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Snart dags att så
Nu går det fort mot vår och 
sockerbetssådd. En tidig sådd 
öppnar för en hög skördepo-
tential.  Men för att nå den 
krävs tidig, jämn och hög 
uppkomst med vilja att växa 
fort framöver.

Vi på NBR tackar för tillfället 
att få träffa så många betodlare 
vid årets vintermöten. Diskus-
sionerna blev både många och 
intressanta med en engagerad 
odlarkår.
Senare under februari månad har 
vi träffat stora delar av vårt in-
ternationella nätverk vid den 75:e 
upplagan av IIRB-kongressen i 
Bryssel. Här träffas forskare, od-
larorganisationer, industri och 
övriga intressenter kring aktu-
ella ämnen inom sockerbetsod-
lingen. Robert refererar delar av 
kunskapsutbytet i sin artikel om 
5T-projektet. 

Ogräsbekämpning 
med nytt krav
Centium har visat goda effekter i 
praktisk odling och i NBR:s för-
sök. Produkten kan under vis-
sa förhållanden ge vitfärgning 

men effekten verkar ha margi-
nell betydelse på skörd. Viktigt 
att uppmärksamma inför od-
lingssäsongen är att Nordic Su-
gar tillsammans med Betodlar-
na ställer krav på markanpassat 
skyddsavstånd till känsliga om-
råden på 45 meter enligt Miljö-
ledning betodling (MBO). Detta 
för att undvika oönskad vitfärg-
ning på närliggande växtlighet. 
Dessutom har Nordisk Alkali, 
som har Centium registrerat, 
gjort en ny etikett. Läs mer om 
effekter och krav i Joakim Eke-
löfs artikel om Centium.

Utbyte med potential
Hur stor potential som finns i 
odlingen, diskuterar Robert Ols-
son bland annat i artikeln om 
vårt gemensamma 5T-projekt. 
I genomsnitt skördades 18,3 ton 
socker per hektar på de elva går-
darna föregående säsong och 
högsta skörden hittills, 22,8 ton, 
togs av en dansk odlare på ön 
Falster 2014. Att snabbt få upp 
solfångarna och sedan hålla 
bladverket friskt är en fram-
gångsfaktor. Etableringen av 
sockerbetsgrödan är en viktig 
del och Joakim Ekelöf har ar-
betat vidare med svenska data i 
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tillväxtmodellen från AB Sugar 
(UK) och redovisar spännande 
slutsatser på kommande sidor.

Potentialen under jord
Ett friskt bladverk är en förut-
sättning för hög skörd. Under 
flera år har symtom med halvsi-
dig vissning på blasten obser-
verats i många sockerbetsfält. 
I samarbete med bland annat 
forskare på SLU vet vi nu att 
det kan röra sig om kransmö-
gel (Verticillium) en jordburen 
svamp som kan angripa många 
grödor. I detta nummer pre-
senterar Lars Persson och Åsa 
Olsson svampen lite närmare. I 
kommande nummer återkom-
mer de med avgörande faktorer 
för höga infektioner samt vilka 
möjligheter som finns att mins-
ka problemen med hjälp av växt-
följd och sortval.

En ny säsong
Förberedelserna inom NBR är i 
full gång inför årets försökssådd. 
Flera nya undersökningar är pla-
nerade och tillsammans med od-
larna på 5T-gårdarna kommer vi 
att belysa nya frågeställningar. 
Det är början på en ny spännan-
de säsong. Vi ses i fält!
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