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Tillväxt till tusen
För eller emot oljerättika
Både i Sverige och internatio-
nellt diskuteras nu risken för 
klumprotsjuka när raps och ol-
jerättika ingår i samma växt-
följd. De undersökningar som 
gjorts visar på skillnader mel-
lan olika sorter av oljerättika, 
men än finns inte så mycket 
kunskap om mottagligheten.

Inom NBR har vi genom åren 
visat fin skörderespons när olje-
rättika ingår som mellangröda 
innan betorna. Det går att visa 
god sanerande effekt på nema-
toder och sjukdomar. Samtidigt 
går det att mäta förbättrad jord-
struktur och eftersom oljerätti-
ka tillför organiskt material kan 
mullhalten öka på sikt när olje-
rättika odlas i växtföljden.

Åsa Olsson och Lars Persson 
presenterar kunskapsläget in-
för etableringen i år och ger re-
kommendationen att lära mer 
om sin jord via biotest och att 
hålla rent från mottagliga ogräs 
i växtföljden.

5T
Det är fjärde växtsäsongen för 
5T och eftersom Robert Olsson 
kommer att gå i pension i sep-
tember tar nu vår danske kolle-
ga, Otto Nielsen, över ansvaret 
för projektet. Ambitionsnivån 
är fortsatt hög och konceptet 
lanseras i ytterligare fyra län-
der inom Nordzucker-koncer-
nen, så nu finns 5T i Sverige, 

Danmark, Tyskland, Polen, Slo-
vakien, Litauen och Finland.

Förutsättningarna är olika i 
dessa länder men samtidigt är 
det just det som ger möjlighet 
till ytterligare kunskap också 
för svenska odlare. Framöver 
kommer 5T att gå på djupet 
med variationen inom fälten. 
Fokus är på att finna förklaring 
till varför betorna inte växer 
lika bra över hela fältet och 
speciellt intressant är de orsa-
ker som kan åtgärdas av odla-
ren. Dessutom är det viktigt att 
5T kommer närmare er odlare 
och en framgångsfaktor är att 
möjliggöra att betodlare kan 
dela erfarenheter.

5T+
I våras anmälde 35 svenska bet-
odlare sitt intresse att vara med 
i 5T+. Projektet fick en flygande 
start och konceptet går ut på att 
följa sin betodling intensivt och 
utbyta erfarenheter med andra 
intresserade odlare. Det är ing-
et hokuspokus utan som alltid 
bygger framgången på engage-
mang och lite extra arbete. Vik-
tigast inom 5T+ är att du som 
odlare kommer ut regelbundet i 
dina betfält och dokumenterar 
vad du ser, så du kan jämföra 
med och dela med dig till andra 
av dina erfarenheter. Du kan 
läsa mer om vad som hänt och 
är på gång i Robert Olssons och 
Anders Rydéns artikel.

Tillväxt kräver näring
I detta nummer skriver Joakim 
Ekelöf om både mangan och bor 
i växtnäringsserien. De senaste 
veckornas torra väderlek har re-
sulterat i att det förekommer fält 
med manganbrist. Betorna är 
känsliga för brist av både man-
gan och bor. Försök visar positiv 
skördepåverkan och många od-
lare försäkrar sin betodling ge-
nom att tillföra dessa båda mik-
ronäringsämnen antingen vid 
sådd eller som bladgödsling.

Tack Jens
Jag passar på att tacka Jens Ny-
holm Thomsen för hans insat-
ser för sockerbetsodlingen och 
arbetet inom NBR. Jens går i 
pension i maj månad och jag 
önskar lycka till med alla pla-
ner framöver!

Jag rundar av med att uppskatta 
årets sommarmöten i Sverige och 
Danmark. Våra möten ger bra 
tillfällen att träffas och utbyta er-
farenheter, diskutera och ge oss 
på NBR intressant input.

Önskar också er alla en riktigt 
skön sommar, med goda växtbe-
tingelser för sockerbetorna och 
självklart också för övriga grödor 
i växtföljden!

Desirée Börjesdotter, 
NBR Nordic Beet Research

Det har varit en ovanligt lång såperiod i år. Bet-
sådden sträckte sig över nästan två månader. 
Även sådden av NBRs försök har varit utdragen, 

men i skrivande stund växer det verkligen så 
det knakar och många har klarat av sin tredje 
ogräsbekämpning. 


