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Gör vi rätt saker på rätt sätt?

2012 innebar det femte verksam-
hetsåret för NBR. Omsättningen 
blev 16 miljoner DKK. Verksam-
heten bedrivs i ungefär lika stor 
omfattning i Danmark och Sve-
rige.

Måltalet om 50 procent ex-
ternfinansiering uppnåddes un-
der året. På den svenska sidan 
utgör SLF den viktigaste externa 
bidragsgivaren. Ansöknings-
omgången hösten 2011 gav god 
utdelning men då ingen ansök-
ningsomgång utlystes under 
2012 har heller inga nya projekt 
tillkommit under året. 

Våra sex viktigaste områden för 
forsknings- och utvecklingsin-
satser under de kommande fem 
åren: 
1. Basbehov tillgodosedda för 

beta och tillväxtbefrämjande 
markliv

2. Nya sorter som förenar hög-
sta sockerskörd med god mil-
jöprofil

3. Tidigast möjliga och säker 
etablering

4. Teknik och kemi för ogräsbe-
kämpning

5. Frisk rot och blast från sådd 
till skörd

6. Minimerad sockerförlust 
från blastning till bruk.

Tolv SLF-projekt som initierades, 
fortsatte eller slutfördes 2012  
1. Inverkan av raps och mel-

langrödor i en växtföljd med 
sockerbetor. 2009–2014.

2. Inverkan av kalkning på 
skörd och kvalitet i socker-
betor genom dess effekt på 
markkemi och bördighet. 
2009–2012.

3. Odlargenererade kunskaps-
system med lärgemenskaper 
– ett sätt att identifiera och 
nå outnyttjade potentialer. 
2011–2014.

4. Optimerad ogräsbekämp-
ning. 2009–2011. 

5. Möjligheter för ”mer betor 
med mer socker till bruket” 
genom rätt sortval. 2010–11.

6. Kalk och lagring. 2011–2012.

KONTAKTPERSONER NBR

7. Olika betsorters inverkan på 
populationsutveckling av bet-
cystnematoder i svensk bet-
odling. 2011.

8. Inverkan av kalkning på upp-
tag av växtnäring i sockerbe-
tor. 2011–2012.

9. Lagring av sockerbetor – 
möjligheter och begränsning-
ar för fem koncept av vatten- 
och frostskydd. 2011–2013.

10. Inventering av frilevande 
nematoder i det svenska od-
lingsområdet. 2012.

11. Förekomst och påverkan av 
Verticillium på sockerbetor i 
Sverige. 2012.

12.  GPS-styrd ogräsbekämp-
ning – möjligheter och be-
gränsningar i sockerbetor. 
2012–2014.

Tre reflexioner att fundera över
Nu när du tagit dig en närmare 
titt på fokusområden, SLF-pro-
jekt och nedanstående reflexio-
ner undrar jag: Gör vi rätt saker 
på rätt sätt? 

Välkommen med dina syn-
punkter via epost eller telefon!
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Reflexion 1

Hissen till framgång är trasig.
Ta trappan och ett steg i taget.

Reflexion 3

Perfektion
med

Precision och Kapacitet

Framtiden är

Reflexion 2

Att ta högre sockerskörd än
en bra odlare på hans
hemmaplan är svårt – satsa på
odlargenererad kunskap

En pålitlig försäkring 
mot opålitligt väder

En hagelstorm eller en oväntad frost kan 
ställa till med stor skada. Med Agrias 
grödaförsäkring har du det bästa skyddet 

som går att få när vädret inte är på din sida. För-
säkringen gäller för hagelskador och omsådd. 
Nytt för i år är att vi sänkt skadegränsen och 
lagt till omsådd för höstsådden. 

Ring Agria Djurförsäkring eller Länsförsäk-
ringar där du bor. Mer information hittar du 
på agria.se

Komplettera med Agria Prissäkrad Gröda

ringar där du bor. Mer information hittar du 
på agria.sepå agria.sepå agria.se

Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens 
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

agria.se, 0775-88 88 88




