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Mer betor till bruket – maskinval, leveranssätt, 
leveranstid 
Robert Olsson, robert.olsson@nbrf.nu 
Rebecka Svensson, rebecka.svensson@nbrf.nu 

Sammanfattning 
1. Tuffa betingelser, besvärlig lerjord, vått och dålig bärighet - men rätt många betor 2010 togs   

upp under liknande förhållanden. 

 Rätt ojämnt bestånd med varierande plantantal och betstorlek. 

 Skördenivå 58 ton/ha med 17,9 % sockerhalt. 

 Renheten 82 % - på 60 tons nivå innebär det avdrag med runt 2 000 kr/ha 2011. 
 
2. Lyckad långtidslagring på vändtegen. 

Sockermängden föll från 10,45 ton vid direktleverans till 10,06 ton/ha efter 55 dygns lagring. 
Innebar 3,8 % av inlagrad sockermängd eller 0,07 % per dygn, vilket är ett utmärkt resultat. 
Stukorna täcktes med halm + plast som hölls på plats av storbalar. 
Inget av de 20 proven per maskin fick någon kvalitetsanmärkning för frostskadat eller förstört bet- 
material. 

 
3. Betydande maskinskillnader i levererad sockermängd. 

Det skilde 7 % mellan bästa och sämsta maskin i sockerskörd/ha vid direktleverans och 6 % efter  
långtidslagring. 
Skillnaden i renhet mellan bästa och sämsta maskin blev 3,6 %-enheter vid direktleverans och 3,3  
vid långtidslagring. 
Högst sockermängd med högst renhet levererades från Vervaet vid direktleverans, tätt följd av  
Grimme. 
Vid långtidslagring levererades högst sockermängd med högst renhet efter skörd med Grimme,  
tätt följd av Vervaet. 

 
4. Uppmätta förluster förklarar inte hela skillnaden mellan maskinerna. 

Uppmätta förluster var genomgående på en låg nivå med hänsyn till förhållandena.   
Grimme gav mindre rotspetsbrott än Holmer och Vervaet, 1,5 cm mot 2,3 cm.  

Rotspetsbrotten innebar förlust av 0,8 till 1,7 ton betor/ha. 
Måltal 2 % eller 1 ton/ha. 

Ytspillet varierade mellan 0,7 till 1,2 ton betor/ha utan säkra skillnader mellan maskinerna. 
Ytspillet innebar en förlust av 0,8 till 1,2 ton/ha.   
Måltal 1 % eller 0,5 ton/ha. 

Betspill genom överblastning var i medeltal 50-60 kg betor/ha utan säkra skillnader mellan  
maskinerna. Siffran är mycket låg sett i ett internationellt sammanhang. 
Sammantaget visade alla de tre provade maskinerna att det gick att ta upp betor med låga förluster  
i form av ytspill eller förluster i betupptagaren.   

5. Flera oberoende observationer tyder på att en del betor inte passerat upp i plog eller  
oppelhjul. 
Vervaet bedöms vara den maskin som förlorat minst betmaterial på detta sätt. 
Holmer bedöms vara den maskin som förlorat mest betmaterial på detta sätt. 
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6.  Lyckad lagring med fördel Grimme 
Måltal för god lagring är 0,1 % förlorad sockermängd per dygn. 
Den minskade sockerhalten i stukorna innebar en sockerförlust på 0,09 % efter Grimme och 0,11   
efter Holmer och Vervaet. 

7.  Kontrollerad lagring bekräftar  
Vid kontrollerad lagring vid 8 grader blev sockerförlusten efter 66 dagar 0,05 % socker/dygn mot 0,07 % 
efter 28 dagar.  
Betor upptagna med Grimme gav den lägsta sockerförlusten (Rh*v*sh) med 0,04 % per dygn eller 2,5 % 
under lagringstiden. 
Betor upptagna med Holmer eller Vervaet låg på samma nivå, 0,06 % per dygn eller 4 % under  
lagringstiden.  

8. Det gick att ta upp betorna med små betskador och begränsade betförluster. 

9. Renheten blev låg. 

10. Vändtegarna blev mycket uppkörda med djupa spår.  

11. Traktor med följevagn gav bitvis besvärande spårbildning. 

Summary 
1. Tough conditions, difficult clay soil, wet and poor trafficability – but a lot of beet was harvested  
 in 2010 in similar conditions. 
 Rather uneven stand with varying plant numbers and beet sizes. 
 Yield level 58 ton/ha with 17.9% sugar content. 
 Cleanness 82% - at the 60 ton level this means a deduction of around SEK 2 000/ha in 2011. 
 
2. Successful long-term storage on headlands. 
 Sugar yield fell from 10.45 ton at direct delivery to 10.06 ton/ha after 55 days of storage. 
 This represents a loss of 3.8% of the total sugar quantity stored or 0.07% per day, which is an excellent result. 
 The clamps were covered with straw + plastic, which were held in place by big bales.   
 None of the 20 samples per machine received a quality deduction for frost-damaged or destroyed beet 
 material. 
 
3. Considerable differences between harvesters in total sugar quantity delivered. 
 There was a difference of 7% between the best and worst harvesters in terms of sugar yield/ha on direct  
 delivery and 6% after long-term storage. 
 The different in cleanness between the best and worst harvesters was 3.6%-units on direct delivery and  
 3.3%-units after long-term storage. 
 The highest sugar quantity with the highest cleanness was obtained with Vervaet and direct delivery, closely  
 followed by Grimme. 
 With long-term storage, the highest sugar quantity with the highest cleanness was obtained after harvesting  
 by Grimme, closely followed by Vervaet. 
 
4. Measured losses do not explain the entire difference between harvesters. 
  Measured losses were consistently low in relation to the conditions.   
 Grimme gave less taproot breakage than Holmer and Vervaet, 1.5 cm compared with 2.3 cm.  
  Taproot breakage caused losses of 0.8 to 1.7 ton beet/ha. 
  Target figure 2% or 1 ton/ha. 
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 Surface losses varied between 0.7 and 1.2 ton beet/ha, with no significant differences between harvesters. 
  Surface losses caused beet losses of 0.8 to 1.2 ton/ha.   
  Target figure 1% or 0.5 ton/ha. 
 Beet losses due to over topping were on average 50-60 kg beet/ha, with no significant differences between  
 harvesters. This figure is very low in an international context. 
 Overall, with all three harvesters tested it was possible to lift beet with low losses in the form of surface losses 
 or losses in the beet harvester.   
     
5. A number of independent observations indicate that some beets are not lifted by the share or   
 open wheel. 
 Vervaet was estimated to be the harvester that lost least beet material in this way. 
 Holmer was estimated to be the harvester that lost most beet material in this way. 

 
6.  Successful storage most likely with Grimme 
 Target figure for good storage is 0.1% loss of sugar quantity per day. 
 The decrease in sugar quantity in the clamps represented a sugar loss of 0.09% after Grimme and 0.11%   
 after Holmer and Vervaet. 
  
7.  Confirmation in controlled storage        
 In controlled storage at 8 degrees, the sugar losses after 66 days were 0.05% sugar/day compared with  
 0.07% after 28 days.         
 Beet lifted with Grimme gave the lowest sugar losses (Rh*v*sh), 0.04% per day or 2.5% during the 
 storage period. 
 Beet lifted with Holmer or Vervaet gave the same low level of losses, 0.06% per day or 4% during  
 the storage period.  
           
8. It proved possible to lift the beet with minor beet damage and limited beet losses.   
           

9. Cleanness was low, close to unacceptable.   
           
10. The headlands became very heavily tracked.      
           
11. Tractor and trailer caused sporadic severe tracking.       
 

Inledning 
Inför skörd och lagring ligger all möda och ansträngning under betåret och tidigare 
odlingsår samlad i den växande grödan och dess sockerskörd. Tyvärr förloras alltför 
mycket hos alltför många under den avslutande skörden och lagringen. Med ett delvis 
nytt koncept var syftet med NBR:s betupptagartest under hösten 2010 att påvisa sam-
bandet och betydelsen av maskinval, leveranssätt och leveranstid för att få mer betor 
med mer socker till bruket.  
För att göra det möjligt att leverera mer betmaterial med bibehållen sockerhalt, oavsett 
om det gäller direktleverans, kort- eller långtidslagring, krävs en skonsam betupptag-
ning med bibehållen hög renhet.  
De tre tillverkare med flest sålda maskiner i Sverige; Grimme, Holmer och Vervaet 
medverkade i testen. 
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Material och metoder 

Plats och försöksdata 
Försöket utfördes den 3–4 november 2010 på Brinkagården i Svalöv, som drivs av 
Trollenäs Slättäng AB. Lerhalten på fältet varierade mellan 20 och 21 procent. 
Meningen var att undersöka vad de olika maskinerna kunde prestera under något tuffare 
förhållanden. I försöket deltog tre sexradiga betupptagare från de, i Sverige, mest sålda 
märkena. Alla tre maskiner var av 2010 års modell och med den senaste tekniken från 
respektive tillverkare. Betorna levereras enligt tre koncept: 

1. Direkt på bil (direktleverans) 

2. Över rensverk från stuka 4–7 dygn efter upptagning (korttidslagring) 

3. Över rensverk från stuka 50 dagar efter upptagning (långtidslagring). 

Utöver detta togs prover ut för lagring under kontrollerade former. 

Den 3 november togs betorna upp för direktleveransen och korttidslagringen. Samtidigt 
plockades betor ut till den kontrollerade lagringen från korttidsstukan. Dagen efter, den 
4 november, fortsatte försöket med upptagning av betorna för långtidslagringen. 

Väder 
Den närmaste veckan innan försöket kom det i storleksordningen 20 mm regn, varav sju 
mm kvällen och natten innan. Morgonen den 3 november, första dagen av försöket, bjöd 
på hällregn. Temperaturen låg på åtta grader. 

Efter allt regn var det relativt lerigt och besvärliga förhållanden för betupptagning. 
Vändtegarna blev uppkörda, vilket resulterade i att det inte gick att lägga stukorna för 
korttidslagringen som planerat. I fält gick det, efter omständigheterna, bra att köra utom 
på ett fåtal ställen där maskinerna sjönk igenom ytan men det var tuffa förhållanden för 
upptagarna. Den 4 november när betorna för långtidslagringen togs upp var förhållan-
dena något bättre då det inte kommit mer regn utan det hade istället torkat upp lite. 

Ett par dagar efter upptagningen sjönk temperaturen ett par grader och den 23 november 
gick den ner under minusstrecket där den sedan höll sig hela lagringstiden. 
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Tabell 1. Sammanställning av undersökningar och provtagning 
Variabel 1. Direktleverans 2. Korttidslagring 

och rensverk 
3. Långtidslagring 
och rensverk 

Invikt i lager - Antas samma som för 
direktleverans 
 

Nej 

Utvikt från lager Bruket Bruket Bruket 
 

Sockerhalt, renhet, blåtal in  Odlarprovtagning1 Antas samma som för 
direktleverans 

Uttas vid inlagring 
på rasbranten2 

 

Sockerhalt, renhet, blåtal ut Odlarprovtagning1 Odlarprovtagning1 Odlarprovtagning1 
   Uttas vid leverans 

på rasbranten2 

 
Rotspetsbrott, sprickor, 
blastning 

Representeras av värde 
från korttidslagring  

Uttas vid inlagring på 
rasbranten3 

Uttas vid inlagring 
på rasbranten3 

 
Rensverksförluster - Vägning4 Vägning4 

 
Ytspill  Vägning5 Vägning5 

 
Kontrollerad lagring  Uttas vid inlagring på 

rasbranten6  
Uttas vid inlagring 
på rasbranten6 

 
Praktiska observationer  1–2 personer följer maskinerna under hela upptagningstiden. Noterar 

hastighet, ev. problem, kommentarer från förarna m.m. 
 

Temperatur i stukorna - - Templogger7 

   
Betkvalitet efter lagring - - Groddar, mögel8 

1 Fyra prov per bil och släp totat runt 20 prov 
2 24 prov per stuka fylls till 80% med 30 – 40 betor per låda  från  tre platser ”botten”, två platser ”mitten” och en plats 

”toppen” 
3 Tio delprov om 40 betor tas ut längs stukan. Bedöms 400 betor enligt IIRB standard 
4 Prov om 10 spannar tas ut för varje stuka. Viktandelen beta/orenheter bestäms. Allt material under renslastaren vägs 

för varje stuka. Står rensverket inte på hårdjord mark måste det läggas ut presenning eller liknande.    
5 Vägning av hela betor över 4 cm diameter på 6 ytor om 20 m x upptagningsbredden per maskin jämnt fördelade över 

hela upptagningsplatsen 
6 16 provlådor/stuka fylls till 80 % med 30–40 betor per låda. Tas ut längs hela stukans längd på rasbranten men alla i 

mitten. I led 2 tas även ut sex lådor för omgående analys i Agri provtvätt. Lagring i 30 resp. 60 dygn vid +8°C. I de sex 
lådorna per upptagare för lagring 60 dygn bedöms rotspetsbrott, ytskador, sprickor och blastning. Övrig metodik: se 
delprojekt 1.     

7 Tre mätpunkter längs stukans mitt dels 50 cm ovan mark, dels 50 cm från toppen. Två mätpunkter på vardera 
långsidan halvvägs upp på stukan, en meter in i stukan, dito i yttersta betlagret. Totalt 14 givare per stuka under hela 
lagringstiden. 

8 Tio delprov om 40 betor tas ut längs stukan vid brytning. Bedömning av totalt 400 betor för antal groddar, groddlängd, 
% mögel på nacke, rotspets och mantel.  

Betor 

Tabell 2. Betvikt, nackhöjd och grenighet 

 
 

Vægt Højde Forgreninger Højde, 1 kg roe Højde, 2 kg roe r2
mm g mm skala 1-9 mm mm

1A 761 41 6,5 48 77 0,31
1B 790 45 7,0 50 74 0,25
2A 933 37 6,3 38 59 0,45
2B 856 45 6,4 49 71 0,37
3A 1038 38 6,4 38 56 0,24
3B 896 40 7,2 44 80 0,38
4A 878 41 6,6 44 80 0,29
4B 1013 47 6,8 47 81 0,4648

Regression højde x vægt (n=30)Roelegeme (n=30)Højdemåler 
(n=50)Område

66

57

57
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Typiska betor från fältet. 
 
 
Höjdmätning (nackens höjd över markytan) och insamling av betor för undersökning av 
betvikt och rotform (grenighet) gjordes från fyra områden i fältet.   
 
Höjdmätningen gjordes på 50 betor från vart område fördelat på ett antal mätsträckor. 
Betundersökningen gjordes på 2 x 30 enkelbetor. De 30 betorna samlades in från sex 
olika rader innanför 50 m längd (inte direkt intill sprutspår) 
 
Det fanns många små betor och en stor spridning i storlek. Betorna satt relativt högt. En 
1 kg beta hade 40–50 mm rot ovanför markytan. Betorna var mindre i område 1 än i 
övriga områden. 
 
Korrelationen mellan storlek och höjd är omkring 0,3 (r2), vilket inte är onormalt för 
denna typ av undersökningar. I de flesta positioner är det dock en mycket stor variation i 
nackhöjd, bl.a. som en effekt av den stora spännvidden i storlek. Vidare fanns en del 
betor som satt markant högre än övriga.  
 
Med så stor variation mellan enskilda kändes 30 betor som i minska laget för säkra 
uttalanden om skillnader. 
 

Upptagen areal 
För att ta upp ”samma” betor under samma förhållanden körde maskinerna efter 
varandra på samma moduler. Direktleverans och korttidslagring togs upp samtidigt. 
Varannan tank tippades direkt i lastbil och varannan via följevagn till stuka. Betorna för 
långtidslagringen tippades direkt i stuka av respektive upptagare. 
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Hastighet 
Förarna fick anpassa hastigheten till vad de ansåg lämpligt. Under dagarna i fält fanns 
observatörer som dels var uppe i maskinerna vid ett antal tillfällen och noterade 
hastigheten, dels klockades maskinerna på ett par sträckor. Hastigheten för alla 
maskiner låg runt 4 km/h. 

Direktleverans 
När betupptagarna kom till ände tippades hela tankens innehåll i lastbilen som väntade 
på vägen. Tre tankar från varje betupptagare tippades i varje lastbilsekipage och varje 
betupptagare tömde tanken 15 gånger i lastbilarna, vilket gjorde att varje upptagare hade 
fem lastbilar som körde betorna till sockerbruket.  

På varje lastbilsekipage togs fyra prover för analys (renhet, socker-, kalium- och 
natriumhalt samt total vikt) på sockerbruket, två i bilen och två i släpen, vilket 
motsvarar en provtagningsfrekvens på 200 %. Provtagningen skedde med ordinarie 
cocksedge-provtagning. 

Bedömning av upptagningskvalitet 
Till grund för bedömning av upptagningskvaliteten för direktleveransen ligger 
bedömningarna från betorna som tippades i stukan för korttidslagring. Dessa gjordes på 
följande sätt: 
Från stukan plockades 400 slumpvis utvalda betor ut för bedömning. Dessa betor 
plockades löpande under hela inlagringen. På varje beta bedömdes blastningen enligt 
nedanstående klasser: 
 
Klass 1: Oblastad 
Klass 2: Otillräckligt blastad, bladanlag och små bladskaft kvar 
Klass 3: Perfekt blastad 
Klass 4: För djupt blastad 
Klass 5: Snett blastad 
 
Betorna i klass 4 enligt ovanstående blastningsbedömning antogs vara 1 cm för mycket 
blastade och det beräknades ge en skördeförlust på 8 procent.  

På de 400 betorna gjordes också en bedömning av genomsnittsdiametern på 
rotspetsbrottet enligt följande klasser: 
 
Klass 1: 0–2 cm 
Klass 2: 2–4 cm 
Klass 3: 4–6 cm 
Klass 4: 6–8 cm 
Klass 5: > 8 cm 
 
Viktfördelning vid olika rotspetsbrott och plantbestånd bestämdes i en speciell SBU-
undersökning från 2005. För använda värden, se bilaga 2.  

På samma 400 betor bedömdes även om de hade sprickor eller inte. Mantelskador på 
betorna bedömdes också. På varje beta bedömdes hur många cm² utav mantelytan som 
var skadad. 
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Spillundersökningar i fält 
Spillundersökning i fält gjordes vid varje upptagningstillfälle. Det totala spillet 
bedömdes i form av ytspill, avbrutna spetsar samt för hård nackning.  

På 20 m långa sträckor i fält, av hela maskinens bredd, samlades hela betor, som var 
större än 45 mm i nacken, samt stora betbitar ihop och vägdes. Ytspillet i kg per hektar 
räknades därefter fram. Detta gjordes på fem platser i fältet per upptagningstillfälle. 

Korttidslagring 
Då det var för blött på vändtegen gick inte stukorna att lägga som planerat och därför 
kunde inte den här delen av försöket utföras som planerat. Betorna från alla upptagare 
tippades av följevagnar i en och samma stuka. 

Leverans och uttag av prov efter rensverket 
Den 8 november, fem dagar efter upptagningen, levererades betorna till sockerbruket. 
Betorna lastades över transportgruppens ordinarie rensverk, ett GEBO-verk. Den totala 
vikten under rensverket uppskattades med hjälp av lastmaskinsföraren. För att under-
söka hur stor andel jord respektive betmaterial det fanns under rensverket fylldes 20 
plastspannar löpande under hela lastningen. Totalvikten för dessa spannar bestämdes, 
materialet tvättades för att skilja ut betmaterialet och därefter vägdes detta för sig. 

Långtidslagring 
Dagen efter att betorna för direktleveransen och korttidslagringen hade tagits upp var 
det dags att ta upp de som skulle långtidslagras. Avsedd yta jämnades först till med 
hjullastare. Därefter tömde varje upptagare tanken direkt i stuka så skonsamt som 
möjligt. Ingen spårbildning förekom alltså under stukan. I samband med inlagringen 
fylldes 24 lådor med 30 betor som därefter skickades till Agri Provtvätt för analys av 
renhet, socker-, kalium- och natriumhalt samt blåtal. Syftet med detta var att ta reda på 
hur materialet såg ut vid inlagring och sedan kunna jämföra med hur materialet såg ut 
efter lagringen. 

Bedömning av upptagningskvalitet 
I samband med inlagringen plockades 400 betor ut löpande för bedömning av blastning, 
rotspetsbrott, sprickor och ytskador. Detta gjordes på samma sätt som beskrivits för 
direktleveransen. 

Spillundersökningar i fält 
Spillundersökningar i fält utfördes på samma sätt som beskrivits för direktleveransen. 

Temperaturmätning 
När alla betorna var upptagna och stukorna färdiga monterades det in en temperatur-
logger för kontinuerlig övervakning av temperaturen i stukorna. Temperaturen mättes 
och lagrades en gång i timmen under hela lagringsperioden och loggern tankades 
löpande av till en dator. Tio givare placerades på ett sådant sätt att alla delar av stukorna 
kunde övervakas; tre mätpunkter längsmed stukans mitt, dels 50 cm ovan mark, dels 50 
cm från toppen, två mätpunkter på vardera långsida, halvvägs upp på stukan och en 
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meter in (Figur 2). För att övervaka ytlagret av betorna p
stukan på vardera sidan och en meter upp i stukan.

Figur 2. Stukan delades upp i fyra lika stora delar för att få ett medelvärde av temperaturen för 
hela stukan. 

Väderdata samlades in från två klimatloggrar som var ut
stukorna och som mätte temperaturen en gång i timmen.

Antalet daggrader räknades ut genom att medeltemperaturerna för alla dagar med 
temperaturer över noll grader summerades. 

Täckning 
Åtgärder som gjordes under lagringen visas i t
sätt. 
Tabell 2: Aktiviteter under lagringstiden

Avtäckning 
Dagen innan leverans täcktes stukorna av. Eftersom nät hade legat närmast betorna blev 
stukorna i princip helt fria från halmrester efter att täckningen 
en lastare. Temperaturloggrarna m
Agricenter var ute och bedömde alla betor som leveransgilla.

Kvalitetsbedömning 
I samband med leverans av betorna
stuka. På dessa betor bedömdes antal groddar och 
procent mögelangripen yta av nacke, rotspets och mantel. 

Datum Antal dagar efter Åtgärd
upptagning

5 nov 1 Täckning med halm, ungefär 
21 nov 17 Täckningen kompletterades med mer halm
22 nov 18 Sidorna täcktes med plast
24 nov 20 Toppen täcktes med plast
30 nov 26 Kontroll av temperatur, runt 4 grader
6 dec 32 Kontroll av temperaturen, 4-8 grader
22 dec 48 Kontroll av temp, -18 ute och det gick inte få kontakt med givarna
27 dec 53 Avtäckning. Några enstaka betor från toppen på vardera stuka kastades bort
27 dec 53 Men mer jord i Vervaetstukan
27 dec 53 värmehärdar som var mindre bra
28 dec 54 Leverans
29 dec 55 Analys av alla inkörda prov
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För att övervaka ytlagret av betorna placerades två givare en beta in i 
och en meter upp i stukan.    

 
Figur 2. Stukan delades upp i fyra lika stora delar för att få ett medelvärde av temperaturen för 

Väderdata samlades in från två klimatloggrar som var utplacerade i närheten av 
e temperaturen en gång i timmen. 

Antalet daggrader räknades ut genom att medeltemperaturerna för alla dagar med 
summerades.  

jordes under lagringen visas i tabell 2. Alla tre stukor sköttes på samma 

Aktiviteter under lagringstiden 

Dagen innan leverans täcktes stukorna av. Eftersom nät hade legat närmast betorna blev 
stukorna i princip helt fria från halmrester efter att täckningen dragits av med hjälp av 

. Temperaturloggrarna monterades ned efter avtäckning. Betkonsulent från 
Agricenter var ute och bedömde alla betor som leveransgilla. 

I samband med leverans av betorna plockades representativa prover ut om 400 betor per 
På dessa betor bedömdes antal groddar och groddarnas genomsnittliga längd samt

procent mögelangripen yta av nacke, rotspets och mantel.  

ungefär 30 cm
Täckningen kompletterades med mer halm, totalt cirka 50 cm
Sidorna täcktes med plast, endast halm i toppen. Plasten rullades ut längsmed sidorna och förankrades med 
Toppen täcktes med plast
Kontroll av temperatur, runt 4 grader
Kontroll av temperaturen, 4-8 grader

ute och det gick inte få kontakt med givarna
Några enstaka betor från toppen på vardera stuka kastades bort, de som var dåliga. Överlag såg allt bra ut

Men mer jord i Vervaetstukan, eller fler och större jordklumpar. På ett par ställen i alla stukor kunde man se att det var 
värmehärdar som var mindre bra.

Analys av alla inkörda prov.
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Leverans 
Betorna levererades den 27 december efter 54 dagar lagring. Vid leverans lastades 
betorna av en lastmaskin med betgrep över ett rensverk, ett GEBO-verk. Leverans av 
alla tre stukorna skedde samma dag.  

På varje lastbilsekipage togs fyra prover för analys (renhet, socker-, kalium- och 
natriumhalt samt totalvikt) på sockerbruket, två i bilen och två i släpen, vilket motsvarar 
en provtagningsfrekvens på 200 %. Provtagningen skedde med ordinarie cocksedge-
provtagning. 

Den totala vikten under rensverket uppskattades med hjälp av lastmaskinsföraren. För 
att undersöka hur stor andel jord respektive betmaterial det fanns under rensverket 
fylldes tio plastspannar löpande under hela lastningen av varje stuka. Totalvikten för 
dessa spannar bestämdes, materialet tvättades för att skilja ut betmaterialet och därefter 
vägdes detta för sig. 
Under tiden som stukorna lastades togs det löpande ut prover som sedan skickades till 
Agri Provtvätt för analys av brutto- och nettovikt, sockerhalt, blåtal samt K+Na. I varje 
stuka togs det ut totalt 24 provlådor, där varje låda fylldes med 30 betor. Dessa togs från 
tre platser i botten, två platser i mitten och en plats i toppen. Proverna som togs ur vid 
inlagringen och skickades direkt till analys jämfördes med dessa för att se vad som hänt 
i stukan samt om det fanns någon skillnad mellan betorna på olika platser i stukan. 

Kontrollerad lagring 

Korttidsstukan 
Från korttidsstukan togs prover till den kontrollerade lagringen ut löpande under tiden 
som följevagnarna tippade lassen i stukan. Totalt togs 22 lådor ut från varje upptagare 
och varje låda fylldes med 30 betor. Sex lådor per upptagare skickades direkt till Agri 
Provtvätt, medan resterande 16 lådor per upptagare kördes till ett lager. Där vägdes de 
och staplades på pallar tre lager högt, med en pall mellan varje lager för att säkerställa 
samma temperatur och luftfuktighet i samtliga lådor. Betorna lagrades i en lokal med 
styrd temperatur och luftfuktighet. Åtta av proven skulle lagras i 30 dygn medan reste-
rande åtta skulle lagras i totalt 60 dygn. På de betor som skulle lagras i 60 dygn gjordes 
en bedömning av upptagningskvalitet enligt samma skalor som de för direktleverans. 

Efter 28 dagar skickades åtta av proverna iväg för analys och efter 66 dagar skickades 
de kvarvarande åtta proverna iväg. Proverna analyserades avseende brutto- och netto-
vikt, sockerhalt, blåtal samt K+Na, besiktning av proverna i provtvätten skedde enligt 
samma metodik som för odlarprov. På de prover som lagrats i 66 dygn gjordes även en 
bedömning på sockerbruket avseende procent mögeltäckt yta av hela provet samt be-
dömning av groddar enligt följande femgradiga skala: 

Klass 1: Inga groddar 
Klass 2: Fåtal och små groddar 
Klass 3: Flera groddar, ett par cm 
Klass 4: Många under 10 cm 
Klass 5: Många, fler än 10 cm 
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Långtidsstukan 
För den kontrollerade lagringen togs prover ut även från stukorna som skulle 
långtidslagras. I samband med att upptagarna tömde sina tankar i respektive stuka 
plockades prover ut. Allt gjordes på samma sätt för korttidsstukan. 

Statistiska beräkningar 
Skillnader mellan behandlingar analyserades med variansanalys, Proc GLM i SAS, SAS 
institute Inc. Parvisa jämförelser gjordes med Fisher's protected LSD. 

Resultat och diskussion 
Se rapportbilaga och bildbilaga. 

Tackord 
Ett stort tack Anders Malmström, med personal, på Trollenäs Slättäng AB för ett gott 
samarbete, vänligt bemötande och för väl utförda arbetsuppgifter. 

Representanterna från de tre återförsäljarna i Sverige av Grimme, Holmer och Vervaet, 
med förare och servicemannar: stort tack för väl utfört test och gott samarbete. 

Tack till alla inblandande från Nordic Sugar: Mats Kilany, Anders Rydén, Ola 
Cristiansson och Thomas Nordström som hjälpt till med förberedelser, fältarbetet, 
bedömning av stukorna innan leverans och under leveransdagen. 

Tack till Anders Lindkvist och Bo Danielsson, från Betodlarna, för hjälp med de 
praktiska bedömningarna av maskinerna i arbete. 

Sist men inte minst tack till alla som hjälpte till under fältarbetet och som kämpade på i 
fält trots regn och lera. 
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