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

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

Två verksamheter
blir en – NBR

Den svenska (SBU) och danska (Alstedgaard) utvecklingsverksamheten slås samman till
en organisation – NBR Nordic Beet Research foundation. Företrädare för Betodlarna,
Danske Sukkerroedyrkere (DKS) och Danisco Sugar satte pennan på pappret den 14 mars
och den 4 juni hölls det första styrelsemötet.

Detta nummer av Betodlaren ägnar vi i huvudsak
åt mellangrödorna vitsenap och oljerättika. MiljöSBU
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stöd som fånggröda och därtill plus för strukturen,
mot nematoder och jordboende svampar. Ett självklart tåg att hoppa på? Avgör själv när du har läst
till sidan 38.
Trevlig läsning!
Robert Olsson, verksamhetsledare SBU
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Verksamheten kommer att bedrivas på båda sidor
om sundet precis som tidigare. Inledningsvis kommer NBR att låta besätta fem utvecklingstjänster.
Ytterst blir den externa finansieringens omfattning
avgörande för verksamhetens bemanning. NBR räknar med att kunna attrahera forsknings- och utvecklingsmedel i både Sverige och Danmark. Liksom
tidigare är ambitionen att hålla ett nära samarbete
och utbyte med andra forsknings- och rådgivningsorganisationer i de båda länderna.
Verksamheten kommer som nu att stöttas med
samma belopp av odlare och industri. Varje land
bidrar med sin del av den totala betkvoten.
Det praktiska försöksarbetet kommer att köpas in
från andra organisationer, liksom tidigare i Sverige,
men framöver också i Danmark.
Under andra halvan av 2007 räknar vi med att få
alla praktiska arrangemang på plats. Projektplaner
för 2008 fanns med på dagordningen redan vid första styrelsemötet.
I kommande nummer av Betodlaren återkommer
jag med en mer utförlig presentation av NBR.

Sockerbetsfält på Borgeby gård sått den 27 mars med
Edenhall Advancer. Bilden är tagen den 31 maj.
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