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Signerat Johnny Andersson, styrelseledamot 

 

Under augusti månad har all fokus och tid varit i tröskan, i torken eller i 
transporten mellan de båda. Skörden har gått utan några regnstopp d.v.s. 
skörden har gått snabbt. Generellt bra eller mycket bra skörd o detta tillsammans 
med priserna innebär att det är ett fantastiskt år för alla spannmålsodlare. 2022 
kommer att gå till historien som ett ”all time high år” för många betodlare när det 
gäller spannmål och oljeväxter, både i volym och pris. 

Betorna ser bra ut generellt 
De flesta betfälten ser bra ut. Betorna ska nu bara fortsätta växa till sig inför 
skörden men ännu finns eventuellt ett moment kvar att göra under hösten, 
svampsprutning. Tyvärr var det en del som såddes om i våras men uppkomsten 
på de omsådda betorna gick snabbt. Juni/juli har varit en bra tillväxtperiod för 
betorna med en perfekt mix av värme och regn. Det har varit till god grund för 
betan som efter en torr augusti behöver regn. 

Från föreningen 
Vi ser fram emot en bra betsäsong. Vi har ett bra avtal med NZ som vi ska vara 
både stolta och nöjda med. Informationen under säsongen är fortsatt viktig. 
Vilken mer information vill ni att vi förmedlar? Tankar och idéer från er är fortsatt 
viktigt att ni förmedlar till oss så vi har rätt fokus. Stort tack för det input vi fått av 
er sen tidigare, fortsätt med det. 

Spaningar 
Som Yara-anställd till vardags måste jag säga något om gödselmarknaden. 
Gödsel är den största insatsen per ha både i volym och pengar. Sverige har idag 
en marknad som består av 60 % Yara och 40 % import där rysk gödsel varit den 
största importvolymen. När nu EU lagt embargo på rysk gödsel så märks det 
såklart på gödselpriserna i hela Europa. Yara kommer fortsatt att leverera den 
volym som Yara brukar leverera på svensk marknad. Däremot är det mer osäkert 
hur den ryska andelen kan ersättas fullt ut av annan leverantör. YaraMila Probeta 
som kommer från Yara är designad för våra sockerbetor kommer fortsatt finnas i 
samma volym som tidigare år. 


