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Allt är lätt
Lagringsresultat läggs på 
hyllan

Efter en lång och delvis tuff 
lagringskampanj kretsar 
många tankar helt naturligt 
kring lagring och leveransfrå-
gor. Men på grund av den långa 
kampanjen och den sena le-
veransen av försöksstukan på 
Hviderup finns det ingen möj-
lighet att rapportera resultaten 
i detta nummer av Betodlaren.

Jag kan ändå berätta att det 
var till synes stor skillnad mel-
lan täckningsmaterialen som 
testats på Hviderup i år. Då vi 
följt stukan under hela lag-
ringssäsongen samt plockat ut 
prover från de olika leden kan 
jag med största sannolikhet 
säga att vi kommer lära oss en 
hel del från årets försök.

Alla resultat från renslastar-
studier och lagringsförsök kom-
mer presenteras i tredje numret 
som kommer ut till hösten. 

I detta nummer
I detta nummer av Betodlaren 
får du hålla tillgodo med en 
del nya rön från ett treårigt 
radrensningsprojekt som finan-

sierats av SLF. Här ställs gamla 
sanningar på sin spets och en 
del ny kunskap presenteras.

Är det alltid rätt att radren-
sa en gång sent? Under temat 
radrensning får du även en in-
blick i var tekniken står idag 
gällande kombinerad radrens-
ning och bandsprutning. Tek-
niken går fort fram inom den 
mekaniska ogräsbekämpning-
en och sannolikt kommer vi 
få höra mer från detta område 
framöver allt eftersom livrem-
men dras åt kring den kemiska 
produktportföljen.

Tanken är också att följa upp 
detta tema i nästa nummer av 
Betodlaren, även om tiden för 
radrensning då är passé.

Potential i växtföljden
Åsa har sammanställt det se-
naste omloppet i växtföljdsför-
söken, vilket presenteras i detta 
nummer. Här kan du läsa om 
hur du med rätt växtföljdsplane-
ring kan höja dina skördar med 
elva procent. Försöken visar 
också att det finns en potential 
att hämta när man odlar oljerät-
tika som mellangröda. Vi visar 
också vad förfrukten och mel-
langrödorna har för betydelse 
för struktur och jordmotstånd. 
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Det senaste från 5T-gårdarna
Som sedvanligt presenterar Ro-
bert också det senaste från våra 
5T-gårdar, i detta nummer dis-
kuteras gapet mellan odlarens 
leveransskörd och den uppnå-
bara skörden, vilken redovisa-
des i förra numret.

Inte helt förvånande tappar 
gårdarna olika mycket och lis-
tan över orsaker kan göras lång. 
Men det kommer Robert in på 
närmare. När du läser detta har 
du förhoppningsvis också lyss-
nat på oss på Vintermötet i Al-
narps Aula där vi också tog upp 
detta ämne. 

Störst i Europa
Som inspiration kan du i slutet 
av detta nummer läsa om Euro-
pas största betodlare som 5T-
gruppen besökte i höstas. En 
imponerande historia där man 
berättar om hur man skördar 
1 400 hektar med en upptagare.

Där får du också möta man-
nen som myntade uttrycket 
”Allt är lätt, men man måste 
ha vilja och vara intresserad”. 
Kloka ord som jag som optimist 
och kanske smula naiv forskare 
kan skriva under på. 

Trevlig läsning!

Joakim Ekelöf, NBR

Adresser: Jens Nyholm Thomsen Försökschef – verksamhetsansvarig +45 54 69 14 40 jnt@nordicbeetresearch .nu
Höjbygaardvej 14
DK-4960 Holeby

Joakim Ekelöf Försöks- och projektledare, kontaktansvarig SE 0736-28 67 24 joakim .ekelof@nbrf .nu
Anne Lisbet Hansen Försöks- och projektledare +45 21 68 95 88 alh@nordicbeetresearch .nu
Otto Nielsen Försöks- och projektledare +45 23 61 70 57 on@nordicbeetresearch .nu

Borgeby Slottsväg 11
SE-237 91 Bjärred

Robert Olsson Försöks- och projektledare – 5T 0709-53 72 60 robert .olsson@nordicbeetresearch .nu
Åsa Olsson Försöks- och projektledare 0709-53 72 62 asa .olsson@nordicbeetresearch .nu
Lone Linke Support +45 54 69 14 40 ll@nordicbeetresearch .nu




