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Investera
i bördigheten
Nytt år, nya möjligheter och
nya utmaningar. De två senaste säsongerna har tydligt
visat vinsten av god markstatus. Goda växtförutsättningar i marken ger odlingssäkerhet. Betorna klarar
stress och påfrestningar
bättre när marken har god
struktur och växtnäringen är
tillgänglig.

NBR fortsätter arbetet med
att samla kunskap, ny och
gammal, och kommunicera
budskapen som stöder en god
skördeutveckling i sockerbetorna.
Exemplen är många från föregående två säsonger, där vi,
rådgivningen och lantbrukarna
själv fått svart på vitt hur viktig
markstatusen är för variationen i sockerskörd inom fält och
mellan fält.
Årsmånen har avgjort skördenivån genom att pressa odlingssäkerheten till det yttersta.
Det är svårt att räkna ut värdet av en försäkring på förhand, men att säkerställa en
god odlingssäkerhet genom att
prioritera växtföljd, struktur
och växttillgänglig växtnäring
ger värde tillbaka i form av stabil skördenivå.

Dispens betning
I år har Betodlarna sökt och
fått dispens för Gaucho-betat
sockerbetsfrö. Detsamma är
gjort i många sockerproducerande länder och dispens har
också beviljats i Danmark, Finland, Litauen, Belgien, Polen,
Slovakien, Tjeckien, Österrike,
Ungern och Rumänien.
Tillsammans med kollegorna i Europa är vi engagerade i
att identifiera hur vi bäst hanterar insektsproblematiken
i sockerbetor framöver. Året
med dispens ger oss möjlighet
att förbereda och uppdatera
hjälpmedel till betodlarna inför
framtiden.
Netto på 5T
Vår gästskribent, Robert Olsson, har fördjupat sig i det digra
arbetet i 5T-projektet och jämfört kostnaderna på gårdarna
med varandra och med kalkylen. Syftet har varit att se om
5T-gårdarna skjuter över målet eller om de kan redovisa ett
vettigt netto.
Svavel till sockerbetor
I det här numret tar Joakim
Ekelöf upp svavel i den sjunde artikeln i växtnäringsserien
i Betodlaren. Han går igenom
funktionen och de försöksre-

sultat vi har att stötta oss mot.
Samtidigt blir slutsatsen utifrån den inventering i svenska sockerbetsfält som NBR
gjort, att det är intressant att
undersöka effekten av svavel
igen, speciellt i växtföljder utan
stallgödsel.
Nya projekt
Under föregående säsong startade Åsa Olsson Nyström och
Lars Persson två nya projekt
inom nematodsanering och
mellangrödor. De presenteras
i den tredje delen av artikelserien om frilevande nematoder.
Bokrecension
I en artikel recenserar Lars
Wiik, Hushållningssällskapet
Skåne, boken Nematoder som
växtskadegörare skriven av Stig
Andersson, tidigare statsagronom vid SLU. En mycket omfattande och illustrativ bok, ett
riktigt uppslagsverk!
Så gör vi oss klara för en ny
spännande försökssäsong och
avslutningsvis hoppas jag på en
bra start på säsongen med tidig
sådd och jämn etablering!
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