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Torrt och tidigt vårbruk trots blöt vinter
Den regniga och milda vintern övergick i en väldigt torr vår, vilket i sin tur lett till ett tidigt, 
snabbt och enkelt vårbruk framförallt i södra Sverige. Ute i fält har man sett kvävebrist i höst-
sådd och vallar, en del rapsbaggar samt en för Sverige helt ny skadegörare, kornflugan, som kan 
ställa till stora problem i vårvete. 
  
Vårbruket är igång och i de sydligare delarna av landet är det till stor del avslutat. Trots att det var en väldigt 
blöt och regnig vinter är det torrt i marken nu, även om det kan stå vatten under ytan i de styvare lerorna. 
Den torra marken och ytterst lite nederbörd har lett till ett snabbt, lätt och tidigt vårbruk utan avbrott på grund 
av regn. 

- Här i trakten kring Bollnäs är vårbruket rekordtidigt, normalt brukar vi börja i första halvan av maj, säger 
Henrik Bergman på HS Konsult i Bollnäs. 

Ny skadegörare i vårvetet 
I vårsäden har växtskyddet inte riktigt kommit igång än, men med nederbörd och värme dröjer det inte länge, 
och en del skadegörare är redan igång. 

- I vårvete har vi sett angrepp av en ny skadegörare, kornflugan, som kan bli riktigt besvärlig i vårvete. I vissa 
områden i Danmark har kornflugan blivit ett så stort problem att man inte längre kan odla vårvete. En rådgiva-
re i här Halland har satt igång ett projekt om denna skadegörare och det ska bli intressant att se vad det leder 
till, säger Louise Zetterholm, Hushållningssällskapet Halland. 

Frisk men torkpåverkad höstsäd
Höstsäden ser i stort sett väldigt bra ut, även om den på sina ställen lider av torka och näringsbrist. Den är 
frisk och ytterst lite har utvintrat. Ogräsbekämpningen är igång eller i startgroparna, och efter regnet nu i 
dagarna sätter förmodligen det vårgroende ogräset fart. 

Vallarna ser oftast bra ut även om de också lider av torkan och i vissa fall av näringsbrist. 

Bristen på regn gör att mineralgödseln ofta ligger kvar på ytan, utan att göra nytta, men regnet som kommit 
nu i dagarna i stora delar av landet har gjort gott för höstsäd, höstraps och vallar. 

Corona skapar oro inför höstbruket
Corona-pandemin drabbar både lantbrukare och rådgivare, med färre personliga möten och mer digitala aktiviteter. 
- Vi gjorde många SAM-ansökningar via Skype, och det har varit uppskattat så det är förmodligen något som 
vi kommer att fortsätta med även efter Corona-pandemin, säger Martin Niklasson på Hushållningssällskapet 
Västra i Kungälv. 

Corona-epidemin skapar en del oro hos lantbrukarna, en del har råkat ut för brist på reservdelar och någon har 
fått vänta länge på sin nya maskin. Dessutom funderar man på hur det kommer att se ut med de insatsvaror 
man behöver till hösten. 
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Kontakt
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Kalmar, Therese Tarler, 070-60 56 755

Hushållningssällskapet Jämtland, Ås, Anna Denker, 070-284 48 38

Hushållningssällskapet Västra, Skara, Elisabeth Thisner, 070-101 08 37

Hushållningssällskapet Jönköping, Huskvarna, Andreas Svensson, 070-829 09 71

Hushållningssällskapet Gotland, Stefan Uddin, 070-710 22 11

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Luleå, Kristina Sigfridsson, 073-050 89 25

Hushållningssällskapet Sjuhärad, Ola Hallin, 070-170 92 25

HIR Skåne AB Olof Pålsson, Borgeby 010-476 22 90, Frans Brodde, Sandby Gård 010-476 22 96, 

Hushållningssällskapet Västra, Karlstad, Pia Björsell, 0724-02 35 14 

Hushållningssällskapet Halland, Lilla Böslid, Louise Zetterholm, 070-001 9044

Hushållningssällskapet Östergötland, Vreta Kloster, Christian Danielsson, 070-829 08 56

Hushållningssällskapet Västra, Vänersborg, Martin Niklasson, 0521-725522

HS Konsult AB, Bollnäs, Henrik Bergman, 073-039 14 16

HS Konsult AB, Västerås, Alexia von Ehrenheim, 070-758 20 26

Richard Eriksson, HS Konsult AB, Strängnäs 072-402 12 35


