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Tillväxtreglering

Regler för diken

Det	finns	hopp!
Sommaren är nu kommen och med förra årets 
torka i minne är vi glada att vi har fått lite mer 
regn under maj månad. Grödorna ser ut att ut-
vecklas bra och vi hoppas att vi går mot en hög 
skörd! 

I detta dubbelnummer av Arvensis har 
vi mässtema med info om Borgeby Fältdagar 
och Brunnby Lantbrukardagar, samt fokus på 
höstsådden. Fjolårets torka har lett till frågan om 
vilken höstvetesort som har bäst torktolerans, se 
sidorna 14-16. Vi fortsätter också på vattentemat 
med vattenhushållning, som du kan läsa om på 
sidorna 44-46, samt vilka regler som gäller för 
öppna och rörlagda diken, sidorna 48-50.

Kemiska ogräsbehandlingar i raps har varit 
en klurig fråga då vi har tappat flera effektiva 
preparat. Produkten Belkar har nu funnits i två 
säsonger, och på sidorna 22-23 finns en genom-
gång av hur den ska användas för att inte få ska-
dor på rapsen. Växtskyddet fortsätter sedan med 
en artikel om rödsotvirus i höstsäd till följd av ett 
förändrat klimat.

På sidorna 10-12 djupdyker vi i fosforns 
betydelse för bestockning av grödorna. Visste 
du att det tar 400 gånger 
så lång tid för fosforn som 
kvävet att röra sig i jorden? 

Trevlig läsning och 
glad sommar!

Ida Petersson, 
Arvensis Redaktion
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Med hjälp av satellitbilder 
som visar variationen av bio- 
massan i fältet (typ Cropsat) 
kan man justera dosen fun-
gicid i spannmål. Teorin är 
att om koncentrationen av 
svamppreparat ska vara den-
samma i alla plantor ska do-
sen ökas i områden med stor 
biomassa. 

Det finns få försök som 
styrker teorin men i de för-

sök som gjorts har man i 
genomsnitt fått en merskörd 
på cirka 100 kilo per hek-
tar. Landskonsulent Ghita 
Cordsen Nielsen vid SEGES, 
rekommenderar att dosen 
justeras med plus/minus 25 
procent efter biomassa. Detta 
testas i danska försök denna 
säsong så efter skörd kommer 
vi att veta mer. 

Magasinet Mark apr 2019

Flera undersökningar har vi-
sat att höstvete växer sämre 
om innehållet av mangan 
(Mn) i kärnan är lågt, speci-
ellt om mängden Mn i jor-
den som höstvetet har till-
gång till är liten.  En studie 
har gjorts om hur Mn främ-
jar utvecklingen och tillväx-
ten av svenskt höstvete de 
första veckorna efter sådd. 
Det har även undersökts om 
de halter av Mn som upp-
mätts i svenskt höstvete är 
så låga att utvecklingen och 
tillväxten försämras samt om 
det finns någon skillnad i  
effekten av en betning med 
Mn beroende på innehållet 
av Mn i kärnan. 

Resultatet av studien 
visade att ingen skillnad 

kunde ses i utveckling eller 
plantvikt beroende på halten 
Mn i kärnan eller om kär-
norna hade betats eller inte. 
Dessa resultaten går emot 
tidigare internationella stu-
dier och det verkar inte som 
att de lägsta halterna av Mn 
i kärnan, som undersökts 
i denna studie, varit låga 
nog för att negativt påverka 
plantans tidiga tillväxt. Ef-
tersom det inte heller obser-
verades någon effekt av att 
beta höstvetekärnorna med 
Mn är det osäkert om man-
ganbetning bör rekommen-
deras för att undvika tidiga 
brister.

Wahlquist, Kerstin, 
Examensarbete vid SLU, 

Inst. för mark och miljö, 2019

Variera fungiciddos 
efter biomassa 

Osäker	manganbetning

I KORTHET

Sandlosta växer längs många 
fältkanter med höstgrödor. Of-
tast går det bra att putsa ner 
dessa kanter för att hindra frö-
spridning. Men tänk på att den 
kommer tillbaka och för varje 
ny avhuggning sätter plantorna 
ax på allt kortare strå.

Krympande strå
I engelska försök satt axet inför 
första avhuggningen i slutet av 
maj i snitt på 35 cm höjd. In-
för andra avhuggningen i slu-
tet av juni bara på 20 cm höjd. 
Mängden ax skiljde inte så 
mycket mellan första och an-
dra avhuggningen så att man 
får med de lågt sittande axen 
vid andra putsningen är viktigt 
för att hindra fröspridning. In-
för tredje avhuggningen i bör-

jan av september satt axen bara 
på 10-15 cm höjd och är då yt-
terst svåra att putsa av även om 
mängden ax minskat rejält. 

ADAS Crop Action maj 2019

Lostan duckar vid upprepad avslagning 

Smart. För varje ny avhuggning 
sätter lostaplantorna ax på allt 
kortare strå.

Rapsknopp 
ny grönsak 
En korsning mellan vit-
blommig höstraps och den 
italienska kåltypen rapini 
ger större knoppar än vanlig 
höstraps och testas nu som 
den nya skandinaviska 
primör-grönsaken. Det är 
forskare på Aarhus Univer-
sitet i Danmark i samarbete  
med ett förädlingsföretag 
som tagit fram korsningen. 
Rapsknopp odlas som höst- 
raps och är klar för skörd  
tidig vår då det inte finns så 
många andra färska grön-
saker. Förutom knoppen 
skördas 10-15 cm av stjälk-
en. 

Magasinet Mark maj 2019
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        Sensorer och 
automation i lantbruket 
– vi visar exempel för 
betesdjur

Möt oss  
i monter

S:55

www.agtech2030.se

KOMPETENS- OCH UTVECKLINGSCENTRUM FÖR GRÖNA NÄRINGAR

Ny tröska till skörden 2019? Just nu erbjuder vi ränte- 
och amorteringsfritt t o m 2020-02-29, därefter räntefritt 
t o m 2020-08-31. Från 1 september 2020 och i max 
9 år får du en ränterabatt på 0,30%. (Beräknat på Stibor 
april 2019, ger det en ränta på 1,99%). Erbjudandet gäller 
endast nya lagertröskor, inte Fendt Ideal.

Erbjudandet gäller vid tecknande av avbetalningskontrakt hos Lantmännen Finans.  
Minsta avtalstid 2 år och max 10 år. Endast månads- eller kvartalsbetalning. 20% 
kontant/inbyte. Momslån återbetalas månad 3 och till ordinarie ränta. Rörlig ränta 
och inga avgifter tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

Investera nu!
Unik finansiering Fendt skördetröskor

Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

Följ oss på 
sociala medier

   I KORTHET

Det är förstås väldigt onödigt att spruta 
exempelvis svamppreparat i körspåren där 
det inte växer någon gröda. I Tyskland ar-
betar därför Julius Kühn Institutet med 
att ta fram teknik som vidhåller god för-
delning av sprutvätskan samtidigt som 
inte körspåren sprutas. Med en 24 meters 
sprutbom och en däcksbredd på 480 mm 
kan man teoretiskt sett spara cirka fyra 

procent preparat genom att inte spruta i 
körspåren. Med 580 mm breda däck rör 
det sig om uppåt fem procent man kan 
spara. Idén är att munstycken vid körspå-
ren ska anpassas till däcksbredd och spår-
vidd på den enskilda gården utan att för-
delningen äventyras.

Getreide Magazin nr 1 2019

Spruta inte i körspåren 

Onödigt. Genom att inte spruta i körspåren 
kan man spara 4-5 procent av preparatet. Om raps-

stjälken brister 
Är höstrapsen välförsörjd med vatt- 
en på våren och temperaturen hög 
blir plantorna enormt saftspända. 
Mitt i denna tillväxtspurt kommer  
ibland några frostnätter. Kylan 
minskar då avdunstningen vilket 
ökar trycket på cellväggarna och 
det blir sprickor i stjälkarna. Dessa 
sprickor kan ibland vara väldigt 
djupa. Hur stort problem är då 
detta fenomen som inte är så ovan-
ligt? Inget att oroa sig för menar 
professor Klaus Schlüter på Fach-
hochschule i Kiel. Den öppna mär-
gen börjar direkt att förkorkas och 
då kan skadesvampar inte längre 
infektera stjälken.

Top agrar nr 5 2019
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Renkavle har en enorm uppförökningsför-
måga. Från varje ax produceras cirka 100 
frön vilket innebär att en välbestockad 
planta med 20 ax kan producera 2 000 
frön. En ensam planta kan därför bli en 
rejäl fältinfektion inom två år, om inget 
görs. 

Handplockning av renkavleplantor är 
ett möjligt alternativ vid låga förekomster. 
Vid högre tätheter gäller putsning eller 
glyfosat. Spruta glyfosat i tid för att för-
hindra fröspridning! Engelska försök visar 
att när renkavlen blommar är det för sent 
att spruta med glyfosat. Sprutas glyfosat 
under pågående blomning bildar mer än 
hälften av anlagen grobara frön, se figur.

ADAS Crop Action maj 2019

Spruta glyfosat på renkavlen i tid 

       Härd. För att förhindra att grobara frön 
bildas ska renkavle sprutas med glyfosat allra 
senast i begynnande blomning.

Innan blomning. Effekten av en glyfosatbe-
handling avtar relativt snabbt sedan renkav-
len börjat blomma. Efter INRA/ADAS-försök. 

0

50

100

Begynnande
blomning

Pågående
blomning

Begynnande
mjölkmognad

DC 61 DC 65 DC 71

% grobara frön

Effekt av glyfosatbehandling på procent 
grobara renkavlefrön
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BUTIK FODERFABRIK VÄXTODLING SPANNMÅL OLJA

Hos oss finns allt du behöver för 
att driva ett lönsamt lantbruk. 

Insatsvaror för såväl konventionell som ekologisk 
odling, samt diesel och eldningsolja. I foderfabriken 
tillverkas gårdsanpassade foderblandningar. Stäm 
gärna träff med någon av oss rådgivare under Borgeby-
dagarna. Varmt välkommen till din partner i lantbruk.

BORGEBY
FÄLTDAGAR 
26-27 JUNI

Nu kör vi!

Kom och prata med 
oss i monter J66

Vi ses!

0430-162 00  |  vallbergalantman.se0430-162 00  |  vallbergalantman.se
lansforsakringar.se

Enkla lösningar för dig
Allt du behöver i ett paket:

• Rörelsekonto för in- och utbetalningar
• Bankkort Företag
• Bankgironummer
• Betaltjänst för in- och utbetalningar i 

internetbanken
• Placeringskonto
• Internettjänster
• Mobilapp
• Engagemangsbesked en gång per år

Vi hjälper dig!
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Det är inte ovanligt att man  
ser ränder i de vårsädesfält där  
gödningen radmyllats. Det var 
speciellt uttalat under 2018 
då torkan gjorde ojämn göd-
ningsfördelning extra tydlig. 
Att testa såmaskinens precision 
kan därför vara en god idé. 
Detta tog maskinrådgivarna  
Christan Rabölle och Sören 
Geert-Jörgensen vid Vkst i 
Danmark fasta på och testade 
fyra stycken fyrameters pneu- 
matiska (luftassisterade) såma-
skiner med myllning av göd-
ning i samband med vårsådd.

Sämre än snurran
I testerna hade en stor mängd 
gödning en tendens till att ge 
mer ojämn fördelning. Bilden  

var dock inte entydig och 
mängder kring 350 kilo per 
hektar var problematiska. Här 
hade alla fyra såmaskinerna  
variationskoefficienter kring 20 
procent. Detta kan jämföras 
med centrifugalspridare som 
vid test ska ligga under 10 
procent. 

Koll på slangarna
Vad som också var anmärk- 
ningsvärt är att det registrera-
des riktigt stora skillnader i en 
del billar. En av såmaskinerna 
visade 100 procent skillnad 
från en rad till en annan. Hos 
en annan såmaskin såg man att 
de 3-4 yttersta gödselbillarna 
gav märkbart mindre än de 3-4 
yttersta gödselbillarna på mot-

satt sida. När man vänder ger 
det ett förhållandevis brett om-
råde där grödan får mer eller 
mindre gödning än tänkt vilket 
naturligtvis inte är optimalt. 
En egenkontroll med en löst 
sittande plastpåse kring varje 
bill kan vara väl värt mödan. 

Fler alternativ
Är det då värt att lägga pengar 
på myllning av gödning när 
man köper såmaskin? Ja, om 
man vill placera hela givan eller 
kunna utnyttja billig urea, är 
rådgivarnas svar. Önskar man 
däremot bara placera cirka 
halva givan kan man välja en 
billigare såmaskin som lägger 
gödningen i samma bill som 
utsädet. I Vkst försök under 

två år har man inte kunnat se 
några skillnader i vårkornskörd 
om halva givan myllats vid  
sidan och nedanför raden eller 
samsåtts med utsädet (så länge 
det inte är urea). Generellt  
rekommenderas samsådd med 
max 150 kilo DAP eller max 
200 kilo av typerna NS 27-4,  
N34 eller NPK 21-3-10. Vill 
man placera hela givan och 
undvika problem med ojämn 
gödselfördelning är en Väder-
stad Rapid box-såmaskin ett 
bra val fastslår maskinrådgi-
varna.  

Vkst Planteavlsnyt maj 2019

Hur	precis	är	gödsling	med	såmaskin?	

 Vi vill prata med dig om hantering av 
växtskyddsmedel. Besök oss gärna så 

berättar vi mer, du hittar oss i stortältet i 
monter S101 tillsammans LRF Koncernen.

Visst besöker du oss
på Borgeby Fältdagar? 
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SY Florian har under � era års försök visat sin höga 
potential och stabilitet. Drösfasthet, stark stjälk och bra 
sjukdomstolerans är några avfördelarna.

SY Florian - Årets mest högavkastande nyhet!

Beställ av din säljare eller via kundtjänst: 0771-111 222

Lantmännen_Arvensis_185x55.indd   1 2019-05-20   19:06:23

I KORTHET

Jordbruksverkets årliga skrift Rekommen- 
dationer för gödsling och kalkning har 
sedan lång tid tillbaka varit en grund 
inom svensk växtnäringsrådgivning.  
Rekommendationerna ska bygga på  
vetenskap och beprövad erfarenhet men 
försöksunderlagen är oftast gamla och de 
som var med och tog fram riktvärdena är 
inte längre aktiva. Forskare vid SLU och 
Markkarteringsrådet har därför gjort en 
genomgång av råden och undersökt hur 
relevanta underlagen är för dagens växt-
odling. 

Från förra seklet 
För pH, fosfor och kalium finns nyare  
validering av råden medan det för till  
exempel magnesium är mycket bristfäll- 
igt och det mesta av försöksunderlaget  
är från 1950- och 1960-talet. Försöken 
indikerade då att Mg-AL-talet har be-
tydelse för skörden, men det är svårt att 
säga att intervallet ska vara just 4-10 mg 
Mg/100 g jord som idag anges. Utom-
lands är det få som använder AL-extrak-
tion, varför en internationell jämförelse 
av gränsvärden är svår. 

Bor-analysen ifrågasatt
Bor-tal under 0,5 mg/kg jord står som 
gräns för risk för brist, men det är oklart 

vad gränsvärdet grundar sig på. I en sam-
manställning av 130 000 prov i Västra 
Götalands län från 2000-talet av Henrik  
Stadig på Hushållningssällskapet låg 93 
procent av proverna under 0,5 varför 
gränsvärdets relevans är viktigt att veta. 
Men det är svårt att få gränsvärdet be-
kräftat i försök. Senare års svenska försök 
i vitklöverfrö och raps gav inga signifi-
kanta skördeökningar trots krävande  
grödor och låga bor-tal. 

Luddigare råd
Forskarna menar att flera faktorer på-
verkar tillgänglighet för ett växtnärings-
ämne, för bor exempelvis markens textur,  
mullhalt, pH och markfukt. Dessa fak-
torer samverkar troligen varför enbart 
ett gränsvärde ger för dålig prediktion 
om lönsamheten för gödsling. Eftersom 
mycket återstår i detta arbete går Jord-
bruksverket från att ”peka med hela  
handen” och ha tydliga råd till att skriva 
”äldre studier indikerar att…” i sin skrift.

Växtnäringsseminarium,
Göteborg mars 2019

Gamla underlag i 
svenska växtnäringsråd 

       Vaga bor-råd. Jordbruksverket går allt 
mer ifrån absoluta gränsvärden i sina råd 
för växtnäringsbrist, eftersom underlagen är 
gamla och bristfälliga. 

s
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Problemen med ogräs som är resistenta 
mot bekämpningsmedel ökar. Resistens 
visar sig som regel med att en art står 
nästan opåverkad efter behandling medan 
andra känsliga arter är döda. I en del 
fall kommer resistensen mer stegvis och 
då kan den vara svårare att upptäcka. 
Aarhus Universitet i Danmark erbjuder 
test för den som är osäker på sitt ogräs. 
För 2 100 danska kronor testas två olika 
bekämpningsmedel. Vill man lägga till fler 
preparat kostar det 950 danska kronor per 
preparat. 

Magasinet Mark apr 2019

Testa	ditt	ogräs	
för	resistens	

Riskogräs. Baldersbrå är ett ogräs i riskzonen 
för resistens.

Informer Stråstyv
Stort ax
Frisk

www.scandinavianseed.se
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”Nya generationens vete”
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En sen bladgödsling med exempel-
vis urea höjer proteinhalten i höstve-
tet och kan göra att kraven för kvarn-
kvalitet uppnås. Nya engelska studier 
visar dock att en ökad proteinhalt av 
en sådan insats inte nödvändigtvis le-
der till förbättrad bakningskvalitet. 
Det är snarare sammansättningen av 
olika proteiner som är viktigt för bröd-
volymen. Endast vid låga kvävenivåer, 
cirka 100 kilo per hektar, ledde en sen 
bladgödsling generellt till större bröd-

volym. Resultaten innebär att en sen 
bladgödsling kan användas för att ef-
fektivt förbättra mjölets kvalitet när 
den tidigare gödslingen av olika anled-
ningar blivit för låg. Men resultaten vi-
sar också att man inte kan utvärdera 
vetets kvalité bara genom att mäta hal-
ten protein. Ur miljösynpunkt är det 
viktigt med vidare undersökningar.

European Journal of Agronomy, 
Rossman et al 2019

Bladgödsling ger inte 
högre bröd 

Inte bara protein. Sen 
proteingödsling behöver 

inte betyda höjda bak-
ningskvaliteter på mjölet.
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Fosfor (P) rör sig extremt lång- 
samt i jorden. För att förflytta 
sig bara 1 mm i jorden behöver 
fosfor nästan 12 dagar på sig 
(se tabell). Kväve (N) däremot 
är lättrörligt och kräver mindre 
än 1 timma på sig för att till-
ryggalägga samma sträcka på  
1 mm. Skillnaden i förmåga att 
förflytta sig i jorden mellan de 
båda växtnäringsämnena skiljer 
sig alltså åt ungefär 400 gånger.

Placering nära roten
Detta faktum gör att P måste 
finnas där rötterna håller till.

– Fosfor kommer inte 

till växten, utan växten måste 
komma till fosforn, samman-
fattar Søren Husted som är 
professor i växtnäringslära vid 
Köpenhamns universitet.

Annorlunda uttryckt är 
det rötterna som måste växa 
fram till fosforn, annars skulle 
tillväxt och utveckling stanna 
upp. Av det skälet är placering 
av P nära utsädet genom rad-
myllning ofta rätt strategi. Men 
det krävs också tillräckligt hög 
koncentration och mängd av 
fosfor. Och den fosforn behövs 
tidigt, tidigare än vad många 
anar.

– Perioden 3-6 veckor efter 
uppkomst är en kritisk fas då 
fosfor måste finnas tillgäng-
lig för växten, berättar Søren 
Husted.

 
P styr bestockningen
Denna period när bestockning- 
en sker kallar han för ett ”smalt 
och magiskt fönster”. Bestock-
ningen påverkas av P-tillgång- 
en, så om P finns närvarande 
när sidoskotten anläggs blir de 
kvar och kan i högre utsträck-
ning gå hela vägen fram till ax-
bärande skott. 

– Det är en supersmart 
växtstrategi. Finns det gott om 
fosfor blir det ”party time” för 
växten. Stråsäd kan bilda upp 
till 20 skott per planta, säger 
Søren Husted. 

Men om P är frånvarande 
utvecklas inte skotten eftersom 
växten genom evolutionen 

är programmerad att i brist-
situationer producera färre 
sidoskott. Om fosfor blir till-
gängligt för sent under dessa 
kritiska veckor efter uppkom-
sten går skadorna inte att rätta 
till i efterhand – de blir perma- 
nenta och det yttrar sig som 
dålig bestockning och färre ax-
bärande skott. 

Sandjord med lågt pH
Bland annat detta samband 
mellan tidig P-tillgång och be-
stockning ville Søren Husted 
och hans forskarkollegor visa  
och gjorde det 2017 i ett fält-
försök på en sandjord med lågt 
pH på Jylland. Platsen valdes 
då den erfarenhetsmässigt hade 
gett utslag för P-gödsling. Men 
P-nivån var ändå medelgod en-
ligt dansk rådgivning och inte 
under någon kritiskt nivå.  
I Danmark används Olsen-P, 
en basisk lösning med pH > 8, 
som mått på växttillgänglig P. 
Någon direkt översättning till 
svensk P-AL går inte att göra, 
men värdena enligt dansk stan-
dard var alltså ganska normala 
på försöksplatsen.

Låg och få skott
I försöket fanns 6 led som 
samtliga fick NK med S, Mg 
och B, men sedan varierade  
P-behandlingen. Led 1 fick 30 
kilo P per hektar som NPK 
0-20-0 radmyllad vid sådd den 
6 april 2017, medan led 6 såd-
des utan P. Däremellan fick  

P	på	plats	under	bestockningen
Fosfor behövs 3-6 veckor 
efter uppkomst i vårkorn 
för att hjälpa fram många 
axbärande skott visar danska 
resultat från fältförsök. En 
fosforbrist går att mäta med 
sensorteknik och kanske 
också att rätta till i framtiden 
med bladgödsling hoppas 
Søren Husted som viger sitt 
liv åt att förstå det gåtfulla 
växtnäringsämnet fosfor.

Søren Husted är professor i växt-
näringslära vid Köpenhamns 
universitet. Han brinner för att 
förstå hur fosfor kan tas upp av 
växter för att öka både effektivi-
tet och precision i gödslingen. 
Foto: Lennart Wikström

Växtnäringsämne
Tid för att röra sig 

1 mm
Hastighet 

– relativt N

N 42 minuter 1:1

P 278 timmar 1:400

K 14 timmar 1:20

Källa: Søren Husted

Fosfor rör sig mycket långsamt
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P	på	plats	under	bestockningen

Text och bild: Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord 
jens@agraria.se

leden 2-5 också 30 kilo P per 
ha, bredspridd på marken som 
NPK 0-20-0 vid olika tidpunk-
ter: 26, 35, 46 och 56 dagar ef-
ter sådd.

Skillnader i tillväxt mellan 
leden gick att notera för blotta 
ögat redan 35 dagar efter sådd 
som ökad biomassa i led 1 med 
radmyllad P, och senare regist-
rerades en försenad utveckling i 
leden som fick sin P-giva bred-
spridd efter sådd. Tydligast var 
dock effekten på skottantal och 
beståndshöjd i mitten av juni 
(figur 1). I de led som fick sin 
P-giva senare än 35 dagar efter 
sådd noterades signifikant lägre 
antal skott och beståndshöjd. 
Här var alltså vårkornet kort i 
rocken och hade få skott.

Tappade 2,7 ton/ha
Den usla bestockningen drab- 
bade avkastningen hårt med 
2,7 ton lägre vårkornskörd i 
led 6 utan P jämfört med led 1 
med 30 kilo P radmyllad vid  
sådd (figur 2). Däremellan  
kvalade övriga led in med ett 
hyggligt tydligt mönster: sen  
P-giva slog hårt mot vårkorn-
skörden och förutom i led 6 
var avkastningen signifikant 
lägre också med P-tillförsel 46 
och 56 dagar efter sådd. Taj-
mingen i P-tillförseln var alltså 
avgörande.

– Om fosfor blir tillgäng-
lig först efter bestockningen 
så passerar vårkornet en punkt 
utan återvändo och skadorna 
går inte att reparera,  

Figur 1. Skottantal och beståndshöjd i vårkornet 69 dagar efter sådd 
(den 14 juni 2017). P-tillförseln 35 dagar efter sådd och senare gav  
både signifikant lägre skottantal och planthöjd. Vid graderingen var vår-
kornet längst utvecklat i led 1 (stadium 49) och senast utvecklat i  
led 6 (stadium 45). 
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Figur 2. Avkastningen i vårkornet speglade väl skottantalet i mitten av 
juni. Led 6 helt utan fosforgödsling tappade 2,7 ton i skörd mot led 1 
som radmyllades med 30 kg P. Även led 4 och 5 med sena fosforgöds-
lingar hade stora skördetapp. Att bredspridd P upp till en dryg månad 
efter sådd gav en sådan skörderespons är något förvånande och bör 
tolkas med viss försiktighet då resultat baseras på ett försök under 2017.

Fosforupptaget sker i rhizosfären 
– zonen närmast rötterna –
där rothåren spelar stor roll för 
att öka kontaktytan mot jorden. 

Fosfor måste finnas tillgänglig för vårkornet under fasen 3-6 veckor efter 
uppkomst för att skottanläggningen inte ska begränsa avkastningen.



12

Arvensis  04/05 • 2019

kommenterar Søren Husted 
vidare.

Men han understryker 
också att liknande resultat san-
nolikt inte hade uppkommit på 
en lerjord där vattentillgången 
är jämnare och pH är högre.

Utvecklar P-mätare
Att P-gödsling och radmyllning 
av P ökar avkastningen på en 
fosforsvag sandjord är inte 
fullständigt förvånande. Men 
valet av försöksjord hade 
ett speciellt syfte. Poängen 
för Søren Husted och hans 
forskningsgrupp med att få 
tydliga utslag av P-brist är att 
fortsätta utveckla ett verktyg 
som kan mäta P-brist i växten. 
Det är en fosformätare som 
använder sensorteknik för att 
spåra när elektrontransporten 
vid fotosyntesen inte fungerar 
optimalt. I fosformätaren ligger 
en del av drivkraften i hans 
P-forskning. Fosformätaren 
finns redan på marknaden, 
men ska förfinas i sin funktion.

– Det man kan mäta kan 
man också styra. Om en fos-
forbrist går att upptäcka med 
fosformätaren finns det också 
möjlighet att rätta till den, 
menar Søren Husted.

Barriär i bladen
Hans förhoppning är att en 
P-brist ska gå att bota genom 
bladgödsling.

– Och på det sättet inte ta 
omvägen via jorden som mest 
komplicerar saker och ting, 
skrattar Søren Husted.

Men dit är det en lång 
väg att gå. Bladgödsling med 

mangan bereder inga problem 
i växtodlingen – ämnet tas upp 
inom några dagar och för man-
gan finns också en fungerande 
mätare för fältbruk. Med fos-
for är det dock annorlunda. 
Mycket små mängder P kan tas 
upp genom bladen. Søren Hus-
ted beskriver att det finns en 
barriär för P när ämnet ska tas 
upp via vårkornets blad. Men 
han deppar inte ihop för det. 
Tvärtom är det en sporre.

– Varför det är på det sät-
tet ska vi reda ut!

Större P-precision
Därför finns nya försök i både 
vårkorn och potatis utlagda 
under 2019. Det fanns försök 
också 2018, men de torkade 
bort och gav inga ledtrådar. Nu  
hoppas Søren Husted att årets 
försök ska ge svar i linje med 
resultaten från 2017. Så fort-
sättning följer i arbetet för att 
öka effektiviteten i P-gödling- 
en. Det behövs. I Danmark 
gödslas i medeltal varje hektar  
med 15 kilo extra P jämfört 
med vad som förs bort. 

– Vi måste anpassa fosfor- 
gödslingen bättre efter växtens 
behov och öka precisionen. n

Källa: Andreas Carstensen m 
fl. 2019. Chlorophyll a fluor- 
escence analysis can detect 
phosphorus deficiency under 
field conditions and is an 
effective tool to prevent grain 
yield reductions in spring 
barley (Hordeum vulgare L.)

n Låg	rörlighet	–	förflyttar	sig	1	mm	på	12	dagar	i	jorden
n Kritisk	fas	3–6	veckor	efter	uppkomst	i	vårkorn	–	avgör	be-

stockning	och	skottbildning	
n P-brist	syns	ofta	inte	i	Norden	p.g.a.	alltför	låg	solinstrålning	
n P	styr	rotutvecklingen	och	reglerar	elektrontransport	i	foto-

syntesen
n Låg	jordtemperatur	försvårar	P-brist
n Torka	förstärker	P-brist	genom	att	diffusionen	av	P	minskar	

Vid P-brist fungerar inte fotosyntesen och växten tillverkar anto- 
cyaniner (röda färgämnen) som skydd. Men symptomen syns i 
stråsäd bara vid hög solinstrålning som vi inte har i Norden. Majs 
signalerar däremot tydligare, även om rödfärgningen också kan 
förväxlas med andra fel som t.ex. virus.

Kort	om	P
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Hur kan vi minska läckaget av växtnä-
ring och bekämpningsmedel från mar-
ken och därigenom bidra till att skydda 
vattenkvalitén intill åkermark? 
Markens innehåll av organiskt mate-
rial är en mycket viktig del av denna 
forskning, som även blivit fokus i ett 
doktorandprojekt. Förhoppningen är att 
projektet kan leda till minskat läckage i 
framtiden.

När växtnäring, främst fosfor, och be-
kämpningsmedel i lösning försvinner från 
fältet kan de transporteras till grundvatten 
och vattendrag. När detta sker kan ett 
ämne som gör nytta i växtodlingen få ne-
gativa konsekvenser för miljön.

Var finns risken för läckage av lös-
ningar i marken? För att förstå detta måste 
vi först titta på jordstrukturen. Likt en 
svamp består jorden av en mängd porer 
som förbinder markytan med grundvatt-
net eller dräneringsrör.  

Viktiga porer
Storleken på jordens porer varierar. Lösta 
ämnen kan nå grundvattnet mycket 
snabbt när de transporteras genom de re-
lativt stora porer som vi kallar makropo-
rer, alltså porer större än 0,3 mm. Denna 
transport kallas preferensiellt flöde. Mak-
roporer bildas genom biologisk aktivitet, 
som exempelvis växande rötter och dagg-
maskar, men också genom icke-biologiska 
faktorer som när jorden upprepade gånger 
fryser och tinar. Som kontrast beror bild-
ningen av de mindre mesoporerna (0,03-
0,3 mm) i bearbetad åkermark främst på 
markens lerhalt och innehåll av organiskt 
material. Ju högre lerhalt desto färre me-
soporer och ju högre mullhalt desto fler 
mesoporer. När vatten och lösta ämnen 
rinner genom dessa mindre porer sker flö-
det långsamt, med mindre risk för grund-
vattenförorening som resultat. Till exem-
pel har man i Sverige funnit mer pesticider 
i vattenmiljön nära åkermark med hög ler-
halt än med låg. 

Minska flöde
Hur kan vi minska risken för preferensiellt 
flöde genom stora porer? Det finns goda 
möjligheter! En annan SLU-studie har vi-
sat att högt innehåll av organiskt material 
minskar risken, men undersökningen gjor-
des i ett fält med mycket högre mullhalt 
än vad som är vanligt i svensk åkermark. 

I mitt doktorandprojekt undersöker 
jag om organiskt material kan minska 
risken för preferensiellt flöde i ett konven-
tionellt bearbetat fält. Preliminära resultat 
visar bara en svag effekt av högre mullhalt, 
vilket tyder på att mullhalterna i åkermark 
vanligtvis är för låga för att ha stor effekt 
på markens porsystem och därigenom 
minska läckaget av pesticider och närings-
ämnen. I projektet vill jag ta reda på hur 
hög mullhalt som behövs för bättre jord-
struktur och minskad risk för preferensiellt 
flöde. n

Text och bild: 
Jumpei Fukumasu, SLU

DOKTORANDARBETET   

Minskat markläckage i fokus

Borr. Jordprov tas i ett konventionellt bear-
betat fält. 

Hur mycket mull krävs? Projektet går ut på att undersöka om det går att minska växtnärings- 
och bekämpningsmedelsläckage genom att höja mullhalten i konventionellt bearbetade fält. 
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Vi vill gärna veta vilka sor-
ter som passar bäst på den 
odlingslokal vi har. Det blev 
än mer uppenbart när vi fick 
kraftig torka ifjol och man 
började ställa sig frågan 
vilken sort som har bäst 
torktolerans. Med hjälp av en 
stabilitetskoefficient går det 
att jämföra olika sorters an-
passningsförmåga till marken 
den odlas på.

Vilken sort som har bäst tole-
rans är en fråga som inte är helt 
lätt att svara på, då sortförsö-
ken sällan läggs ut på de jordar 
som får störst torkpåverkan ef-
tersom dessa platser oftast även 
ger en ojämn skörd och försö-
ken inte kan användas.

Men försöken kan ändå 
användas för att titta på sort- 
ers anpassningsförmåga till 
olika odlingslokaler, något som 
Finlay och Wilkinson kom på 
redan på 60-talet, genom att 
titta på hur en specifik sort av-
kastade i förhållande till medel- 
värdet för alla sorter och i ett 
stort antal försök. Då kan man 

räkna fram en regressionskoeffi- 
cient, det vill säga en linjes 
lutning, som jag kallar stabili-
tetskoefficient. Linjens lutning 
talar om hur sorten avkastar i 
förhållande till medel för alla 
sorterna. Den talar dock inte 
om ifall en sort avkastar sämre 
eller bättre än medel utan talar 
bara om lutningen, alltså sor-
tens anpassningsförmåga till 
odlingslokalen. Denna infor-
mationen tillsammans med 
avkastningssifforna från sort-
försöken kan vara ytterligare ett 
hjälpmedel för att få en bättre 
precision i sortvalet. Utöver 
dessa parametrar är ju fortfa-

rande avsättningsmål viktigast 
i sortvalet, något som vi beskri-
vit i tidigare artiklar i Arvensis. 
Denna analys kan göras för alla 
växtslag, i denna artikel tittar vi 
på höstvete.

Linus genomsnittligt stabil
Finlay och Wilkinson menade 
att en sort som har en stabili-
tetskoefficient nära 1,0 har ge-
nomsnittlig stabilitet. Så oav-
sett om sorten sås på en bra 
eller dålig odlingslokal har den 
samma avkastningsskillnad mot 
medel. Det betyder att en sort 
som avkastar 500 kilo mer på 
en plats kommer att göra det 

Hur anpassar sig 
din höstvetesort?
Hur anpassar sig 
din höstvetesort?

INFÖR 
HÖSTSÅDDEN
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Text: Mattias Hammarstedt, HIR Skåne 
mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se

       Hjälp med sortval. Stabilitetskoefficienten hjälper oss att avgöra 
vilken sort som har bäst förmåga att anpassa sig till en odlingslokal, 
utan att tappa i skörd.

s

Linus stabil sort Exempel på stabilitetskoefficienter
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Stabilitetskoefficient för tre olika typer av sorter Sverigeförsöken 2015-
2017. Hereford går bättre på platser med hög skörd, Ceylon går bättre 
på platser med låg skörd, medan Linus går lika bra oavsett odlingslokal.

Stabilitetskoefficienten är egentligen en regressionsanalys och anger 
lutningen på en linje. Genom att jämföra lutningen för en specifik sort 
med medel av alla sorter kan man visa på sortens anpassningsförmåga 
till en odlingsmiljö. 
Residualspridningen är ett mått på hur stor variationen är kring regres-
sionslinjen. Det är standardavvikelsen för residualerna.

Exempel 1: En sort med stabilitetskoefficient >1,0 ➙ Sorten är sämre 
anpassad till odlingslokaler med låg avkastningspotential men med 
en hög avkastningspotential över medel på en plats med hög avkast-
ningspotential

Exempel 2: Stabilitetskoefficient 1,0 ➙ Sorten har en hög anpass-
ningsförmåga till odlingsplatsen och följer medelavkastningen för alla 
sorter. I detta fallet har den konsekvent bättre avkastning än medel-
sorterna.

Exempel 3: Stabilitetskoefficient 1,0 ➙ Samma som exempel 2 fast 
denna sorten har konsekvent en lägre avkastningsförmåga än medel-
sorterna.

Exempel 4: En sort som har en bättre avkastning på odlingslokaler 
med en låg avkastningspotential men som sedan tappar i avkastning 
på platser med en hög avkastningspotential.

Efter Finlay och Wilkinssons metoder, 1963.

på alla platser den odlas på. Så 
vid en sortvalssitutation vet 
jag att denna sortens resultat i 
sortförsöken kommer att vara 
representativt för min odlings-
lokal också. Ett exempel på en 
sådan sort är Linus. 

Sorter med en lägre sta-
bilitetskoefficient, mindre än 
1,0 ger särskilt bra avkast-
ning på de försöksplatser som 
har låg avkastning, medan 
de gav särskilt låg avkastning 
på de platser som har en hög 
avkastningspotential. Dessa 
sorter har störst odlingsvärde 
på de sämre avkastningsloka-
lerna där deras konkurrens-

fördel gentemot andra sorter 
är större. Detta innebär att 
den medelavkastning jag kan 
se på sortval.nu inte nödvän-
digtvis stämmer överens med 
mina förutsättningar. Har jag 
en sämre odlingslokal kom-
mer denna sorten att avkasta 
bättre än vad sortval.nu visar. 
Ett exempel på en sådan sort 
är Ceylon. 

Brant kurva för Hereford
Om stabilitetskoefficienten 
är över 1,0 är linjens lutning 
brantare än medel av sorterna. 
Avkastningsskillnaden mellan 
medel och sorten  
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ökande, det vill säga ju bättre 
avkastning i försöket desto 
större skördeskillnad mellan 
sorten och medel. Dessa sorter 
kommer alltså bäst till sin rätt 
på bra och drivande odlings-
lokaler. 

Med samma resonemang 
som ovan kommer dessa 
sorter att avkasta bättre på 
odlingslokaler med en hög 
avkastningspotential, än vad 
skörderelativtalet visar. Medan 
om dessa sorter sås på en sämre 
odlingslokal kommer skörde 
skillnaden vara mindre eller 
sämre än medel. Ett exempel 
på en sådan sort är Hereford.

”Konstant perfomer”
Dessutom kan man i den här 
analysen använda residualsprid-
ningen för att mäta stabilitet 
Eberhart och Russell föreslog 
detta redan 1966. Residual-
spridningen är ett statistiskt be-
grepp som innebär att man kan 
titta på hur stor spridningen 
är mellan punkterna och reg-
ressionslinjen. Så om residu-
alspridningen är hög, så är det 
stor variation kring linjen, men 
om residualspridningen är li-
ten, så ligger punkterna nära 
linjen. Om residualspridningen 
är noll, så ligger samtliga punk-
ter exakt på linjen.  Ju min-
dre spridning desto stabilare 
sort. Exempel på sådana sorter 
är Cubus och Linus, med en 
spridning på ca 400kg. Detta 
kan jämföras med tex Hereford 
som har nästan 700 kg i residu-
alspridning. De sorter som har 
en låg residualspridning och ett 
Stabilitetskoefficient nära 1.0 

brukar vi benämna ”konstant 
performer”. De avkastar i prin-
cip enligt förväntan, från år till 
år och från plats till plats, utan 
någon större variation från det 
mönstret. 

Torktoleranta sorter
Hur kan vi då använda denna 

information för att välja rätt 
sorter i ett torrare klimat? I de 
flesta fall bör vi fortfarande 
titta på sorter med en stabili-
tetskoefficient nära 1.0. Men 
vi kan också titta på stabilitets-
koefficient över alla försöken 
2018 och jämföra med flerår-
svärden för stabilitetskoefficien-

ten. Vi vet att de försöksresultat 
som visade en låg avkastning 
2018 framförallt berodde på 
torka, men även värmestress. 
Genom att jämföra värdena för 
2018 med flerårsvärden kan vi 
även se att vissa sorter har fått 
en brantare kurva medan andra 
sorter fått en flackare (lägre) 

2018 flerårsvärde 2015-2017
Skillnad 2018-

flerårsvärde

Sorter
Stabilitets-
koefficient

Residual-
spridning

Skörde-
skillnad

Stabilitets-
koefficient

Residual-
spridning

Skörde-
skillnad

Stabilitets-
koefficient

Ceylon 0,83 797 -427 0,76 564 -363 0,07 brantare

Norin 0,89 399 -1 218 0,96 643 -879 -0,07 flackare

Etana 0,89 318 31 0,97 467 275 -0,08 flackare

Julius 0,92 321 -443 0,97 520 -7 -0,05 flackare

Linus 0,96 409 -356 0,99 352 266 -0,03

Reform 0,96 515 -370 0,94 469 218 0,02

KWS Talent 0,96 657 -245

Informer 0,99 459 555 1,06** 435** -0,07 flackare

Torp 1,01 474 371 1,21 719 596 -0,20 flackare

Cubus 1,02 287 -468 1,08 408 -346 -0,06 flackare

Brons 1,03 347 -104 0,89 689 -45 0,14 brantare

KWS Kerrin 1,06 346 386

Memory 1,08 224 -169 1,16* 425* -0,08 flackare

Kalmar 1,08 217 291

Praktik 1,10 487 -111 1,00 567 -91 0,10 brantare

Hereford 1,10 414 181 1,23 688 801 -0,13 flackare

Nordh 1,14 362 -189 1,08 544 14 0,06 brantare

Utdrag av marknadssorternas stabilitetskoefficienter från 2018 och flerårsvärden främst från 2015–2017. 
Några sorter var inte med alla åren så där har vi tittat på andra flerårsvärden. Skördeskillnaden är skillna-
den mellan sortens avkastning och medelavkastningen för alla sorter och alla försök. En stabiliseringsko-
efficient nära 1,0 antyder att den skördeskillnad som syns kommer att gälla för de flesta platser, medan 
ett lägre värde visar att sorten kommer att avkasta bättre mot medel på sämre odlingslokaler och sämre 
på bra odlingslokaler. Det motsatta gäller för sorter med högre stabilitetskoefficient än 1,0. 

*2016-2017 **2015+2017

INFÖR 
HÖSTSÅDDEN
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stabilitetskoefficient. De sor-
ter som fått en lägre stabilitets-
koefficient är de som avkastat 
bättre i de försök med låg-
skördepotential än tidigare år. 
Detta bör visa på att dessa sor-
ter har en bättre torktolerans 
och klarar värmestress bätre 
än sorterna i medeltal. De sor-
ter som enligt denna definition 
klarade torkan bättre 2018 är 
Norin, Etana, Informer, Julius; 
Torp och Linus. De sorter som 
klarade torkan sämre 2018 är 
Praktik, Brons, Nordh. n

Källor: 
The analysis of adaption 
in a plant-breeding pro-
gramme, K.W. Finlay and 
G.N. Wilkinsson (1963), 
Australian Journal of 
Agricultural Research 14, 
sid 742-754.
Stability parameters for 
comparing varieties, S. A. 
Eberhart and W. A. Russell 
(1966), Crop Science 6, 
sid 36-40
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Text: Gunnar Cederberg, HS Konsult   
gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se

En viktig insats för att öka  
säkerheten i höstrapsodling- 
en kan vara att tillväxtreglera 
på hösten. Förändrad tillväxt 
hos rapsplantorna kan leda 
till en förbättrad övervint-
ring, något som nyligen vi-
sats i fältförsök i Mälardalen.

Vinterns påfrestningar kan vara 
svåra för höstrapsen. För att ge 
rapsplantorna en så stor chans 
som möjligt att klara dessa på-
frestningar kan tillväxtreglering 
användas under hösten. Bäst 
effekt blir det om rapsen be- 
handlas tidigt på hösten. Vid 
en tidig behandling kan även 
dosen hållas nere.

I mitt examensarbete vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
har jag valt att undersöka effek- 
ten av tillväxtreglering i höst- 
raps under svenska förhållan- 
den. Tillväxtreglering med pre-
paratet Caryx® har under hös-

ten 2018 testats i två fältförsök 
strax norr om Uppsala. 

Bättre övervintring
I försöken testades behandling 
vid DC 16 och 18. Vi de två 
tidpunkterna testades doserna 
0,7 l/ha och 1,4 l/ha. Under 
hösten och våren gjordes sedan  
en rad olika mätningar i för- 
söken där olika tillväxtpara- 
metrar studerades och mättes.  
Bland annat mättes rapsplant- 
ornas stjälklängd, rothalsdia- 
meter och tillväxtpunktens 
höjd över marken. För att få 
ett mått på hur plantornas 
övervintring påverkades gjordes 
även en planträkning på våren.

Resultat från försöken vis- 
ar tydligt att behandling med  
Caryx® påverkade rapsplantor- 
nas tillväxt, något som också 
resulterade i en bättre övervint-
ring, se figur 1. Det blev en  
effekt vid båda behandlingstid- 
punkterna, men för de allra 

flesta parametrarna blev det 
en bättre effekt med behand-
ling i utvecklingsstadium 16. 
Samtidigt blev effekten på flera 
parametrar likvärdig med de 
olika doserna, vilket indikerar 
att dosen kan hållas nere vid 
en tidig behandling. Ett viktigt 
resultat är också att den högre 
dosen inte hade någon större 
effekt på övervintringen, jäm-
fört med den lägre dosen, se 
figur 3-4.

Höj dos vid sen körning
Med behandling i utvecklings-
stadium 18 fanns flera intres-
santa skillnader i effekten mel-
lan doserna. I de flesta fall hade 
den låga dosen på 0,7 l/ha 
mindre effekt jämfört med en 
dos på 1,4 l/ha. Därför kan det 
vara motiverat att använda en 
högre dos vi en senare behand-
lingstidpunkt. Samtidigt är det 
viktigt att notera att resultat  
visar ingen skillnad i övervint-

Kortad raps. Kontrollmätning av rapsplantornas höjd under våren. 
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Övervintra rapsen 
med tillväxtreglering

INFÖR 
HÖSTSÅDDEN

Figur 2. Längd blad och bladskaft (cm) hos rapsplantor behandlade 
med hel och dubbel dos Caryx® i två utvecklingsstadier på hösten. 
Störst påverkan på längden hade behandling i DC 16.

Figur 1. Antal plantor per kvadratmeter räknat under våren, obehand-
lat och ett medelvärde för de olika doserna i DC 16 och 18. Försök be-
handlat i DC 16 hade ett signifikant högre plantantal än obehandlat.
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Med vår jordbrukskalk Cresco stimulerar du 
tillväxten, höjer kvaliteten på grödorna och 
får en bättre näringsbalans i jorden. Vi har 
kunskapen, erfarenheten och produkterna. 
Det är därför våra kunder vittnar om rekord-

skördar. År efter år. Varför chansa? 
Välj Cresco. 

Cresco kalk – sunt bondförnnuft 
Kalkrådgivning: 0510-650 40

Varför 
chansa?

Möt oss
på Borgeby, 

vi fi nns i 

monter S108!

Text: Gunnar Cederberg, HS Konsult   
gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se

ring mellan de två doserna i 
utvecklingsstadium 18. Slut-
satsen från försöket är därför 
att en tidig behandling tycks 
ge bäst effekt på övervint-
ringen. 

Den avgörande faktorn, 
hur skörden påverkas, ryms 
av förklarliga skäl inte inom 
ramen för mitt examensarbete. 
Försöken kommer dock att 
skördas och analyseras av HS 

Konsult till hösten. Men redan  
till sommaren kan du få veta 
mer om tillväxtreglering i raps  
om du besöker oss på HS 
Konsult under Brunnby Lant-
brukardagar den 3-4 juli. n

Källa: Cederberg, Gunnar. 
2019. Tillväxtreglering i höst- 
raps

Figur 4. Rothalsens diameter (mm) hos rapsplantor behandlade med 
hel och dubbel dos Caryx® i två utvecklingsstadier. Behandling i DC 18, 
med halv dos hade störst effekt på rothalsens storlek.

Figur 3. Tillväxtpunktens höjd över marken (cm) hos rapsplantor 
behandlade med hel och dubbel dos Caryx® i två utvecklingsstadier. 
Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan olika doser eller be-
handlingstidpunkter.
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Erfarenheten från 2018 har varit att olika 
typer av fångstskålar i olika färg har gett 
ett försprång mot insekterna. Har en 
gulskål använts på rätt sätt så har ofta 
bekämpning kunnat ske i tid innan till 
exempel rapsbaggar hunnit göra för 
stora skador i rapsfält.

Se till att vara steget före insekterna i raps- 
en genom att nyttja gulskålens fulla poten-
tial. Bekämpningströsklar utifrån gulskåls-
fångster är väldigt vanliga utomlands men 
är ännu ovanliga i Sverige. Det vanligaste 
sättet att utforma bekämpningströsklar för 
gulskål utomlands är antal insekter per  
10 dm² uppmätt på ett specifikt antal  
dagar. Den enda befintliga bekämpnings-
tröskeln för gulskål i Sverige är för raps-
jordloppor där du ska räkna 50-100 
stycken per 10 dm² på tre dagar.

I Tyskland finns idag bekämpnings-
trösklar för många andra insekter såsom 
bland annat vivlar. En annan insekt som 
också har bekämpningströskel utomlands 
utifrån gulskålsfångst är randig dvärgstrit 
där bekämpningströskeln är 20 stritar per 
vecka.

Lokal prognos
Gulskålen är ett viktigt prognosverktyg 
som möjliggör en förbättrad övervakning 
av insekterna på ditt fält i enlighet med 
IPM. Även om det idag redan finns prog-
noser och inventeringar av skadegörare per 
län så innebär det inte att insekterna som 
inventerats på respektive länsnivå finns i 
just ditt rapsfält. Det beror på att lokala 
fältvariationer är väldigt vanliga när vi ta-
lar om insektspopulationer. Fångsten i gul-
skålen visar vilka skadeinsekter och nyt-
todjur som faktiskt finns på just ditt fält, 
vilket kan vara till stor hjälp när du ska be-
döma om bekämpning behövs för en spe-
cifik insekt men även så att en eventuell 
bekämpningsinsats riktas mot rätt in-
sekter och vid rätt tidpunkt.

Insekterna dras till gulskålens 
färg- som när de skymtar en blomma 
på fältet. Det är bra om man place- 
rar ut flera gulskålar på ett och 
samma fält, gärna en i fältkant mot 
skog och en i mitten av fältet för att 
se spridningen på insekterna på hela 
fältet. Gulskålar går att köpa i Hushåll-
ningssällskapets webshop.

Vitskål i klöver
I klöverfält är det lättast att hitta intres-
santa insekter i en vitskål. K3löverspetsviv-
len är den skadeinsekt som det finns be-
kämpningströskel för i vit och rödklöver. 
Riktvärdet för bekämpning av klöverviveln 
är 1-2 vivlar per vecka i fångstskål. I röd-
klöver ska den vita fångstskålen sättas ut i 
början av juni och i vitklöver i början av 
maj och dessa bör sen övervakas ända fram 
till blomning. I övrigt hanteras en vitskål 
på samma sätt som en gulskål.  n

SÅ LYCKAS DU MED  
DIN FÅNGSTSKÅL
n Titta i fångstskålen varje dag under 

uppkomst till två örtblad i rapsen

n Placera gärna ut flera på samma fält 
och jämför innehållet så du får en 
representativ bild av insekterna på 
hela fältet.

n Flytta upp fångstskålen vart efter 
beståndet växer så att insekterna 
lätt hittar till den.

Förbättra din insektsöver- 
vakning med fångstskål

INFÖR 
HÖSTSÅDDEN
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Stor blomma. Insekterna dras till gulskålen och utgör ett 
bra prognosvektyg för just ditt fält.
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Text: Siri Israelsson, HS Konsult   
siri.israelsson@hushallningssallskapet.se

❶ Fyll gulskålen till hälften med vatten 
och ha i några droppar av en vätska som 
bryter ytspänningen. Diskmedel fungerar 
bra, man kan även använda 50-procentig 
propylenglykol. Propylenglykol konserve-
rar även insekterna men är inte så miljö-
vänligt. Kom ihåg att lägga på nätlocket 
som hindrar bin och humlor från att falla 
i skålen och även fåglar från att äta upp 
fångsten.

❷ Placera ut gulskålen i höjd med ve-
getationen på fältet. Tanken är att insek-
terna ska få syn på gulskålen på samma 
sätt som när de ser en blomma, därför 
behöver gulskålen vara placerad så att 
insekterna lätt får syn på den. Flytta upp 
skålen på en pinne eller pall så att den 
hela tiden är i nivå med beståndet. Det 
kan även vara klokt att markera ut platsen 
med en flagga då den annars kan missas 
när man kör på fältet.

❸ Töm skålen efter högst en vecka, en 
glasburk kan vara smidig att tömma i så 
man kan ta in insekterna till någon bra 
lampa när de ska sorteras. 

❹ När du ska tömma gulskålen så bör 
du förbereda lite inför att innehållet ska 
sorteras. Det är bra om du har ett försto-
ringsglas eller en lupp så du kan titta lite 
mer ingående på insekterna för att ut-
skilja olika detaljer. En pincett är ett måste 
då insekterna oftast är ganska ömtåliga 
och svåra att ta i då de är så små. Du bör 
sitta i ett ljust rum eller under en stark 
lampa när du senare ska sortera insek-
terna. 

❺ Sortera innehållet från gulskålen. När 
du ska sortera gulskålsfångsten börjar 
du med att lägga ut alla insekter på ett 
torrt vitt papper och låt dem torka innan 
du börjar röra vid dem. Innan du har lärt 
dig att känna igen alla insekter är det väl-
digt svårt att artbestämma dem om de 
fortfarande är blöta. Vivlarna tillexempel 
ser helt annorlunda ut som blöta än som 
torra. När de är torra är de mycket lättare 
att känna igen. Resterande insekter kan 
sedan sorteras utifrån utseende, det är 
lättare att artbestämma dem när man har 
några stycken insekter av samma sort på 
olika platser på pappret.

❻ Ska insekterna sökas fram på internet 
så är det bäst att söka på de latinska nam-
nen så som tex. Psylliodes chrysocephala 
(rapsjordloppa). Växtskyddscentralerna 
har även ett arkiv med bilder på sin 
hemsida www.jordbruksverket.se, under 
e-tjänster, där man kan söka och titta på 
bilder av insekter både när de är torkade 
på papper och levande. 

Exempel på insekter du kan hitta i 
din gulskål:
På hösten kan du inventera: Kålblads-
stekeln, jordloppor, kålfluga, rapsfjäril, 
gammafly, randig dvärgstrit, bladlöss, fyr-
tandad och blåvingad rapsvivel. 

Under vår och sommar kan du inven-
tera: Rapsbagge, jordloppa, kålmal, kål-
fjäril, gammafly, fyrtandad rapsvivel, liten 
frövivel, blygrå rapsvivel, bladlöss, klöver-
spetsvivel, fritfluga.

Rapsbagge. 2–3 mm lång med ett kulligt 
blåsvart skal och ett brunt huvud. Rapsbag-
garna brukar vara lätta att känna igen redan 
på rapsplantan. 

Rapsjordloppa. Den är 4–5 mm lång och har 
distinkta bakben som den använder när den 
hoppar, skalet är grönblankt, i gulskålen ser 
den ofta svart ut. 

Kålbladsstekel. Cirka 6 mm lång och har gula 
vingar samt en gul bakdel. Huvudet längst 
fram är svart. 

Låt torka. En torr fyrtandad rapsvivel 
som till vänster är lättare att känna igen 
än samma vivel fast blöt precis upptagen 
ur gulskålen till höger. 
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Från	fälla	till	fångst
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Att följa tillverkarens restrik- 
tioner är särskilt viktigt när 
det gäller Belkar, som inte 
verkar vilja samsas med 
andra. För att undvika miss-
bildningar i rapsen bör man 
inte experimentera med till-
växtregleringsprodukter och 
gräsherbicider.

När trotjänaren Butisan Top 
försvann dröjde det inte länge 
förrän det plötsligt fanns fler 
preparat än någonsin till-
gängliga. Det kanske mest in-
tressanta är Belkar, ett bred-
verkande örtogräspreparat 
framtaget av dåvarande Dow 
Agrosciences. Till skillnad från 
tidigare förhärskande strategi 
kunde man nu avvakta be-
kämpning tills grödan var or-
dentligt etablerad och bedömd 
värd att satsa på.

Låt bli experiment
Belkar är endast bladverkande 
och kommer sampackad med 

ett antal restriktioner vad gäller 
doser och möjliga blandnings-
partners. Max 0,25 liter kan 
användas från 2-5 ört- 
blad på grödan, först vid sex 
fullt utvecklade örtblad kan 
fulldosen 0,5 liter köras. Den 
kreative frågar sig kanske om 
det inte skulle gå att köra 0,35 
liter vid fyra örtblad? Svaret är 
nej. Belkar är inte ett preparat 
som lämpar sig för experiment, 
utan bör köras strikt efter före-
skrifterna. Då kommer ogräs-
effekten att bli tillfredställande, 
samtidigt som risken för gröd-
påverkan minimeras.

Belkar innehåller Piklo-

ram och Halauxifen-Metyl 
(Arylex), båda tillhörande 
resistensgrupp O. Preparatet 
fungerar som en värdefull re-
sistensbrytare på en annars 
lågdos-dominerad marknad. 
Örtogräseffekten är mycket 
bred och produkten har få 
svagheter effektmässigt, även 
om den är något sämre på våt-
arv, viol och veronika. 

Den som tidigare varit 
van att få en hyfsad gräsogräs-
effekt ”på köpet” av Butisan 
Top blir dock besviken. Belkar 
har ingen effekt på gräs alls, 
vilket gör att de allra flesta 
behöver komplettera med an-

Missbildningar. Här syns exempel på missbildningar till följd av körning med Belkar blandad med gräsherbicid och/eller tillväxtregleringsmedel.  
1). Abnorma knoppar. 2). Huvudskott med innestängd knopp. 3). Stjälken viker av 90 grader. 4). ”Rabarberformade” blad med innestängd knopp. 

Belkar –	en	effektiv	luring
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tingen Agil, Focus Ultra eller 
Select Plus.

Blandningsdemo på BFD
För att spara körningar blir det 
lockande att kombinera Belkar- 
behandling vid 3-4 örtblad 
med någon av gräsprodukterna 
ovan. De tester som gjorts av  
produktföreträdaren Corteva 
Agriscience visar dock att Bel-
kar inte ska blandas med något 
av dessa preparat. HIR Skåne 
har även testat olika provo-
cerande blandningar på Bor-
geby Fältdagars demofält 2019 
och de observationer vi gjort 
där stödjer helt tillverkarens re-
kommendationer. Vid bland-
ningar mellan Belkar och Agil, 
Focus Ultra eller Select Plus är 
risken stor att få diverse ”miss-
bildningar” på plantorna. 

De stora skadorna syns of-
tast inte förrän på våren. I vissa 
fall kommer ingen knopp fram  
i toppen av huvudskotten.  
Istället spricker stjälken upp på 
mitten, där sedan knoppen  
tittar ut. I flera fall har vi note- 
rat en abnorm knoppbildning, 
stjälkar som viker av 90 grader 
samt platta stjälkar. Samma 
typ av skador fås oavsett vilken 
av de tre gräsherbiciderna som 
blandas med Belkar, men om-
fattningen kan variera produk-
terna emellan. 

Får partner i Kerb
I demon förefaller blandning 
med Agil vara sämsta alternativ 
med upp till 70 procent av 

plantorna påverkade. Men som 
sagt, ingen av blandningarna 
övertygar. Det finns dock en 
gräsprodukt som Corteva 
kommer att godkänna som 
blandningspartner inför 
säsongen 2019 och det är Kerb. 
Alternativet blir dock främst 
intressant för odlare där Kerb 
ingår som en komponent i 
renkavlestrategin. Att invänta 
en sen Kerb-behandling vid 
större spillsädesförekomster är 
inte aktuellt, då har spillsäden 
redan utövat alltför mycket 
konkurrens med rapsgrödan.

Som alltid vid ogräsbe-
kämpningar är det temperatur, 
luftfuktighet, solinstrålning 
med mera som avgör effekt och 
grödpåverkan i det enskilda 
fallet. Om blandningar med 
gräsherbicider oftast ger skador 
enligt ovan, så ger blandning 
med tillväxtregleringsmedel 
mer eller mindre alltid någon 
form av påverkan. 

0,25 räcker långt
Symptomen är liknande oav- 
sett vilken felaktig blandning 
som görs och förefaller ej bli  
mycket värre om flera olämp- 
liga produkter blandas på en 
och samma gång. I vår demo 
ser vi till exempel inte att Bel-
kar + Agil + Caryx + Fastac blir 
mycket värre än Belkar + Agil. 

För Belkar gäller att halv 
dos, 0,25 liter, kan köras från 
och med två örtblad. För att 
köra fulldosen 0,5 liter måste 
plantan ha fått sex örtblad och 

det finns inget mellanting före 
det att grödan har fått sex ört-
blad. För hög dos i förhållande 
till utvecklingsstadium riskerar 
att ge samma typ av skador 
som felaktiga blandningar. 

En halv liter är inte dub-
belt så bra som 0,25 liter effekt- 
mässigt. Den högre dosen stär-
ker framförallt effekten vid 
större förekomster av balders-
brå. I övrigt räcker 0,25 liter 
långt vid en normal ogräsföre-
komst. Därför rekommende-
rar vi i första hand en strategi 
med halv dos vid 3-4 örtblad. 
Senare under hösten görs en 
ny bedömning av situationen 
och eventuell uppföljning med 
ytterligare 0,25 liter. Det är 
mindre risk att hamna fel med 
halv dos samtidigt som ogräset 
bromsas i ett tidigare stadium 
och kostnaden hålls på mattan. 
Sena år kan det dessutom vara 
frustrerande att gå och vänta 

in sex örtblad, som kanske inte 
ens hinner uppnås.

Använd ej i Quartz
Corteva har testat Belkar i ett 
stort antal sorter och inte fun-
nit några skillnader i käns-
lighet, bortsett från sorten 
Quartz. I Quartz avråds det 
från behandling, men i övrigt 
finns alltså inga sortrestriktio-
ner.

Vad gäller skördepåverkan 
av de skador som diskuterats är 
försöksunderlaget än så länge 
begränsat, men de försök som 
Corteva gjort visar på att upp 
till tio procent påverkade plan-
tor inte har påverkat skörden i 
någon större utsträckning. För 
påverkan högre än så saknas 
data. Ingen av rutorna i vår 
demo bedöms ha lägre påver-
kan än tio procent och risken 
för skördesänkning får här 
anses vara betydande. n

Text: Paul Leteus, HIR Skåne 
paul.leteus@hushallningssallskapet.se

BELKAR I ETT NÖTSKAL
n Blanda endast med pyretroider och Kerb.

n Använd högst 0,25 liter före sex örtblad på rapsen.

n Minst sju dagar mellan Belkar och gräspreparat/ 
tillväxtreglering.

n Minst 21 dagar mellan två behandlingar med  
Belkar, t.ex. 0,25 + 0,25 liter.

n Använd ej i sorten Quartz.
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En tidig sådd och en mild 
höst ökar risken för skador av 
rödsotvirus i höstsäd, beting-
elser som kommer att bli van-
ligare i och med ett varmare 
klimat.

Risken för infektioner av röd- 
sotsvirus ökar i Sverige vid ett 
förändrat klimat med varmare 
väder. Varmare väder under 
växtsäsongen är gynnsamt för 
bladlössen som redan på hösten 
kan smitta höstgrödorna med 
rödsotsvirus. Varmare vintrar  
kan innebära att bladlössen 

övervintrar som vuxen insekt 
och flyger ut tidigare i fälten 
på våren, innan höstgrödorna 
hunnit utveckla åldersresistens 
mot viruset.

Virus och lus
Rödsotsvirus sprids i första  
hand av havre- och sädesblad-
lusen. I havre, vete och råg får 
bladen röda spetsar av viruset. 
I vår- och höstkorn blir symto-
men istället en gulfärgning av 
bladen. Grödans tillväxt häm-
mas i olika grad av viruset och 
olika grödor påverkas i varie-
rande omfattning. Vid tidiga 
angrepp kan plantor påverkas  
till den grad att de inte sätter 
några ax alls. Störst förluster 
har uppmätts i höstkorn, med 
upp till 60-100 procent lägre 
skörd.

Havre, korn, vete, rågvete,  
råg, majs och ett stort antal ett-  
och fleråriga gräs kan bli smitt- 
ade. Alltså är antalet smittkäll- 
or för viruset många. Rödsots- 
viruset tas upp av bladlusen 
med plantans ledningsvätska 
och sprids sedan via bladlusens 
spottkörtlar. När bladlusen väl 
har tagit upp smitta bär den 
på viruset resten av sitt liv, var-
för smittan kan färdas långa 
avstånd då vingade bladlöss 
förflyttar sig med hjälp av luft-
strömmar.

Övervintrar i hägg
Havrebladluspopulationens 
storlek styrs av hur många 
bladlöss som övervintrat samt  

inflygningen från andra länder 
under hösten. Både 2018 och 
2019 var det ingen betydande 
mängd övervintrade havreblad-
lusägg i de inventeringar som 
utfördes på hägg. Men under 
hösten 2018 fångades mycket 
höga mängder av havreblad-
löss i sugfällorna i både Alnarp, 
Kalmar och Skänninge. Den 
största inflygningen som upp-
mättes i Alnarp skedde främst 
i början av oktober. De blad-
löss som var aktiva i fält under 
hösten är de som kan ha spri-
dit rödsotsvitrus redan på hös-
ten 2018, smittan kan komma 
med bladlöss som flyger in från 
andra länder.

Mild höst, tidig sådd
Höstarna 2006 och 2014 var 
inflygningen av bladlöss större 
än normalt (se diagram). 2007 
blev ändå inte mycket höst-
grödor angripna av rödsot på 
grund av att sådden 2006 var 
sen och plantorna kom upp 
först i svalare väderlek när 
bladlössen inte längre var ak-
tiva. 2015 blev däremot infek-
tionerna och därmed skadorna 
av rödsotsviruset omfattande i 
södra Sverige. Värdet av skör-
deförluster på grund av röd-
sotsvirus år 2015 uppgick till 
30 miljoner kronor. Det be-
rodde på många tidigt sådda 
fält och en lång varm höst. 
Omständigheterna med tidig 
höstsådd och en mild höst är 
desamma för 2014 och 2018. 
Därför finns det stor risk för 

Risk för rödsot ökar i ett för ändrat klimat

Gulsot. Rödsotviruset ger gulfärgade blad i höst- och vårkorn.

Skador av rödsot. Den gröda som riskerar att drabbas av störst skör-
deförluster vi angrepp av rödsotvirus är höstkorn. 
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Risk för rödsot ökar i ett för ändrat klimat

Havrebladlusen	övervintrar	
främst	på	hägg.	Den	har	flera	
generationer.	På	våren	kläcks	
bladlusens	ägg.	Efter	två	gene-
rationer	av	vinglösa	bladlöss	
skapas	en	generation	av	vingade	
löss,	som	kan	flyga	med	hjälp	
av	luftströmmar	till	stråsädesfält	
eller	till	andra	sommarvärdar	så	
som	gräsmarker.	

I	stråsäd	brukar	det	följa	
två	generationer	bladlöss,	en	
vingad	och	en	utan	vingar.	Re-
produktionen	går	fort,	mängden	
havrebladlöss	kan	dubbleras	20	
gånger	per	vecka	under	försom-

maren.	Senare	på	sommaren	
minskar	populationen,	detta	då	
en	vingad	generation	av	bladlöss	
som	lämnar	fältet	skapas	samt	att	
resterande	population	kraschar.

De	vingade	bladlössen	som	
överlevt	populationskrashen	sök-	
er	sig	till	gräsmarker	där	det	
bildas	ytterligare	en	generation	
ovingade	bladlöss.	På	hösten	
flyger	sedan	en	ytterligare	gene-
ration	vingade	bladlöss	från	gräs-
markerna	tillbaka	till	häggarna	
för	att	lägga	övervintrande	ägg,	
men	kan	även	stanna	till	i	tidiga	
höstsådder.	Vid	detta	tillfälle	

flyger	det	även	in	bladlöss	från	
andra	länder	som	går	direkt	till	

häggen,	alternativt	kan	de	flyga	
ut	i	tidigt	sådda	fält.

Bor i häggen. Havrebladlusen har flera generationer och på hösten 
flyger även havrebladlöss in från andra länder.
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Inflygningen var som störst 30/9-13/10 2018 i sugfällan i Alnarp. Även 
2014 samt 2006 hade vi stora inflygningar av havrebladlöss på hösten 
likt föregående år 2018. Källa: Växtskyddscentralen

Bladlöss i sugfälla, Alnarp

Text: Siri Israelsson, HS Konsult   
siri.israelsson@hushallningssallskapet.se

Bladlusens	livscykel

skador av rödsotvirus i höstsäd 
2019, speciellt i Södra Sverige 
och områden där smitta tidi-
gare påvisats.

Unga plantor drabbas
Unga plantor av höstsäd är mer 

mottagliga för rödsotsvirus än 
äldre plantor. Plantorna utveck-
lar en åldersresistens mot vi-
ruset. Ofta innebär det att när 
bladlössen kommer in på fältet 
tidig vår har höstsädsplantorna 
redan utvecklat åldersresistens 

mot viruset och är där med inte 
längre lika mottagliga. Erfaren- 
heter från England visar att 
varmare höstar och vintrar kan 
leda till att allt fler bladlöss 
övervintrar som vuxna istället 
för som ägg och kan därmed 

flyga ut tidigare i fält på våren 
än vad vi tidigare erfarit i Sve-
rige. I och med detta ökar ris-
ken för smitta i höstsäden även 
på våren i de fall där plantorna 
inte hunnit utveckla åldersre-
sistens.  n

VÅR

Hägg

Inflygning

Hägg

Stråsäd

Gräs

SOMMAR HÖST

TRE GODA RÅD
n Undvik tidig sådd: ej före 20 september i södra Göta- 

land och före 10 september i norra Götaland , risk- 
områden för rödsotsvirus. 

n Bekämpa spillplantor tidigt på hösten. Är spillplantorna 
smittade sprids viruset lättare till efterföljande gröda.

n Uppmärksamma bladlössen i höstsädesfälten under 
långa och varma höstar och tidiga sådder. En bekämp-
ning på hösten kan vara aktuell om riskfaktorer för  
rödsotsvirus är uppfyllda.
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Fjolårets svaga grovfoder-
skördar och på många håll 
helt eller delvis misslyckade 
vallinsådder gör att många 
gårdar lär ha anledning 
att skörda helsäd även i år. 
Lämplig skördetidpunkt och 
skördeteknik beror på en rad 
faktorer, vad blir bäst i din 
odling och foderstat?

Helsäd är ett bra komplement 
till ett spätt vallensilage. Till-
sammans med ett grövre ensi-
lage behöver det däremot kom-
bineras med mer lättsmälta 
fodermedel för att inte begrän- 
sa det totala foderintaget.  
Till ungnöt går det att utfodra 
en större andel helsäd än till 
mjölkkor men det är viktigt att 
foderstaten kompletteras för att 
täcka djurens totala näringsbe-
hov. I förhållande till sitt foder- 
värde kan helsäd bli ett rätt 
dyrt foder. Beslut om helsädes-
skörd bör därför tas utifrån ett 
helhetsperspektiv av foderbe-

hov både vad gäller kvantitet 
och kvalitet, samt väga in even-
tuella mervärden av helsädes-
skörd i växtodlingen.

Skörda tidigt eller sent
Från axgång fram till degmog-
nadsstadie kan skördemängden  
fördubblas, se försök med korn 
figur 1. Som figuren visar är  
mängden torrsubstans i strå 
och blad relativt oförändrad  
för de olika skördetidpunkt- 
erna medan andelen stärkelse 
ökar under kärnfyllnaden. En-
ergin och smältbarheten från 
stärkelsen kompenserar till stor 
del det grövre och energifatti-
gare strået. Under tidig mjölk-
mognad har näringskvaliteten 
ofta sjunkit mer i strå och blad 
än vad socker och stärkelse i  
kärnorna kompenserar för och 
därmed är det ur fodersyn-
punkt bättre att skörda vid ax-
gång eller i degmognadsstadie. 
Tidig skörd ökar möjligheten 
till skörd av återväxt i fält där 
vallinsådd gjorts, vilket del-

vis kompenserar för en mindre 
helsädesskörd.

Artsammansättning
Avkastning och foderkvalitet 
påverkas av vilken/vilka grödor 
som skördas som helsäd. I för-
sök på Lanna försöksstation, 
SLU Skara, har korn och råg-
vete visat sig ge bättre foderkva-
litet än havre och vårvete vid 
skörd i degmognad. Helsädes-
blandningar med spannmål och 
trindsäd kan ge ett högre pro-
teininnehåll än ren spannmål 
men det kräver att trindsäden 
utgör närmare 50 procent av 
skörden. Åkerböna och vicker 
ger större genomslag för fodrets 
protein än vad ärt ger vid lik-
värdig baljväxtandel utifrån för-
sök på Rådde 2006-2007. 

Anpassa teknik till tidpunkt
Vid tidig helsädesskörd vid 
axgång eller mjölkmognads-
stadie krävs normalt förtork-
ning av grönmassan innan den 
hackas eller pressas. Kärnspill 

vid mjölkmognad kan ofta hål-
las på en låg nivå, se figur 2. 
Materialet bör dock inte bear-
betas mer än nödvändigt och 
nedjusterad krimperhastighet 
eller slåtter utan krimper är att 
föredra. 

Kan strängläggning und-
vikas är det positivt. Vid skörd 
av helsäd efter mjölkmognad 
bör direktskörd ske med exakt-
hack med helsädesbord. Kärn-
spill ger förlust både i mängd 
och kvalitet och ett kortsnittat 
material minskar risken för 
fodersortering. Vid sen skörd 
riskerar spannmålskärnor att 
passera onedbrutna genom kon 
och så kallad ”kernel proces-
sor” eller ”corn cracker” teknik 
bör användas för att krossa 
kärnorna. Är inte utrustningen 
rätt inställd kan kärnor passera 
hela så kontrollera resultatet 
i grönmassan direkt då hack-
ningen påbörjats.

Tät lagring och tillsatsmedel
Grovt material är svårpackat 

Olika sätt att skörda 
helsäden rätt



27

Arvensis  04/05 • 2019

Figur 1 Figur 2

NYA PRODUKTER – INFO PÅ WWW.EKOVAX.SE
POLYSULFAT K,CA,S,MG, 12-12-19-4

CALCIPRILL S14, CA, S 32-14
MAGNUM 12, CA, MG 20-12

MED NÄRINGSÄMNEN SOM VÄXTEN 
BEHÖVER FÖR ATT GE HÖG SKÖRD

8-3-5-3 

RIK PÅ KVÄVE OCH FOSFOR, FÖR  
JORDAR MED GOD KALIUMTILLGÅNG 

9-4-0 

BOOSTA VALLEN MED SNABBT  
KVÄVE OCH ÖKA AVKASTNINGEN 

4,4-1,5-2 

Vi bygger vidare på vårt rådgivningskoncept och utökar 
RÅD & ORDER med Staffan Svensson, ekonomagronom  

med en gedigen lantbruksbakgrund. Ring idag, vi producerar  
och levererar oöverträffad pelletskvalitet plus råd 

och kunskap på köpet!

EMIL: 070-91 44 466 
emil@ekovax.se

STAFFAN: 073-86 14 401
staffan@ekovax.se & 

RÅD & ORDER

Rådberikat 
ekogödsel ger

ökad skörd

 Du skördar som du gödslar

vilket ger möjlighet för luft-
tillträde och försämrar ensi-
leringsprocessen. Om helsä-
den skördas med en låg ts-halt 
(<25 procent) är det nödvän-
digt att tillsätta syra eller salt-
baserat medel för att säkerställa 
ensileringen. I spannet 25-40 
procent ts kan bakterieprepa-
rat fungera tillfredställande för-
utsatt att materialet innehål-
ler tillräckligt med socker eller 
stärkelse för bakterierna att 
bilda mjölksyra och ättiksyra 
av. Ett syrapreparat med myr-

syra och propionsyra ger dock 
en säkerhet även under gynn-
samma förhållande, särskilt i 
helsäd med stort baljväxtinslag. 

I torrt material (>40-50 
procent ts) blir ensileringen 
svag och saltpreparat är bästa 
alternativet för att undvika 
varmgång. Uttag endast under 
november-mars eller hög daglig 
uttagshastighet minskar också 
risken för varmgång men till-
satsmedel ger en säkerhet för 
minskade foderförluster. n

Text: Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Väst och 
Elisabet Nadeau, Hushållningssällskapet Sjuhärad 

jakob.eriksson@hushallningssallskapet.se

Undvik spill. Vid sen helsädes-
skörd kan kärnspillet bli stort 
med traditionell slåtter och rund-
balspressning.  

       Välpackad. En väl utförd packning och täckning är viktigt vare sig 
det gäller plansilo, rundbal eller tub.
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Mer kärna. Sen skörd ger mer kärna 
men oförändrad mängd strå i för- 
sök med vårkorn på SLU, Götala  
nöt- och lammköttsforskning, Skara.  

     TRE GODA RÅD
n Ta beslut om eventuell helsädesskörd och skördetid- 

punkt utifrån foderbehovet både med hänsyn till kvalitet 
och kvantitet.

n Vid sen skörd hacka helsäden med exakthack och helsädes- 
bord. Ensilering i tub är ett bra alternativ för gårdar som 
normalt hanterar rundbalar. 

n  Välj tillsatsmedel utifrån grönmassans ts-halt, kvalitet  
samt lagringsteknik.

s
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Välkommen till  
Årets mässtema på Borgeby 
Fältdagar är vatten. Ta chansen 
att ta del av temaområdets 
många guldkorn och låt det 
bli en av dina höjdpunkter 
under mässbesöket. Du hittar 
temaområdet som tidigare, vid 
ingång 3. Välkommen!

Temat för i år är lämpligt nog 
vatten, något som genomsy-
rar såväl mässområdet som Pre-
Event Borgeby som i år hålls 25 
juni. 

– Vi har försökt göra som 
ett blått band genom vårt demo- 
område på mässan, berättar 
Anna Larsen, en av projektle-
darna bakom Borgeby Fältdagar. 

Det blå bandet består av 
flera spännande nyheter. Vad 
händer med olika grödor som 
torkstressas? Vilken sort klarar 
torkan bäst? En av de mest spän-
nande nyheterna är Labbet, med 
en egensnickrad regnsimulator 
som tillverkats för att kunna un-
dersöka aggregatstabilitet, infil-
tration och ytavrinning hos olika 
jordar. Hur mår din jord? Disku-
tera med våra kunniga rådgivare 
på plats!

För praktisk information 
om mässan se www.borgebyfalt-
dagar.se

Borgeby
Fältdagar
Besök HE-VA i monter E65

HE-VA Combi-Disc

Alvlukrare & falsk såbädd i ett drag
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Kunskap på kort tid 
i seminarietältet Axet

Onsdag 26 juni 
9.00 Fråga Borgeby. Moderator: Johan Wester Experter: Sofia 
Björnsson, Ulf Sonesson, Anders Larsson och Urban Emanuelsson

11.00 Innovationer inom bevattning - vart är vi på väg? 
Per Frankelius, Linköping universitet, med gäster

12.00 Nyfiken på biogas? Nu erbjuder Jordbruksverket 
biogasrådgivning! Talare: Anna Hagerberg och John Andersson, 
Jordbruksverket, energirådgivare Karin Ahlberg Eliasson,  
Hushållningssällskapet Jämtland

13.00 Kärlek åt Bönder! Linda Lindorff från Bonde Söker Fru 
gästar Borgeby Fältdagar 

14.00 Panelsamtal: Solceller – framtidsinvestering 
med dolda risker. Länsförsäkringar Skåne. I panelen: Ola 
Carlsson, skadeförebyggare, Länsförsäkringar Skåne, Max Jamie-
son, energirådgivare HIR Skåne och Staffan Brorson, lantbrukare 

15.00 Svampbekämpningens utmaningar och möj-
ligheter.  Inledning – Svensk veteodling, chefredaktör Lennart 
Wikström. Resistenssituationen i vete och åtgärder du kan vidta som 
odlare, Gunilla Berg, Jordbruksverket. Resistensbrytande nyheter 
– såhär tillämpar vi ny teknik på våra åkrar och säkerställer en god 
livsmedelskvalitet, Corteva Agriscience

16.00 KRAV: starkare varumärke med bonden i fokus. 
Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk, KRAV  
Hur mår EKO-marknaden? Niels Andresen, verksamhetsledare, 
Ekologiska Lantbrukarna

17.00 Robust vattenförsörjning för alla. Sweco. I spåren 
av senaste årens torka är bevattningsfrågan central i arbetet för en 
hållbar vattenförsörjning. Vad säger lagstiftningen?

Torsdag 27 juni 
9.00 AI-teknik och satellitdata – framtidens redskap i 
skogs- och lantbruket. Länsförsäkringar Skåne och LFant

10.00 Vinnare koras i innovationstävlingen ”Material 
och metoder för framtidens jordbruk”. Wargön Innovation

11.00  Odla framtiden – vatten, grödor och förutsätt-
ningar i ett förändrat klimat. Ett panelsamtal. Läns-
styrelsen Skåne. Talare: Christina Nordin, Generaldirektör 
Jordbruksverket; Anneli Hulthén, Landshövding Skåne, samt gäster

12.00 Gasen i botten! - Hur går det för biogasprodu- 
centerna? Hushållningssällskapet Jämtland 

13.00 Slutsatser och erfarenheter av fokusgrupp 
Växtskydd i rot- och knölgrödor. Erland Liljeroth, SLU 

14.00 Panelsamtal: Stölder – en onödig del av lant-
brukens vardag. Länsförsäkringar Skåne. I panelen deltar: Palle 
Borgström, ordförande LRF; Ewa-Gun Westford, Polisen; Kenneth 
Johansson, skadeförebyggare Länsförsäkringar Skåne, riksdagspo-
litiker

15.00 Hållbar odling i förändrat klimat. Agria Djurförsäk-
ringar

Seminarietältet Axet serverar mycket kunskap på kort tid!
Du hittar tältet nära ingång 3 och här erbjuds rikligt
med ny kunskap och intressanta möten.
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Vikten av att P inte lämnar 
fältet genom en åtgärd som 
kalkfilterdike diskuteras i 
Gropen, men också vikten av 
högt P-utnyttjande i odlingen 
genom korrekt pH och nä-
ringstillgång. Bättre vatten-
hushållning genom sortval 
och såtid är också i fokus lik-
som tillväxtreglering i raps.  

Sommaren 2018 anlades ett 
kalkfilterdike i Gropen. Ett 
kalkfilterdike är ett täckdike där  
man vill höja verkningsgraden  
genom att återfyllnadsjorden 
blandas med strukturkalk.  
Åtgärden syftar till att öka ag-
gregatstabiliteten och därmed 
förbättra vattengenomsläpplig-
heten så att ytvatten inte blir 
stående. På så sätt minskas  
risken för P-förluster. I struk-
turkalkad jord sker dessutom 
en kemisk fällning som också 
minskar risken att P lämnar  
fältet.

pH och växtnäring
Fosfor ska i stället stanna på 
och göra nytta i fält. Hur P-till-
gängligheten påverkas av pH-
värdet går att se i Gropen 2019 
där pH både sänkts och höjts 
på en lerjord med vårkorn och 
på en lättjord med sockerbetor. 
På båda jordarna ser vi på ef-
fekten av kalkning och effekten 
av radmyllad YaraMila NPK 
jämfört med övergödslad NS. 
Redan från start såg vi tydliga 
skillnader, som visar att för  
optimal odling måste vi ha med 

oss både pH och näringstillför-
sel. Det ena kan i en liten mån 
kompensera för det andra, men 
rutorna som både kalkats och 
tillförts P och K med YaraMila 
är tydligt bättre.

Tak stoppar regn
Vatten är tema på Borgeby 
Fältdagar 2019. Det extrem-
torra 2018 visade vi hur stig- 
ande utsädesmängder i vår-
korn ökar vattenavgången från 
beståndet. I år har vi täckt de-
lar av Gropen med halvgenom-
släppliga tak som håller regnet 
delvis borta. Syftet är att illus-
trera hur man som odlare kan 
förbättra vattenhushållningen 
i sina grödor både genom sort-
val och såtidpunkt och därmed 

hur genetik och odlingsteknik 
samspelar.

Tillväxtreglering i raps
Tillväxtreglering är ett nytt 
verktyg i oljeväxtodling och i 
Gropen 2019 finns möjlighet 
att se dess effekter i både höst- 
och vårraps. Tillväxtreglering 
på hösten syftar till att omför-
dela biomassa från tillväxt ovan 
jord till sådan som sker under  
jord och att hålla tillväxtpunk-
ten nere. Med vårbehandling 
i höst- och vårraps vill man 
ändra arkitekturen så att  
huvudskottet hålls tillbaka  
och sidoskott gynnas för att ut-
nyttja solljuset bättre. Vägning 
av biomassan ovan jord gav 
stora utslag för höstbehandling 

med Caryx. Nu väntar vi med 
spänning på att få se rapsröt-
terna när Gropen grävts.

Multifunktionella mellangrödor
Intressant blir också att kika på 
rotsystem hos mellangrödorna.  
I Gropen finns både en multi- 
resistent oljerättika och en 
blandning av honungsört, purr-
havre och bovete. Mellangröd- 
or är aktuella genom sin breda 
funktion: N-upptag, kolfångst, 
sanering, erosionsskydd m.m. 
Men medaljen har också en 
baksida och kunskapsnivån 
måste höjas. Detta och annat 
diskuteras i Gropen 2019. Väl-
komna! 

Text och foto: Jens Blomquist, 
Agraria Ord & Jord

Kalkfilterdike,	P	och	vatten-
hushållning	i	Gropen	2019

Simulerar torka. Ett halvgenomsläppligt tak över delar av Gropen 2019 syftar till att visa hur både sort-
val och såtidpunkt påverkar vattenhushållningen. 

Var & När?
Gropen.  
Välkommen på guidad  
visning med start varje  
hel och halv timme.
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Gå	själv	runt	och	läs	om	
de	olika	demonstration-	
erna	eller	följ	med	en	
kunnig	rådgivare	på	en	
guidad	tur	och	få	alla		
detaljer	och	delta	i	giv-	
ande	diskussioner.	I	år	
ligger	mycket	av	fokus	i	
odlingarna	på	hantering	
av	olika	situationer	under	
växtsäsongen	såsom	nya	
ogräs,	spillsäd	och	till-
växtreglering.	Vi	har	även	
en	fortsatt	stor	yta	med	
nära	koppling	till	mellan-
grödor	i	olika	former.		
Välkommen	till	odling-
arna	i	hjärtat	av	mässan!

Hitta din lokala MF-återförsäljare på: www.mfimport.se Gilla oss gärna på Facebook: MF Import

Nyfi ken? Besök Borgeby Fältdagar monter E163

Time is relative... BEDNAR is real!

Hämta kunskap i mässans demoodlingar

Hortotunnlarna och  
droppbevattningsdemo 
Kl. 11.00 och 14.00

Ekologisk odling 
Kl. 11.30 och 15.30

Vall Kl. 13.00

Etableringsdemo vallfrö 
Kl. 14.00

Lähäckar och biologisk 
mångfald Kl. 11.00

  
Waterlab och  
temaområde vatten 
Kl. 10.00, 13.00, 15.00

  
Borgeby- 
klassikern
Klassisk visning (på svenska) 
av odlingarna, 30 min.
Start: Varje hel och halvtimme 
med start vid HIR Tower/HIR 
Skånes monter.

Special-
visningar

HIR Skånes rådgivare tar dig 
med på en guidad tur bland 
odlingarna. Njut av ett ax-
plock av det bästa på mässan 
under 30 minuter. Förboka 
gärna en guidad tur om ni 
är en grupp på www.borge-
byfaltdagar.se, ange tid och 
inriktning. 

Var & När?
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Borgeby Fältdagar satsar på att 
bli än mer kunskapsintensiva 
och lanserar därför en ny 
attraktion – Labbet. Planen 
är att detta ska bli ett stående 
inslag som kan anpassas till 
varje års tema. I år är det 
vattentema och därmed är det i 
år ett Vattenlabb. 

Fokus i Vattenlabbet är 
hur vi bäst kan utnyttja neder-
börden och hur vi kan anpassa 
våra odlingssystem för att få 
största möjliga nytta av det 
regn som faller. Enligt klimat-
forskare kommer klimatet i 
Sverige förändras och vi kom-
mer få hetare somrar och mer 

oregelbunden nederbörd. Då 
kommer vattenhushållningen 
bli avgörande för hur man 
lyckas med växtodlingen. I Vat-
tenlabbet kommer två olika 
regnsimulatorer användas för 
att demonstrera infiltration, 
ytavrinning och aggregatstabi-
litet.

Vattenlabbet kommer visas 
på Pre-Event 25 juni och under 
själva mässdagarna. Visningar 
av Vattenlabbet och Vatten-
tema-området hålls varje dag 
under mässan klockan 10.00, 
13.00 och 15.00, men är öppet 
för drop-in hela dagen. n

Labbet 
–	ny	attraktion	på	Borgeby	Fältdagar

Regnsimulator. Den här regnsimulatorn jämför infiltration och ytavrin-
ning hos jordprofiler från olika odlingssystem. Infiltration är när vatten 
rinner ner i jorden och transporteras neråt i jordprofilen. Ytavrinning är 
när vatten inte tas upp av jorden utan rinner iväg uppe på jordytan. 

SVENSKA ANTTI Strängnäs 0152-180 20   Regionkontor Syd 044-21 36 00   Regionkontor Väst 033-15 03 36   www.svenska-antti.se

– Proffs på spannmålshantering!– Proffs på spannmålshantering!

Möt oss på 
Borgeby! 

Monter J60
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På få platser går ett år i växt- 
odlingen så fort som på Borge- 
by Fältdagar. I den klassiska 
maskindemon får vi först följa 
alla led i en vallkedja med slåt-
termaskiner, strängläggare och 
pressar för att sedan se hur 
ytan bearbetas inför sådd för 
att till slut se utställarnas star-
kaste kort när det gäller etable-
ring. Maskindemonstrationen 
bjuder även 2019 på en mängd 
nyheter! På en egen yta vid se-
minarietälten hittar vi en djup-
gående plogdemo där åtta olika 
tillverkare sätts på prov. Hur 
klarar de att hantera en pack-
ningsskadad svartträda, en väl-
vuxen fånggröda och en vanlig 
spannmålsstubb? I en framtid 
utan glyfosat kan dessa frågor 
vara avgörande i växtodlingen.

Bevattning och potatis
Med tanke på årets tema vat-
ten finns även självklart två 
maskinvisningar med fokus på 
att tillföra vatten och att bli av 
med vatten. Det förevisas drä-
neringsmaskiner, pivotanlägg-
ningar, rampspridare och en  

självgående fasterholtsbevatt-
ning. Vill du vara bättre för-
beredd på att hantera extrema 
vädersituationer och hitta lös-
ningar i framtiden finns det 
mycket att lära på årets maskin-
demonstrationer. Och glöm 
inte att besöka maskinerna 
med fokus på potatisodling. 
Här illustreras hela potatisårets 
maskininsatser med stensträng-
läggning, kupning och upptag-
ning! Vill du utvecklas och se 
morgondagens teknik redan nu 
så finns många nyheter i pota-
tisdemon.

100 år med John Deere
Vad är väl Borgeby fältdagar 
utan en samling veteran-
traktorer? Kan du inte få nog 
av de klassiska traktorerna 
som skjutsar dig runt mäss-
området så förevisas också 
100 år med JD av Traktor 
Power i paradform klockan 
11 båda mässdagarna. 

MASKINDEMO

Följ växtodlingsåret i maskindemon

Vallskörd. Kl. 11 och kl. 15

Dräneringsmaskiner ny. Kl. 10

100 år med JD by Traktor Power. Kl. 11

Jordbearbetning 
och sådd. Kl. 13

Bevattningsmaskiner ny. Kl. 14

Plogdemo ny. Kl. 15

Var & När?

Potatismaskiner ny. Kl. 11.30

Tiderna gäller
 båda dagarna

Hela kedjan i fält. Följ med hela vägen från vallskörd till bearbetning 
och etablering av nästkommande gröda på demofältet.
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Ett problem som sprider sig  
allt mer i svenskt lantbruk är 
svårbekämpade gräsogräs som 
renkavle, hönshirs och råtts-
vingel. Specifikt mot renkavle 
finns det försök som visar att 
två av de viktigaste och mest 
potentiella åtgärderna för be-
kämpning är en senarelagd så-

tidpunkt och en ökad utsädes- 
mängd. 

På årets demofält finns en 
mycket intressant odling där 
vi med hjälp av insått engelskt 
rajgräs visar på potentialen i en 
integrerad bekämpning mot 
gräsogräs i höstvete. En kombi-
nerad demonstration med fyra 

såtidpunkter och fyra utsädes-
mängder där vi tagit ut sväng-
arna rejält visar oss vilka starka 
verktyg vi har att stödja den ke-
miska bekämpningen med. Så-
tidpunkterna varierar från tidig 
september till sen oktober och 
utsädesmängderna från 100 till 
400 kilo per hektar!

Tidig sådd gynnar gräsogräs

Tydlig skillnad. Att så tidigt vid 
problem med gräsogräs kan 
vara en riktig nitlott. 

För att välja rätt prepa-
rat mot tuffa ogräs krävs 
det att vi vet vilka ogräs vi 
har på fälten. Vid HIR To-
wer kan du i år botani-
sera bland svåra ogräs som 
ökar kraftigt i landet. Kom 
och undersök renkavle, 
hönshirs och råttsvingel i 
flera olika utvecklingssta-
dier. Känner du dina ogräs 
kan du också utforma den 
bästa växtskyddsstrategin. 
På plats finns också möjlig-
het att studera symptomen 
på klumprotsjuka och våra 
växtodlingsrådgivare kan 
ge tips och råd till just dina 
problem.

Växtodlingens 
värstingar

Såtipunkt	höstvete

	Ogräs
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Text: Per-Erik Holmgren och Jan-Ola Andersson, HIR Skåne  
per-erik.holmgren@hushallningssallskapet.se

Hur frodigt beståndet är, kväve-
gödsling och förväntade till-
växtbetingelser kring och efter 
behandling är viktiga paramet-
rar att ta hänsyn till vid beslut om 
tillväxtreglering, liksom sortens 
stråstyrka. 

Sedan 2017 har stråstyrkan hos 
de olika sorterna bestämts som 
femårsmedeltal utifrån de försök 
där det funnits tendenser till 
liggsäd. I och med detta upp-
lägg blir skillnaderna tydligare 
mellan olika sorter då försök där 
förhållandena inte varit påfres-
tande för stråstyrkan sållas bort.   
      Tabellen summerar stråstyrka 
hos ett fl ertal sorter på svenska 
marknaden. Många av sorterna 
har varit med i prov under pe-
rioden 2014-2018. Den sort som 
kommer fi nnas på marknaden i 
höst där försöksunderlaget ännu 
inte är så stort är Informer.

Värdera styrka, inte längd
Det fi nns inget tydligt samband 
mellan stråstyrka och strålängd 
där korta sorter per automatik 
skulle vara mindre liggsädesbe-
nägna (se tabell). Frontal, Cubus 
och Mariboss är tre sorter som 
avviker med en sämre stråstyrka 
och det behöver tas särskild 
hänsyn till vad gäller gödsling, 
tillväxtreglering samt tröskkapa-
citet. Även Festival har ett svagt 
strå men den saluförs endast för 
ekologisk odling där stråstyrkan 
normalt inte frestas lika mycket 
av höga kvävegivor. Flertalet av 
de mest odlade sorterna har en 
relativt likvärdig stråstyrka, men 
Hereford avviker något åt det 
sämre hållet och Norin, Linus 
och Memory åt det stråstyvare 
hållet. Brons har den helt klart 
bästa stråstyrkan och är knap-

past motiverad att tillväxtreglera 
ens i frodiga bestånd. 

Vid val av sort med hänsyn 
till stråstyrka behöver det vägas 
in hur grödan kommer priorite-
ras i en tröskordning samt övriga 
kvalitetsparametrar. Ett tidigt 
vete där det ska sås höstraps 
efter lär inte stå kvar på övertid 
med risk för sen liggsädesbild-
ning, medan ett normaltidigt 
fodervete kan behöva stå moget 
längre vilket gör det viktigare 
med en stråstyv sort. Detsamma 
gäller om tröskkapaciteten är 
allmänt begränsande och då är 
även falltalsstabilitet viktigt att 
värdera om sorten odlas som 
kvarnvara.”

   KOMMENTAR

 Strå- Strå-
Sort styrka, %  längd, cm  

Brons 95 77
Ceylon 87 75
Cubus 73 79
Ellvis 89 84
Etana 89 84
Festival 76 86
Frontal 67 80
Hereford 86 80
Informer 91 89
Julius 88 85
Linus 90 80
Mariboss 79 83
Memory 91 78
Nordh 90 79
Norin 92 79
Praktik 88 77
Reform 88 78
Torp 90 75

Brons i topp. Stråstyrka och 
strålängd för höstvete, fem-
årsmedeltal för hela landet 
2014-2018, L7-101.

Kort sort drar inte alltid längsta strået

Jakob Eriksson, 
Hushållningssällskapet Väst

Klormekvat
klorid

Mepikvat
 klorid Etefon Trinexapac

Prohexidion
 kalcium

Cycocel 
plus
Stabilan 
750

Terpal Terpal
Cerone

Trimaxx
Moddus M

Moddus start
Cuadro NT
Medax Max

Moxa

Medax Max

Substanser som ingår i de olika produkterna på den svenska marknaden.

Kortar i längden

SÄLJA GÅRDEN 

Under det gångna året förmedlade vi över 100 livsstils-, häst-, 
jord- och skogsgårdar. Genom hög affärsteknik och ständig 
omvärldsbevakning ger vi Er de bästa råden och tryggaste 
lösningarna.

Fastighetsbildning  
Pantbrevshantering
Kreativa skattelösningar  
Ersättningsfonder och skogsavdrag 
Hantering av EU-stöd, stödrätter etc 
hantering av arrendefrågor, servitut, nyttjanderätter 
Fastighetsvärderingar med god precision 
Upprättande av skogsbruksplan 

Kontakta oss för fri konsultation inför försäljningen av Er gård.  
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Möt oss på Borgeby 
i monter S206
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Att lösa växtnäringstillförseln 
är troligen en av de största 
utmaningarna inom ekolo-
gisk odling och utformas en 
strategi på rätt sätt kan den 
positiva effekten till grödan 
bli enorm. En jämförelse 
mellan stallgödsel, vinass och 
nya produkter som Biofer 
N15 i höstvete och vårvete 
kan hjälpa dig få svar i vad 
som är rätt strategi på din 
gård och var lönsamheten 
egentligen ligger. Hur kan 
en gård utan stallgödsel lösa 
tillförseln? Dessa frågor och 
mycket mer diskuteras av er-
farna rådgivare inom ekolo-
gisk odling.

Gödsla ekoveten 
på bästa sätt

Enligt traditionen har vi valt 
att odla fram ett stort sorti-
ment inför höstens sortval och 
även kommande vår. Odlar 
du kvarnvete, fodervete eller 
stärkelsevete så finns det oav-
sett vad något intressant för 
dig. Alla sorter finns behand-
lade och obehandlade mot 
svamp och här kan du få svar 

på många frågor kring nya sor-
ter. Hur frisk är egentligen den 
nya Informer? Finner vi gulrost 
i Memory även 2019 och kom-
mer Julius fortsätta vara mark-
nadens största sort?
Funderar du på att odla icke 
tillväxtreglerad råg för en extra 
merbetalning? Med en god till-
växt under våren har rågen i 

skrivande stund nått en an-
senlig höjd av 140 cm. Står 
den fortfarande upp på mäs-
san? Här kan du hitta sorten 
för just ditt ändamål. Hör våra 
växtodlingsrådgivares favori-
ter och vilka nykomlingar som 
kan vara extra intressanta att 
hålla ögonen öppna efter.

Sorter till både höger och vänster

Sortval

Hitta din sort. Demoodlingarna bjuder på flera intressanta nykomlingar.
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www.sinclairsholm.se   e-post johan@sinclairsholm.se
Johan Barnekow, kl 8-12  tel 0451-330 15, 0708-65 64 97

Spets till alla 
slä� harvar 

Passar till Multiva 
och Ferrox 

Spets till alla 
slä� harvar 

Passar till Multiva 
och Ferrox 

Spets till alla 

Passar till Multiva 

150:- 
inkl. bult

370:- 
inkl. bult

NU HAR VI DELAR TILL ÖVERUM XLD
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En modern klassiker kom- 
mer åter i vår odling med 
Conviso-betor och Clear-
field-raps. De senaste åren 
har nya former av odlings-
system introducerats i sam-
band med lanseringen av 
vårraps och sockerbetor re-
sistenta mot specifika ogräs-
preparat. Detta möjliggör 
en effektiv och relativt en-
kel ogräsbekämpning i två 
grödor där det annars är 
svårt att nå 100 procent 
resultat. 

I våra odlingar testar 
vi gränserna för preparaten 
och visar även på riskerna 
med odlingen av dessa 
ALS-resistenta grödor. ALS-
kemin är den vanligaste vi 
har att tillgå i vår ogräs- 
bekämpning och vad hän-
der om vi odlar grödor som 
tål dessa preparat? Vill du 
lära dig mer om möjlig-
heterna och riskerna med 
framtidens grödor är denna 
demonstration rätt för dig.

Höstraps har under lång tid  
haft en självklar plats i växt- 
följden på gårdar i södra Sve- 
rige och med god lönsamhet 
återkommer grödan ofta tät- 
are än optimalt ur ett växt- 
skyddsperspektiv. Detta har 
inneburit att vi ser en ökad 
förekomst av klumprotsjuka på  
många gårdar vilket kan på- 
verka rapsodlingen många år 
framöver. 2018 var ett år då vi 

även kunde hitta höstraps som 
ogräs i väldigt stor förekomst i 
alla grödor. 

Hur gör vi för att komma 
till rätta med problemet raps 
som ogräs? Var finns styrkorna 
och svagheterna i växtskydds-
strategierna i övriga grödor? I 
odlingen visar vi bekämpnings-
strategier i höstsäd, vårsäd, 
ärter, bönor och sockerbetor.

Testar	gränser	
för	ALS-resistens

Hur bekämpas raps som ogräs?

Ensamstående. Höstraps som 
ogräs kan påverka odlingen av 
raps flera år framöver.

Spillraps

ALS-koncept

Många län ger stöd för strukturkalkning och kalkfilterdiken.
Kontakta din växtodlingssäljare och fråga mer om våra produkter.
www.nordkalk.se/fostop

FOSTOP® I JORDEN
MINDRE FOSFOR I VATTNET MED 

GLÖM INTE LOVA-STÖDET! 
Kontakta länsstyrelsen 
för mera information.
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Intresset för mellangrödor fort-
sätter växa i det svenska lant-
bruket och begreppet Conser-
vation Agriculture nämns i allt 
större utsträckning. Är detta 
det nya hållbara sättet att be-
driva lantbruk? Med begrepp 
som soil health, minimerad 
jordbearbetning och en strä-
van att hålla marken grön så 
stor del av året som möjligt 
vill allt fler öka bördigheten i 
sina jordar. Att ha ett intresse 
är lätt men att hitta rätt grö-
dor, blandningar och angrepps-
sätt är på en helt annan nivå. 
Hur kan mellangrödor kombi-
neras med ekologisk fokusareal 
i SAM-ansökan? Vad är risken 
med olika mellangrödor i min 

Ökat intresse för håll  bart odlingskoncept
Tittar vi i grödvalskalkyler  
hamnar ofta frögrödorna i 
topp med goda förutsättningar 
för en hög lönsamhet. Men det 
är också en odling som är för-
knippad med stora risker och 
det ekonomiska tappet kan gå 
snabbt om man inte lyckas till 
100 procent med sin odling. 
Grunden till en stark gröda är 
som i många andra fall en god 
etablering. 

I samarbete med Sveriges 
Frö och Oljeväxtodlare, Lant-
männen, Skånefrö och HIR 
Skåne har vi en demonstra-

tion där etableringen av vallfrö 
testas ordentligt. I odlingen 
testas olika utsädesmängder, 
insåningsgrödor och radav-
stånd. Vi kan även fördjupa oss 
i skillnaden på en etablering av 
vallfrö på såväl vår som höst. 
Här finns något för både den 
erfarne fröodlaren och den 
som är intresserad av att utöka 
sin växtföljd med nya grödor.

Missa inte den guidade 
turen där experter på fröod-
ling kommer att fördjupa sig i 
komplexa frågor gällande eta-
blering.

Etablering av vallfrö för hög lönsamhet
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Odla frö? I årets etablerings- 
demo testas utsädesmängd, 
insåningsgrödor och rad-
avstånd. 

Vall
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Vad fattas jorden? Några sylt-
burkar med uppslammad jord 
kan ge dig svaret. SEGES har 
tillsamman med Århus Univer-
sitet tagit fram några enkla 
sundhetstester för jord. För 
att kontrollera jordhälsan kan 
några glasburkar fyllas till två 
tredjedelar med vatten och en 
handfull jord från 5-10 cm 
djup. Jorden ska helst tas ut 
när den är fuktig och grödan i 
god tillväxt. Skruva på locket 
och vänd burken tre gånger. 
Vänta en timme och avläs. 
Upprepa på olika delar av fäl-
tet, och ta gärna jord från träda 
eller kant som referens. 

Skum vid god hälsa
Skum på ytan indikerar att jor-

den har hög mikrobiologisk 
aktivitet. Det säkrar hög om-
sättning och frigivning av nä-
ringsämnen och kännetecknar 
en näringsrik jord. Ju klarare 
vattnet är desto bättre. Klart 
vatten pekar på ett innehåll 
av humusämnen som gör att 
jordpartiklarna hålls samman. 
Jordens färg avslöjar mullhal-
ten – ju mörkare desto högre 
mullhalt. 

Om det efter en timme 
fi nns väldefi nierade aggregat i 
botten tyder det på hög aggre-
gatstabilitet. Det ger goda ut-
växlingsmöjligheter för vatten 
och luft och gör jorden robust 
mot packning och erosion. 

SEGES Faktaark 
– hvad fejler jorden?

Ställ egen diagnos på jorden 

Hälsokontroll. Skum på ytan indikerar att jorden har hög mikro-
biologisk aktivitet.
Hälsokontroll. Skum på ytan indikerar att jorden har hög mikro-
biologisk aktivitet.
Hälsokontroll. Skum på ytan indikerar att jorden har hög mikro-
biologisk aktivitet.

Emdalavägen 10, Lund  046-590 31 10  

Redo för en ny relation?
Har din försäkringskontakt gått upp i rök?  
Ingen fara, vi är redo att fylla ut skorna. Med 
lång erfarenhet av lantbruk och försäkring 
hjälper vi dig utifrån dina förutsättningar och 
ser till att du får en pålitlig försäkringspartner.

Vi hörs väl?

Emdalavägen 10, Lund  046-590 31 10  

Redo för en ny relation?
Har din försäkringskontakt gått upp i rök?  
Ingen fara, vi är redo att fylla ut skorna. Med 
lång erfarenhet av lantbruk och försäkring 
hjälper vi dig utifrån dina förutsättningar och 
ser till att du får en pålitlig försäkringspartner.

Vi hörs väl?
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växtföljd med tanke på sjuk-
domar? 

Experter på plats
I samma demonstrationsyta  
kan vi se förfruktseffekten av 
förra årets mellangrödor till 
ett vårkorn etablerat i kon-
ceptet för no till samt med 
en djupare bearbetning. Det 
finns mycket att lära och våra 
experter finns tillgängliga för 
fördjupande diskussioner.  
I anslutning till ytorna med 
mellangrödor finns även en 
demonstrationsodling för att 
visa på möjligheterna med  
samodling i höstraps. För-
djupa dig i olika blandningar 
med fodervicker och alexan-

drinklöver och se skillnaden 
mellan en no-till etablering 
och djupare bearbetning. Vil-
ket system passar på din gård?

Ökat intresse för håll  bart odlingskoncept
Tillväxtreglering har sällan  
varit så aktuellt att diskutera 
som 2019. Hur ska vi resonera 
kring dessa insatser när höstve-
ten i många fält haft över 1000 
skott per kvadratmeter? Vad 
gör egentligen en tillväxtregle-
ring med plantan och vad har 
tidpunkten för inverkan? När 
ska jag köra för att korta strået 
och när ska jag köra för att öka 
stråstyrkan? Vilka risker finns 
till en stressad gröda? 

När det gäller tillväxtregle-
ring finns mycket att tänka på. 
I årets demonstration har vi  
enkelbehandlingar och dubbel- 
behandlingar, tidiga körningar 
och sena körningar. Med en 
kostnad från cirka 200 kronor 
per hektar och upp till 450 
kronor per hektar kan din 

framtida strategi för tillväxtreg-
lering finnas hos oss. 

Kortar höstvete på längden

Blandning. Klöver och 
honungsört samsas väl. 

Fo
to

: P
at

ri
k 

Sv
an

st
rö

m

Fo
to

: P
at

ri
k 

Sv
an

st
rö

m

Mellangrödor Kort i rocken. Årets demo visar 
tillväxtreglering med olika dos 
vid olika tidpunkter. 

Tillväxtreglering

BLÅTT GER NYHETER
VID JORDBEARBETNING SÅDD OCH VÄXTSKYDD

Kontakta din LEMKEN återförsäljare
LEMKEN agent: Mats Jönsson
Mobil: 070 655 01 10, Email: m.jonsson@lemken.com

■  Plogar och andra maskiner för stubbkultivering och 
såbäddsberedning med optimal jordbearbetning. 

■  Mekanisk eller pneumatisk såmaskinsteknik för en mycket 
optimal fältgro-ning med jämn uppkomst som resultat i ett 
brett spektrum av grödor.

■  Burna eller bogserade växtskyddssprutor med hög  
användarkomfort och innovativa lösningar.

LEMKEN lantbruks maskiner är utmärkande, inte bara för att 
färgen är blå, utan framför allt på grund av maskinens kvalitet, 
mångsidighet och moderna design. Mer än 1600 anställda 
arbetar kontinuerligt med att utveckla lösningar som optimalt 
uppfyller de behov som behövs till Svenska lantbrukare i 
framtiden.

Diamant 16 Rubin 10 Vega 12

lemken.com
Följ LEMKENSVERIGE på Instagram

Compact-Solitair 9

Amorteringsfritt- och  räntefritt första året
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På eko-området hittar vi en  
gedigen förevisning av olika 
spannmålslag för ekologisk od-
ling. Hur står sig nakenhavre 
och våremmer mot traditio-
nellt vårkorn? Var hittar vi den 
bästa ogräskonkurrensen och 
vilken gröda ser friskast ut? I 
samband med odlingen visas 
även majs med olika ogrässtra-
tegier. Kom och se jämförelser 
mellan flamning, ogräsharv-
ning, radhackning och finger-
hjulshackning. Helt klart en 
demonstrationsyta som kan 
ge något till både den ekolo-
giske och konventionella lant-
brukaren.

Att lösa växtnäringstillför-
seln är troligen en av de 
största utmaningarna inom 
ekologisk odling och utfor-
mas en strategi på rätt sätt 
kan den positiva effekten till 
grödan bli enorm. En jäm-
förelse mellan stallgödsel, vi-
nass och nya produkter som 
Biofer N15 i höstvete och 
vårvete kan hjälpa dig få 
svar i vad som är rätt strategi 
på din gård och var lönsam-
heten egentligen ligger. Hur 
kan en gård utan stallgödsel 
lösa tillförseln? Dessa frågor 
och mycket mer diskuteras 
av erfarna rådgivare inom 
ekologisk odling.

Det finns ett ökat intresse för 
odling av ekologiska sockerbe-
tor. En av de stora svårigheterna 
vi har i dagens konventionella 
sockerbetsodling är tyvärr han-
teringen av ogräs där flera ke-
miska bekämpningar inte alltid 
är tillräckligt för att få ett resul-
tat i en gröda med låg konkur-
rens i sig själv. Hur ska vi då lösa 
detta i den ekologiska odlingen? 
På eko-området hittar vi socker-
betor där vi försöker ta kontroll 
över ogräsen. Vad kan egentligen 
blindharvningar och radhack-
ningar göra? Och är det möjligt 
att med precisionssådd ogräs-
hacka på tvären?

På demoområdet finns även 
ekoraps med insådd klöver. 
Syftet är att visa vad som 
kan sås in i rapsen som 
växer efter skörd på hösten. 
Tanken med att så in klöver 
är att få en kvävefixerande 
gröda som kan bidra med 
kväve till nästkommande 
gröda och även hinna 
bekämpa spillrapsen innan 
sådd på våren.

Gamla	sorter	
utmanar

Gödsla	eko-	
veten	på	bästa	
sätt

Är	ekosocker-
betor	framtiden?

Klöver	bäddar	
efter	rapsen

      Rapskompis. Blodklöver 
är en av arterna i årets demo 
om companion cropping. 
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Enligt traditionen har vi valt  
att odla fram ett stort sorti-
ment inför höstens sortval och 
även kommande vår. Odlar 
du kvarnvete, fodervete eller 
stärkelsevete så finns det oav-
sett vilket något intressant för 
dig. Alla sorter finns behand-
lade och obehandlade mot 
svamp och här kan du få svar 

på många frågor kring nya sor-
ter. Hur frisk är egentligen den 
nya Informer? Finner vi gulrost 
i Memory även 2019 och kom-
mer Julius fortsätta vara mark-
nadens största sort? 

Funderar du på att odla 
icke tillväxtreglerad råg för en 
extra merbetalning? Med en 
god tillväxt under våren har 

rågen i skrivande stund nått en 
ansenlig höjd av 140 cm. Står 
den fortfarande upp på mäss-
san? Här kan du hitta sorten 
för just ditt ändamål. Hör våra 
växtodlingsrådgivares favoriter 
och vilka nykomlingar som 
kan vara extra intressanta att 
hålla ögonen på.

Sorter till både höger och vänster

Hitta din sort. Demoodlingarna bjuder på flera intressanta nykomlingar.

Ekonyheter

Ekonyheter

Sortval
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Med mildare vintrar blir det 
allt svårare att lita på en na-
turlig bekämpning av spill-
säd i såväl höstraps som 
höstvete. Vi testar olika al-
ternativ för bekämpning av 
spillsäd i höstraps och vissa 
med olika tillsatsmedel för 
att se vad som ger bäst ef-
fekt. Alla led jämförs även 
vid två kostnadsnivåer. För-
hoppningsvis får vi svar på 
frågan vilket preparat som 
ger mest effekt för pengarna. 
Vi testar även olika alterna-
tiv för bekämpning av vår-
korn i höstvete.

Spillsäd	i		
växtföljden

Under mässdagarna kommer 
fokus bland annat ligga på hur 
vi ska hantera för mycket och 
för lite vatten i lantbruket. 
Hur tål olika grödor som po-
tatis, höstvete och åkerbönor 
torka? Och hur mycket vat-
ten är egentligen optimalt till 
en gröda? Med specialbyggda 

tak byggda över demoytan kan 
vi simulera fram en torkstres-
sad gröda och få direkta jäm-
förelser mot bevattnade grö-
dor. I samband med visning 
av denna demonstrationsyta 
kommer även en visning gö-
ras av droppbevattning i hor-
tokultur där jordgubbar pre-

cisionsbevattnas med hjälp av 
markfuktssensorer och dropp-
bevattningar. I nära anslutning 
finner du även en yta med  
fokus växtskydd och vatten där 
alltifrån optimal sprutteknik 
till växtskyddshantering i  
vattenmiljön diskuteras och  
förevisas. 

Torkan 2018 satte sina spår på 
i stort sett alla gårdar i Sverige. 
Enheter med djur har haft en 
tuff kamp att få ihop foder och 
slutet på konsekvenserna av de 
låga vallskördarna har vi nog 

inte sett ännu. Vad gör vi om vi 
hamnar i en liknande situation 
igen och hur kan vi få ut en ex-
tra foderskörd ur våra marker? 

Med inspiration från för-
sök under torkan 2018 odlar 

vi upp grödor möjliga för sådd 
efter en spannmålsskörd som 
kan generera ett värdefullt fo-
dervärde på kort tid. Är wes-
terwoldiskt rajgräs, råg eller 
havre med fodervicker det bästa 

alternativet vid behov av snabb 
tillväxt? Efter denna demon-
stration kanske du kan känna 
dig bättre förberedd för åtgär-
der du kan göra på din gård när 
torkan slår till nästa gång.

För mycket och för lite vatten

I torkans spår – foder för hela slanten
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ar       Regnskydd. Genom att 
simulera fram en torkstressad 
gröda under tak kan intressanta 
jämförelser göras. 

Foder

Bekämpning

s

Vatten

www.scandinavianseed.se

Dariot Mycket hög avkastning     
Drösningsresistent
Utmärkta stjälkegenskaper
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Brunnby lantbrukardagar har blivit Mel-
lansveriges mest attraktiva mötesplats 
för aktiva lantbrukare. Evenemanget har 
nu verkligen satt sig och lockar i år om-
kring 150 utställare.

När mässan vid Brunnby gård drogs igång 
av Hushållningssällskapet 2007 var det en 
endagsföreteelse med fokus på jordbearbet-
ning. Tolv år senare har såväl mässa, antal 
dagar som område och mässprogram vuxit 
men fokus på vår välbesökta jordbearbet-
ningsdemo består. 

– Målet för oss mässarrangörer är att 
besökaren ska få med sig något nytt i med-
vetandet och inspiration till att utveckla 
sitt företagande samt möjlighet att knyta 
nya kontakter, säger Camilla Söderberg 
som är projektledare för mässan.

Djur en nyhet
Till årets mässa kommer Jordbruksverkets 
generaldirektör Christina Nordin och jord-
bruksutskottets ordförande Kristina Yngwe 
och håller varsitt anförande på stora sce-
nen. Utöver det finns en rad intressanta 
seminarier på programmet under de två 
mässdagarna.

Markvård är ämnet för årets kunskaps-
centrum på mässan. På markvårdscentrum 
fokuseras det på odlingsåtgärder för ökad 
bördighet och förbättrad vattenhushåll-
ning. Här kommer vi bland annat kunna 
se täckdikning, dikesunderhåll, markpack-
ning och mellangrödor. 

– Besök vårt demonstrationsområde 
där vi visar och diskuterar hur vi vårdar 
vår mark för ökade skördar och bättre vat-
tenhushållning, grunden för att kunna 
bedriva ett långsiktigt hållbart jordbruk, 
säger Petter Ström som är ansvarig för 
Markvårdscentrum.

Nyheten för året är en utställning och 
auktion av kött- och pälsfår. ett ytterligare 
steg i vår breddning mot lantburksdjur. 
För vallodlare kommer det att visas maski-
ner för vallskörd med fokus på återväxt.

Magnus Eriksson, HS Konsult

Markvård i centrum på 
Brunnby lantbrukardagar

Besök oss på Brunnby!
Årets mässa äger rum 3-4 juli kl. 9-17 och 
medarrangörer är Dina försäkringar, 
Lantmännen, LRF, LRF Konsult, 
Swedbank/Sparbankerna och Väderstad. 
Vill du se hela programmet besök 
www.brunnbylantbrukardagar.se

Går på djupet. Täckdikning och dikesunder- 
håll är några av fokuspunkterna i år på 
Brunnby Lantbrukardagar.
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Filtrets uppgift vid täckdik-
ning är att skydda ledning-
arna från skador vid grund 
dränering, underlätta vatten- 
intaget och minska inslam-
ning av sedimenteringsbe-
nägna partiklar. Om du vill 
veta mer om dränering och 
olika typer av filter kan du 
besöka oss på Markvårdscen-
trum under Brunnby Lant- 
brukardagar. 

Undersökning gjordes under 
hösten 2018 i ett filterförsök 
utanför Linköping. Filterför- 
söket grävdes ner för närmare 
40 år sedan och består av tio 
grenledningar med olika typer  
av filtermaterial; grus, kokos- 
fiber, torv och syntetfiber.  
Dräneringsledningarna gräv-
des fram och skars av för att 
studera mängden sedimente-
rat material inuti ledningarna. 
Det togs även jordprover med 
sedimenterat material inifrån 
ledningarna för att undersöka 
kornstorleksfördelningen.

Täckdika utan filter?
Filtermaterialen av kokosfiber  
och torv visade sig vara helt 
nedbrutna. Trots detta var det 
inte dessa ledningar som inne-
höll mest sedimenterat mate-
rial, utan det var två av led-
ningarna med grusfilter. 
Kornstorleksanalysen visade 
att ledningarna med grusfilter 
släpper igenom mycket grovt 
material, vilket lätt avsätts i 
ledningarna. Övriga ledningar 

hade lite eller nästan inget se-
dimenterat material alls.

Det är svårt att dra slut-
satser om hur stor betydelse 
valet av filtermaterial har från 
endast ett filterförsök. Mäng-
den sedimenterat material kan 
bero på jordartsvariationerna 
inom fältet eller att vattenflö-
det genom ledningarna skiljer 
sig åt. Det som kanske är mest 
intressant är att ledningarna 
utan fungerande filter, det vill 
säga ledningarna med nedbru-
tet filtermaterial, inte innehål-
ler mest sedimenterat material. 
Är det möjligt att täckdika 
med goda resultat utan filter 
på vissa typer av jordar? Kom 
dock ihåg att filtret kan ha fler 
uppgifter än att skydda från 
inslamning av sedimenterings-
benägna partiklar.

Fler försök
För att det ska kunna avgöras 
när eller om dräneringsfilter är 
nödvändigt eller inte är drä-
neringsförsök med ledningar 
utan filter utlagda. Förhopp-
ningsvis kommer dessa försök 
ge svar på vilka för och nack-
delar det finns med att inte an-
vända filter vid täckdikning. 
Om du vill veta mer om drä-
nering och olika typer av fil-
ter kan du besöka oss på Mark-
vårdscentrum under Brunnby 
lantbrukardagar 3-4 juli 2019. 

Hanna Falk, HS Konsult

Hur stor betydelse har valet av filtermaterial?

TRE SLUTSATSER
n Valet av filtermaterial har ingen betydelse när det kommer  

till inslamning av sedimenteringsbenägna partiklar enligt detta 
filterförsök. 

n Ledningar med nedbrutet filtermaterial visade sig inte  
innehålla mer sedimenterat material än ledningar med ett fung-
erande filter. 

n Naturgrus och råolja är ändliga resurser vilket gör att det  
inte är hållbart i längden att använda naturgrus och  
syntetiska filter vid dränering.

Olika typer av filter har 
olika för- och nackdelar.
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Officiell sortprovning i Sverige

Bra länkar för försöks- 
resultat
www.sverigeforsoken.se Alla 
rapporter från Sverigeförsök- 
ens verksamhet sedan 2001!
www.nfts.dk Fältförsöksdata- 
bas där försöken kan följas 
under säsongen och där de 
enskilda resultaten redovisas.
www.sortval.se Interaktiv sort-
portal för jämförelser mellan 
sorter.
www.slu.se/faltforsk Stor 
mängd av resultat och sam-
manställningar av bland annat 
sortförsök.

Ordlista
n EU-sort: Sort som finns på 
en sortlista i ett annat EU-
land

n Marknadssort: Etablerad 
sort som säljs till lantbrukarna

n VCU-sort: Sort som provas 
i Sverige för att antas till den 
nationella sortlistan

n Sverigeförsöken: Hushåll-
ningssällskapens samlade 
försöksarbete.

n SLF: Stiftelsen Lantbruks-
forskning. LRF:s forsknings-
stiftelse

n Relativtal: Procentuell  
jämförelse mellan sorter

n NFTS: Nordic Field Trial  
System, nordisk försöks- 
databas

Olika sorters avkastning,  
oftast angivna som relativtal  
jämfört med mätaren, och 
egenskaper såsom protein-
halt och stråstyrka, används 
av såväl säljande företag som 
oberoende rådgivning för att 
motivera varför en viss sort är 
att föredra framför en annan. 
Vanligtvis anges ”officiella 
försök” som källa för dessa 
värden. Men vad är ”officiella 
försök” egentligen?  

De officiella försöken är ett 
samarbete mellan Sverigeförsö-
ken, sortföretagen, SLU, SLF 
och Jordbruksverket. Provning 
av marknadssorter, nya EU-
sorter och VCU-provning för 
den svenska sortlistan samord-

nas, såväl i försöken i fält som i 
sammanställningarna och allt  
är öppet för såväl lantbrukare 
som sortföretag och rådgivare. 
Alla försök är dessutom till-
gängliga under säsongen för 
alla som vill titta på dem i fält. 

Jämför ej äpplen med päron
Alla enskilda resultat samman-
ställs och bearbetas statistiskt i 
NFTS efter skörd. Därefter gör 
SLU en mångfald av samman-
ställningar i alla grödor, för att 
på bästa sätt kunna fånga upp 
och belysa vilken betydelse års-
mån, område, svampbehand-
ling m.m. har på de enskilda 
sorternas avkastning och egen-
skaper samt hur säkra de upp-
komna skillnaderna är i statis-
tiskt hänseende.  

Kompletta, eller bearbetade 
urval av sammanställningarna, 
publiceras därefter på en rad 
olika webb-platser och i tryckta 
skrifterna såsom Sortval och 
Sverigeförsökens försöksrap-
porter. 

Hur kan det då ändå före-
komma olika uppgifter för en  
och samma sort hos olika aktö-
rer? Förklaringen är naturligtvis 
att mångfalden av samman-
ställningar gör det möjligt att 
välja vilken jämförelse man vill 
lyfta fram. Det är därför viktigt 
att vara uppmärksam på vilken 
sammanställning som använts 
vid jämförelsen, äpplen ska 
som bekant inte jämföras med 
päron! 

Anders Ericsson, HS Konsult

 Resultat försökserie  
 R2-4027

Relativskörd  
1992-2015, enbart 

korn till 2005

Relativskörd  
1992-2015, 

varierad växtföljd

A Plöjning 100 100

B Kultivator 10 cm, 2-3 ggr 89 99

C Kultivator 15 cm, 2-3 ggr 93 99

D Kultivator 20 cm, 2-3 ggr 95 98

E Tallriksredskap 2-3 ggr 90 102

 Resultat från bearbetningsförsöken på Ultuna.

Sortdemo. Ett bra sätt att skaffa sig kunskap om de olika sorterna 
är att besöka Brunnby Lantbrukardagars sortdemonstrationer!
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När man börjar diskutera 
val av jordbearbetningsstra-
tegi efter skörd så finns det 
många. Det finns självklart 
inget rätt eller fel val av red-
skap, det finns inte heller nå-
got rätt eller fel val av bear-
betningsdjup. Vad man ska 
använda och hur djupt man 
ska köra beror självklart på 
vad man vill uppnå.  

På Ultuna har det tidigare 
legat ett försöksupplägg med 
olika typer av bearbetning och 
även olika bearbetningsdjup. 
Upplägget utfördes på två för-
söksplatser, båda på måttligt 
mullhaltig mellanlera. Det ena 
försöket anlades 1991 och av-
slutades 2015, i det försöket 
odlades uteslutande korn fram 
till 2005. Den andra försöks-
platsen anlades 1996 och odla-
des med en mer varierad växt-
följd fram till 2015 då även 
detta försök avslutades. Försö-
ken utfördes med samma bear-
betningstyp och djup varje år, 
se tabell. I samma tabell redo-
visas den genomsnittliga rela-

tivskörden för hela försökspe-
rioden. 

I försöket där det enbart 
odlades vårkorn fram till 2005 
blev störst skördetapp vid be-
arbetning ned till 10 cm samt 
tallriksredskap. Detta är för-
modligen till största delen en 
effekt av växtföljdssjukdomar 
under försökens första 14 år, 
men det kan även vara en ef-
fekt av att enbart grund bear-
betning ger en trafiksula på ett 
grundare djup vilket gör att 
rötterna har svårare att komma 
ned på djupet. Nederbördsrika 
delar av året kan denna grun-
dare trafiksula ge större risk för 
vattenmättnad som kan orsakar 
syrebrister och kväveförluster 
från de översta jordlagren. 

Sund växtföljd viktig
På den försöksplats där man 
använde en varierad växt-
följd från början har man inte 
samma tapp i skörd, där har 
tallriksledet till och med högre 
relativskörd än plöjning i total-
sammanställningen. En större 
andel höstgrödor och avbrotts-
grödor i början av försöksserien 

gör att man då fått både en 
sjukdomssanerande effekt samt 
att höstgrödorna med ett för-
modat kraftigare och djupare  
rotsystem motverkade den 
grunda trafiksulan genom en 
biologisk luckring av det  
packade jordlagret.

De djupare kultiveringarna 
har inte tappat lika mycket i 
skörd i försöket som startades 
med ensidig kornväxtföljden 
men ligger på sammanställ-
ningen 5-7 procent under det 
plöjda ledet. Det är med största 
sannolikhet en effekt av sjuk-
domar orsakade av skörderester 
i början av försöksperioden. I 
den varierade växtföljden lig-
ger de djupare kultiveringarna 
endast en eller ett par procent 
under det plöjda ledet vilket 
tyder på att så länge man har 
en sund växtföljd kan man be-
arbeta på det sätt och det djup 
man anser lämpligt för året.

Årlig bearbetningsdemo
Ett så stelt förhållande till bear-
betningsstrategi som den fast-
slagna försöksplanen kan man 
inte ha på gårdsnivå. Vissa år 

behöver man bearbeta djupare 
för att blanda in skörderesterna 
för att minska på sjukdoms-
trycket i nästa gröda medan 
man ett annat år kan direktså 
spannmål efter en avbrotts-
gröda!

Under Brunnbydagarna 
har vi alla år genomfört en 
jordbearbetningsdemo där allt 
från ytlig bearbetning med 
halmharv till riktigt djup bear-
betning med alvluckrare visats. 
Demonstrationen finns med 
även i årets program och i år 
planerar vi att förbereda en del 
av ytan med en grund körning 
två veckor innan mässan för att 
väcka spillsäd. Under demon 
kommer sedan både tallriks- 
och pinnredskap att köra ige-
nom både obearbetad stubb 
och grunt tallrikskörd yta. Vad 
blir bäst under de förhållanden 
som blir på Brunnby i år? Först 
tallrik och sedan pinne? Eller 
tallrik först och sedan tallrik 
igen?

Marcus Eriksson, HS Konsult

Först tallrik och sedan pinne? 
Eller tallrik först och tallrik igen?

 Resultat försökserie  
 R2-4027

Relativskörd  
1992-2015, enbart 

korn till 2005

Relativskörd  
1992-2015, 

varierad växtföljd

A Plöjning 100 100

B Kultivator 10 cm, 2-3 ggr 89 99

C Kultivator 15 cm, 2-3 ggr 93 99

D Kultivator 20 cm, 2-3 ggr 95 98

E Tallriksredskap 2-3 ggr 90 102

 Resultat från bearbetningsförsöken på Ultuna.

Kunskap med djup. Årets jord- 
bearbetningsdemon visar allt från 
ytlig bearbetning till alvluckring.
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Waterconservation agri- 
culture, att helt enkelt be-
hålla så mycket av vattnet 
som möjligt i jorden, har seg-
lat upp som ett mycket aktu- 
ellt ämne. Verktygen är 
många och behöver nu an-
passas till svenska förhållan-
den.

Det verkar som att långa torr- 
perioder kan komma att bli en  
allt större utmaning för sven- 
sk växtodling i framtiden. Be- 
vattningsmöjligheter är be- 
gränsade och det är inte rea- 
listiskt att bevattna all svensk 
åkermark. Det finns dock en 
stor verktygslåda som kan an-
vändas i olika situationer för 
att hushålla med det vatten vi  
har. Förhållandena skiljer sig 
från år till år och från fält till  
fält och därför behövs anpass- 
ning och fingertoppskänsla. 
Grundprinciperna är alltid att  
maximera markens förmåga att 
ta emot och ta in vatten, maxi-
mera markens vattenhållande 
kapacitet och minimera vatten- 
förluster genom avdunstning 
och avrinning.

Luft i jorden
Grundbultar för bra 
vattenhushållning är intakt 
dränering, bra markstruktur 
utan markpackning och 
hög mullhalt. Det ger bra 
utnyttjande av vatten och är 
faktorer som dessutom kan 
påverkas.

Om dräneringssystemet är 
i dåligt skick medför det hög 
grundvattennivå, syrebrist, 
sämre rotsystem, sämre 
upptagning av växtnäring och 
risk för markpackning. Bra 
dräneringsstatus säkrar bra 
rotdjupgång, ett stort rotsystem 
och därmed bra tillgång till 
markvatten och växtnäring.

Markpackning medför att 
markens luftinnehållet minskar 
och syrebrist uppstår, vilket 

ger en sämre rottillväxt. Med 
markpackningen minskar även 
markens infiltration, genom-
släpplighet av vatten. Det blir 
mycket svårare att få till en bra 
såbädd, optimal etablering och 
tillväxt vid packad mark. Kon-
sekvenserna blir försämrad rot-
tillväxt, sämre mineralisering 
och upptagning av växtnäring. 
Slutresultat är att plantorna 
har sämre tillväxt vilket i sin 
tur betyder att rotsystemet inte 
kommer upp i full storlek.

Bearbetning ger avdunstning
Jordbearbetningen har enorm 
påverkan på vattenhushåll-
ning, både i jordbearbetnings-
system med och utan plog. Vid 
blöta förhållanden som exem-
pelvis våren 2018 gick det att 

Hushåll med vattnet 
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”hjälpa” jorden att torka upp 
med rätt timing, redskapsval 
och arbetsdjup. Vid torra för- 
hållanden innebär varje bear- 
betningsåtgärd dock alltid en 
risk för avdunstning. 

Arbetsdjup och redskaps- 
val är avgörande då bearbet- 
ningsåtgärder luckrar jorden 
och påverkar relationen mellan 
luft, vatten och jordpartiklar 
samt fördelning av växtrester. 
Växtrester på markytan kan 
skydda mot avdunstning och 
erosion. Om de brukas ner och 
blandas in i marken genom 
jordbearbetning blir skyddet 
mindre. 

Kom ihåg – 1 cm arbets-
djup betyder att cirka 150 ton 
jord ska hanteras. Med varje 
centimeter arbetsdjup ökar 
också risken för avdunstning.

Strip- eller no till
Att inte bearbeta eller bearbeta 
i strimmor och att lämna 
skyddande växtrester som 
hackad halm som täckmaterial 
kvar på markytan minskar 
avdunstningen. 

Hackad halm är mycket 
mer än bara organiskt material 
och växtnäring, då den kan  
bidra med förbättring av mark- 
struktur, skydd mot avrinning, 
jordflykt, skorpbildning, mate- 
rial för mulluppbyggnad och 
är gynnsamt för daggmaskar. 
Genom att låta halmrester ligga 
kvar på markytan sker många 
positiva effekter vilka i sin tur  
förbättrar vattenhushållning 

som högre infiltration, och sta-
bilare aggregat.

Direktsådd och strip-tillage 
kräver specialteknik som kan  
hantera växtrester och ställer 
höga krav på användaren. Det  
är inte bara inköp av special- 
teknik som ska göras. Hela 
odlingskoncept måste anpas-
sas och utvecklas för att kunna 
lyckas. Helheten står i fokus. 
Bilden till höger visar hur eta- 
bleringen med en modern di- 
rektsåmaskin lyckades i Skåne. 

Transfermulch
Strip tillage kan ge speciella  
fördelar. I själva bearbetnings-
slitsen kan uppvärmningen av 
marken bli snabbare och inten-
sivare, vilket har fördelar under 
en kallare vår och kan ge snab-
bare uppkomst. Bearbetningen 
vid strip tillage kan förbättra 
rotutvecklingen hos grödor 
med djupgående rötter, som 
höstraps och åkerbönor, med-
föra snabbare plantutveckling 
och därmed vitalare plantor. 

Moderna strip tillage aggre- 
gat ger möjlighet att placera 
radmyllningsgödning på olika 
djup. Erfarenheter med strip 
tillage etablering av höstraps 
visar också att ogrästrycket kan 
bli betydligt mindre tack vare 
växtrester i mellanrummen 
mellan plantorna som täcker 
markytan.

Ett annat koncept, med så 
kallat ”transfermulch”, har stor 
potential för att spara vatten. 
Det handlar om täckodling 

med material som till exempel 
halm eller gräs med eller utan 
baljväxter som skördas på annat 
håll för att sedan transporteras 
och läggs ovanpå markytan i 
grönsaksfält.

Frö i fukt
Målsättningen är att skapa en 
väderstabil såbädd som är bra 
anpassad till olika förhållanden. 
Det är viktigt att säkerställa 
bra tillgång till värme, fukt och 
syre för snabb groning. Såbäd-
dens aggregatstruktur ska inte 
vara för grov vid torra förhål-
landen och inte för fin  vid 
blöta förhållanden. Det är vik-
tigt att hitta den bästa kompro-
missen. Vid torra förhållanden 
kan en jämn såbäddsyta minska 
avdunstningen. En ojämn yta 

med grövre bruk medför inten-
sivare avdunstning än en jämn 
yta med finare bruk. 

Den ”klassiska” såbädden  
ska ha följande egenskaper: 
Grövre aggregat i översta skik-
tet vid markytan som kan min- 
ska erosion, igenslamning och 
möjliggör tillförsel av syre och 
värme med avtagande aggregat- 
storlek ner till såbotten. I hori- 
sonten där fröerna ligger ska 
aggregaten helst ha en diame-
ter på mindre än 4 mm. Det 
är avgörande speciellt vid torra 
förhållanden under vårbruket 
att inte harva för djupt. Mål- 
sättningen är att fröerna snabbt 
ska komma i kontakt med ka-
pillärvatten och helst placeras 
i övergången mellan bearbetad 
och obearbetad jord.

Text: Marcus Willert, HIR Skåne
marcus.willert@hushallningssallskapet.se

      Perfektion. Etablering av havre 
efter höstvete med direktsådd 
våren 2018 och raps etablerad 
med strip tillage efter vårkorn. 
Hackad halm skyddar marken. 

Fuktbevarare. Etablering med direktsåmaskin april 2019 direkt i rester- 
na av förra höstens mellangrödor.

s
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Så inte för djupt
För djup placering av 
spannmålsfrö medför senare 
uppkomst, sämre tillväxt 
och bestockning samt svagt 
rotsystem. Resultatet blir att 
känslighet för torkstress ökar.

Bearbeta så lite som möj- 
ligt. Viktigaste åtgärden efter  
spannmålsskörd under torra 
förhållanden är att bryta kapil- 
lärerna och hindra vattenav- 
dunstning så fort som möjligt 
direkt efter tröskning. Varje 
timme kan vara avgörande. 
Hackad halm täcker marken 
och minskar avdunstningen. 

Om halmen ska bärgas kan 

det innebära risken att marken 
torkar ut för mycket innan 
halmsträngarna balas och trans-
porteras bort från fältet. Bryt 
kapillärerna genom att bearbeta 
så grunt som möjligt och und-
vik återpackning. Återpackning 
kan medföra att kapillariteten 
återställs och vattnet kan stiger 
upp direkt till markytan och 
avdunstar. Det finns effektiva 
redskap för extremt grund be-
arbetning utan återpackning, 
som halmharvar med och utan 
tallrikar. Många av de här spe-
cialredskapen används för vat-
tenkonserverande bearbetning 
i världens torra regioner, exem-

pelvis Australien. Där finns ett 
stort utbud av olika kedje- eller 

länkharvar med stor arbets-
bredd och olika verktyg. n

		Du	kan	göra	mer	än	du	tror!
n	Ta	hänsyn	till	den	konkreta	situationen.	Bearbeta	jorden		

rätt	för	att	reducera	avdunstningen
n	Maximera	infiltrationen	genom	att	hålla	en	god	markstruktur
n	Maximera	markens	förmåga	att	hålla	vatten	genom	att	öka	

mullhalten.
n	Optimera	växternas	rottillväxt
n	Minimera	avdunstning	och	avrinning	med	hjälp	av		

exempelvis	täckande	växtrester

Odling genom conservation 
agriculture är under intensiv 
utveckling sedan minst 15 år  
tillbaka. Konceptet har tre 
grundbultar; att bearbeta 
marken så lite som möjligt, att 
hålla marken täckt permanent 
med växter eller växtrester och 
att odla med en bra växtföljd 
inklusive mellangrödor.

Målsättningen är 
högre bördighet och bättre 
jordhälsa. Mellangrödor 
odlas bland annat för 
markstrukturförbättring 
så kallad biologisk 
jordbearbetning och 
mullhaltsökning är en viktig 
del av konceptet. 

Det krävs aktivt utveck-

lingsarbete för att anpassa 
konceptet till svenska förhål-
landen. Vi kan i dagsläget inte 
konkret bedöma vilket poten-
tial konceptet har för bättre 
vattenhushållning vid våra 
odlingsförhållanden. Förhål-
landen här skiljer sig enormt 
från andra delar av Europa och 
världen. Ett exempel är att vi 

bara har ett mycket begränsat 
odlingsfönster för eftersådda 
mellangrödor. Val av arter som 
kan passa för senare sådd och 
optimal etableringsmetod är 
avgörande för att lyckas med 
mellangrödor. Förra hösten 
fungerade odlingen av mellan-
grödor optimalt på många od-
lingslokaler i södra Sverige. 

Conservation agriculture under utveckling
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Grön bearbetning. Blandning av mellangröda på styv lera i nordvästra Skåne i november 2018 (t.v). Mellangrödan bidrar till mullhaltsökning,  
minskad avdunstning och en fin markstruktur (t.h). 

Svensk lantbrukstradition är att 

veckan efter Midsommar - en 
tradition som vi på Corteva 
AgriscienceTM vill värna om. Därför 
hälsar vi alla Borgebybesökare 
välkomna till vår monter B120 
för att ta del av de innovationer 
som kan hjälpa dig till bättre 
avkastning med mindre insats. 
Innovationer framtagna av vårt 
nya företag, framväxt ur en 
sammanslagning av Dow och 
DuPont.

Vi visar de olika produkterna 
som innehåller Arylex™ active, 
det nya svampmedlet i potatis, 
Zorvec™ samt ger er information 
om den nya fungiciden i 
stråsäd, Inatreq™, som förväntas 
bli registrerad i produkter till 
säsongen 2020.

Vår ledstjärna: 
”Vi vill berika livet för dom som 
producerar och dom som 
konsumerar och därigenom 
säkerställa framsteg för 
kommande generationer.”

Visit us at corteva.se
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Besök Corteva Agriscience™ 
på Borgeby Fältdagar 26-27 
juni 2019, monter B120. Och 
på Brunnby Lantbrukardagar
3-4 juli 2019

Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid 
etikett och produktinformation före användning. Observera 
alla varningsfraser och symboler. 
Corteva Agriscience™ är medlem i Svenskt Växtskydd.

Kontakt:

facebook.com/cortevaSE
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076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
076-881 32 32
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Dagens öppna och rörlagda diken är 
oftast dimensionerade för att klara 
av att föra bort regn under vege-
tationsperioden. Övrig tid har man 
haft överseende med att marken kan 
översvämmas. Frågan är om detta 
räcker idag? I det rådande föränderliga 
klimatet ställs det högre krav på ett 
fungerande dräneringssystem och en 
fungerande avledning* av vatten från 
fältet.

De allra flesta diken i Sverige anlades 
innan 1 juli 1986, då man införde en till- 
ståndsplikt för markavvattning i hela 
lande genom § 18 c i Naturvårdslagen. 
Innan 1986 krävdes bara tillstånd för 
större markavvattningsprojekt som till  
exempel sjösänkningar. Man valde ändå  
att tillståndspröva många av dikena, 
vilket resulterade i markavvattningssam- 
fälligheter efter att en förrättning gjorts. 
I och med att det finns en samfällighet, 
så är det deltagarna i samfälligheten som 
äger vattenanläggningen och ansvarar för 
den gemensamt.

Samfällt och enskilt
När en förrättning är gjord, så är det reg- 
lerat hur diket skall vara utformat samt 
vilka som har nytta av diket. Inom detta,  
så kallade båtnadsområdet, finns en kost- 
nadsfördelningslängd, baserad på nyttan, 
som fördelar kostnaderna för underhåll 
med mera. Men mycket har hänt sedan 
dessa förrättningar gjordes och därför 
finns det ofta behov att uppdatera kost- 
nadsfördelningslängden i de gamla 
markavvattningssamfälligheterna.

Diken som inte är med i en samfäl-
lighet är enskilda diken. De flesta av 

Vilka regler gäller för öppna    och rörlagda diken?

Välskött. Ett exempel 
på ett väl underhållet dike. 
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*Allt vatten där det vid något tillfälle utförts vattenverksamhet, definieras som vattenanläggningar. 
Exempelvis, ett nygrävt dike eller ett naturligt vattendrag som vid någon tidpunkt har breddats 
eller fördjupats, innebär vattenverksamhet.
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dessa diken grävdes också innan 1986 och 
är därmed lagliga, om de är grävda enligt 
det regelverket som fanns just då. 

Broar och trummor däremot tillhör 
alltid väghållaren oavsett typ av dike. Det 
är väghållarens uppgift att underhålla så 
att vattnet kan passera under vägen och se 
till att exempelvis trummor ligger på rätt 
nivå. Det som gäller för vägar gäller även 
för järnvägar.

Du, jag eller vi?
Underhållsansvaret faller olika. Är det ett  
enskilt dike, så gäller det i första hand att  
den som har anlagt diket har underhålls- 
ansvaret. Har detta skett på någon annans 
mark, men det är endast du, som så kallad 
verksamhetsutövare, som nyttjar diket, så 
bär du själv underhållsansvaret. Har du  
anlagt diket på din egen fastighet så står  
du även för underhållet. Skulle diket ligga 
i en fastighetsgräns, så delar du och gran- 
nen på underhållsansvaret. Och som sagt,  
tillhör diket en samfällighet, så har man  
via förrättningen gemensamt ansvar för- 
delat enligt kostnadsfördelningslängden.

Att underhålla dikena när behov upp-
står är mycket viktigt för att säker- 
ställa en fungerande dränering. Detta  
klassas som vattenverksamhet, men inte 
som markavvattning. Du har rätt att un-
derhålla ditt dike enligt miljöbalken och 
lagen om särskilda bestämmelser om vat-
tenverksamhet (LSV). Om det gjordes en 
förrättning i samband med att diket anla-
des, så står det även i tillståndet om rätten 
till underhåll. 

Skyldighet till underhåll
I vissa fall kan andra än dikets ägare ha 
rätt att underhålla ett dike på annans 
mark enligt LSV. Man har då rådighet att 

gå in på annans mark, om man som en-
skild fastighetsägare lider skada över att 
inte diket underhålls som det ska. Även 
staten och kommunen kan gå in och 
göra underhåll ur miljö- och hälsosyn-
punkt eller främjande av fiske. Men det 
är inte bara en rättighet att underhålla sitt 
dike utan även en skyldighet. I Miljöbal-
ken kap 11 § 17 står det att man är skyl-
dig att underhålla sin vattenanläggning 
så att det inte uppkommer skada för all-
männa eller enskilda intressen. Skyldighe-
ten att underhålla gäller oavsett om dikena 
är tillståndsprövade eller ej. Till och med 
olagliga diken är man skyldig att sköta, ef-
tersom markägare runt omkring kan ha 
anpassat sig efter de förhållande som upp-
stått sedan det diket anlades och är där-
med beroende av att det sköts på samma 
vis. Skyldigheten för underhållet i diket 
sträcker sig så långt som utformningen i 
tillståndet. Man kan alltså aldrig begära 
att släntlutning skall ändras eller att den 
fastställda botten skall fördjupas eftersom 

det då handlar om ny markavvattning.

Vem bär ansvar för skada?
Skador kan av olika anledningar uppstå 
i och omkring ett dike. Talar vi om ett 
samfällt dike, så är det reglerat i tillstån-
det hur diket skall se ut. Man ska dock 
vara medveten om att förändringar gjorda 
innan 1986 inte alltid är dokumenterade i 
tillståndet. I ett samfällt dike ska det  
finnas en styrelse som ser till att under- 
hållet blir gjort på rätt vis och vid rätt tid- 
punkt. Har så skett så har man inte längre 
något ansvar för skada om exempelvis 
högre flöden uppstår utan det är den 
som lidit skada som behöver bevisa att 
underhållet inte gjorts som det ska. Är 
det däremot ett dike utan tillstånd, så har 
du som ägare av diket hela bevisbördan. 
Oavsett om tillstånd finns eller ej så är det 
alltid viktigt att väl dokumentera när un-
derhåll sker för att kunna visa upp senare 
om problem skulle uppstå. Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet för frågor 

Text: Caroline Johnsson, Växa Sverige 
caroline.johnsson@vxa.se

Vilka regler gäller för öppna    och rörlagda diken?

Öppet dike. Ett dike skall vara dimensionerat för att kunna hålla medelvattennivå under vegeta-
tionsperioden. 
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Ta	hänsyn	till	de	allmänna	hänsynsreglerna
I miljöbalken kap 2 hittar du de allmänna hänsynsreglerna som alltid skall följas vid 
ett underhåll. I hänsynsreglerna ingår fyra punkter som du alltid skall ta hänsyn till. 

n När ett underhåll görs har du bevisbördan att underhållet gjorts på rätt vis.

n Du skall alltid ha skaffat dig rätt kunskap för att kunna utföra underhållet rätt.

n Du skall alltid vidta de försiktigheter som behövs.

n Se till att alltid använda bästa möjliga teknik. 

Du skall även kontrollera om du har skyddade områden eller arter som berörs av 
artskyddet i och omkring ditt dike. Följande saker ska du var extra observant med: 
naturreservat, Natura 2000, biotopskydd, artskydd, fisk- och strandskydd.  
Det kan i vissa fall krävas anmälan, tillstånd eller dispens hos Länsstyrelsen innan 
underhållet kan göras. Länsstyrelsen kan i särskilda fall neka dispens att underhålla 
ditt dike är om du har ett dike som saknar tillstånd och berörs av artskyddet. Du  
behöver då befrias från underhållsansvaret genom att vattenanläggningen rivs 
upp. Denna ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen. 

kring underhåll och kan meddela om 
föreläggande om de upplever eller någon 
anmäler avvikelser. n

Vem har nytta? De som har nytta av ett väl 
underhållet dike ingår i de så kallade båtnads-
området. 
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DAPHNA
■■ Högst lönsamhet utan nematodinfektion
■■ Högst lönsamhet med nematodinfektion *
■■ Mycket hög renhet

16 officiella försök 2016 – 2018 
*  NBR:s nematodförsök 2016 – 2018
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Spirit 600-900C Nyhet!
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080,00% ränta
via Väderstad Finans fram till den 31/12 - 2019

E-Control - användarvänlig 
trådlös styrning

Stor sålåda med god tillgänglighet

Arbetsbelysning är standard

Förredskap i x-formation säkrar 
en rak gång bakom traktorn

OffSet-monterade packarhjul

Hydraulisk stödfot

Undershållsfria lager

Fläkt högt integrerad i sålådan 
- lågt varvtal, minimalt damm-
intag och tystare gång

• Förbättrade rasvinklar i sålådan, både gödning och utsäde
• 40 % högre lyfthöjd på nya såaggregatet
• Ny hydraulik, snabbare och robustare 
• Reglerbart tryck på efterharv och såbillar under sådd
• Tömningsventiler på gödning/utsädessidan
• Nytt och snabbt vridprovsförfarande
• E-Control med allt vad det innebär, framtidssäkrad

Nyhet! Spirit C 2019

40 % högre lyfthöjd på 
nya såaggregatet

Halvmaskinsavstängning på 
gödning/utsädes sidan

Aktivt billtryck för 
total följsamhet


