
Sockernäringens BetodlingsUtveckling AB (SBU) är ett kunskapsföretag som bedriver försöks- och odlingsut-
veckling i sockerbetor för svensk sockernäring. SBU ägs till lika delar av Danisco Sugar och Betodlarna.
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Från ingen till alla...

SBU	 Kontaktpersoner:	
Besöksadress:	 Robert Olsson	 Verksamhetsledare	 040-53	72	60	 robert.olsson@danisco.com
Borgeby	Slottsväg	11	 Anita Gunnarsson	 Mark	&	Växt	 040-53	72	63	 anita.gunnarsson@danisco.com
SE-237	91	Bjärred	 Åsa Olsson	 Växtskydd	&	Kvalitet	 040-53	72	62	 asa.olsson@danisco.com
Telefon:	040-53	72	00	 Anders Rydén	 Mark	&	Maskiner	 040-53	72	64	 anders.ryden@danisco.com
Fax:	046-71	36	62	 Gun Britt Sobieski Larsson	 Assistent	 040-53	72	61	 gun-britt.sobieski.larsson@danisco.com

För många hör det sommaren till att ha läst en bra bok. Även om kravet på läsningen 
sätts till ”en bra bok om betodling” så kom man denna sommar i en valsituation. 
”De första hundra åren …” från Syngenta eller ”Ett sött sekel” från Betodlarna. 
Verkligheten blev så klart båda.

Båda behandlar 100 år av betodling 
och en önskan och ambition att hela 
tiden bli bättre. Mycket har provats, 
ändrats och lärts den hårda vägen eller 
förhandlats fram. Då och då har det 
hänt att det som ingen gjorde tidigare 
plötsligt gjorts av alla. Ibland har för-
ändringen från ingen till alla gått på 
några få år, ibland har förändringen 
spänt över en lång tid. 
Ibland har förändringen varit efter-
längtad, ibland har den genomförts 
med viss motvilja. 

Efter läsningen frågade jag mig: På 
vilka områden är vi just nu på väg 
från ingen till alla? Efter en stunds 
funderande tänkte jag vidare: På vilka 
områden står vi idag på inga men på 
alla om låt säga 10-20 år. Resultatet 
av min sommarläsning med efterföl-
jande funderande blev till tabellen här 
intill. Vad skriver du på sista raden i 
tabellen?

Trevlig läsning!
Robert Olsson,

verksamhetsledare SBU

Från ingen till alla historiskt, nu och i framtiden

Åtgärd Ingen eller
nästan ingen

Alla eller
nästan alla

Historiskt
Medlem i Betodlarna 1907 1988
Markkartering PK 1930 1999
Betning av frö 1943 1945
Enkorns- eller superenkornsfrö 1947 1965
Maskinell upptagning 1948 1969
All blast kvar på fältet 1955 1985
Kemisk ogräsbekämpning 1965 1972
Monogermfrö 1966 1970
Sådd till färdigt bestånd 1970 1987
Betorna torra in i fabrik 1997 2000
Miljöledningssystem 1998 2000
Kommunikation fabrik - odlare via dator 2002 2007

Nu
Självgående betupptagare 1987
Sådd med eldrivna såmaskinshus 1996
Mekaniserad frosttäckning 1999
Rhizomaniaresistens 2002
Kemisk bekämpning mot bladsvampar på 
alla betor för upptagning efter 15 oktober 2005

Körspår i betor 2006
Betkontrakt för non-food användning 2006
GPS styrsystem för bearbetning och sådd 2006

I framtiden 
Betor sås på hösten
Lagringsbetor levereras i februari
GMO-teknik mot ogräs


