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Viktig gröda trots att den inte är störts…

Sockebetsodlingen. Sverige och Europa
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Spannmål; 
1 007 600; 

42%

Vall; 
1 238 800; 

51%

Raps, rybs; 
99 300; 4%

Potatis; 35 532; 2% Sockebetor; 
28 000; 1%

Totalt odlad areal Sverige 2 548 400 ha
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Ökad utmaning för de forskande företagen

Utveckling av nya substanser / produkter 
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 De forskande företagen måste utveckla nya substanser

 Utmaning att hitta nya unika substanser / 
verkningsmekanismer, omfattande krav på dokumentation

 Prioritering görs hela tiden
 Möjlighet / risk för ett godkännande
 Konkurrenssituationen i resp. segment
 Access till marknaden
 Värdet i olika grödor

 Ständig utveckling av snabbare och mer exakta screeningmetoder

 Beslut kring ”Gensaxen” kan få stor betydelse



Regulation (EC) No 1107/2009 is the legislation concerning the placing of plant protection products (PPPs) 
on the market in the European Union

Godkännande av nya substanser / produkter 
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 Den aktiva substansen godkänns av EU
 Godkänns i 15 år alt. 7 år (kandidatämne för substitution)

 EU indelat i 3 zoner, Sverige tillhör Zon Nord
 Ett av länderna i Zonen utses till Rapportörland
 Rapportörlandet genomgår hela dokumentationen
 Medsökande länder gör därefter sin utvärdering, nationella krav
 Ansökan om ett godkännande ska ta max 6 + 12 månader
 Ett nationellt produktgodkännande ska följa tidslinjen för EU 

godkännande av den aktiva substansen (15 / 7 år)

 Tidpunkten för nationell omregistrering av en produkt styrs av när 
den aktiva substansen ska omregistreras på EU nivå



Regelverket 1107/2009 styr godkännade processen

Godkännande av växtskyddsmedel i Sverige  
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 Det finns tre möjligheter till ett produktgodkännande i sockerbetor
 Ansökan om produktgodkännande
 Ansökan om ömsesidigt godkännande
 Ansökan om dispens

 Tydliga regler om vad som krävs för resp. godkännande
 I de flesta fall krav på resthaltsdata
 Dispens – vissa länder tolkar att detta kan endast ges 1 gång
 Ömsesidigt godkännande är en ”enklare form” av ansökan, en ansökan 

från ett annat land som har produkten. Man måste möta de nationella 
kraven. Lägre dos kräver effektivitetsdata 

 Kemikalieinspektion är idag en mycket väl fungerande myndighet som 
ser mer på möjligheter än begränsningar 



Registreringsläget växtskyddsmedel i sockerbetor
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 Force reg. till 2022-12-31
 Tachigaren reg. till 2022-05-31

 Comet reg till  2022-01-31
 Amistar Gold reg.till 2021-12-31 

 Goltix reg. till 2023-08-31
 Betanal reg. till 2022-07-31
 Tramat reg. till 2032-10-31
 Centium reg. till 2023-10-31
 Safari  reg. till 2022-12-31
 Conviso reg till  2025-09-30

 Agil reg. till 2022-11-30
 Focus Ultra reg. till 2022-05-31
 Select -/Plus reg. till 2022-05-31



Betningsmedel mot skadeinsekter och svampsjukdomar
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 Betning med neonicotionider kommer inte tillbaka
 Politisk beslutsprocessen omöjliggör detta
 Ett antal länder ger dispens tills nya produkter kommer

 Nya betningsmedel mot skadeinsekter och svampsjukdomar i 
utveckling, gäller också för Sverige

 Kommer att ge ett skydd under etableringsfasen
 Man ska inte förvänta sig effekt mot bladlöss
 Klarar utsädesburna svampsjukdomar



Framtiden…….. 
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 Regelverket blir skarpare, mer studier kommer att krävas
 Företagen kommer att tvingas prioritera hårdare vid 

produktutveckling och att försvara produkter vid 
omregistrering

 För att klara att behålla en produkt kan det komma att bli
 Lägre dos
 Färre antal möjliga behandlingar
 Tidpunkten för behandlingen kan ändras
 Behandling på mindre yta / bandbehandling
 System som kombinerar mekaniskt och kemiskt

 Utveckling av nytt sortmaterial blir viktigt 
 Vilka teknik kan man använda i framtiden
 Kan ge möjligheter för nya produktgrupper i sockerbetor
 Kan ge skydd mot skadeinsekter och ev. svampsjukdomar



Framtiden…….. 
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 Sockerbetor är fortsatt en prioriterad gröda

 Företagen fortsätter att utveckla produkter för svensk betodling

 På insektssidan är det biologiska produkter i utveckling

 Precisionsodling kommer att bli en viktig del för att behålla vissa 
produkter

 Utvecklingen av system för beslutsstöd utvecklas brett, nya 
aktörer visar starkt intresse

 CRISPR-tekniken – kan öppna för nya möjligheter



Och till sist – mat, det kan vi inte vara utan. Svensk betodling är så långt 
man kan se i framtiden, i en mycket gynnsam position.
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Source: Worldbank ”World 
development report 2010. 
Development and climate change”
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