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5T-projektet har tagit ny form 
och fokuserar nu på fältvaria-
tion. Ett ämne som kanske är 
hetare än någonsin efter årets 
torka. Ingen har väl undgått 
att förundras över hur stora 
skillnaderna kan vara inom ett 
fält. I artikeln nedan berättar 
Otto om hur han valt att vida-
reutveckla 5T-projektet.

I de senaste numren av Betod-
laren har Robert presenterat 
resultaten av de första tre för-
söksåren av 5T-projektet.
Fokus har legat på skördepo-
tentialer och skördenivåer, och 
varför dessa skiljer sig mellan 
gårdar och länder. Som tidiga-

Nytt perspektiv inom 5T

re kommunicerats fokuserar nu 
5T-projektet i huvudsak på att 
förklara variationer inom fält. 
Detta görs genom att kvantifie-
ra tillväxtbegränsande faktorer 
såsom växtnäring och sjukdo-
mar. Rent konkret följs ett bra 
och ett dåligt område i fältet 
under hela säsongen. Analyser 
såsom NDVI, växtnäring, jord-
analyser och sundhetsutvärde-
ringar görs löpande.

Nordzuckers nya smarta app
Det är relativt arbets- och re-
surskrävande att kvantifiera 
tillväxt i sockerbetor. Därför 
försöker vi istället att utnytt-
ja NDVI-mätningar som till 

viss del korrelerar 
med biomassan. 
NDVI-värden finns 
fritt tillgängliga 
från Sentinel-satelliterna och 
är en del av EU:s Copernicus 
service.  Dessa används också 
bland annat till att göra styrfi-
ler för gödsling.

De danska odlare som under 
året deltagit i 5T-projektet har 
fått tillgång till ett nytt verk-
tyg från Nordzucker som kan 
jämföra odlarens NDVI-vär-
den med övriga sockerbetsfält 
inom 10 km avstånd. Resulta-
ten visas i tabellform eller som 
en figur likt den som visas på 
nästa sida.

Sentinel-satelliter passerar samma plats två av fem dagar. De tar då återkommande bilder som inom någon timme blir tillgängliga för användaren. 
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Markkarta som visar tillväxt. Med hjälp av Nordzuckers Benchmark-redskap har 5T-odlarna nu möjlighet att jämföra tillväxten och mängden biomassa 
med genomsnittet för övriga sockerbetsfält inom 10 km avstånd. Fältkort finns tillgängligt för alla de överfarter där Sentinel-satelliten har passerat och 
då det varit klart väder.

Tillväxt under säsong. Grafen visar utvecklingen av NDVI över tid för fyra olika fält. Se figurtext 
ovan för mer information. 

Dålig tillväxt p g a torka
Parallellt med satellitmätning-
arna görs även manuella mät-
ningar med handhållna senso-
rer som jämförelse. Detta görs 
hos de ursprungliga 5T-odlarna 
i samtliga Nordzucker-länder. 
Mätningarna som presenteras 
i figuren till höger visar att till-
växten på våren var starkast i 
Tyskland som hade de högsta 
NDVI-värdena (marktäckning) 
vid de första mätningarna. Fin-
lands sena sådd gör att de slä-
par efter något. Erfarenheter 
från tidigare försök visar att 
från mitten av juni och framåt 
bör NDVI-värdet ligga över 0,7 
i alla fält, mätt med den hand-
hållna sensorn. Så är inte fallet 
på fyra av de svenska och ett av 
de danska fälten, vilket såklart 
kan härledas till torkan. 

NDVI via satellit säger inte allt
NDVI-mätningar från satelli-
ter kan dock vara vilseledande Så har marktäckningen sett ut på 5T-gårdarna i Europa vecka 22–28.
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eftersom sensorerna inte kan 
skilja mellan grödor och ogräs. 
Låga NDVI-värden från delar 
av fältet kan också ha flera för-
klaringar. Antingen kan plant-
antalet vara dåligt, eller så kan 
plantorna vara små, eller så är 
det en kombination av ovan-
stående faktorer. Det är där-
för viktigt att undersöka vad 
som orsakar NDVI-variatio-
nen i fält. Slutligen kan också 
sortskillnader och bladvinkeln 
påverka förhållandet mellan 
NDVI och tillväxt så flera para-
metrar bör vägas in innan man 
drar förhastade slutsatser.

Den största betan
Under kampanjen har det inom 
5T pågått en tävling för att hit-
ta den största sockerbetan i 
fältet. Betans och blastens vikt 
har sedan rapporterats in lö-
pande. Kriterierna för urval 
av betan var att den måste ha 
grannar och finnas inom det 
undersökta området i fältet. 
Detta är ett enkelt sätt att sam-
la in data på, men samtidigt är 
slutsatserna som man kan dra 

Betformen ger uttryck för markvariationen. Betorna på bilderna är från samma fält, men plan-
torna på den övre bilden är från ett bra område och betorna på den undre bilden är från ett sämre 
område. Betorna på den undre bilden visar tydliga symtom av betcystnematoder. På båda bilderna 
kommer de fem vänstra betorna från ett bra bestånd medan betorna till höger har stått för sig själva.

av den insamlade datan be-
gränsad. Men man får ändå en 
uppfattning om potentialen i 
varje fält och en indikation på 
förhållandet mellan blast och 
rot. Eftersom data samlas in 
från många odlare under flera 
tillfällen kan vi också göra en 
tillväxtkurva (se projekt5T.nu). 
Resultatet från vecka 28 visas i 
figuren till vänster.

Gröna fingrar är alltid svarta
En av de viktigaste delarna av 
projektet är att genomföra fält-
besök. Dessa görs löpande un-
der säsongen och på en av dessa 
– i maj–juni – grävs ett antal 
betor upp för att undersöka om 
det finns symtom på skadegö-

rare eller dålig markstruktur. 
Med lite erfarenhet kan man 
dra en hel del slutsatser bara 
genom att studera och ta bilder 
av roten. Många gånger ser vi 
sunda välformade betor men 
emellanåt ser vi tydliga sym-
tom av frilevande, eller betcyst-
nematoder. Blöta förhållanden 
under 2017 gjorde att det var 
relativt vanligt med symtom av 
frilevande nematoder och torra 
förhållanden 2018 har gjort att 
det i år är vanligare med sym-
tom från betcystnematoder (se 
foto ovan).

Bygga kunskap av data
Vid fyra tillfällen under 2018 
har också information kring 
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Den tyngsta betan finns i Litauen. Figuren 
visar den genomsnittliga vikten av blast (grön)
och rot (gul) från den största betan i varje fält 
under vecka 28. Datan är presenterad landsvis. 
Det är ett 5T-fält i Litauen, Slovakien och Polen, 
två i Finland, fyra i Danmark och Tyskland och 
fem i Sverige.



46 |     Betodlaren 3 2018

Exempel på information kring odlingsåtgårder som samlats in.  
Fler exempel och resultat finns på hemsidan, www.projekt5t.nu.
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Fråga 5. Växtnäring – tillförsel och tillgång  %
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Fråga 7. Värn mot ogräs 
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5) Växtnäring - tillförsel - Hur du säkrar god växtnäringstillgång
1. Ingen stallgödsel - bredsprider bara N till betorna 
2. Bättre än 1 men sämre än 3
3. Bredsprider N eller NPK vid sådd - lägger ingen Na  
4. Bättre än 3 men sämre än 5
5. Bredsprider fullgödselmedel typ Probeta NPK eller NPK + Besal.  

Satsar på att få ut gödningen tidigast möjligt på våren 
6. Bättre än 5 men sämre än 7
7. Djupmyllar fullgödselmedel typ Probeta NPK eller NPK + Besal 
8. Bättre än 7 men sämre än 9
9. Radmyllar fullgödselmedel typ Probeta NPK eller NPK + Besal

7) Värn mot ogräs - Bedömning av hur väl du löser dina  
ogräsproblem utan negativ betpåverkan
1. Jag har ofta stora olösta ogräsproblem med vildbetor eller andra 

special ogräs
2. Bättre än 1 men sämre än 3
3. Jag har svårt att lyckas helt och har ofta ogräs kvar som kostar 

socker
4. Bättre än 3 men sämre än 5
5. Fungerar för det mesta och på det mesta men trycket är rätt högt 

och det blir inte alltid och överallt helt rent
6. Bättre än 5 men sämre än 7
7. Det blir rent men får ibland negativ betpåverkan av sprutningen
8. Bättre än 7 men sämre än 9
9. Det blir rent utan att jag behöver plåga betorna. Jag har koll på 

problem ogräsen och har en långsiktig strategi för bekämpning i 
hela växtföljden

odlingsåtgärder samlats in via 
elektroniska frågeformulär (se 
figurerna ovan). Detta för att vi 
ska kunna korrelera odlingsåt-
gärderna med de resultat och 
data vi samlat in under säsong-
en. På så vis byggs kunskap och 
ju mer data vi samlar in desto 
större chans har vi att lära oss 
något nytt.

Utmaningen ligger nu i att 
bearbeta och publicera resul-

taten i en tydlig och användbar 
form.

Nyckeln till framgång
Det du som läsare nu bör göra 
är att reflektera över varför 
vissa områden i dina fält växer 
bättre än andra. Jag skulle ock-
så vilja uppmana dig till att inte 
stanna med en spekulation om 
orsaken utan faktiskt investera 
lite tid och engagemang för att 

Anlita en organiserad maskinstation
www.skanesmaskinstationer.se

reda ut varför. Det är nämligen 
det engagemanget som driver 
skördeutvecklingen framåt på 
just din gård. Löser du proble-
met får du som regel utdelning 
i alla grödor under många år 
framöver.

Text: Otto Nielsen, NBR samt Mette Påske 
Andersen, Finn Sørensen och Bo Secher, 
Nordic Sugar.  
Svensk översättning: Joakim Ekelöf, NBR


