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Med sikte på våren
När årets sista nummer av 
Betodlaren når sina läsare, 
är det dags att fördjupa sig i 
sortvalet till 2018. Det är fort-
farande cirka en månad kvar 
på 2017 års kampanj och det 
dröjer inte länge förrän det är 
vår igen.

Inom NBR har vi skördat när-
mare 10 500 parceller i år och 
väderleken har gjort årets för-
söksarbete till lite av en utma-
ning. Men med goda samar-
betspartners i båda länder och 
stort tålamod har vi klarat att 
få i princip samtliga skördade 
under godtagbara förhållanden.

Redovisade sortförsök
Traditionsenligt kan man läsa 
om kommande säsongs sorter 
i sista numret av Betodlaren. 
Det är i år tre nykomlingar som 
kvalat in på listan och sju som 
är kvar sedan den gångna sä-
songen. Totalt tio sorter, varav 
tre är nematodtoleranta. I fyra 
artiklar summerar vi resultaten 
från årets sortförsök. Tabellen 
i min artikel "Tre nya sorter på 
listan" ger en överskådlig bild 
av sorterna.

Vi kan liksom många odlare 
konstatera att Aphanomyces va-
rit avgörande på många fält. Det 
har gett oss möjlighet att testa 
sorterna under hårt smitto-

tryck. Samtidigt menar vi att 
sortvalet kanske är en ”quick-
fix” på problemet, det visar sig 
att fältets kalk- och växtnä-
ringsstatus spelar en högst be-
tydande roll. 

Det gäller också att anpassa 
sitt sortval efter planerad så-
tidpunkt, välj sort med lägre 
stocklöpningstendens till fälten 
som ska sås först. I artikeln om 
stocklöpning presenterar Joa-
kim Ekelöf också en intressant 
koppling mellan sådjup och 
stocklöpare.

Ständig landskamp
För 13 år sedan gjorde Robert 
Olsson en djupdykning i san-
ningar och myter sockerbets-
mässigt mellan våra två länder. 
Nu har han åter grävt i våra 
samlade data och konstaterar 
att sockerskördarna fortfaran-
de är högre i Danmark. Men 
läs mer om hur det ligger till 
och varför, i Roberts utförliga 
artikel som åter igen visar på 
sockerbetgrödans fantastiska 
potential.

Ny finansiering
Under hösten har NBR fått två 
stora projektansökningar bevil-
jade medel. Den första ”Ven-
tilering av rotfrukter lagrade 
i stukor i fält” är finansierad 
via Jordbruksverkets satsning 

inom European Innovation 
Partnerships (EIP). Joakim 
Ekelöf vid NBR är projektle-
dare och projektet är ett sam-
arbete med sju olika aktörer. 
Målsättningen är att förbättra 
konkurrenskraften för svenska 
odlare genom att förlänga lag-
ringsperioden i fält och minska 
förlusterna med bättre lönsam-
het i fokus så att en längre kam-
panj blir intressant.

Det andra projektet, som be-
viljats medel, är ett samarbete 
i Danmark kring odling av eko-
logiska sockerbetor med Otto 
Nielsen vid NBR som projekt-
ledare. Projektet finansieras 
av Grønt Udviklings- og De-
monstrationsprogram (GUDP) 
och löper under tre år. Fokus i 
arbetet är att förbättra ogräs-
kontrollen vid ekologisk sock-
erbetsodling, men även andra 
frågeställningar, exempelvis 
kontroll av skadegörare och 
sortval, kommer att utvärderas.

Jag tackar för ett spännande år
och önskar alla 

En God Jul
och

Ett Gott Nytt Sockerår!

Desirée Börjesdotter, 
NBR Nordic Beet Research

Läs mer på  www.nordicbeet.nu


