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Upptagningskvalitet
Efter upptagningen bedömdes upptag-
ningskvaliteten (rotspetsbrott, blastning, 
sprickor och ytskador). Det var stor skill-
nad på antalet betor med rotspetsbrott i den 
hårda resp. skonsamma upptagningen. I 
den skonsamma upptagningen var nästan 
60% av betorna utan rotspetsbrott (inne-
bär rotspetsbrott mindre än 2 cm). För 
den hårda upptagningen var denna siffra 
endast 4% (figur 1). 

Även andelen betor med sprickor och 
ytskador bedömdes för den skonsamma 
resp. hårda upptagningen (figur 2). Både 
vad gällde sprickor och ytskador var an-
delen betor med skador mer än dubbelt 
så höga i den hårda upptagningen jämfört 
med i den skonsamma. 

Skadegrad vid upptagning – hur påverkas 
sockerförlusterna vid lagring?

Hård upptagning ökade 
lagringsförlusterna

Åsa Olsson och Robert Olsson, Sockernäringens BetodlingsUtveckling AB

Ett av SBU:s fyra delprojekt på temat lagring 2006 syftade till att un-
dersöka hur skador vid upptagning påverkar sockerförlusterna. För att få 
en så tydlig bild som möjligt valdes tre försöksplatser ut som i de flesta 
egenskaper skulle var så lika som möjligt, bl a ha likartad jordtyp och 
samma betsort. De tre platserna var belägna på Söderslätt. På varje för-
söksplats togs betor upp på två sätt: skonsamt och hårt. Som kontroll an-
vändes handupptagna betor.

Figur 1. Fördelningen av rotspetsbrott mellan 
hård resp. skonsam upptagning. Medel över 
tre försök 2006. Överst i bilden t.h. visas några 
typiska betor från den hårda upptagningen, 
nederst från skonsam upptagning. 
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Figur 2. Andelen betor med sprickor och yt-
skador i den skonsamma resp. hårda upptag-
ningen. Medel över tre försök 2006.
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Lagring vid två temperaturer
Direkt efter upptagningen lades betorna 
i säckar om 25 kg. Säckarna ställdes in i 
två lagringsutrymmen med kontrollerad 
temperatur, en låg temperatur på 5°C och 
en hög temperatur på 15°C. Där fick de 
sedan ligga i 68 dagar. Lagringsförsöket 
bröts i mitten av januari. Alla resurser fick 
sedan sättas in för att bedöma de cirka 
5 000 betorna för svampangrepp, rötor, 
antal groddar och rothår. Till sist, men inte 
minst, analyserades sockerskörden.

Svampangrepp och rötor
Vid bedömningarna av svampangrepp skil-
de vi på om angreppen satt i betnacken, i 
rotspetsen och/eller på mantelytan. Vi skar 
också lite i varje beta för att uppskatta hur 
mycket röta som svampangreppen gett 
upphov till.

De allvarligaste rötorna var utan tvekan 
de som satt i rotspetsen (figur 3). Här är 
det lätt för svampen att få fäste och sprida 
sig in i betan och där ge upphov till rötor. 
Mindre allvarliga var de angrepp man 
kunde se i nacken. Även då vi kunde hitta 
rikligt med svampmycel i betnacken kunde 
vi konstatera att det sällan gav upphov 
till djupare rötor så länge som betan var 
perfekt nackad. Detta kan ha flera orsa-
ker, dels innehåller betnacken lite mindre 
socker vilket ger mindre näring åt svam-
parna, dels innehåller den ämne som kan 
hämma svamparnas framfart.

Sockerförlusterna ökade 
med skador och temperatur
Metoden med lagring av betor i säck ger 
en säker information om skillnaderna mel-
lan de olika upptagningssätten. Troligen 
underskattas nivån på sockerförlusterna 
något då betorna förlorar mer vatten i en 
säck som lagras inomhus än i en stuka 
utomhus. Ur svampinfektionssynpunkt 
torde därför den här metoden vara lite 
snällare än verkligheten. 
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Figur 3. Bedömning av rötor på betor efter 
lagring i 68 dagar vid 5°C resp. 15°C. Det 
fanns en stark koppling mellan den hårda 
upptagningen och förstört material i rotspet-
sen. Medel över tre försök 2006.

Bild 2. Rotspetsbrott är ofta en inkörsport 
för olika lagringssvampar. Följden blir rötor 
som kan sprida sig vidare in i betan. Betan på 
bilden har uppskattningsvis ca 15-20% ruttet 
material i spetsen.
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Vi har därför valt att i första hand fo-
kusera på skillnaden i lagringsförluster 
mellan de olika upptagningssätten. I fi-
gur 4 noterar vi först att skillnaden mellan 
handupptagning och skonsam upptagning 
är mycket liten vid 5°C. Statistiskt kan de 
inte särskiljas. Steget upp till den hårda 
upptagningen är däremot betydande redan 
här, + 0,07 %-enheter. Vid 15°C blir effek-
ten av skadegrad ännu tydligare. Skonsam 
upptagning ger 0,07 %-enheter upp från 
handupptagning medan steget från skon-
sam till hård upptagning ökar förlustnivån 
med ytterligare 0,18 %-enheter. 

Hur stämmer då dessa erfarenheter med 
tidigare svenska undersökningar? 

Jämförelse med försök i stor skala
Under 2002-2003 genomfördes flera för-
sök i fältskala vid SBU där lagringsförlus-
ter jämfördes mellan skonsam och hårdast 
möjliga rensning vid upptagning. Betorna 
lagrades i stukor av typen storbals-U samt 
trapets och fick ligga i 50 dagar. Den be-
räknade sockerförlusten per dygn för den 
hårda rensningen var 0,05 %-enheter per 
dygn högre än för den skonsamma upp-
tagningen. Medeltemperaturen i stukorna 
låg då på ca 7°C. Detta resultat kan jämfö-
ras med skillnaden i sockerförlust mellan 
hårt och skonsamt upptagna betor i årets 
undersökning vilken uppgick till 0,07 %-
enheter per dygn vid 5°C (tabell 1).

Slutsatser
 Skonsam upptagning är speciellt viktig 
för betor som ska lagras länge.

 Det finns en stark signifikant koppling 
mellan rotspetsbrott och sockerförlus-
ter.

 Svampangrepp i betnacken är mindre 
allvarliga än i rotspetsen.

 Med den skonsamma upptagningen 
gick det att halvera andelen betor med 
sprickor och ytskador jämfört med hård 
rensning. Andelen betor med rotspets-
brott över 2 cm minskade markant för 
den skonsamma upptagningen. 

 Det gick att halvera sockerförlusterna 
genom att vid upptagningen hantera 
och rensa betorna skonsamt.

4 försök i full skala 2002-03 * Medel över 3 försök 2006
Rensning: Hård Skonsam Hård Skonsam
Lagring i: Storbals-U/Trapets Säck Säck

Andel betor % med:

Sprickor 20 16 23 7

Ytskador 41 22 60 21

Rotspetsbrott <2cm 19 41 4 58

Perfekt blastning 40 40 26 41

Renhet 90,5 88,0 89,2 88,8

Ökad sockerförlust %/dygn Hård: + 0,05 jämfört med skonsam Hård: +0,07 jämfört med skonsam

* Observera att i försöken i fullskala är hård resp. skonsam upptagning gjord med samma maskin 
med olika inställningar. I försöken gjorda 2006 är det olika maskiner för skonsam resp. hård upp-
tagning.

Figur 4. Sockerförlusten per dygn i de tre 
leden vid 5 resp. 15°C lagringstemperatur. 
Staplar med samma bokstav är inte signifi-
kant skilda åt. Medel över tre försök 2006.
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Tabell 1. Jämförelse 
mellan SBU:s lag-
ringsförsök i full 
skala från 2002-2003 
med årets lagrings-
försök utförda med 
betor lagrade i säck.


