Foto: Jakob Eriksson
NR 2 • MAJ 2021

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
•

Läget i fält

•

Hur frekvent används nollrutor?

Frågorna är besvarade 3-4 maj. Vi reserverar oss för att läget kan
ha förändrats sedan dess. Vänligen kontakta våra rådgivare för
dagsfärsk rapport. Texter: Boel Trulsson
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Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten

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

LULEÅ

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Inte vanligt förekommande i området. Jag har
främst sett ofrivilliga nollrutor, där gödningen
tagit slut i en del av billarna innan det upptäckts,
eller om något krånglat med utmatningen. Jag
skulle gärna se att fler använder sig av nollrutor,
särskilt vad gäller mineralgödselkväve till spannmål som får mycket stallgödsel.

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Flyttfåglarna återvänder och snön smälter, men
tjälen har inte gått ur på alla ställen och vi har
fortfarande ofta minusgrader om nätterna. Enligt
väderprognosen ska det hålla i sig ett tag framöver.
Det verkar därmed inte bli ett tidigt vårbruk här,
men mer än så kan jag inte förutspå.

Jag skulle gärna se att fler använder sig
av nollrutor, särskilt vad gäller mineralgödselkväve till
spannmål som får mycket stallgödsel.

Vårbruket får vänta i norr. Foto: Kristina Sigfridsson
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

BOLLNÄS

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

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Vi lobbar mycket för nollrutor när vi pratar
med våra kunder. Vi vill att fler ska använda dem
och jag tror att det blir fler i år. De nollrutor som
finns, finns till största del i höstsådda grödor. Det
är lite krångligare att få till det i de vårsådda, men
ny teknik gör det lättare. De flesta nollrutorna i
området är för kväve, men det finns även de som
använder nollrutor för växtskyddsbehandlingar.

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Det är en seg och kall vår med långsam tillväxt
och väntan på värme. Höstgrödorna ser ok ut
i genomsnitt, en del fält har dock tagit stryk av
uppfrysning i det omväxlande vädret under april
och andra fält ser fina ut.
Vårsådden är i startgroparna, många är igång
med harvning och gödselkörning. Än så länge är
väldigt lite sått, man avvaktar regn och snö som
förväntas enligt prognosen denna vecka.

Vårsådden är i startgroparna, många är igång
med harvning och gödselkörning. Än så länge är
väldigt lite sått, man avvaktar regn och snö som
förväntas enligt prognosen denna vecka.
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

STRÄNGNÄS
Richard Eriksson Växtodling
richard.eriksson@hushallningssallskapet.se
072-402 12 35

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Det blir allt vanligare med nollrutor och det
är många diskussioner om dem. Nollrutorna är
väldigt viktiga för oss rådgivare i och med att man
kan se markens kväveleverans på ett tydligt sätt.

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Det går sakta i fält och vi har fortfarande
minusgrader på nätterna. Vetet är i bestockning/
stråskjutning och det mår bra av den kalla
temperaturen och långsamma utvecklingen. Vi
har sett en del uppfrysning, mer i fält med
reducerad jordbearbetning och med halm på ytan
än på fält som plöjdes i höstas. Generellt ser det
bra ut. Dock har vi sett några enstaka gulrostangrepp i känsliga sorter, men gulrosten trivs inte i
kylan.

Vi påminner ofta lantbrukarna om att de ska ta
med sig en presenning i traktorn när de ska köra
ut gödning så att de inte glömmer nollrutan. Nollrutor för växtskyddsbehandlingar väljer de ofta ut
tillsammans med oss när vi är ute och tittar efter
ogräs. Än så länge är det fler som har nollrutor för
kväve än för växtskydd, men vi försöker få fler att
ha rutor även för växtskydd.

Höstrapsen är i tidigt knoppstadium och så snart
det blir varmare kommer den att explodera. Vi
har endast sett enstaka rapsbaggar än, men de lär
komma när det blir varmare.
Cirka 20 procent av det som ska vårsås är sått.
Det är fortfarande väldigt blött på de styva lerorna, medan man sått en del på de lättare jordarna.

Nollrutorna är väldigt viktiga för oss
rådgivare i och med att man kan se markens
kväveleverans på ett tydligt sätt.
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

Henrik Nätterlund Växtodling
henrik.natterlund@hushallningssallskapet.se
070-238 10 82

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Det går långsamt med de höstsådda grödorna
och vallarna eftersom det länge varit frost på
nätterna och kalla dagar. Den höstsådda spannmålen ser bra ut, men i området runt Närkes Kil
har mycket utvintrat. Även höstrapsen ser bra
ut, dock har minusgraderna tryckt tillbaka både
höstraps och höstvete men bestånden ser tjocka
och fina ut. Endast en liten andel av det höstsådda
har såtts om.

ÖREBRO

åkerbönor och ärter. I helgen som gick och även
i förra veckan såddes mycket och man hoppas
kunna så klart före regnet denna vecka. Så snart
det varit några varma dagar, kommer vårsådden
att vara avklarad i området.
Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Vi rådgivare har tryckt hårt på att lantbrukarna
ska ha nollrutor och cirka 30 till 40 procent av
lantbrukarna har sådana, mestadels för kväve,
och intresset för nollrutorna är stort. För att
hjälpa lantbrukarna har vi skaffat pinnar och
flaggor som vi är delaktiga i att sätta ut.
Man har även maxrutor, vid sidan av nollrutorna,
där man ger extra kväve för att kunna jämföra
nyttan.

Det är stora problem med viltskador i höstraps
orsakade av bland annat älg i området. Runt
sjön Kvismaren har man ökande problem med
fågelskador.
Det har hittills varit för kallt för ogräsbekämpning och tillväxtreglering, men så snart det blir
lite varmare kommer det bli mycket växtskyddsbehandlingar. Hittills har man endast sett enstaka
rapsbaggar och svamptrycket är lågt.

Jag har många ekoodlare bland mina kunder och
där har vi nollrutor för att lantbrukarna ska lära
sig mer om mineralisering av kvävet. Vi har även
provat nollrutor i fält som ogräsharvas. Totalt sett
jobbar vi mycket med nollrutor, det är det bästa
verktyget vi har för att se effekter av de åtgärder
som görs i fält.

70 till 80 procent av de vårsådda grödorna är
sådda, och det är väldigt ojämnt beroende på hur
torrt det i jorden. Man har prioriterat sådd av

Jag har många ekoodlare bland mina kunder
och där har vi nollrutor för att lantbrukarna ska lära sig mer
om mineralisering av kvävet. Vi har även provat nollrutor i
fält som ogräsharvas. Totalt sett jobbar vi mycket med
nollrutor, det är det bästa verktyget vi har för att se effekter
av de åtgärder som görs i fält.
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Hushållningssällskapet
Gotland

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

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Totalt sett ser de höstsådda grödorna hyfsade
ut. Dock går tillväxten sakta eftersom det är kallt.
Höstvete och höstraps ser bra ut.
Den varma hösten gav goda förhållanden åt
bladlössen som spred rödsotvirus på höstkornet.
Det har gjort att mycket av höstkornet ser fläckigt
ut och en del har körts upp. Alternativt sår man i
och skördar som helsädsensilage.
Rågvetet ser inte bra ut. Även om det inte var
mycket snö i vintras, har grödan drabbats av både
snömögel och trådklubba. När det gäller vårbruket
är det mesta sått på fastmarksjordarna, men
myrjordarna är ännu inte sådda. Vallarna ser bra
ut, de är tjocka i botten, men de behöver värme
och regn. Man har inte sett några rapsbaggar än,
på grund av kylan.

Rödsot på höstkorn. Foto: Stefan Uddin

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Det är inte så vanligt med nollrutor här på
Gotland, men vi rådgivare jobbar på det. De nollrutor vi ser, är oplanerade, på grund av att gödningen tagit slut men antalet rutor ökar i allafall.

Spriande vårkorn. Foto: Stefan Uddin

Den varma hösten gav goda förhållanden åt
bladlössen som spred rödsotvirus på höstkornet.
Det har gjort att mycket av höstkornet ser fläckigt
ut och en del har körts upp. Alternativt sår man i
och skördar som helsädsensilage.
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GOTLAND

Hushållningssällskapet
Östergötland

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

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Det är stiltje i tillväxten just nu. Det var lite
varmare för ett tag sedan och då växte det höstsådda lite, men nu har grödorna nästan backat
eftersom det varit kallt och frostnätter. Vi har sett
höstrapsfält som utvintrat i områden där man
inte haft snö. Den höstsådda spannmålen ser
däremot bra ut. Generellt sett kan man säga att
allt höstsått ser fint ut.

VRETA

Raps och råg är de grödor som har vuxit mest
men utvecklingen är senare än förra året. I höstvetet ser man att de tidiga sorterna sträckt lite på
sig. I höstrapsen har man sluppit rapsbaggarna
tack vare kylan och nu är faran över.

Vi har ett väldigt spännande försök här i Östergötland med olika höstrapssorter. Efter denna
vinter såg man tydliga skillnader mellan de olika
sorterna och det var det enda försöket i hela
Europa där man faktiskt såg skillnader i vinterhärdighet mellan de olika sorterna.

Vårbruket i Östergötland är utdraget på grund av
regn och snö. I vissa områden kunde man börja
redan i mars och i andra är man ännu inte klar,
även om man är inne på sluttampen och den
tidigt sådda spannmålen börja komma upp. Det
finns även tidigt sått lin som precis börjar komma
upp. I linodlingen har man ofta problem med
jordloppa men tack vare att det är så kallt har man
inte sett till denna insekt. Även vallarna utvecklas
långsamt på grund av den kalla väderleken.

Fläckvis utvintrad höstraps. Foto: Christian Danielsson

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Nollrutor används en del i Östergötland, men
fler borde ha sådana. De nollrutor som finns är i
de flesta fall för kvävegödsling, där lantbrukarna
antingen bara tittar och jämför själv eller låter sin
rådgivare göra mätningar av kvävet. Ytterst få har
nollrutor för växtskyddsbehandlingar, men man
använder ofta möjligheten att studera ogräsen
runt brunnar och liknande där man slagit ifrån
sprutan.

Vi har ett väldigt spännande försök här i
Östergötland med olika höstrapssorter. Efter denna
vinter såg man tydliga skillnader mellan de olika
sorterna och det var det enda försöket i hela Europa
där man faktiskt såg skillnader i vinterhärdighet
mellan de olika sorterna.
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Hushållningssällskapet
Västra

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

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Vårbruket har gått smidigt och flera är färdiga.
Regnet som ska komma i veckan kommer att göra
gott eftersom det är torrt i marken. Potatissättningen har precis kommit igång.

i höstrapsen, orsakade av älg. En mindre del av
höstrapsen har körts upp.
Höstkornet klarade inte alls vintern, utan allt är
uppkört. Det är dock ingen stor gröda i området.
Vallarna är senare än normalt, men de har börjat
växa nu.

Det är mycket höstvete som har utvintrat, utan
att man exakt vet varför, troligtvis är det eftersom det var väldigt kallt under en period utan att
det fanns något skyddande snötäcke och kylan
kompletterades med isregn. Detta var före vetet
invintrat. Dessutom har det varit en tuff vår
med mycket nattfrost och kalla dagar. Höstvetet
ser bättre ut där det var snö i kombination med
kylan.

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Jordbruksverket har ett projekt med nollrutor
i Värmland och totalt hade man planerat för 40
rutor i höstsäd, men eftersom en del av höstsäden
körts upp, har även en del av nollrutorna försvunnit.
Intresset för nollrutor är stort i området och det
har varit lätt att få lantbrukare att ställa upp.
Många tycker att det är intressant med kväveoptimering och kör även med N-sensor.

Höstrapsen såg fin ut tidigare i år, men den har
tagit skada av den kalla våren, vilket tunnat ut
den. Man har dessutom sett mycket viltskador

Vänster: Höstvete som klarat sig bra - 4 maj. Mitten: Höstvete som nu är uppkört - 26 mars. Höger: Höstvete som inte körs upp - 30 april
Foto: Pia Björsell

Det är mycket höstvete som har utvintrat, utan att
man exakt vet varför, troligtvis är det eftersom det var
väldigt kallt under en period utan att det fanns något
skyddande snötäcke och kylan kompletterades med isregn.
Detta var före vetet invintrat. Dessutom har det varit en
tuff vår med mycket nattfrost och kalla dagar. Höstvetet ser
bättre ut där det var snö i kombination med kylan.

10

Hushållningssällskapet
Västra

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

KUNGÄLV

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Nollrutorna har verkligen synts i år och det är
väldigt bra att de finns. Det är något vi vurmar
för och det var vi hos Hushållningssällskapet
Västra som var först i landet med dem. Det var
vår tidigare försöksledare som satte igång arbetet
med nollrutorna 2015. Numera är de ett stabilt
inslag som vi ser stor nytta med och de som inte
inser nyttan med nollrutorna förstår inte vad de
missar. Totalt sett är det ett stort intresse för dem
i branschen, de diskuteras i pressen och i sociala
medier.

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Vårbruket är i stort sett avslutat, även om det
finns några få som inte börjat än. Vårbruket har
varit ganska utdraget i området.
Vallarna har kommit igång med tillväxten och
gröna söderöver, medan de är helt gula längre
norröver.
Höstvetet varierar en del och det har varit problem med utvintring. Utvintringen kan bero på
att det gick väldigt snabbt från en varm höst till
en kall vinter, utan att vetet hade gått i vintervila.
Även sorter och dräneringsstatus har påverkat utvintringen. Fält som varit lite fuktiga har inte tålt
vintern lika bra. Trots problemen med utvintring
finns det även höstvetefält som ser väldigt fina ut,
där man har hopp om skördar på tio till tolv ton.
I höstrapsen har man inte sett någon utvintring
förmodligen beroende på att rapsen hade gått i
vintervila när det blev kallt.

Jag tycker att det är konstigt att inte fler anammar
nollrutorna. Det är ett lönsamt test att göra. Alla
pratar om precisionsodling, men det verkar svårt
att ta med sig en presenning i traktorn när man
kör gödning, för att täcka en ruta med den!

Kylan har försvårat ogräsbekämpningen, det
kommer att bli mycket att göra när värmen väl
kommer.

Jag tycker att det är konstigt att inte fler anammar
nollrutorna. Det är ett lönsamt test att göra. Alla pratar
om precisionsodling, men det verkar svårt att ta med
sig en presenning i traktorn när man kör gödning,
för att täcka en ruta med den!
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Hushållningssällskapet
Västra

Elisabeth Thisner Växtodling
elisabeth.thisner@hushallningssallskapet.se
070-101 08 37

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Överlag ser höstspannmålen bra ut. De tidiga
sorterna är i stråskjutningsstadium nu, men det
går trögt. Dikningsstatus och förfruktspåverkan
syns tydligt. Spannmålen är väldigt frisk, det
torra och kalla vädret är ogynnsamt för svampsjukdomarna. Dock ser man stora blåklint och
plister i de fält som inte ogräsbekämpades i
höstas. I fälten där man gjorde ogräsbekämpning
i höstas, drar höstvetet nytta av att inte ha konkurrens om kvävet. I fält som är sämre dikade ser
man mer snömögel och uppfrysning.

SKARA

Tidaholm är vårbruket väsentligt senare och man
började plöja i förra veckan. Vallarna ser bra ut
efter vintern, de har börjat grönska nu. De vallar
som etablerades förra året ser väldigt bra ut och
det finns mycket klöver kvar i dem. Får vi bara
regn nu så blir alla nöjda!
Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Cirka hälften av våra lantbrukare har någon
form av nollruta. Många gör sina rutor som en
gödslingsmista med flit. Många av lantbrukarna
i norra Skaraborg har tidigare mätt i nollrutor
och vet om att de har jordar som inte har någon
kväveleverans i jorden tidigt på säsongen och det
gör att nollrutor inte blir lika intressanta för dem.
Istället kör man med N-sensor eller kvävemätare.
Det är intressant att se förfruktseffekterna efter
åkerbönor och raps extra tydligt i år.

Det svala vädret gynnar bestockning och rotutveckling. Däremot ställer vädret till det med
ogräsbekämpningen som är svår att få till.
Vårbruket är på upploppet i stora delar av
området, men på de kapillära jordarna ner mot

Det svala vädret gynnar bestockning och
rotutveckling. Däremot ställer vädret till det med
ogräsbekämpningen som är svår att få till.
Ekovete Hasslerör Mariestad. Foto: Elisabeth Thisner

12

Hushållningssällskapet
Sjuhärad

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

LÄNGHEM

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Det är få lantbrukare som använder sig
av nollrutor i området. Det odlas mestadels
vårspannmål till foder och helsäd och det gör att
man kanske inte finlirar lika mycket med kvävegivorna. Dock tycker jag att de flesta lantbrukarna
hanterar kvävet väldigt bra, de känner sin jord väl
och vi ser inga stora problem med liggsäd. Ibland
läggs det en del nollrutor för exempelvis eko-gödselmedel, ogräsharvning och växtskyddsåtgärder,
vilket naturligtvis är ett bra hjälpmedel för att
utvärdera effekten av olika insatser, så vi rådgivare
brukar påminna om att lägga en nollruta om man
provar någon ny eller speciell åtgärd i fält.

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Vårbruket är i full gång och mycket av arealerna
är färdigsådda nu, men det finns även senare
områden där man ännu inte sått.
Höstspannmålen ser bra ut övervintringsmässigt
och den utvecklar sig i lagom takt. Vi har sett lite
mjöldagg i rågvete.
Vallarna ser i stort sett bra ut, men vi har sett
lite luckiga bestånd, kanske beroende på dålig
etablering förra våren, då det var lite torrt, och i
vissa fall är det snömögel/utvintring som orsakar
luckorna. Tillväxten är långsam och har inte satt
fart än eftersom det är både kallt och har varit lite
torrt också på sina håll.

Vallarna ser i stort sett bra ut, men vi har sett lite
luckiga bestånd, kanske beroende på dålig etablering
förra våren, då det var lite torrt, och i vissa fall är det
snömögel/utvintring som orsakar luckorna. Tillväxten är
långsam och har inte satt fart än eftersom det är både
kallt och har varit lite torrt också på sina håll.

Förstaårsvall eko - 29 april Habo
Foto: Katarina Berlin Thorell

Mjöldagg rågvete - 29 april
Foto: Katarina Berlin Thorell
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Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

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

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Det händer inte så mycket i fält just nu eftersom det är ovanligt kallt och vi har hittills inte
sett vare sig insekter eller svampangrepp. Dagens
avräkning av rapsbaggar visade 0,6 baggar per
planta. Vi behöver ett varmt regn för att tillväxten
ska ta fart.

Höstsäden har klarat vintern bra, vi har sett
några höstkornsfält som utvintrat utan att vi sett
något tydligt skäl till det. Höstrapsen ser ovanligt
fin ut efter vintern.
Vårbruket är nästan färdigt, om ett par tre dagar
bör alla vara klara. Dock har majssådden precis
kommit igång då man har väntat på att marktemperaturen ska komma upp till de önskade åtta
graderna. Vallarna varierar lite. Hybridgräsen
har stuckit iväg medan andra står och stampar i
kylan.
Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Det är inte jättemånga lantbrukare som
anammat idén med nollrutor. Det finns ett litet
motstånd eftersom lantbrukarna tycker att det
kan vara lite jobbigt att ställa upp dem. Däremot
är de som börjat med nollrutor väldigt positiva
och tycker att det är väldigt intressant. Än så
länge finns det bara nollrutor för kväve i området.

Raps som trivs och rapsbaggar som inte trivs kylan.
Foto: Hans Hedström

Höstsäden har klarat vintern bra,
vi har sett några höstkornsfält som utvintrat
utan att vi sett något tydligt skäl till det. Höstrapsen ser ovanligt fin ut efter vintern.
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Håll trösklarna för rapsbaggebekämpning, få baggar.
Foto: Louise Zetterholm

Hushållningssällskapet
Halland

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

LILLA BÖSLID

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Höstsäden är i begynnande stråskjutning och
den ser bra ut, även om den på lättare jordar led
av torkan innan regnet kom. Höstvetet är friskt
däremot ser vi höstkorn med dåliga fläckar som
kan orsakas av rödsotvirus.
Höstrapsen ser fin ut och är i begynnande blom.
Det mesta av vårsäden är sådd och den börjar
komma upp. Det är torrt på ytan och regnet som
kom de senaste dagarna var välbehövligt.
Potatissättningen är igång och majsen är till stor
del inte sådd än.

De äldre bladen kan se ganska trista ut utan att det är svamp.

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Vi har inte många nollrutor än i mitt område,
men det blir allt fler. Det är viktigt att hålla
intresset vid liv genom att se nyttan med dem och
att lantbrukarna tar sig tid att studera dem. För
mig som rådgivare är det väldigt intressant med
nollrutorna, att se om det finns ett mönster efter
exempelvis förfrukt och att fånga in vad marken
levererar. Det är väldigt få som har nollrutor för
växtskydd, däremot tar man gärna tillfället i akt
och studerar eventuella sprutmistor.

Håll koll på utvecklingsstadiet för när olika bekämpningsmedel
bör eller får köras.

Foton: Louise Zetterholm

För mig som rådgivare
är det väldigt intressant
med nollrutorna, att se om
det finns ett mönster efter
exempelvis förfrukt och
att fånga in vad marken
levererar.

Kom igång med bevattningen i tid.
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BORGEBY

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Totalt sett ser det bra ut. Höstsådden är inte
stressad tack vare det kyliga vädret. Eventuellt
kan någon frostknäpp ha hållit tillbaka grödorna.

Majssådden påbörjades förra veckan och fortsätter
i denna, lantbrukarna har avvaktat eftersom det
varit så kallt.
Man har lokalt haft problem med rödsotvirus i
höstkorn, men inte sett några större angrepp i
höstvete. Svamptrycket är för närvarande lågt
tack vare vädret. Tillväxtreglering i spannmålen
är aktuellt denna vecka.

Rapsen börjar blomma nu och det är senare än de
senaste åren, men egentligen normalt. För cirka
14 dagar sedan, när det var lite varmare, såg man
en del rapsbaggar och bekämpade.

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Lantbrukarna i området är ganska flitiga med
nollrutor för kväve. De har anammat tanken och
ser ekonomisk nytta med att kunna pricka rätt
med sin kvävegödsling. Däremot är det inte
vanligt med nollrutor för svamp, ogräs och
insekter. När det gäller ogräs kan det på grund
av ogräsfloran vara olämpligt att ha nollrutor,
exempelvis vid renkavleproblem.

Vi har sett en del klumprotsjuka i höstrapsen
på nya fält och på nya gårdar. Det är en tråkig
utveckling, som orsakas av växtföljden, man odlar
raps för ofta. Det räcker inte med uppehåll på
fyra, fem år. Även spillraps och ogräs som lomme
och penningört ökar riskerna för klumprotsjuka.
Vårsäden är på väg upp och det är ganska torrt
här i västra Skåne, men det är regn på gång i
veckan. Även sockerbetorna är på väg upp och
de första ogräsbekämpningarna är på gång. Man
har sett problem med tripsangrepp på sockerbetorna, där tripsen äter på den del av stjälken som
är under jord och i dessa skador är det risk för
svampangrepp.

De flesta lantbrukare känner sin gård så pass bra
att de kan ogräsfloran, därför ser man ingen nytta
med nollruta för ogräs. Har man nya fält kan det
däremot vara en fördel med nollrutor för att lära
känna sin gård.

Vi har sett en del klumprotsjuka i höstrapsen på nya fält
och på nya gårdar. Det är en tråkig utveckling, som orsakas
av växtföljden, man odlar raps för ofta. Det räcker inte med
uppehåll på fyra, fem år. Även spillraps och ogräs som
lomme och penningört ökar riskerna för klumprotsjuka.
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Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Vårkornet har kommit upp fint och även näst
intill alla sockerbetor är uppe nu, det har tagit
ganska lång tid. Det har varit en kall utdragen vår
och vårbruk med låg tillväxt som har gett upphov
till att framförallt de tidigt sådda betorna varit
utsatta för insekter under en lång tid. Betorna är
väldigt känsliga för angrepp tills de har fått ett
par örtblad och de har inte lika bra skydd mot
insektsangrepp som när Gaucho-betning var
tillåten. En del hektar har såtts om på grund av
tripsangrepp.

men de få som fanns, bar troligtvis på virus och
uppförökades med flera generationer på grund
av det ovanligt varma vädret i oktober, november
samt en bit in i december.
Höstrapsen ser fin ut, den har klarat vintern bra i
området och hittills har man inte sett rapsbaggar
över bekämpningströskeln.
I framförallt höstvetesorten Torp har man sett
en del påfrestningar av vintern som har satt ner
beståndet kraftigt. Skadorna har också kunnat
förklaras med en kombination av vintern, manganbrist, syrebrist, för djup sådd och strukturskador.

Höstvetet är inne i stråskjutning, DC 30, likaså
höstkornet som är i DC 31 och rågen är i DC
32. Höstrapsen börjar blomma nu i en del fält.
Svamptrycket har hitintills varit relativt lågt tack
vare kylan och den torra väderleken, men det
kom ordentligt med regn i slutet på förra veckan
och det utlovas mer som kan ändra läget.

Hur frekvent används nollrutor i ditt
område?
– Lantbrukarna är i mitt område är ganska flitiga
med att använda nollrutor för kväve, som vi åker
ut och mäter med handburen N-sensor. Framförallt de lantbrukare som odlar brödvete använder
nollrutor för att lyckas pricka in proteinhalten
rätt samt undvika liggsäd.

Stora arealer av höstkorn har drabbats av rödsotvirus. En del av fälten har körts upp helt, i en del
har man sått i vårkorn och en del fält som behålls
hoppas man på minst halv skörd. Även i höstvete
har det nu konstaterats rödsotvirus och där vet vi
inte hur stor omfattningen är ännu. Även våren
2015 var stora arealer smittade av rödsotvirus i
området, då, precis som i höstas, var det en varm
höst. I höstas såg man inte så många bladlöss,

Nollrutorna används även i liten utsträckning
för att se effekter av produkter, bland annat körs
Centium i sockerbetor före uppkomst, något som
blev tillåtet ifjor och här lämnar en del nollruta,
för att se effekten av denna bekämpning. Att allt
fler har tillgång till teknik för att sprida gödning
variabelt har säkert ökat intresset för nollrutor.

Lantbrukarna är i mitt område är ganska flitiga med
att använda nollrutor för kväve, som vi åker ut och mäter
med handburen N-sensor. Framförallt de lantbrukare som
odlar brödvete använder nollrutor för att lyckas pricka in
proteinhalten rätt samt undvika liggsäd.
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