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Ekologisk odling av sockerbetor 
Sockerbetor är en spännande gröda med stor potential i ekologisk odling. Lyckas du med 
odlingen kan det bli ett riktigt bra ekonomiskt netto. Sockerbetor är den specialgröda 
som är lättast att komma igång med för de flesta växtodlingsgårdar då många av special
maskinerna kan lejas in. Den stora utmaningen i ekologisk sockerbetsodling är ogräset.

År 2018 började Nordic Sugar åter att köpa in ekologiska sockerbetor från Sverige. Betorna 
körs till sockerbruket i Nykøbing i Danmark. Säsongen 2020 odlades det cirka 200 hektar 
ekologiska sockerbetor i Skåne och intresset är fortsatt stort.
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Förutsättningar för en  
lyckad  ekologisk betodling
Vill du odla ekologiska sockerbetor är det 
en fördel att ha erfarenhet av konventionell 
sockerbetsodling eller andra rad odlade 
grödor. Odlingen handlar mycket om timing 
och du ska ha förutsättningar för att satsa 
mycket tid och energi, framförallt i maj och 
juni då ogräsen ska hanteras.

Maskiner och tjänster för sådd och upp
tagning kan du leja in, men tillgång till 
 radhacka och eventuellt ogräsharv är 
 viktigt för att du ska kunna köra när det är 
optimalt.

Fältet där du planerar att odla sockerbetorna 
ska vara väldränerad och i gott skick med 
avseende på näringsstatus, struktur och 
ogräsförekomst. Lätta jordar kan vara ett 
problem då ogrästrycket ofta är högt och i 
torrare områden kan tillgång till bevattning 
vara en viktig faktor.

För att lyckas med din odling av ekologiska socker-
betor är det viktigt med bra timing i insatserna så att 
ogräsen aldrig får chans att ta överhanden.

Placering i växtföljden
Ekologiska sockerbetor är för de flesta 
 odlare den gröda som har högst potential 
till god lönsamhet, men samtidigt är det 
en dyr gröda att misslyckas med. Eftersom 
ogräset är den största utmaningen i odlingen 
bör du odla sockerbetorna på en plats i 
växtföljden där ogrästrycket är så lågt som 
möjligt, till exempel efter en vall. För att 
klara ogräsen i betodlingen krävs det att 
du har så rent som möjligt från ogräs under 
hela växtföljden. Vallodling är i de flesta 
fall nödvändigt för en god ogrässtrategi och 
är även ett villkor i KRAVreglerna.

Lågt ogrästryck, men även god mark
struktur, är sockerbetornas främsta krav 
på en bra förfrukt. Förfruktens kväve
levererande förmåga har mindre betydelse 
för betorna eftersom de har ett relativt lågt 
kvävebehov och tar upp växtnäring under 
en längre tid.

Odla inte sockerbetor oftare än vart  fjärde 
år för att undvika skadegörare som betcyst
nematod och Aphanomyces, en av de jord
burna svampar som orsakar rotbrand. 
Oljeväxter fungerar som värdväxt för 
betcyst nematoden och bör inte ingå i samma 
växtföljd som sockerbetor. Aphanomyces i 
sin tur motverkar du genom god dränering, 
högt pH och högt CaALtal (>250 mg/kg). 
Svampen trivs bäst vid varmt och fuktigt 
väder. Vid låga CaALtal eller misstanke om 
smitta behöver du välja en tolerant sort.



5

Gödsling
Sockerbetor har ett djupt rotsystem och 
en lång tillväxtperiod. Det gör att det är 
relativt lätt att tillgodose grödans växt
näringsbehov. En riktigt bra vall med högt 
baljväxtinnehåll kan förse efterföljande 
sockerbetsgröda med merparten av kväve
behovet.

En sockerbetsskörd på 45 ton per hektar 
(blast ej medräknat) bortför cirka 90 kg 
kväve, 15 kg fosfor och 90 kg kalium. En 
skörd på 60 ton per hektar för bort något 
mer, cirka 120 kg kväve, 20 kg fosfor och  
120 kg kalium.

Gödselkostnaden är en förhållandevis 
 liten del i sockerbetsodlingen och  priset 
på gödseln är därmed inte avgörande. 
Det innebär att du väljer gödselmedel 
 utifrån växt näringsbehov och praktiska 
 förutsättningar som spridning, packnings
risk och nedmyllning.

Gödsel som innehåller kött eller  benmjöl 
är inte tillåten i odling av ekologiska 
socker betor. Anledningen är att betorna 
 processas i Danmark och att sådan  gödsel 

inte är tillåten där. De flesta av dagens 
pelletsprodukter innehåller kött och/eller 
benmjöl. 

Många lantbrukare som har odlat socker
betor de senaste åren har gödslat med höns
gödsel. Eftersom växtnärings innehållet i 
hönsgödseln kan variera mycket bör det 
alltid finnas en analys på det  aktuella 
gödsel partiet. I tabell 1 ses exempel på tre 
olika gödselmedel som kan användas i 
odling av sockerbetor. I exemplet används 
schablonanalyser på gödsel.

Givorna nedan anses tillräckliga  under för
utsättning att sockerbetorna odlas på fält 
med organiska gödselmedel i växtföljden 
och att fältet har en bra mineraliserings
förmåga. Vid bra förfrukt som till  exempel 
en baljväxtrik vall, kan du minska kväve
givorna ytterligare. I nedanstående ex
empel blir det onödigt mycket fosfor från 
hönsgödsel och suggödsel jämfört med 
 behovet på de flesta gårdar. Kaliumgivan 
kan däremot kompletteras med till exempel 
kalimagnesia på gårdar med låga KALtal  
i marken.

Tabell 1. Exempel på gödsling till ekologiska sockerbetor

Innehåll (%) Tillfört (kg/ha)

Gödselslag Tot-N Am-N P K Giva (ton/ha) Växttill-
gängligt N*

P K

Hönsgödsel 3 0,8 1,3 4,5 75 36 60

Suggflytgödsel 0,31 0,22 0,08 0,17 35 70 28 60

Lyckeby Grow 1,8 0,3 4,5 4,5 70 14 200

* Här räknas med att 55 % av totalkvävet (Tot-N) i hönsgödseln, 90 % av ammoniumkvävet (Am-N) i suggflyt-
gödseln och 90 % av totalkvävet i Lyckeby Grow blir tillgängligt för betorna under växtodlingssäsongen.
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Mikronäring

Du får använda mikronäring i din eko
logiska odling om det finns brist på det 
 aktuella ämnet enligt reglerna för ekologisk 
produktion. För att inte behöva vänta på 
bristsymtom i grödan kan du ta hjälp av en 
rådgivare, hänvisa till en markkartering, 
jordarten på fältet och tidigare års erfaren
heter. Insatserna med mikronäring kostar 
förhållandevis lite och är väl värda att göra 
för att undvika förlust av tillväxt.

Sockerbetor är relativt känsliga för borbrist, 
vilket bland annat kan påverka lagrings
dugligheten. Höga pHvärden i marken och 
lätta jordar ökar risken för brist. De flesta 
borgödselmedel som finns idag och som är 
godkända i ekologisk odling körs ut med 
spruta.

Mangan rekommenderas på de fält där 
manganbrist brukar förekomma i andra 
grödor. Precis som med bor är risken för brist 
störst på lätta, luckra jordar med högt pH.

Du tillför natrium till sockerbetorna genom 
Besal (NaCl) som kan spridas innan sådd. I 
försök har man i vissa fall sett effekt av att 
köra 30–90 kg Na per hektar. Natrium är 
positivt för sockerhalten, men kan även ha 
en skördehöjande effekt, särskilt vid höga 
kaliumgivor. 

Kan du påvisa behovet av mikronäring så 
finns det ett antal produkter som är god
kända för användning i ekologisk odling. 
Kontrollera alltid med ditt certifierings
organ så att produkten är godkänd.

Kalk

Sockerbetor kräver bra pH, upp emot pH 7. 
Sockerbetan är känslig för bland annat 
 aluminiumförgiftning vid låga pHvärden. 
Ett högre pH har även flera positiva  effekter 

på tillväxten. Vanlig krossad kalk är god
känd i ekologisk odling. Du väljer kalk
produkt utifrån behovet av magnesium. 
Det är viktigt att du gör kalkningen i god 
tid, helst två år före odling av sockerbetor 
på fältet.

Insekter
Insekter i sockerbetor kan vara ett problem 
i ekologisk odling då inga kemiska åtgärder 
finns att tillgå. I många fall blir det störst 
bekymmer med insekter om betorna  redan 
är negativt påverkade av andra faktorer. 
 Insektsbett kan också bli inkörsport för svam
par som Aphanomyces, Phoma och Fusarium.

Lilla betbaggen är den insekt som kan ställa 
till störst skada och kan bli ett problem om 
odlingssäsongen börjar med varmt väder. 
Det gäller även betjordloppor och trips.

Hoppstjärtar, men även tusenfotingar och 
dvärgfotingar, är oftast ett problem när det 
är en kall och våt vår. Då uppehåller de sig 
nära markytan och kan skada betorna. Är 
det däremot torrt drar de sig ner i marken 
eftersom de är beroende av markfukt.

För att undvika insektsproblem bör du så 
sockerbetorna i varm jord så att de kommer 
upp så snabbt som möjligt. Återpackning 
vid sådd är också viktigt. I vissa fall kan det 
vara positivt om betorna odlas med visst 
avstånd från föregående års betfält. Med 
stallgödsel och växtrester i marken finns 
det organiskt material att äta för många 
jordlevande skadegörare vilket kan minska 
skadorna.
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Såtidpunkt
Risken för angrepp av jordburna svampar 
och insekter är störst om det tar lång tid för 
sockerbetan att komma upp. Undvik där
för extremt tidig sådd. Ju varmare det är i 
jorden när du sår, desto snabbare kommer 
betorna upp. Att vänta med sådden tills 
det finns värme ska vägas mot skördetapp 
vid senare sådd. I dagsläget levereras de 
eko logiska sockerbetorna först av alla till 
 bruket, vilket innebär att de får kortare tid 
på sig att växa på hösten än vad som är 
önskvärt. Sådd i mitten till slutet av april 
är en kompromiss som i de flesta fall är att 
rekommendera.

Framförallt på lättare jordar är det viktigt  
att försöka locka igång en del ogräs att gro 
 genom en falsk såbädd. Det innebär dock 
att sådden fördröjs något.

Utsädesmängd
I konventionell sockerbetsodling sås normalt 
strax under 5 frö per meter. I ekologisk 

odling rekommenderas en högre utsädes
mängd för att kompensera för plantbortfall 
på grund av insektsangrepp under upp
komsten. En strategi är att så 9–10 frö per 
meter. Om alla plantor kommer upp, får du 
gallra bort varannan i samband med hand
rensning av ogräs. Det kan vara en stor 
utmaning för personalen och därmed ta 
mycket tid. En annan strategi är att du sår 
5–6 frö per meter och hoppas på bra upp
komst. Blir det stort plantbortfall finns risk 
att odlingen behöver köras upp.

Ogrässtrategi
Den absolut största utmaningen i att odla 
ekologiska sockerbetor är ogräsen. Om du 
inte bekämpar ogräs i tid är det hög risk 
för stora skördetapp och att insatserna blir 
alldeles för dyra. Det gäller att du har en stra
tegi redan från början och att du noga har 
planerat för vilka insatser som ska göras. 
I figur 1 visas en möjlig plan för ogräsbe
kämpning. 
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Figur 1. Rätt timing för de olika ogräsinsatserna är ett måste för att lyckas med ekologiska sockerbetor.
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Falsk såbädd

En falsk såbädd innebär att du gör klart 
 fältet för sådd så att ogräsen luras att gro. 
Det är lämpligt att du kör ut gödseln i god 
tid och därefter harvar för sådd. Blir det sedan 
lite fuktigare väder luras många ogräs att 
gro. De kan du bekämpa med ytterligare en 
såbäddsharvning precis innan sådd då de 
grodda ogräsen rycks upp. För att undvika 
att nya ogräsfrön lockas att gro, bör du göra 
den sista såbäddsharvningen något grundare 
än de tidigare.

Hur lång tid den falska såbädden ska  ligga 
beror på temperaturen. Vid lite högre temp
e raturer räcker det med 3–4 dagar, medan 
jorden vid lite lägre temperaturer bör ligga 
orörd minst en vecka. Torrt väder minskar 
effekten av en falsk såbädd.

Blindharvning eller  
flamning före uppkomst

Efter sådd, men innan sockerbetorna har 
kommit upp kan det vara aktuellt att  harva 
fältet, göra en så kallad blindharvning. 
 Syftet med blindharvningen är att ta bort 
de ogräs som har grott sedan  sådden. För 
att lyckas med blindharvningen är det 
 viktigt att betfröna är placerade på ett 
jämnt djup och gärna i en fast såbotten så 
att de inte rivs upp av harven. Det krävs 
också en harv som kan arbeta på ett jämnt 
djup och med möjlighet att ställa in exakt 
tryck på  pinnarna.

Blindharvning är en billig åtgärd (100–200 
kr/ha) men kan vara svår att få bra effekt 
av och det är risk för skador på plantorna. 
Du kan blindharva fram till att betorna har 
1 cm grodd, inte senare. 

Flamning är en dyrare åtgärd (kan kosta 
2000–3000 kr/ha) än blindharvning, men 
den kan du göra senare utan att skada 

 betgrodden. Timingen är oerhört viktig. Det 
gäller att du kör så sent som möjligt innan 
sockerbetorna kommer upp. Vädret måste 
också vara gynnsamt, blåser det, blir det 
lätt ojämn eller otillräcklig effekt. Plantorna 
bör även vara torra, annars behövs mer gas 
för att döda ogräsen. Gör du flamningen 
för sent finns risk att sockerbetorna dödas. 
Kontrollera därför hela fältet dagarna före 
flamning eftersom uppkomsten kan  variera. 
En lyckad flamning kan ha mycket bra 
 effekt och minska behovet av handrens
ning med åtskilliga timmar per hektar.

Precis som med den falska såbädden krävs 
det fukt för att lura ogräsen att gro och vid 
torrt väder blir det tyvärr betydligt sämre 
effekt av både blindharvning och flam
ning. Torrt väder gör också att sockerbe
torna kommer upp ojämnt, vilket försvårar 
 beslutet om när insatserna ska göras.

Timingen i flamningen är oerhört viktig. Kör så nära 
inpå uppkomst som möjligt utan att riskera att skada 
betorna. Torrt och vindstilla väder ger bäst effekt. 

Foto: Martin Jönsson
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Radrensning

Körning med radrensare är helt  nödvändigt 
i ekologisk sockerbetsodling. Andra ogräs
åtgärder kanske inte görs av alla, men 
radrensning är inget som du kan välja bort.

Första körningen ska du göra så tidigt det 
går, när de uppkomna betorna syns i rader 
och du kan styra radrensaren efter raderna. 
För att få tillräckligt bra precision behöver 
du antingen manuell styrning av hackan 
eller att den är monterad på redskapsbära
re. I de flesta fall är det svårt att få kamera
styrning att fungera när sockerbetorna 
är  nyligen uppkomna. För att inte skada 
 betorna krävs skyddstallrikar eller skydds
plåtar. Ännu bättre effekt kan du nå med 
skålade tallrikar som utöver att skydda 
plantorna även ger en ogräseffekt närmast 
raden. Målsättningen med första radhack
ningen är att endast ett band på cirka 6 cm 
vid raden ska vara obearbetat. 

Radrensning är viktig för att minimera behovet av 
handrensning.

Efter första radrensningen sätter du in 
hand rensning och efter någon vecka är 
det tid för nästa körning mellan raderna. 
Vid senare körningar behövs inte skydd för 
sockerbetorna. Istället är det aktuellt att 
försöka jobba in i raden för att ta bort ogräs 
mellan betplantorna. En strategi är att 
kupa in jord i raden så att ogräs kvävs. En 
annan strategi är att du använder special
redskap som skrappinnar eller fingerhjul. 
De arbetar in i raden och kan ta små ogräs. 
Skrappinnarna är relativt billiga men svåra 
att ställa in så att de blir lagom aggressiva. 
Fingerhjul är betydligt dyrare men lättare 
att ställa in för bra effekt.

Totalt är det rimligt med minst 3–4 kör
ningar med radrensare. Om fler körningar 
har effekt på ogräsen och sparar hand
rensningstid är det inget att tveka på – det 
är ändå mycket billigare än handrensning.

Ogräsharvning

När betorna har minst 4–6 blad kan det 
vara aktuellt att ogräsharva. Vid tidigare 
körning än så riskerar du att skada betorna 
för mycket. Ogräsharvning kan dels ha bra 
effekt på små, nygrodda ogräs, dels kan 
ogräsharven rycka upp ogräs som hand
rensningen har skurit av men inte dödat 
fullständigt. Harvning är en billig åtgärd 
och kan vara motiverad att göra 2–3  gånger 
under odlingen. Det är viktigt att den harv 
som du använder kan ställas in riktigt skon
samt så att inte grödan skadas, framför allt 
vid tidig körning.

Foto: Martin Jönsson
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Handrensning

Det är svårt att helt komma undan hand
rensningen i den ekologiska sockerbets
odlingen, även om tekniken utvecklas med 
bland annat bättre radhackor och ogräs
robot. Handrensningen är den  överlägset 
största kostnaden i odlingen och den 
 avgörande faktorn för om det blir bra eko
nomi i din odling eller inte. Det är viktigt 
att planera för handrensningen i god tid. 
En bra tumregel är att ha tillgång till tre 
 personer per hektar från mitten av maj. Med 
så många personer kan man ta ogräsen när 
de är små. Om den första  handrensningen 
kan göras snabbt är det lämpligt att gå över 
fältet en gång till, för att ta större ogräs som 
missats.

Grundtanken är att handrensarna går över 
och hackar mellan betorna i raden så snart 
det går att skilja dem från ogräsen. En första 
radrensning ska dock göras före handrens
ning så att inte onödig tid läggs på ogräs 
som ändå hackas bort maskinellt. 

Bra och väl underhållna redskap för de som 
handrensar kan spara timmar. Hackan ska 
ha en storlek så att den enkelt går mellan 
betorna. Lägg gärna tid på arbetsledning, 
då det är väl investerad tid.

Upp emot 100 handrensningstimmar per 
hektar är rimligt att räkna med i många 
fall. Om tidigare åtgärder misslyckats eller 
hand rensningen sätts in för sent kan det 
lätt bli betydligt fler timmar. 

Putsning över grödan

Ifall det finns ogräs som sticker upp över 
betorna i juli–augusti kan det vara aktuellt 
att putsa över grödan. Vid få ogräs är syftet 
främst att minska fröspridning men vid stor 

ogräsförekomst kan en eller två putsningar 
ta bort ljuskonkurrens och öka skörden. 
Det finns lämpliga specialmaskiner med 
stor arbetsbredd som är konstruerade för 
att klippa ogräs ovanför grödan. Exempel 
på maskiner är Weed Surfer och CombCut.

Ogräsrobot

Odlingssäsongen 2020 kom de första ogräs
robotarna till Sverige och började rulla i 
de skånska ekobetfälten. Roboten går på 
solceller och den placerar ut betfröna med 
hjälp av GPS. Därefter rensar roboten både 
mellan och i raderna genom att den vet var 
betfröna är placerade.

Enligt de erfarenheter vi har idag kan roboten 
inte helt ta bort handrensningen, men 
 antalet timmar kan reduceras betydligt. 

Ogräsroboten FarmDroid går på solceller och place-
rar ut betfröna med hjälp av GPS för att sedan kunna 
hacka både i och mellan raderna.
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Ekonomi
Hos de som odlat ekologiska socker betor 
de senaste åren varierar kostnaderna 
 mellan 25 000 och 60 000 kr per hektar. 
Kostnaden för handrensning är hos alla 
den enskilt  största kostnaden, från drygt  
10 000 kr per hektar upp till över 45 000 
kr per  hektar. Med riktigt bra skörd (över 
60 ton per hektar) kan även odlingen med 
högst kost nader gå jämnt upp. För att få 
lönsamhet är målet maximalt 100 han
drensningstimmar, maxi malt 40 000 kr i 
totala  kostnader och minst 45 ton rena be
tor i skörd per hektar.

Vem kan odla
Odling av ekologiska sockerbetor sker 
på kontrakt med ett förutbestämt pris till 
Nordic Sugar och betorna levereras sedan till 
Nykøbing i Danmark. Närhet till Öresunds
bron är därför att föredra. Möjligheten till 
kontrakt styrs av tillgång och efterfrågan.

Bra skörd i kombination med få handrensningstimmar är ett måste för att få bra ekonomi i den  
ekologiska betodlingen.
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Sammanfattning
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		Kräver manuell kontroll: 0

		Manuellt godkänd: 2

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Manuellt godkänd		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Manuellt godkänd		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början


