
Året så här långt  
Anders Rydén & Frida Thorstensson  
Nordic Sugar 



Väderstatistik Nederbörd 

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
År 2016 Normal

Kraftiga regn i andra halvan av april 

Mycket torrt i maj  

 



Väderstatistik Temperatur 
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Milt i februari – mars 

Normalt i april 

Maj mycket varmare än normalt 



Våren 2016 

Bra såbäddar på de flesta håll har gett bra bestånd 

Utdragen sådd med start i mitten av mars – slutet av april 

Medelsådatum den 4 april (5-årsmedel 9 april) 

Utvecklingen i nivå med 2014 

Sådd areal 30 100 ha 



Betfält 20140603 

Betfält 20160606 



Stocklöpning – hur ser det ut? 



Våren 2016 

Det varma vädret ger inte vernalisation 
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Våren 2016 

Kraftig ackumulation av daggrader i maj  
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Våren 2016 

I många fält problem med ogräsbekämpning 

Torra förhållanden har inte gett förväntade effekter av Goltix 

Värmen i maj har gett stor betpåverkan av bekämpningarna 

Centium och Safari har varit viktiga verktyg på slutet 
 



Erfarenheter Centium 

 Morgonsprutning till vänster  Kvällssprutning till höger 



Erfarenheter Centium 

 Morgonsprutning till vänster  Kvällssprutning till höger 



Erfarenheter Centium 

Vitfärgning 



Centium effekter 



Erfarenheter Centium 

Ju mindre betor, desto känsligare  

Delad behandling med små doser att föredra 

Övriga produkter i blandningen kan öka vitfärgningen  

Blanda inte med Safari innan 6 blad 

Undvik att köra strax innan stora regn 

Spruttidpunkt 

Sortskillnader gällande vitfärgning 

Anteckna vindriktning och vindhastighet i sprutjournalen 



Ogräsbekämpning & mikronäring 

Viktigt att nu fullfölja ogräsbehandlingarna – kemiskt eller mekaniskt 

 

 

 

 

Glöm inte mangan och bor!  

Torra förhållanden gör det svårt för växterna att ta upp mikronäring 
 



Det finns mer att hämta 

Glöm inte bladsvampsbehandling! 


