
Låg skörd på kontinenten? 

 

Nu är vi igång! 

Den 16 september startade skärmaskinerna i Örtofta. Som vanligt i en försiktig fart. Men kampanjen 

är ett maratonlopp och bara för att man tagit det mycket lugnt den första kilometern behöver detta 

inte betyda att sluttiden blir dålig!  

   Dagen före start slogs värmerekord. Lund uppvisade 27,7 grader, den högsta septembernotering 

sedan mätningarna startade 1886. 

   Betorna har varit törstiga under delar av september och vattenfaktorn har begränsat tillväxten. Mer 

eller mindre beroende på var man haft sitt betfält. Men i skrivande stund (24 september) ser det ut 

att kunna bli regn om någon dag. Om än lite väl sent för att kunna ta hand om den viktiga 

septembertillväxten, men bättre sent än aldrig så vi får hoppas att prognosmakarna har rätt! 

Kämpigt på kontinenten 

Andra sidan Östersjön har det i många länder varit kämpigt för betgrödan det här året. Torka 

och/eller angrepp av gulvirusspridande persikobladlöss har varit faktum i flera länder. Inte minst i 

Frankrike. Och om det händer något i Frankrike så påverkar det hela EU:s sockerbalans. Exempelvis 

motsvarar 6-7 % påverkan på skörden i Frankrike mer än hela den svenska sockerproduktionen.  

   För närvarande ser EU-produktionen (inklusive Storbritannien) av socker på att kunna landa kring 

17 miljoner ton, den lägsta sedan avregleringen av EU:s sockermarknad i oktober 2017.  

   Förbrukningen inom EU + Storbritannien ligger kring 17 miljoner ton och ett normalår står importen 

för drygt 2 miljoner ton. 

Gaucho tillbaka i Frankrike? 

Avsaknaden av neonikotinoider (Gaucho m fl betningsmedel) har så här långt inte orsakat någon 

katastrof i Sverige. Vi har haft två år med osedvanligt litet angrepp av insekter av olika slag.  

   Annorlunda har det varit på kontinenten det här året, bl a i Frankrike. Regeringen där har under ett 

antal år fört en mycket restriktiv linje när det gäller användningen av växtskyddsmedel generellt och 

neonikotinoider speciellt. Dock verkar det kunna ske en vändning i 180 grader. I vart fall om man tror 

på vad som står i fransk media. 

Betalt för hela betan 

När vi gick med i EU 1995 var vi det enda landet som inte hade manuell efternackning i provtvätten, 

utan ett administrativt avdrag på 3,65 %. Under många år ansågs vi, bland odlarorganisationer, som 

ett föregångsland i denna fråga. 

   Allt eftersom tiden gått har fler infört det svenska systemet. Nu finns exempel där man går ett steg 

längre, d v s tar bort den administrativa efternackningen och betalar för hela betmaterialet. Detta 

innebär dock inte att pengar flyttas mellan parterna. Nej, betpriset sänks med motsvarande belopp 

som den ökade betmängden betyder. 

   Att ta bort den administrativa efternackningen är kanske något även för Sverige i framtiden? 
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