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Efter att under flera år i stort 
sett lyst med sin frånvaro 
blev de årets största problem. 
Vi talar om stocklöpare. Du 
märkte det förmodligen själv. 
Sorten har betydelse. 

I förra numret redde vi ut bak-
grunden till varför det som 
hände, hände. Vi konstatera-
de att betan är en varelse som 
om den efter sådd blir utsatt 
för upp emot 40 dagar med en 
högsta dygnstemperatur inom 
intervallet noll till tolv plus-
grader, så tror den att det va-
rit vinter. Mest säker på att det 
är vinter är betan vid runt sex 
plusgrader. Det innebär att den 
så fort vädret blir varmare, sat-
sar på sin avkomma, fröstock-
en. Dagar med maxtempera-
tur över 20 plusgrader fram till 
början eller mitten av juni kan i 
viss mån ”göra betan mer tvek-
sam” till om det verkligen va-
rit vinter.  Årets många stockar 
förklaras av kombinationen 
1. Mycket tidig sådd
2. Många dagar under 12 grader 

från sådd t.o.m. maj
3. Få varma dagar över 20 grader 

under våren.

Vad hände i sortförsöken?
Vi kan konstatera att mycket 
stora sortskillnader uppträdde. 
I tre avseenden:
1. Hur många stocklöpare som 

kom

Stocklöpare under 2012 –
för många för för många
TEXT:  Robert  Olsson,  NBR Nordic Beet Research Foundation

2. När i tiden de kom
3. Var på betan de uppträdde.

Från noll till allt för många
Normalt sett vill vi inte se över 
100 fröstockar/ha i försöken 
och gör det heller inte mer än 
ytterst sällan. I år låg snittet 
ofta 10–30 gånger högre. Men 
med stora sortskillnader. Tabell 
1 visar att totalt sex av 85 pro-

Tabell 1. Sorternas fördelning i fem olika nivåer av stocklöpare.
Medel av fyra platser med högt tryck 2012 

Stocklöpare Antal sorter inom gruppen

Antal/ha marknad 3 år 2 år 1 år

under 100 0 1 0 5

under 500 1 2 9 17

500–1000 1 0 3 11

1000–2000 5 2 4 7

2000–4000 0 2 2 8

över 4000 1 1 1 2

8 8 19 50

vade sorter i snitt över de fyra 
mest utsatta försöken faktiskt 
höll sig under 100 fröstockar 
per hektar. Mindre smickrande 
är att fem sorter gav över 4 000 
fröstockar per hektar.  

Tabell 2 ger en mer detalje-
rad bild av förekomsten 2012 i 
ett antal sorter. Västsidan, re-
presenterad av platserna Nybo-
holm norr om Lund, Ormastorp 
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Tabell 2. Totalt antal stocklöpare utvecklade fram till skörd på sex olika försöksplatser 2012

Sort Antal stocklöpare/ha

Nyboholm Ormastorp Helmerslund Lönnstorp Eriksfält Sassarp

Sådd datum 29 mars 4 april 3 maj 29 mar 3 april 26 mars

Skörd datum 10 okt 2 okt 31 okt 16 okt 23 okt 5 nov

Medel redovisade sorter 1 013 145 106 7781 1 206 3 385

1 Rosalinda KWS odling 12 1 591 145 0 145 434 3 183

2 Nexus odling 12 579 0 0 868 723 2 315

3 Mixer odling 12 579 145 0 579 723 3 183

4 SY Muse odling 12 1 736 0 0 145 723 3 617

5 Sabrina KWS odling 12 1 013 145 145 868 1 157 3 183

6 Julietta odling 12 2 315 0 0 2 025 4 340 12 731

7 Stinger odling 12 289 0 0 434 579 868

8 Cactus odling 12 868 0 0 0 0 868

11 Frazze provår 3 723 0 0 0 1 157 6 800

12 Corvinia provår 3 579 0 0 0 0 289

14 Alexina KWS provår 3 3 183 289 0 2 170 2 170 6 800

16 Barents provår 3 0 0 0 0 289 1 591

30 Lombok provår 2 289 0 0 145 0 579

24 KWS 1K218 provår 2 289 145 0 145 0 0

69 KWS 2K330 provår 1 0 0 0 0 0 0

LSD 5% 1 188 354 132 924 1 489 2 191

någon mil norr om Landskrona 
och Lönnstorp utanför Malmö, 
ligger på lägre nivå än Eriksfält 
på Österlen. Klart flest stock-
löpare fick den tidiga sådden 
i Sassarp, sydväst om Hörby. 
Bland marknadssorterna 2012 
klarade sig Stinger och Cactus 
bäst, medan Julietta gav klart 
flest fröstockar. Övriga sorter 
ligger spridda i mitten. Av fyra 
redovisade treåringar klarade 
sig Barents bäst. Sorten KWS 
1K218 är en högavkastande 
tvååring med utmärkt stock-
löpningsresistens. Ettåring-
en KWS 2K330 finns med som 
exempel på en sort som, även 
ett år som 2012, gick fram helt 
utan stocklöpning. 

Så här långt har vi bara talat 

om det totala antalet utveck-
lade stocklöpare. Det säger inte 
riktigt hela sanningen.

Tidig utveckling mest allvarligt
Det säger sig själv att om man 
ska få stocklöpare så ser man 
hellre att de utvecklas i sep-
tember än i juni–juli. Gammal 

hävd och praktisk kunskap sä-
ger att stocklöpare utvecklade 
efter början av augusti inte hin-
ner sätta livskraftigt frö. Där-
med skulle de heller inte kunna 
ge upphov till vildbetor i kom-
mande grödor. 

Om vi åtminstone tills vidare 
väljer att tro att det är sant så 

Utveckling av stocklöpare 2012 
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Figur 1. Utvecklingen av antalet stocklöpare på tre försöksplatser över tiden. Medel för 85 sorter. Da-
tum för räkning: Lönnstorp 10/7 – 10/9 – 4/10 Eriksfält 25/7 – 4/9 – 12/10  Sassarp 19/7 – 6/9 – 8/10.
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blir det intressant att se när-
mare på när i tiden stocklö-
parna utvecklades för de olika 
sorterna. 

Figur 1 visar att platserna 
Lönnstorp, Eriksfält och Sas-
sarp låg på en rimlig stocklö-
ping fram till första räkningen, 
vilken skedde 10–25 juli. Det 
stora antalet visade sig under 
augusti men på alla platserna, 
speciellt Sassarp, fortsatte nya 
betor att utveckla stocklöpare 
även in i september–oktober. 

Det känns lite vanskligt att 
uttala sig alltför säkert vad gäl-
ler sortskillnader. Klart är att 
sorter med hög stocklöpnings-
frekvens fortsatte att utveckla 
nya stocklöpare under hela hös-
ten fram till skörd. Barents, en 
sort med god stocklöpningsre-
sistens, tycks sätta de få stockar 
den sätter under juli–augusti. 
Klart är också att sortrelatio-
nen vad gäller stocklöpning i 
mitten på juli på intet sätt be-
höver vara densamma som i 
början av september. 

Den tredje parametern som 
skiljer mellan sorter är rela-
tionen mellan antal fröstockar 
som kom från betans huvud-
skott och som kom från sido-
skott. Se bild.

Figur 3 visar att den relatio-
nen skiljer mellan platserna. 
Orsaken är åtminstone för mig 
än så länge okänd.  

Figur 4 visar fördelningen 
mellan stockar på huvud- res-
pektive sidoskott i olika sorter 
på platsen Sassarp. Den plats 
som gav årets högsta stock-
löpningsfrekvens.  Sorterna är 
årets provade marknadssor-
ter och treåringar. Sortskill-
naderna är tydliga. Exempel-
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vis mellan sorterna Rosalinda 
KWS och SY Muse. Båda sor-
terna fick ungefär lika många 
fröstockar men sorten SY Muse 
hade en mycket större andel av 
fröstockarna på sidoskotten. 
Julietta fick väldigt många frö-
stockar och dessvärre nästan 
alla på huvudskottet. Barents 
fick väldigt få och de flesta av 
de få som trots allt kom, kom 
från sidoskott.

Skördeeffekter 2012
Vi har tittat på betvikt och 
sockerhalt i tre fält med bety-
dande förekomst av stocklö-
pare. Vi jämförde vikten och 
sockerhalten på betor med 
stock på huvud- eller sidoskott, 
med den för betor som växte 
utan stock fem betor längre 
bort på ömse sidor om ”stock-
betan”. Fälten var renplockade 
från fröstockar i början av au-
gusti. Fröstocken hade alltså 
i samtliga fall utvecklats först 
efter början av augusti.  

Sammanfattande resultat
Samma bild på alla tre platser-
na:
1. Betan med stocken på huvud-

skottet vägde som betan sidan 
om och hade en procentenhet 
lägre sockerhalt.
2. Betan med stocken på sido-
skottet vägde 200 g mer än be-
tan sidan om och hade 0,4 pro-
centenheter lägre sockerhalt.

Stora betor var alltså överrep-
resenterade bland dem som sat-
te fröstock på sidoskottet. 

Blir det vildbetor av fröna? 
Fröstockar som utvecklas tidigt 
på säsongen under juni och juli 
kan definitivt utveckla livs-
kraftigt frö. Det har de flesta 
av oss sett tidigare. Frågan är 
hur det står till med det frö som 
utvecklats på fröstockar som 

Fördelning huvud- och sidoskott
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Figur 3. Procentuell fördelning mellan stockar utvecklade på huvudskottet och på sidoskott. 
Fem platser 2012 och medel.  

Figur 4. Antalet stocklöpare utvecklade från den 19/7–8/10 från huvud- och sidoskott i 16 
sorter på platsen Sassarp. 

Fördelning huvud- och sidoskott. 16 sorter Sassarp 2012
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dök upp efter den 10 augusti 
och som i stor utsträckning fått 
växa vidare fram till skörd.  

Vi hoppas och tror att dessa 
inte ska utgöra något problem i 
kommande års betor på fältet. 
Vi har också gjort en hel del för 
att kunna gå från tro till viss-
het under våren. Fröstockar är 
skördade och vi kommer att se 
på grobarheten både efter tork-
ning och tröskning i höst som 
efter lagring i marken över vin-
ter och vårbruk.  

Det frö som överlever lär 
komma upp och den som lever 
får se. Jag hoppas återkomma 
och knyta ihop den här frö-
påsen i nummer 2 eller 3 av 
Betodlaren 2013.

Beta med stock på sidoskott .




