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Ett riktigt sockerår
Nu är försöken skördade och 
resultaten på väg att sam-
manställas. Det är arbetet vi 
alla sett fram emot: att tolka 
si=rorna, dra slutsatser och 
förhoppningsvis förbättra 
frågeställningarna till nästa 
säsong.

I årets sista nummer presente-
ras traditionsenligt sortförsö-
ken. Det har varit en spännan-
de säsong med 83 sorter  i sex 
försök fördelade i odlingsom-
rådet.

Skördenivån har varierat 
något mer än normalåret och 
sortmaterialet har fått känna 
på torkstress i ett par av försö-
ken.

Även i Danmark har påfrest-
ningarna varit större än nor-
malt, samtidigt ligger skördeni-
vån i sortförsöken på toppnivå. 
Trots det avkastar bästa sort i 
de svenska försöken i genom-
snitt motsvarande 18,9 ton 
socker per hektar, i behandla-
de led.

I genomsnitt levererar sorten 
med högsta sockerhalten i årets 
försök 20,2 procent, vilket är 
högt över medel. 

Aktuella sorter
Till nästa säsong kommer fem 
nya sorter att säljas tillsam-

mans med fem som visat ytter-
ligare ett bra år och fortfarande 
är aktuella. Vi kan presentera 
nyheter både i nematod- och i 
Aphanomyces-segmentet. Läs 
mer om sorterna och gör valet 
efter dina förutsättningar.

Stocklöpning
I detta nummer gör Joakim en 
uppföljning på risken för stock-
löpning och visar vad det kan 
kosta att låta ett såfönster pas-
sera. Det är viktigt att ta med 
såtidpunkten i sortvalet och, 
om man är o/ensiv och satsar 
på tidig etablering, välja en sort 
som står emot bra, åtminstone 
till den areal man planerar att 
så först.

Intryck från Europa
I oktober månad arrangerades 
Beet Europe i Frankrike och en 
grupp från NBR och 5T var på 
plats för att följa utvecklingen, 
studera framsteg och inspire-
rande möjligheter.

Robert Olsson har gjort en 
sammanfattning och fokuserat 
på betupptagare. Han har ock-
så samlat ihop gemensamma 
intryck från en mycket givande 
dag som inspiration till oss alla.

Markpackning är ett om-
råde alla maskinfirmor lägger 
stor vikt vid! Det är troligt att 

även besökarna tänker mer på 
att jobba för minskad påverkan 
framöver.

I samband med mässan be-
sökte vi en fransk odlare som 
generöst delade med sig av er-
farenheter. Alexis Patria gav 
oss sin syn på sockerproduk-
tion och slutsatsen är att inte 
så mycket skiljer odlingen där 
från den här hemma.

Ett spännande år
5T-projektet har rullat tre sä-
songer och året 2016 bidrar 
med riktigt höga skördenivåer. 
Ett gynnsamt väder med mas-
sor av sol, god värme och på de 
flesta fält tillräckligt med vat-
ten har gjort att sockerbetorna 
vuxit fantastiskt bra och sock-
erskördarna imponerar.

I Robert Olssons artikel re-
dovisas årets resultat från Sve-
rige, Danmark och Tyskland. 
Det är första säsongen våra tys-
ka kollegor är med i 5T och för-
väntningarna är att kunna lära 
mycket av varandra.

Jag passar på att önska alla en 
GOD JUL och ett GOTT NYTT 
SOCKERÅR!

Desirée Börjesdotter, 
NBR Nordic Beet Research

Läs mer på  www.nordicbeet.nu


