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Långsam utveckling och omsådd 

Den initiala tillväxten av betgrödan har varit långsam i de flesta europeiska länder. Detta p g a en 

något försenad sådd och låga temperaturer därefter. 

   Frosten har medfört omsådder. Värst drabbat är Frankrike. Omsådden där handlar om cirka 60 000 

hektar, motsvarande 15 % av landets sockerbetsareal. 

   Även i södra Tyskland och i Östeuropa har omsådder skett p g a frost. Dock i betydligt mindre 

omfattning än i Frankrike. 

 

Varning för virus  

Under förra året drabbades flera länder av kraftiga angrepp av virusgulsot. Detta då man inte 

lyckades kontrollera den spridande insekten i form av persikobladlusen när betning med 

neonikotinoider (t ex Gaucho) inte var möjligt. 

   Fransmännen tillhörde de hårdast drabbade. Från att normalt ligga några ton över Sverige i 

sockerskörd hamnade de betydligt under oss den gångna kampanjen. 

   Väldigt många länder på kontinenten har fått till stånd en dispens för betning med neonikotinoider 

det här året. Men det handlar ofta om restriktioner för blommande grödor ett eller flera år efter   

betgrödan. 

   2020 omfattade betningen med neonikotinoider knappt 25 % av EU:s betareal. I år handlar det om 

drygt 60 %. 

   Även engelsmännen drabbades hårt av virusgulsot i fjol. Dispens för betning med neonikotinoider 

gavs inför årets odling. Men den var villkorad med att prognosmodellerna skulle säga att det 

föreligger en stor risk för persikobladlössen. Då vintern i England gett låga temperaturer utlöste 

prognosmodellerna inte. Innebärande att engelsmännen inte har kunnat använda neonikotinoider 

för betning. Man står verkligen på tårna för att bekämpa virusspridande bladlöss med de alternativ 

som finns efter betornas uppkomst. 

    I mitten av maj utfärdade många länder varning för virusspridande löss. Förvisso kom det kanske 

lite senare än i fjol om man ser till almanackan, men inte om man ser till betornas utveckling. 

Vad resultatet blir av virusgulsot i år vet vi om ett antal månader. 

 

Grekland borta 

Före sockerreformen 2006 hade Grekland en betydande betodling. Den handlade om cirka 40 000 

hektar. Odlingen var småskalig då genomsnittsodlaren bara hade 2-3 hektar. Rotskördarna var goda, 

men sockerhalten väldigt låg, ofta under 14 %. 

   I samband med reformen halverades den grekiska odlingen och har därefter reducerats år från år. 

Nu har det sista sockerbruket kastat in handduken då man inte anser sig konkurrenskraftigt och där 

andra grödor är mer attraktiva för odlarna. 
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