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Det råkar vara skärtorsdag, när den här  
ledaren skrivs. I år infaller helgen tidigt 

och fälten i Bjärnå är ännu helt täckta av snö. 
Den har skyddat marken mot kylan och tjä-
len är inte särskilt djup. I trakter med tunnare 
snötäcke har tjälen gått ner under de senaste 
veckorna och det tar sin tid innan marken blir 
färdig för sådd.

I grannländerna Sverige och Danmark, där  
betorna odlas i de sydligaste områdena, 

brukar påsken vara en måttstock på tidighe-
ten. De senaste åren har man hunnit så be-
torna före påsk i Danmark och omedelbart ef-
ter påsken också i Sverige. Det har alltså varit 
fråga om en tidig sådd. Så tidigt verkar det 
inte bli i år, senvintern var kylig och såtiden 
skjuts fram också där.

När kollegerna i grannländerna sparkar i  
tiltorna vid påsk, når vi samma stadium 

kanske kring första maj. Vårt geografiska läge 
och klimat kan vi inte påverka. Men vi har gjort 
en hel del för att förlänga växtperioden, alltså 
komma snabbare ut på fälten – effektivare 
dränering, harvsådd, vårplöjning. Fortfarande 
kan vi bli bättre i det avseendet. Att det finns 

Från påsk till första maj

mycket att vinna framgår av en artikel i det 
här numret. Om man förbereder sig väl, går 
också vårbruket snabbare och växtperioden 
blir längre. Också det här temat behandlas i 
tidskriften.

Stödansökningarna för EU skall fyllas i  
före utgången av april. Eftersom tvärvill-

koren medför ännu mera granskningar på 
gårdarna, måste odlarna vara extra uppmärk-
samma på reglerna och framför allt på, att od-
lingsåtgärderna görs enligt föreskrifterna. Vi 
har till lust och leda skrivit om de här frågorna 
den senaste tiden. Utom de generella direk-
tiven, som behandlats i artiklar och allmänt 
rådgivningsmaterial, kan det finnas kommu-
nala bestämmelser. Det är inte lätt att röra 
sig i den här byråkratiska djungeln, men det 
slutliga ansvaret ligger hos bonden själv, som 
undertecknar pappren. En allmän rådgivare 
kan inte ta de juridiska konsekvenserna för 
detaljer, som kan ha lokal prägel.

Våren närmar sig och jag vill tillönska alla  
betodlare ett gott vårbruk och en gynn-

sam växtperiod.

 24.3.2005 Nils Lindroos    
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Redaktionen gav denhär rubriken åt mig, så 
den är även delvis ansvarig för innehållet i 
denna artikel.

Det är nästan exakt två årtionden sedan jag 
på alvar började följa med livsmedelssektorn 
i och med att jag flyttade från primärproduk-
tionen närmare konsumenten. Till mitt förra 
liv hörde, att å tjänstens vägnar fungera som 
viceordförande i Cultors styrelse. Detta före-
tag höll då på att omvandlas från ett nationellt 
sockerförädlingsbolag till en internationell 
life-science -aktör.

Lite senare började den finländska socker-
sektorn att öppnas och internationaliseras. 
Hela 1990-talet, efter att jag blivit tjänsteman 
i företaget, gick för min del åt till att vara med 
och omstrukturera livsmedelssektorn. I Fin-
land var Cultor nämligen en huvudaktör inom 
hela livsmedelssektorn, med undantag för kött 
och mjölk, när man skulle uppnå konkurrens-
kraft på den överraskande snabbt öppnade 
EU-marknaden. För det mesta var resultaten 
positiva. Den viktigaste orsaken till de posi-
tiva resultaten var helt enkelt det att företagen 
själva i tid omstrukturerade sig och det blev 
sålunda inte offer för förändringarna.

Under tiden för EU-medlemskapet har struk-
turförändringen inom den finländska livsmed-
elssektorn fortsatt. Tyngdpunkten i förändring-
arna har legat på primärproduktionen. Mätt 
med alla mätare; företagets storlek, effektivi-
tet, arbetsinsats osv. har förändringshastig-
heten i Finland för landsbygdsbefolkningen 
och landsbygden varit i topp i EU. Allra tyd-
ligast märks detta på att lantbruksprodukter-
nas hela produktionsvolym hållits på nästan 
samma nivå, antalet lantbrukare har halverats 

och konsumenten får idag livsmedlen 10 % 
billigare än innan vi anslöt oss till den euro-
peiska marknaden. Samma utveckling har vi 
sett inom sockerproduktionen. Antalet odlare 
har halverats och produktionen per gård har 
fördubblats. Inom industrin har antalet sock-
erbruk halverats och personalen har minskat 
med mera än hälften. Och i slutändan har 
detta lett till förmånligare produkter för kon-
sumenten.

EU:s nya kommission vill nu ha mera fart i 
sockerproduktionen. Kravet är hårdare ute i 
EU:s perifera områden än inne i kärnan. Ty-
värr är inte Finland i geografiskt hänseende i 
EU:s kärna. När man gör förändringar tycker 
jag, att det skulle vara rimligt att titta efter hur 
den relativa utvecklingen under den senaste 
tiden varit i de olika EU-länderna. De finländ-
ska strukturförändringarna inom livsmedels-
sektorn (sockret medräknat) har ifråga om 
snabbhet och effektivitet varit i topp inom EU. 
Geografin och klimatet är de enda saker vi 
inte kunnat ändra på, det borde alltid beak-
tas, när man gör jämförelser mellan de olika 
länderna.

Under fem kampanjer har jag tillsammans 
med de finländska odlarna varit med och 
producerat råvara till sockerindustrin. Också 
mina andra arbetsuppgifter har räckt ungefär 
fem år. Under den tiden hinner man påverka 

Eskos 
bomärke
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Beredningen av den nya sockerregi-
men fortsätter
Man har inte under de par tre senaste måna-
derna hört några revolutionerande nyheter 
om den nya sockerregimen. De olika intres-
senterna har hållit sig i stort sett till sina ut-
gångsställningar och man har inte sett några 
öppningar i diskussionen. Det verkar som om 
den nya kommissionären skulle representera 
samma åsikter som den föregående, och inte 
har det heller skett förändringar i medlems-
ländernas åsikter.

De egentliga lagtexterna är under arbete och 
för närvarande tror man att de slutliga textför-
slagen skall publiceras under försommaren, 
eventuellt dock först i juli. I varje fall kommer 
den politiska behandlingen att fortsätta hela 

Inför sådden
Matti Kukkola, Sucros Ab

När detta skrivs i början av mars kan man säga att vintern är på slutrakan. 
Denna vinters köldperiod ser ut att bli mycket kort och infalla i månadsskiftet 
februari-mars, då man redan kan se tecken på vår i luften. Eller med andra ord 
är nätterna kalla och på eftermiddagen värmer solen. Det förekommer betydligt 
mindre tjäle i marken än vad som är vanligt, så för närvarande verkar det i alla 
fall finnas goda förutsättningar för en tidig vår. Å andra sidan har bristen på 

tjäle försvårat kalkningsarbetet.

sommaren och hösten och denna period 
kommer inte att bli lätt för någon part. Frå-
gorna kommer att nagelfaras i offentligheten 
i många riktningar, vilket är speciellt tungt för 
odlarna. Med andra ord behövs det tålamod. 
I varje fall blir tidtabellen spänd, den nya re-
gimen borde vara godkänd i god tid före års-
skiftet.

Inga förändringar i branschavtalet
För ett år sedan förhandlade man om 
branschavtalet för två år framåt, med andra 
ord behövs det inga förändringar för den 
kommande odlingssäsongen. Endast jord-
haltsparagrafens tolkning (mylla över 30 %) 
preciserades så, att den endast berör sådana 
fall där det finns förskämda betor i lasset. Det-
ta innebär dock inte att man inte skall göra allt 

saker så mycket att man kan tala om att läm-
na bomärken. Så har det uppenbarligen gått 
även nu när sockerproducenten Sarviharju of-
fentligt på en odlarkurs i Kiipula framförde sitt 
tack för det arbete jag utfört. Detta värmde 
mig mycket, i synnerhet när jag märkte att 
han denna gång var alvarlig. ”Sockeraka-
demin i Kiipula” har varit en plats där vi, för-
hoppningsvis ömsesidigt, lärt oss nya saker 
med vars hjälp man kunnat utveckla socker-
näringen.

Jag tar avsked av Danisco och Sucros efter 
många intressanta år. I mitt arbete är tyngd-

punkten efter valborg dock fortfarande i pri-
märproduktionen och livsmedelssektorn.

Esko Lindstedt

P.S. Enligt hävd på gården använde jag ett 
eget bomärke för att märka mina saker när 
jag ännu inte kunde läsa. Detta var på 1940-
talet. Efter att jag lärt mig att läsa har jag inte 
mera behövt det där bomärket och ifråga om 
skriverier så tror jag, att detta kan vara ett av 
mina sista skriftliga bomärken i tidningen Bet-
fältet.
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som är möjligt för att få jordhalten att hållas 
låg. Myllan är lika med kapital på åkern men 
avfall vid fabriken, med andra ord en kostnad 
för hela kedjan.

Odlingsmålsättningen är fulla kvoter
Senhösten 2004 beslöt MTK/SLC:s socker-
betsutskott och Sucros, att som gemensam 
målsättning för år 2005 producera full A- och 
B-kvot. För detta har man under EU-tiden be-
hövt i medeltal knappt 32 000 ha odlingsare-
al. Trots att man för närvarande inte känner till 
de slutliga odlingsarealerna, så verkar det på 
basen av odlingsförfrågan under vintern som 
om intresset för odlingen ännu är högt. Det att 
antalet sockerbetsodlare, som helt slutar, i år 

är mindre än någonsin under EU-tiden, vitt-
nar om odlarnas intresse och beslutsamhet. 
När man planerar den slutliga odlingsarealen 
lönar det sig att komma ihåg att Carry over -
lagret nu är helt tomt, så att en större skörd än 
i medeltal, vilket vi alla väntar på, inte så lätt 
leder till C-socker.

Arealmålet verkar att uppfyllas, för detta ett 
stort tack till alla kontraktsodlare. För närva-
rande finns alla förutsättningar för en tidig vår. 
Vad vädret i sommar beträffar så kan vi inte 
annat än hoppas på det bästa och med all 
sannolikhet kommer det inte två likadana år 
efter varandra. Med andra ord finns alla förut-
sättningar för ett gott sockerår 2005.n
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Socker produceras över näs-
tan hela världen. F.O. Licht, 
som uppgör sockerstatisti-
ken, har under de senaste 
åren haft med 132 länder där 
man producerar sockerbetor 
eller rörsocker för sockerpro-
duktion. Sockerbetor odlas i 
54 och rörsocker i 85 länder. 
Tillsammans blir detta mera 
än 132 eftersom det i vissa 
länder odlas både sockerrör 
och –betor. Siffrorna varie-
rar lite från år till år, eftersom 
vissa länder haft avbrott i 
odlandet. Sockerproduktio-
nen är sålunda fördelad på 
verkligt många länder. Det 
finns några stora producent-
länder och många små. Trots 
skillnaden i storlek är socker-
produktionen i många länder 
av mycket stor betydelse för 
sysselsättningen och en ut-
komstkälla.

Brasilien är världens största 
sockerproducent och landets 

Stora och små 
sockerproducenter

Kyösti Raininko

Under säsongen 2003/04 
producerades, omräk-
nat till råsocker, i hela 
världen nästan 139 milj. 
ton bet- och rörsocker. 
Av detta kom ungefär 
35 milj. ton från socker-
betor. Produktionen av 
stärkelsebaserad isoglu-
konos, som konkurrerar 
med socker, uppgick till 
nästan 12 milj. ton.

produktion har under de se-
naste åren uppgått till över 22 
milj. ton eller nästan dubbelt 
mera än under den senaste 
tioårsperioden. Brasiliens 5 
milj. hektar sockerrör produ-
cerar en stor del av den alko-
hol, som används som driv-
medel för bilar. Genom att 
stöda etanolproduktionen har 
den brasilianska regeringen 
indirekt stött sockerindustrin. 
Rörsockerodlingarna i Bra-
silien handhas nästan helt 
och hållet av sockerindustrin. 
Odlingens storlek är vanligt-
vis 2 000–3 000 ha. Största 
delen av odlingarna sköts 
helt maskinellt. Ungefär en 
fjärdedel av rörsockerarea-
len planteras och skördas för 
hand, vilket kräver mycket ar-
betskraft. Genom den ökade 
produktionen har exporten 
från Brasilien ökat från 2 milj. 

ton till 12 milj. ton. Denna ök-
ning är den största orsaken 
till att världsmarknadspriset 
på socker hållits lågt.

Indien är också en stor pro-
ducent. Produktionen i Indien 
har, när den varit som störst, 
kommit upp i nästan samma 
mängd som Brasilien. Den in-
diska befolkningen på nästan 
en miljard konsumerar dock 
allt det socker, som produce-
ras i landet. På exportmark-
naden är Indien en liten aktör 
och normalt importerar landet 
mera socker än det exporte-
rar. Sockerproduktionen i In-
dien är inte alls reglerad och 
sålunda är det typiskt med 
stora årliga variationer. Även 
en liten prishöjning ökar pro-
duktionen explosionsartat; 
en liten sänkning kan igen 
halvera produktionen.
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Det tredje största sockerlan-
det är Kina. Den egna pro-
duktionen uppgår till 10–11 
milj. ton, alltså hälften av 
Brasiliens och Indiens pro-
duktion. Det mesta av det ki-
nesiska sockret kommer från 
sockerrör; betsocker produ-
ceras 1,5 milj. ton. Socker-
betsodlingen är koncentre-
rad till nordöstra Kina, främst 
till Manchuriet, medan man 
odlar sockerrör i södra Kina. 
Man har på allvar försökt höja 
produktionen men ökningen 
har inte riktigt hunnit med 
konsumtionsökningen, så 
Kina är tvunget att i viss mån 
importera socker.

Förenta staterna hör även 
till världens stora socker-
producenter. Över hälften 
av den 7–8 milj. ton stora 
skörden kommer från sock-
erbetor, resten är rörsocker. 
Sockerbetsodlingen har kon-
centrerats till två områden, 
i norr kring de stora sjöarna 
och i väster till Kaliforniens 
torra dalar. Rörsocker odlas 
på ett område, som sträcker 
sig från Louisiana till Florida. 
USA är dessutom världens 
största producent av stärkel-

sebaserade sötningsmedel. 
Dess produktion överstiger 
där produktionsmängderna 
för bet- och rörsocker. Kon-
sumtionen är dock så stor att 
man är tvungen att importera 
ett par miljoner ton socker 
per år.

Följande land på listan är 
Thailand. Där har man satsat 
hårt på sockerproduktionen. 
Senaste år nådde man nytt 
produktionsrekord, 6,8 milj. 
ton. I jämförelse med övriga 
stora sockerproducenter är 
Thailands befolkning rätt li-
ten, så det mesta av sockret, 
5 milj. ton, blir över för export. 
Landet är också den näst 
största sockerexportören i 
världen. I Thailand produce-
ras sockerrör på några hektar 
stora gårdar. De lider mycket 
av det låga sockerpriset. 
Staten har varit tvungen att 
på många sätt stöda sock-
erproduktionen. Därför har 
Thailand högljutt krävt att EU:s 
sockerimport liberaliseras.

Efter Thailand är Mexico och 
Australien de största sock-
erproducenterna. Mexicos 5 
milj. ton räcker inte till att ens 

helt täcka den inhemska kon-
sumtionen. Australien däre-
mot är en av de största sock-
erexportörerna. Efter dessa 
kommer sedan de största EU-
länderna Frankrike och Tysk-
land. EU-ländernas samman-
räknade sockerproduktion är 
lika stor som Brasiliens. Av 
EU-länderna är det bara ett 
fåtal, Estland, Luxemburg, 
Cypern och Malta, som är 
utan sockerkvot. Trots att EU 
själv konsumerar det mesta 
av sitt eget socker, så är det 
även en betydande socker-
exportör. EU har tävlat med 
Thailand om andra platsen i 
världen som sockerexportör. 
Det mesta av EU:s sockerex-
port beror på sockerimport. 
EU har bl.a. stött många av 
medlemsländernas gamla 
kolonier, de s.k. AKS-länder-
na, genom att ge dem egna 
sockerkvoter, som de fått 
hämta tullfritt till EU. Många 
av dessa länder, t.ex. Bar-
bados, Belize, Fiji, Mauritius 
och Jamaika är små ö-stater, 
för vilka sockerproduktionen 
och exporten till EU är ett livs-
villkor. I gruppen ingår även 
ett flertal fattiga länder från 
Afrika. Huvudsakligen produ-
cerar de socker med primiti-
va metoder och kan sålunda 
inte konkurrera med de stora 
producentländerna. Om kvo-
terna försvinner och priset på 
socker sjunker så skulle det 
innebära att sockerexporten 
upphör och de ekonomiska 
följderna skulle vara allvar-
liga, i alla fall för vissa länder. 
Mauritius i Indiska oceanen 
är den största sockerprodu-
centen av dessa länder, St. 
Kitts, som tillhör Små Antiller-
na, är den minsta. Av Mauri-
tius 700 000 tons produktion 

Sockerrörtåg
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Antti Lavonen är utbildad till 
agronom och han bor i Klauk-
kala. Han har fungerat som 
potatisombudsman i MTK 
och PerunaSuomi ry samt 
som vd för Kasvistieto Oy 
sedan år 2000. Före det har 
han arbetat på potatisforsk-
ningscentralen i Lammi, Hel-
singfors universitet och Ar-
betseffektivitetsföreningen. 
Han är hemma från en gård 
i Valkeala i Kymmenedalen. 
Genom utbildningen och ar-
betsuppgifterna har han bli-
vit bekant med bl.a. frågor 
kring lantbruksteknologi och 
växtskydd.

Till växtodlingsombudsman-
nens arbetsuppgifter hör att 

Antti Lavonen ny sekreterare 
för MTK:s sockerbetsutskott

Till ny växtodlingsombudsman med ansvar 
för sockersektorn har den 10.1. valts AFM 
Antti Lavonen. Han efterträder AFM Juha 

Peltola, som i medlet av januari flyttade över 
till Bayer CropScience och marknadsföring av 

växtskyddsmedel.

exporteras tre fjärdedelar till 
EU, av St. Kitts 20 000 ton kö-
per EU hälften.

I början av artikeln framgick 
det redan att sockerproduk-
tionen och exporten i Brasi-
lien har vuxit kraftigt. Däremot 
har den förr i tiden så stora 
sockerexportören Cubas 
produktion och export under 

Castros styre rasat till en fjär-
dedel av mängden för trettio 
år sedan. Odlingstekniken är 
efterbliven och sockerfabri-
kernas maskiner gamla och 
nerslitna. Även i de forna Sov-
jetländerna har produktionen 
minskat dramatiskt. Där finns 
många sockerbruk men lant-
brukets problem begränsar 
sockerbetsproduktionen. På 

1980-talet, när produktio-
nen var som störst i Ukraina, 
producerade landet 5–6 milj. 
ton, nu endast en tredjedel av 
detta. Rysslands nuvarande 
produktion 1,5–2 milj. ton är 
bara hälften av vad den varit. 
Landet är nu den största im-
portören i världen.n

följa med socker- och socker-
betssektorn och påverka den 
såväl på finländsk som på EU-
nivå. Den viktigaste sakfrågan 
nu just är EU:s nya sockerre-
gim, vars förslag framläggs 
av kommissionen i juni–juli. 
Växtodlingsombudsmannen 
fungerar även som sekretera-
re i sockerbetsutskottet. Han 
deltar i skötseln av utskottets 
sakfrågor, såsom underhand-
lingar om branschavtalet, 
samt i arbetet i de europeiska 
sockerbetsproducenterna 
CIBE:s arbetsgrupper och 
EU-kommissionens rådgivan-
de sockerkommitté.

Lavonen fortsätter även som 
ombudsman i potatisfrågor 

men har begärt avsked från 
vd-posten i Kasvistieto Oy 
från och med slutet av ja-
nuari.

Fritiden tillbringar han med 
familjen, som består av hus-
trun och fyra barn. När det 
gäller motion står skidning, 
volleyboll och cykling när-
mast hjärtat.n

Bild: Jaana Kankaanpää
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Såtidens betydelse för sock-
erbetsskörden är helt klar. I 
såtidsförsöken (sammanlagt 
7 försök 1983–85), som gjor-
des med harvsåteknik, kunde 
man konstatera att rotskör-
den började sjunka linjärt ge-
nast efter den första mycket 
tidiga sådden. Minskningen i 
skörd var ganska exakt 500 
kg/dag/ha. Mängden kristal-
liserbart socker sjönk ännu 
snabbare än rotskörden, ef-
tersom sockerhalten sjönk 
och mängden orenheter 
ökade, när sådden gjordes 
senare. I medeltal sjönk den 
kristalliserbara sockerskör-
den ungefär 80 kg/dag/ha.

På Centralen för Socker-
betsforskning har man följt 
med hur såtidpunkten ut-
vecklats på de olika odlings-

Trenden är tidigare 
sockerbetssådd

Matti Erjala, CfS

Under de senaste 25 åren har medelsåtidpunkten blivit klart tidigare. 
Sådderna görs ungefär tio dagar tidigare än på 80-talet. Utvecklingen 

slutar säkert inte här utan såtidpunkten kommer även i framtiden att bli 
tidigare. Det är ingen omöjlighet att alla sockerbetor i framtiden sås före 

slutet av april.

områdena (Salo, Turenki och 
Säkylä) ända sedan 1980. 
Enligt bifogade diagram 
håller såtidpunkten mycket 
snabbt på att tidigareläg-
gas. I början av 1980-talet 
var medelsåtidpunkten på 
alla tre odlings-områden ofta 
i maj. På Salo-området har 
utvecklingen gått snabbast, 
tre dagar tidigare vart femte 
år. På Turenki- och Säkylä-
området har det gått klart 
långsammare, två dagar på 
fem år. Det är svårt att med 
säkerhet säga vad som är 
orsaken. Det må räcka med 
att konstatera att tre faktorer 
medverkat: väderleken, dik-
ningen och odlingstekniken. 
Den gynnsammare utveck-
lingen på Salo-området kan 
huvudsakligen förklaras med 
att det där är mera allmänt att 

använda harvsåteknik. De 
på 80-talet utförda försöken 
visar att med harvsåteknik är 
det möjligt på lerjordar att så 
t.o.m. flere dagar tidigare än 
med s.k. traditionell såteknik, 
där alla arbetsskeden görs 
skilt.

Ur figuren ser man att ”nor-
mal såtid” i år i Salo är genast 
i början av maj (2.5), i Turenki 
ungefär fyra dagar senare 
(6.5) och i Säkylä ungefär sex 
dagar senare (8.5) än i Salo. 
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Bearbetningsredskap
För att förhindra tillpackning 
måste man åstadkomma så-
bädd med så få körningar 
som möjligt. Med tanke på 
åkern skulle den idealiska 
lösningen vara harvsådd di-
rekt på tiltorna. På grund av 
att plöjningen är ojämn och 
för att förhindra att vårfuk-
ten försvinner kan man vara 
tvungen att göra en utjäm-
ning av tiltorna. I och med 
att kombimaskinerna blivit 
bredare har man börjat göra 
jordbearbetningen och såd-
den skilt för sig. För att få till 
stånd ett jämnt sådjup är det 
viktigt att granska skicket på 
harvpinnarnas spetsar och 
vid behov vända dem eller 
byta ut dem. Harvpinnarna 
får inte vara brutna och de 

Förberedelser 
inför sådden

Pentti Hoikkala, CfS

Odlingsplanerna för 2005 och de förnödenhetsbeställningar som hör till är 
redan gjorda när denna tidning utkommer. Det är dock skäl att kontrollera, att 
man har tillräckligt med lämplig gödsel i lagret eller ute under presenning. När 

man slagit fast frö- och radavstånd så måste man kontrollera att eventuellt 
överårigt frö och den nya fröbeställningen räcker till för den areal man planerat 
att så. Det lönar sig även att fundera på antalet såenheter på kombimaskinen, 

eftersom antalet skall vara delbart med billantalet på upptagaren för 
att minimera spillet. Man kontrollerar maskinens skick och ställer in 

gödselmängden och tänker igenom de mätningar som man måste göra på 
åkern, t.ex. avståndet mellan så- och gödselbill och sådjupet. Den odlare, som 

använder sig av entreprenör till sådden, måste i god tid komma överens om 
de arealer som skall sås. Man måste även se till att den växtskyddspruta, som 

man använder, är granskad och godkänd.

skall vara på sina rätta plat-
ser. Man måste byta ut brutna 
eller slitna bett på fräsen. Ifall 
man endast byter ut ett bru-
tet bett på fräsen så måste 
det förkortas så att det blir 
lika långt som de andra. Man 
skall kontrollera lagren i ribb-
vältarna och fräsens packvält 
och eventuella skadade lager 
skall bytas ut. Ställskruvar ol-
jas och rengörs vid behov så 
att arbetsdjupet lätt kan stäl-
las in så, att det motsvarar 
förhållandena. Oljenivån hos 
fräsens reduceringsväxel 
och rotorernas kugghjulsbalk 
skall kontrolleras. Ifall man 
måste fylla på olja skall man 
kontrollera om det förekom-
mer något utvändigt läckage. 
Om man hittar något sådant 
skall lager och tätningar by-

tas på det stället. Oljan byts 
enligt rekommendation, t.ex. 
en gång per år eller efter 400 
timmar, beroende på maski-
nen. Gråfärgad olja vittnar 
om att det kommit vatten i ol-

På gödselbillen svetsad ny 
slitdel.
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jan och då är det lämplig tid 
att byta oljan.

Kombimaskinen
Det lönar sig att börja servi-
cen med att kontrollera ma-
skinens konstruktioner. Det 
kan på grund av materialtrött-
het förekomma sprickor i t.ex. 
dragbommen och hjulnaven. 
Om hjulen lutar kan det vara 
ett tecken på att hjullagren 
är slitna. Man går igenom 
smörjpunkterna, däcktryck, 
kjedar och remmar och hur 
spända de är samt gödsel-
billarnas fastsättningar och 
slitmån. Ifall gödselbillarnas 
spets slitits papperstunn 
skall det korrigeras genom att 
svetsa på den en ny slitdel. 
Den ställbara slitdelen skall 
skydda billen från att slitas i 
onödan och den skall vara så 
placerad att den går några 
centimeter nedanom göd-
selbillen. Förhårdningar inne 
i gödselbillen lossar om man 
lätt knackar med en hamma-
re på billen. Ifall gödseln blir 
på ytan är det ett tecken på 
att utmatningsvalsarna slitits 

och då skall de slitna delarna 
bytas ut. Man måste även 
kontrollera att utmatningsval-
sarna är rena.

Såenheterna
Under ståtiden kan det ha 
blivit gropar och sprickor i 
de bakre välthjulens gummin 
och då blir tillpackningsef-
fekten svagare. De skadade 
gummina skall bytas. Ifall 

det blivit spår i mothjulet 
skall även det bytas, annars 
söndras fröna lätt och det blir 
flere dubbelmatningar av frö. 
Kontrollera även att billarna 
har tillräckligt med slitmån 
och byt ut vid behov. Keden 
skall vara i skick och lämp-
ligt spänd så att cellhjulet 
rullar jämnt. Smörjning med 
rostskyddsolja och lämplig 
spänning eliminerar i all-

Tume Mono m. 80 billens spetsprofil i naturlig storlek.

När man gör vridprov är det bra att placera ett ämbar under 
varje gödselbill.
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mänhet ryckig gång. Hos 
Tumes enheter skall man 
smörja var tjugonde timma. 
Man skall dock undvika för 
mycket fett. Smörjmedel på 
mothjulets gummi stör såd-
den. Om det finns för mycket 
fett på cellhjulsaxeln så kan 
det tillsammans med damm 
bakom kedhjulet bildas en 
massa, som försvårar hjulets 
rörelse. Med några års inter-
vall skall såenheterna rengö-
ras grundligt. Billarna skall 
ha tillräckligt med slitmån för 
att sådjupet skall hållas även 
i hård jord. Slitna billar och 
försvagade tryckfjädrar kan 
leda till att draghjulet släpper 
markgreppet och då blir det 
störningar i utmatningen.

Inställningar
Maskinens inställning kan 
påbörjas genom att man utför 
ett vridprov. Se i handboken 
och kontrollera att bottenklaf-
farna är rätt inställda och att 
skjutluckorna är öppna. Det 
lönar sig att placera ett äm-
bar under varje bill för då är 
det lättare att se om det finns 
någon störning eller något 
hinder i utmatningsanord-
ningen. Det lönar sig även att 
kontroller miljöstödets kväve- 
och fosforgränser. Vridprovet 
upprepas 2–3 gånger.

Bearbetningstidpunkten 
är den rätta ifall jorden vid 
bearbetningen blir tillräck-
ligt finfördelad. Då får man 
tillräckligt fin jord kring fröna 
och groningsfukten bibe-
hålls. Man skall undvika att 
bearbeta lerjorden när den är 
för fuktig, eftersom bearbet-
ningsskiktet då blir för grovt 
och den fukt, som fröet behö-
ver, dunstar bort för snabbt. 

Rätt tidpunkt för vårplöjning 
är när tiltan smulas sönder 
och ytan inte mera blänker. 
De vårplöjda fälten bearbe-
tas och sås omedelbart efter 
plöjningen. För att få ett jämnt 
bearbetningsskikt med harv-
sådd måste fräsen ställas så 
att den går plant. Grynstruk-
turen kan vara lite grövre ifall 
regn är att vänta genast efter 
sådden. En grövre ytstruktur 
minskar faran för tillslamning. 
I praktiken kan bearbetnings-
djupet variera mellan tre och 
sju centimeter beroende på 
jordarten.

Det lönar sig att kontrollera 
såenheternas inbördes av-
stånd, ju större upptagare 
desto noggrannare. Det är 
bäst att utföra mätningen på 
åkern genom att gräva fram 
fröna. Mätningen utförs så att 
om det använda radavstån-
det är t.ex. 47,5 cm så är den 
andra såenheten på 95 cm:s 
avstånd, den tredje på 142,5 
cm osv. Ifall man skulle mäta 

endast avståndet mellan en-
heterna  och godkänner t.ex. 
48,5 cm, så är felet vid den 
sista enheten redan fem cen-
timeter.

Sådjupet påverkas av jord-
arten, hurudan såbädd man 
lyckats åstadkomma och 
vädret som följer på sådden. 
Grundregeln är fortfarande 
att fröet skall placeras i fuktig 
jord. I försök har tre centime-
ters sådjup gett 8 % större 
skörd kristalliserbart socker 
än en centimeter eller fem 
centimeter.

Gödselns rätta placering är 
2–3 cm under fröet. När dju-
pet justeras skall man beakta 
inverkan på såenheterna. Allt 
för grund gödsling kan lyfta 
upp såenheten och då mins-
kar sådjupet i svackorna. I 
värsta fall kan fröet bli helt på 
ytan eller så upphör utmat-
ningen. I sidled skall gödsel-
raden vara 5–8 centimeter 
från fröet. Sidolut, slapp göd-

Placering av frö och gödsel skall kontrolleras från varje 
sårad.
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selbill eller lätt jordart är fak-
torer, som gör att man måste 
öka avståndet från såraden 
eftersom det kan uppstå till-
växtstörningar om gödseln 
kommer för nära fröna. Man 
skall kontrollera avståndet 
mellan gödsel och frö skilt för 
varje rad.

Det är också skäl att kontrol-
lera fröavståndet. Då blir det 
på samma gång en kontroll 
att cellhjulet är rätt vänt eller 
att växellådan är i rätt läge. 
Det verka som om en över-
gång från 15 cm till 18 cen-
timeters fröavstånd skulle ge 
en liten skördeökning  och 
det blir ju också en liten kost-
nadsinbesparing genom de 
minskade frökostnaderna.

Övervakning av sådden
När sådden kommit igång 
skall man efter de första 
vändningarna mäta radav-
ståndet mellan sådragen och 
göra nödvändiga justeringar 
av markörerna. När jordarten 
och förhållandena föränd-
ras kan det ske förändringar 
i sådjupet. Det lönar sig att 
ofta kontrollera sådjupet 
och gödselns placering. På 
samma gång eliminerar man 
såfel på grund av mekaniska 
fel (snabbt nersliten bill på 
grund av härdningsfel eller 
brytningar eller förskjutning 
av billen på grund av stenpå-
körning). Om ett bett i fräsen 
bryts så blir bearbetnings-
djupet grundare och då når 
man inte önskat sådjup. På 
grund av detta tappar såen-
hetens bakhjul markgrep-
pet, vilket leder till att utmat-
ningen avbryts och resultatet 
är ett luckigt bestånd. Man 
måste också följa med åt-

gången av frö och gödsel. 
Fröåtgången följer man med 
genom att jämföra de olika 
enheterna med varandra och 
gödseln skall minska jämnt 
i behållaren. Med hjälp av 
kokplogar kan man finjustera 
bearbetningsdjupet genom 
att ploga bort de grövsta par-
tiklarna utanpå såraden så, 
att man får fröet ner i fuktig 
jord. Man skall dock undvika 
överdriven plogning. Om det 
kommer en åskskur så är en 
djup plogfåra mera utsatt 
för tillslamning och de plan-
tor, som hunnit komma upp, 
täcks under jordpartiklar som 
flyter med vattnet. 

Entreprenad
Ifall man anlitar en entrepre-
nör för sådden så måste man 
komma överens om vilket 
radavstånd och fröavstånd 
som skall användas. Man 
måste också underhandla 
om de faktorer, som påverkar 
priset, t.ex. skiftets storlek 
och såradens längd. Är det 
överenskomna priset med 

eller utan omsättningsskatt? 
Innehåller priset även trans-
porterna till gården och för-
utsätter man någon arbetsin-
sats från gården, tex. ifråga 
om gödseltransport eller på-
fyllning av gödsel? Före ar-
betet börjar måste man även 
komma överens om hurudant 
arbetsresultat man vill ha, till 
exempel angående bearbet-
ning och sådjup.

Skötsel efter sådden
När man sedan gjort sådden 
helt enligt direktiven, så mås-
te man följa med förhållan-
dena ända till uppkomsten. 
Ett störtregn efter sådden 
kan förorsaka skorpbildning 
på åkern och då förhindrar 
det uppkomsten. Skorpan 
måste brytas med för ända-
målet lämplig utrustning ge-
nast när åkern bär en traktor. 
På marker, som är skorpbe-
nägna kan man använda 
förgrott frö, som under gynn-
samma förhållanden kommer 
upp lite snabbare än vanligt 
frö. Beslutet att så om efter 

Skorpan måste brytas genast, när åkern bär en traktor.
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Checklista
l Gödsel (sort, spridningsmängd och tillgång)
l Utsäde (skiftesvis sortval och behovet av förgrott utsäde, grobarhetstest på  
 överårigt utsäde).
l Granskning av växtskyddssprutan (kontroll vart femte år).
l Service och underhåll av maskiner.
l Entreprenadavtal
l Antalet såenheter med tanke på upptagningen.
l Vridprov (gödselmängd kg/ha)
l Palceringsdjupet för frö och gödsel (flere gånger under såperioden).
l Uppföljning av plantuppkomsten. Skorpbrytarnas skick eller möjlighet att         
 låna sådana.
l Omsådd (kontakt med odlingskonsulenten)

Rättelse:
I förra tidningen i Esko Lindstedts artikel nämndes, att två års medeltal för leveransprocenten 
skall vara 98 %, för att inte leveransrätten skall minskas nästa vår. Det rätta procenttalet är 
92.

Komposterad 
HÖNSGÖDSEL

lasstals till
transportpris.

Förfrågningar tel.

0400 320 077/Isotalo
Nousianen

skorpbildning eller någon 
annan naturkatastrof måste 
göras så snabbt som möjligt, 
eftersom man redan förlorat 
för mycket värdefull växttid. 

Skall man bearbeta och så 
på nytt eller skall man så på 
den gamla raden är också 
frågor som man måste fun-
dera på.n
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Frost
l Frost under plantuppskjutningen kan även förstöra plantor, som
      befinner sig under markytan.

Gödselkoncentration
l Ifall gödseln hamnat alltför nära fröna stiger saltkoncentrationen så att den kan förhindra 

groningen eller att plantor som kommit upp förtvinar (isynnerhet på mojordar under varma 
vårar då mark fukten kraftigt stiger uppåt i jorden).

l Kontrollera även under såarbetet att gödselbillen är rätt placerad i förhållanden till såbillen.

Markverkande skadedjur
l Bethoppstjärtar, jordlöpare och nematoder
l Knäpparlarver, harkrankens larv (sällsynta, ibland uppträder de rikligt efter en långva- 
 rig vall).

Alltför djup sådd
l I synnerhet om groningsförhållandena är svala orkar inte alla plantor upp till ljuset.

Skorpa
l Plantuppkomsten förhindras av att markytan slammat igen och   
      hårdnat.
l Rätta åtgärder behövs för att bryta skorpan.

Vad beror glesa bestånd på?

Det är en utmaning att vid sådden åstadkomma ett jämnt och fullt plantbestånd 
på sockerbetsskiftena. Det är inte alltid lätt att nå detta mål. Här följer de 

faktorer som påverkar plantbeståndet.

Heikki Salovaara, Sucros Ab

Kuva: Paavo Inkinen

I sanden begraven planta. Hjärtbladen har skadats av 
sanden. BIld: Liisa Eronen
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BIld: Liisa Eronen

BIlderna: Liisa Eronen

Rotbrand
l I groningsskedet, hjärtbladet tvinar bort och plantan dör.
l I senare utvecklingsskeden symtom som plantorna i allmänhet klarar.

Besprutningsskador
l Beakta doseringen av bekämpningsmedel och gör en   
sådan tankblandning, som passar för förhållandena och jord-
arten.

Övriga skadegörare
l Loppor och stinkflyn
l Betningsmedel ger grundskydd åt 
plantorna, under svåra skadedjurvå-
rar måste man sätta in kompletterande 
besprutning.

BIlderna: Liisa EronenTvå olika typer av rotbrand.

Vid besprutning skadat planta.

Betjordloppa och av 
loppan skadat planta.

Stinkfly och av stinkflyn svårt 
skadat planta.
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I Betfältet nr 1/2005 (sidorna 
13–15) gick man i detalj ige-
nom begränsningarna för de 
bekämpningsmedel, som an-
vänds i sockerbetsodlingen. 
Användningen av Betanal 
SC, Betasana 2000, Tramat 
500 SC och Betanal Progress 
SE har begränsats enligt föl-
jande på grundvattenområde 
I och II.

Ifall alvens jordart är finare 
än fin mo (mjäla, lera eller 
mulljord) och fälten är täck-
dikade, så kan ovannämnda 
preparat användas varje år 
med minsta möjliga prepa-
ratmängd. 

Ifall alven består av fin mo 
(FMo) eller grövre, så kan 
preparatet användas varje år 
ifall man använder radspruta 
och minsta tillåtna bruks-
mängd. Ifall hela arealen be-
sprutas, så får man använda 
preparatet bara vartannat år 
och igen med minsta möjliga 
bruksmängd. Även i detta fall 
är förutsättningen att fältet 
är täckdikat. I praktiken kan 
denna fråga även lösas med 
växtföljd. De jordarter, som 
hör till denna klass, är mo, 
sand eller morän.

Man rekommenderar inte att 

Sockerbetans växtskydd på 
grundvattenområde I och II

Liisa Eronen, CfS

Tvärvillkoren för miljöstödet gör att man även kommer att granska använd-
ningen av bekämpningsmedel på gårdarna. Framförallt på grundvattenområde 
I och II måste man vara mycket noggrann, för på dessa områden gäller excep-

tionellt stränga begränsningar.

Safari används på grund-
vattenområde I och II men det 
är tillsvidare inte förbjudet. 
Agil 100 EC och Targa Super 
5 SC mot kvickrot kan använ-
das på grundvattenområden, 

liksom även insektpreparaten 
Fastac, Decis och Sumi Alfa. 
För dessa preparat finns inte 
villkoret med minsta möjliga 
bruksmängd.

Tabell 1.  Bekämpning av ettåriga fröogräs på Tabell 2.  Bekämpning av ettåriga fröogräs på 
 grundvattenområden I och II.  grundvattenområden I och II.

Bruksmängd Bruksmängd
g eller l /ha g eller l /ha

1. besprutningen 1. besprutningen

Safari g 20 - 30 Safari g 20 - 30
Tramat 500 SC l 0,1 - 0,2 Betanal Progress SE 0,8 - 1,0

FEN l 1,5 - (1,5)/2,0 FEN l 0,7 - 1,0

Olja l (0,5) - 0,7 - 1,0 Olja l (0,5) - 0,7 - 1,0

2. besprutningen 2. besprutningen
Safari g 20 - 30 Safari g 20 - 30
Tramat 500 SC l 0,2 - 0,3 Betanal Progress SE 0,8/1,0 - 1,0/1,5

FEN l 1,5 - 2,0 FEN l 0,5/0,7 - 0,5/1,0

Olja l (0,3) - 0,5 - 1,0 Olja l (0,3) - 0,5 - 0,7 -1,0

3. besprutningen 3. besprutningen
Safari g 20 - 30 Safari g 20 - 30
Tramat 500 SC l 0,2 - 0,3 Betanal Progress SE 0,8/1,0 - 1,0/1,5

FEN l 1,5 - 2,0 FEN l 0,5/0,7 - 0,5/1,0

Olja l (0,3) - 0,5 - 1,0 Olja l (0,3) - 0,5 - 0,7 -1,0

Obs 1:    Mindre mängder på jordar, där alven är Obs 1:    Med grönt märkta mängder på jordar, där alven är 
              fin mo eller grövre, större mängder               fin mo eller grövre, med blått märkta mängder på 
              på jordar där alven är lera.               jordar där alven är lera.

Obs 2:    Mängden Safari proportioneras efter ogräsens, Obs 2:    Mängden Safari proportioneras efter ogräsens,
              närmast Matricaria-arternas, storlek.               närmast Matricaria-arternas, storlek.

Obs 3:    FEN = Betanal SC, Betsana (2000) Obs 3:    FEN = Betanal SC, Betsana (2000)

Obs 4:    Om som olja används BioBeet, är Obs 4:    Mindre mängder Progress kan kombineras med 

              bruksmängderna 0,8–1,2 l/ha               större mängder FEN och vise versa, men inte större
mängder sinsemellan.

Obs 4:   Om som olja används BioBeet, är bruksmängderna 
             0,8–1,2 l/ha
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Däremot får på grundvatten-
område inte användas Gol-
tix, KVK-meta, Matrigon, 
Fusilade Max eller Focus 
Ultra. Även användningen av 
dimetoat (R-dimetoat, Dana-
din, Roxion) är förbjudet på 
grundvattenområde.

Det är inte förbjudet att an-
vända sockerbetsfrö betat 
med Cruiser eller Gaucho på 
grundvattenområde eller om-
råde lämpligt för tagande av 
grundvatten. Gaucho-frö kan 
användas tre år efter varan-
dra, därefter rekommenderas 
en fyra år lång paus. Under 

den tiden kan Gaucho-frö er-
sättas med Cruiser-frö.

Alvens jordart
I de ovan nämnda villkoren 
nämns alvens jordart. Det är 
skäl att kontrollera den, för 
matjordens jordart kan vara 
en helt annan än alvens. Ifall 
alvens jordart bestämts i nå-
got annat sammanhang, så 
kan det användas som be-
vis i samband med någon 
granskning.

Ifall du inte känner alvens 
jordart, så kan den kontrolle-
ras på följande sätt på några 

ställen på åkern. Gräv med en 
skyffel bort matjordslagret till 
40–50 cm:s djup och ta med 
en jordprovsborr jordprov 
neråt 40–50 cm (80–100 cm 
från markytan). Ifall jordarten 
är morän, fin mo eller grövre 
jordart, så är det fråga om en 
genomsläpplig jordart och 
du är tvungen att använda 
de mindre värdena i tabell 1 
och 2. Ifall jordarten är mjäla, 
lera eller mulljord, så kan du 
använda de större värdena i 
tabellen. Matjordens jordart 
inverkar inte på val av tabell. 
Du kan naturligtvis alltid an-
vända de mindre preparat-
mängderna.

Ogräsbekämpning
I tabell 1 presenteras en 
tankblandning, som utgår 
från preparat med en verk-
sam substans och i tabell 2 
tankblandningar med Beta-
nal Progress SE. De använda 
bruksmängderna är ganska 
små, så det lönar sig, med 
beaktande av omständig-
heterna, att använda största 
möjliga oljemängder. För att 
få så bra bekämpningsresul-
tat som möjligt, så förutsätter 
det att man är noggrannare 
än vanligt med tidpunkten för 
besprutningen och att man 
använder mekanisk ogräs-
bekämpning (hackning).

Ifråga om antalet besprut-
ningar är det skäl att kontrol-
lera bruksanvisningen på 
försäljningsförpackningarna. 
Ettåriga fröogräs (s.k. van-
liga ogräs) kan bekämpas 
antingen med två eller tre be-
sprutningar (t.ex. Betanal SC, 
Tramat 500 SC, Betanal Pro-
gress SE). Ifall man använder 
tre besprutningar är punkt-

Tabell 1.  Bekämpning av ettåriga fröogräs på Tabell 2.  Bekämpning av ettåriga fröogräs på 
 grundvattenområden I och II.  grundvattenområden I och II.

Bruksmängd Bruksmängd
g eller l /ha g eller l /ha

1. besprutningen 1. besprutningen

Safari g 20 - 30 Safari g 20 - 30
Tramat 500 SC l 0,1 - 0,2 Betanal Progress SE 0,8 - 1,0

FEN l 1,5 - (1,5)/2,0 FEN l 0,7 - 1,0

Olja l (0,5) - 0,7 - 1,0 Olja l (0,5) - 0,7 - 1,0

2. besprutningen 2. besprutningen
Safari g 20 - 30 Safari g 20 - 30
Tramat 500 SC l 0,2 - 0,3 Betanal Progress SE 0,8/1,0 - 1,0/1,5

FEN l 1,5 - 2,0 FEN l 0,5/0,7 - 0,5/1,0

Olja l (0,3) - 0,5 - 1,0 Olja l (0,3) - 0,5 - 0,7 -1,0

3. besprutningen 3. besprutningen
Safari g 20 - 30 Safari g 20 - 30
Tramat 500 SC l 0,2 - 0,3 Betanal Progress SE 0,8/1,0 - 1,0/1,5

FEN l 1,5 - 2,0 FEN l 0,5/0,7 - 0,5/1,0

Olja l (0,3) - 0,5 - 1,0 Olja l (0,3) - 0,5 - 0,7 -1,0

Obs 1:    Mindre mängder på jordar, där alven är Obs 1:    Med grönt märkta mängder på jordar, där alven är 
              fin mo eller grövre, större mängder               fin mo eller grövre, med blått märkta mängder på 
              på jordar där alven är lera.               jordar där alven är lera.

Obs 2:    Mängden Safari proportioneras efter ogräsens, Obs 2:    Mängden Safari proportioneras efter ogräsens,
              närmast Matricaria-arternas, storlek.               närmast Matricaria-arternas, storlek.

Obs 3:    FEN = Betanal SC, Betsana (2000) Obs 3:    FEN = Betanal SC, Betsana (2000)

Obs 4:    Om som olja används BioBeet, är Obs 4:    Mindre mängder Progress kan kombineras med 

              bruksmängderna 0,8–1,2 l/ha               större mängder FEN och vise versa, men inte större
mängder sinsemellan.

Obs 4:   Om som olja används BioBeet, är bruksmängderna 
             0,8–1,2 l/ha
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belastningen mindre än med 
två, så det alternativet är att 
rekommendera. Däremot till-
låter de nya kraven inte kom-
pletteringsbesprutningar.

Det är mycket möjligt att 
man är tvungen att komplet-
tera försommarens ogräsbe-
kämpning mitt i sommaren 
eller på sensommaren med 
en extra rensning, framförallt 
i raderna.

Hackningar
Små preparatmängder leder 
med stor sannolikhet till att 
hackningens betydelse kom-
mer att öka. Det har varit rätt 
allmänt att man hackat efter 
den tredje besprutningen, 
som sedan vid behov har 
kompletterats med en lättare 
fjärde besprutning, närmast 
för att bekämpa lergräs.

Miljöstödets tvärvillkor förut-
sätter att man efterföljer de 
direktiv, som står på bruksan-
visningarna på försäljnings-
förpackningarna och då skall 

det vara högst tre besprut-
ningar. Preparatmängderna i 
tabell 1 och 2 kan naturligtvis 
i teorin delas så att det skulle 
bli fyra besprutningar men 
i praktiken torde det vara 
omöjligt med de nuvarande 
preparaten (bekämpningsef-
fekten skulle bli för svag).

Det kan hända att man kom-
mer att vara tvungen att göra 
hackningen på annat sätt i 
förhållandena till besprut-
ningarna än vad som tidigare 
varit brukligt. På forsknings-
centralen har man ofta hack-
at betorna mellan den andra 
och tredje besprutningen 
och med relativt gott resultat. 
Denna metod kan användas 
på alla åkrar, oberoende om 
de befinner sig på grund-
vattenområde eller inte.

Vad gäller ogräsbekämp-
ningen på skyddsremsor, 
och -zoner har det inte skett 
några förändringar. De sköts 
på grundvattenområde I och 
II på samma sätt som på öv-

riga skiften. Ett undantag är 
de mångåriga ogräs, såsom 
åker- och fettistel, som bildat 
härdar på skyddszonerna. 
Ifall man måste bekämpa 
dem kemiskt, så måste man 
välja ett preparat som får an-
vändas på grundvattenom-
råde I och II.

Om man slår skyddszonerna 
och -remsorna tillräckligt ofta 
och i tid, så förhindrar det tis-
telns blomning. Eventuell fö-
rekomst av flyghavre kommer 
inte heller åt att bilda vippa. 
På dessa områden kan det 
vara till nytta med ett mycket 
tätt kvickrotsbestånd för att 
kväva åker- och fettisteln.

På grundvattenområde (I, II 
och III) är det möjligt att få 
specialstöd men villkoren för 
stödet är så krävande, att od-
ling av sockerbetor på dessa 
områden är inte möjligt. De 
lokala TE-centralerna ger 
noggrannare uppgifter om 
specialstödet.n
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Liisa Eronen, CfS

Kontrollcentralen för växtpro-
duktion (KTTK) och Finlands 
miljöcentral (SYKE) gick se-
naste år igenom texterna på 
alla på marknaden varande 
bekämpningsmedels för-
säljningsförpackningar och 
förenhetligade dem. Förhin-
drande av miljöskadortexten 
fick nästan samma utform-
ning för alla preparat. De olika 
metamitronpreparaten (Goltix 
700 SC och KVK-meta/Meta) 
har dock rekommendationer, 
som lite avviker från varandra 
både ifråga om bruksmäng-
derna och tankblandningar-
nas sammansättning. Ifråga 
om KVK-meta (Meta) sak-
nas omnämnandet om an-
vändning tillsammans med 
Safari (triflusulfuron-metyl), 
som finns på försäljningsför-
packningen hos Goltix 700 
SC (bruksmängd 0,5 l/ha/be-
sprutning).

EU-granskarna kommer att gå 
igenom en viss mängd sock-
erbetsgårdar även inkom-
mande sommar. Det lönar sig 
för odlarna att kontrollera att 
häftet  Balanserat växtskydd 
för sockerbetor (Odlingsgui-
de nr 9) finns till hands och 
att även skifteskortet är ifyllt 
för växtskyddsmedlens del. 
Växtskyddsmedelshandbo-
ken stämmer i övrigt men vad 

Växtskyddet sommaren 2005 
– precision i användningen 

av bekämpningsmedel

De i fjol i december publicerade tvärvillkoren för mil-
jöstödet fäste speciell vikt vid kraven i Odlingssätt 
och miljövillkor. På grundvattenområde I och II har 
man stadgat mycket stränga villkor för användning 
av bekämpningsmedel. Ifall gården får miljöstöd 
måste man även på åkrar, som finns på annan plats 
följa de begränsningar och bruksmängdsrekom-
mendationer som finns på försäljningsförpackning-
arna. Vad växtskyddet beträffar har man samlat dess 
principer i guiden Balanserat växtskydd för socker-
betor.

Tabell 1. Bekämpning av ettåriga fröogräs på Tabell 2. Bekämpning av fröogräs på ler- och
sand-, mo-, mjäla- och moränjordar. mulljordar

Bruksmängd Bruksmängd
l, kg eller g /ha l, kg eller g /ha

1. besprutningen 1. besprutningen

Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0) Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)

(Safari g) (20 - 30) (Safari g) (20 - 30)

Tramat 500 SC 0,1 - (0,2) Tramat 500 SC 0,2 - (0,3)

Betanal SC/Betasana 2000  1,5 - 2,0 Betanal SC/Betasana 2000  2,0 - 2,5

Olja (0,3) - 0,5 - 0,7- (1,0) Olja 0,5 - 1,0 - (1,5)

2. och 3. besprutningen 2. och 3. besprutningen

Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5) Goltix, Goltix 700 SC el. KVK - meta (0,5) - 1,0 - (1,5)

Safari (g) 20 - 30 Safari (g) 20 - 30

Tramat 500 SC 0,2 - 0,3 Tramat 500 SC 0,3 - 0,4

Betanal SC/Betasana 2000  1,5 - 2,0 Betanal SC/Betasana 2000 SC 2,0 - 2,5

Olja (0,3) - 0,5 - 0,7 Olja 0,5 - 1,0

OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns
            rikligt med Matricaria -arter, korsblomstriga ogräs,             rikligt med Matricaria -arter, korsblomstriga ogräs,

            brunskära, vitgröe, etternässla, harkål och             brunskära, vitgröe, etternässla, harkål och 
Polygonum -arter.             Polygonum -arter.

OBS 2: Metamitron (Goltix 700 SC) används med Safari OBS 2: Metamitron (Goltix 700 SC) används med Safari

            0,5 l/ha.             0,5 l/ha.

OBS 3: Om som olja används BioBeet, är bruks- OBS 3: På mulljordar är mängden metamitron 2,0 kg 

            mängderna 0,8-1,2 l/ha             eller l/ha.

OBS 4: Om som olja används BioBeet, är bruks-

            mängderna 0,8-1,2 l/ha
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tankblandningarna gäller, så 
har sammansättningarna ut-
vecklats efter att guiden pu-
blicerats. Dessa förändringar 
har beaktats i tabellerna 1–4. 
Man har även kompletterat 
bruksanvisningarna för meta-
mitron- och Safari-program-
men. För kontrollens skull 
lönar det sig att spara detta 
nummer av Betältet.

Besprutnings-
programmen
Det har inte kommit ut nya 
ogräsbekämpningspreparat, 
så bekämpningsprinciperna 
är desamma som senaste år.

I tankblandningarna i tabell 1 
och 2 har man använt prepa-
rat med endast en verksam 
substans och i tabell 3 och 
4 är basen Betanal Progress 
SE, som har tre verksamma 
substanser. När Safari an-
vänds är Goltix-mängden 0,5 
liter per hektar.

Såsom senaste år anges en-
dast gränsvärdena, med un-

Ogräs i Safari-programmet: a) penningört, b) etternässla, c) brunskära, d)  harkål, e) åker-
kamomill

a)

b)

c)

d) e)

Tabell 1. Bekämpning av ettåriga fröogräs på Tabell 2. Bekämpning av fröogräs på ler- och
sand-, mo-, mjäla- och moränjordar. mulljordar

Bruksmängd Bruksmängd
l, kg eller g /ha l, kg eller g /ha

1. besprutningen 1. besprutningen

Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0) Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)

(Safari g) (20 - 30) (Safari g) (20 - 30)

Tramat 500 SC 0,1 - (0,2) Tramat 500 SC 0,2 - (0,3)

Betanal SC/Betasana 2000  1,5 - 2,0 Betanal SC/Betasana 2000  2,0 - 2,5

Olja (0,3) - 0,5 - 0,7- (1,0) Olja 0,5 - 1,0 - (1,5)

2. och 3. besprutningen 2. och 3. besprutningen

Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5) Goltix, Goltix 700 SC el. KVK - meta (0,5) - 1,0 - (1,5)

Safari (g) 20 - 30 Safari (g) 20 - 30

Tramat 500 SC 0,2 - 0,3 Tramat 500 SC 0,3 - 0,4

Betanal SC/Betasana 2000  1,5 - 2,0 Betanal SC/Betasana 2000 SC 2,0 - 2,5

Olja (0,3) - 0,5 - 0,7 Olja 0,5 - 1,0

OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns
            rikligt med Matricaria -arter, korsblomstriga ogräs,             rikligt med Matricaria -arter, korsblomstriga ogräs,

            brunskära, vitgröe, etternässla, harkål och             brunskära, vitgröe, etternässla, harkål och 
Polygonum -arter.             Polygonum -arter.

OBS 2: Metamitron (Goltix 700 SC) används med Safari OBS 2: Metamitron (Goltix 700 SC) används med Safari

            0,5 l/ha.             0,5 l/ha.

OBS 3: Om som olja används BioBeet, är bruks- OBS 3: På mulljordar är mängden metamitron 2,0 kg 

            mängderna 0,8-1,2 l/ha             eller l/ha.

OBS 4: Om som olja används BioBeet, är bruks-

            mängderna 0,8-1,2 l/ha
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dantag för metamitron-pre-
paraten och oljan. De minsta 
bruksmängderna rekom-
menderas för synnerligen 
gynnsamma bekämpnings-
förhållanden, mängderna 
för normala förhållanden hit-
tar du mitt i ”gaffeln” och för 
torra förhållanden krävs de 
största bruksmängderna. 
Bruksmängderna måste all-
tid anpassas till ogräsens 
storlek (större ogräs – högre 
dos) och hur torrt det är.

Måra, trampört och åker-
binda är etofumesat-växter, 
som kräver större mängder 

Tramat 500 SC eller Betanal 
Progress SE redan i den för-
sta besprutningen. Vid riklig 
förekomst av lergräs är det 
bra att använda större mäng-
der Betanal eller Betasana.

I tabell 3 och 4 anges bruks-
mängderna för både Betanal 
Progress SE och fenmedifam 
(Betanal SC/Betasana 2000). 
Ifall man ”späder ut” Betanal 
Progress SE med fenmedi-
fam får inte den sammanlag-
da mängden på grova mine-
raljordar i den första besprut-
ningen överstiga 1,5 l/ha och 
i den andra och tredje 2,0 

l/ha. På ler- och mulljordar 
är den största mängden Pro-
gress och fenmedifam i den 
första besprutningen 2,0 l/ha 
och i den andra och tredje 
besprutningen 2,5 l/ha.

Goltix och KVK-meta (Meta) 
innehåller den verksamma 
substansen metamitron, som 
i huvudsak är markverkande 
och som fungerar bra i fuk-
tiga förhållanden. Ifall man 
inte använder Safari i den 
första besprutningen, rekom-
menderas att använda 1,5 l 
eller kg Goltix eller KVK-meta 
(Meta). Detta gäller i synner-
het skiften där det länge od-
lats sockerbetor och skiften 
med trampgräs. På mulljor-
dar behövs Goltix eller KVK-
meta (Meta) (1,5)–2 l eller 
kg/ha.

Ifall besprutningarna påbör-
jas med ett metamitron-pro-
gram utan Safari, kan åker-
kamomillen vara alltför stor 
för mängden Safari vid den 
andra besprutningen. I detta 
fall lönar det sig att sätta lite 
Matrigon (0,3 l/ha) i tank-
blandningen

Antalet besprutningar
Bruksanvisningarna på för-
säljningsförpackningarna 
anger bruksmängderna för 
program med två eller tre 
besprutningar. Detta skulle 
innebära att man borde be-
gränsa antalet besprutningar 
till tre enligt bruksanvisning-
en. I Balanserat växtskydd 
för sockerbetor-guiden talas 
dock om kompletterande be-
sprutningar eller två på var-
andra följande besprutningar 
ifall besprutningen görs klart 
för sent t.ex. beroende på 

Tabell 3. Bekämpning av ettåriga fröogräs på Tabell 4. Bekämpning av fröogräs på ler- och
sand-, mo-, mjäla- och moränjordar. mulljordar

Bruksmängd Bruksmängd
l, kg eller g /ha l, kg eller g /ha

1. besprutningen 1. besprutningen

Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0) Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)

(Safari g) (20-30) (Safari g) (20-30)
Betanal Progress SE (0,8)-1,0-1,5 Betanal Progress SE 1,0 - 1,5 - (2,0)
Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 0,5 - 1,0 Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 0,5 - 1,0 
Olja 0,3 - 0,7 - (1,0) Olja 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. och 3. besprutningen 2. och 3. besprutningen
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5) Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5)

Safari (g) 20 - 30 Safari (g) 20 - 30
Betanal Progress SE 1,0 - 2,0 Betanal Progress SE 1,0 - 2,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 1,0 - 1,5 Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 1,5 - 2,0
Olja 0,3 - 0,7 Olja 0,5 - 1,0

OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns
            rikligt med Matricari a-arter, korsblomstriga              rikligt med Matricaria -arter, korsblomstriga

            ogräs, brunskära, vitgröe, etternässla, harkål              ogräs, brunskära, vitgröe, etternässla, harkål  
            och Polygonum -arter.             och Polygonum -arter.

OBS 2: Metamitron (Goltix 700 SC) används med OBS 2: Metamitron (Goltix 700 SC) används med 
            Safari 0,5 l/ha.             Safari 0,5 l/ha.

OBS 3: Om förhållandena under 1. besprutningen är OBS 3: På mulljordar är mängden metamitron 2,0 kg 
            mycket goda kan Progress användas 0,8 l/ha.             eller l/ha.

OBS 4: Om ogräsfloran har rikligt med mållor, kan en OBS 4: Om ogräsfloran har rikligt med mållor, kan en
            del av Progress ersättas med fenmedifam.             del av Progress ersättas med fenmedifam.

OBS 5: Om som olja används BioBeet, är bruks- OBS 5: Om som olja används BioBeet, är bruks-
            mängderna 0,8-1,2 l/ha             mängderna 0,8-1,2 l/ha
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miljöförhållandena eller att 
man misslyckats i den före-
gående besprutningen.

Ifall EU-granskarna fastnar 
i antalet besprutningar och 
man gjort flere än tre be-
sprutningar, så lönar det sig 
att motivera saken med ett 
kapitel på sidan 14 i guiden 
om balanserat växtskydd.

Hackning
Ifall antalet besprutningar 
begränsas till tre, så betyder 
det att man måste ”lägga om 
hackningstidpunkten” i för-
hållande till besprutningarna. 

På Centralen för Sockerbets-
forskning har man hackat 
mellan den andra och tredje 
besprutningen och med jäm-
förelsevis gott resultat. Hack-
ningen hämtar alltid fram nya 
frön, som behöver minst en 
vecka för att gro. Ifall det bli-
vit kvar ogräs från de tidigare 
besprutningarna och de inte 
blivit täckta vid hackningen 
så kan den ogräsflora, som 
skall bekämpas, vara mycket 
brokig vid den tredje be-
sprutningen.

Det andra alternativet är att 
flytta fram hackningen till 
strax innan radmellanrum-
men täcks.

Skyddsremsor, -zoner 
och avstånd från vat-
tendrag
Skyddsremsor och -zoner 
sköts på samma sätt som ti-
digare. Ifall det förekommer 
åkertistel eller fettistel, som 
måste bekämpas kemiskt, 
måste man meddela om åt-
gärden på förhand åt kom-

Vattendragsbegränsningen för bekämpningsmedel varierar 
mellan 10 och 25 meter.

Tabell 3. Bekämpning av ettåriga fröogräs på Tabell 4. Bekämpning av fröogräs på ler- och
sand-, mo-, mjäla- och moränjordar. mulljordar

Bruksmängd Bruksmängd
l, kg eller g /ha l, kg eller g /ha

1. besprutningen 1. besprutningen

Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0) Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - 1,5 - (2,0)

(Safari g) (20-30) (Safari g) (20-30)
Betanal Progress SE (0,8)-1,0-1,5 Betanal Progress SE 1,0 - 1,5 - (2,0)
Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 0,5 - 1,0 Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 0,5 - 1,0 
Olja 0,3 - 0,7 - (1,0) Olja 0,5 - 1,0 - (1,5)
2. och 3. besprutningen 2. och 3. besprutningen
Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5) Goltix, Goltix 700 SC el. KVK-meta (0,5) - 1,0 - (1,5)

Safari (g) 20 - 30 Safari (g) 20 - 30
Betanal Progress SE 1,0 - 2,0 Betanal Progress SE 1,0 - 2,5
Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 1,0 - 1,5 Betanal SC/Betasana 2000 SC (FEN) 1,5 - 2,0
Olja 0,3 - 0,7 Olja 0,5 - 1,0

OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns OBS 1: Safari-program rekommenderas  när det finns
            rikligt med Matricari a-arter, korsblomstriga              rikligt med Matricaria -arter, korsblomstriga

            ogräs, brunskära, vitgröe, etternässla, harkål              ogräs, brunskära, vitgröe, etternässla, harkål  
            och Polygonum -arter.             och Polygonum -arter.

OBS 2: Metamitron (Goltix 700 SC) används med OBS 2: Metamitron (Goltix 700 SC) används med 
            Safari 0,5 l/ha.             Safari 0,5 l/ha.

OBS 3: Om förhållandena under 1. besprutningen är OBS 3: På mulljordar är mängden metamitron 2,0 kg 
            mycket goda kan Progress användas 0,8 l/ha.             eller l/ha.

OBS 4: Om ogräsfloran har rikligt med mållor, kan en OBS 4: Om ogräsfloran har rikligt med mållor, kan en
            del av Progress ersättas med fenmedifam.             del av Progress ersättas med fenmedifam.

OBS 5: Om som olja används BioBeet, är bruks- OBS 5: Om som olja används BioBeet, är bruks-
            mängderna 0,8-1,2 l/ha             mängderna 0,8-1,2 l/ha



26 - Betfältet 2/2005

munens miljösekreterare eller 
landbrukssekreterare.

Alla bekämpningsmedel, 
som används på sockerbe-
tor har vattendragsbegräns-
ning, som varierar, beroende 
på preparat, från 10 till 25 
meter. Begränsningen finns 
omnämnd på försäljningsför-
packningen under rubriken 
Förhindrande av miljöska-
dor.

Tankblandningen bildas i 
allmänhet av flere olika pre-
parat och avstånd till vatten-
drag bestäms av det prepa-
ratet, som har den längsta  
avståndsbegränsningen. När 
man bekämpar ettåriga frö-
ogräs skall avståndet nästan 
alltid vara 25 meter.

Finlands miljöcentral (SYKE) 

uppger att vattengränsen 
är den gräns, som råder vid 
besprutningstillfället. Ifall 
vattengränsen för sjön, träs-
ket eller ån varierar mycket 
under sommaren på grund 
av regn eller torka och 25 
meters gränsen sträcker sig 
in på åkern, så borde odlaren 
i samband med besprutning-
en anteckna eller utmärka 
på åkern var ifrågavarande 
gräns gick vid besprutnings-
tillfället. Detta för säkerhets 
skull ifall granskarna börjar 
fundera på avstånden till vat-
tendraget.

Källor för hushålls-
vatten
Runt brunnar och källor 
måste man enligt nuvarande 
direktiv lämna 30–100 meter 
breda och med växtskydds-
medel obehandlade skydds-

Lyckad ogräsbekämpning.

zoner. Vattentagen har sina 
egna skyddszoner. Hur 
breda dessa zoner är borde 
man kontrollera med miljöse-
kreteraren i kommunen. 

Skyddsbegränsningarna 
för brunnar och källor gäller 
nästan alla ogräsbekämp-
ningsmedel, endast Safari, 
Agil 100 EC och Targa Super 
5 SC saknar begränsning-
ar. För skadedjursmedlen 
nämns ingenting på försälj-
ningsförpackningarna om 
begränsningar för Fastac 50, 
Karate 2.4 WG, Sumi Alfa 5 
FW och Kestac 50. Däremot 
gäller begränsningen dime-
toat, (t.ex. R-dimetoat Basf, 
Roxion, Danadim) och Decis 
25 EC.

Vad beträffar  Gaucho- och 
Cruiser-frö rekommende-
ras att man lämnar de ovan 
nämnda skyddszoner kring 
brunnar och källor.

I praktiken betyder detta att 
det är möjligt att odla sock-
erbetor på skyddszonerna 
kring brunnar och källor men 
att man är tvungen att me-
kaniskt bekämpa ogräsen 
(hackning och rensning), 
med undantag för kvickrot.

Internet-info
Under kommande sommar 
preciseras ogräsbekämp-
ningsråden så, att de mot-
svarar väderförhållandena. 
Informationen (linkar) hittar 
på CfS:s hemsida på adres-
sen www.sjt.fi/aktuellt.htm.n
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Ogräsbekämpningsmedlen 
fungerar bäst i ungefär 20 oC. 
Ifråga om temperaturen är 
10 oC en nedre gräns, om 
temperaturen går under det 
så blir effekten i allmänhet 
dålig. För att få en utmärkt 
effekt förutsätts ytterligare, 
att den relativa luftfukten vid 
besprutningstillfället är hög. 
Då är växtens klyvöppningar 
öppna och bekämpnings-
medlet kan tränga in i växten 
via dem. Ifall marken och 
växterna är en aning fuktiga, 
så ger även det ett gått resul-
tat.

Bekämpningseffekterna be-
ror också på hur den verk-
samma substansen fungerar. 
De bladverkande prepara-
ten, såsom Tramat 500 SC, 
Betanal SC/Betasana 2000 
och Betanal Progress SE, 
verkar snabbare. Däremot 
har de markverkande pre-
paraten (Goltix, KVK-meta/
Meta, Pyramin) en långsam-
mare verkan. Ifall sommaren 
är torr kan de markverkande 

Besprutningseffekter och 
verkningstider

Liisa Eronen, CfS

Ogräsbekämpningen tycks lyckas på lite olika sätt varje år. Vissa år verkar 
en säker tankblandning inte ha någon effekt alls på en vecka, medan samma 
blandning ett år tidigare på samma tid bekämpade nästan hälften av ogräsen. 

Ett ogräs som är ”dött” kan efter några veckor vara ett frodigt exemplar, 
som man inte får bort från åkern med annat än med arbete och efter att man 

ordentligt lättat på börsen.

preparaten bli på markytan 
och då verkar endast tank-
blandningens bladverkande 
preparat. Detta är en av or-
sakerna till dålig effekt under 
torra somrar.

Effekten av de markverkande 
preparaten syns på ogräsen 
ungefär en vecka efter regn. 
Under den tiden löser sig den 
verksamma substansen upp 
i vattnet, transporteras med 
markvattnet till ogräsens röt-
ter och in i själva växten. Ju 
mera det regnar efter be-
sprutningen, desto bättre är i 
allmänhet den markverksam-
ma substansens bekämp-
ningseffekt. Några millimeter 
regn förbättrar inte mycket 
bekämpningseffekten hos de 
markverkande preparaten.

Metamitronerna (Goltix, KVK-
meta och Meta) har även en 
viss bladverkan, så det lönar 
sig inte att helt lämna bort 
dem från tankblandningen i 
torra förhållanden. Däremot 
är det bra att beakta förhål-

landet mellan blad- och 
markverkande preparat i oli-
ka väderförhållanden; ifall det 
är torrt använder man mera 
bladverkande preparat och 
i fuktiga förhållanden mera 
markverkande preparat.

Ogräsmedlens effekt 
och temperaturen
Hur bekämpningsmedlen 
transporteras till växten och 
i växten beror på ämnesom-
sättningens intensitet. Ifall 
markens temperatur är låg, 
transporteras bekämpnings-
medlen långsamt och de 
verkar långsamt. När tem-
peraturen stiger och ämnes-
transporten och effekten för-
bättras syns bekämpningsef-
fekterna snabbare.

Ifall dagstemperaturerna vid 
besprutningen och därefter 
närmar sig 10 oC så syns ef-
fekten av de bladverkande 
preparaten först en vecka ef-
ter besprutningen. Fullstän-
dig effekt uppnås först 10–15 
dygn senare. Ifall tempera-
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turen är närmare 15 oC så 
syns de första tecknen på de 
bladverkande preparatens 
effekt ungefär efter 5–7 dygn 
efter besprutningen och ef-
fekten börjar vara fullständig 
ungefär 7–10 dygn efter be-
sprutningen.

När temperaturen är 20 oC 
eller lite högre börjar de 
bladverkande preparatens 
effekt synas redan 2–3 dygn 
efter besprutningen. Ifall luf-
tens relativa fukthalt är hög, 
olja använts tillräckligt myck-
et och dagstemperaturerna 
överstigit 20 oC, så syns de 
första verkningarna inom 1–2 
dagar.

Torka gör att preparaten 
transporteras långsamt i väx-
ten och det gör, att effekterna 
syns först senare.

Tillräcklig effekt
Den andra centrala faktorn 
när man bedömer bekämp-
ningsresultatet är om effekten 
varit tillräcklig. Ett ogräs, vars 
blad dött, är inte med säker-
het helt dött. Ifall tillväxtpunk-
terna i bladvecken är gröna, 
så lever växten fortfarande 
och den kommer med största 

sannolikhet även att över-
leva. I detta hänseende är 
måror, trampgräs, åkerbinda 
och lergräs de värsta.

Det är betydligt svårare att 
senare bekämpa ett redan 
”bränt” ogräs. Det måste 
nämligen finnas tillräckligt 

Ogräsmedlens väg in i växten. a) röd pil långsam väg in 
i växten: via vax och ytskiktet in i bladet => till lednings-
vävnaden => olika delar av växten (1–1,5 veckor), b) blå pil 
snabb väg: via klyvöppningarna in i bladet => lednings-
vävävnaden => olika delar av växten (1–2 dygn); c) gul 
pil, de markverkande preparatens väg (långsam): löses i 
markvattnet => i rötterna => i ledningsvävnaden => olika 
delar av växten (1,5–2 veckor).

med levande bladyta för att 
den skall få på sig tillräckligt 
med bekämpningsmedel vid 
besprutningen. Därför lönar 
det sig att möjligast fort på 
nytt komplettera bekämp-
ningen innan bladdöden 
framskridit för långt.n
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Gå till roten
med ogräset!

Du har väl gjort sommarens förberedelser, som beställt växtskyddsmedel?
Med Kemira GrowHow’s Betanal-program säkrar du en ogräsfri betesodling.

Betanal® Progress SE
• det populäraste medlet

för ogräsbekämpning
• effektivt och allsidigt
• miljö- och användarvänligt

BioBeet-olja
• rapsoljebaserad
• marknadsledare i

Norden

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



30 - Betfältet 2/2005

Den senaste brand-under-
sökningen gjordes i novem-
ber 2004. I Finland deltog   1 
039 personer av olika ålder 
från olika håll i landet. Resul-
taten visar att man i Finland 
väl känner igen produktmär-
ket DanSukker. Av svararna 
kände hela 86 % igen mär-

DanSukker – ett känt märke 
bland finländarna

Inari Kettula, Sucros AB

DanSukker är Daniscos produktnamn för sina konsumentprodukter. 
Under DanSukker-märket säljs socker och sirap i bl.a. Finland, 

Danmark, Sverige, Norge och Baltikum. Hur väl känt produktmärket är 
i de olika länderna mäts årligen av AC Nielsens brandundersökning1. 

De resultat, som man får i undersökningen, är viktiga instrument i 
marknadsplaneringen, de visar utvecklingen och åt vilket håll DanSukker-

marknadsföringen skall utvecklas.

ket antingen spontant eller 
behjälpligt (bild 1). Förutom 
i Finland var det bara i Dan-
mark man nådde ett lika gott 
resultat. Värdet av det fin-
ländska resultatet ökas av att 
produktmärket DanSukker 
varit på den danska markna-
den redan i ett par årtionden 

och i Finland endast knappt 
fyra år. Det uppnådda resul-
tatet är ett bra bevis på att 
den år 2001 i Finland för-
verkligade DanSukker för-
packnings- och produktmär-
kesförnyelsen har lyckats 
bra bland konsumenterna. 
I själva verket är DanSukker 

Bild 1.

2001 2002 2003 2004

DanSukker 21 34 41 42

Finska Socker 47 37 37 33

Danisco Sugar 3 2 12 4

Fruisana 1

Andra märken 30 21 17 17

Kan inte säga 18 22 22 21

Dansukker-tunnettuus 2004

Spontan igenkänning Understödd igenkänning

Litauen 20 42

Lettland 5 27

Estland 35 25

Norge 38 46

Danmark 55 31

Sverige 41 38

Finland 42 44
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redan lika känt som Suomen 
Sokeri-produktmärket i tiden 
var (bild 2).

Förutom det egna produkt-
märket utreder man även i 
den årliga undersökningen 
hur väl konsumenterna tycker 
att DanSukker-produktmärk-
et passar in på fem önskvär-
da egenskaper: pålitlighet, 
kvalitet, äkta/naturligt sötme-
del, modern och internatio-
nell.

Över tre av fyra som svarade 
berättar att de litar på Dan-

Sukker. För ännu flere inne-
bär brandet DanSukker kva-
litet (78 %).

Både vad gäller pålitlighet 
och kvalitet så ökade anta-
let nöjda med fem procent i 
förhållande till resultaten från 
2003. Av de önskvärda egen-
skaperna sammankopplar 
man allra mest DanSukker 
med internationalitet (86 %). 
Det är även glädjande att allt 
flere upplever, att DanSuk-
ker är ett äkta och naturligt 
sötningsmedel (2004: 72 % jmf 
2003: 66 %). 67 % av dem som 

svarade upplever märket som 
modernt.

DanSukker har sålunda på 
fyra år lyckats uppnå en bra 
ställning bland de finländska 
konsumenterna. Men arbetet 
med att bygga och förstärka 
brandet fortsätter. Såsom 
den under senaste år påbör-
jade strösockerimporten från 
Baltikum visar, skärps kon-
kurrensen på sockerhyllorna. 
Vår målsättning är ett starkt 
DanSukker, som konsumen-
ten vill ha och väljer i alla si-
tuationer.n

1 Brand (bränd) kommer från det engelska ordet brand, vilket betyder produkt eller service, vars namn konsu-
menten väl känner till och vilken man litar på.

Bild 2. 

2001 2002 2003 2004

DanSukker 21 34 41 42

Finska Socker 47 37 37 33

Danisco Sugar 3 2 12 4

Fruisana 1

Andra märken 30 21 17 17

Kan inte säga 18 22 22 21

Dansukker-tunnettuus 2004
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Kongskilde Vibro Crop -hackor
Försäljning: Oy Kongskilde Juko Ltd, Mynämäki
  Olli Rauhala   tel. 02-439 3254/050-582 0054

  Agrimarket-affärer

Reservdelar: Oy Kongskilde Juko Ltd, Mynämäki
  tel. 02-439 3208
  Agrimarket-affärer
  
  Maatilavarasto, Mynämäki   tel. 02-430 7326/0400-741 901

Tim-Thyregod kamerastyrda hackor
Försäljning: Agrimarket- affärer
  Tilläggsuppgifter  Jyrki Lepistö   tel. 09-188 6084

Reservdelar: Agrimarket/Oy Kongskilde Juko Ltd

Gaspardo – hackor och precisionssåningsmaskiner
Försäljning: Turun Konekeskus Oy, Åbo
  Pekka Heinonen   tel. 02-276 4800/040-825 8230

Salo - hacka reservdelar
  Orvo Leino, Bjärnå   tel. 02-735 0124/0440-742 009
  Maatilavarasto, Mynämäki   tel. 02-430 7326/0400-741 901

Kongskilde Demeter Centra –precisionssåningsmaskiner
Försäljning och 
reservdelar: Agrimarket/Oy Kongskilde Juko Ltd

Stanhay-precisionssåningsmaskiner
Reservdelar: K-lantbruksaffärer

Tume-precisionssåningsmaskiner
Försäljning: K-lantbruksaffärer

Reservdelar:  Nokka Tume Oy
  Tel.  (03) 685 5456
   (03) 685 5459
  K-lantbruksaffärer
  Maatilavarasto, Mynämäki   tel. 02-430 7326/0400-741 901

Hackor, precisionssåningsmaskiner 
och reservdelar



Betfältet 2/2005  -  33

W
W

W
.S

C
H

O
P

P
E

.D
E

Högsta sockerhalt av alla
marknadssorter

Mycket bra 
ramulariaresistens

Med öga 
för din framgång

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

Vi fixar starten.

www.kws.com

Lämplig för 

tidig skörd
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Namn- och adressförteckning
SUCROS  AB
Salo kontor och bruk     24100 Salo (02) 77 421  
   fax (02) 774 2287 

Säkylä bruk  27800 Säkylä (02) 8397 4100

E-post: förnamn.släktnamn@danisco.com
Lantbruksdirektör Matti Kukkola Salo bruk (09) 297 4703 
   0400 407 916

KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)
Åland Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
  22240 Hammarland 0400 224 143

Nystad region Matti Hento Arolantie 106 (02) 841 6961
  23500 Nystad 0400 222 546 
   fax (02) 841 6959

Salo region Antero Sorrola Kapteeninkatu 5 (02) 774 2327 
  24100 Salo 0400 223 395 

Salo region Pentti Suominen Maununtie 13 (02) 774 2221 
  31500 Koski Tl. 0400 22 3396 

Södra Nyland och Åboland Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
     10300 Karis 040 533 6497
   e-post:  
   staffan.eliasson@ 
   nsl.fi  

Tavastland och södra Nyland Heikki Salovaara Lavinto  (019) 739 560    
  12350 Turkhauta 0400 637 510 
   fax (019) 739 561

Tavastland och Nyland Heikki Väisänen Torppikulma 74 (03) 671 3803 
   13720 Parola 0400 416 992 
   fax (03) 671 3802

östra Finland Jaakko Heinola  Kettukivenkatu 15 0207 472 606
  53810 Villmanstrand 0400 207 064 
   fax (05) 453 0008 
   e-post:  
   jaakko.heinola@ 
   proagria.fi

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

LÄNNEN  TEHTAAT  ABP    Odlingsavdelning 27800 Säkylä 010 402 4400 
   fax (02) 8397 4622 

E-post:   förnamn.släktnamn@apetit.fi

Odlingsdirektör Pekka Kurri   010 402 4401 
   

Odlingschef Timo Kaila  010 402 4410  
   

Fältchef Timo Mäki  010 402 4420  
   

Forskningsagrolog Heimo Holma  010 402 4423  
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KONSULENTER (Konsulenterna är anträffbara efter kl. 8.00 på arbetsplatsen.)
 Paavo Inkinen Plassinkulma 010 402 4427 
   27800 Säkylä hem (02) 867 1177
    

 Matti Perttu Harolantie 439 010 402 4425
  27400 Kiukainen 

Österbotten, finska Matti Antila Könnintie 144 010 402 4424 
   60800 Ilmajoki  Fax (06) 424 6723

Österbotten, svenska Jan-Erik Back  Österbottens Svenska 010 402 4428  
  Lantbrukssällskap    
  Kauppapuistikko 16 D 
                                65100 Vasa 

Räpi försöksgård:   Huhdintie 32 B 
   27710 Köyliö

Förvaltare Hannu Uusi-Laurila  010 402 4431
    

Fältmästare Aulis Hakala  010 402 4432
   

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

Direktör  Nils Lindroos  (02) 770 8201                 
   040 582 3202

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

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

Växtskydd Liisa Eronen   (02) 770 8210
   040 773 4323

Maskiner Pentti Hoikkala   (02) 770 8203
   040 773 5393  

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

Analystjänster Päivi Lamminen  (02) 770 8207
    040 773 2383

Sockerbetutskottets
ordförande Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
  23140 Hietamäki 0400 828 375
Sockerbetutskottes 
sekreterare Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
  00100 Helsingfors 040 558 0512
Orförande för sockerbetsodlarnas
delegation Petri Lauttia Lauttiantie 94 (03) 618 9630
  14300 Renko 050 520 4059

ODLARNAS KONTAKTPERSONER 



36 - Betfältet 2/2005

3 msk Culinary Rödvinssirap
3 msk viltfond 

3 dl vatten
8 krossade enbär

½ tsk torkad timjan eller 
2 färska timjankvistar

1 tsk potatismjöl

Mät ingredienserna, utom potatismjöl, i en kastrull. Koka 5–10 minuter. Blanda 
potatismjöl i en liten mängd vatten och häll blandningen försiktigt under 

omrörning i kastrullen. Låt koka upp. Sila den varma såsen i en uppvärmd 
såssnipa. Servera med stekt kött, speciellt som sås till vilt eller fågel. 

Rödvin-
viltsås
(4 portioner)


