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Man kommer inte ifrån att det är trevligt när 
det går bra. Riktigt trevligt är det när det går bätt-
re än någonsin tidigare. Det har det gjort för rätt 
många i år.

De flesta år står vinnaren i djup lerjord. I år där-
emot gällde det att ha en jord som kunde släppa 
igenom vatten. Torkan lyste med sin frånvaro ända 
fram till slutet av oktober och när den väl kom un-
der november så var den välkommen. Samtidigt 
som upptagningen gick bättre och bättre ju längre 
man väntade så lade fint väder grunden till en bra 
start på betåret 2012.  Låt oss hoppas att allt går 
bra ända in i mål i januari.

Taket för sockerskörd 2011 reser sig alltså 
rätt högt. Det når väl inte riktigt ribban för Nordic 
Sugars 202020-satsning, d.v.s. 20 ton socker per 
hektar år 2020. Men det fattas inte speciellt mycket. 
Och det är ju trots allt nio år kvar till 2020.

Inte många av oss i Gula villan i Borgeby skulle 
satsat pengar på att sandjorden på andra sidan vä-
gen skulle ge över 100 ton betor per hektar. Och 
det utan bevattning! Men så blev det. Vårplöjning, 
sådd den 29 mars, ogräsfritt, radtäckning till första 
juni och sedan gröna solfångare ända till novem-

ber. Slutresultat: 105 ton betor med 18,0 procent 
socker den 2 november.  

Nedan en liten lista över skördar på några in-
tressanta platser runt om i odlingsdistriktet. Ytorna 
är handskördade. Två rader, nio meter långa på 
fyra ställen på varje fält. Sen genom tvätten som 
vanligt odlarprov.
 Läsningen i övrigt på NBR-sidorna i detta num-
mer kretsar som vanligt kring sortfrågor. Jag hop-
pas att du finner något matnyttigt inför nästa betår 
och önskar trevlig läsning!
Robert Olsson, NBR
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Radtäckning i Borgebyfältet den 1 juni gav 100 ton betor 
fyra månader senare.  

Plats Sådd, datum Skörd, datum Betor, ton/ha Socker, % Sockerskörd, ton/ha
Övedskloster 24 mars 16 september 88 16,9 14,9

Ingelstorp 14 april 11 oktober 98 16,7 16,3

Gärsnäs 28 mars 12 oktober 97 16,7 16,3

Hjärup 18 april 27 oktober 96 17,8 17,0

Borgeby 29 mars 2 november 105 18,0 18,9




