
Rekordens år? 

Mannaminnet är som bekant kort, men betsäsongen 2019 lär etsa sig fast hos många 

betodlare ett bra tag. I skrivande stund beräknas bruket stänga om 6 dagar vilket betyder två 

nya rekord, det blir den längsta kampanjen någonsin, samt den senaste stängningsdagen i 

historien. De gamla rekorden var från 2014 då kampanjen varade i 138 dygn och bruket 

stängde den 7 februari. Även många lantbrukare har slagit skörderekord under året vilket är 

glädjande. 

Snittskörden tror NS slutar på 74 ton betor/ha med en genomsnittlig sockerhalt på ca 16,5% 

vilket betyder 12,2 ton socker/ha. 2014 hade vi 12,3  ton så vi sniffar på ytterligare ett 

rekord. 

Trots kampanjelängden så har betorna klarat lagringen bra, mycket tack vare vädret. Vi slapp 

den berömda Mårtensknäppen och även december och januari har i princip varit frostfria. 

Utmaningen är alltid de sista dagarna, då brukar anmärkningarna i provtvätten öka i en 

logaritmisk skala. 

Den långa kampanjen beror till stor del på förseningar av färdigställandet av det nya 

sockerhuset samt mycket småstrul hela hösten på bruket. NS har varit tillmötesgående i våra 

diskussioner under kampanjen och underlättat för oss genom flytt av ”Toptex-datumet” från 

den 1 december till den 10 december samt betalning för avskalade betor inklusive sentillägg 

och Toptex tillägg. Bra för alla parter!  

Sentilläggen betalar sig bra ett år som detta, den 31 januari var tillägget 65 kr per ton rena 

betor + 15 kr i TT tillägg.  

 Sockerhalten har varit låg hela säsongen och den sjunker vecka för vecka nu. Invertsockret 

ökar (sackarosen bryts ner till fruktos och glukos) vilket betyder problem med färgen på 

sockersaften. Även våra västra grannar har haft dålig sockerhalt, 16,8%, vilket det sämsta 

resultatet på många år. Dock kan dom glädjas över rotskörden på knappt 81 ton…  

Renhetsproblemen från 2018 är inte lika stora 2019, men ifrågasätts med all rätt 

fortfarande. Under säsongen har trycket i provtvätten varit lägre än de senaste säsongerna. 

Betodlarna och NS tar frågan om låga renheter på största allvar, har fullt fokus på frågan och 

arbetar gemensamt för att kunna finna förklaringar och eventuella åtgärder. Detta arbete 

kommer att fortgå. 
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