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Äntligen blev sockerreformen klar. Minis- 
terrådet i EU tog den 24.11.2005 beslut 

om den nya sockerregim, som skall gälla i nio 
år framöver. Perioden är så lång, att odlare 
och industri kan göra nödvändiga investe-
ringar. Vissa revideringar av regimen kan na-
turligtvis bli nödvändiga, om utvecklingen inte 
följer de linjer, som man utstakat.

En sällan skådad apparat har i flera år  
berett frågan såväl inom EU som i vårt 

land. Eftersom sockermarknaden hotade att 
gå i kaos, var man enig om, att förändringar 
behövs. Kommissionen valde en hård, mark-
nadsinriktad linje, som skulle koncentrera 
produktionen till de mest konkurrenskraftiga 
länderna i Mellaneuropa. Ändå skulle mark-
nadspriset för socker klart överstiga världs-
marknadens pris och alla länder skulle ham-
na att finansiera sockerkakan. EU-länderna 
delades i två block. Ett flertal talade för det 
avgivna reformförslaget, medan en kvalifice-
rad minoritet, inklusive Finland, gick emot.

När det avgörande mötet för ministerrå- 
det började, var oddsen för Finland 

mycket osäkra. Våra förhandlare hamnade att 
pruta på produktionskvoten med den följden, 
att det ena av våra två sockerbruk kommer att 
stängas. Men eftersom EU tvingas skära ner 
sin sockervolym med en tredjedel, hade vi i 
alla händelser suttit med för stor produktions-
kapacitet på handen.

Det hjälpte oss i någon mån, att betpri- 
set inte sjönk fullt så mycket som man 

aviserat, att övergångstiden förlängdes och 
att EU beslöt att kompensera också det pris-
tillägg, som vi i likhet med några andra under-
produktionsländer åtnjutit.

Inhemskt socker också i 
fortsättningen

Men sett ur lantbrukets synvinkel var  
ändå det viktigaste resultatet, att man 

erkände Finlands geografiska läge och vår 
utbredda vilja, att fortfarande producera in-
hemskt socker här. För hela perioden bevilja-
des vi möjlighet att betala ut produktionsbun-
det stöd på högst 350 euro per hektar. Inom 
EU är produktionsbundna stöd numera tabu 
med hänvisning till WTO-politiken. Men utan 
det här undantaget, skulle motivationen för 
betodlingen ha blivit synnerligen svag. Det 
här var ett genombrott, som har bred lant-
brukspolitisk effekt och återverkar positivt 
också på andra diskussioner med EU. Stödet 
skall betalas ur den nationella budgeten och 
kräver förståelse också utanför betodlarnas 
led.

Ännu är det för tidigt att analysera, om  
det finns vinnare eller förlorare hos oss, 

när sockerreformen tillämpas fullt ut. Alla ti-
digare odlare kan inte fortsätta och det ena 
bruket upphör med att producera socker. Kan 
den växande marknaden av biobränslen ge 
alternativt utnyttjande för person- och kapital-
resurserna? Blir kompensationen tillräckligt 
lockande för de odlare, som inte har förutsätt-
ningar att producera betor kostnadseffektivt 
och vill sluta? Når man en naturlig balans mel-
lan behovet av produktiva råvaruproducenter 
och dem, som vinner på att sluta med betod-
lingen? Kanske alla kan vinna på den här om-
struktureringen.

30.11.2005 Nils Lindroos

                                Betfältet 4/2005  -  3



4  -  Betfältet 4/2005

Den nuvarande sockerlagen har varit i kraft i 
fem år och upphör inkommande sommaren. 
Man har i många år förberett en grundlig re-
form av EU:s sockersektor. Utvecklingslän-
dernas socker kommer att få fritt tillträde på 
marknaden i slutet av detta årtionde. Dess-
utom förbjöd WTO exporten av C-socker. På 
grund av detta blev trycket att göra en grund-
lig sockerreform allt större. Man måste skära 
ned produktionen med ungefär en tredjedel.

Kommissionen valde en sådan strategi att 
man skulle gallra bort de svagaste produk-
tionsområdena genom att sänka priset till-
räckligt mycket. Samtidigt föreslog man att 
importen av socker höjs.

Det föreslagna priset på sockerbetor var så 
lågt att odlingen snabbt skulle ha upphört i 
Finland. Därför har vårt lands förhandlare kon-
sekvent kört på en speciallösning för att be-
vara sockerbranchen i Finland. De avgörande 
förhandlingarna fördes 22.–24.11.2005 under 
ledning av minister Juha Korkeaoja. Länge 
var det osäkert ifall Finland skulle lyckas att 
uppnå en sådan lösning, som skapar förut-
sättningar för en fortsättning. Med en skicklig 
förhandlingstaktik och bra förberedelser fick 
man igenom sådana element med vars hjälp 
sockersektorn ändå skall kunna fortsätta att 
verka i Finland.

Ordförandelandet England föreslog en kom-
promiss, där prissänkningen, i jämförelse med 
det första förslaget, var lite mindre och över-
gångsperioden fyra år istället för två. Kompen-
sationssummorna förblev desamma eller med 
andra ord steg kompensationsgraden från 
60 procent till 64 procent. Finland var dock 
tvungen att gå med på att ett av våra socker-

Man nådde ett avtal om 
hur Europeiska unionens 

sockersektor skall förnyas
bruk stängs men i stället fick man rätt att betala 
högst 350 €/ha som ett nationellt produktions-
bundet stöd. De övriga stöden ingår delvis in i 
gårdsstödet som obundet produktionsstöd. 

När denna tidning går i tryck vet vi inte ännu 
exakt hur avtalets olika punkter tolkas. Det 
behövs diskussioner mellan Jord- och skogs-
bruksministeriet och producenterna, Sucros 
och sockerbetsutskottet skall förbereda ett 
nytt branschavtal och industrin, staten och 
producenterna måste förhandla om hur struk-
turstödet skall användas. Här följer ministeriets 
information om innehållet i sockerbeslutet. 

JORDBRUKSMINISTERMÖTETS BESLUT 
OM REFORM AV SOCKERSEKTORN 
(24.11.2005) 
– Det huvudsakliga innehållet ur Finlands syn-
punkt.

Jordbruksministrarna kom den 24.11. över-
ens om hur sockersektorn skall förnyas. De 
viktigaste elementen i beslutet är, ur Finlands 
synpunkt, följande:

Prissänkning och kompensation
– sockerpriset sänks med 36 % under en fyra-
årig övergångsperiod.
– odlarna kompenseras till 64 % för prissänk-
ningen med ett icke produktionsbundet stöd, 
som betalas i Finland enligt det år 2006 i bruk 
tagna allmänna gårdsstödet, som är ett icke-
produktionsbundet stöd.
– Finland, Irland, Portugal, Spanien och Stor-
Brittanien ersättes även under fyra år med 
60 % av det gamla s.k. områdestillägget, vari-
genom kompensationen för prissänkningen är 
på samma nivå i hela unionen.

4  -  Betfältet 4/2005
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Fyra års pina
Det är drygt fyra år sedan EU:s ministerråd beslöt att 
öppna Europas sockermarknad, som grundar sig på 
produktionskvoter. Detta EBA-beslut gjordes under 
Lipponen-regeringens tid och från Finlands sida var 
utrikesminister Erkki Tuomioja och handelsminister 
Kimmo Sasi med. I februari 2001 var Kalevi Hemilä 

jordbruksminister och följande dag fick han i 
ministermötet framför sig EBA-beslutet. På det mötet 
var det bara Spanien, som reagerade på öppnandet av 

sockermarknaden, i övrigt var det tyst. Sverige var 
EU-ordförandeland.

Pekka Myllymäki,
Ordförande för  MTK:s

Sockerbetsutskott

Fyra år senare står regeringen Vanhanens  
jord- och skogsbruksminister Juha Kor-

keaoja och statssekreterare Pekka Pesonen 
inför en mycket svår situation. Kommissio-
nens lagförslag hotar att stänga ungefär 80 
fabriker i Europa och koncentrera socker-
betsproduktionen till vissa områden. Man 
håller på att sänka Europas sockerproduktion 

till 70 % av den egna konsumtionen. Detta är 
den nivå som rått i Finland under hela tiden 
vi varit medlemmar i unionen! Sockerbetans 
pris håller på att sjunka till hälften av nuva-
rande. Den slutliga lagtexten skall förhandlas 
fram under de två sista veckorna i november. 
Det ser nog ut som om kommissionen skulle 
ha alla trådar i sin hand för att få fram en lös-

– Finland får rätt att, utanför den allmänna EU-
kompensationen, betala ett nationellt stöd på 
högst 350 €/ha åt sockerbetsodlarna. för att 
trygga råvarubasen för det enda kvarvarande 
sockerbruket.

Överföring av kvoter
– lösningen möjliggör en överföring av kvo-
ter mellan sockerbruk med samma ägare. På 
så sätt kan man förbättra utnyttjande av den 
kvarvarande förädlingskapaciteten.

Import av rörsocker
– de nationella importkvoterna för rörsocker 
bibehålls ända till slutet av 2009. Den finländ-
ska importkvoten hålls på nuvarande nivå. 
Dessutom kan man använda 5 miljoner euro 
för att anpassa raffineriet i Kantvik till de kom-
mande förändringarna.

Strukturfonden
– den kvarvarande sockerindustrin betalar 
en särskild strukturomvandlingsavgift. Med 

de medel, som på så sätt samlas in kan man 
betala stöd förutom åt en stängning eller om-
ändring av sockerfabriker till andra produk-
tionsändamål, även till sockerbetsodlare som 
upphör med sin produktion och till maskinen-
trepenörer.
– strukturstödet av engångsnatur beror på när 
sockerbruket stängs och den kapacitet, som 
försvinner. Stödet är under de två första åren 
730 €/ton, det tredje 625 €/ton och under det 
fjärde 520 €/ton. Det slutliga beslutet om ned-
läggning fattas av industrin.
– ifall ett sockerbruk ändras så att det börjar 
producera övriga produkter inom socker-
regimen, t.ex. isoglukos eller inulinsirap, blir 
strukturstödet 35 % av det normala stödet. 
Ifall sockerbruket anpassas till helt annan an-
vändning, till exempel bioetanolproduktion, 
betalas 75 % av normalt stöds. Fullt stöd får 
man endast ifall produktionen läggs ned för 
gott.

...fortsätter på sidan 26

                                Betfältet 4/2005  -  5



6  -  Betfältet 4/2005

ning till den 24.11. 2005. Storbritannien är nu 
ordförandeland.

För Finland är det fråga om sockerbets- 
odlingens fortsättning och den sysselsätt-

ning den ger. Men i ett större perspektiv har 
Finland mycket mera på spel. WTO:s Dohan-
runda och decembermötet i Hong Kong skall 
besluta om problemen i samband med att 
handeln med lantbruksprodukter släpps fri. 
Världens största banker och försäkringsbolag 
drömmer om att få fri tillgång till tjänstemark-
naderna i de växande ekonomierna i Kina och 
Indien. Man måste dock först komma överens 
om handeln med lantbruksprodukter innan 
man kan gå in på tjänstesektorn.

EU är en tullunion. EU:s förhandlare är  
kommissionens representanter, speciellt 

handelskommissarie Peter Mandelson, som 
är hemma från Storbritannien. I lantbruksfrå-
gor är den danska lantbrukskommissionären 
Mariann Fischer Boel förhandlare. Finland är 
inte, vad sockerbetorna beträffar, direkt hotad 
av WTO:s beslut. Hotet kommer från hur soli-
dariskt EU kommer att tillämpa WTO-beslutet 
bland sina egna medlemsländer. Detta är den 
egentliga frågan och det är den större dimen-
sionen.

Sockerreformen och hur den skall tilläm- 
pas kommer att ge anvisningar, via WTO-

kopplingen, om hur hela det europeiska jord-
bruket kommer att kunna ta emot det globala 
anpassningstrycket. Senast i Bryssel 2002 
har man lovat Finland att lantbruksproduk-
tionen skall kunna fortsätta på områden med 
våra naturliga förutsättningar och att de fin-
ländska sockerbetsodlarna skall få special-

behandling när sockerregimen reformeras. 
Detta, under tre toppmöten givna löfte, måste 
nu hållas. Toppmötet i Lissabon (strategi) och 
EBA-beslutet har gjorts före toppmötet i Brys-
sel 2002, så Bryssel-besluten är ännu i kraft. 
I alla fall har det varit mycket liv kring de före-
gående, alltså Lissabon och EBA!

MTK och dess sockerbetsutskott har ar- 
betat systematiskt för att bibehålla vår 

näring. PM om sockerbetsodlingen har le-
vererats till olika ministerier sedan 2003. Det 
första överlämnades till jord- och skogsbruks-
minister Jari Koskinen den 11 februari 2003. 
Sockerseminariet i Helsingfors den 18 maj 
2005 går till historien som ett uttryck för ett ur 
finländskt perspektiv sett starkt enhälligt po-
litiskt ställningstagande och det kulminerade 
i statsminister Matti Vanhanens löfte om att 
försvara den finländska sockerproduktionen. 
Sockerbetsodlarnas samarbetsdelegation 
och enskilda odlare har varit igång på rätt 
tid på rätt plats. I pressen har vi fått bra upp-
märksamhet på vårt problem.

Betfältet behandlade i sitt senaste num- 
mer mångsidigt EU:s sockerreform ge-

nom lantbruksöverinspektör Leena Seppäs 
och chefredaktör Nils Lindroos artiklar. Refe-
rerande till dessa artiklar kan jag konstatera 
att nu är det fråga om Davids kamp mot Goliat 
och att den berömda stenen väger ”sju rös-
ter”. Vi finländare har riktiga och berättigade 
argument för att få fortsätta vår produktion. 
När detta läses i december vet vi om David 
slunga träffade rätt och att sju är starkare än 
321. Vi torde även veta ifall fyra års pina för-
vandlats till en tio års arbetsperiod och hur 
betfältet fortsätter.n

6  -  Betfältet 4/2005
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De pågående WTO-underhandlingarna
EU:s sockerpolitik, som är en del av EU:s 
gemensamma lantbrukspolitik, är för närva-
rande under stort förändringstryck både från 
världens handelsorganisation WTO och som 
en del av EU:s utrikesrelationer. Kommissarie 
Mandelsons sista förhandlingserbjudande till 
WTO:s  ministermöte i Hong Kong om sänk-
ning av det inre stödet (gult stöd) med 70 %, 
innehöll ett antagande att sockerregimen re-
dan i praktiken godkänts av EU. Enligt MTT:s 
avdelning för ekonomisk forskning kan man 
inte förverkliga en 70 procents sänkning inom 
ramen för det år 2003 godkända CAP-refor-
men. Kommissionen har därmed överskridit 
sina förhandlingsfullmakter, eftersom den i sitt 
förhandlingserbjudande tagit in både sock-
erpolitiken och en reform av frukt- och grön-
sakssektorn, som inte ännu godkänts i EU:s 
medlemsländer.

Enligt WTO:s organ för lösning av tvister är 
det nödvändigt att förändra EU:s sockerex-
portsystem för att det skall fylla EU:s inter-
nationella åtaganden. Man kan dock förnya 
gemenskapens sockerregim på många olika 
sätt. Man erbjuder tre olika huvudalternativ: 
nedskärning av kvoter, sänkning av priserna 
eller en blandning av båda. Till och med en 
fortsättning på den nuvarande regimens sys-
tem att minska närvaron på marknaden, eller 
med andra ord att skära ner sockerkvoten, 
skulle räcka till för att minska EU-sockrets 
överskottsexport. Denna åtgärd skulle minska 
sockerproduktionen mest i de länder, som har 
största produktionsöverskottet och det skulle 
sålunda vara oförmånligt för de stora EU-län-
derna.

WTO:s Hong Kong möte, 
förnyelse av sockerpolitiken 

och utvecklingsländerna
Forskare Ellen Huan-Niemi, MTT/Ekonomi

Reformen gynnar EU:s stora 
sockerproducenter
Det krävs onekligen en reform av EU:s sock-
erregim. Den centrala frågan är hur man skall 
bli kvitt överproduktionen av socker i EU. EU 
är inte konkurrenskraftig ifråga om socker 
men exporterar trots det stora mängder sock-
er till tredje land. Sockerproduktionen stöds i 
nästan alla medlemsländer med höga hem-
mamarknadspriser. I EU klarar sig inte sock-
erindustrin och odlarna utan sockerpolitiskt 
stöd, för EU-produktionen kan inte konkurrera 
med rörsockerproducenter som Brasilien.

Kommissionen föreslår dock en modell, som 
uttryckligen stöder de stora medlemsländer-
nas och sockerproducenternas intressen i 
EU. Alternativet att skära ner kvoterna beak-
tade kommissionen inte överhuvudtaget i sin 
framställning. Istället för en obligatorisk ner-
skärning av kvoterna vill kommissionen dela 
ut extra kvoter åt de länder, som producerat 
C-socker, alltså mera socker än A+B-kvoten. 
Med andra ord skulle kommissionen ”legali-
sera” C-sockret.

Med reformen skulle sockerproduktionen 
koncentreras till de bästa odlingsområden, 
såsom Tyskland, Frankrike och Storbritan-
nien. Dessa länder producerar för närvarande 
hälften av EU-25:s socker och står i huvudsak 
för dumpningen av EU:s sockeröverskott. Re-
formen skulle gynna de stora gårdarna och 
livsmedelsförädlarna i EU. En effektivisering 
av EU:s sockerproduktion skulle leda till en 
intensivare produktion och att de små famil-
jeodlingarna skulle upphöra med sockerbets-
odling.
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Ett bra sockerbetsår
Höstens sockerbetsskörd ser ut att både 
mängdmässigt och kvalitetsmässigt bli bra. 
Växtförhållandena var nästan överallt minst 
sagt medelmåttiga, dock förekom det regio-
nala skillnader även i år. I de östligaste od-
lingsområdena fördröjde den blöta våren i 
någon mån sådden och i månadsskiftet juli–
augusti förorsakade hårda regn och hagel-
skurar skador på lokal nivå. Men allt som allt 
har bestånden varit mycket friska och jämna 
och skördenivån stiger klart över medeltalet. 
Tack vare den varma och torra hösten steg 
sockerhalten högt, i medeltal till ungefär 17 
%. Även upptagningsförhållandena var idea-
liska så man fick upp sockerbetorna rena. 
Jordprocenten verkar även så bli rekordlåg, 
klart under 10 procent.

Inga ändringar i sockerbetslikviderna
Sockerbetslikviderna grundar sig på EU:s 
sockerlagstiftning och branschavtalet mellan 
odlarna och industrin. Höstens sockerbets-
likvider innehåller inga förändringar, förutom 
betalningsdagen, i förhållande till tidigare 
praxis. I den första likviden betalas 90 % av 
A- och B-betornas minimipris samt förskott på 
transportersättningarna och betalningen av 
jordfrakten.

I den andra betlikviden betalas återstoden av 
A- och B-betornas pris samt ett preliminärt 
pris för eventuella C-betor. Förutom detta be-
talas olika tilläggspris i enlighet med vad man 
kommit överens om i branschavtalet och stif-
telseavgiften avdras. Därtill uppbärs en s.k. 
utskottsavgift för MTK:s sockerbetsutskott. 
För att fräscha upp minnet är det bra att re-

Sockerbets-
likviderna 

2005
Matti Kukkola, Sucros Ab

Förnyelsen av sockerproduktionen 
och utvecklingsländerna
Granskar man reformen ur utvecklingsländer-
nas perspektiv så måste man göra skillnad 
mellan tre olika grupper av utvecklingsländer. 
Länderna i Afrika, Karibien och Stillahavs-
området (de s.k. AKS-länderna) har en tullfri 
kvot för sockerexport till EU. För närvarande 
drar de nytta av EU:s höga pris på den inre 
marknaden. I och med reformen skulle AKS-
ländernas export till EU bli olönsam och de 
exportinkomster man får av sockret skulle 
krascha.

En annan grupp som skulle lida, är de minst 
utvecklade länderna (LDC-länderna), som 
delvis är desamma som AKS-länderna. Tack 
vare den av EU givna EBA-eftergiften (Everyt-
hing But Arms) blir LDC-ländernas sockerex-
port till EU fri från och med 2009. EBA-efter-
giften har setts som en modell för EU:s påbör-
jade reform av handels- och utvecklingspoli-
tiken. EU:s nuvarande höga pris på den inre 
marknaden skulle erbjuda exportmöjligheter 
åt alla 28 sockerproducerande LDC-länder. 
Men efter att handeln helt blivit fri skulle möj-
ligheterna för dessa länder att komma in på 
EU-marknaden väsentligt minska.

EBA-initiativet har nämnts som en orsak till 
att EU:s sockerpolitik måste reformeras så att 
floden av socker från LDC-länderna kan stop-
pas. LDC-länderna har dock visat beredskap 
att söka en lösning tillsammans med EU för 
att kunna behärska sockerflödet in på EU:s 
marknad. De har föreslagit en längre över-
gångstid, exportkvoter och ett minimipris. 
Länderna har bett om att få börja förhandla 
med kommissionen.

De enda som drar nytta av reformen, är de 
starka lantbruksexportländerna såsom Bra-
silien och Thailand, som är mycket konkur-
renskraftiga ifråga om att producera socker. 
Dessa länder skulle i någon mån dra nytta av 
att EU:s export till tredje land minskar.n
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petera branschavtalets punkt 13.2, där man i 
detalj specificerar grunderna för likviden.

Den tredje likviden, eller slutlikviden, betalas i 
december efter följande års växtperiod i sam-
band med växtodlingsårets första likvid. Då 
betalar man slutpriset för C-betorna, ifall man 
producerat C-betor föregående höst. Samti-
digt korrigerar man eventuella ändringar i pro-
duktionsavgifterna samt andra betalningar, 
som det inte varit möjligt att beakta i samband 
med den andra likviden. Eller med andra ord 
kommer slutlikviden för skörden hösten 2004 
nu i december 2005.

Förhöjning av produktionsavgifterna 
för 2004 års skörd
De produktionsavgifter, som samlas in från 
odlarna och industrin, används för att finan-
siera EU:s kvotsockerexport till tredje land. 
Kommissionens beräkningar i september 
visade att avgifterna för marknadsföringsår-
et 2004/2005 inte täckte de kostnader, som 
uppstått, varigenom man beslöt att höja pro-
duktionsavgifterna. Förhöjningen sänker A-
betornas minimipris med ungefär 0,15 €/ton 
och B-betornas minimipris med 3,00 €/ton. I 
medeltal betyder detta en minskning av mini-
mipriset med ungefär 15 €/ha (beräknat på 
35 tons medelskörd).

Korrigeringen av produktionsavgiften görs 
i 2004 års skörds tredje likvid, som betalas i 
början av december. I praktiken betyder det 
att likviden kommer att vara på minus och av 
de odlare, som slutat eller hållit ett mellanår, 
kommer man att vara tvungen att kräva peng-
ar tillbaka.

Förutom det ovan nämnda kommer man i 
slutlikviden för 2004 att ta in en förhöjning av 
utskottsavgiften med 0,02 €/ton.

Kvoterna för 2005 års skörd beskars
Kommissionens beräkningar visade även att 
det efter exporten fortfarande finns för mycket 
socker på EU:s hemmamarknad. Hänvisan-
de till detta beslöt kommissionen skära ner 
skördekvoterna för denna skördeperiod med 
ungefär 10 %. Eftersom kvotnedskärningen 
i någon mån inverkar mera på B-sockret, så 
blev nedskärningen för Finlands del 7,1 % el-
ler sammanlagt 10 400 ton socker. Efter ned-
skärningen är Finlands A-kvot 123 350 ton 
och B-kvoten 12 336 ton. Kvotnedskärningen 
kommer att beaktas i odlarens leveransrätter.

Tidtabell för 2005 års likvider
Tillsammans med MTK:s sockerbetsutskott har 
man kommit överens om betalningstidtabell 
för 2005 års skörd. Den första likvidens första 
rat, där man utgår från de A- och B-betor som 
levererats till och med den 20.11., betalas från 
Sucros konto den 1.12.2005. Motsvarande an-
dra rat, där man betalar för de kvotbetor, som 
levererats mellan 21.11. och 20.12., betalas 
den 28.12.2005. De odlare, som begärt att få 
sin likvid uppskjuten till år 2006, kommer att få 
första likvidens båda rater den 2.1.2006.

Den andra sockerbetslikviden betalas den 
16.2.2006 och den tredje i december 2006 
på en senare överenskommen datum.

Ovannämnda datum är sålunda dagar då 
pengarna går ut från Sucros konto. I regel är 
likviderna på odlarnas konton följande dag.
n
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Ett händelserikt sockerbetsår är snart till sin ända

men i december finns det fortfarande möjlighet

att göra goda affärer. Exempelvis genom att

beställa sockerbetsgödsel för nästa år 12 % för-

månligare än i vår. Förmånen gäller till 31.12

därför är det skäl att vara snabb i vändningarna!

12%12%
till slutet av
december!

Året är snart förbi,
likaså förmånen på 12%.
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Tidig sådd
Förhållandena under såtiden 
var goda. Vid sydkusten fick 
man på många gårdar såd-
den färdig redan i april. Med 
undantag för sydöstra Fin-
land, där åkrarnas upptork-
ning fördröjdes märkbart av 
regnen. I västra Finland fick 
man vänta på att tjälen skulle 
gå ur jorden och man kunde 
börja sådden endast några 
dagar tidigare än normalt.

Bra plantbestånd
Plantskjutningen var bra och 
jämn. Det förekom ingen 
skorpbildning, inga frostnät-
ter eller insektskador. Plant-
antalet var i medeltal ca 
95 000 st/ha. Det är ett högt 
plantantal med tanke på att 
fröavståndet under senare år 
kontinuerligt har ökats.

Få stocklöpare och lite 
bladfläcksjukdomar
Maj månad var svalare än 
normalt men till all lycka blev 
sommaren varmare och vär-
mesumman blev i stort sett 
normal. Under några veckor 
i juli hann torkan göra sig 
påmind på känsliga marker, 
efter det regnade det rikligt.  
Åarna svämmade över och 

Växtperiod utan större 
överraskningar

Nils Lindroos, CfS

Den gångna växtperioden var okomplicerad. 
Väderleken var i allmänhet gynnsam och de slutliga 

skörderesultaten blir nära på rekordartade.

CfS:s sortförsök i Muurla.

det uppstod lokala skador på 
betfält som stod flera dygn 
under vatten.

Eftersom det inte förekom 
nattfrost i maj–juni fanns det 
mycket få stocklöpare förra 
sommaren. I Tavastland såg 
man dock vissa fält, där man 
måste plocka bort stock-
löpare. Sorterna har blivit 
bättre, men till största delen 
berodde den låga mängden 
stocklöpare på klimatet.

Det samma gäller också 
Ramularia. Sorternas mot-
ståndskraft mot bladfläck-
sjukdomar har blivit bättre. 
Man hade kunnat befara, att 
den tre veckor långa regnpe-

rioden i början av juli skulle 
ge upphov till Ra  mularias-
kador. Blasten förblev frisk, 
troligen tack vare den låga 
luftfuktigheten i slutet av växt-
perioden.

Rekordvarm höst
Tillväxten var bra såväl i sep-
tember som i oktober, tills 
köldperioden kom i slutet av 
månaden. Betorna var friska 
och skördeförhållandena var 
goda. Sockerbruken star-
tade kampanjen den 22.9. 
och upptagningen gick raskt 
undan. I mitten av oktober 
var så gott som alla betor an-
tingen på bruket eller i stuka. 
Betorna kunde inte utnyttja 
de fina förhållandena, sna-
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rare tvärtom. Blasten växte i 
stukorna. Ännu i november 
var det så varmt, att man inte 
kunde nå den optimala stuk-
ningstemperaturen. Stuk-
ningsförlusterna blev rätt så 
stora. Den här gången var 
det främst hög temperatur 
och inte köldskador, som var 
orsaken.

Sorterfarenheter
CfS testar årligen de odlade 
sorterna och olika fröbe-
handlingar i bruksfröförsök. 
Sådana fanns det fyra styck-
en av i somras. 

Stocklöpare förekom endas 
hos sortent Pursan i större 

mängder, över 100 st/ha. 
Philippa hade över 50 st/ha. 
Under 50 st/ha hade Fes-
tival och Helmi och färre än 
30 st/ha hade Avance, Etna, 
Geesa och Trinidad.

Endast två sorter, Helmi och 
Philippa, hade en betydande 
mängd Ramularia, och det 
gällde endast försöken som 
fanns i Kjulo och Janakkala. 
De andra sorterna hade en-
dast ett fåtal bladfläckar.

Skörderesultaten kan man 
se på bild 1. Resultat för varje 
enskild sort har jämförts med 
medeltalet av tre mätarsorter 
(Avance, Festival, Helmi). 

Bästa rotskörden gav Fes-
tival följd av Trinidad. Helmi 
och Philippa var på samma 
nivå som mätaren. Avance 
och Pursan blev några pro-
cent under mätaren. Geesa 
var fyra och Etna sex procent 
sämre än mätaren i fråga om 
skörden kristalliserbart vitt 
socker.n

Bild 1.
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Ny effekt och 
kostnadsinbesparing!

Det nya, dubbelt kraftigare fenmedifamprepa-
ratet (320 g/l) för ogräsbekämpning i socker-
beta. Det rekommenderas att medlet sprutas 
i blandning med t.ex. Goltix, Meta och Safari. 
Tillsätt alltid det biologiska fästmedlet PowerOil.

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

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

En ny biologisk olja, som i försök vid CfS kons-
taterats vara ett bättre fästmedel än mineral olja
tillsammans med MediFam och PowerTwin.
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Under de senaste 5–7 åren 
har det skett stora föränd-
ringar ifråga om vem som 
säljer och producerar be-
kämpningsmedel för den 
europeiska marknaden. Den 
andra betydande förändring-
en berör parallellpreparat av 
bekämpningsmedel eller s.k. 
generiska produkter. Det är 
lagligt att importera och sälja 
sådana preparat i Finland 
sedan början av detta år. 
Samma lag gäller även läke-
medel och det har varit mera 
framme i pressen.

Powertwin – ett nytt 
ogräspreparat

Liisa Eronen, CfS

Nya preparat mot ett-
åriga fröogräs har inte 
registrerats i Finland un-
der de sex senaste åren. 
För tre år sedan började 
man i CfS:s fältförsök 
testa ett nytt preparat 
med två verksamma sub-
stanser och som mätare 
använde man Betanal 
Progress SC. Fältförsö-
ken blev klara somma-
ren 2005 och preparatet, 
som innehåller fenme-
difam och etofumesat 
och har handelsnamnet 
Powertwin, fick försälj-
ningstillstånd i novem-
ber 2005.

Makthesim-Agan (MA) är ett 
israeliskt företag, som bl.a. 
äger det i Tyskland verkande 
företaget Feinchemie Sweb-
da GmbH.   Feinchemie är ett 
gammalt känt företag, som 
bl.a. producerar ogräsbe-
kämpningsmedel för socker-
betor. Den nordiska markna-
den sköts av ett i Holland verk-
samt företag Matktheshim-
Agan Benelux & Nordic B.V., 
vars hemsidor på holländska, 
svenska och danska finns på 
adressen www.mabeno.com. 
Makthesim-Agan säljer bl.a. 
Goltix 70 WG, Goltix 700 SC, 
Tilt 250 EC och spannmåls-
betningsmedlet Panoctine.

Berner Oy/Ab importerar och 
säljer bl.a. Makthesim-Agans 
sockerbetspreparat.

Powertwin ogräsmedel
Powertwin innehåller fenme-
difam och etofumesat 200 
gr per liter. Totala mängden 
verksam substans är 400 
gram per liter preparat. I en 
liter Powertwin finns det lika 
mycket fenmedifam som i 
1,25 liter Betanal SC och eto-
fumesat lika mycket som i 0,4 
liter Tramat 500 SC.

Powertwin skiljer sig från Be-
tanal Progress SE på så sätt 
att den inte alls innehåller des-
medifam. Även förhållandet 
mellan fenmedifam och etofu-

mesat är lite förmånligare än 
i Betanal Progress med tanke 
på ogrässammansättningen 
i de finländska sockerbets-
fälten. Totala mängden verk-
samma preparat är större än 
i Progress, där det totalt finns 
205 gram verksam substans 
per liter. Av den orsaken är  
bruksmängderna för Power-
twin mindre än för Progress.

Powertwin är ett SC-formu-
lat, som alltid kräver olja för 
att ha säker effekt. Före an-
vändningen måste prepa-
ratförpackningen skakas om 
mycket ordentligt för att inte 
de verksamma substanserna 
blir på bottnen av förpack-
ningen.

Fältförsök 
sommaren 2003
Sommaren 2003 jämfördes 
Powertwin med Progress 
utan metamitron eller Safari. 
Bruksmängderna beräkna-
des så att den totala mäng-
den verksam substans var 
nästan densamma för båda 
preparaten. Man använde 
Betanal Progress SC 1,5, 
2,0 och 2,5 liter och Power-
twin 0,8, 1,1 och 1,4 liter per 
hektar. Alla tankblandningar 
innehöll även mineralolja 
(Kemiroil 0,5 l/ha). Tre be-
sprutningar gjordes och man 
hade två försöksplatser, Halla 
i Bjärnå och Pyhäjoki.
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Ifall man inte alls gjorde be-
sprutningar grodde i medel-
tal 229 ogräs per kvadratme-
ter mellan plantskjutningen 
och början av juli. Bekämp-
ningseffekten varierade med 
Progress-behandling från 88 
till 94 % och med Powertwin 
från 86 till 94 %.

Det blev lite flere ogräs kvar 
efter behandling med Po-
wertwin och minsta möjliga 
preparatmängd (bild 1). När 
man beräknade medelta-
let för antalet kvarvarande 
ogräsplantor för de tre be-
kämpningarna, så blev det 
tre ogräs mera kvar efter Po-
wertwin än efter Progress.

Fältförsök 
sommaren 2004
Sommaren 2003 innehöll Po-
wertwin nonylfenol, som inte 
får finnas i Finland sålda pre-
paraten. Powertwin-formu-
latet ändrades sedan följan-
de år så att det var fritt från 
nonylfenol. Bruksmängder, 

Bild 1. Totala mängden ogräs i början av juli sommaren 
2003. Resultaten är medeltalet från två försök. BPr = Be-
tanal Progress SC; Ptw  Powertwin. Avg–BPr = medeltalet 
av Progress-behandlingar och Avg–Ptw = medeltalet av 
Powertwin behandlingar.

Bild 2. Totala mängden ogräs i början av juli 2004. Resul-
taten är medeltalet från två försök. BPr = Betanal Progress 
SC; Ptw = Powertwin. Avg–BPr = medeltalet av Progress-
behandlingar och Avg–Ptw = medeltalet av Powertwin 
behandlingar.

tillsatsämnen (Kemiroil) och 
antalet besprutningar var 
detsamma som föregående 
år. Försöksplatser var Halla i 
Bjärnå och Saarniniemi gård 
i Muurla.

Ifall man inte alls besprutade, 
grodde i Halla mellan sådden 
och början av juli allt som allt 
1 717 ogräs och i Muurla 976; 
i medeltal        1 346 ogräs per 
kvadratmeter. Båda provplat-
serna var vad ogräset beträf-
far mycket ”tuffa”, vilket syns i 
form av det stora antal ogräs, 
som blev kvar efter behand-
lingen med Progress och Po-
wertwin. (bild 2). 

De mindre bruksmängderna 
med Powertwin var en aning 
effektivare än Betanal Pro-
gress men med den största 
bruksmängd blev det mera 
ogräs kvar än med Beta-
nal Progress-behandling. 
När man för båda prepa-
raten beräknar medeltalen 
för obekämpade ogräs var 
Powertwin lite bättre än Pro-
gress. Beräknat på ogräs-
mängderna var Powertwin 
lite effektivare än Progress. 
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Bekämpningseffektprocen-
terna, beräknade på antalet 
ogräs var 72–87 % för Beta-
nal Progress och 80–85 % för 
Powertwin, beroende på pre-
paratmängd.

Test av biologisk olja
I Powertwin-försöket tog 
man även in test av biologisk 
rapsolja sommaren 2004. 
De undersökta mängderna 
för rapsoljan var 0,5, 1,0 
och 1,5 liter per hektar. Som 
jämförelse valdes Kemiroil 
men den testades bara med 
en bruksmängd (0,5 l/ha). I 
tankblandningen hade man 
2,0 liter Progress och 1,1 liter 
Powertwin per hektar. Man 
gjorde tre besprutningar på 
två försöksplatser (Halla och 
Saarniniemi).

Med Kemiroil var Powertwin 
en aning effektivare än Pro-
gress (bild 3). När Kemiroil 
ersattes med biologisk raps-
olja blev effekten ännu bättre. 

De bästa effekterna fick man 
med 1,0 och 1,5 liter rapsolja 
per hektar.

Huruvida rapsolja fungerar 
lika bra även i torra förhål-
landen blev inte klarlagt, ty 
rapsoljan har testats av CfS 
endast sommaren 2004.

Tankblandningar
Powertwin undersöktes även 
i tankblandningar somma-
ren 2004. Goltix 700 SC an-
vändes 0,8 liter per hektar. 
Progress användes 2 liter 
per hektar i jämförelsen och 
Powertwin 1,1 liter per hektar. 
I tankblandningen med Pro-
gress tillsattes Kemiroil (0,5 
l/ha) och med Powertwin bio-
logisk rapsolja (1,0 l/ha). Tre 
besprutningar gjordes på två 
försöksplatser. Enligt ogräs-
beräkningarna i juli blev det 
27 % flere ogräs kvar efter 
tankblandningen med Pro-
gress än med Powertwin (ta-
bell 1).

I sommaren 2005:s försök 
testades även Powertwin 
med Safari i tankblandning-
en. Safari användes 25 gram 
i den första besprutningen 
och 20 gram i den andra och 
tredje besprutningen. I jäm-
förelsen använde man 1,5 
liter Betanal Progress SE och 
0,8 liter Powertwin per hektar. 
Progress-behandlingarna 
fick som tillsatsämne Kemi-
roil S, som i den första be-
handlingen användes en liter 
och i den andra och tredje 
besprutningen halv liter per 
hektar. Med Powertwin hade 
man som tillsatsämne raps-
olja en liter per hektar. Man 
gjorde tre besprutningar 
och försöksplatserna var 
Halla och Pyhäjoki. I tabell 
1 presenteras resultaten av 
ogräsräkningarna. Power 
twin Safari-tankblandningen 
lämnade kvar lite mera ogräs 
än motsvarande Betanal Pro-
gress-tankblandning.

Skador
Man kunde inte konstatera 
skillnader i skador på grödor-
na mellan preparaten som-
maren 2003 och 2004 när 
man använde Kemiroil och 
mängden olja var densamma 
i både Progress och Powertwin-
tankblandningarna.

Sommaren 2005 förorsakade 
tankblandningen med Po-
wertwin och Safari lite mera 
skador i Halla än tankbland-
ningen med Progress och 
Safari.

Effekterna på olika 
ogräs
Man kunde inte konstatera 
några större skillnader ifråga 
om bekämpningseffekt. Tank-

Bild 3 Antalet ogräs i början av juli sommaren 2004 vid test-
ning av biologisk rapsolja. Resultaten är medeltalet från två 
försök. BPr = Betanal Progress SE; Ptw = Powertwin.  Ke = 
Kemiroil, Bio = biologisk rapsolja.
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blandningen med Powertwin 
var lite bättre på flere ogräs 
ifall mängden rapsolja var 1,0 
liter per hektar och ifall man 
använde 0,5 liter Kemiroil per 
hektar med Progress.

Sammandrag
Powertwin är ett lite annor-
lunda preparat än Betanal 
Progress SE. Det kräver en 
lite större mängd olja än 
Progress, vilket framkom i 
försöken utan Goltix som-
maren 2003 och 2004. Man 
kommer att rekommendera 
biologisk olja tillsammans 
med Powertwin, som i varma 
förhållanden inte skadar be-
torna lika mycket som mine-
ralolja (Kemiroil, Sunoco). Att 
Powertwin hade lite bättre 
bekämpningsresultat än Be-

tanal Progress i fältförsöken 
åren 2004 och 2005 berod-
de högst antagligt på större 
mängder olja.

Rekommendationen är 0,8–
1,0 liter Powertwin på lätta 
mineraljordar i den första be-
sprutningen och 1,0–1,2 liter 
per hektar i den andra och 
tredje besprutningen tillsam-
mans med metamitron och/
eller triflusulfuron (Safari). Ifall 
det finns mycket trampgräs, 
måra och åkerviol, så kan det 
behövas 1,1 liter Powertwin 
per hektar.

På ler och mulljordar re-
kommenderas 1,0–1,2 li-
ter Powertwin i den första, 
1,2–1,3/1,4 i den andra och 
1,2–1,4 liter per hektar i den 

Tabell 1. Antalet ogräs (st/m2) i början av juli sommaren 2004 och 2005 efter Goltix-Safari 
tankblandningsbehandling. BPr = Betanal Progress SE; Ptw = Powertwin.

tredje besprutningen i tank-
blandning med metamitron 
och/eller triflusulforon-metyl.

Powertwin har tillsvidare en-
dast varit i rutförsök. Alla för-
söksår har varit relativt lätta 
och de har inte förekommit 
mycket kalla eller varma och 
torra perioder. Det finns inte 
ännu erfarenheter hur Po-
wertwin reagerar under så-
dana förhållanden. Det sak-
nas även omfattande gårds-
försök för Powertwin.n



Syngenta Seeds AB
Box 302
261 23 Landskrona, Sverige

Välj säkra sorter
från Hilleshög 2006!
2005 var ett mycket gott betodlingsår som överlag gav höga skördar. De praktiska
erfarenheterna av våra sorter AVANCE och HELMI har varit mycket positiva. Många
odlare har fått rekordstora betskördar med hög sockerhalt och minimal jordhalt. Det känns
därför tryggt att kunna erbjuda dig AVANCE och HELMI även inför säsongen 2006.

Vid valet av betsort är avkastningen givetvis viktig. Men du måste också ta hänsyn
till många andra karaktärer som påverkar din odling och dess ekonomi. Praktiska
erfarenheter såsom blastning, upptagning, jordhalt och sockerhalt är några
av de egenskaper som du bör tänka på.

Våra sorter ger dig som alltid
många fördelar!

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

Tel/fax: 09-2586 4414 eller 0400-465 009. E-mail: henrik.svard@sci.fi



AVANCE
 En lättodlad betsort

Avance har alla goda sortegenskaper som du som betodlare kan önska dig. Genom att
välja Avance gör du din betodling mycket enklare och säkrare.

� God plantetablering och framförallt snabb radtäckning underlättar din
ogräsbekämpning.

� Hög resistens mot stocklöpning minskar antalet arbetstimmar per ha

� En frisk blast behöver inte någon fungicidbesprutning och gör blastningsarbetet
enkel.

� Avance rotform är kanske marknadens slätaste, vilket innebär att endast en
mindre mängd jord fastnar på betan. Den höga sockerhalten och höga
utvinningsprocenten bidrar också till att du får lägre transportkostnader

� Helmi har inte utan orsak funnits med på sortlistan i åtta år.

� Har genom åren alltid gett en bra skörd. Många odlare beställer Helmi år efter år
då den ger stabilitet i deras odling.

� Helmi är ett fördelaktigt val för att pressa kostnaderna i din odling.

� Lämpar sig speciellt bra på fält där Ramularian är ett mindre problem.

� Helmi har god stocklöpningstolerans och en slät rotform

HELMI
Betodlarens säkra

 trotjänare
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Medifam 320 SC är tyska 
Feinschemie Swebda GmbH:
s produkt, som Makthesim-
Agan marknadsför. Berner 
Oy/Ab är importör och mark-
nadsförare i Finland. Medi-
fam 320 SC fick försäljnings-
tillstånd i Finland i november 
2005. Den tillhör de s.k. ge-
nererna eller parallellprepa-
rat, vars patent gått ut.

Medifam SC 320 är bättre 
känt i Europa under namnet 
Kontakt 320 SC och med det 
namnet var preparatet med 
i CfS:s fältförsök åren 2004 
och 2005. Det namnet kunde 
dock inte användas i Finland 
eftersom det redan var regist-
rerat för en annan produkt.

Starkare fenmedifam –
Medifam 320 SC

Liisa Eronen, CfS

Fenmedifam är en cen-
tral verksam substans 
för ogräsbekämpning 
i sockerbetor. Ända till 
2005 har marknaden be-
härskats av två preparat, 
Betanal SC och Betasana 
2000. Nästa år komplet-
teras fenmedifam-serien 
med Medifam 320 SC.

Mängd verksam sub-
stans och formulat
Medifam 320 SC innehåller 
320 gram fenmedifam per 
liter. Det är ett SC-preparat 
såsom Betanal SC och Be-
tasana 2000 men dubbelt så 
starkt som de sist nämnda.

Medifam måste alltid i tank-
blandning användas tillsam-
mans med olja, annars blir 
effekten mycket svag. För-
packningarna måste alltid 
skakas om mycket noggrant 
innan de används.

Fältförsök
I CfS:s fältförsök åren 2004 
och 2005 jämfördes Medifam 
med Bayer CropSciences 
Betanal SC, som innehåller 
160 gram fenmedifam per 
liter.

Medifam undersöktes med 
bruksmängderna 0,5, 0,75 
och 1,0 liter per hektar. Jäm-
förelsepreparatet Betanal SC 
användes på motsvarande 
sätt 1,0, 1,5 och 2,0 liter per 
hektar. I båda preparatens 
tankblandningar användes 

Bild 1. Totala mängden ogräs i början av juli sommaren 
2004. Resultaten är medeltalet från två försök. Be = Betanal 
SC; Me =Medifam. Avg-Be = medeltalet av Betanal-behand-
lingar och Avg-Me = medeltalet av Medifam- behandlingar. 
Tankblandningen innehöll därtill Goltix 700 SC (0,8 l/ha), 
Tramat 500 SC (0,2 l/ha) och Kemiroil (0,5 l/ha) och Ethosat 
500 (0,2 l/ha)
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Goltix 700 SC (0,8 l/ha/be-
sprutning), Tramat 500 SC 
(0,2 l/ha/besprutning) samt 
olja (Kemiroil 0,5 l/ha/be-
sprutning). Sommaren 2004 
gjorde man tre besprutningar 
på två försöksplatser, Halla 
i Bjärnå och Saarniniemi i 
Muurla.

Om man inte alls besprutade 
ogräsen så grodde mellan 
sådden och början av juli 
enligt ogräsräkningarna, i 
Halla allt som allt 1 086 och i 
Saarniniemi 1 026 ogräs per 
kvadratmeter. Medeltalet för 
försöken blev 1 055 ogräs 
per kvadratmeter. Ogräsflo-
ran var mångsidig och riklig 
på båda försöksplatserna. 
Ogrästrycket var exceptio-
nellt stort på båda försöks-
platserna.

Enligt ogräsräkningar, som 
gjordes i början av juli blev 
det lite mera ogräs kvar efter 
behandling med de bland-
ningar som innehöll Medi-
fam än med motsvarande 
tankblandningar, som inne-
höll Betanal SC (bild 1). Ifall 
man ville förbättra Medifam-
blandningens bekämp-
ningseffekt så att det motsva-
rade Betanal, så måste man 
öka mängden Medifam eller 
mängden olja. Detta framgår 
ur försöken med bruksmäng-
der och olika oljor.

Fältförsöken fortsatte som-
maren 2005. Mängderna 
Medifam, Betanal och Goltix 
700 SC var desamma som 
ett år tidigare. Tramat 500 
SC däremot byttes ut mot 
Feinchemies Ethosat 500, 
ett preparat som innehåller 
etofumesat 500 gram per liter 

eller lika mycket som Tramat 
500 SC.

I tankblandningen med Be-
tanal användes Kemiroil S 
(0,5 l/ha/besprutning) men 
i tankblandningen med Me-
difam ersattes mineraloljan 
med en liter biologisk raps-
olja. Man hade två försöks-
platser, Halla i Bjärnå och Py-
häjoki. Ogrästrycket i dessa 
försök var märkbart lägre än 
sommaren 2004. Ifall man 
inte alls gjorde besprutningar 
så grodde i Halla efter såd-
den och fram till början av juli 
allt som allt 746 och i Pyhäjo-
ki 41 ogräs per kvadratmeter. 
Medeltalet för försöken blev 
394 ogräs per kvadratmeter.

Skillnaden i antalet ogräs 
mellan försöken var mycket 
stor men den allmänna tren-
den på båda försöksplatser-
na var densamma. För att inte 

försöket i Halla skulle väga 
för mycket i resultaten beräk-
nade man relationstal för Be-
tanal- och Medifam-behand- 
lingarna på båda försöks-
platserna. Den tankbland-
ning, där mängden Betanal 
SC var som minst (1,0 l/ha) 
fick relationstalet 100. Ifrå-
gavarande behandling hade 
43 ogräs per kvadratmeter 
(medeltalet av försöken i 
Halla och Pyhäjoki). Man fort-
satte att beräkna relationstal, 
som presenteras i bild 2.

Enligt resultaten blev det lite 
mera ogräs kvar med tank-
blandningen som innehöll 
Medifam än med Betanal 
sommaren 2005. Skillnaden 
var dock inte statistiskt signi-
fikant.

Safari tankblandningar
Medifam testades även som 
tankblandning med Safari. 

Bild 2. Totala mängden ogräs och relationstalen från fält-
försöken sommaren 2005. Be = Betanal SC; Me = Medifam. 
Avg-Be = medeltalet av Betanal-behandlingarna och Avg-
Me = medeltalet av Medifam-behandlingarna. I tankbland-
ningen med Betanal SC användes som olja Kemiroil S (0,5 
l/ha) och i Medifam tankblandningen rapsolja (1,0 l/ha). I 
tankblandningen finns därtill Goltix 700 SC (0,8 l/ha) och 
Ethosat 500 (0,2 l/ha).
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Safari användes 25 gram i 
den första och 20 gram i den 
andra och tredje besprut-
ningen. Mängden Ethosat 
var 0,2 liter per hektar i alla 
besprutningar. Mängden 
Betanal var 1,5 l och Medi-
fam 0,75 liter per hektar och 
besprutning i alla tankbland-
ningar. I tankblandningen 
med Betanal användes Ke-
miroil S (0,5 l/ha/besprutning) 
och med Medifam rapsolja 
(1,0 l/ha/besprutning). En-
ligt ogräsberäkningarna i 
juli blev det mera ogräs kvar 
efter tankblandningen med 
Medifam än efter motsvaran-
de blandning med Betanal 
(tabell 1).

Skador
Besprutningarna skadade 
sockerbetan mycket lite i för-
söken sommaren 2004. Även 
i försöken sommaren 2005 
kunde man inte upptäcka 
mera skador än normalt efter 
tankblandningen med meta-
mitron (Goltix 700 SC). Inte 
heller kunde man märka av 
den större mängden rapsolja 
i Medifam-behandlingen när 
man körde Goltix-program-
met.

Däremot skadade Safari-
tankblandningarna betorna 
klart mera än metamitron-
behandlingarna i den andra 
besprutningen. Skadorna 
var dock nästan lika stora 
oberoende om man använde 
fenmedifam som Betanal SC 
eller Medifam 320 SC.

Sammandrag
Medifam 320 SC är en stark 
fenmedifam, som fungerar på 
samma sätt som Betanal SC 
när mängden verksam sub-
stans är densamma. Däremot 
krävs det en lite större mängd 
olja för att uppnå samma be-
kämpningseffekt när Medifam 
320 SC används.

Man kunde inte upptäcka 
några större effektskillnader 
mellan preparaten i försöken 
sommaren 2005.

För Medifam 320 SC är re-
kommendationerna på lätta 
mineraljordar (sand, mo, 
mjäla) 0,8–1,0 liter i den för-
sta och 1,0–1,2 liter per hek-
tar i den andra och tredje 
besprutningen med en tank-
blandning med metamitron, 
etofumesat och/eller triflusul-
foron-metyl (Safari). 

På ler- och mulljordar är 
bruksmängden för Medi-
fam 1,0–1,2 liter i den första 
och 1,2–1,5 liter i den andra 
och tredje besprutningen i 
tankblandningar med meta-
mitron, etofumesat och/eller 
triflusulforon-metyl.

Tabell 1. Antalet ogräs (st/m2) i början av juli sommaren 
2005  efter behandling med tankblandningar som innehåller 
Safari och Goltix. Be = Betanal SC; Me =Medifam.

Medifam kan även användas 
med en liten mängd etofume-
sat som kompletterande be-
sprutning. Då är bruksmäng-
den 1,5–2,0 liter per hektar.

Som SC-preparat behöver 
Medifam även olja i tank-
blandningen och i fältförsö-
ket användes Feinchemies 
rapsolja. Ifrågavarande olja 
får antagligen namnet Po-
werOil. Man rekommenderar 
på lätta mineraljordar 0,5–1,5 
och på lerjordar 1,0–2,0 liter 
olja per hektar. Oljemängder-
na måste anpassas till sprut-
förhållandena och ogräsens 
storlek på samma sätt som 
mineraloljorna.

Medifam 320 SC har tillsvi-
dare endast testats i rutför-
sök. Under försöksperioden 
2004–2005 var ogräsbe-
kämpningen relativt lätt och 
preparatet har inte testats 
under mycket kalla, torra el-
ler varma förhållanden. Även 
omfattande gårdsförsök sak-
nas tillsvidare för Medifam 
320 SC.n
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År 1977 började det med 
Goltix…
Preparatet Goltix som inne-
håller metamitron som aktiv 
substans har i Finland varit 
i användning redan under 
nästan tre årtionden. Det 
flytande Goltix 700 SC som 
kommit senare i bruk har 
stadigt ökat sin populari-
tet. Båda är för odlarna väl-
kända, säkert fungerande 
basmedel för varje odlare 
av sockerbetor. Under den 
gångna växtperioden inled-
de Berner representationen 

Berner erbjuder 
sockerbetsodlarna ett brett  

sortiment av 
växtskyddsmedel

Lasse Matikainen, Berner Ab

Inom växtskyddsföre-
tagen har det i Europa 
under 2000-talet skett 
betydande förändringar. 
Tendensen har varit att 
allt större företagskom-
plex bildas omkring vis-
sa branscher. I samband 
med förändringarna öka-
de Berners urval av växt-
skyddsmedel för socker-
betor i betydande grad 
redan inför föregående 
säsong och för säsong-
en 2006 kommer det åter 
igen nya produkter.

av ett tredje metamitronpre-
parat vars handelsnamn är 
Meta. Både Goltix WG/SC 
och Meta tillverkas numera 
av Makhteshim Agan.

Ett lågdosmedel för ogräs-
bekämpning, vilket DuPont 
utvecklat och tillverkat, kallat 
Safari, övergick också för ett 
år sedan till Berner. Samma 
förändring skedde inom se-
lektiva bekämpningsmedel 
mot kvickrot, då Berner vid 
sidan av Targa Super fick 
preparatet Agil. Dessutom 

har medlet Matrigon, som är 
välkänt vid bekämpningen 
av åkertistel och fettistel samt 
brunskära, baldersbrå och 
vissa andra ogräs, under ett 
års tid ingått i Berners pro-
gram.

För odlingssäsongen 2006 
kommer Berners sortiment av 
ogräsmedel för sockerbets-
åkrar ytterligare att utvidgas 
med kommande nyhetspro-
dukter från Makhteshim. Med-
ifam 320 SC är en produkt 
som innehåller det välkända 

I sockerbeta har man genom en synnerligen omfattande 
forskning fått fram goda bekämpningslösningar, vilka kan 
utnyttjas av odlarna. På bilden bekantar sig sockerbetskon-
sulenterna med ogräsförsök i Renko senaste juni.
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fenmedifam. Tack vare den 
höga halten av aktiv substans 
använder man hälften mindre 
av Medifam 320 SC –prepa-
ratet jämfört med de fenmedi-
fampreparat som tidigare va-
rit i användning. Power Twin 
med två aktiva substanser 
innehåller fenmedifam 200 g/l 
och etofumesat 200 g/l. Mot 
de ogräs som förekommer på 
åkrarna i Finland har den här 
produkten åtminstone god ef-
fekt när man som fästmedel 
använder den växtoljebase-
rade PowerOil-oljan. Också till 
preparatet Medifam 320 SC 
bör man alltid tillsätta Power-
Oil-olja. Centralen för Sock-

erbetsforskning har utfört ef-
fektivitetsprov med dessa nya 
preparat och testat dem som 
delar av bekämpningspro-
grammen mot ogräs.

När det gäller bekämpning av 
skadeinsekter fick man med 
det nya Sumi Alpha goda 
brukserfarenheter under det 
första användningsåret. För-
utom den snabba och säkra 
effekten bör man även ta i 
beaktande den förmånliga 
brukskostnaden. Sumi Alpha 
har vid bekämpningen av in-
sekter i många länder intagit 
en stabil position och är t.ex. i 
Sverige den pyretroid som är 

En åker som är fri från 
ogräs frigör hela tillväxt-
utrymmet för sockerbe-
tan.

– ifall ett bruk lägger ned sin produktion kan 
man därtill betala ett regionalt stöd, som är 
15 % av strukturstödet, för att säkra närings-
livsutvecklingen. Man bestämmer på nationell 
nivå hur utvecklingsstödet skall användas 
och det kan användas till sådant stöd som 
nämns lantbrukets utvecklingsförordning, 
speciellt för investeringsstöd, för att skapa 
nya arbetsplaster samt för att befrämja en le-
vande landsbygd.

mest använd på åkrarna där. 
Trelitersförpackningen räcker 
i medeltal för en engångsbe-
sprutning av 10 ha.

Ett tecken på att våren än en 
gång närmar sig är det, då 
sockerbetsfröna och växt-
skyddsmedlen kan avhämtas 
av odlarna från sockerfabri-
kernas distributionsplatser. 
Från och med det första året 
då Goltix användes har mark-
nadsföringen och distributio-
nen av sockerbetsmedlen 
från Berner skett i gott samar-
bete med sockerfabrikerna. 
Sockerbetskonsulenternas 
sakkunskap, speciellt när det 
gäller växtskydd, är på en 
synnerligen hög nivå. Mål-
sättningen är att man på ett 
pålitligt och neutralt sätt skall 
kunna få växtskyddsmedlen 
och en allt omfattande råd-
givning om hur dessa skall 
användas från samma ställe. 
Vi tror, att denhär verksam-
hetsmodellen, som visat sig 
vara kostnadseffektiv, också 
i fortsättningen skall väl be-
tjäna sockerbetsodlaren. n

Övriga frågor 
– beslutet innehåller även tidsbundna stöd-
system för länder där över hälften av soc-
kerproduktionen försvinner. Dessutom beslöt 
man om sådana system med vilka man kan 
behärska marknaden, inklusive export- och 
importarrangemang. Enligt kommissionen 
är lösningen budgetneutral i förhållande till 
sockersektorns nuvarande kostnader.n

...fortsätter från sidan 5
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Hög skörd av vitt socker

Hög sockerhalt

Låg tendens till stocklöpning

Mycket bra resistens mot Ramularia

Bra rotform - hög renhet
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G
ra

fik
om

 a
| s

·
28

57
0

Frö av bästa kvalitetFrö av bästa kvalitet

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

SORTEN FÖR 2006



28 - Betfältet 4/2005

Sucros har i samarbete med 
Centralen för Sockerbets-
forskning och Daniscos an-
dra enheter gjort upp nya all-
männa riktlinjer för odling av 
sockerbetor. Målsättningen 
är att få in råden på Internet 
på Centralen för Sockerbets-
forsknings hemsidor (www.
sjt.fi) ännu detta år. 

Man kommer även att leve-
rera en ”pappersversion” för 
de odlare, som inte har till-
gång till Internet.

Målsättningen med råden är 
att hjälpa odlarna att förbätt-
ra betodlingens lönsamhet, 
å ena sidan att höja socker-
skörden och å andra sidan 
att sänka produktionskostna-
derna. Enligt dagens krav har 
man även försökt säkerställa 

Riktlinjer för odling av 
sockerbetor på Internet

att sockerbetorna odlas på 
ett ur konsumentens och mil-
jöns synvinkel sett tryggt och 
hållbart sätt.

I odlingsråden presenteras 
”nyckeln till framgång”, el-
ler de viktigaste faktorer, 
som bidrar till så stor skörd 
som möjligt och sänkta pro-
duktionskostnader och man 
försöker vägleda odlarna i 
hur man skall uppnå målen. 
Oftast är dessa faktorer i linje 
med en hållbar och trygg pro-
duktion. Genom att anpassa 
produktionsinsatserna till de 
verkliga behoven i alla situa-
tioner garanteras en effektiv 
användning av resurserna 
och den negativa miljöpåver-
kan minimeras. Ekonomi och 
hållbar utveckling går sålun-
da hand i hand.

Riktlinjerna för odling är i prin-
cip desamma i alla de länder 
där Danisco verkar (Sverige, 
Danmark, Tyskland, Litauen 
och Finland). De praktiska rå-
den varierar dock i viss mån 
från ett land till ett annat, när-
mast på grund av olika na-
turförutsättningar, tillgång på 
produktionsinsatser och na-
tionell lagstiftning. Man kan 
redan nu bekanta sig med 
de odlingsråd, som tillämpas 
i Sverige, Litauen, Tyskland 
och Danmark  på adresserna 
www.socker-betor.nu (Riktlin-
jer för Betodling) och www.
cukriniairunkeliai.lt., www.
zuckerruebe.nu och www.
sukkerroer.nu n

Matti kukkola, Sucros Ab
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Tillgången på jordprovs-
askar
För att det skall vara så lätt 
som möjligt att skaffa de 

Hur når CfS:s laboratorium 
sina kunder?

Niina Mettala-Virta, CfS

När Centralen för Sock-
erbetsforskning började 
sin verksamhet, så betjä-
nade laboratoriet enbart 
försöksverksamhetens 
och sockerbetsodlarnas 
behov. Efter att labo-
ratoriets kundkrets ut-
vidgades till att omfatta 
alla odlare oberoende av 
produktionsinriktning, 
har vi på olika sätt för-
sökt nå våra kunder och 
upprätthålla kundförhål-
landena.

nödvändiga redskapen för 
jordprovtagning har vi se-
dan 1996 skickat brev till de 
olika handelsgruppernas 
lantbruksbutiker, där vi utan 
kostnader erbjuder provtag-
ningsaskar till de olika försälj-
ningspunkterna. Även lant-
brukcentralernas rådgivare 
och ungefär 170 kommuner 
har utan kostnader erbjudits 
jordprovsaskar.

Tidningsreklam
Reklam i tidningar är även 
ett av våra sätt att berätta om 
oss. Men på grund av att tid-
ningsannonserna är så dyra 
har vi försökt att minimera an-
nonseringen. Reklamkostna-
derna skulle ju måsta betalas 

av våra kunder i form av dy-
rare analystjänster.

Internet
På CfS:s Internet-hemsida 
kan kunderna beställa prov-
tagningsaskar och därtill ge 
respons eller skicka frågor till 
laboratoriet. Analysprotokoll 
och -prislista finns även på 
våra sidor. För att det skall 
vara så lätt som möjligt att 
reda ut analyskostnaderna 
finns det en kalkylator, med 
vars hjälp man lätt kan räkna 
ut vad undersökningen kom-
mer att kosta.
                                            
Påminnelsebrev
I år prövade vi på ett nytt sätt 
att hålla kontakt med våra 
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kunder, vi skickade ett på-
minnelsebrev till dem, som 
låtit analysera jordprover hos 
CfS hösten 2000 och våren 
2001. Vi skickade brevet till 
alla våra kunder, som under 
ifrågavarande period låtit 
analysera över nio prover. 
Vi har fått mycket positiv re-
spons av våra kunder, varför 
vi, som det nu verkar, kom-
mer att fortsätta med samma 
system nästa höst. Samtidigt 
skall vi utvidga vår påminnel-
sekampanj till att omfatta alla 
kunder, som skickat jordpro-
ver. Det är dock skäl att på-
minna alla att man inte blint 
skall lita på att påminnelse-
breven kommer regelbundet. 
Det är nog kunden, som an-
svarar för att jorproven blir 
tagna i rätt tid.n

På Mellangård i Kimito har 
det odlats sockerbetor i över 
30 år. Jouko hör till den an-
dra generationen som odlar 
sockerbetor på gården efter 
att hans svärfar började od-
lingen under första halvan 
av 70-talet. Gården är ytterst 
specialiserad på sockerbets-
odling eftersom ca 20 hektar 
av gårdens totalareal på 32 
hektar varit sockerbetor de 
senaste åren. Alla jordbruks-
arbeten sköter familjen själv 
med egna maskiner. En för-
sämring av odlingsvillkoren 
på en så här specialiserad 
gård kan resultera i ödes-
digra följder. Därför är oron 
inför den osäkra framtiden 
för sockerbetsodlingen ex-
tra stor på Mellangård, ”allt 

Jouko Willberg 
medlem i 

CfS:s 
delegation

Agronom Jouko Willberg från Kimito är inne på 
sin andra period som medlem i delegationen för 

Centralen för Sockerbetsforskning. Att sockerbetan 
är en viktig odlingsväxt i sydvästra Finland, som 

Jouko representerar, råder inget tvivel om och efter 
att man bekantat sig med Joukos gård förstärks 

detta påstående.

hänger på betodlingen som 
Jouko uttrycker sig”.

Jordart och bevattning
Den dominerande jordarten 
på Mellangård är finmo som 
lämpar sig utmärkt för sock-
erbetsodling. PH är 7 och 
markkarteringens stämplar 
visar grönt för alla värden. 
Växtföljden blir mycket sock-
erbetsbetonad då endast 
12 ha odlas endera som 
brödvete eller maltkorn, det 
är främst vändtegarna som 
är spannmål säger Jouko 
skämtsamt. Den enda nack-
delen med jordarna på Mel-
langård är att de är relativt 
torkkänsliga. Den torkkänsli-
ga jorden i kombination med 
det nederbördsfattiga skär-

Staffan Eliasson, Sucros Ab
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Sumi Alpha Safari

Säker effekt – ändå fördelaktigt

�  Ett effektivt och mångsidigt medel mot 
insekter

�  Utmärkta brukserfarenheter från ifjol

�  Bekämpar bl.a. jordloppor, stinkfl yn, 
betfl ugor, rapsbaggar, ärtvecklare samt
-trips, kålmalar, sädesbladlöss, fritfl u-
gor, röda och gula vetemyggor.

�  Lämpar sig bra för alla tankblandningar

Exempel på användningen av Sumi Alpha: 

Växt Användningsändamål Bruksmängd l/ha

Sockerbeta                                    jordloppor, stinkfl yn 0,25 - 0,5 

betfl uga 0,25 - 0,5

Morot                               morotsbladloppa 0,3 - 0,5  

morotsfl uga 0,3 - 0,5  

Kålväxter                                             jordloppor, stinkfl yn 0,2 - 0,3  

kålmal 0,3 - 0,4 

kålfl uga 0,2 - 0,3 

Ärt  ärtvecklare 0,3 - 0,4 

Garanterar att bekämpnings-
programmen fungerar

�  Effektivt lågdosmedel för sockerbeta

�  Lämpar sig utmärkt för tank-

 blandningar

�  Bred effekt mot ogräs, bl.a. kors-
blomstriga ogräs, måra, baldersbrå

�  Delad användning säkrar effekten

safari+sumialpha 2005_ru.indd   2 7.12.2005   09:06:32
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gårdsklimatet som ofta råder 
på sommaren och försomma-
ren vore ett problem om man 
inte hade bevattning.  Efter-
som gården ligger intill havet 
har man utnyttjat det fördel-
aktiga läget och gjort ett per-
manent bevattningssystem. 
Vattenpumpen drivs av en 
elmotor, från pumpen går en 
nergrävd 1000 meter lång 
huvudledning försedd med 5 
vattenposter med jämna mel-
lanrum. Från vattenposterna 
kan sedan vattnet ledas till 
vattenkanonen som sköter 
själva bevattningen.

Bevattningen har använts 
flitigt, 9 somrar utav 10, om 
man ser tillbaka på en längre 

period. Bevattningen kan an-
ses vara en ”skördeförsäk-
ring” som i snitt gett ca 1 ton 
socker per hektar merskörd 
på den här gården summerar 
Jouko, och visst kan han vara 
nöjd med skördarna då fem 
års me delskörd ligger vid 
knappa 7 ton kristalliserbart 
socker per hektar. 

Delegationen och CfS
Det viktigaste just nu är för-
stås att det ges en framtid 
åt sockerbetsodlingen. Till 
största delen är det politiska 
beslut som styr utvecklingen 
och villkoren. Men det som 
ständigt måste ske är en 
strävan till en effektivare och 
billigare produktion av sock-

er. Man måste bli bättre på 
alla små delområden. Som 
exempel nämner Jouko val 
av sockerbetssorter. Kanske 
kunde forskningscentralen 
satsa mera på sortundersök-
ning och sortbeskrivning av 
de olika sorterna. Hurudana 
praktiska egenskaper sor-
ten har i själva odlingen t.ex. 
hurudan sorten är att blasta, 
växer den högt eller lågt. Yt-
terligare satsning av forsk-
ningen kring specialsorter 
som nematodresistenta be-
tor kunde också vara nyttigt, 
funderar Jouko.

CfS Internet sidor tycker Jou-
ko att har varit föregångare 
då det gäller finska jordbruks-
sidor. Mycket information fås 
där, förutom att han beröm-
mer sidorna hoppas han att 
flera odlare skulle använda 
sig av tjänsterna som finns 
tillgängliga på nätet. Även ut-
vecklande av Internettjänster 
som extranet/hemsidor be-
träffande kontraktsodling av 
sockerbetor poängterar Jou-
ko som en naturlig utveckling 
i dagens läge.n

Dags att täcka stukorna, betorna är av mycket god kvalitet 
denna gynnsamma höst, konstaterar Jouko.
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Sockerbetan är huvud-
produktion
Ismo Anttalainen odlar går-
den Kallela i byn Pikku-Kar- 
jala i Sagu. Gården har långa 
sockerbetsodlingstraditioner. 
Ismos far började odla sock-
erbetor på 1950-talet, så 
sockerbetan har varit en be-
kant växt ända sedan små-
pojksåren. Ismo blev husbon-
de på gården 1989. Då var 
sockerbetsarealen 15 hektar. 
Den arealen har mångdubb-
lats, under de två senaste 
åren har sockerbetsarealen 
varit 65 hektar. Gårdens åker-
areal är för närvarande 132 
hektar och av det är 33 hek-
tar egen åker.  Sockerbetan 
är den viktigaste odlingsväx-
ten, dessutom odlas vårsäd 
och ibland rybs.

Såteknik
Sockerbetssådden görs med 
en bred kombi, som Ismo 
trimmat med sina egna lös-
ningar. Maskinen är byggd 
på en 12-radig Tume-ram, 

Årets Betodlare 2005
Pentti Suominen, Sucros Ab

på vilken man fäst Kleines 
såenheter. Varje enhet har 
en egen elmotor, som ma-
tar ut frö med ett förhands-
programmerat fröavstånd. 
Detta avstånd kan bekvämt 
ställas om från hytten. Mel-
lan gödselbillen och fröen-
heten finns ett packningshjul, 
vars belastning vid behov 
kan regleras. Det var svårt 
att lyfta och sänka den stora 
maskinen vid vändtegen, så 
Ismo utvecklade en egen 
logikstyrd hydraulik för alla 
funktioner. Kombisåenheten 
saknar fräs. Fältet bearbetas 
lätt före sådd med en 10,5 

meter bred Wiberg-harv. För-
utom de egna sockerbetorna 
har Ismo sått även grannens 
åkrar. I år såddes allt som allt 
110 hektar sockerbetor.

I medeltal tre 
besprutningar
I allmänhet behövs det tre 
ogräsbesprutningar. Något 
år kan man klara sig med två 
besprutningar, ibland behövs 
det till och med fyra. Be-
sprutningarna görs med en 
bogserad Hardi-spruta, vars 
arbetsbredd är 22 meter. 
Sprutan har en 2 400 liters 
behållare och man använder 

Till Årets Betodlare 2005 har Ismo Anttila från Sagu valts. Ismo är en 
aktiv jordbrukare, som följer med sin tid och använder den senaste 

odlingstekniken. Eftersom han är en ivrig maskinkarl har han förbättrat 
egenskaperna hos de maskiner, som han använder. T.ex. har han 

gjort egna anpassningar på sitt kombisåekipage. Han har även varit i 
Sverige och där presenterat sin såteknik eftersom kombisådden först 
nu är på kommande där. Utvecklingen av sorter och växtskyddsmedel 

har intresserat den aktiva jordbrukaren och många år har man haft 
gårdsförsök hos honom. Han är medlem av styrelsen for MTK-Karuna. 

Ismo Anttalainen fick även Kemira Grow Hows hederspris för i år.
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150 liter vatten per hektar. På 
Ismos åkrar är knölsyskan 
och trampgräset de svårast 
bekämpade ogräsen. Växt-
följd är enda sättet att hålla 
knölsyskan i schack. Det har 
visat sig att man får ett gott 
resultat genom att lämna 
åkern oplöjd på hösten och 
sedan spruta spannmålen 
två gånger.

Samarbete kring upp-
tagningen
Sockerbetorna tas upp med 
en treradig Edenhall, som ägs 
tillsammans med grannen. 
Därtill är Ismo aktieägare i ett 
Kleine-maskinbolag. Vissa år 
har man gjort en del upptag-
ningsjobb åt andra. För ett år 
sedan tog man upp 170 hek-
tar med Edenhall-maskinen. 
Under upptagningen trans-
porterar man inte sockerbe-
torna med maskin till stukan 
utan allt transporteras med 
traktor och vagn till stukan. 
Detta underlättar märkbart 
upptagningsarbetet. Per dag 
får man på så sätt en hektar 
mera sockerbetor upp.

Framtiden
När detta skrivs är det mitten 
av november och man väntar 
på beslut i sockerbetsfrågan 
i slutet av månaden. Det ver-
kar sannolikt att kvoten i varje 
fall minskar och detta leder till 
förändringar i nuläget. Ända 
tills man får klarhet ifråga om 
nästa år väntar man med att 

göra upp en odlingsplan. Vis-
sa tankar har han dock men 
det är svårt att göra några 
beslut innan EU:s sockerre-
form klarnar. Också det att 
man saknar ett branschavtal 
för inkommande period ska-
par osäkerhet i odlingen inför 
nästa säsong. n

De mycket torra upptagningsförhållande-
na och den långa varma och torra period 
som följde gjorde det möjligt att effektivt 
använda kultivatorn. Ismo plöjde inte en 
ända fåra denna höst utan använde enbart 
den 19 pinnar stora Multiva-kultivatorn 
som syns på bilden.

Datorn är för Ismo ett arbetsredskap bland andra och han 
använder den dagligen. I maskinen finns all för odlingen 
behövlig data och med den bearbetas många frågor. Endast 
bokföringen görs ytterom gården. Enligt Ismo är datorn 
den ”jordbruksmaskin” som man tjänar mest på. Internet 
används flitigt för via nätet får man information både via 
inhemska och utländska länkar.
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På basen av år 2004 skörd tilldelades Melasniemi fondens kvalitetspriser till följande odlare:

Salo område     Tapio Malmilehto 
Svenskspråkiga kustområden–Åland   Ralf Mattsson
Säkylä–Vakka-Suomi    Antti Parikka 
Tavastland–Östra Finland    Harri Tolsa

Kvalitetspris tilldelas till odlare som har största skillnaden i utbytes-% inom sitt konsulentom-
råde. Odlaren har producerat minst 150 ton betor, medelskörd och sockerprocent måste vara 
över hela landets medeltal. 

Melasniemi fondens 
kvalitetspriser 

På bilden från vänster Ismo Anttalainen, Antti Uusitalo, Tapio Malmilehto 
och Harri Tolsa. 

Vi tillönskar Betfältets läsare en god jul 
och ett gott nytt år 2006.

Centralen för Sockerbetsforskning
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OBS!
Då du köper minst fyra burkar 
Targa får du en högklassig 
Targa kikare på köpet! 

Effektivt
Targa rengör nu åkern ännu effektivare 

från kvickrot och fl yghavre!

Har effekt redan vid kvickrotens tidiga 
utvecklingsstadium – resultatet syns snabbt. 

Verkan sträcker sig ända till kvickrotens 
jordstockar.

Snabbt

Modernt och kostnadseffektivt sätt 
att selektivt bekämpa kvickrot 

och fl yghavre.

Modernt

Targa och Berner 
– stabila kompanjoner 

inom ogräsbekämpning

En ren åker

Targa _ Juurikassarka 06_ru.indd   2 7.12.2005   08:41:03



                                Betfältet 4/2005  -  37

Garnering
3 1/2 dl Dansukker Cacaopudersocker
150 g  mandelmjöl
2 st vitor av små hönsägg

Botten
5 hönsägg
2 1/2 dl Dansukker Siro extrafint socker
2 1/4 dl potatismjöl
2 tsk Dansukker Vaniljsocker
1 tsk bakpulver

Vätska
1/2-3/4 dl äppelsaft
(2 msk rom)

Fyllning
3 dl fast äppel- eller hallonsylt

På ytan
Dansukker Pudersocker

Kottkaka
 (laktosfri, glutenfri)

10–12 portioner

Mät upp ingredienserna för garneringen i en skål och blanda ihop dem. Tillsätt vid behov 
cacaopudersocker och mandelmjöl så att man kan kavla ut massan. Sätt plastfolie runt den 
utkavlade massan och placera den i kylskåp i 2–3 timmar för att kylas ner.

Värm upp ugnen till 225 °C. Olja bakplåtspapper och placera det på en ugnsplåt. Vispa ihop 
de rumsvarma äggen och sockret så att det blir pösigt. Blanda ihop potatismjölet, vaniljsockret 
och bakpulvret. Blanda detta med de uppvispade äggen och vispa lätt. Häll ut degen på plå-
ten. Grädda i ungefär 7 minuter. Skär en så stor kottformad bit som möjligt ur en fjärdedel av 
den nerkylda degen samt fukta och bred ut sylt på degbiten. Skär följande kottformade bit lite 
mindre och placera den ovanpå sylten. Fortsätt att fukta och fylla och forma kakan med deg-
strimlor tills den får formen av en kotte.

Pudersockra garneringen, kavla den tunn på plastfolien och placera den på kakan. Putsa kan-
terna. Ställ kakan i kylskåp ett par timmar. Strö ut pudersocker på ytan och klipp med sax ut 
kottfjällen.

Serveras med laktosfri vispgrädde som är smaksatt med Siro socker.

Tips: kottkaka med gräddfyllning
Vispa upp 1 1/2 dl vispgrädde och 2 msk Siro extrafint socker. Bred ut vispgrädden på kakbott-
nen. Vill du ha en laktosfri kaka används laktosfri vispgrädde.
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SUCROS  AB
Huvudkontor och Salo bruk     24100 Salo 010 431 060 
   fax 010 431 6288

Säkylä bruk  27800 Säkylä 010 431 061

E-post: förnamn.släktnamn@danisco.com

Lantbruksdirektör Matti Kukkola Salo bruk 010 431 5703
   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 5 010 431 6327
  24100 Salo 0400 223 395 

Salo region Pentti Suominen Maununtie 13 010 431 6221
  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 Kakslatostentie 201 (019) 739 560    
  12350 Turkhauta 0400 637 510 
   

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 010 402 4422

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  
    

Namn- och adressförteckning
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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 4024 432

   

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
   

Maskiner Pentti Hoikkala   010 431 8203
     

Laboratoriet:
Kundbetjäning Niina Mettala-Virta  010 431 8236

Analystjänster Päivi Lamminen  010 431 8207
    

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

ODLARNAS KONTAKTPERSONER 



WWW.SESVANDERHAVE.COM

• Hög ekonomisk inkomst
• Ramularia tolerant

ZANZIBAR
Framtid utan förhinder

ZANZIBAR
Framtid utan förhinder

zanzibar - betfältet - ZWEEDS  29-11-2005  15:47  Pagina 1


