alvens jordart är 
lera eller mulljord skall man 
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använda 1,2 liter i den för-
sta besprutningen och i den 
andra och tredje 1,4 liter per 
hektar. För Medifam räcker 
inte rekommendationen om 
minsta möjliga bruksmängd, 
som är ett krav på grund-
vattenområden, för att få till-
räcklig effekt på ogräsen.

Tankblandningar med Medi-
fam har testats med Poweroil, 
som det behövs minst 1,0 liter 
per hektar. Poweroil är raps-
olja, som skadar sockerbe-

torna mindre än mineralolja. 
Med Medifam och Powertwin 
bör man använda Poweroil. 
Rekommenderade bruks-
mängder på grundvattenom-
råden är 1–0–(1,5) liter per 
hektar, beroende på jordart 
och miljöförhållanden.

Mekanisk ogräsbekämp-
ning
Tankblandningarnas effekt 
räcker inte alltid till, vilket 
leder till att det vill bli kvar 
ogräs efter besprutningarna. 

Dem måste man bekämpa 
mekaniskt med hacka eller 
genom att rensa bort dem. 
Trampgräs, och i torra förhål-
landen även lergräs, kan ut-
göra ett problem.

Ifall man gör tre besprutning-
ar, kan man sätta in hackning 
mellan andra och tredje be-
sprutningen. Då är ännu inte 
ogräs, som blivit kvar från 
de tidigare besprutningarna 
alltför stora för mekanisk be-
kämpning.

Dricksvattenbrunnar 
och skyddsremsor
Brunnar, källor och skydds-
zoner berörs av samma be-
gränsningar som på övriga 
odlingsområden när man 
beaktar begränsningarna på 
grundvattenområde I och II. 
Det hör även till arrendatorns 
skyldigheter att ta reda på 
var på arrendeåkrarna eller 
i dess närhet som det finns 
vattentag.n
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EU-kommissionen gav den 
3.5 2002 direktivet 2002/37/
EC, som har etofumesat som 
ett preparat på Europas lista 
över godkända verksamma 
substanser (Annex 1). Med-
lemsstaterna förpliktigades 
dock att granska loven för 
alla växtskyddsmedel som 
innehåller etofumesat för att 
försäkra sig om att de för eto-
fumesat fastställda förutsätt-
ningarna följs.

Detta beslut berör växt-
skyddsmedel som innehål-
ler etofumesat antingen som 
enda eller en av flere verk-
samma substanser. Med-
lemsländerna skulle vid be-
hov ändra eller dra tillbaka lo-
vet för alla dessa växtskydds-
medel senast den 28.2 2007. 
I Finland berör denna stadga 
Betanal Progress SE, Powert-
win och Tramat 500 SC.

I den bedömning som Sve-
rige gav om etofumesat till 
EU 15.2 2002 (Review report 

for the active substance et-
hofumesat) nämns i punkt 
3 (Overall conclusion in the 
context of Directive 91/414/
EEC) följande om använd-
ningen av etofumesat: ”The 
maximum amount of active 
substance per season per 
hectare must not exceed 1,0 
kg every 3 years.” Detta bety-
der att det skulle vara möjligt 
att endast använda 1,0 kilo 
per hektar och växtperiod 
vart tredje år. Ovan nämnda 
praxis avviker märkbart från 
den i Finland nu tillämpade.

Nuvarande praxis
I två liter Tramat 500 SC finns 
ett kilo etofumesat. Den årli-
ga etofumesatanvändningen 
i Finland varierar beroende 
på ogräsfloran mellan 300 
och 900 gram per hektar. 

Ifall ogräsfloran innehåller lite 
trampgräs och snärjmåra så 
är användningsmängderna 
0,2+0,3+0,3 per hektar när 
man sprutar tre gånger, så-
som är vanligt. Då får man 
400 gram etofumesat. Ifall 
det finns mycket trampgräs 
och eller måra, så måste 
bruksmängderna höjas med 
minst 0,1 liter per hektar var-
med det blir 550 gram per 

Användningstak för 
etofumesat?

Liisa Eronen, CfS

I EU pågår en granskning av alla i bruk varande verksamma substanser. 
Olika substanser har delats ut till de enskilda ländernas myndigheter för 

utvärdering. De finländska myndigheterna fick som uppgift att granska bl.a. 
fenmedifam och desmedifam, som används i sockerbetsodling. Sverige fick 

uppdraget att granska etofumesat.

Myndigheterna har gått igenom det material som berör de verksamma sub-
stanserna och gjort upp en rapport på det åt EU. Ifall den verksamma sub-
stansen fyller vissa uppsatta normer för mikroorganismer och miljön, så 
godkänner kommissionerna den till gemenskapens positivlista (Annex 1). 

Anteckningen är i kraft i tio år. Endast preparat, som finns i positivlistan kan 
godkännas i EU-länderna.

Medför de här problem i 
framtiden?
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hektar. Ifall det gror mycket 
lergräs ännu efter besprut-
ningen, behövs det 0,2 l Tra-
mat till, vilket höjer mängden 
etofumesat till 650 gram per 
hektar.

Ifall man använder Betanal 
Progress SE, som man på 
lätta jordar kan använda till-
sammans med fenmedifam, i 
den första besprutningen 1,0 
liter och i den andra och tred-
je 2,0 liter, får man samman-
lagt 575 gram etofumesat per 
hektar. På fält med mycket 
trampgräs och måra behövs 
det 1,5–2,0 liter Progress per 
hektar i den första besprut-
ningen och 2,0–2,5 liter i den 
andra och tredje besprut-
ningen beroende på jordart. 
Då blir mängderna etofume-
sat i dessa fall 630–800 gram 
per hektar som, ifall lergräset 
måste efterbekämpas, utgör 
sammanlagt 730–900 gram 
per hektar.

Framtiden?
Ifall ovan nämnda EU-stadga 
blir obligatorisk är det möj-
ligt att använda etofumesat i 
sockerbetsodling på samma 
skifte endast vart tredje år. Då 
uppstår inga problem med 
ovannämnda mängder men 
ogräsbekämpningen blir 
mycket besvärlig – nästan 
omöjlig under de år då etofu-
mesat inte får användas.

Det återstår ännu att se ifall 
det är möjligt att dela bruks-
mängden på ett kilo på tre år 
eller om de finländska myn-

digheterna ger tillstånd att i 
undantagsfall överskrida EU-
gränsen.

När man delar ett kilo på tre 
år skulle den årliga etofu-
mesatmängden bli 333,3 
g/ha/år. På lätta jordar, ifall 
där är en lättbekämpad 
ogräsflora, kunde man kan-
ske klara sig på något vis. I 
praktiken skulle det motsvara 
0,2+0,23+0,23 liter Tramat 
500 SC per hektar och år. En 
kompletterande lergräsbe-
kämpning skulle man vara 
tvungen att göra utan eto-
fumesat och på lerjordar är 
mängderna alltför små.

Ifall ett kilo verksam sub-
stans skulle delas på två år 
under en period av tre, skulle 
mängden vara 500 gram per 
hektar och år. Då skulle de 
största Tramat-mängderna 
vara 0,30+0,35+0,35 liter per 
hektar och år. Ifall man be-
aktar efterbekämpningen av 
lergräs skulle den högsta till-
låtna mängden vara 0,30 liter 
per hektar. För att bekämpa 
lergräsen skulle man behöva 
minst 0,20 liter Tramat 500 
SC per hektar, vilket skulle 
höja den årliga etofumesat-
mängden till 550 gram och 
under två år skulle det bli 
1100 gram per hektar.

CfS har framställt till EVIRA 
(Livsmedelssäkerhetsverket) 
om att få avvika från den av 
EU satta bruksmängden och 
-sättet för etofumesat (vart 
tredje år). I motiveringarna 

tar man fram bl.a. problemo-
gräsen såsom trampgräs 
och måra, som kräver relativt 
mycket etofumesat. Bruks-
sättet (vart tredje år) föreslår 
man ändras så att det skulle 
vara möjligt att odla sock-
erbetor två år av tre eller åt-
minstone tre år av fem. 

Sommaren 2007
Den av EU bestämda tids-
gränsen 28.2 2007 har gått 
ut. Från EVIRAs växtskydds-
avdelning berättade man att 
granskningen ännu kommer 
att dröja.

Eftersom granskningen inte 
ännu gjorts kommer de som-
maren 2007 använda pre-
paratförpackningarna inte 
att innehålla ovan nämnda 
begränsningar. Enligt upp-
gift från EVIRA kommer man 
sommaren 2007 att efterfölja 
de ikraft varande begräns-
ningar, som finns på försälj-
ningsförpackningarnas eti-
ketter. 

När granskningen i sinom tid 
görs och försäljningsförpack-
ningarna förnyats kommer 
begränsningarna därefter i 
kraft i praktiken. Uppskatt-
ningsvis träder de i kraft ti-
digast sommaren 2008. Det 
kommer nog att informeras 
i Betfältet, på CfS:s hem-
sida och i Instruktionsserien 
för sockerbetor vilken form 
begränsningen kommer att 
få.n
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Rhizoctonia solani är en i 
marken levande svamp, som 
här och där uppträder i sock-
erbetslanden. Den skadar 
sockerbetan redan under 
försommaren i samband med 
rotbrand. Under högsomma-
ren och sensommaren syns 
skadorna tydligare hos sock-
erbetorna.

Svampen gynnas i allmän-
het av våta marker och man 
har märkt att den uppträder 
rikligare än vanligt på områ-
den där grundvattnet är högt. 
Rhizoctonia har påträffats 
också på lerjordar, ofta på 
jordar besmittade av betne-
matoder.

Rhizoctonia- och eventuellt 
också Fusarium-svamparna 
är följeslagare till sockerbe-
tans cystnematoder. Hos en 
skadad sockerbeta kommer 
svampen lätt in i roten. Ska-
dan kan vara ensidig då en-
dast ena halvan av sockerbe-
tan blir brun och förskämd.

Lindriga ytliga skador på ro-
ten syns inte i beståndet un-
der sommaren. Först när roten 
ruttnat nästan helt börjar även 
bladen att vissna (bild 1).

Rotröta och stukning
Sockerbetor som är ska-
dade av Rhizoctonia-rotröta 

håller inte i stukan. Ifall det 
förekommer tydliga fläckar i 
åkern där sockerbetsbladen 
är gula eller bruna, lönar det 

Rhizoctonia-rotröta
Liisa Eronen, CfS

Rotsjukdomarnas betydelse kommer i framtiden att bli av större be-
tydelse när stukningssäsongen förlängs. Endast friska och oskadade 

sockerbetor klarar stukningen ända till slutet av januari. En av de värsta 
rotskadegörarna är svampar i gruppen Rhizoctonia.

sig att granska rotens skick. 
Ifall roten har ruttnat nästan 
helt (bild 1 högra sockerbe-
tan) lönar det sig att helt läm-
na fläcken oupptagen.

Ifall skadorna begränsar sig 
till rotens yta men kärnan i 
roten är frisk, så kan betorna 
tas upp men de skall levere-
ras så snabbt som möjligt till 
bruket. Det lönar sig inte att 
stuka dessa betor för svam-
pen fortsätter att göra skada 
i stukan.

Det finns sortskillnader i 
viss mån när det gäller mot-
ståndskraft mot Rhizocto-
nia. Ifall det förekommer 
betnematoder (Heterodora 
schachtii), så lönar det sig 
alltid, med tanke på Rhizoc-
tonia, att kontrollera dåligt 
växande, gula fläckar där 
bladen dör i slutet av som-
maren eller på hösten innan 
sockerbetorna tas upp.

Bild 1. Olika grad av rots-
kador förorsakade av Rhi-
zoctonia solani. Sockerbe-
tan till vänster kan se helt 
normal ut i fältet. Betan till 
höger är tagen från en fläck 
där bladen delvis har gulnat 
och dött.

Bild 2. Skadade betor är ofta svarta eller mörkbruna. 
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Myllan innehåller i marken 
levande organismer, bland 
annat bakterier, svampar, 
ogräsfrön, rötter, rotstockar 
samt en hel mängd olika ska-
dedjur. Sockerbetans nema-
toder hör till den grupp ska-
dedjur som för närvarande är 
minst känd på de finländska 
sockerbetsgårdarna. De kan 
vandra från gård till gård 
med mylla, vind, vatten samt 
djur och mänskor.

Sockerbetsupptagarna är 
invecklade och svåra att 
rengöra. De har med sig 
en hel mängd mylla när de, 
beroende på höstens fukt-
förhållanden och jordarter, 
flyttas från gård till gård. I 
maskinringsundersökningen 
undersöktes hur stor risk de 
gemensamma maskinerna 
utgör när det gäller spridning 
av cystnematoder (Hetero-
dera Schachtii & H. betae) 
och hur man kunde förhindra 
spridningen.

Maskinringar, jordprov-
tagning och de under-
sökta skiftenas odlings-
historia
För undersökningen valdes 
en maskinring från Salo, Säky-
lä och Turenki odlingsdistrikt. 
För undersökningen valde 
man tre gårdar från varje ring 
och från varje gård tre skiften. 
Allt som allt ingick 27 skiften 
i uppföljningen. Maskinring 1 
bestod av allt som allt fyra od-
lare, ring 2 av tre odlare och 
ring 3 av sju odlare. Alla upp-
tagare i maskinringarna hade 
anskaffats år 2000. Odlarna 
fick odla sina skiften normalt, 
valet av odlingsväxter be-
gränsades inte.

Man följde med mängden 
nematoder på skiftet, på går-
den och i hela maskinringen. 
Sommaren 2005 antecknade 
man skiftenas odlingshistoria 
från 2000-talet. Uppgifterna 
kompletterades senare för 
2006 (tabell 1).

På de utvalda skiftena ut-
märkte man med GPS-posi-
tionsbestämning ett ungefär 
halv hektar stort område, som 
man följde med i tre års tid. På 
våren efter att sockerbetorna 
såtts tog man jordprover från 
områdets bearbetnings-
skikt (0–25/30 cm) och man 
analyserade fram mängden 
nematodlarver och antalet 
larver inne i äggen per gram 
jord. De första jordproverna 
togs våren 2004, de följande 
våren 2005 och de sista vå-
ren 2006. Analysresultaten 
presenteras i tabell 2.

Resultaten från nematodun-
dersökningarna våren 2004 
skickades åt odlarna våren 
2005 före sådden. I sam-
band med resultaten gavs 
rekommendationer för varje 
skifte för vad som skulle gö-
ras. Under undersökningens 
gång följde man med hur od-
larna följde råden.

Maskinringsundersökningen 
2004–2006

Liisa Eronen, CfS

I slutet av 1990-talet började det bli vanligt med gemensamma upptag-
ningsmaskiner på de finländska sockerbetsgårdarna. Med hjälp av dem har 

man kunnat förbättra sockerbetsodlingens lönsamhet. Det finns mycket 
mylla på en upptagare, som kan föras från en gård till en annan ifall man 

inte rengör maskinen omsorgsfullt. CfS utförde år 2004–2006 en undersök-
ning där man utredde situationen för cystnematoderna när det i maskin-

ringen ingick gårdar som var besmittade av betnematoder. Undersökning-
en finansierades av Melasniemi-stiftelsen.
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Resultat från nematod-
analysen
Maskinring 1
Skifte 1 hade sedan 2000 
varit i oavbruten sockerbets-
odling och man hittade små 
mängder nematoder i jord-
provet från 2004 (tabell 2). 
Man odlade korn på skiftet 
sommaren 2005, varefter ne-
matoderna hade försvunnit. 
Gårdens övriga skiften var 
rena från nematoder. På de 
undersökta skiftena kan man 
odla vanliga sockerbetssor-
ter ifall man fortsätter med en 
varierande växtföljd.

Följande gårds skiften 4–6 
var helt rena från sockerbets-
nematoder (tabell 2). Som-
maren 2002 odlades ärter 
på alla skiften som var med 
i undersökningen. Gårdens 
växtföljd garanterar att det 
inte blir problem med nema-
toder i framtiden trots att man 
använder sig av en gemen-
sam upptagare. Gården kan 
använda traditionella socker-
betssorter ifall man tillämpar 
den under 2000–2006 an-
vända växtföljden.

På maskinringens tredje gård 

(skiftena 7–9) hade man up-
penbarligen odlat sockerbe-
tor relativt länge på samma 
skiften och hela tiden i början 
av 2000-talet (tabell 1). Två av 
skiftena (7 och 8) var synner-
ligen illa angripna av betne-
matoder enligt jordproverna 
våren 2004 (tabell 2). Jord-
proven innehöll rikligt med 
friska ägg och en betydande 
mängd sjuka ägg och larver, 
vilket är typiskt för länge ner-
smittade sockerbetsfält. På 
skifte nummer 7 konstatera-
des redan sommaren 2003 
allvarliga nematodangrepp 

Tabell 1. Odlingsväxter på de undersökta skiftena år 2000–2006. Förkortningar: sb. = 
sockerbeta, Eng.rajgr. = Engelskt rajgräs.
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varför man odlade vete i två 
år på skiftet. Våren 2006 var 
nematodförekomsten på en 
överraskande hög nivå (62 
larver per gram jord), vilket 
skulle förutsätta en längre 
period med spannmål för att 
rensa skiftet från nematoder 
innan man igen sår socker-
betor. På skifte nummer 8 var 
nematodsituationen bättre 
men även på detta skifte led 
sockerbetorna sommaren 
2004 av en anmärkningsvärt 
hög nematodnivå. Det svaga 
sockerbetsbeståndet var up-
penbarligen en dålig värd för 
betnematoderna, vilket del-
vis förklarar den minskade 
nematodmängden våren 
2005. Kornets nedsättande 
inverkan på nematodföre-
komsten blev mycket liten 
även på detta skifte. Skiftena 
7 och 8 var typiska mo- och 
mjälaåkrar, som bättre tål en 
högre nematodnivå än lätta 
och kapilläriska jordar. Båda 
ovan nämnda skiften kräver 
en mycket effektiv växtcir-
kulation och nematodtåliga 
sockerbetssorter åtminstone 
andra året med sockerbetor 
under följande tio år. Skiftena 
är också smittokällor vad gäl-
ler gårdens andra skiften.

Gårdens tredje skifte (skifte 
9) var nästan rent från bet-
nematoder i jordanalysen 
från våren 2004. Den tradi-
tionella sockerbetssorten år 
2004 hämtade med sig en 
liten förekomst av nematoder 
men vetet sommaren 2005 
sänkte nematodnivån till 0,1 
larv per gram jord. Man kan 
odla traditionella sorter på 
skiftet men det krävs speci-
ella insatser för att hålla skif-
tet rent från betnematoder 

(ordningsföljd när det gäller 
bearbetning, rengöring av 
maskiner). Skiftena 7 och 8 
är riskfaktorer med tanke på 
skifte nr 9.

Maskinring 2
För maskinring 2 är en omväx-
lande växtföljd typisk, vilket 
även syns på betnematodni-
vån (tabell 2). På alla under-
sökta skiften (10–18) har växt-
följden varit bra (tabell 1).

På maskinringens första 
gård och skifte nummer 10 
odlades sommaren 2004 
ärter men det syntes inte på 
nematodnivån våren 2005. 
Ärter hade odlats även på 
samma skifte nummer 12 
sommaren 2002, varpå följde 
två sockerbetsår. Våren 2004 
efter det första sockerbets-
året var skiftet lindrigt smit-
tat av nematoder. Sommaren 
2004 steg nematodnivån lite 

Tabell 2. Totala mängden larver per gram torr jord våren 
2004, 2005 och 2006 i jordprover. 1)I provet hittades bet-
nematoder men mängden var under 0,05 larver per gram 
jord.
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genom sockerbetorna men 
kornet sommaren 2005 sänk-
te igen nematodnivån med 
hälften. Det förekom just inte 
alls sjuka ägg och larver av 
sockerbetsnematod i jord-
proven från dessa skiften.

På maskinringens andra 
gård (skiftena 13–15) od-
lades sockerbetor och po-
tatis. Fyra år potatis före 
sockerbetor (skifte 13) hade 
hållit skiftet rent från socker-
betsnematoder. Sockerbe-
tor år 2004 förändrade inte 
situationen.  På skiftena 14 
och 15 var växtcirkulationen 
”tätare” vad sockerbetorna 
beträffar, vilket även syntes 
som en lindrig nedsmittning. 
Det förekom små variationer 
i nematodnivåerna men som 
helhet var situationen nästan 
oförändrad. På skiftena kan 
det ställvis förekomma större 
mängder nematoder, vilket 
syns som fläckar med dålig 
tillväxt mitt i sommaren. Skif-
tena 14 och 15 är del av en 
större åkerfigur, vilket medför 
inverkan från närliggande 
områden. Ifall grannen har 
problem med nematoder, kan 
en konstaterad lindrig ned-
smittning även vara en följd 
av tryck från kringliggande 
områden. Skiftena 13–15 vi-
sade att potatis är ett lämp-
ligt alternativ i växtföljden när 
man vill hålla kontroll på bet-
nematodförekomsten.

På ringens tredje gård (skif-
ten 16–18) var växtföljden 
spannmål (korn/vete), ärter 
och spenat. Vissa ärtsorter 
samt spenat kan vara värd-
växter för nematoder på 
samma sätt som sockerbe-
tor. Man hittade inte sock-

erbetans cystnematoder i 
de jordprover som togs från 
undersökningsområdet på 
något av skiften. Ifall det 
hade förekommit betnema-
toder på gården, hade sock-
erbets- och spenatodlingen 
med största sannolikhet 
hämtat nematoder till skifte 
17. Omväxlande spenat och 
sockerbetor mellan spann-
mål kommer sannolikt även 
i framtiden att begränsa ne-
matodrisken.

Inom maskinring 2 kan man 
på alla undersökta områden 
odla traditionella sockerbets-
sorter ifall man i framtiden 
håller fast vid den nu tilläm-
pade växtföljden.

Maskinring 3
Maskinringens skiften 19–20 
var kraftigt nedsmittade av 
nematoder. Båda skiftena led 
dessutom av frostskador. På 
skifte 19 odlades sommaren 
2004 sorten Nemakill men 
den led förutom av frosten 
även av hög nematodnivå. 
Nemakill och sommaren 
2004 sänkte nematodnivån 
märkbart (till en 1/10-del). 
Skifte 20 måste sås om vå-
ren 2004, när frosten delvis 
förstörde de traditionella 
sorterna. Rotbrand och bet-
nematod skadade dock om-
sådden illa och en del av 
skiftena kultiverades. Även 
på detta skifte minskade 
nematodnivån betydligt un-
der sommaren 2004. Båda 
skiftenas nematodnivåer var 
dock så höga att odlarna re-
kommenderades att flere år 
odla spannmål på skiftet för 
att sanera det. Efter en kort 
spannmålsperiod behövs en 
nematodresistent sort. Korn 

odlades på båda skiftena 
sommaren 2005, vilket inte 
verkar ha haft stor inverkan 
på nematodnivån. Somma-
ren 2006 var sockerbetssor-
ten Julietta.

I jordproverna från skiftena 19 
och 20 fanns både friska ägg 
och mycket sjuka ägg och lar-
ver. Det fanns två storlekar av 
larver, största delen var 400–
500 µm långa men bland med 
fanns ungefär 5–10 % kraftiga 
larver vars längd var 550–630 
µm. De sist nämnda larverna 
är möjligtvis den gula cyst-
nematoden (H. betade) som 
inte hittills påträffats i Finland. 
Förekomsten kommer att un-
dersökas i en fortsatt under-
sökning.

Gårdens tredje skifte 21 har 
så småningom smittats ner, 
men även där var nematod-
nivån hög med tanke på tra-
ditionella sorter. Beståndet 
var dock hösten 2004 relativt 
bra med undantag för några 
svagare områden. Skiftets 
nematodnivå sjönk under 
sommaren 2004 men den tra-
ditionella sorten sommaren 
2005 höjde den tiofalt. Även i 
detta skifte hittade man rikligt 
med sjuka ägg och larver.

Gårdens skiften 19–21 kräver 
effektiv växtföljd, för jordarten 
är lätt och kapillärisk, vilket är 
till fördel för nematoderna. 
Odlaren berättade att man 
för länge sedan hade hämtat 
mylla till skiftet från socker-
bruket, vilket eventuellt kan 
ha varit en källa till nematod-
smittan.

På den andra gården i ma-
skinringen hade man på de 
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undersökta skiftena (skiften 
22–24) odlat sockerbetor på 
hela 2000-talet. Våren 2004 
års jordprover var rena från 
sockerbetans cystnematoder 
i alla skiften. Följande vår var 
det endast skiftena 22 och 24 
som var rena, skifte 23 hade 
en liten början till smitta. När 
samma skiften undersöktes 
sista gången våren 2006, 
var skiftena 22 och 23 redan 
relativt nersmittade men det 
längre bort belägna skiftet 
24 var fortfarande rent. Går-
den har klart ett gryende 
nematodproblem, som man 
så snabbt som möjligt bor-
de sköta med växtföljd och 
lämpliga sorter.

Maskinringens sista gård 
hade på 2000-talet en växt-
följd där sockerbetsperio-
derna varierade från två till 
fyra år (tabell 1). Enligt jord-
proverna från våren 2004 och 
2005 var skiftena rena från 
cystnematoder. I skifte 25 på-
träffades en liten besmittning 
våren 2006 efter fyra sock-
erbetsår. Också på denna 
gård har man odlat ärter i ett 
par år (skifte 25/sommaren 
2001 och skifte 27/somma-
ren 2003). Det har dock inte 
påverkat nematodnivån. Man 
kan odla traditionella socker-
betssorter ifall man inte odlar 
sockerbetor flere än tre år i 
rad.

Illa nedsmittade skiften
Jordprover våren 2004 från 
skiftena 7,8 och 19 under-
söktes för andra gången i fe-
bruari 2007. När larverna räk-
nades beaktade man endast 
de friska larverna (gransk-
ning i tabell 3). I skifte 7 fanns 
det 147 stycken friska larver 

per gram jord och i skifte 8 
var motsvarande tal 71.  Över 
70 % av larverna var friska 
på dessa lerjordar. Jordarten 
på skifte 19 var momjäla, lätt 
och kapillär. På detta skifte 
var 51 % av larverna friska.

Jordprover från skiftena 7–9 
och 19–20 analyserades 
även hösten 2004. Man gjor-
de dock bara en analys per 
skifte och man räknade bara 
de friska larverna. På skiftena 
7 och 8 hade antalet larver 
under sommaren sjunkit till 
hälften men på skifte 19 till en 
tredjedel.

Tidigare har man antagit att 
vintern dödar betnematoden. 
När man jämförde proven 
från hösten 2004 med proven 
från våren 2005 på skiftena 
7–9 och 19–21, så höll sig 
nematodnivån på lerjordarna 
(prov 7–9) nästan oföränd-
rad (tabell 3). Däremot sjönk 
nematodnivån på skiftena 
19–21 med lätta jordarter. 
Vintern eliminerade inte ne-
matodproblemet.

Alven och betnema-
toden
I samband med projektet un-
dersöktes preliminärt även 

de mest nedsmutsade skifte-
nas alv sommaren 2006. Från 
undersökningsområdena på 
skiftena 7,8,19 och 20 togs 
alvprov från tre platser på 
30–90 cm:s djup.

Någon enstaka cysta av bet-
nematod hittades i skiftenas 
alvprov, med undantag för 
skifte 20. Man hittade friska 
larver bara i skifte 8, nema-
todnivån var dock mycket låg 
(0,03 larver per gram jord).

Sammandrag
Maskinringsundersökningen 
gav värdefull information om 
nematodsituationen i Finland. 
Motsvarande undersökning 
har inte tidigare gjorts i Fin-
land.

Om gården har en relativt bra 
växtföljd, så verkar det inte 
som om gemensamma ma-
skiner skulle förorsaka några 
större problem. Förebyggan-
de säkerhetsåtgärder och en 
uppföljning av nematodsitu-
ationen är dock en förutsätt-
ning för att upprätthålla en 
bra skördenivå ifall man vill 
odla traditionella sorter.

Det verkar som om nema-
todsituationen skulle hållas i 

Tabell 3. Mängden betcystnematoder per gram jord i pro-
ver tagna våren och hösten 2004 samt våren 2005. Hösten 
2004 års resultat grundar sig på en separering, de övriga 
är medeltalet från två separeringar.
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schack ifall man på ett lämp-
ligt sätt lägger in vall (eng. 
rajgräs), potatis, ärter och/el-
ler spenat emellan sockerbe-
tor och spannmål. På skifte 
10 odlades sommaren 2006 
rybs, som också är en värd-
växt för nematoder. I denna 
undersökning gjordes dock 
ingen nematodanalys häri-
från.

En långliggande socker-
betsodling på samma skifte 
lyckas enbart ifall gården är 
fri från betnematoder, odla-
ren har egna maskiner och 
det inte finns yttre smittokäl-
lor i närheten. Icke rengjorda 
gemensamma maskiner är 
en risk på dessa gårdar.

Väder leksförhål landena 
sommaren 2004 var dock 
inte särskilt gynnsamma för 
betnematoder, vilket kanske 
delvis förklarar varför nema-
todnivån sjönk när man jäm-
för nematodmängderna hös-
ten 2004 med våren 2005.  
Spannmålens inverkan på 
nematodnivån på skiftena 
7, 8,  19 och 20 blev mycket 
svag år 2005. Ifrågavarande 
skiften var starkt nedsmittade 
av nematoder och i alla jordar 
fanns det, förutom de sjuka, 
rikligt med friska ägg och 
larver. De friska äggen utgör 

en viss potential för att upp-
rätthålla nematodstammen. 
I denna undersökning har 
man inte utrett jordbearbet-
ningens (höst-/vårplöjning, 
fräsning, kultivering m.m.) in-
verkan på nematodnivån.

En annan faktor som på ett 
betydande sätt påverkar ne-
matodförekomsten är de i 
marken levande svamparna 
och eventuella bakterier och 
andra organismer. I de hårt 
nersmittade skiftenas pro-
ver förekom det rikligt med 
svarta, mörka och ljusbruna 
och lite rödbruna ägg, som 
uppenbarligen var smittade 
av svampsjukdomar. Även 
vissa larver var brunaktiga 
till färgen eller lite rödbruna. 
Dessa exemplar saknas näs-
tan helt i de prov som tagits 
från spannmålsväxtföljden.

En fortsatt sockerbetsodling 
på samma skifte har uppen-
barligen med tiden gett upp-
hov till en mikrobflora som 
reglerar nematodstammen. 
Miljöförhållandena, såsom 
temperatur och fukt, reglerar 
märkbart svamp- och bakte-
riestammarnas storlek. Dessa 
markens biologiska buffertar 
har uppenbarligen gjort det 
möjligt att odla sockerbetor 
efter sockerbetor på samma 

skifte men på skördenivåns 
bekostnad. Dessa biologiska 
faktorer ligger uppenbarligen 
bakom nematodstammens 
kollaps på skiftena 7, 8, 19 
och 20. Ett på försommaren 
dåligt växande sockerbets-
bestånd är uppenbarligen 
en dålig värdväxt, vilket kan 
bidra till kollapsen. Motsva-
rande fenomen kunde kon-
stateras i rutförsöken.

Nedgången i nematodbe-
ståndet syns i allmänhet på 
så vis att ”skiftet repar sig”. 
Trots att skiftet kvicknar till 
förmår dock inte nematod-
fälten producera bästa möj-
liga skörd med traditionella 
sorter. Problemet kräver alltid 
växtföljd som stöd till nema-
todtåliga sorter.

Ifall nematodnivån är låg så-
som i skifte 21 våren 2005, 
kan redan ett sockerbetsår 
i gynnsamma förhållanden 
snabbt höja nematodnivån 
ifall markens biologiska buf-
fert saknas eller är liten.

Ett stort tack till alla socker-
betsodlare för den positiva 
inställningen till projektet och 
till CfS:s personal för prov-
tagning och behandling av 
prover.
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Långa traditioner
På gården Smeds på Vessö 
i södra Borgå har man odlat 
sockerbetor oavbrutet i 35 år. 
”Hösten 2006 var nog sista 
gången som vi tog upp betor 
på den här gården”, konsta-
terar jordbrukar paret Viola 
och Robert Juslin. År 1983 
tog de över gården efter Ro-
berts far som redan tidigare 
hade börjat potatis- och bet-
odlingen. Roberts far började 
med 3 ha, sakta men säkert 
utökades sockerbetsarealen 
år för år. De senaste åren 
har de odlat ca 20 ha betor 
årligen. Långtidsmedeltalet 
för sockerbetsskörden per 
ha ligger en god bit över 40 
ton och kvalitets värden är 
betydligt bättre än bruks-
medeltalet. Förutom betorna 
har man på den 100 ha stora 
gården odlat ca 10 ha potatis 
på kontrakt till Åland. Sock-
erbetsproduktionen har man 
försökt utöka så mycket som 
möjligt. I synnerhet under 
EU-tiden har sockerbetorna 
varit intressanta och kon-
kurrenskraftiga jämfört mot 
spannmålsodlingen, anser 
odlarna. På den resterande 

arealen har det odlats spann-
mål och oljeväxter, så mycket 
höstsäd som möjligt enligt 
vad odlingsplanen och för-
hållandena medgett. 

Beslutet
Beslutet att upphöra med 
betodlingen har mognat sak-
ta och sist och slutligen kom 
beslutet ganska naturligt. ”I 
år håller vi mellanår och sen 
slutar vi”, säger Robert. Till 
saken hör att man på gården 
en längre tid funderat på att 
ge upp endera potatis- eller 
sockerbetsodlingen. Det har 
helt enkelt blivit för mycket 
arbete konstaterar de båda 

gemensamt. Hellre skulle 
vi ha slutat med potatisod-
lingen eftersom skördevaria-
tionerna har varit så stora de 
senaste åren pga. de årligen 
återkommande extrema vä-
derfenomenen som torka, 
hetta eller översvämning. 
Betorna är en jämnare gröda 
som bättre klarar de extrema 
förhållandena. Dessutom er-
känner nog Robert att han 
mera gillat sockerbetorna 
än potatisen, intressantare 
växt helt enkelt. Men socker-
reformen och stängningen 
av Salo bruk gjorde sist och 
slutligen beslutet att upp-
höra betodlingen i stället för 

Inga betor längre
Staffan Eliasson, Sucros Ab

Under våren 2007 har det skett stora förändringar inom sockerbetsodlar-
kåren. Förut om åren har det också skett en naturlig minskning av odlar-
antalet, då en liten del av odlarna hållit mellanår eller slutat. Men i år har 
odlarantalet minskat kraftigt i synnerhet på de områden som har långa 

avstånd till Säkylä bruk. Orsaken till reduceringen av odlarantalet är som 
bekant effekterna av EU:s nya sockerreform och därigenom minskningen 

av Finlands sockerkvot och stängningen av Salo sockerbruk.

Viola och Robert Juslin.
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potatisodlingen mycket en-
kelt. Med ett avstånd på ca 
260 km till Säkylä bruk och 
ett sänkt betpris förstår man 
beslutet. 

Vid sidan om själva odlandet 
bedriver de ett bokföringsbo-
lag tillsammans med ett an-
nat betodlarpar, Borgå Nsp 
Bokföringstjänst heter bola-
get. Den här bisysslan sys-
selsätter odlarparet mycket 
under vinterhalvåret. Kund-
mängden har man försökt 
hålla på samma nivå den 
senaste tiden, ca 70 stycken. 
Största delen av kunderna är 
jordbruksföretag men också 
ett och annat vanligt företag.

Fortsättningen
Förhoppningsvis kommer so-
nen att ta över gården. Men 
han kommer att arbeta hu-
vudsakligen utanför gården 

ja rentav utomlands, så fort-
sättningen är osäker. Gården 
kommer därmed att skötas 
mera extensivt. Potatis- el-
ler betodling passar inte i 
ett sådant system. Special-
maskinerna för betodlingen 
är gamla och har därmed 
inget större marknadsvärde 
dock ett användningsvärde 
som nu går förlorat. Hoppas 
betodlingen kan fortsätta i 
Finland, mindre värde för 
produkten och höjda hek-
tarstöd är dock en ganska 
skrämmande utveckling för 
branschen. Att sockerbets-
stöden delvis kopplats till 
gårdsstödet och stödrättig-
heterna kommer att ställa till 
med problem. ”Vi hade tänkt 
oss lämna största delen av 
arrendena i samband med en 
eventuell generationsväxling, 
men kanske vi är tvungna att 
tänka om eftersom jag tror att 

det inte kommer att vara lätt 
att få ut stödet via arrendegi-
vare och nya arrendatorer”, 
konstaterar Robert. ”Förra 
året var vi sju stycken betod-
lare i vår by av dem fortsätter 
endast två stycken i år. Det 
här kommer att inverka gan-
ska mycket lokalt just för det 
här området.”

Framtiden
Mera tid för skötseln av de 
övriga grödorna och syss-
lorna på gården kommer 
upphörande av betodlingen 
definitivt att ge, isynnerhet på 
hösten. ”Kanske blir det att 
utföra litet mera entreprenad 
arbeten som direktsådd och 
ogräsbekämpning”, funde-
rar Robert. ”Kanske vi också 
borde unna oss lite mera fri-
tid, en semester längre än en 
vecka i ett sträck kunde ju bli 
en trevlig upplevelse!”n

Försöksgårdens maskiner till salu

Antti Sampo bogserad ytharv, arbetsbredd 7 m
Salo ytharv, Runni S-pinnar, arbetsbredd 5 m
Hydrein växelplog 3x14 ” åm. - 83
Salo hacka, bakmonterad, själstyrande 7-radig
Moteska hacka, bakmonterad 5-radig
Körspeglar
JT knivblastningsenheter 4 st ”prela typ”

Förfrågningar Pojogårds försöksgård Raimo Rokka 040-773 6313

      
     Centralen för Sockerbetsforskning
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odlares kontraktsmängd och 
utanpå det kom kvotsocker-
minskningen, som ytterligare 
försämrade situationen. Det 
är i alla fall fråga om en 500 
hektars minskning av odling-
en. När man endast kunde 
erbjuda bestående och lå-

netillägg på knappt 30 %, 
räknat på den kvotmängd 
som återstod efter struktur-
förändringen, så ledde det 
ohjälpligt till att varje odlares 
areal blir lite mindre än den 
var i fjol.

Just nu uppskattas odlingsa-
realen för 2007 till ungefär 
16 500 hektar, då den under 
senaste sommar var ungefär 
23 800 hektar, minskningen 
är sålunda nästan en tredje-
del. n

Forts. från sidan 4

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

Åland Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
   22240 Hammarland 0400 224 143
 
Fastlandet, svenskspråkiga Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
      10300 Karis 040 533 6497
     e-post:
     staffan.eliasson@
     nsl.fi

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

Namn- och andressförteckning
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UNKI-tuote säljer bort restlagret av Juko- och Huhki-upptagarnas slitdelar

JUKO, oppehjul, slitdelar, avkännarhjul, kedjehjul, etc.
HUHKI a2, billram, bett till förblastare, gummibatonger till radrensare, osv.
HUHKI S, billar

Antalet delar är inte stort, försäkra upptagningen nästa höst med det samma.

UN-KI Tietopalvelu Oy
tel. (02) 865 2027
        0500 730 262

UN-KI Tietopalvelu Oy tackar sina kunder, det var ett nöje att betjäna Er.

Vi önskar er lycka och framgång under kommande odlingsår.

CENTRALEN FÖR SOCKERBETSFORSKNING
     Korvenkyläntie 201      010 431 062 
         25170 Kotalato   fax (02) 737 6409

E-post:  förnamn.släktnamn@danisco.com 

Direktör  Nils Lindroos   010 431 8201

Fröfrågor Marte Römer-Lindroos   010 431 8215

Kvalitet och gödsling  Matti Erjala    010 431 8202 
        
Växtskydd Liisa Eronen    010 431 8210
   
Laboratoriet:
Kundbetjäning Niina Mettala-Virta   010 431 8236

Analystjänster Päivi Lamminen   010 431 8235

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 Petri Lauttia               Lauttiantie 94 (03) 618 9630
                                     14300 Renko 050 520 4059



Gästerna blir glada över en hemgjord rulltårta, som värdinnan kan göra under tiden som 
gästerna är på väg. Bred ut rulltårtssylt på tårtbottnen och smaksätt vispgrädde med t.ex. 

rödvins- eller ingefärasirap, rulla ihop och njut.

Sylt till rulltårta
1 kg blandade djupfrysta bär

1 pkt Dansukker Sylt-marmeladsocker

Blanda de halvsmälta bären och sylt-marmeladsockret i en kastrull. Värm upp så att det kokar 
lätt i tio minuter under lätt omrörning. Skumma vid behov bort skummet från ytan. Kyl ner i en 

kvart och sätt sylten på burk. Ställ i kylskåpet.

Rulltårta
4 ägg

1,5 dl Dansukker Siro specialfi nt kristallsocker
1 dl vetemjöl

2 msk potatismjöl
1 tsk bakpulver

Vispa äggen och sockret till ett luftigt skum. Blanda ihop vetemjöl, potatismjöl och bakpulver 
och sätt genom en sil blandningen till skummet. Bred ut degen på ett bakplåtspapper och sätt 

den i en ungspanna. Grädda i 225 oC i 8–10 minuter. Stjälp över skivan på ett sockrat bak-
plåtspapper och lösgör försiktigt bottenpappret. Låt svalna. Bred ut sylten på tårtbottnen och 

rulla ihop den med hjälp av bakplåtspappret. Garnera om du vill med vispgrädde.


