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Frost och regn 
hotar upptagningen

Upptagningstidpunkten styrs, 
förutom av leveransplanen, av 
väderbetingelserna. I denna 
artikel illustreras skillnaderna 
mellan våra odlingsområden 
gällande risk för frost och risk 
för blöta upptagningsförhål-
landen.  

Av förståeliga skäl väljer 
många lantbrukare att låta be-
torna stå i backen så länge som 
möjligt. Detta för att slippa 
onödiga lagringsförluster och 
det merarbete lagringen med-
för. Enligt kontraktsvillkoren 
ska dock betorna tas upp inn-
an den 1 december och täckas 

med TopTex eller motsvaran-
de material för att täcknings-
stödet på 15 kr per ton ska be-
talas ut. 

Frosten vi minns
Under föregående säsong drab-
bades många betodlare av den 
köldknäpp som svepte in över 
Skåne redan den 10 november. 
Inom flera områden var det så 
kallt som tio minusgrader flera 
nätter i sträck. Flera studier 
kring frostskador på betor ini-
tierades av NBR. Dessa kom-
mer rapporteras av löpande i 
Betodlaren med start i detta 
nummer. 

Skörda i tid. Försöksskörd av betor på Hviderup den 14 november 2016.

Sannolikhet och risker
Men, en viktig fråga som väck-
tes var: Hur ofta sker detta? 
Vad är sannolikheten för en 
frostperiod som skadar betor-
na vid olika datum? Och i för-
längningen: När bör betorna 
vara uppe för att undvika allt 
för stora risker gällande frost? 
Detta ska vi försöka besvara i 
denna artikel genom att ana-
lysera klimatdata från de se-
naste 28 åren. Samtidigt är det 
ju inte bara frosten som kan 
vara ett hot för upptagningen. 
Ett kanske ännu större hot är 
ju trots allt nederbörden som 
lätt kan sätta käppar i hjulet 
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på betupptagaren. Även här 
blickar vi bakåt i vårt väderre-
gister för att se om man kan ge 
några generella råd. Detta är en 
fråga som får större betydelse 
framöver i och med att låg ren-
het straffar sig hårdare i de nya 
kontraktsvillkoren. Men vi bör-
jar med frosten. 

Med utgångspunkt från den 
grafiska illustrationen ovan 
har väderdata analyserats från 
Nordic Sugars alla fem statio-
ner mellan åren 1988 till 2015 
(28 år). Analysen har gjorts på 
minimitemperaturen för varje 
dygn som summerats och räk-
nats. Vi tar ett exempel för att 
tydliggöra det hela. Om tem-
peraturen varit nere och vänt 
på åtta minusgrader under två 
dygn har datumet för den sista 
dagen registrerats som datum 

då det finns risk för frostska-
da (se tabell ovan). Nästa gång 
temperaturen fallit till åtta mi-
nusgrader har datumet regist-
rerats som de datum då det är 
risk för allvarliga frostskador.  

Sammanställningen bekräf-
tar bilden av att vi har ett kal-
lare klimat i området kring 
Kristianstad. Risken eller san-
nolikheten för att få frost-
skador om betorna skördas i 
mitten av december är nära 
dubbelt så hög i detta område 
jämfört med de övriga (se tabell 
nedan). Det mildaste klimatet 
hittar vi i odlingsområdet kring 
Jordberga, här ligger medel-
datum för allvarliga frostska-
dor cirka en vecka senare än 
Köpingebro, Örtofta och Hass-
larp och nära tre veckor senare 
än Kristianstadsområdet. Att 

helt undvika risken för frost-
skador är dock omöjligt. Detta 
eftersom frosten vissa år kan 
komma mycket tidigt och skör-
dekapaciteten är begränsad. 
Men den gamla sanningen om 
att betorna ska vara uppe till 
den 15 november tycks ändå 
stämma hyfsat. Då är åtmins-
tone risken för allvarliga frost-
skador tio procent eller lägre i 
hela odlingsområdet. 

Nackhöjd och blastmängd
Vi vet sedan tidigare att fler pa-
rametrar än bara temperatu-
ren påverkar mängden frost-
skador. Efter den frostperiod vi 
hade i början på november 2016 
gjordes en undersökning på ett 
antal olika fält som drabbats av 
kraftig frost. Studien visade att 
den kanske viktigaste parame-
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Risk för allvarlig 
frostskada vid 

skörd den 15 dec
Köpingebro 12-dec 14-dec 10% 0% 45% 21%

Karpalund 20-nov 03-dec 28% 10% 86% 48%

Jordberga 12-dec 20-dec 7% 0% 45% 17%

Örtofta 09-dec 14-dec 14% 7% 45% 38%

Hasslarp 07-dec 13-dec 17% 10% 48% 38%

Så mycket frost tål betorna. Tabell som visar när betorna som står kvar i marken tar skada vid olika temperaturer. Omarbetad efter Milford et al. 2002.

Så här stor är risken för frostskador i ditt odlingsområde. Medeldatum för mild och allvarlig frost samt sannolikhet för frostskador vid skörd den 15 
november och den 15 december i olika delar av vårt odlingsområde.
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tern (bortsett från temperatu-
ren) var nackhöjden (se figur 
på föregående sida). Men även 
andra parametrar, såsom blast-
mängd och sort påverkar. Figu-
ren nedan ger ändå en bra bild 
över de generella skillnaderna 
mellan odlingsområdena även 
om frågan kring frostskador i 
fält är mer komplex än så.  

Regn som stoppar
Den andra frågeställningen som 
vi har behandlat i denna arti-
kel är nederbörden eller indi-
rekt markfukten. Liksom frosten 
kan ju höga nederbördsmängder 
bromsa och försvåra upptag-
ningen. Även här har vi gjort en 
ansats kring att försöka förutspå 
sannolikheten genom att analy-
sera historiska väderdata. Frå-
gan kring när det blivit ”för vått” 
i marken för att ta upp betor är 
dock mer komplex och svårare 
att hantera än risken för frost. 

Upptagning under blöta förhållanden.

Så valde vi att göra
Det sätt vi angripit problemet 
på är följande: Vi har antagit 
att den årliga evapotranspira-
tionen (avdunstning från mark 
och växt) uppgår till 400 mm 
från betgrödan och att profi-
len på våren håller fältkapa-
citet. Därefter har vi gjort en 
vattenbudget för profilen med 
ingående regn och utgående 
evapotranspiration. Eftersom 
betor ofta har ett rotdjup på 
omkring två meter har vi en-

dast i enstaka extremfall dra-
git från dräneringsvatten vid 
kraftiga regn. Vi har sagt att 
upptagningsförhållandena är 
goda så länge regnet inte över-
stiger mer än 10 mm jämfört 
med vad profilen kan hålla. 
De dagar då marken innehål-
ler 11–50 mm mer än vad pro-
filen kan hålla har vi antagit 
att upptagningsförhållandena 
är något besvärliga. Och när 
marken innehåller 50 mm mer 
än profilen kan hålla bör upp-
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Betor som står högt tar större skada. Diagrammet visar hur stor del av betan som skadats av 
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Antal dagar med goda respektive besvärliga upptagningsförhållanden i olika delar av odlingsområdet. Gäller 1 oktober till 31 december

tagningsförhållandena vara 
mycket besvärliga. Sannolikt 
ger detta inte en helt korrekt 
bild men relativt sett mellan 
platserna borde slutsatserna 
bli någorlunda tillförlitliga. 
Perioden vi fokuserat på är 
från den förste oktober till den 
sista december.

Sammanställningen av ne-
derbördsdatan visar att områ-
det kring Hasslarp har minst 
antal dagar med goda upptag-
ningsbetingelser. Att det reg-
nar mer längs västkusten är 
kanske inte så förvånande men 
här får man i alla fall lite pro-
portioner på det hela. Gynn-
sammast upptagningsförhål-
landen har man som regel i 
Kristianstadsområdet. Här har 
man dubbelt så många dagar 
med goda upptagningsbetingel-
ser i oktober–december jämfört 
med Hasslarp, dessutom har 
man bara en tredjedel så många 
dagar med mycket besvärliga 
förhållanden. Självklart spelar 
jordarten en stor roll i detta. 
Här menar jag att man borde 
försöka ta upp betor på tyngre 
lerjordar under goda förhållan-
den medan det på lättare jor-
dar sannolikt går hyfsat bra att 
ta upp även under besvärliga 
förhållanden. Vissa sandjordar 

går säkert att skörda även un-
der mycket besvärliga förhål-
landen.   

Sammanfattningsvis
Ska man försöka sig på att sam-
manfatta detta så menar jag att 
områdena kring Jordberga (Sö-
derslätt) och Köpingebro (Ös-
terlen) har det mest förmånli-
ga klimatet för sen upptagning. 
Medeldatumet för när goda 
upptagningsbetingelser över-
går till mer besvärliga sådana 
ligger kring den 28 november. 
Fram till dess är dessutom ris-
ken för allvarliga frostskador 
mycket måttliga i detta områ-
de. Området kring Karpalund 
(Kristianstad) har goda beting-
elser gällande nederbörd, men 
har det tuffaste klimatet ur 
frostsynpunkt. Här är medel-
datum för potentiellt skadliga 
minusgrader redan den 20 no-
vember. Kring väderstationen 
i Örtofta är det i första hand 
nederbörden som brukar be-
gränsa. I området finns en hel 
del tunga jordar som är käns-
liga för höga regnmängder. Här 
känns den 15 november som ett 
bra riktmärke för när man bör 
ha betorna uppe, senare ökar 
även risken för frost. I området 
kring Hasslarp (nordväst) är 

det också nederbörden som be-
gränsar. Har man tunga jordar 
som är svåra att komma till bör 
man nog överväga att försöka 
ha betorna uppe redan i början 
av november för att inte ta allt 
för stora risker. Lättare jordar 
borde man kunna släppa några 
dagar till. 

Is i magen
I och med att åren skiljer sig 
åt så extremt mycket kan ju en 
strategi vara att ha lite is i ma-
gen gällande den sista delen 
av arealen (som man klarar ta 
upp inom ett dygn eller så). Ser 
man då att vädret håller på att 
slå om så har man tid att plocka 
upp det sista.   

Även om vi väljer att sätta 
punkt här är ämnet långt ifrån 
utrett. Flera aspekter, såsom 
lagringsförluster vid tidigare 
upptagning, renhet i förhållan-
de till upptagningstidpunkt och 
leverans samt kostnader för lag-
ring kvarstår att väga in. För-
hoppningsvis får vi anledning 
att återvända till ämnet i ett se-
nare nummer av Betodlaren. 

Antal dagar med 
goda förhållanden

Antal dagar med 
besvärliga förhål-

landen

Antal dagar med 
mycket besvärliga 

förhållanden

Medeldatum för 
hur länge det är 

goda förhållanden

Medeldatum för 
när det börjar bli 
besvärliga förhål-

landen

Medeldatum för 
när det börjar bli 

mycket besvärliga 
förhållanden

Köpingebro 58 17 17 27 november 3 december 13 december

Karpalund 68 10 14 6 december 12 december 17 december

Jordberga 60 14 18 29 november 4 december 13 december

Örtofta 44 14 34 14 november 19 november 27 november

Hasslarp 33 18 44 31 oktober 6 november 16 november

Joakim Ekelöf, 
NBR Nordic Beet Research


