
Årets skördepotential ligger över den rib-
ban. Några kom ganska nära. I framtiden 

Hur kommer vi dit? Vad var det som åt av 
din potentiella skörd. Kan du göra något 
åt det?
Grundkonceptet är bekant. Gör tillväxtperio-
den så lång du kan, ge betan vad den behöver 
och ta bort allt som begränsar tillväxten och 
ta hela och alla betor till bruket. Och det är 
precis vad denna lantbrukare gjort.
Några som ätit av potentialen under 2008:

 Sen och ojämn uppkomst: Våra såbäddar 
och sådder måste bli bättre.

 Nematoder: Julietta lyfte skörden med upp 
till 2,6 ton socker/ha i försök på jordar med 
3-8 ägg/g jord. Läs mer på sidan 36. 

 Hård ogrässprutning: Normaldoser på 
nivån 1 Goltix + 1 Betanal + 0,1 Tramat 
ger med få undantag ingen skördesänkning. 
Dubbeldosering kostade 600 kg socker/ha i 
sju försök 2003-2005. 

 Ogräs kvar: 10 % av markytan täckt med 
ogräs i augusti kostar 4 % socker.

 Vattenbrist: Är varje år en av våra allvar-

ligaste begränsningsfaktorer. Lagom med 
vatten från augusti och framåt är en av årets 
viktigaste framgångsfaktorer.

 Bladlöss: Kostade över 10 % i år. Med 
Gauchobetning räddades det mesta hem.

 Bladsvampar, mest mjöldagg och rost: 
Mer än jag först trodde. 310 kg upp för en 
behandling som medel över alla sorter och 
sortförsök, 1 400 kg för två behandlingar 
som medel över tre platser med skörd den 
15 november.

 Spill i fält: Hur mycket vet du bäst själv. 
En orsak till högre skörd i försök är att spil-
let ofta är lägre. Måste det vara så?

 Förluster i stuka: Återstår att se. Vi har 19 
sorter i test och parallella försök ligger i Tysk-
land och Holland. Därtill upptagning fram 
till idag den 11 december på Jordberga.

mer att hämta! Nu vet vi. Det fanns mer att 

– varför inte 2009?
Trevlig läsning och gott slut på betåret 
2008!


