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Vårbruk på NBR
Mitt första försöksår inom 
sockernäringen börjar nu lida 
mot sitt slut. Men i skrivande 
stund känns det långt innan 
det är dags att planera för ett 
nytt försöksår.

Denna tid på året, som är kan-
ske den mest hektiska för oss 
på NBR, kan jämföras med vår-
bruket för en lantbrukare. Det 
är nu det verkliga jobbet börjar, 
siffrorna har rullat in och det är 
dags att få ordning på allt och 
tänka till kring vilka slutsat-
ser som kan dras. Lika viktig 
som etableringen är i fält, lika 
viktig är utvärderingsjobbet av 
försöken, bär man sig inte klokt 
åt här är allt bortkastat. Det är 
också i denna process som idéer 
för framtiden gror, idéer som 
sen blir grunden för de resultat 
vi skördar nästa år.

Odlingsåret 2014
Ska man försöka sammanfat-
ta försöksåret, vilket egentli-
gen är alldeles för tidigt nu här 
i mitten av november, bör man 
nämna något om grundförut-
sättningarna först. Året star-
tade med en relativt tidig, på 

vissa håll mycket tidig, sådd 
kring den 13 mars. Därefter 
följde en ostadigare period vil-
ket fördröjde sådden. Medelså-
datum för hela odlarkåren lan-
dade kring den 8 april, vilket är 
ett par dagar tidigare än nor-
malt. Efter sådd följde en gynn-
sam period som resulterade i 
en god etablering på de flesta 
håll. Den efterföljande ogräs-
bekämpningen, som är ett av de 
viktigaste momenten i socker-
betsodlingen, blev överlag rela-
tivt problemfri. Med undantag 
för vissa fält där tidsintervallet 
mellan TI och TII sträcktes på 
grund av ostadigt väder, vilket 
ledde till problem med fram-
förallt binda men också målla. 

Goda betingelser
Ett högt antal soltimmar och en 
(på många platser) begränsad 
torrperiod gjorde juni, juli och 
augusti till bra tillväxtmånader. 
I september, oktober och no-
vember är det främst den onor-
malt höga temperaturen och 
utebliven frost som utmärker sig 
och bidrar till tillväxt. Det låga 
antalet soltimmar håller möj-
ligen tillbaka sockerhalterna 
något. Summerar vi året så här 
långt får man nog vara nöjd med 
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växtbetingelserna, det ser trots 
allt ut att bli ännu ett rekordår.

Det som också utmärker för-
söksåret så här långt är att det 
tycks bli ett år med rekordhöga 
effekter av svampbekämpning-
en. Det är bara att gratulera er 
som följt den nya rekommenda-
tionen om två svampbekämp-
ningar, ni ligger troligen fem 
till tio procent högre i skörd 
än ni annars skulle gjort. Jag 
skriver mer om detta i artikeln 
kring sortförsöken. 

Tiden på NBR
När nu året börjar lida mot sitt 
slut är det kanske dags att stan-
na upp och reflektera. För min 
del har det varit ett intensivt 
och händelserikt år med dispu-
tation och arbetsbyte i fokus. 
Det har varit mycket nytt och 
mycket att sätta sig in i, men 
så här i efterhand så måste jag 
säga att det känns helt rätt. 

 Slutligen vill jag passa på och 
tacka alla medarbetare inom 
NBR och Nordic Sugar för ett 
varmt välkomnande in i företa-
get. Trots att det ännu är en bit 
kvar av året ser jag redan fram 
emot nästa odlingssäsong och 
nya spännande försök. 

Trevlig läsning!

Joakim Ekelöf, NBR
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