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Strategier för sort och platsval, upptagning och 
lagring vid sen leverans av sockerbetor 2007–2009 

Betsortens betydelse för lagringsdugligheten  
Robert Olsson, Åsa Olsson & Rebecka Svensson 

Sammanfattning 
Olika sorters lagringsduglighet undersöktes under kontrollerade betingelser i ett 
försök årligen åren 2007–2009. Totalt undersöktes 35 sorter, varav 20 under minst 
två år.  

Betorna odlades på Ädelholm utanför Lund på samma sätt som fältet i övrigt och 
skördades med maskin i slutet av oktober.  

Lagringen gjordes i nätsäck eller låda i prov om ca 30 betor per prov i sex upp-
repningar. Proven förvarades vid temperaturer mellan noll och 12°C. Medeltem-
peraturen var 2007 5°C, 2008 7°C och 2009 10°C. Lagringstiden var 70–75 dygn. 

Upptagningskvalitet i form av rotspetsbrott, ytskador och sprickor bestämdes. 
Efter lagring bedömdes förekomst av groddar, mögel på betan och rötskador i 
betan. 

Signifikanta skillnader i lagringsförlust uppmättes årligen mellan sorterna. 
Sockerförlusten, uttryckt som procent förlorat socker per dygn av inlagrad mängd 
var i medeltal:  

0,10 % med variationen 0,07–0,19 % för 15 sorter 2007 
0,10 % med variationen 0,05–0,15 % för 19 sorter 2008 
0,16 % med variationen 0,09–0,34 % för 21 sorter 2009. 

Gruppindelningen av provade sorter visar att sortens inbördes placering var stabil 
under de tre provningsåren. Två sorter – Rasta och Theresa – var med alla tre 
åren. 16 sorter provades under två år. Sålunda ligger sorten Rasta, som provats 
under alla tre åren, i gruppen med högst sockerförlust (-). På samma sätt ligger 
Theresa KWS genomgående i gruppen normal över medel (0+). Bland sorterna 
som provats två år finns ingen sort som ena året placerade sig i gruppen plus (+) 
och andra året i gruppen minus (-). Endast i ett fall av 38 möjliga har en sort gått 
från klart över (+) till under medel (0-). 

Sammantaget stöder undersökningen hypotesen att rangordningen mellan sorterna 
är relativt konstant över åren. Undantaget visar samtidigt på riskerna med att dra 
alltför långgående slutsatser från ett försök eller ett enskilt år. Förslagsvis bör 
samstämmiga resultat finnas från minst två år innan en sort ges omdöme 
plus eller minus för beräknade lagringsförluster. Vidare bör sorterna odlas 
på minst två platser årligen.  
Under 2009 mättes lagringsförlusten för fyra sorter efter 34, 73, 106 respektive 
134 dagars lagring. Temperaturen hölls konstant runt 10°C hela lagringstiden 
vilket innebar att proven utsattes för omkring 340, 730, 1 060 respektive 1 340 
ackumulerade daggrader. 
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Samtliga fyra sorter höll leveransgill kvalitet efter 73 dygns lagring. 

Efter 106 dygn lagring klassades samliga sex prover av sorterna minus och Nexus 
som förstörda (sjuor i provtvätten). De båda andra sorterna – plus och Julietta –
gav fortsatt enbart godkända prov. 

Efter 134 dygns lagring var det endast sorten plus som gav godkända sockerhalts-
analyser. 

Sammanfattningsvis uppvisade samtliga fyra provade sorter samma utvecklings-
förlopp med ökad förlust per dag allteftersom lagringstiden ökade men hastig-
heten i utvecklingsförloppet varierade stort mellan sorterna       

Undersökningen visade genomgående signifikanta sortskillnader för variblerna 
rotspetsbrott, mögel på rotspetsbrott, mantel eller nacke och andel betor med 
groddar. 

Beträffande rötor fanns signifikanta sortskillnader endast 2009. 

För variabeln antal groddar per beta erhölls signifikanta sortskillnader 2008 och 
2009, medan variabeln groddlängd per beta endast gav signifikanta skillnader 
mellan sorter år 2009. 

Signifikanta samband med sockerförlusten kunde påvisas, under ett eller flera år, 
för variablerna rotspetsbrott, procent betor med groddar, antal groddar per beta, 
groddlängd per beta, procent mögelangripen yta på rotspets, mantel eller nacke. 
Vidare för angrepp av röta i rotspets, mantel eller nacke.  

Sambandet med förekomst av grodda betor var negativt, dvs. fler grodda betor gav 
lägre sockerförlust. Förklaringen ligger i att fler och längre groddar utvecklas i 
frisk beta än i en mögel- och rötangripen beta. 

Inga signifikanta samband fanns med variablerna ytskador och procent betor med 
sprickor. 

Det starkaste sambandet med sockerförlusten sett över alla tre åren gav procent 
mögelangripen yta med upp till 70 % förklaringsgrad. Förekomst av röta gav lika 
högt samband 2009, då sorterna pressades hårdare än tidigare år. 

Variationen i sockerförlust per dygn mellan sorterna kunde till 91–92 % förklaras 
av varierande minskning av sockerhalten. Sambandet var stabilt över de tre åren.  

Om syftet enbart är att rangordna sorterna utan krav på en absolut bestäm-
ning av förlustnivån skulle man komma ganska långt med att enbart mäta 
skillnaden i sockerhalt före och efter lagring. Detta under de förutsättningar 
som gällt under denna undersökning.  
Vid intäktsnivån 20 000 kr per hektar och förlustnivån 0,15 % per dag skulle 
sockerförlusten vid 60 dagars lagring ”kosta” 1 800 kr per hektar. En skill-
nad i sockerförlust på 0,05 procentenheter per dygn mellan två sorter 
betyder i detta exempel 600 kr per hektar eller 3 %. 
I den allmänna sortprovningen är en skillnad i skörd på 3 % ofta avgörande 
för marknadsframgången. Enligt detta resonemang skulle skillnader i lag-
ringsförlust på nivån 0,05 % per dygn eller mer få stor betydelse för sortvalet 
vid längre lagring. 
Detta projekt har finansierats med medel från SLF. 


