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Läget i fält med Hushållningssällskapens
växtodlingsrådgivare, hortorådgivare
och försöksledare

Fältrapporten
Fältrapporten från Hushållningssällskapet visar läget i fält från norr till söder med
regelbundna rapporter, över odlingssäsongen. Rapporten baseras på intervjuer med
Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare över hela landet och den ger en inblick
i vad som är aktuellt i växtodlingen när det gäller skördeprognoser, sjukdomstryck,
insektsangrepp, kväveupptag och mycket annat.
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

I denna fältrapport
Så ser strategierna ut för växtodlingsåret 2021
•

Resistens mot svamp och ogräs: påverkar 		
resistensproblematiken växtodlingsstrategierna?

•

Grödval 2021: Grödorna som ökar och minskar 		
– och orsakerna.

•

Här är de nya grödorna som odlas i landet.

Frågorna är besvarade 2-4 februari. Vi reserverar oss för att läget
kan ha förändrats sedan dess. Vänligen kontakta våra rådgivare för
dagsfärsk rapport. Texter: Boel Trulsson

Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten

Kristina Sigfridsson Växtodling
kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se
073-050 89 25

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– I området odlas mycket vall vilket ger en låg
användning av bekämpningsmedel och jag ser
inga problem med resistens.
Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– 2020 var ett hyfsat bra år, vilket leder till att
man inför 2021 odlar ”som vanligt”, och inte som
2019, då man anpassade sig efter torråret 2018.
Lantmännen har börjat sälja en ny blandning för
grönfoder, med vete och vicker, som bland annat

LULEÅ

kan odlas på jordar där havre och korn-blandning inte fungerar så bra. Vicker har fördelar
som att de tål blötare förhållanden och ett lägre
pH-värde, dessutom är de inte lika smakliga för
fåglar som ärtor är. Tidigare har lantbrukarna fått
blanda själva om de velat odla vete och vicker till
grönfoder. Att blandningen nu finns färdig,
kommer förmodligen att öka arealen för denna
gröda.
Vårvete för tröskmognad är en liten gröda arealmässigt, men som ökar något nu, beroende på att
man fått in några tidiga finska sorter, exempelvis
Anniina. Man började i väldigt liten skala för två
år sedan och nu odlas allt mer i praktisk odling.

Tidigare har lantbrukarna fått blanda själva
om de velat odla vete och vicker till grönfoder.
Att blandningen nu finns färdig, kommer
förmodligen att öka arealen för denna gröda.

Hushållningssällskapet
Jämtland

Anna Dencker Växtodling
anna.dencker@hushallningssallskapet.se
070-284 48 38

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– Vi har små problem med resistens här uppe och
vi gör väldigt få växtskyddsbehandlingar. Något
som skulle kunna ställa till det i framtiden är att
det finns så få sorter som kan odlas här uppe.
Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Lucern i vallfröblandningar ökar. Intresset för
nya sorter ökar generellt men vallodling är fortfarande den dominerande odlingsformen.

ÅS

Andelen areal som markkarteras ökar i Jämtland
och med större kunskap om jorden kommer också
nyfikenheten på nya grödor.
På längre sikt kommer nog spannmål i renbestånd att öka, eftersom växtodlingssäsongen förmodas bli längre. Grönfoderblandningarna kan
se något annorlunda ut framöver, då de blivit mer
innehållsrika och innehåller exempelvis raps/rybs
och vicker.

Lucern i vallfröblandningar ökar.
Intresset för nya sorter ökar generellt
men vallodling är fortfarande den
dominerande odlingsformen.

Hushållningssällskapet
HS Konsult

BOLLNÄS

Henrik Bergman Växtodling
henrik.bergman@hushallningssallskapet.se
073-039 14 16

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– Vi har inte upplevt några resistensproblem med
svamp och ogräs här, så det påverkar inte strategierna direkt. Vi som rådgivare, och lantbrukarna
är medvetna om resistensproblematiken, så vi
försöker mota Olle i grind genom att rekommendera rätt preparat och att ha en bra växtföljd.
Sedan några år tillbaka är det lättare med en bra
växtföljd, istället för att som tidigare odla korn
i monokultur, vilket inte var helt ovanligt på en
del gårdar. Detta bland annat tack vare att man
numera får kompensationsstöd även för oljeväxter i området så det blir en intressant och
lönsam gröda i växtföljden.

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Höstvetet har ökat inför 2021, tack vare goda
förutsättningar för höstsådd i höstas. Våroljeväxter, och framförallt vårrybs, ökar, eftersom
fler fått upp ögonen för grödan i och med nytt
intressant sortmaterial från framförallt Finland
som provodlades här i området förra året.

Foto: Pixabay.com

Vi som rådgivare, och lantbrukarna är medvetna
om resistensproblematiken, så vi försöker mota Olle
i grind genom att rekommendera rätt preparat och
att ha en bra växtföljd.

Hushållningssällskapet
HS Konsult

UPPSALA
Gunnar Cederberg Växtodling
gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se
076-669 83 05

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
Resistensproblematiken påverkar mycket vid
val av växtskyddspreparat vid ogräsbekämpning
och det är viktigt att välja preparat med olika
verkningsmekanismer. De flesta av mina kunder
är medvetna om hur viktigt det är med preparat
med olika verkningsmekanismer för att minska
risken för resistens.
Vi har sett resistens på våtarv och eventuellt
även på dån, men med dån vet vi inte om den
kanske bara är svårbekämpad. Vi är rädda för att
gräsogräsen ska sprida sig upp till oss och med
dem resistens. De flesta åtgärder som görs är
med kemi och inte så mycket med förebyggande
odlingsteknik.

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
Vårrapsen ökar tack vare den nya betningen och
historiskt sett har det odlats mycket vårraps i
området.
Höstrapsarealen är mindre än normalt på grund
av att det var så torrt vid sådden 2020 och en del
valde därför att låta bli att så raps.
Havren kommer att öka tack vare bättre lönsamhet som i sin tur beror på ökad efterfrågan
på grynhavre. Havren har nu ungefär samma
lönsamhet som maltkorn.

När det gäller svamp är mina kunder inte fullt så
insatta i problematiken som de är när det gäller
resistens i ogräs. Å andra sidan är det inte något
stort problem då de allra flesta endast kör en
svampbehandling per gröda. Svampsjukdomarna
är dessutom svårare för lantbrukarna att upptäcka och artbestämma, än vad ogräsen är.

Höstrapsarealen är mindre än normalt på grund av
att det var så torrt vid sådden 2020 och en del valde
därför att låta bli att så raps. Foto: Pixabay.com

De flesta av mina kunder är medvetna om hur
viktigt det är med preparat med olika verkningsmekanismer för att minska risken för resistens.

Hushållningssällskapet
Gotland

Stefan Uddin Växtodling
stefan.uddin@hushallningssallskapet.se
070-710 22 11

GOTLAND

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– Vi har inte sett några stora resistensproblem,
dock har vi sett tecken på resistens på våtarv av
vissa preparat. Vi rekommenderar alltid våra
kunder att byta aktiv substans mellan höst och
vår för att minska risken för herbicidresistens.

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Eftersom det var en bra höst, såddes mycket
höstsäd och det är bra, eftersom höstsäden klarar
försommartorkan bättre än vårsäden.

När det gäller svamp har vi tack vare vårt torrare
klimat, inte något stort tryck ett normalt år, men
när det kommer nya preparat rekommenderar vi
att man byter för att minska resistensrisken.

Det odlas en del nya grödor här, som linser och
bönor, men det är inga jättevolymer än så länge.
Det finns en stor efterfrågan på dessa grödor och
på grund av Covid-19 har intresset för inhemska
grödor ökat, både hos lantbrukarna och hos
konsumenterna. Med största sannolikhet
kommer vi att se en ökad odling av nya grödor för
humankonsumtion inom en snar framtid.

Vi har renkavle, men vi har inte sett någon
resistens, däremot är vi noga med att informera
lantbrukarna om de åtgärder som finns, som
att man är noga med att rengöra maskiner som
man exempelvis lånar av varandra, att man sår
höstsäden lite senare där man har problem med
renkavle och att man gör mekanisk bekämpning
som komplement till den kemiska. Jag tycker att
lantbrukarna är duktiga på att följa de rekommendationer de får.

På grund av Covid-19 har intresset för
inhemska grödor ökat, både hos lantbrukarna och hos
konsumenterna. Med största sannolikhet kommer
vi att se en ökad odling av nya grödor för
humankonsumtion inom en snar framtid.

Kallt och vitt på Gotland.
Foto: Stefan Uddin

Hushållningssällskapet
Östergötland

Christian Danielsson Växtodling
christian.danielsson@hushallningssallskapet.se
070-829 08 56

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– I mitt område har vi inga utbredda resistensproblem, men vi har sett lite tolerans, att vissa
ogräs tål vissa preparat lite bättre. I rådgivningen
gör vi aktiva preparatval för att minska risken för
resistens genom att variera olika verkningsmekanismer.

Havrearealen ökar.
Foto: Pixabay.com

VRETA

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Havrearealen ökar i området, dels eftersom det
är en trendig gröda med ökad efterfrågan, dels
eftersom Lantmännen köpt en spannmålsanläggning i området, i Kimstad, där man ska ta emot
havre. Även linodlingen ökar i området tack vare
ökad efterfrågan och en bättre prisbild.
På eko-sidan ser man tendenser att lantbrukarna
riktar sig mer mot livsmedel än mot foder. Bra
priser på ekologisk grynhavre och ekologisk åkerböna gör att de grödorna förmodligen kommer
öka i år.

Havrearealen ökar i området, dels eftersom
det är en trendig gröda med ökad efterfrågan, dels
eftersom Lantmännen köpt en spannmålsanläggning i
området, i Kimstad, där man ska ta emot havre.

Hushållningssällskapet
Jönköping

Andreas Svensson Växtodling
andreas.svensson@hushallningssallskapet.se
070-829 09 71

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– Resistensproblematiken påverkar nästan inte
alls strategierna, då det är vallbaserad växtföljd i
området, de flesta odlar spannmål i två år, följt av
vall i tre år så det är inte stora problem med
resistens. Vi har inte sett någon resistens alls i
mitt område. Men i vissa områden verkar det bli
mer spannmål framöver och då kan det bli aktuellt att ha med sig resistensproblematiken när
man lägger upp strategierna.

HUSKVARNA

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Vi har tre grödor som ökar i området; grönråg,
som är en råg som är framtagen för att ge mer
grönmassa än vanlig råg, och som används till
grönfoder. Även vicker i blandning med korn eller
havre ökar. Fördelen med vicker är att grödan
inte är lika smaklig för vildsvin som ärter är. Vildsvin är ett väldigt stort problem i området. Den
tredje grödan som ökar är vårrågvete.
Majs till ensilage är på väg. Något annat som
börjar bli allt vanligare är att man på gårdarna
har flera olika vallsammansättningar, beroende
på om fodret ska ges till exempelvis mjölkkor
eller till ungdjur.

Fördelen med
vicker är att grödan inte
är lika smaklig för vildsvin
som ärter är. Vildsvin är
ett väldigt stort problem
i området.
Vildsvin är ett stort
problem i området.
Foto: Pixabay.com

Hushållningssällskapet
Västra

KARLSTAD
Pia Björsell Växtodling
pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se
072-402 35 14

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– Vi har få konstaterade fall av resistens här
i Värmland. Dock har vi sett resistent våtarv
och det påverkar valet av herbicider. Vi har sett
enstaka kolonier med renkavle och dem håller vi
koll på.

Bild från September.
Foto: Pia Björsell

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Det odlas något mer höstkorn denna säsong.
Det var några få lantbrukare som började med
höstkorn för några år sedan, och det har fungerat
bra, av denna anledning odlar allt fler grödan,
på bekostnad av vårkorn. Även höstoljeväxterna
ökar något, och det har gjort så de senaste åren.

Fruset i Värmland
2021-01-28.
Foto: Pia Björsell

De senaste åren har
höstoljeväxterna ökat.
Bild från september.
Foto: Pia Björsell

Det odlas något mer höstkorn denna säsong.
Det var några få lantbrukare som började med
höstkorn för några år sedan, och det har fungerat
bra, av denna anledning odlar allt fler grödan,
på bekostnad av vårkorn.

Hushållningssällskapet
Västra

Martin Niklasson Växtodling
martin.niklasson@hushallningssallskapet.se
0521-72 55 22

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– Svampmedlen har historiskt alltid tappat effekt
över tid, vi har det vill säga, selekterat fram
tåligare svampar. Att höja doserna ökar bara
selektionen och resistensen (även om säljaren
hävdar motsatsen). Det är antalet selektioner som
är avgörande. De nya preparaten SDHI har därför
en begränsning till att bara användas en gång per
år. Jämfört med södra Sverige har västra Sverige
ett lägre svamptryck. Det räcker så gott som alltid
med en behandling i höstsäden, och vårsäden
behandlas inte alltid mot svamp. Vi har förstås
resistensproblematiken med oss i rådgivningen
och man ser väldigt positivt på att Kemikalieinspektionen har godkänt betydligt fler fungicider
de senaste åren.

KUNGÄLV

Det sistnämnda är ett stort problem då det finns
få preparat med effekt mot detta. I havre, där
hönshirsen dessutom trivs väldigt bra, finns inga
herbicider alls mot hönshirs. I övriga grödor är
antalet preparat begränsat.
I renkavle har vi förmodligen resistens på gång
genom att redan resistenta frön är i spridning.
Vi rekommenderar våra kunder att arbeta mot
renkavlen på alla plan, inte bara kemiskt, för att
förhindra resistens och spridning.

Bland ogräsen har vi sedan många år sett resistens hos våtarv, men det är lokala och måttliga
problem som klaras av genom rätt preparatval

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Tack vare de nya betningsmöjligheterna bör
vårrapsen öka i år. Höstbruket 2020 gick bra
och man sådde förhållandevis mycket höstsäd.
Åkerböna minskar i år, eftersom grödan gett dålig
skörd i tre år och många har tröttnat.

Gräsogräsen ökar i området och är mycket
skördenedsättande om de inte kan behandlas.
Därmed föreligger även stora konsekvenser om
resistens uppkommer. Vi har börjat se renkavle
på många håll och vi har problem med hönshirs.

Lantmännen har storskaliga försök med odling
av linser. Dessa försök genomförs som praktisk
odling. Toppfrys arbetar med färskskörd av
åkerböna, en produkt som är tänkt att ersätta
färskskördade sojabönor.

I renkavle har vi förmodligen resistens på gång
genom att redan resistenta frön är i spridning.
Vi rekommenderar våra kunder att arbeta mot
renkavlen på alla plan, inte bara kemiskt, för att
förhindra resistens och spridning.

Hushållningssällskapet
Sjuhärad

Katarina Berlin Thorell Växtodling
katarina.berlin@radgivarna.nu
0325-618 616

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– Eftersom man odlar mest vall och foderspannmål i området, ser man inte resistens varken på
svamp eller ogräs.
Man diskuterar resistensproblematiken med
sina kunder och rekommenderar dem att växla
herbicider mellan åren, att man ska variera växtföljden, samt att man behovsanpassar bekämpningen så att man bara gör de behandlingar som
verkligen behövs och med rätt preparat.

LÄNGHEM

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Sedan torråret 2018 har intresset för höstsådd
ökat något, som ett sätt att sprida riskerna. Det
är främst höstvete och rågvete som sås, men även
lite höstråg. Sedan torråret 2018 har det också
blivit vanligare att man prövar att så in en del
av sin vallinsådd i höstsäd på hösten, dels för att
sprida riskerna men också för att vinna lite tid i
växtföljden om man har stor andel vall som skall
förnyas.
Det var en ganska gynnsam höst för höstsådd
2020, men nu har vi rejäl vinter så det ska bli
spännande att se hur de höstsådda grödorna blir i
år. Det blir även intressant hur de höstsådda vallinsådderna klarar vintern, det har fungerat rätt
bra med dessa höstsådder de senaste två åren,
men då hade vi ju väldigt milda vintrar här.
Lantbrukarna tittar lite på proteingrödor för
foder och vi har några försök med där vi testar
nya strategier med lucern.

Sedan torråret 2018 har det blivit vanligt att man sår in sina
vallinsådder i höstsäd på hösten för att få en säkrare etablering av
vallen. Bild från November. Foto: Katarina Berlin Thorell

Sedan torråret 2018 har det också blivit vanligare
att man prövar att så in en del av sin vallinsådd i
höstsäd på hösten, dels för att sprida riskerna men
också för att vinna lite tid i växtföljden om man har
stor andel vall som skall förnyas.

Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

Hans Hedström Växtodling
hans.hedstrom@hushallningssallskapet.se
070-543 40 91
BRÄKNE-HOBY

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– Vårt område är ännu inte så drabbat av
resistens, vi ser inte resistens som något större
problem. De nya svamppreparaten gör det lättare
att göra bra strategier, men lantbrukarna behöver
inte göra några dramatiska förändringar i sin
växtodling.

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Odling av stärkelsepotatis ökar i området tack
vare ökad efterfrågan från Lyckeby Stärkelsen.
Det såddes mycket höstsäd i höstas, vilket gör att
vårsäden minskar.

Vi pratar en del om mekanisk ogräsbekämpning
för att minska risken för herbicidresistens, men
lantbrukarna är inte riktigt redo för det än. Dock
finns en nyfikenhet på hur man löser ogräsbekämpning i ekologisk odling. Renkavle och
hönshirs har börjat sprida sig i området, huruvida
de är resistenta vet man inte än.

Vi pratar en del om mekanisk ogräsbekämpning
för att minska risken för herbicidresistens, men
lantbrukarna är inte riktigt redo för det än. Dock
finns en nyfikenhet på hur man löser
ogräsbekämpning i ekologisk odling.

Renkavle har börjat sprida sig i
området, huruvida de är resistenta
vet man inte än. Foto: Boel Trulsson

Hushållningssällskapet
Halland

Louise Zetterholm Växtodling
louise.zetterholm@hushallningssallskapet.se
070-001 90 44

Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– Resistent våtarv och resistent gullkrage finns i
Halland. Man har även sett tendens till resistent
pilört och baldersbrå i vissa områden. Resistens
är ett svårt rådgivningsområde. Även om vi
rekommenderar ett visst preparat med tanke
på framtida resistensproblem, kan det vara så
att lantbrukaren mer tänker ”här och nu” och
väljer ett annat, på grund av exempelvis pris eller
tillgång.
Det är en ganska liten verktygslåda med olika
verksamma substanser man ofta har att tillgå. Det
glöms bort när man ser hur många olika preparat
det finns att välja på. Och att tänka både växtföljd
och långsiktseffekter när man står i säsong hinns
inte alltid med.

LILLA BÖSLID

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Det kommer eventuellt att odlas mindre sockerbetor. Det finns en osäkerhet på om man kan tjäna
mer på någon annan gröda. Konservärter har
kommit tillbaka igen och det är en liten ökning av
stärkelsepotatis i södra delarna av Halland.
Havreodlingen ökar något tack vare ökad efterfrågan eftersom det finns andra avsättningsområden. En del lantbrukare tvekar om vårvete om de
haft problem med kornflugan tidigare år. Totalt
sett är det ett ganska stabilt läge på arealfördelningen mellan olika grödor.

Resistens är ett svårt rådgivningsområde.
Även om vi rekommenderar ett visst preparat med
tanke på framtida resistensproblem, kan det vara så
att lantbrukaren mer tänker ”här och nu” och väljer ett
annat, på grund av exempelvis pris eller tillgång.

Havreodlingen ökar något tack vare
ökad efterfrågan eftersom det finns
andra avsättningsområden.
Foto: Pixabay.com
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Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– I mitt område i västra Skåne är renkavle ett
riktigt gissel. Vi har sedan länge haft problem
med resistens mot sulfonylureorna och vi har
förlitat oss på Atlantis, som nu sviktar på sina
håll. Vi rekommenderar våra kunder att så sitt
höstvete senare, att plöja ibland och att hoppa
över höstvetet någon gång, allt för att minska
mängden renkavle.
På de styva lerjordarna, där problemen med
resistent renkavle är störst, tar man höjd genom
att odla mer havre och åkerböna, på bekostnad
av höstkorn. En annan viktig strategi är att köra
Kerb mot gräsogräs i höstraps och Kemikalieinspektionen gav nyligen dispens för användning
av Kerb i höstraps t.o.m 10 mars. Den aktiva
ingrediensen i Kerb är en helt egen grupp, utan
resistensproblem. På så sätt kan man passa på att
städa bort gräsogräsen när man odlar höstraps.

När det gäller svamp är vår rekommendation att
man är noga med att växla preparat och att spara
de viktiga SDHI-preparaten till behandling när
flaggbladet är ute. SDHI-preparaten ska bara
användas en gång per gröda. Det är viktigt att
råden följs så att det inte uppstår resistent svartpricksjuka.
Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Det blir lite mindre havre än 2020, och istället
ökar maltkornet något. Några av dem som slutade
med sockerbetor för några år sedan planerar att
börja igen. Foodhills utökar vilket leder till en
ökad ärtodling. Åkerbönsodlingen fortsätter nog
att minska, utsädesodlare slutade med grödan då
det inte fanns något preparat mot bönsmygen i
och med att Biscaya förlorade sin registrering.

Den aktiva ingrediensen i Kerb är en helt egen grupp,
utan resistensproblem. På så sätt kan man passa på att
städa bort gräsogräsen när man odlar höstraps.
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Hur påverkar resistensproblematiken
växtodlingsstrategierna hos dina kunder?
– I området där jag jobbar har vi än så länge inte
renkavle i någon större utsträckning och resistensproblem med denna art. I våra rekommendationer har vi med oss resistensfrågan kontinuerligt, IPM. Fler lantbrukare väljer i år att odla
Conviso betor där vi använder ALS-hämmare i
ogrässtrategin och här är det än viktigare att ha
“fri år” från ALS-hämmare som i till exempel
vårkorn där vi rekommenderar att använda
MCPA och Ariane S.

Grödval 2021: Är det någon/några grödor
som ökar/minskar i ditt område? Odlar
man för området nya grödor? Orsak till
eventuell ökning/minskning?
– Stärkelsepotatis ökar på Österlen, tack vare en
bättre lönsamhet än andra vårgrödor och troligtvis på bekostnad av vårkornsodling. Odlingen
av stärkelsepotatis har flyttats ut till lite tyngre
jordar som tidigare inte använts för potatisodling.
Eventuellt odlas något mer höstvete än normalt
eftersom höstbruket var så gynnsamt och mer än
normalt kunde sås efter sockerbetor.

När det gäller svamp har vi en bra bredd av
preparat att växla mellan, vilket är viktigt. Vi får
inte slita på SDHI-preparaten för mycket, därav
rekommendationen att bara använda dessa preparat en gång per gröda vid huvudbehandling när
flaggbladet är ute. Vi har goda möjligheter genom
att växla mellan produkter med olika aktiva
substanser att klara resistensutveckling i nuläget.

Fröodlingen på Österlen, där man har en lång
tradition av fröodling har minskat något. Dels
eftersom man står utan verktyg att hantera
ogräsen och sedan reglone förbjöds minskar
intresset för klöverfrö. Många upplever också en
svagare lönsamheten för frögrödorna.

När det gäller svamp har vi en bra bredd av preparat
att växla mellan, vilket är viktigt. Vi har goda möjligheter
genom att växla mellan produkter med olika aktiva
substanser att klara resistensutveckling i nuläget.
Stärkelsepotatis ökar på Österlen,
tack vare en bättre lönsamhet än
andra vårgrödor och troligtvis på
bekostnad av vårkornsodling.
Foto: Boel Trulsson
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