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Kan vi höja sockerhalten?
Vi talar en hel del om högre 
sockerskörd. Vi skördar också 
mer och mer socker på varje 
hektar, främst genom högre rot-
skörd. Och det är mycket bra. 
Men ska vi komma hela vägen 
till 20 ton så krävs det både hög 
rotskörd och hög sockerhalt.

100 ton betor per hektar når 
vi redan på svenska toppfält. 
Tabellen nedan visar hur långt 
det räcker mot 20 ton socker 
vid olika sockerhalt. Som du ser 
är en procent sockerhalt värd 
rätt många ton betor när vi pra-
tar sockerskörd.

Sockerhalt 
%

Betor, t/ha 
till 15 ton

Betor, t/ha 
till 20 ton

15 100 133

16 94 125

17 88 118

18 83 111

19 79 105

20 75 100

Kan vi höja sockerhalten? Jag 
ställer frågan och ger lite fakta 
att fundera kring. 

Stabilt sedan 1981 i Sverige
 Medelsockerhalten i Sverige 
över perioden 1981–2013 lig-
ger på 17,5 procent. Trenden 
är fast. Den har varken rört 
sig uppåt eller neråt. Typiskt 
ligger sockerhalten mellan 
17 och 18 procent. Fyra år 
tog vi oss över 18 procent 
(1986, 1996, 2003 och 2005) 
och fem år låg sockerhalten 
under 17 procent (1981, 1995, 
2001 och 2006).

 2013 i Sverige och Danmark
 Medelsockerhalten i Sverige 
2013 blev 17,55 procent mot 
18,5 i Danmark.

 Vid kampanjestarten vecka 
38 låg sockerhalten i Sverige 
på 17,0 procent mot 17,5 i 
Danmark.

 Vid kampanjeslutet  vecka 
3 låg sockerhalten i Sverige 
på 17,0 procent mot 18,5 i 
Danmark.

Beror det på sorten? 
 Flera av våra sorter odlas 
också i Danmark. För sor-
terna Rosalinda KWS, Cactus 
och Corvinia KWS låg sock-
erhalten 0,7 enheter högre i 
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provningen i Sverige jämfört 
med i Danmark.  

 I sortprovningen 2013 höll 
sorten med högst sockerhalt 
18,9 procent. Medel över alla 
sorter var 18,0  och sorten 
med lägst sockerhalt höll 17,1 
procent. 

Beror det på N-givan? 
 I Danmark ligger en kvä-
vestege på en plats utan 
tillförsel av stallgödsel på 
många år. Sett över fem år 
gav gödsling med 80 kg N 
marginell inverkan på sock-
erhalten jämfört med 0 kg N. 
Ökad N-giva upp till 120 kg 
per hektar sänkte sockerhal-
ten med 0,19 procentenheter. 
Fortsatt ökning upp till 160 
kg N per hektar sänkte sock-
erhalten med ytterligare 0,25 
procentenheter. All tillförsel 
som radmyllning vid sådd.

Beror det på bladsvampar?
Två behandlingar mot blad-
svampar ökade sockerhalten 
med 0,2 procentenheter i 14 
SBU-försök utförda under åren 
2006–2010.
Trevlig läsning!
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