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Provning av betsorter på nematodinfekterad mark 
Robert Olsson, robert.olsson@nordicbeetresearch.nu 
Åsa Olsson, asa.olsson@nordicbeetresearch.nu 

Sammanfattning 
Syftet med detta utvecklingsprojekt var att studera skörd och kvalitet hos betsorter med 
olika toleransnivåer, på mark som är naturligt infekterad av betcystnematoder (BCN). 
Även de olika sorttypernas uppförökning av BCN studerades. 

Nematodförekomsterna på våren (Pi) i de olika fältförsöken varierade från 0,7 (Slättäng) 
till 3,6 (Norrehem) ägg och larver/g jord (ä o l/g jord). Det är inom detta intervall som 
vi förväntar positiva utslag i skörd för både halvtoleranta (s.k. escape-sorter) och tole-
ranta betsorter. I medeltal över de tre platserna var Pi-värdet 1,8 ä o l/g. 

Uppförökningen av BCN 2009 var kraftig, i medeltal 9,6 gånger utgångstätheten för 
mätarsorten Rasta (mottaglig för BCN). Den resistenta sorten Sanetta (NR-sort) gav en 
sanerande effekt, vilket överensstämmer med tidigare resultat. 

Sorter av escape-typen (NE-sorter) gav samma uppförökning av BCN som Rasta, vilket 
klart är en nackdel för denna sortgrupp. 

Toleranta sorter (NT-sorter) gav tre till fem gångers uppförökning och intog därmed en 
ställning mellan normala sorter och NE-sorter. 

Det var betydande skillnader i uppkomsthastighet mellan de olika sorterna. 40 % av 
skördevariationen mellan sorterna kunde förklaras av uppkomsthastigheten. 

Försöken bedömdes med avseende på gulfärgning, i huvudsak orsakade av Mg-brist. 
Gulfärgningen var genomgående minst i Sanetta. Det fanns betydande sortskillnader i 
gulfärgning mellan sorter inom samma grupp (NE- och NT-typerna). Kopplingen mel-
lan gulfärgning och sockerskörd var dock svag. Endast 5 % av skördevariationen mellan 
sorterna kunde förklaras av skillnader i gulfärgning. 

Skördeförlusten vid förekomst av BCN i marken är betydande. I tolv försök utförda av 
NBR i Sverige och Danmark under åren 2008–2009, var den initiala nivån (Pi) i medel-
tal 3,3 ä o l/g jord, varierande mellan 0,7 och 7,2. Uppförökningen för Rasta låg på 6,8 
gånger (Pf/Pi), varierande mellan 2,7 och 11,7 i de olika försöken. Skördenivån för 
Rasta låg på 11,7 ton polsocker/ha. Under rådande betingelser gav bästa sorten i 
medeltal 23 % i merskörd jämfört med Rasta, motsvarande 2,7 ton socker/ha.  
NT-sorten Julietta gav den högsta skörden i försöken 2008–2009. Det gäller både för 
medeltalet men också i de enskilda försöken (12 st). Samtidigt visar de officiella sort-
försöken för åren 2007–2009 på nematodfri mark att det skiljde 14 procentenheter i 
skörd mellan Julietta och den högst avkastande sorten Rosalinda. Resultaten visar på 
betydelsen av att känna till nematodförekomsten för att kunna välja rätt sort och därmed 
undvika kostsamma skördeförluster.  

Åtta sorter som av förädlarna klassats som NE-sorter provades i denna serie 2009. 
Samtliga gav som regel högre skörd än Rasta, men endast sorten Rosalinda KWS (NE) 
gav högre skörd än Nexus (NE). Då Rosalinda KWS gav högst skörd av alla provade 
sorter på nematodfri mark, är sorten intressant och föremål för fortsatt provning på 
nematodinfekterad mark.  
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Sammantaget går utvecklingen av NT-sorter långsamt framåt. Förutom från marknads-
ledaren på området, KWS, provas sorter från Strube och SESVanderHave. Inför prov-
ningen år 2010 förväntas sorter även från Syngenta. 

Dagens NT-sorter har främst två svagheter. För det första, en klart lägre skördenivå än 
normalsorter på mark utan BCN. För det andra, dålig inre betkvalitet i form av högt 
blåtal och K+Na-värde. Det första steget för förädlarna blir därför att ta fram sorter med 
en bättre inre betkvalitet. Marknadssorten Theresa KWS är ett sådant exempel. Den har 
tyvärr de senaste två åren visat en fallande trend vad gäller skördenivå både på jordar 
med och utan förekomst av BCN. I ett andra steg, 2011–2012, kan sorter med bättre inre 
kvalitet och/eller högre skördenivå på oinfekterad mark bli godkända. 

Så länge skillnaden i skörd på oinfekterad mark mellan NT- och NE-sorter ligger kvar 
på 2009 års höga nivå (upp till 14 %) är det viktigt att prova potentiella NE-sorter på 
nematodinfekterad mark. 

Då försöken från 2008 och 2009, i både Sverige och Danmark, visar att provade NE-
sorter sällan eller aldrig når samma skördenivå som NT-sorten Julietta, vore den bästa 
långsiktiga lösningen att få fram NT-sorter som ligger i nivå med normalsorter, även på 
fält eller delar av fält, utan förekomst av BCN. Det skulle möjliggöra odling av toleranta 
sorter, även på jordar med låg (0–2 ä o l/g jord) eller ojämn nematodförekomst, utan att 
minska skördepotentialen på ytor fria från BCN. 


