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FÖRORD 

Innehåll 

I en framtid med mer varierande och extremt klimat och med minskad tillgång till växtskyddsmedel 

behövs odlingssystem där vatten och näring användas mer resurseffektivt och där växtskadegörare till 

ännu högre grad kan förebyggas. Samtidigt vill vi bibehålla och helst höja bördigheten på våra jordar 

och också ha en fortsatt hög livsmedelssäkerhet. 

Odling på bäddplast kan vara ett sätt att möta en del av dessa utmaningar. Men samtidigt som plaster 

har stor funktionell betydelse i vår vardag är frågan högaktuell både kring mikroplaster i naturen och 

plasternas fossila ursprung ur ett hållbarhets– och klimatperspektiv.  

Alternativ i form av olika typer av nedbrytbara plaster börjar nu ta plats på marknaden, så även i 

jordbruket.  

I rapporten tar vi upp för och nackdelar med odlingssystemet, jämförelser mellan dagens beständiga 

och nedbrytbara plaster för täckodling. Vi redovisar även erfarenheter från 2018 års demoodlingar 

med olika typer av plaster och även åtgärder för att hantera ogräset mellan bäddarna. 
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ODLING PÅ BÄDDPLAST 

Oavsett material så finns det ett par grundläggande saker att tänka på vid utläggningen. Det är viktigt 

att plasten ligger tajt och får bra kontakt med jorden så att värmen kan transporteras ner i 

jordprofilen. Det förutsätter att jorden är homogen utan för mycket sten, ler och färskt organiskt 

material. Jorden bör också vara lagom fuktig vid bäddläggningen för att bädden ska hålla sin form. 

Fördelar 

• Förlängd säsong 

Svart plast ger ”växthuseffekt” med snabbare uppvärmning av jorden, tidigare plantering med 

snabbare utveckling och tidigare skörd. Snabbare uppvärmning på våren/försommaren med möjlighet 

att tidigare komma igång med produktionen och möjlighet att förlänga säsongen på hösten. 

• Odling av mer värmekrävande grödor 

Högre jordtemperaturer ger också möjligheter att odla grödor som annars inte hade gått att odla här 

som t.e.x. sötpotatis. 

• Minskad ogräshantering  

Svart plast hindrar ogräs från att gro och därmed minskar det behovet av ogräshantering.  

Kemiska ogräshantering är oftast inte tillräcklig på bar mark och tillgången på växtskyddsmedel 

minskar succesivt.  

Minskat behov av mekanisk ogräshantering leder till att rötter och rothals inte riskerar att skadas samt 

att CO2- avgången minskar eftersom man inte rör i jorden lika mycket. 

• Bevarar jordfuktigheten 

Förhindrar avdunstning, vilket gör att mindre vatten krävs och jorden kan hållas jämnare fuktig över 

hela bädden över längre tid. 

• Förhindrar utlakning av näringsämnen 

Förhindrar att större regnmängder tvättar bort näringsämnen ur jordprofilen. Eftersom bäddplasten 

hindrar regn, är det mest fördelaktigt att använda droppbevattning, där man kan tillsätta små 

mängder vatten och näring åt gången, precis efter växtens behov. 

• Bättre kvalitet på slutprodukten 

Eftersom grödans ovanjordiska delar inte står i direktkontakt med jorden leder det till att 

slutprodukten blir renare. Det hindrar också spridningen av jordburna patogener som kan spridas 

genom jordstänk. Dessutom leder det till att bladverket snabbare kan torka upp och därmed minskas 

risken för bladsvampsjukdomar. 

Kombinationen med droppbevattning gör att riskerna med kontaminerat bevattningsvatten reduceras 

och livsmedelssäkerheten ökar. 
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Nackdelar 

• Kostnader för material, specialmaskiner och ökat tidsbehov 

Inköp av bäddplast, ökad tidsåtgång för utläggning och hopsamling av plasten, droppslangar samt 

plantering. Speciella planteringsmaskiner krävs för bäddplast. 

Nedbrytbar plast är oftast dubbla kostnaden jämfört med icke-nedbrytbar plast för samma tjocklek. 

• Hantering och rester 

Beständiga plaster bryts inte ner i jorden och ska deponeras efter avslutad odling. Det finns dock 

problem med att rester av plast som blir kvar efter avslutad odling som orsakar bekymmer kommande 

år. Är plasten nedbrytbar i jord besparas den kostnaden för lantbrukaren och materialet kan plöjas ner 

efter avslutad kulturtid. 

• Endast planterade kulturer 

Odling på bäddplast är begränsad till planterade kulturer. Vissa sådda kulturer kan förkultiveras i 

växthus för att sedan plantera ut, men med högre kostnader. 

• Ogräset mellan bäddarna och i planteringshålen 

Även om en stor del av ytan täcks så kvarstår problemet med att hantera ogräset mellan bäddarna 

och i planteringshålen. I en flerårig kultur kan det även finnas flerårigt ogräs som blir bekymmer som 

tränger upp genom plasten, speciellt om det är en nedbrytbar plast som är skörare.  

OLIKA TYPER AV PLASTER 

Plaster baserade på fossil råvara har varit ett billigt och användarvänligt alternativ för odlare att 

använda, och är fortfarande. I takt med att de traditionella plasterna ifrågasätts ur klimat- och 

hållbarhetssynpunkt har alternativa material kommit in på marknaden. Dessa blir billigare och billigare 

med bibehållen funktion och användarvänlighet. Det är främst aspekterna kring den fossilt ändliga 

råvaran, CO2-avtrycket samt miljöriskerna med mikro- och makroplaster i naturen som drivit på 

utvecklingen. Nedanstående illustration visar på komplexiteten i dagens olika plasttyper. Som ni ser så 

kan även de plaster som är baserade på fossila råvaror vara nedbrytbara. Helst vill vi att materialet vi 

använder ska hamna i den högre övre fjärdedelen av figuren med material som både är biobaserade 

och bionedbrytbara. Ur hållbarhetssynpunkt är det också viktigt att tänka på vilken råvara som 
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använts där det med hänsyn till energieffektivitet kan vara mer hållbart att producera en plast med 

återvunnen fossil råvara än att tillverka en plast av biobaserad råvara beroende på var och hur 

råvaran är producerad. 

Alla plaster tillhör gruppen polyestrar. Den mest använda polyestern i nedbrytbara plaster idag är PLA, 

polyactic acid, som består av fermenterad stärkelse från antingen majs, kassava eller sockerrör. Det 

finns även andra typer av plaster som bygger på andra typer av polystestrar, ofta från stärkelse. Ett 

annat täckmaterial som fått medial uppmärksamhet sista åren är material gjord av cellulosa.  

Vad krävs för att kallas biologiskt nedbrytbar?  

En definition som oftast använts är att materialet ska kunna brytas ner av naturligt förekommande 

mikroorganismer som bakterier, svampar och alger och helt brytas ner till koldioxid och vatten. Men 

att kallas bionedbrytbar innebär inte per automatik att materialet bryts ner i jordbruksmark. Många 

bäddplaster på marknaden är idag är ceritfierade enligt den gamla EU-standarden EN 13432. Det 

betyder att den är komposterbar vilket innebär industriell miljö med helt andra temperaturer än vad 

som finns i vanlig jordbruksmark. 

Under 2018 har därför en ny EU-standard (EN 17033) 

tagits fram som är avsedd att vara en tydlig 

referens för jordbrukare som visar om det aktuella 

materialet bryts ner i jord. Där står att minst 90 % av 

materialet ska ha brutits ner i vanlig jord efter 24 månader. 

Enligt organisationen European bioplastics  kommer 

nedbrytbara plaster som till majoriteten innehåller PLA inte 

att klara kravet, då dessa oftast kräver kompostering i högre temperatur för att brytas ner. Enligt 

samma organisation kan däremot en mix av t.e.x. PLA och PBAT klara kravet då det uppstår en 

synergieffekt mellan de olika plasttyperna. Vilka av materialen på dagens marknad som klarar kraven 

återstår att se. 

DEMOODLINGAR 2018 

På två platser i Skåne (Borgeby och Bjärehalvön) genomfördes demoförsök i syfte att utvärdera de 

bioplaster som dominerar marknaden idag, samt några nya alternativ. Syftet var att titta på hur de 

klarar att läggas ut rationellt, mäta marktemp och markfukt, nebrytningshastighet i jord, tålighet och 

titta på förslag på åtgärder för att hantera ogräset mellan bäddarna. Framförallt var demoförsöken till 

för att väcka diskussion kring odlingssystemet genom fältvandringar båda platserna. 

I demoodlingarna visades plaster från: 

Olssons frö (Oerlemans Plastics BV): nedbrytbar plast av PLA från majsstärkelse. Tjocklekarna 12 och 

17 micron 

Biobag: Av biologiskt nedbrytbara polymer/polyestrar, däribland majsstärkelse. Tjocklekarna 12,15, 20 

och 30 micron. 

GAIABiomaterials: PLA från sockerrör. Innehåller även bland annat bärnstenssyra och 

kalciumkarbonat. Tjockleken 10 micron 

Artivova: Novimulch är uppbyggd av cellulosa. 

Som referenser användes två olika beständiga plaster, Amerikansk bäddplast 32 micron (Markteg) 

samt metalloscene 30 micron (Olssons frö) 

FAKTARUTA 

EU har infört en ny kvalitetsstandard 

för nedbrytbarhet i jord. Fråga din 
leverantör om material uppfyller 

standarden EN 17033 
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Användarvänlighet och hållbarhet 

Samtliga testade bäddplaster gick smidigt att lägga ut med modern plastläggare utom Novimulch 

(cellulosa) som gick lätt sönder och var tvungen att läggas ut för hand. Båda de beständiga 

bäddplasterna var något mer elastiska och gick att lättare att få tajt på jordytan, vilket är viktigt med 

tanke på värmeöverföringen ner i jorden. Temperaturmätning på 10 cm djup visade skillnaden mot 

barmark där den beständiga amerikanska bäddplasten gav något varmare temperaturer än övriga 

(diagram 1). I jämförelse med bar mark så låg den tjocka beständiga plasten ca 2 grader högre i 

medel än barmark.  

 

Livslängden på plasterna motsvarade leveratörerenas angivelse, där de tunnaste varianterna efter 1-2 

månader blev sköra. Dock höll de ihop utan att gå sönder på båda demodolingarna, vilket är viktigt 

speciellt för grödor som inte snabbt täcker markytan. Remsor av plast riskerar 
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Diagram 1. Medeltemperaturen på 10 cm djup under perioden 10 juni-10 juli.  

Demoodlingen på Borgeby  
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annars att flyga iväg. Novimulch (cellulosa) gav i demoförsöket väldigt lätt revor och lossnade också 

lätt i fästet då den bröts ner snabbt i kontakt med jord. Vinden tog därför lätt tag och den blåste 

därför delvis bort.  

Erfarenheten från praktiken är att samtliga nedbrytbara plaster i tunnare tjocklek är väldigt känsliga 

för trampskador, från t.e.x. vilt.  

Nedbrytbarheten testades genom att gräva ner 30 x 30 cm stora bitar under 3 månader (april-juni) i 

Borgeby, för att grävas upp och visas på Borgeby fältdagar (bild 1). Vid uppgrävningen var det endast 

Novimulch (cellolosa) som var helt borta, övriga var oföränderliga. Resultatet visar att 

marktemperaturen kan ha stor påverkan samt ännu viktigare den biologiska aktiviteten i jorden. 

Borgebys lerjordar har låg mullhalt och relativt låg aktivitet vilket kan ha bidragit till resultatet. 

 

Ogräshantering mellan bäddarna – alternativ 

till mekanisk ogräsrensning 

Mellan bäddarna behöver ogräset hanteras. Vanligtvis sker det genom kemisk behandling med dikvat-

produkter eller mekanisk bearbetning. I jordgubbsodling kan det ibland ske med hjälp av halm. 

Dikvat kommer fasas ut i hela EU kan användas till och med 2019. Mekanisk hantering kan vara svår 

då man ofta kommer otillräckligt nära plasten, vilket gör att handrensning ofta ändå är nödvändig. 

Nedan listar vi olika alternativ för att hantera ogräset mellan bäddarna. 

Kemisk ogräshantering  

Fördelar 

• Ogräseffektivt och tidseffektivt 

Nackdelar 

• Saknar alla de fördelar som mellangrödorna kan ge med att undvika svart bar mark. 
• Hantering och miljö 

• Inte godkänt i ekologisk produktion 

Alternativ till dikvat och som visades i demoodlingen på Borgeby var pelargonsyra, ättiksyra, myrsyra, 

foramsulfuron och jodsulfuron (MaiSter) och karfentrazon (Spotlight). 

Bild 1. 30 x30 cm plastbitar grävdes ner under 3 månader. Vid uppgrävning var det bara 

novimulch (cellulosa) som hade brutits ner. Övriga var intakta. 
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Resultatet visade att samtliga preparat har en bra avdödande förmåga och kan vara ett alternativ när 

dikvat försvinner. Den mest troliga kandidaten är pelargonsyra, där produkter är på gång in på 

marknaden. Enda nackdelen är priset som idag är mångdubbelt högre än dikvat, på grund av dess 

biologiska ursprung. 

Ogräshantering genom mellanbäddsgrödor 

Fördelar 

• Ökar bärigheten på marken. 
• Hindrar erosion. Extra viktigt vid bäddodling i sluttning. 

• Ökar infiltrationen. Stora vattenmängder kan rinna av bäddarna och tas då lättare om hand. 

• Förhindrar jordstänk upp på grödan. 

• Kan minska behovet av handrensning. 

• Minskad mekanisk bearbetning minskar risken för CO2-avgång till atmosfären. 

• Efter skörd kan mellangrödan fortsatta att växa och bli en bra förfrukt till kommande år. 

• Bidrar till ökad mullhalt och mer diversitet ovan och under jord.  

Nackdelar 

• Det krävs en snabbetablerad mellangröda som kan täcka marken innan ogräset får fäste 
• Får inte konkurrera med huvudgrödan 

• Kan öka problemen med vissa skadedjur som sniglar. 

• Svår att etablera. Specialsåmaskin? Bredspridning + radhackning? Etablering innan 

bäddläggning? 

Mellangrödor i demonstrationsodlingarna 

Mellangrödorna visades i renbestånd eller i samodling.  Arter som är lågväxande men etableras 

långsamt kombinerades med mer snabbetablerade arter som honungsört eller bovete. Tanken var att 

dessa ska fungera som amplantor, som efter att de har blommat ska klippas ner för att ge plats åt 

den lågväxande baljväxten. Kortare beskrivning av varje och resultatet finns beskrivet nedan. Bilder 

på respektive art visas däremot i bilaga 1. 

 

 

 

Höstspannmål 

Höstspannmål kräver vernalisation (köldperiod) för att skjuta i höjden och gå i ax.  Sår man den i 

stället på våren kommer den inte bilda ax och håller sig därmed lägre. Vegetativt utvecklar den sig 

Höstråg + humlelusern – en av de bästa marktäckarna mellan bäddarna. Snabbetablerad och 

lågväxande 
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däremot snabbt och har potential att snabbt konkurrera mot ogräset. I demoodlingen såddes 

höstvete, höstråg, höstkorn och grönråg. 

Resultat: Samtliga spannnål etablerades sig snabbt och konkurerade bra med ogräset. Höstrågen var 

den mest lågväxande av dem och är därför bäst lämpad. Det finns säkert skillnader mellan sorter, som 

inte testades här. 

 

Subklöver, Trifolium subterranum  

Subklöver är en lågväxande ettårig klöverart som lämpar sig bra för samodling. Den konkurrerar 

väldigt lite med huvudgrödan. Subklöver ställer inte så stora krav på jorden men trivs bäst på 

sandblandade lerjordar. Önskat pH-värde är 6–8. Kräver god markfukt under groningen men är sedan 

förhållandevis torktollerant.  Plantorna utvecklar en huvudrot med många sidorötter men rotsystemet 

är ganska fint och ytligt. Blommorna är oansenliga och innehåller lite pollen och nektar, men plantorna 

ger en skyddad miljö för marklevande insekter. 

Resultat: Lågväxande men utvecklar sig långsamt. Vid högt ogrästryck hinner den inte konkurrera, 

som på Borgeby. 

 

 

Humlelusern, Medicago lupulina 

Humlelusern är en ett- eller tvåårig baljväxt som lätt frösår sig. Bra samodlingsgröda eftersom den 

snabbt utvecklar ett lågt, tätt växttäcke med nedliggande stänglar. Humlelusern konkurrerar inte så 

kraftigt med huvudgrödan och tål putsning. Den är även förhållandevis torktolerant.  

Rotsystemet är förhållandevis grunt men är rikt förgrenat. Det består av en pålrot och många 

sidorötter.    

Humlelusern blommar rikligt med små gula blommor utefter hela stjälkens längd. Blommorna har en 

del nektar och lite pollen och är värdefulla framförallt för bin.  

Resultat: Liknande subklövern. Lågväxande men inte snabb i början, vilket släpper upp ogräset. 

Persisk klöver, Trifolium resupinatum 

Ettårig värmekrävande baljväxt som gror relativt långsamt men som därefter har en snabb tillväxt. En 

av de mest snabbväxande klöverarterna med god återväxt efter avslagning.  

Resultat: Extremt kraftigväxande. Kräver upprepade avslagningar om den inte ska ta överhanden. 

Bovete, Fagopyrum esculentum  

Ettårig ört som är snabbetablerad och en av de mest snabbväxande 

grödorna. Bra i växtföljden eftersom den inte är släkt med andra nyttoväxter. Bör sås i varm jord, 

annars kan groningen utebli eller hjärtbladen dö. Kan gro även i relativt torr jord. Går bra på de flesta 

jordtyper men är känslig för markpackning och kalla och blöta jordar. Passar bäst på måttligt 

näringsrika eller näringsfattiga, lätta och varma jordar med pH 4,5–6,5. 

Bovete dör vid kraftig avslagning. Grönmassan omsätts snabbt i jorden. 

Bovete har ett ytligt rotsystem med många sidorötter och en liten pålrot som inte går speciellt djupt. 

Rötterna utvecklar sig dåligt i tung jord.  

Bovete har en lång, utdragen blomning. Det är en bra insektsplanta med mycket nektar och lite 

pollen. Blommorna är mycket attraktiva för bin, humlor, blomflugor och steklar. 

 

mailto:oskar.hansson@hushallningssallskapet.se


 

HIR Skåne | Borgeby Slottsväg 11 | 237 91 Bjärred 
Oskar Hansson| oskar.hansson@hushallningssallskapet.se | 010-4762262 

 

Blommar efter cirka 7 veckor med kraftig aromatisk doft. Vid vårsådd blommar den från juni till 

augusti. Bra skyddsväxt för småvilt och fåglar.  

Mycket frostkänslig och skadas efter första nattfrosten. 

Resultat: På grund av vatten stående på ena delen av borgebydemon  så blev beståndet glest med 

dålig uppkomst. På Bjäre såg den bra ut och blev snabbt hög. Krävs avslagning innan den blommar. 

 

Honungsört, Phacelia tanacetifolia 

Honungsört, ettårig ört med mycket snabb tillväxt efter sådd, förutsatt att kvävetillgången i jorden är 

god. Honungsört har en effektiv kväveupptagning. Bra i växtföljden eftersom den inte är släkt med 

andra nyttoväxter. Honungsört är snabbväxande och blir 40–70 cm hög. Är kvävetillgången i marken 

god producerar den en stor mängd grönmassa och blir aggressiv mot 

ogräs och andra arter. Honungsört har ingen återväxt efter putsning.  

Honungsört har medeldjupa rötter och en pålrot med sidorötter som utvecklas bra i lätt jord.  

Honungsört är en bra insektsplanta med mycket nektar och pollen. Den är väldigt attraktiv för humlor, 

bin och blomflugor. Blommar efter 8–10 veckor och blomningen pågår i cirka 4 veckor.  

Resultat: etablerar sig snabbt. På Borgeby dålig upkomst p.g.a. vatten stående. Kräver avklippning när 

den snabbt blir hög. 

Serradella, Ornithopus sativus 

Ettårig kvävefixerande ört med pålrötter. Djupare rotsystem en de andra ettåriga baljväxterna och har 

bra jordstruktureffekt. Trivs helst på lite lättare jordar som med mycket sand. Bör sås i varm jord från 

maj till augusti. Utsädesmängd ca 30-40 kg/ha. Bra insektsplanta med mycket nektar och pollen.  

Resultat: Lite för skirt växtsätt vilket släpper upp ogräset 

 

Mest intressanta kombinationerna 

1. Humlelusern + höstråg. Ohotad förstaplats. Konkurrerade bra med ogräset och höll sig lågt 

växande. Låg skötsel. Humlelusernen ger kväve och dess blommor ger nektar till nyttodjur. 

2. Humlelusern + Bovete. Boveten etablerar sig snabbt, men kräver därefter avslagning. 

Humlelusernen utvecklar sig i botten. 

3. Persisk klöver + Honungsört. Ett alternativ om du vill ha en bra förfukt till nästa år. Persiska 

klövern växer snabbt och men kräver kontinuerlig putsning med klippaggregat under 

säsongen. Efter skörd kan den fortsätta växa och bli en bra förfrukt till kommande års gröda. 
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SLUTSATSER 

I Sverige används bäddplast idag till största delen inom bärodlingen. Eftersom det är fleråriga kulturer 

krävs att plasten håller över flera år och ska kunna stå emot fleråriga ogräs som tränger upp. Därför 

används idag fortfarande beständiga plaster inom dessa kulturer. Inom de ettåriga kulturerna har de 

nedbrytbara plasterna större potential att öka, däribland zucchini, bladsallat eller nyare grödor som 

sötpotatis.  

Tiden och krånglet det tar för att plocka bort plastrester är en viktig faktor för lantbrukare at välja att 

gå över till nedbrytbar plast. Därför är priset på produkten inte den avgörande frågan. Det viktiga är 

att funktionen är lika bra som de beständiga plasterna; att den går bra att lägga ut maskinellt, inte 

revar sig och inte bryts ner för snabbt. Där klarar de flesta av de befintliga nedbrytbara plasterna på 

marknaden kravet. Men ju tunnare plast som används desto större krav på att förhållanden vid 

utläggning är perfekt samt att känsligheten för stötskador/tramp är högre. 

Ökade krav på fossilfritt lantbruk kommer säkert också gynna marknaden för de nedbrytbara 

bäddplasterna. Nu återstår att se om produkterna å marknaden klarar av den nya EU-standarden för 

nedbrytbarhet i åkermark! 

 

I korthet: 

• De flesta nedbrytbara plaster på marknaden klarar kravet på användarvänlighet och 

rationalitet, och har potential att öka i framförallt ettåriga kulturer. Cellulosa-baserade 

täckdukarna har en bit kvar för att användas fullt ut, men tekniken utvecklas snabbt. Då de 

nedbrytbara dukarna oftast används i tunnare variant blir de känsliga för stöt/trampskador 

vilket är en nackdel. 

• Nya EU-standarden för nedbrytbarhet i jord kommer förmodligen göra att vissa täckdukar som 

finns på marknaden idag inte håller måttet. 

• Att odla en mellangröda mellan bäddarna är intressant ur flera aspekter men krävs att den är 

lågväxande och samtidigt snabbt etablerar sig för att konkurrera med ogräset. Höstråg + 

humlelusern sådd på våren är en lovande kombination. 

 

 

VIDARE LÄSNING OCH KÄLLOR 

Organisation som driver frågorna kring bioplast på EU-nivå: www.european-bioplastics.org/ 

Finsk studie kring pappersbaserade täckdukar: Korpela, A., Ahokas, V. J., Kujanpää, M., Mikkola, V. 

H., & Tamminen, A. AGRIPAP–Executive summary. Tillgänglig: 

http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2014/VTT-R-00555-14.pdf [2019-05-31] 

Svenskt examensarbete från 2016: Paulsson. A. Biobaserad marktäckning i svenskt jordbruk och 

trädgårdsnäring –en behovsanalys; https://stud.epsilon.slu.se/9246/11/Paulsson_A_20160622.pdf 

[2019-05-31] 
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BILAGA 1. DEMODLINGARNA 

Borgeby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novimulch- det cellulosabaserade täckmaterialet revade lätt och bröts snabbt ner vid förankringen. 

Gick inte att lägga med maskin. 

Många besökare på en av fältvandringarna på i Borgeby och intressanta diskussioner 
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Överst Biobags 12µ nedbrytbar och nederst Olssons frö 17 µ, båda smidiga att lägga ut och 

elastiska. Här ca 1,5 månader efter utläggning. I mitten persisk klöver som växte kraftigt.  

T.v. Slutet av juni. Humlelusern + råg växte lågt och täckte marken snabbt.              

T.h. 26 augusti var de tunnaste nedbrytbara plasterna delvist upplösta.  
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Bjäre 

  

 

 

 

T.v. Utläggning för de flesta plasttyper gick bra, men vind ställer till det. T.h. Viktigt att vara 

varsam vid hantering med de nedbrytbara plasterna. Stötskador eller förvaring i för hög värme kan 

göra att flera lager klibbar ihop. 

T.v. Novimulch klarade inte belastningen. Plastläggaren var från CM regero. T.h. Sensorer utlagda 
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T.v. Bovete + Humlelusern ca en månad efter etablering. Traktorspår i 

mitten. Här är Boveten dags att klippa av. T.h. Alla mellangrödor på 

rad, först olika höstspannmål 

T.v. Växtlighet mellan bäddarna ökar bärigheten, infiltrationen och 

mycket mer. T.h. Serradella är intressant växt men för gles vid 

uppkomst. 
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