
Upptagning och inlagring i stuka genom-

den 20 november och den 13 december. 

190 ton betor i varje stuka. Upptagningen 
-

upptagare och transporten från fält till 
lager gjordes med en Edenhall E25 eleva-
torvagn. Betorna lagrades i trapetsstukor 
med cirka nio ton betor per meter och låg 

-
tagningstidpunkter togs det upp lika stor 
areal i ett modulsystem för att så lika be-
tor som möjligt skulle kunna skördas vid 
de olika tillfällena. Betorna vägdes och 
provtogs. Det gav oss kvantitet och kva-

simulerad direktleverans. Betornas yttre 

blastning och ytskador bedömdes också i 
samband med inlagringen. Ytspillet mät-
tes vid varje upptagningstillfälle.

Innan betorna täcktes placerade vi in tio 
stycken temperaturgivare i varje stuka som 
mätte och lagrade ett temperaturvärde i 
timmen under hela lagringsperioden. Slut-
ligen täcktes betorna med TopTex närmast 
betorna och sedan 30 cm lös halm utanpå 
duken. Betorna i stukorna levererades den 



9 januari. En närmare beskrivning av upp-

Hösten och vintern blev varmare än nor-

-

ringsperioden från den 1 november till den 

när det gäller lagring av sockerbetor. Som 

-
gott resultat ta upp betor så sent som den 

det att ta upp betor med bra renhet och utan 
att förstöra i fält. Renheterna landade på 

kunde inte notera någon direkt tillväxt på 
betorna i fält mellan den 1 november och 

vid alla tillfällen.

Den yttre kvaliteten på betorna efter upp-
tagning varierade mellan upptagningstid-
punkterna. Andelen betor med sprickor var 

-



betorna har sprickor eller att man spiller 

tyvärr är det verklighet på väldigt många 



Hösten 2007 bjöd på bra lagringsväder. 
Allvarligare frost lyste helt med sin från-
varo. Det återspeglar sig i förlusterna 

Figur 3 visar att värdet på betorna i fält 
stiger med knappt 1 000 per hektar från 
den 1 till den 20 november. Det beror till 
stor del på att lagringsersättningen här 
kommer till. Nivån bibehålls till den 13 

för direktleverans.
Observera att lagringsbetorna ska betala 

för täckningskostnaden som schablon-
mässigt kan sättas till runt 15 kr per ton 

per hektar betyder 1 000 kr per hektar. 

med senare upptagning och därmed kor-
tare lagring.

-
ber till den 20 november och 1 000 kr per 

till den 13 december.   

och skador stannade på samma nivå 
vid alla de tre upptagningstidpunk-

13 december.

 Lagringsförlusten per dygn blev den-

socker per dygn.

mot alternativet direktleverans.


