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Det finns mer att hämta!
Sista meningen på NBR:s vintermöte, på Betodlarnas distriktsmöten, på Danisco Sugars marsmöten och på IIRB:s vinterkongress i Bryssel var densamma: Det finns mer att
hämta från sockerbetsgrödan! Och det mesta sitter i starten och avslutningen.
En bra start handlar om förberedelse – där skapas
förutsättningarna för en lyckad start.
Betan kan inte kompensera för en dålig etablering. Därför måste den lyckas. Två betor kan
kompensera för en missad planta emellan sig
men sen kostar det socker. Försenad uppkomst
är alltid förlorad skörd.
Sortvalet är viktigt och avgörs av vilka motståndare till betan som just du har i marken.
Känner du dina motsåndare? De tre svåraste
heter Rhizomania, Aphanomyces och betcystnematod. Mindre kända – och än så länge lät�tare att tas med – är Rhizoctonia, Fusarium och
Cylindrocarpon.
Att tjuvstarta håller inte heller. NBR sådde årets
första betor i Danmark den 13 februari och i Sverige den 15 februari. Återstår att se om det var att
tjuvstarta med omstart som följd eller inte.
Sen är det avslutningen. Upploppet är långt i
betodlingen. Börjar i augusti och sen kan man
diskutera när det ska sluta. Gärna före jul tycker
väl de flesta. Diskuteras kan väl också om det
ska sluta i marken eller i stukan.

också, men den dagen gick ju åt till sådden
...Visste du att redan nu löper försök med sådd
av betor i augusti efter spannmål för skörd i
april–maj som ”mat” till tyska biogasanläggningar? Nya tider skapar nya möjligheter och
ny plats för målgång.
När målgången nu än är, så visar försöken och
praktiken allt tydligare att betor ska vara gröna
under de tre tunga sockerinlagringsmånaderna
augusti–september och oktober. Det innebär
sprutning vid uppnådd bekämpningströskel minst
en gång för de flesta.
Vi kan och måste bli bättre på att ta hela skörden
i mål. Både från fält och lager. Första steget är
att tänka och sen göra annolunda. Hur mycket
spiller du? Det du inte vet gör du förmodligen
inte något åt.
Ungefär detta är vad vi försöker säga på NBRsidorna i detta nummer.
Trevlig läsning och välkommen med synpunkter!
Robert Olsson
Verksamhetsledare NBR

I försöken drog vi ut på upptagningen till den
15 januari. Det hade gått bra en månad senare
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