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Tänk mer betor
Nytt år och nya möjligheter. Snart 
sår vi stocklöpningsförsökens 
första såtid. Det blir startskottet 
för vårt försöksår. Kommande 
säsong kommer vi etablera i 
runda tal 11 000 parceller inom 
NBR, i Sverige och Danmark. Våra 
fältförsök utgör grunden i arbetet 
att förbättra lönsamheten i sock-
erbetsgrödan och faktiskt i hela 
växtodlingen.

Planerna inför den kommande 
växtodlingssäsongen är klara. 
Den kontrakterade sockerbets-
arealen är drygt 30 000 hektar i 
Sverige, vilket är ungefär i nivå 
med föregående säsong. Inom 
NBR håller vi på med den sista 
planeringen av försöksuppläggen 
i svamp- och ogräsförsöken sam-
tidigt som utsädet anländer till 
sortförsöken. Det är bråda tider, 
mycket ska på plats! Till de svens-
ka sortförsöken är xx antal sorter 
anmälda, xx är nematodtoleranta 
och xx testas på Aphanomyces-
smittad jord. Två fröfirmor har 
anmält kandidater som är tole-
ranta mot ALS-hämmare.

Beredskap
Ingen vet vad säsongen för med 
sig. Jämför bara de två senaste 
åren i maj månad: 2016 var ett 
år med temperaturer långt över 
det normala samtidigt som den 
var mycket torr, 2015 var samma 
månad onormalt kall och neder-
bördsrik. Månaden maj är ytterst 
betydelsefull och väderförhållan-
dena gav dessa extrema år olika 
konsekvenser, som gick att följa i 
vissa fält hela säsongen.

Vår gemensamma styrka är 
målet att förbättra resultatet i od-
lingen. Många observanta odlare 

och rådgivare med korta kon-
taktvägar till NBR är en fram-
gångsfaktor för odlingen. När nå-
got kommer upp i säsong finns en 
beredskap att följa upp och finna 
förklaringar. Ju fler som ”tänker 
sockerbetor” oftare desto star-
kare blir utvecklingen. När fler 
åtgärder ligger rätt i tid, beta-
lar sockerbetorna tillbaka genom 
att leverera högre skörd. Läs mer 
om vilka praktiska uppföljningar 
som gjordes 2016 inom 5T och re-
sultaten i Robert Olssons artikel.

Växtskydd
Inför växtsäsongen ser vi en del 
förändringar i växtskyddet i sock-
erbetorna och det sammanfat-
tar Joakim i sin artikel ”Plus och 
minus på preparatfronten”. I Åsa 
Olssons referat från IIRBs möte 
i Borgeby kan du läsa mer om det 
senaste inom sjukdomar och ska-
degörare som diskuteras av värl-
dens sockerbetsforskare i ämnet.

Nollruta
En bra metod som inte kostar 
mycket mer än bra kom-i-håg och 
tydliga markeringar i fältet är att 
lämna nollruta för alla insatser i 
fältet. Genom att lämna nollruta 
får du möjlighet att följa upp dina 
åtgärder och lära mer om resul-
tatet av ogräsbekämpningen, din 
gödslingsstrategi med mera. Det 
ger bra tillfälle att lära mer om 
fältet och förutsättningarna på 
det enskilda fältet.

På lättare jordar eller vid före-
komst av nematoder ser vi i vissa 
situationer magnesiumbrist. Läs 
mer om detta, om betydelsen av 
växtnäringsämnet och vilken 
strategi som gäller i sockerbets-
grödan i Joakim Ekelöfs artikel. 

I en andra artikel följer Joakim 
Ekelöf upp resultaten på etable-
ring och skörd då flytande fosfor 
tillförs i såfåran samt visar posi-
tiva effekter av radmyllning.

Framtidens NBR
Inom NBR har vi arbetat fram 
strategin för de kommande fem 
åren. Utifrån den samlade erfa-
renheten har fokusområden iden-
tifierats med störst potential att 
öka skördenivån. Jag presenterar 
strategin helt övergripande i det-
ta nummer och planerar att för-
djupa informationen med hjälp av 
exempel i kommande nummer av 
Betodlaren. 

Ser vi tillbaka har vi en årlig 
skördeökning på cirka tre pro-
cent i genomsnitt. Helt unikt i vår 
gröda och uppgiften är att hålla 
stadigt fokus för att fortsätta ut-
vecklingen. Spridningen är stor 
mellan olika fält och inom varje 
fält varierar nivån också. Fram-
över kommer vi att styra resur-
ser till att förstå orsakerna och 
arbeta fram användbara verktyg. 
I Åsa Olssons artikel kan du läsa 
mer om möjligheterna med kalk 
och betydelsen för bördigheten.

Rent generellt gäller att för 
toppskördar krävs att både rätt 
saker görs och att de görs vid den 
rätta tidpunkten. Detta gäller i 
och för sig inte bara i växtodling-
en, utan har bäring på det mesta 
i livet. Samtidigt är utväxlingen 
extremt god i sockerbetsgrödan, 
så vårt råd till dig är ”tänk mer 
sockerbetor oftare”!
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