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Bra!
Nöjd med bra? Ja, det ska man 
väl vara. Men om man får klart 
för sig att det kunde varit bätt-
re... Då är bra plötsligt inte lika 
bra. Ja, det är ju lika bra men det 
känns inte lika bra, inte bra nog.   
Det är en känsla som kan både 
lyfta och dra ner.

I betsammanhang känner åt-
minstone jag att det för det mes-
ta lyfter. Du odlar en gröda som 
ständigt blir bättre och bättre. 
Och du som odlare, menar jag 
också, blir bättre och bättre. Du 
har också en industripart som 
blir bättre och bättre och som 
vill att du ska bli bättre och bätt-
re. Låt vara i det syftet att få en 
del av din framgång i egen kassa. 
Men det gäller väl å andra sidan 
också från ditt håll!? 

Det fina i kråksången är att alla 
vi i sockerkedjan bestämt oss för 
och målmedvetet arbetar på att 
bli bättre. Det betyder att bra i 
år inte kommer att vara bra nog 
nästa år. Men vad gör det. Vi vet 
och jobbar ständigt på att bli 
bättre. Nästa år vill vi inte bara 
vara bra, vi vill vara bättre.
Det ser ut som om skörden 2013 

inte bara blir bra utan bättre än 
någonsin tidigare. Över elva ton 
socker per hektar i snitt. Topp-
odlarna når över 80 ton per hek-
tar med över 18 procent socker 
och därmed över 15 ton socker.
Varför det?
Eftersom socker inte är något 
annat än paketerat solljus – allt-
så energi – så kan man kort säga 
att du och betan blir allt bätt-
re på att utnyttja biologin med 
hjälp av teknik och kemi. Och 
det gör ni längs hela vägen från 
frö till fabrik. Den vägen har sju 
specialsträckor. Det är kul att 
vinna en, men det är totaltiden 
eller slutskörden som avgör om 
du är bra.

1. Sådd: (före 15 april) När det går 
att så måste vi så. Väl höstför-
beredda eller vårplöjda fält går 
att så tidigt. Spännande med ny 
såteknik i Tempomaskinen från 
Väderstad. Fokus på sorter med 
liten stocklöpningsrisk. 

2. Tillväxt till blasten täcker: (15 
april–15 juni) Tillväxtbegrän-
sare i form av svampar och in-
sekter måste kunna kontrolleras. 
Vi behöver våra betningsmedel! 
Obetat tappade 1,8 ton socker 
per hektar mot Gauchobetat på 
Ädelholm i år. Frökvalitet som 
tål tuffa tag på våren. Kan bra bli 
bättre här? 
Våra ogräsbekämpningspro-
gram begränsar ibland. Vi pro-
var nya bättre kemiska och tek-
niska lösningar.
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3. Sommartillväxt: (15 juni–15 
september) Vatten och växtnä-
ring begränsar men mindre och 
mindre för du blir bättre och 
bättre på att se till att din mark 
har det betan behöver och är i 
det skick betan vill ha. Till spän-
nande nytt hör kalkning som 
kan göra våra bästa betjordar 
ännu bättre! Mer i nästa num-
mer av Betodlaren.

4. Hösttillväxt: (15 september–15 
november) Det är bara grön 
blast som fångar ljus och tillver-
kar socker.  Här hämtar vi mer 
och mer.   

5. Skörd: Låt det växa så länge du 
kan. Och sen ska allt som växer 
under blasten till stukan eller 
när det går, direkt till bruket. 
Det här är ett område där bra 
håller på att bli mycket bättre.

6. Lagring: (15 november–15 ja-
nuari) Förlusterna här kan bli 
lägre. Ligger nyckeln i torr lag-
ring i större utsträckning än vi 
trott eller velat inse? Kan vi lag-
ra smartare?  

7. Reflektion: (15 januari-15 april) 
Tid till att fundera och förbere-
da för att bra ska bli bättre.

Vi ska också se till att NBR 
framöver blir bättre. När man 
väljer sällan ska man välja noga. 
Det har vi gjort. Välkommen till 
NBR Joakim Ekelöf!

Trevlig läsning!

Robert Olsson, NBR
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