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Den fysiologiska utvecklingen av sock-
erbetsfrön påverkas om sockerbetsfrö-
na pelleteras med proteinblandningar. 
Sockerbetsfrön uppvisar en ökad rot-
längd i laboratorieförsök när de pel-
leteras med specifika proteinbaserade 
utsädespelleteringar. Växthusförsök re-
sulterade dock inte i signifikant längre 
rötter hos sockerbetorna för någon av de 
använda utsädespelleteringarna. Däre-
mot ledde några av proteinpelletering-
arna till ökad rot/skott fördelning hos 
den unga sockerbetan. Detta projekt 
syftade till att undersöka om de positi-
va resultaten från våra laboratorieförsök 
verkligen resulterade i ökad avkastning 
i växthus och på fält. En ökad rottill-
växt är en av nyckelfaktorerna för ökad 
avkastning. Fältförsök resulterade dock 
inte i signifikant ökad avkastning när 
sockerbetsfröna pelleteras med dessa 
blandningar. Behovet av en ökad för-
ståelse för inverkan av proteinbland-
ningar på den fysiologiska utvecklingen 
av sockerbeta är därför stort.

Varför tror vi att proteinbaserad 
utsädespelletering ska leda till 
högre avkastning?
Bet- och hortikulturella utsäden 
pelleteras i allmänhet före sådd. 
Fördelen med detta är jämnstora 
och runda utsädesfrön för en enkel 
hantering i utsädesmaskinerna vid 
sådd. Samtidigt kan olika formule-
ringar tillsättas vid pelleteringen för 

att förhindra sjuk-
domsangrepp eller 
för att bidra med 
näring och tillväxt. 
Våra tidigare resul-
tat inom Partner-
ska Alnarp projekt 
nr 745, har tydligt 
indikerat en fysio-
logisk utveckling 
bland annat med 
en ökad rotlängd 
hos sockerbetsfrön 
som pelleterats 
med vissa specifi-
ka proteinbaserade 
blandningar (Jo-
hansson mfl 2016). 

Resultat från väx-
thus och fält
I växthusförsöken 
(Figur 1) upp-
visade de unga 
betplantorna, där 
fröna pelleterats 

och torrvikt av plantorna samt i 
skottlängd. Sammanfattningsvis in-
dikerar alltså även växthusförsöken 
att proteinbaserade utsädespelle-
teringar påverkar den fysiologiska 
utvecklingen hos betplantan även 
om resultaten inte är lika tydliga 
som de vi fått i laboratorieförsök. 
Fältförsöken uppvisade inga signi-
fikanta skillnader i avkastning, vil-

Figur 1. Växthusförsök med sockerbetsfrön pelleterade med olika 
proteinbaserade blandningar.

med proteinbaserade blandning-
ar likartad utveckling som de frön 
som pelleterats på standardvis. Det-
ta innebär att inga skillnader i gro-
ning och uppkomst kunde påvisas. 
Vid skörd av de unga plantorna 
resulterade de olika proteinbland-
ning framför allt i olika rot/skott 
fördelningar (Figur 2). Vissa skillna-
der kunde också påvisas i friskvikt 



Fig 2 
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ket indikerar ett behov av en större 
förståelse för hur och på vilket sätt 
vi ska styra den fysiologiska utveck-
lingen hos sockerbetan med hjälp 
av proteinbaserade utsädespellete-
ringar för ökad avkastning.

Hur gjorde vi försöken?
Vi använde oss av 13 olika prote-
inbaserade utsädespelleteringar som 
vi tagit fram inom ett tidigare part-
nerskapsprojekt (745; Johansson mfl 

2016). Sockerbetsfrön pelleterades 
och odlades i växthus under våren 
2015 i tre replikat. Fältförsök gjor-
des i tre sockerbetshybrider med 
fem olika proteinbaserade bland-
ningar på tre olika lokaler (Dan-
mark, Tyskland och Frankrike).

Hur går vi vidare?
Vi kommer att starta ett nytt pro-
jekt där vi kommer att fokusera på 
fysiologisk utveckling av sockerbeta 

vid användandet av proteinbaserad 
utsädespelletering. Inom detta pro-
jekt kommer vi att engagera licen-
tiat student som delvis kommer att 
befinna sig och arbeta på Syngenta 
och delvis på SLU. Projektet är del-
finansierat av Partnerskap Alnarp, 
Syngenta och TC4F.

Större delen av sockerbetsodlingen (85%) sker på kontrakt i Skåne. För att uppnå en jämn storlek och tillräcklig ”styrka” på utsädet, 
så att det passar till precisions-såmaskiner för sådd av sockerbetor, så pelleteras det och petroleum-baserade polymerer tillsätts. 
Möjligheter finns också att tillsätta både näring och bekämpningsmedel. Biobaserade alternativ är av relevans ur ett miljöperspektiv 
och tillsatser som kan öka avkastningen ur ett ekonomiskt perspektiv. HTTP://WWW.SLU.SE/INSTITUTIONER/VAXTFORADLING/
FORSKNING/PRODUKTKVALITET-AGRIKULTUR/.
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Figur 2. Rot/skott kvot på sockerbetor i växthusförsök pelleterade med olika proteinblandningar.


