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Upptagning med en 6-radig Grimme Maxtron den 17 
november. 
Foto: Robert Olsson 

Betorna tippades i stukan med en högtippande vagn. 
Foto: Robert Olsson 

 

En del av betorna tippandes direkt i stukan av 
upptagaren. 
Foto: Robert Olsson  

Jämnades till med en ”betfjös”. 
Foto: Robert Olsson 
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Hälften av balarna ställdes på pall för att göra det 
möjligt att lufta stukan från botten. 
Foto: Robert Olsson 

Resten av balarna ställdes direkt på marken. 
Foto: Robert Olsson 

Upptagningskvaliteten, rotspetsbrott, blastning, ytskador 
och sprickor bedömdes.  
Foto: Robert Olsson 

Betorna som lagrades in var skonsamt upptagna och utan 
stora skador. 
Foto: Robert Olsson 

Temperaturgivare som loggade värden en gång var 15:e 
minut placerades på olika platser i stukan. 
Foto: Robert Olsson 

Dagen efter inlagringen hade det kommit lite snö. 
Foto: Robert Olsson 
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Tvärs över 1/3 av stukan lades TopTex-duk… 
Foto: Robert Olsson 

... och därefter plast. Plasten lades över hela stukan. 
Foto: Robert Olsson 

Hela stukan täckt. Småbalarna med halm användes för 
att täta vid pallarna. 
Foto: Robert Olsson 

Stukan från andra sidan den 23 november. 
Foto: Rebecka Svensson 

Problem med blåsande plast den 23 november. 
Foto: Rebecka Svensson 

För att plasten skulle bli på plats och för att tempera-
turen började sjunka täcktes stukan med 40–50 cm lös 
halm. 24 november. 
Foto: Rebecka Svensson 
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Den halmtäckta stukan i sin helhet. 
Foto: Rebecka Svensson 

16 december, stukan halm- och snötäckt. 
Foto: Rebecka Svensson 

Stukan öppnad en meter i toppen. Halm- och plastvallar 
vid sidan om öppningen. Det öppnades för att tempera-
turen i stukan steg. 
Foto: Rebecka Svensson 

Betorna i toppen var av mindre god kvalitet. 
Foto: Rebecka Svensson 

Västra och norra sidan av stukan den 3 december. 
Foto: Rebecka Svensson 

Västra och södra sidan av stukan den 3 december. 
Foto: Rebecka Svensson 
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Östra och södra sidan av stukan den 3 december. 
Foto: Rebecka Svensson 

Småbalar undanflyttade och plasten uppvikt för att häva 
temperaturstigningen i stukan. 3 december. 
Foto: Rebecka Svensson 

Snötäckt stuka den 22 december, östra och södra sidan. 
Foto: Rebecka Svensson 

Stukan i sin helhet den 3 januari. 
Foto: Rebecka Svensson 
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Täckt toppen den 3 januari. 
Foto: Rebecka Svensson 

Avtäckt toppen den 3 januari. 
Foto: Robert Olsson 

Mögliga betor direkt under plasten. 
Foto: Rebecka Svensson 

Dåliga ytbetor. 
Foto: Robert Olsson 
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Betor med groddar under TopTex. 
Foto: Robert Olsson 

Betor i ytan. 
Foto: Robert Olsson 

Prover plockades ut i ytan innan lastning av stukan… 
Foto: Robert Olsson 

… medan prover inne i stukan plockades ut löpande 
under lastning. 
Foto: Robert Olsson 
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Bedömning av groddar och mögel skedde löpande under 
lastning. 
Foto: Robert Olsson 

Groddar fanns främst under TopTex.  
Foto: Robert Olsson 

Lastning av betorna över rensverk och leverans till 
Örtofta den 3 januari. 
Foto: Robert Olsson 

 


