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Mest spännande just nu!
Ska det vara kul måste det hända 
något. Honnörsorden är precisi-
on och kapacitet. Ska det hända 
något måste det nog också vara 
kul, om än inte hela tiden. Just 
nu känns det som det är en hel 
del på gång på betsidan med po-
tential att förändra, förenkla och 
förbättra. Det är kul!

Här är min lista:
 Ny såteknik. Svenska Väderstad 
satsar hårt på att utveckla pre-
cisionssådd av radsådda grödor 
i dubbla hastigheten mot idag, 
runt 15 km/timme! Maskinen 
heter Tempo och säljs redan i 
storgrödor som majs och soja. 
Nu står betor på tur. Praktisk 
provning inleds 2013 i Sverige, 
Ryssland och Frankrike.

 Betsort som tål ALS-herbicider. 
Under våren som gick släpptes 
nyheten att KWS tillsammans 
med Bayer håller på att, utan 
genteknik, utveckla en ”ny bet-
sort” som tål bekämpningsme-
del ur gruppen ALS-inhibitorer. 
I stället för att leta efter en 
herbicid som betorna tål väljer 
Bayer alltså att bygga ett ogräs-
medel av kända substanser som 
uppges klara hela ogräsfloran 
i sockerbetor. KWS uppgift är 

att hitta en beta som naturligt 
tål den här typen av substanser 
(vilket man gjort) och utveckla 
en betsort som skördemässigt 
kan konkurrera  med ”vanliga” 
betsorter. Målgång möjlig före 
2020.  

 GPS-teknik för radrensning. 
Hur långt kan man egentligen 
komma med mekanisk radrens-
ning? Hur nära betan klarar 
GPS-RTK-teknik och hur nära 
och hur fort klarar betan rad-
rensning utan att tappa skörd? 
NBR har fått SLF-medel för att 
söka svar på dessa frågor under 
treårsperioden 2012–2014. Jag 
återkommer med 2012 års er-
farenheter i vårnumret för 2013. 

 Säker lagring. Lagring är svensk 
betodlings svåraste del – ytterst 
sällan kul om jag förstått er od-
lare rätt. Men framtiden kom-
mer att kräva lagring. Fram-
tiden kommer att kräva nära 
nog helmekaniserad lagring. I 
Sverige har vi målet att lagra 
så att stukans ytterlager alltid 
är leveransgillt. Det är ett högt 
ställt mål. I skrivande stund, 
den 2 december kl 23, är det tio 
minusgrader i vår 1 200-tons-
stuka i Igelösa norr om Lund. 
Fem täckningsvarianter provas. 
Temperaturen på två djup i 
stukan ser jag för alla sex lag-
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ringsvarianterna på datorn, i 
Ipaden eller i telefonen. Det 
kan du också. Kolla på https://
cosm.com/feeds/42239 fram 
till leverans runt den 15 januari. 

 Lagringstester för sorter klara i 
januari. I årets test provar vi ett 
delvis nytt koncept för att un-
dersöka om vissa sorter klarar 
långtidslagring bättre än andra. 
Pressad kontrollerad lagring 
vid runt tio grader ska ge oss 
svar som ska vara ute hos dig – 
via Nordic Sugars hemsida – i 
tid till fröbeställningen i mitten 
på januari.

 SLF Stiftelsen Lantbruksforsk-
ning har under den senaste 
femårsperioden varit en viktig 
finansieringskälla för NBR 
och utvecklingen på betsidan. 
Sedan 2012 är det stopp då 
statliga budgetmedel sattes till 
noll. Vi hoppas på nytänkande 
inför 2014. 

 Nya sorter på gång. Ska vi nå 
20 ton socker 2020 behöver vi 
ännu bättre sorter. Och sådana 
är på gång. I sortartikeln berät-
tar jag att bland årets sorter 
i första årets provning finns 
kandidater som lyfter rejält – 
kanske upp mot tio procent.

 
Med hopp om ett gott slut på 
betåret 2012!

Robert Olsson, NBR
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Det fi nns över 15 modeller av Puma 130 -230 med maxeffekter på 171-269 hk i CVX- eller fullpower shift-
version, alla med samma gedigna konstruktion och komfortabla förarmiljö. Bränslesnåla motorer och 
effektiva transmissioner ger mer kraft för mindre bränsle. 
Kontakta din Case IH-säljare nu för ett riktigt bra affärsförslag på en ny Case IH Puma!

MÅNGSIDIG OCH SNABB
Utom ordentlig sikt, högt hydraulfl öde 
och liten vändradie gör att Puma är per-
fekt för alla tänkbara sysslor hemma 
på gården.

LÄTT OCH SMIDIG
Den låga vikten i förhållande till 
 effekten är en klar fördel vid fält-
arbeten som sådd, sprutning, press-
ning, upptagning etc. 

EFFEKTIV OCH BRÄNSLESNÅL 
Puma trivs också utmärkt med tyngre 
arbeten som jordbearbetning i alla dess 
former tack vare sina effektiva trans-
missioner i CVX- eller fullpowershift-
version.

EN PUMA FÖR 
VARJE TILLFÄLLE
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