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Ibland blir det inte som man tror

Det händer ibland. Att det inte 
blir som man tror. Också i för-
söken. Och nu har det hänt. Två 
gånger.
Första fallet är effekten av Top-
Tex kontra halm i förra årets 
stora lagringsförsök. Du kan 
läsa mycket om det längre fram 
i detta nummer. Täckningen 
med halm fungerade sämre än 
jag förväntade mig och täck-
ningen med TopTex fungera-
de bättre. Det sättet vi använt 
TopTex på är med täckt topp 
och nerdragen ner över sista 
betan. 
Kan TopTex rent av vara det 
bästa alternativet för täckning 
fram till mitten av december? 
Och att man därefter är beredd 
att lägga på plast eller Jupette? 

Som jag ser det måste försöken 
rulla vidare så att vi får fler vin-
tersituationer. För är det något 
som varierar här i världen så 
är det vintervädret i Skåne. Ta-
bellerna visar min-, max- och 
medeltemperatur per månad 
för Nordic Sugars fem väder-
stationer i Skåne.
Andra fallet är de positiva ef-
fekter på sockerskörden som 
vi ser i vår nyligen avslutade 
kalkningsserie. Den kommer 
det mer om i de två kommande 
numren. Men den korta versio-
nen är att vi ser goda skördeök-
ningar av kalkning på lerjordar 
med pH runt 7 och däröver. Det 
tycks faktiskt som om kalkste-
gen på dessa jordar har ett steg 
till uppåt vad gäller socker-
skörd. Nya försök måste få be-
kräfta eller dementera. Frågan 
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om här kan finnas mer att häm-
ta också i andra grödor dyker 
så klart också upp. Vi är på god 
väg att sy ihop en spännande 
fortsättning över grödgränser-
na. Ensam är som bekant inte 
stark.
Varför jag tar upp dessa båda 
fall här och nu är att jag tror att 
många betodlare kan svara på 
om det vi tror oss har sett och 
mätt är sant eller falskt. Samlad 
odlargenererad kunskap är säl-
lan eller aldrig falsk.

Så frågorna till dig är två:
1. Tycker du att vi ska satsa mer 

på TopTex och mindre på 
halm framöver?

2. Tror du på kalkning av goda 
betjordar med pH över 7 och 
lerhalter runt 20 procent?

Trevlig läsning!

Robert Olsson, NBR
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Okt Temperatur °C
År min medel max

2006 -2,8 12,0 20,3
2007 -2,0 8,3 17,7
2008 -3,1 9,5 16,8
2009 -4,4 6,8 15,5
2010 -5,3 7,8 15,1
2011 - 3,5  9,4  23,3
2012 - 4,8  8,3  19,2
7 år -3,7 8,9 18,3

Nov Temperatur °C
År min medel max

2006 -5,4 7,0 13,9
2007 -6,6 4,3 13,9
2008 -9,9 5,3 13,4
2009 -3,0 6,9 13,8
2010 -14,1 2,8 12,3
2011 - 3,5  6,4  14,0
2012 - 5,0  5,9  11,1
7 år -6,8 5,5 13,2

Dec Temperatur °C
År min medel max

2006 -2,6 6,5 13,1
2007 -3,8 3,3 10,7
2008 -5,4 2,1 8,5
2009 -17,1 0,4 8,6
2010 -26,8 -5,2 4,5
2011 - 4,3  4,1  11,3
2012 - 22,2 - 1,1  8,5
7 år -11,7 1,4 9,3

Jan Temperatur °C
År min medel max

2007 -13,9 4,1 11,7
2008 -4,3 3,3 10,2
2009 -13,0 0,0 5,5
2010 -21,1 -4,0 2,2
2011 -16,0 -0,6 6,8
2012 - 8,3  1,3  9,8
2013 - 19,1 - 1,1  9,2
7 år -13,7 0,4 7,9
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RADHACKNINGOCH REDSKAPSSTYRNING MED KAMERA ELLER GPS!

 GARFORD 
  ROBOCROP 2

Kamerastyrd radhacka som reagerar på grödans färg, ger högre precision och snabbhet. Med InRow Weeder hackar du även mellan och runt plantorna. Hackar 98,5% av ytan.

Radhackning i befintlig sådd med radhacka, sideshift och marknadsledande kamerasystem från Garford. Alternativt styr hackan med GPS-RTK från Trimble. Oavsett om raden syns eller inte, är hackan på rätt plats. Individuellt anpas-sade radhackor från Garford – nu med individuell sektionskontroll!
Läs mer på datavaxt.se eller garford.com

RADHACKNINGOCH REDSKAPSSTYRNING MED KAMERA ELLER GPS!

 GARFORD 

Radhackning i befintlig sådd med radhacka, 




