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Betor - grödan där alla satsar
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Det är roligt att jobba med en grö-
da som går framåt – där tekniken 
utvecklas och skördarna stiger. 
Och framåt går det därför att det 
satsas. Det satsas bland betodla-
re, det satsas av industrin och det 
satsas av företag och enskilda som 
tror på betodling.
Huvudsatsningarna på hemma
plan 

 Offensiv satsning på nya sorter 
som förenar högsta sockerskörd 
med gott skadegörarskydd.

 Tidigast möjliga sådd med be-
tans och marklivets basbehov 
av värme, vatten, växtnäring, 
kalk, syre och god markstruktur 
på plats. 

 Precision i alla odlingsåtgärder – 
huvudfokus på etablering.

 Säkra tillgång till teknik och kemi 
för ogräsbekämpning som fyller 
kraven på
• precision och kapacitet
• säkerhet för gröda och effekt 

mot ogräs
• säkerhet för miljö, förare och 

slutanvändare av betpro-
dukter. 

 Grön blast från juni till november
• Steg 1 är taget: Vi har en bra 

och välprovad produkt och 
fler är på väg. Vi vet potentia-
len och vi vet hur vi kan nå 
den. Allt finns att läsa längre 
fram i detta nummer. 

• Steg 2 börjar 2012: Optime-
ring som säkrar fortsatt god 
effekt i många år, optimering 

av dos och behandlingstid-
punkt – speciellt vad gäller 
behov av sprutning num-
mer två.  

 Minimera förlusten från blastning 
till bruk.

Det satsas bland betodlare 
Här ett par goda exempel: 
Nicklas Göransson investerade 
2011 i ny teknik från Köckerling 
för strip tillage. Gårdstånga Ny-
gård provar strip tillage i stor 
skala.
Allt nytt är inte bäst. Allt nytt är 
inte ens bra. Men det vet vi först 
när vi provat och utvecklat ny tek-
nik eller nya metoder. Heder åt 
dem som vågar ta ledningen! 
En erfaren betodlare, tekniker och 
utvecklare som satsat i många år 
är Thomas Billing. Thomas kan 
det mesta om teknik, sådd och 
skörd av betor. En eldskäl som sat-
sat, gett och ger mycket till sock-
ernäringen.
Odlargenererad kunskap med lär-
gemenskaper heter ett SLF-finan-
sierat NBR-projekt startat 2010. 
Tolv odlare satsar tid och kunnan-
de för att lära sig själv och andra 
mer av varandra.  

Nordic Sugar satsar
Nordic Sugar satsar, liksom Bet-
odlarna i Sverige tillsammans med 
De Danske Sukkerroedyrkere, 
vardera över fyra miljoner kro-
nor årligen i NBR:s verksam-
het. Därutöver lägger nu Nor-
dic Sugar extra resurser i sin 
20/20/20-satsning. Det är en 
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satsning som inspirerar och gör 
skillnad. Men målet – vet Nordic 
Sugar – når vi bara om alla satsar.      

Industrin satsar
Våra betförädlingsföretag sat-
sar: I år provas 40 nya sorter för 
första året. Totalt ligger 85 sorter 
i provning.
I april berättade KWS i samarbete 
med Bayer att man avser att ut-
veckla och marknadsföra ett nytt 
koncept för ogräsbekämpning i 
betor. Läs mer om deras satsning 
längre fram i detta nummer.
Det är inte längre självklart att 
de växtskyddsmedel vi behöver i 
betodlingen alltid står på hyllan 
hos vår återförsäljare när vi vill 
ha dem.
Bayer och DuPont kunde leverera 
i tid vad vi behövde också i år – en 
eloge till dem för det.
Germain heter ett välkänt fröbe-
handlingsföretag i England. De 
satsar nu på provning av aktiver-
at frö för snabbare uppkomst och 
högre sockerskörd. 
Räkna också med att ny teknik 
kommer att göra skillnad fram-
över. Mer om teknik i kommande 
nummer. 
Låt oss avsluta med det nya världs-
rekordet satt av Mr Ben Abatti Jr 
på Baja Farms i Kalifornien. På 
sitt 28 hektars fält skördade han 
förra året 177 ton 16-procentiga  
betor eller 28,3 ton socker per 
hektar.
Så fortsätt satsa på betor – grödan 
där alla satsar!
Trevlig läsning!

Robert Olsson, NBR




