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Nordic Sugar (NS) och Nordic 
Beet Research (NBR) var väl 
representerade när ”Inter
national Institute for Beet 
Research” (IIRB) höll sin 74:e 
konferens i Dresden den 1–3 
juli i år. Under tre dagar fick 
över 300 personer ta del 
av hela 89 postrar och 34 
presentationer. Några av de 
mest relevanta inläggen har 
sammanfattats och kommer 
nu presenteras. 

IIRB-konferens

Nytt från Europa
Joakim Ekelöf,  NBR Nordic Beet Research

Ny bakterie angriper betor
I North Dakota, USA, har man 
sedan några år tillbaka fått 
ökade problem med en tidiga
re okänd skadegörare. Symp
tomen visar sig genom mörk
färgning i rot och blaststjälkar. 
Bakterien som det är frågan om 
orsakar även stora problem un
der lagringen. Labbstudier har 
nu visat att det är en underart 
av Pectrobacterium (Erwinia) 
som orsakat problemen. Stu

Alla deltagare på IIRB:s 74:e kongress i Dresden.

dier kring smittspridning och 
hantering av sjukdomen pågår. 
Skadegöraren har inte hittats i 
Sverige än men ett flertal arter 
inom släktet Pectrobacterium, 
som normalt sett angriper po
tatis (stjälkbakterios), finns re
dan i landet.

Stemphylium sprider sig
En för oss kanske viktigare ska
degörare att lägga på minnet 
är Stemphylium. Angreppen av 
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denna svamp har de senaste tre 
åren fullständigt exploderat i 
Holland. Svampen hittades för 
första gången 2007 och i år fi
gurerar siffror som antyder att 
omkring 80 procent av fälten i 
Holland är angripna. I försök 
har skördeförluster på över 50 
procent uppvisats i obehandla
de led. Eftersom svampen hit
tats i både Sverige och Dan
mark följer en mer omfattande 
artikel om denna svamp senare 
i detta nummer av Betodlaren.

Fokus på Rhizoctonia
Svampen Rhizoctonia, som kan 
orsaka rotbrand, fick stort fo
kus på konferensen (sju post
rar och ett föredrag). Liksom 
Stemphylium kan Rhizoctonia 
ge skördetapp på omkring 50 
procent och man uppskattar att 
5–7 procent av arealen i Europa 
och omkring 60 procent av are
alen i USA är angripen. Under
grupperna som angriper sock
erbetan, AG2 och AG4, finns i 
betydande omfattning i Sveri
ge. AG 4 har bland annat majs. 
I andra länder har problemen 
med Rhizoctonia ökat i takt 
med att produktionen av majs 
har stigit. Syngenta presentera
de dock hoppfulla resultat, där 
kombinationen resistenta sor
ter och produkten Vibrance gav 
fullgod effekt på skadegöraren. 
Syngenta trodde att Vibrance 
kommer att registreras på den 
europeiska marknaden år 2016.

Rhizomaniaresistensen bruten 
En något alarmerande rapport 
kom från Kathrin Bornemann, 
IfZ, Göttingen, som studerat 
Rhizomania i ett större COBRI
projekt. I studien har man kon

KWS visar förädlingens utveckling och olika typer av betor i fält.

staterat att sjukdomen brutit en 
av resistensgenerna. Proverna 
från försöket kom från Hol
land, England och Tyskland. 
Även i Frankrike har man kon
staterat resistensbrytning, där 
uppskattar man att cirka 5 000 
hektar är hårt angripna. Något 
betryggande, visade studien 
också att de sorter som bär på 
båda resistensgenerna mot Rhi
zomania fortfarande står emot 
sjukdomen. Detta talar för att 
sjukdomen även i framtiden 
kommer gå att kontrollera med 
resistenta sorter.

Risk för strobilurinresistens
När det gäller bladsvampar, så 
kan man generellt säga att an
talet behandlingar ökar i Eu
ropa. Vi är än så länge ganska 

förskonade i Sverige med våra 
en till två behandlingar. På 
flera håll i Europa behandlar 
man tre till fyra gånger. Vi bör 
dock vara vaksamma på resis
tensbrytning eftersom vi näs
tan uteslutande kör strobiluri
ner i Sverige och eftersom fler 
och fler nu kör två behandling
ar. Det är känt sedan tidigare 
att strobilurinresistens lätt kan 
uppstå vid allt för frekvent an
vändning. 

Prognosmodeller för effekti
vare bladsvampsbekämpning
Man har på flera håll börjat 
kolla på prognosmodeller för 
att avgöra när behandlingarna 
lämpligast bör sättas in. Försök 
från England visar att det vissa 
år lönar sig med en tidig be
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handling, medan det andra år 
är mest lönsamt att vänta. För
hoppningen är att modellen ska 
kunna förutspå detta. Kanske 
är modeller något som vi borde 
titta närmare på även i Sverige.
 
Ett verktyg för framtiden
Självklart handlade också en del 
om det nya ALSsystemet i bet
odlingen som förväntas förenk
la ogräsbehandlingen fram över. 
Det är Bayer och KWS som i 
dagsläget står för utvecklingen 
men redan tidigt i somras med
delade även SESVanderHave att 
de också har sorter på gång med 
ALSresistens. Systemet ver
kar lovande även om det också 
har sina brister/risker. Till dem 
hör veronika som i princip blir 
kvar och svinmålla som bekäm
pas före fyrabladstadiet samt 
risken för resistens. Bayer med
delade att de planerar att starta 
lanseringen av den nya produk

ten (aktiva substanser, 50 g/l 
foram sulfuron + 30 g/l thienca
bazone) år 2017 för att sedan 
lansera den fullt ut 2018.  

Frankrike vässar förädlings
programmet
Från Frankrike rapporterade 
man om ett nytt förädlingspro
gram med målsättningen att 
höja skördarna med fyra pro
cent per år, vilket är dubbelt så 
mycket som man historiskt sett 
uppnått genom förädling. Pro
grammet omfattade en genetisk 
screening av 3 000 sorter från 
världens alla hörn. Resultaten 
visade att 15 sorter, om de är 
rätt valda, innehåller all gene
tisk variation som finns inom 
betsläktet. Med hjälp av avan
cerad dataanalys och mer stra
tegisk korsning hoppas man nu 
alltså höja hastigheten för för
ädlingens framfart. 

Under postersessionen stötte 

vi även på en del intressanta re
sultat från olika håll i världen. 
Bland annat så var det en ame
rikansk forskare som kommit 
fram till ungefär samma resul
tat som vi i Sverige, att kalk
ning kan vara positivt även på 
jordar med högt pH och hög 
lerhalt. 

Potential i beståndsetablering
Tyska studier kring fröplace
ring visade på 4,7 procent ök
ning av sockerskördarna om 
fröna placerades med lika av
stånd till varandra. I studien 
jämfördes ett radavstånd på 
30 cm och ett fröavstånd på 
33 cm mot konventionell sådd 
med samma antal frö per hek
tar (100 000). Resultaten såg 
lovande ut och kanske är också 
detta ett område vi borde lägga 
lite mer fokus på!?

För övrigt kan man säga att 
hela området med upptagning, 
lagring och renslastning fick 
stort fokus på postersessionen. 
Fler länder har liksom Sverige 
uppmärksammat att här finns 
en del potentialer att hämta. En 
del nya rön gällande analyser 
för att förutspå lagringsförlus
ter och lagringsduglighet pre
senterades också. 

Svenskt och danskt bidrag
Nordic Sugar och NBR bidrog 
med en hel del intressanta re
sultat på konferensen. Robert 
Olsson höll ett mycket uppskat
tat föredrag kring långtidslag
ring där han sammanfattade 
i princip all samlad kunskap 
kring ämnet. Otto Nielsen höll 
också ett mycket bra föredrag 
om hur man på ett förebyggan
de sätt kan minska förekomsten 
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Stadsvandring i Dresden erbjöds med guidade turer på tre olika språk.

av ogräs genom ”strip tillage” 
och olika bearbetningstekniker. 
Förutom presentationerna bi
drog svenskarna och danskarna 
med sju postrar.

Mer information om före
dragen och postrarna finns på 
www.iirb.org. 

Kultur i Dresden
Som sig bör på denna typ av 
konferenser bjöds det även till
fälle till att knyta kontakter och 
socialisera. Allt ifrån studiebe
sök och ångbåtsturer till stads
vandringar hade arrangerats. 
Dresden som stad är mycket 
vacker och kan rekommende
ras för den som är intresserad 
av historia, kultur och gamla 
byggnader.

Ni når oss på tel eller mail. 
Kalle: 070-516 13 61, kalle@jordprovtagarna.se  |  Ulf: 073-376 60 80, ulf@jordprovtagarna.se 

www.jordprovtagarna.se
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