
Sockernäringens BetodlingsUtveckling AB (SBU) är ett kunskapsföretag som bedriver försöks- och odlingsut-
veckling i sockerbetor för svensk sockernäring. SBU ägs till lika delar av Danisco Sugar och Betodlarna.

�1Sockernäringens
B E T O D L I N G S U T V E C K L I N G

Lite är ofta för mycket

SBU	 Kontaktpersoner:	
Besöksadress:	 Robert Olsson	 Verksamhetsledare	 040-53	72	60	 robert.olsson@danisco.com
Borgeby	Slottsväg	11	 Anita Gunnarsson	 Mark	&	Växt	 040-53	72	63	 anita.gunnarsson@danisco.com
SE-237	91	Bjärred	 Åsa Olsson	 Växtskydd	&	Kvalitet	 040-53	72	62	 asa.olsson@danisco.com
Telefon:	040-53	72	00	 Anders Rydén	 Mark	&	Maskiner	 040-53	72	64	 anders.ryden@danisco.com
Fax:	046-71	36	62	 Gun Britt Sobieski Larsson	 Assistent	 040-53	72	61	 gun-britt.sobieski.larsson@danisco.com

En riktigt hyfsad skörd i fält, men betydligt mindre som nådde bruket. Det blev verklig-
heten för många odlare under betåret 2006. SBU-sidorna i detta nummer ägnas uteslu-
tande åt hösten som i betsammanhang numera är årets längsta årstid med 120 dagar 
– från mitten av september till mitten av januari.

”Man måste bry sig om hur betorna mår” Så lyder 
den första rubriken. Sanningen är den att alltför 
många betor mår lite dåligt efter upptagningen. 
Och för dessa betor är lagring under två månader 
ingen bra rehabilitering. 25 bilder visar hur det 
bör se ut, kan se ut och inte får se ut. Bildtexterna 
reder ut varför.

Tillväxten i fält under hösten blev rekordhög. Vi 
höll jämna steg med våra danska kollegor fram till 
frosten. Men full tillväxt hela hösten kräver frisk 
blast. Planera och kalkylera med sprutning mot 
bladsvampar framöver. Mer pengar och säkrare 
pengar är argumenten.   

Direktleverans i november – december eller lag-
ring till den 10 januari? Vi redovisar siffror och 
erfarenheter från praktiknära försök på Jordberga 

gård. Vi fokuserar på lagring i detta nummer och 
återkommer med mer detaljer runt upptagningen 
i nummer tre i september. Vill du veta allt innan 
dess så finns rapporten på www.sockerbetor.nu från 
mitten av maj.

Till sist en specialundersökning av vilken betydelse 
skonsamhet vid upptagning har för lagringsförlus-
ternas storlek. Det lönar sig att vara snäll, också 
mot betor! 

Huvudintrycket efter 2006 är att praktikens lite 
spill, lite rotspetsbrott samt lite förluster vid upp-
tagning och lagring ofta är för mycket. Men också 
att lösningar finns. Håller du med?

Trevlig läsning!
Robert Olsson, verksamhetsledare SBU


