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Sockertillväxten i fält hösten 2006 
blev den högsta någonsin för 
svensk betodling.

Tillväxten under hösten från slutet av sex-
tiotalet och framåt är väl undersökt. Det 
hänger samman med att vi under flera år-
tionden fram till EU-inträdet 1995 hade 
en pristrappa som tog hänsyn till socker-
tillväxten under hösten. Som underlag låg 
de s.k. skördetidsförsöken, som startades 
1968 och pågick fram till 1998. 

30% upp på två månader
Figur 1 visar medeltalssiffror för tjugoårs-
perioden 1977-1996. Sockerskörden steg 
med 1,9 t/ha från mitten av september till 
mitten av oktober. Nästa ”månad” gav 
ytterligare 0,5 t/ha. Det innebär 30% upp 
från den 15 september till den 15 novem-
ber. Av dessa 30% tillkom de 24 under den 
första månaden. 

En genomgång av åren 1982-1998 vi-
sar på stor årsvariation. Högst tillväxt i 
absoluta tal uppmättes 1992 med 3,2 t/ha 
eller 41%. Den procentuellt bästa tillväx-
ten hade vi faktiskt bottenåret 1987. Den 
lägsta tillväxten hade vi rekordåret 1990 
då den låg under 1,7 t/ha eller 15%.

Nya försök 2006
Nya förutsättningar kräver svar på nya frå-
gor. Mot den bakgrunden startades 2006 
nya skördetidsförsök i både Sverige och 
Danmark. Upplägget framgår av figur 2. 
Vi hoppas bland annat få svar på följande 
frågor:

 Kan tillväxten under hösten ökas genom 
behandling med en fungicid?

 Är behov av och ekonomi i svamp-
behandlingen kopplat till skördetid-
punkten?

 Hur påverkas betkvaliteten av fungi-
cidbehandling vid olika upptagnings-
tidpunkter?

 Hur varierar behovet med platsen och 
årsmånen?

 Kan behandling minska risken för 
negativa effekter av frost, i slutändan 
bidra till bättre betkvalitet?
Grundläggande förutsättningar på årets 

försöksplatser framgår av tabell 1. På Lol-
land blev sommartorkan väl så tuff som i 
Sverige medan frostnätterna den 1-3 no-
vember bara gick strax under nollan utan 
nämnvärda efterverkningar. 

Rekordtillväxt
hösten 2006
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Figur 1. Tillväxt på Nyboholm 2006 utan 
behandling mot bladsvampar jämfört med 
tillväxten i skördetidsförsöken 1977-1996.
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Rekordtillväxt 2006
Om vi återvänder till figur 1 ser vi att 
tillväxten 2006, här exemplifierat av Ny-
boholm utanför Lund, gav en rekordhög 
tillväxt på 3,2 t/ha eller 36% fram till mit-
ten av november. Finns det då ännu mer 
socker att hämta genom behandling mot 
bladsvampar eller ännu senare skörd?  

Behandling lyfter ytterligare
Figur 3 visar att behandling mot bladsvam-
par lyfter skörden ytterligare. Det gäller 
båda de danska platserna och Fädersminne 
på den svenska sidan. Alla tre kännetecknas 
av ett tidigt, kraftigt och långvarigt angrepp 
av mjöldagg, inte minst på Fädersminne 
där två eller tre behandlingar gav 1,2 t/ha 
i merskörd. På Nyboholm däremot stan-
nade merskörden vid runt 0,2 t/ha. Mer var 
kanske inte heller att förvänta med tanke 
på att mjöldaggen här helt uteblev samti-
digt som Ramularia och rost utvecklades 
först långt in i oktober. 

Tillväxt på hösten är en sak men det 
är slutskörden man lever av. Så hur stor 
blev den på den svenska respektive dans-
ka sidan?

Plats Sådatum Lerhalt Plantantal
1000-tal/ha

Sort Torka
juni-10 aug

Regn
aug-sep

Regn
nov-dec

Frost
nov-dec

Fädersminne 24 april 13 95 Opta 2 3 3 2

Nyboholm 7 maj 16 90 Opta 1 4 5 3

Knuthenborg 24 april 18 90 Belmonte 4 2-3 2 1

Alstedgaard 20 april 18 85 Belmonte 4 2-3 2 1

Figur 2. Försöksplan för de 
nya skördetidsförsöken. 
Fyra skördetidpunkter, va-
rav den sista så sent som 
den 15 december. Varje 
skördetidpunkt provas 
med och utan behandling 
mot bladsvampar. Vid de 
senare skördetidpunkterna 
provas upp till tre behand-
lingar med 2-3 veckors 
mellanrum.

Tabell 1. Grundläggande förutsättningar på försöksplatserna. Fädersminne ligger söder om Mal-
mö och Nyboholm norr om Lund, medan de båda danska platserna Knuthenborg och Alstedgaard 
ligger på norra respektive södra Lolland. (1 = ingen begränsning, 5 = mycket stor begränsning).
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Figur 3. Tillväxt i fält från den 15 september 
till den 15 december på fyra platser 2006. 
Behandling mot bladsvampar (Comet 0,25 
l/ha i Sverige, Opus 0,25 l/ha i Danmark) lyf-
ter skörden med runt ett ton socker på tre av 
fyra platser och tar tillväxten över 4 ton/ha.
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Sverige näst bäst
När det gäller tillväxten på hösten ligger 
vi mycket lika under första och andra tred-
jedelen av loppet. Decembertillväxten är 
mycket blygsam i Sverige trots fyra grader 
över medeltemperatur (figur 4). Å andra 
sidan har ”lagringen i marken” (i England 
talar man om ”in field storage”) heller inte 
kostat ens ett kilo socker vilket knappast 
gäller i stukan.

Figuren leder till ytterligare två reflex-
ioner. Den första är att behandlingen mot 
bladsvampar på den svenska sidan inte 
ledde till någon skördeökning den 15 
september. Behandlingen på Fädersminne 
gjordes den 16 augusti. Av höjden på den 
mörkgröna delen av stapeln ser vi att lyftet 
kom från mitten av september till mitten 
av oktober.

Den andra reflexionen är att skörden vid 
start den 15 september ligger högre i Dan-
mark. Och här lyfter bladsvampbehand-
lingen skörden redan i september. Tidigare 
sådd, tidigare angrepp av mjöldagg men 
också tidigare behandling (10-11 augusti) 
är de troliga förklaringarna.

Slutsatser
 Högre temperatur under höstmånaderna 
september – december skapar förutsätt-
ningar för högre hösttillväxt. 

 Utan behandling mot bladsvampar 
ökade polsockerskörden med 3,4 ton/ha 
(38 %) i Sverige och 3,7 t/ha (40 %) i 
Danmark från den 15 september till den 
15 december.

 Med 2-3 behandlingar mot bladsvampar 
ökade polsockerskörden med 4,1 ton/ha  
(46 %) i Sverige och 4,5 t/ha (47 %) i 
Danmark från den 15 september till den 
15 december.
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Figur 4. Polsockerskörd i Sverige och Dan-
mark. Medeltal av två försök i vardera lan-
det. Siffran längst ner på stapeln anger sock-
erskörden i t/ha den 15 september. Siffran 
ovanför stapeln anger procentuell tillväxt 
från den 15 september till den 15 december. 

Ingen resp. tre behandlingar på Nyboholm (13 
december). En intressant iakttagelse i försöken 
på den svenska sidan var att behandlade par-
celler klarade frosten bättre än de obehand-
lade. Vägning av blasten visade att friskvikten 
var 56 % högre i november och 69 % högre i 
december efter två till tre behandlingar jäm-
fört med obehandlat.

Fo
to

: R
ob

er
t O

ls
so

n,
 S

BU
Fo

to
: R

ob
er

t O
ls

so
n,

 S
BU


