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Stafettpinnen är överlämnad
I förra numret klargjorde 
Robert att han lämnar över 
stafettpinnen för Betodlaren. 
Framöver kommer du som 
läsare därför få ta del av mina 
tankar om sockerbetsgrödans 
utveckling.

Överlämnandet är ett led i det 
generationsskifte som plane
rats inom NBR en längre tid. 
Från och med den 1 juli har jag 
övertagit ansvaret för att hålla 
kontakt med alla svenska in
tressenter så som exempelvis 
frö och kemifirmor. Mina öv
riga ansvarsområden omfattar 
sortprovning, ogräs, skörd och 
lagring. Robert kommer fram
över helhjärtat ägna sig åt 5T.

Jag började min anställning på 
NBR i februari och kom dess
förinnan från potatisindustrin. 
Där blev man ofta jämförd 
med sockerbetsindustrin av er 
lantbrukare som då framförde 
sockernäringen som ett gott ex
empel på hur forskning och ut
veckling bör bedrivas när den 
är som bäst.

Efter att jag nu jobbat några 
månader inom NBR förstår jag 
varför man varit så framgångs
rik. Det handlar till mångt och 

mycket om att NBR har otroligt 
engagerad och duktig personal. 
Men det handlar också om att 
sockerindustrin och odlarna är 
mer enade och mer fokuserade 
på att fortsatt driva sockerskör
den mot nya höjder.

Att man valt att ha en egen 
forsknings och utvecklingsav
delning som man stöttat under 
lång tid, tror jag till stor del för
klarar sockerbetans självklara 
position i växtföljden.

Inför framtiden tror jag det är 
viktigt att vidmakthålla och 
stärka de internationella kon
takterna främst inom COBRI 
och IIRB för att fortsatt driva 
utvecklingen framåt. 

Som nyanställd på NBR kän
ner jag en stor ödmjukhet mot 
det framgångskoncept man un
der årtionden byggt upp inom 
sockerbetsforskningen. Det är 
helt klart att man varit fram
gångsrik. Det är bara och titta 
på skördeutvecklingen eller 
årets första provgrävning som 
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återigen pekar mot rekord
skördar.

Jag ser därför ingen anled
ning till några radikala för
ändringar utan kommer göra 
mitt yttersta för att NBR ska 
bibehålla den höga produktivi
tet och kvalité som man visat 
genom åren. Jag har dock star
tat en vidareutveckling av våra 
system för datainsamling och 
hantering som jag tror kommer 
göra oss ännu mer effektiva. 

Inför framtiden hoppas jag kun
na starta en del nya projekt 
inom mina tidigare arbetsom
råden, d.v.s. växtnäring, be
vattning och jordbearbetning. 
Redan till nästa år kommer vi 
starta projekt kring startgöds
ling av fosfor, något som visat 
sig framgångsrikt i Finland.

Projektet knyter väl an 
till min doktorsavhandling 
”Phosphorus Application Stra
tegies in Potato” som försvara
des i september. Från och med 
den 1 oktober går jag upp på en 
heltidstjänst och kommer då 
lägga allt fokus på att försöka 
dra mitt strå till stukan.  

Jag har nu fått stafettpin
nen i min hand, så jag antar att 
det bara är att springa så fort 
jag kan. 
Trevlig läsning! 

Joakim Ekelöf, NBR
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