
Du vet det redan, men jag skriver det igen: 
Förekomst av betcystnematoden (BCN) 
kostar socker, oftast ton av socker. Ditt pro-
blem som odlare är, och kommer som det 
nu ser ut att vara ytterligare minst tre år: 

 Att vi helt saknar resistenta sorter som 
kan sanera för nematoder.

 Att tillgängliga sorter med den bästa 
toleransen kostar socker mot toppsorter 
om du inte har nematoder.

 Att sorter med viss förhöjd tolerans bara 
står emot vid låga förekomster och/eller 
någorlunda goda tillväxtbetingelser.

 Att du helst bör veta både om, var och 
hur mycket nematoder du har, 

2006-08 har vi bland mycket annat under-
sökt förekomsten av BCN före betgrödan 
i fält jämnt fördelade över hela Skåne. Av 
88 undersökta fält fanns nematoder i 40 

st (45%). Av dessa hade 19 fält färre än 2 
ägg, 13 st mellan 2 och 5, och 8 fält mer 
än 5 ägg och larver/g jord.

Tabell 1 visar de tio sorter som legat i 
provning i NBR-försök 2008. 

Rasta, och Tunis som odlas i Danmark, 
är normalsorter utan någon förväntad 
tolerans. Julietta och Theresa KWS
är sorter som har en dokumenterad god 
tolerans. Det innebär att de lämnar full 
skörd på nivåer upp till åtminstone 10 
ägg/g jord. Även vid högre nivåer faller 
skörden endast långsamt. Det sker ingen 
minskning av nematodförekomsten, men 
uppförökningen är normalt – men inte 
alltid – lägre än för normalsorterna. Till 
samma grupp hör de båda övriga KWS-



nummersorterna där KWS 8K30 är släkt 
med Julietta och KWS 8K37 är en ”ny-
are” Theresa KWS.

Plexus är den första av en rad normal-
sorter som visat sig klara sig bättre än 
andra sorter på nematodinfekterad mark. 
(se Betodlaren 4/2007). Riktigt varför är 
inte klarlagt. Sorten är en snabbstartare 
och det är möjligt att den i större utsträck-
ning än andra sorter klarar att växa ifrån 
problemet. Sorten uppförökar nematoder 
som andra normalsorter.    

Angus och Nexus är två sorter som pro-
vas för första året på nematodinfekterad 
mark. Även om sorternas släkttavla inte är 
offentlig så är det nog rimligt att anta att 
dessa två tillsammans med Plexus har en 
gemensam släkting bakåt någonstans. 

Slutligen provas sorten Fernando som 

inte med i den vanliga sortprovningen.

Tabell 2 visar medelskördar från sex för-
sök i Danmark och Sverige. Tabell 3 ger 
en del intressanta siffror från de enskilda 
försöksplatserna. Skördeskillnaderna är 
stora. Eller mer korrekt uttryckt: Det kos-
tade mycket socker och därmed pengar att 
odla en normalsort på nematodinfekterad 
mark. Samma sak kan tyvärr sägas om en 
tolerant sort på oinfekterad mark, vilket 
illustreras i tabell 4.

Svaret är ditt men här är ett sätt att re-
sonera:
1. Jag har inga nematoder någonstans på 

mitt fält. Jag har tagit prov där jag varit 
misstänksam, jag har inte heller sett ut-
talade magnesiumbrister. Utmärkt! Gå 
vidare till sammanställningen på sidan 
34 och välj efter den.

2. Jag tror inte att jag har några nema-
toder. Bra men inte riktigt bra nog. Satsa 
på provtagning på misstänkta platser, 

håll utkik efter områden med magne-
siumbrist eller mer ogräs. Provta dessa. 
Så länge du inte är säker så välj Plexus, 
alternativt Nexus eller Angus.

3. Jag misstänker att jag har lite nema-
toder här och där. OK. Åtgärder som 
nr 2. Om det verkligen är lite och bara 
här och där så välj Plexus, alternativt 
Nexus eller Angus. Ett sätt att skaffa 
sig bättre kunskap är att prova Julietta 
eller Theresa på en del av fältet och 
uppskatta skörden.



4. Jag har eller misstänker att jag 
har nematoder men sällan över 2 
ägg/g jord på det mesta av fältet. 
OK, du är medveten om problemet. 
Du ska välja en sort med tolerans, i 
första hand Julietta eller Theresa KWS. 
Därmed säkrar du en tolerans som också 
håller vid sen sådd eller rejäl torka. Har 
du en bra betjord som kan sås tidigt och 

sällan lider av vattenbrist kan Plexus, 
Nexus eller Angus räcka.  

5. Jag har nematoder och ligger ofta 
under medelskörden för området. 
OK. Det går att förändra. Välj Julietta 
eller Theresa. Om möjligt: odla inte 
betor oftare än vart fjärde, helst vart 
femte år. 


