
Kunskap genom kontakter

Adresser: Jens Nyholm Thomsen Försökschef – verksamhetsansvarig +45 54 69 14 40 jnt@nordicbeetresearch .nu

Höjbygaardvej 14
DK-4960 Holeby

Robert Olsson Försökschef – tekniskt ansvarig 0709-53 72 60 robert .olsson@nordicbeetresearch .nu

Anne Lisbet Hansen Försöks- och projektledare +45 21 68 95 88 alh@nordicbeetresearch .nu

Borgeby Slottsväg 11
SE-237 91 Bjärred

Otto Nielsen Försöks- och projektledare +45 23 61 70 57 on@nordicbeetresearch .nu

Åsa Olsson Försöks- och projektledare 0709-53 72 62 asa .olsson@nordicbeetresearch .nu

Rebecka Svensson Bitr försöks- och projektledare 0709-84 00 03 rebecka .svensson@nordicbeetresearch .nu

Lone Linke Support +45 54 69 14 40 ll@nordicbeetresearch .nu

Basen i NBRs verksamhet är fältförsök. Samman-
lagt har vi anlagt runt 10 000 parceller sedan förra 
hösten. Runt 7 500 väntar nu på att bli skördade. Vi 
har – som vanligt – haft ett ovanligt betår. Personli-
gen tror jag att sortförsöken kan komma att bli spe-
ciellt spännande. Den som läser nästa nummer får se. 

Men kunskap kan och måste också inhämtas på andra 
sätt. Ett av de bättre är att lära och låta sig inspireras 
av andra. Jag vill lyfta fram två evenemang – ett som 
varit och ett som kommer. 

Göttinger Zuckerrübentagung är en endagskon- 
ferens om betor för alla som kan tyska. Hålls vartannat 
år första veckan i september. Lite från årets program:

• Tyskland kan visa upp en noggrann kartläggning av 
sin användning av bekämpningsmedel i betodlingen.  
Omfattande förfrågningar görs årligen sedan 1994. 
Det är viktigt att visa och veta hur man gör och hur 
man förändras. Här hemma var vi bättre förr.

• Rhizomaniaresistens: Det har börjat dyka upp plat-
ser i Europa där dagens resistenta sorter inte längre 
håller fullt ut. Än så länge inte i Sverige. Fortfarande 
är mycket okänt kring hur viruset fungerar, men vi 
vet att det överförs till betor via svampen Polymyxa 
betae. Forskning pågår.

• Rhizoctonia: En svamp som ökar i betydelse i 
främst Tyskland och Holland. Resistenta sorter finns, 
men avkastningen ligger lägre än våra normalsor-
ter. Precis som på nematodsidan är förekomst i fält 
mycket ojämn, vilket gör provningen i försök osäker. 

• Integrerad nematodbekämpning: Traditionell 
nematodprovtagning bör kombineras med icke de-
struktiva metoder för att lokalisera delar av fält med 
högre infektionsrisk. Raps går att hantera i betväxt-
följden – om spillrapsen hanteras rätt. Fenomenet 
”soil suppressiveness”, dvs. att vissa jordar tycks 
klara en tuffare växtföljd bättre än andra, behöver 
undersökas närmare.

• Vinterbetor: Vinterhärdigheten hos 396 Beta 
vulgaris-sorter provades. Befintlig variation i vin-
terhärdighet räcker för odling under milda, maritima 
vintrar. Men för tuffare vintrar krävs förbättring. För-
utsättningar för att komma dit finns.      

• Skördeförluster: Vi spiller för mycket. Detta 
konstaterande går nu som en löpeld över beteuropa. 
En konkret aktivitet på området här hemma är den 
utbildningsdag för betupptagarförare som anordnas 
av Nordic Sugar, Betodlarna och NBR den 13 okto-
ber på Alnarp.  

Betteravenir 2011 är namnet på årets ”betevent”

Fransmännen räknar med 15 000 besökare till sin ”Be-
tans Dag” som hålls i två dagar, den 26–27 oktober.  
Platsen heter Chéry-les-Pouilly och ligger norr om 
Paris, ett par timmars bilresa från antingen Paris eller 
Bryssel. I Frankrike gör man ju inte alltid och allting 
som här hemma, så vill man vidga sina vyer runt bet-
odlingens konst är detta nog inget dumt tillfälle. Jag 
tänker i alla fall åka dit. Mer om evenemanget (på 
franska) finns på www.institut-betterave.asso.fr. 

Trevlig läsning!  Robert Olsson, NBR
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