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Den 3-4 november togs betor upp på Brinkagården i 

Svalöv med tre olika upptagare, Grimme, Holmer och 

Vervaet, alla av 2010 års modell. 

Foto: Robert Olsson 

Den närmaste veckan innan försöket hade det regnat  

runt 20 mm, varav 7 mm natten och morgonen innan 

försöket. Det var vått i fält, som syntes i vetefältet som 

gränsade till betfältet.  

Foto: Robert Olsson 

  
I fältet var bärigheten över lag god… 

Foto: Robert Olsson  

…men vändtegen blev fort uppkörd och det gick inte att 

lägga stukorna för korttidslagringen som planerat. 

Foto: Robert Olsson 

  
Betupptagarna körde efter varandra i ett modulsystem 

för att ta upp så lika betor som möjligt under likadana 

förhållanden. 

Foto: Robert Olsson 

Betorna för korttidslagringen tippades i en högtippande 

vagn som sedan tippade dessa i en stuka på vändtegen. 

Foto: Robert Olsson 
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Betorna för direktleveransen tippades direkt av 

upptagarna i lastbilarna för vidare transport till 

sockerbruket. 

Foto: Robert Olsson 

Betorna för den kontrollerade lagringen lades i 

plastbackar och bedömdes avseende rotspetsbrott, 

blastning, ytskador och sprickor. 

Foto: Robert Olsson 

  
Upptagningskvaliteten, rotspetsbrott, blastning, ytskador 

och sprickor, bedömdes på 400 betor per upptagare.  

Foto: Robert Olsson 

I fält gjordes spillundersökningar och det skiljde mellan 

maskiner och platser i fältet. 

Foto: Otto Nielsen 

  
Spill på en annan plats i fältet, betydligt mer än på förra 

bilden. 

Foto: Otto Nielsen 

Den 4 november togs betor upp för långtidslagringen. 

Vändtegen jämnades först till innan betorna tippades. 

Foto: Robert Olsson 
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Till detta försök användes inte följevagn utan betorna 

tippades i respektive stuka direkt av upptagarna. 

Foto: Robert Olsson 

Vändtegen blev uppkörd trots frånvaro av följevagnar. 

Foto: Robert Olsson 

  
Stukorna för långtidslagringen färdiga. Från höger, 

stukorna upptagna av Vervaet, Grimme, Holmer. 

Foto: Robert Olsson 

Den 8 november, fem dagar efter upptagningen 

levererades betorna för korttidslagringen, detta gjordes 

över rensverk. 

Foto: Rebecka Svensson 

  
För att undersöka hur mycket jord respektive bet-

material det fanns under rensverket fylldes spannar med 

avrenset… 

Foto: Rebecka Svensson 

… med hjälp av vatten sköljdes jorden bort och 

betmaterialet vägdes. 

Foto: Rebecka Svensson 
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Alla tre stukor för långtidslagringen täcktes på samma 

sätt, med halm och plast. Plasten förankrades med 

storbalar. 

Foto: Rebecka Svensson 

Under lagringstiden var det både kallt och snöigt. 

Foto: Rebecka Svensson 

  
Den 26 dec, 53 dagar efter upptagningen, täcktes 

stukorna av och de allra flesta betorna var av utmärkt 

kvalitet. 

Foto: Rebecka Svensson 

Det var bara några enstaka betor i toppen som var 

frostskadade. 

Foto: Rebecka Svensson 

  
54 dagar efter upptagning, den 27 december, lastades 

betorna över rensverk och levererades till sockerbruket 

utan några kvalitetsanmärkningar. 

Foto: Robert Olsson 

Prov plockades ut för hand i stukan löpande under 

lastningen för att undersöka om det fanns skillnader i 

betkvalitet på olika platser i stukorna. 

Foto: Robert Olsson 
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I varje stuka gjordes bedömning av 400 betor avseende 

mögel och groddar. 

Foto: Robert Olsson 

 


