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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 just nu

•

Har lantbrukare i ditt område behövt ändra sin
planering för årets växtodling på grund av den
kalla och blöta våren?

Frågorna är besvarade 31/5 - 1/6. 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

Vallarna i Norrbotten ser generellt bra ut och
de är mycket bättre än förra året, då det var stora
problem med isbränna.
Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Även om det regnat en del och varit kallt och
därmed blött i jorden så är det inte något som
påverkat planeringen i någon högre grad. Detta
då vårbruket är ytterst lite försenat och som det
ser ut nu kommer man att hinna så, innan det är
för sent.

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Det har dragit igång i fält nu. Vi har haft ett
väldigt fint väder sedan mitten av förra veckan
och vårbruket är i full gång, även om det varit en
långsam vår. I delar av inlandet är det normal
tid för vårbruk, medan det är några dagar senare
än normalt vid kusten. Vårbruket är kort och intensivt här, så det är extra värdefullt med de fina
förutsättningar vi har just nu.
En del lantbrukare har haft det lite svårt att få ut
all gödsel på vallarna i bra tid eftersom det varit
blött. Vallarna i Norrbotten ser generellt bra ut
och de är mycket bättre än förra året, då det var
stora problem med isbränna.
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Hushållningssällskapet
Jämtland

Sigrid Tirén Växtodling
sigrid.tiren@hushallningssallskapet.se
070-206 01 62

ÅS

Det är väldigt torrt i området, men det kom lite regn
runt Storsjön för 1,5 vecka sedan men nu önskar vi
mer innan det är dags för vallskörd.
Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– En kall vår är normalt här, så här man inte gjort
något anpassning.

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Vårbruket är i full gång och några är helt klara.
Det är normal tidpunkt för området. Vallarna är
på gång nu när det blivit lite varmare och de flesta
ser jämna ut, dock har vi sett en del snömögel
där det legat snö utan tjäle. Det är väldigt torrt i
området, men det kom lite regn runt Storsjön för
1,5 vecka sedan men nu önskar vi mer innan det
är dags för vallskörd.

5

Hushållningssällskapet
HS Konsult

BOLLNÄS

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

Vallarna är täta och fina och skörden bör vara
igång om en vecka till tio dagar.
Vi följer prognoserna.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Totalt sett ser grödorna bra ut i området och
det är gott om markfukt. Vi befinner oss i skarven
mellan det område som fick väldigt mycket nederbörd i förra veckan och torrare områden norrut
så det är stora skillnader inom länet vad gäller
nederbörd.

Vallarna är täta och fina och skörden bör vara
igång om en vecka till tio dagar. Vi följer prognoserna.
Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Endast marginella förändringar har gjorts.
Eventuellt är det någon i de södra delarna av
området som inte sått på grund av regn och de
kan då ha valt att träda för att sedan så höstsådda
grödor istället. Eventuellt kan man även ha bytt
från senare till tidigare sorter av de vårsådda grödorna för att säkerställa att man ska hinna tröska.

Det är lite kvar att så i området, men det bör bli
klart inom de närmsta dagarna. Det som såddes
i april och tidigare i maj har kommit upp och ser
fint ut.
Höstsäden ser bra ut, det mesta är ogräsbekämpat
men en del återstår och man kör nu i dagarna. Än
så länge har man inte sett högre svamptryck, men
det höstsådda har inte kommit så långt än.

Dräneringsspolning våren 2021. Foto: Henrik Bergman
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Höstrybs i Hälsingland.
Foto: Henrik Bergman

Hushållningssällskapet
HS Konsult

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

Många lantbrukare var tvungna att bekämpa rapsbaggar innan blomningen i höstrapsen. Man kunde
på många ställen se ett högt tryck av rapsbaggar där
det på angränsande fält varit stora angrepp av rapsbaggar
tidigare år.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Vårsäden som såddes tidigt ser väldigt bra och
lovande ut, medan fälten som sådde precis före
regnet har drabbats av skorpbildning. Det är
framförallt de våtare jordarna som såtts sent. I
Uppsalatrakten har man fått runt 80 mm regn i
maj, vilket är mer än normalt, men ändå betydligt
mindre än på andra platser i området.

Många lantbrukare har bekämpat rapsbaggar och
man ser en tydlig koppling om att det på samma
fält varit stora angrepp av rapsbaggar tidigare
år, är det även stora angrepp i år. Värmen som
kommit nu ger kraftig tillväxt på både grödor och
ogräs.
Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Det är en del som inte sått än, på grund av
nederbörden. De som planerat att så vårvete
väljer tidigt vårkorn istället, alternativ väljer
man att träda och istället så höstsådda grödor. Vi
jobbar mycket med att få kunderna att välja träda
eller höstsått, men det är en svår diskussion om
man ska välja att så eller inte.

De höstsådda grödorna ser fina ut. Höstvetet
som kommit längst är i DC 39. I fält där det odlas
vete efter vete ser man stora angrepp av vetets
bladfläcksjuka (DTR) och man är generellt på
gång att göra sin huvudsvampbekämpning. Man
har inte sett någon rost i höstvetet. Rapsen är i
full blom och många har gjort behandling mot
bomullsmögel.
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

BRUNNBY
Alexia von Ehrenheim Växtodling
alexia.von.ehrenheim@hushallningssallskapet.se
070-758 20 26

En del väljer att så tidigt korn istället för havre och
vårvete, medan andra väljer att träda och sedan så
höstraps istället. Man har även fått tänka om när det
gäller ogräsbekämpningen i höstsäden eftersom ogräsen
hunnit bli stora innan man kan komma ut med sprutan efter
regnet, vilket kan medföra att man måste byta preparat.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Det är full rulle i fält efter förra veckans regn.
Många är lite på efterkälken jämfört med andra
år. Ett stort frågetecken för oss rådgivare är hur
sent man vågar så de olika vårgrödorna. En del
som inte hann med att så före förra veckans regn
är igång med att så nu. Det kom cirka 45 mm regn
i förra veckan i området och det står fortfarande
en del vatten i fälten. Det har gjort att en del av
vårsäden gulnar, men vi hoppas den kommer att
återhämta sig.

veckans regn, framförallt i fält med vete efter vete
och minimerad jordbearbetning.
Vårrapsen börjar komma upp. Det är många som
använt betat utsäde, men de som inte gjort det
har sprutat mot jordloppor. Regnet har fört med
sig kväveförluster i främst vårsäden, men även i
höstsäden, där grödan stått under vatten. Än har
man inte sett så tydliga utslag än, men senare i
veckan bör man göra det.
Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Det är många som gjort förändringar. Man har
gjort omprioriteringar i grödval, och man har
även gjort justeringar i vilka grödor som odlas på
vilka fält. Det är en svår situation för dem som
inte hunnit så än och det är frågetecken kring
utsädestillgången för de tidiga sorter man vill
välja nu. Dessutom är det klurigt för oss rådgivare
att veta vad som är rätt och det är väldigt stora
variationer från Mälaren och norrut.

Höstrapsen är i full blom. Ett fåtal lantbrukare
har bekämpat rapsbaggar, framförallt i fälten
med lite svagare bestånd. Det finns en del sämre
höstrapsfält, som tog skada av att det var torrt vid
sådd, vilket gjorde att rapsen grodde senare än
normalt. I fälten med bättre bestånd har rapsen
vuxit ifrån baggarna. Denna vecka är det många
som bekämpar bomullsmögel i höstrapsen. Det
är allt fler i området som gör det och för en del
lantbrukare har det varit en självklarhet att köra
mot bomullsmögel i år eftersom det varit gynnsamma förutsättningar för denna skadegörare,
med mycket nederbörd, vilket är ovanligt i området. Normalt sett har man snarare problem med
försommartorka.

En del väljer att så tidigt korn istället för havre
och vårvete, medan andra väljer att träda och sedan så höstraps istället. Man har även fått tänka
om när det gäller ogräsbekämpningen i höstsäden
eftersom ogräsen hunnit bli stora innan man kan
komma ut med sprutan efter regnet, vilket kan
medföra att man måste byta preparat.

I höstvetet är man i gång med ogräsbekämpning
och man kompletterar med kväve. Man såg en del
vetets bladfläcksjuka (DTR) redan före förra
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Hushållningssällskapet
Gotland

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

GOTLAND

Vi har sett renkavle i höstvete på nya gårdar och
det kan bli ett stort problem. En del av de drabbade
kommer att putsa ner grödan, och renkavlen, flera
gånger fram till skörd, för att sedan totalbekämpa stubben
med glyfosat. Tre orsaker till det ökade problemet med
renkavle är maskinsamverkan och handel med stallgödsel
samt ökad höstsådd.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Totalt sett ser det bra ut i fält. Vallskörden är i
full gång och det är bra näringsvärden i vallarna.
Oljeväxterna är i full blom. Höstsäden ser bra ut
förutom en del höstkorn som drabbats av rödsotvirus och rågvete som utvintrat. I bestånden finns
lite mjöldagg, men det kom 15 mm regn förra
veckan och det gör att man bör hålla koll på eventuella angrepp av svartpricksjuka, men totalt sett
är svamptrycket än så länge lågt. Höstkornet har
gått i ax och i höstvetet är flaggbladet på väg ut.
Vårsäden har kommit upp, även på de sent sådda
myrjordarna, och det är dags för ogräsbekämpning.

Man har inte sett tecken på herbicidresistens hos
renkavlen. Framöver måste vi vara ännu noggrannare för att förhindra ytterligare spridning
och vi pratar mycket om problemet på möten. Vi
ser allt mer knäpparlarver, framförallt efter vallar
som legat länge. Ju mindre jorden rörs, desto
fler knäpparlarver. Angreppen syns bland annat i
potatis, morötter, majs och spannmål.
Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Här på Gotland har man inte behövt lägga
om sin strategi. Det har inte varit så blött här
och även om det varit svalt, har vi sluppit sena
frostnätter. Dock var det en del höstkorn som
drabbades av rödsotvirus, som körts upp och då
har man valt exempelvis att så vårkorn eller att
träda marken.

Vi har sett renkavle i höstvete på nya gårdar
och det kan bli ett stort problem. En del av de
drabbade kommer att putsa ner grödan, och renkavlen, flera gånger fram till skörd, för att sedan
totalbekämpa stubben med glyfosat. Två orsaker
till det ökade problemet med renkavle är maskinsamverkan och handel med stallgödsel samt ökad
höstsådd.

10

Hushållningssällskapet
Östergötland

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

VRETA

Ovanligt mycket av höstrapsen har behandlats mot
bomullsmögel, dels på grund av det höga rapspriset,
dels på grund av att det varit gynnsamt väder för
svamparna. Däremot har det varit väldigt lugnt med insekter
i höstrapsen i området.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Läget är väldigt varierande. De höstsådda
grödorna är fina och det är även de vårsådda, om
de inte står under vatten. Vi är dock skonade när
det gäller nederbörd jämfört med andra områden
i landet. Några få lantbrukare har inte sått färdigt
än, främst i mellanbygderna, men nu har det börjat torka upp och de borde kunna så ganska snart.
Man är färdig med ogräsbekämpningen i höstsäden. Ogräsbekämpningen har gjorts lite sent på
en del platser, vilket gjort att man ”spetsat till”
doserna lite för att få önskad effekt. Det finns en
del vetets bladfläcksjuka (DTR) i höstvetet och nu
efter förra veckans regn kommer det även komma
svartpricksjuka i många höstvetefält. Man är
igång med ogräsbekämpningen i vårsäden nu.

Vallarna ser riktigt bra ut, regnet i förra veckan i
kombination med värmen nu i dagarna har gjort
gott. Man har så smått börjat att slå vallarna. Det
är bra med fukt i jorden, vilket ger en god start
för återväxten. Linet i området ser fint ut, det har
varit några fall av angrepp av linjordloppa och
några lantbrukare har bekämpat.
Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Ingen har ändrat planer än. De som ännu inte
kunnat så, har fortfarande förhoppningar om att
kunna göra det i tid för att få en gröda att tröska.
Det är mestadels djurbönder i mellanbygder som
inte sått, och skulle de se att grödan inte hinner
bli mogen tills det är dags att tröska, kan de slå
grödan och använda den som grönfoder. Ett
annat alternativ är att träda marken och istället
så höstraps i augusti, om man inser att man inte
hinner så i tid.

Ovanligt mycket av höstrapsen har behandlats
mot bomullsmögel, dels på grund av det höga
rapspriset, dels på grund av att det varit gynnsamt väder för svamparna. Däremot har det varit
väldigt lugnt med insekter i höstrapsen i området.
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Hushållningssällskapet
Jönköping

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

HUSKVARNA

Vi har fått mer nederbörd än normalt, men det är
bra eftersom området normalt sett lider av försommartorka. Nederbörden ger en bra förstaskörd på
vallarna och man har just börjat med skörden, ungefär en
vecka senare än normalåret. Vallskördeprognosen visar ett
bra men lite högt råprotein och bra volymer.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Nu när värmen kommit händer det mycket.
Vårkornet och de övriga vårsådda grödorna
börjar sträcka på sig och det har hänt mycket den
senaste veckan.

Man har sett rödsotvirus i höstkorn med lite
utvintring, men det har inte varit några större
problem, och i ett rågvetefält med 40 procentig
uppkomst misstänker man rödsotvirus. För övrigt
är det lugnt bland skadegörarna. Man har sett lite
svartpricksjuka men bekämpningströsklarna är
inte uppnådda. Ogräsbekämpningen i höstsäden
är avslutad och på gång i vårsäden. Det finns
mjöldagg i botten på höstsådden och om det blir
varmt och regnigt kan det blossa upp.

Vi har fått mer nederbörd än normalt, men det
är bra eftersom området normalt sett lider av
försommartorka. Nederbörden ger en bra förstaskörd på vallarna och man har just börjat med
skörden, ungefär en vecka senare än normalåret.
Vallskördeprognosen visar ett bra men lite högt
råprotein och bra volymer.

Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Inga direkta större förändringar har gjorts.
Lantbrukaren med dålig uppkomst i rågvetet har
sått i westerwoldiskt rajgräs och ska skörda till
helsäd.

Rågen går i ax nu och det är ungefär 1,5 vecka
senare än genomsnittet. Även höstvetet är lite
senare än normalt medan höstkornet är normalt
i fas.
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Hushållningssällskapet
Västra

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

Det har gjorts markanta förändringar i planeringen.
Eftersom mycket av höstsäden körts upp, har större
areal än planerat vårsåtts. Dock är det många som
inte hunnit så än och då kan man fundera på att istället välja
att skörda spannmålen som helsäd eller så trädar man.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Läget är varierande. Det har under maj månad
kommit mellan 100 och 150 mm regn, och på
sina ställen så mycket som 200 mm. En del hann
så klart före regnet, medan en del måste så nu
samtidigt med vallskörden. Det redan sådda har
fläckvis drunknat. Man räknar med att ungefär
50 procent av lantbrukarna har något kvar att så.
En del lantbrukare väljer att inte så utan istället
träda de ej sådda fälten, detta gäller framförallt
ekologiska odlare, för att senare så höstoljeväxter.
Man har sett en del skador av knäpparlarver i den
vårsådda spannmålen.

senare än normalåret. Flera har ogräsbekämpat
sin höstspannmål. I vetet är flaggbladet på väg ut
och man ser och kommer nog att se en del svartpricksjuka, detta på grund av att det regnat så
mycket. Man har hittat trips och enstaka gulrost i
höstvetet.
Många av potatisodlarna har en del kvar att sätta,
men längst söderut i området är man klara och
den potatis som sattes först, har börjat komma
upp. Man börjar förbereda sig för vallskörd, framförallt på mjölkgårdarna, och man bör komma
igång denna vecka. Vallarna har varit sega i starten
men nu ser de fina ut. Vallskörden är något
senare än normalt. Nederbörden bör inte påverka
skörden och tiodygnsprognosen ser bra ut, det är
inget regn alls i sikte.

Mycket av den höstsådda spannmålen har körts
upp, men i vissa områden har den klarat sig bra.
Det höstsådda som är kvar är en till två veckor

Vänster: Vårkorn med ogräs och knäpparlarvskador - 28 maj | Mitten: Gulrost i Norin - 31 maj | Höger: Avgrävda potatisfåror för att leda
bort vatten i svackor - 30 maj. Foto: Pia Björsell
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Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Det har gjorts markanta förändringar i planeringen. Eftersom mycket av höstsäden körts upp,
har större areal än planerat vårsåtts. Dock är det
många som inte hunnit så än och då kan man
fundera på att istället välja att skörda spannmålen
som helsäd eller så trädar man.
På grund av regnet har en del vallar som skulle
plöjts upp, inte körts upp, utan de får ligga ännu
ett år.

Nyskördad vall.
Foto: Pia Björsell
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Hushållningssällskapet
Västra

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

KUNGÄLV

Det har kommit väldigt mycket vatten i området,
runt 150 mm sedan sådd och upp till 60 mm per
gång. Det har gjort att vårsådden, framförallt kornet,
gulnar och de andra grödorna mår inte heller speciellt bra.
Graden av påverkan varierar med jordarten.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Det har kommit väldigt mycket vatten i området,
runt 150 mm sedan sådd och upp till 60 mm per
gång. Det har gjort att vårsådden, framförallt
kornet, gulnar och de andra grödorna mår inte
heller speciellt bra. Graden av påverkan varierar
med jordarten. Dock är norra Bohuslän ganska
förskonat från det myckna regnandet.
De som sådde precis före regnet har dålig uppkomst. Vi rekommenderar att man kör gödning
på det vårsådda nu för att starta om vårsäden och
ersätta förlorat kväve.
Det är problem med knäpparlarvsskador, från
lindriga till allvarliga, i främst vårsäden. Knäpparna lever i cykler om fyra år och 2018 var ett bra
år för de vuxna skalbaggarna, vilket lett till stora
problem i år. Dessutom är det bra förhållande för
knäpparlarverna, som i området kallas för kallmask. De äter på grödan när det är kallt i jorden
och grödorna står och stampar.
Fälten med höstsäd varierar från väldigt fina till
skadade under vintern. Skadornas omfattning
påverkas bland annat av sort, förfrukt, jordart
och gödsling. Skadorna på höstsäden verkar vara
värre i Dalsland än i före detta Skaraborg. Dock
finns det en del fina fält även i Dalsland.
Överst: Korn 160 mm regn efter uppkomst | Nederst: Vårvete,
mycket regn 3 dagar efter sådd. Foto: Martin Niklasson
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Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– En del lantbrukare är inte klara med vårsådden
än och en del måste så om på grund av regnet.
Trots sen sådd bör grödan hinna bli tröskmogen.
Det som sås nu, blir i alla fall bättre än det som
såddes precis före regnet.

Man är igång och mäter nollrutor i höstsäd nu.
Än så länge har det inte varit aktuellt att svampbehandla höstvetet, men man förväntar sig ett
högt svamptryck nu när det blir varmare och man
förbereder sig på att göra axgångsbehandling.
Vallarna är tjocka och man har börjat att slå dem,
även om det är frågetecken kring bärigheten efter
allt regn, men det ser ut att gå bra.

Ogräsbekämpningen i höstsäden har försenats.
Rapsen blommar fint och det ser ut att bli ett bra
rapsår. Tack vare kylan har det varit väldigt få
insektsangrepp. Många behandlar mot bomullsmögel, eftersom man sett bra försöksresultat.
Även nederbörden och det höga priset på raps
påverkar.
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Hushållningssällskapet
Västra

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

SKARA

Rapsen blommar för fullt och runt 80 procent av
våra kunder har haft en plan att spruta mot bomullsmögel. Det är ovanligt mycket och är en följd av det
höga priset på raps och vädret. I praktiken har färre sprutat
då rapsen vuxit så mycket de senaste dagarna att den blivit
så hög att det har varit svårt att ta sig fram med sprutan
utan att skada grödan.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Det växer så det knakar och det mesta vattnet
efter förra veckans stora regn har runnit undan.
Vetets bladfläcksjuka / DTR har ökat mycket de
senaste dagarna, framförallt syns sjukdomen i fält
med vete efter vete, fält med mycket halmrester
och dåligt dikade fält.

vårsådda grödorna lida av syrebrist, men det
börjar rätta till sig nu med det bättre vädret. Vallarna har sträckt på sig och man har börjat slå där
det bär, medan man får vänta där det fortfarande
är blött.
Det är inte självklart hur man ska prioritera sina
åtgärder. Ska man bekämpa ogräsen i vårspannmålen eller svamp i höstsäden? Dessutom behöver
man snart komplettera kvävet.

– Rapsen blommar för fullt och runt 80 procent
av våra kunder har haft en plan att spruta mot
bomullsmögel. Det är ovanligt mycket och är en
följd av det höga priset på raps och vädret. I praktiken har färre sprutat då rapsen vuxit så mycket
de senaste dagarna att den blivit så hög att det
har varit svårt att ta sig fram med sprutan utan
att skada grödan.

Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– En del förändringar som gjorts är vid valet av
svamppreparat och dos. Man kanske har planerat
för tidig behandling av gulrost, men det är vetets
bladfläcksjuka / DTR och svartpricksjuka som är
huvudproblem i år.

Det vårsådda ser bra ut, även om enskilda fält fått
för mycket vatten. På de kallare jordarna kan de

DTR, Vetets bladfläcksjuka. Foto: Elisabeth Thisner
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Hushållningssällskapet
Sjuhärad

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

LÄNGHEM

Höstsäden ser bra ut och det visar vikten av att
sprida riskerna vid ojämna väderförhållanden genom
att odla både vårsådda och höstsådda grödor.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Vallskörden är igång med bra kvalitet och bra
näringsvärden. Vallarna är tjocka och fina samt
fortfarande lite späda, men det är många som vill
ha dem så för att få bra näringsvärden.

Än så länge har man inte sått så mycket majs
eftersom det varit blött och kallt.
Höstsäden ser bra ut och det visar vikten av att
sprida riskerna vid ojämna väderförhållanden
genom att odla både vårsådda och höstsådda
grödor. Man har börjat bevaka svampangrepp i
området nu efter regnet.

På sina håll har det i maj kommit uppemot 200
mm regn i området, med lokala variationer. Vårsådden blev på grund av detta väldigt försenad
och det finns lantbrukare som inte sått än. I de
fält som såddes före regnet kan det vara problem
med syrebrist och näringsbrist. En del har inte
kommit upp alls och de som har kommit upp ser
lidande ut. Det har bildats rännilar som tagit med
sig utsäde och vallfrö i de vårsådda fälten och det
har varit en del igenslamning och skorpbildning,
vilket annars är ovanligt i området.

Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Nej, inte i någon större omfattning. Det finns
inte så många alternativ i detta område. Det man
gör är att man väljer att skörda sin vårsådda
spannmål som helsäd om man sått sent.

Vänster: Vall fotat i Väby | Höger: Eko-vall. 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

Här i mitt område har lantbrukarna ett
önskemål om mer regn, gärna 20 till 30
mm i nästa vecka.
Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Det är en ickefråga i mitt område. Inga av
lantbrukarna har behövt göra någon anpassning
eftersom det inte varit blött i området. Här i mitt
område har lantbrukarna ett önskemål om mer
regn, gärna 20 till 30 mm i nästa vecka.

Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Allt ser väldigt bra ut! Det är minst lika bra som
ifjol. Förutom höstkorn som angripits av rödsotvirus, så har all höstsäd övervintrat bra. Allt
vårsått har kommit upp.
Rapsen har passerat full blom och i höstvetet har
flaggbladet kommit ut. Majsen är i 1,5 till 2-bladsstadiet och potatisen har kommit upp.
Det är väldigt få bladlusangrepp och väldigt lite
svampangrepp, förutom lite sköldfläcksjuka i
höstkornet. I Kalmartrakten har man i vanlig
ordning behandlat mot mjöldagg.
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I Halland är höstrapsen i full blom.
Foto: Louise Zetterholm

Hushållningssällskapet
Halland

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

LILLA BÖSLID

Höstrapsen är i full blom. Vi har inte sett några större
insektsangrepp, dock såg vi en för oss ny vivel, liten
ljusbandad frövivel. Den är lik den blygrå rapsviveln,
dock skadar den inte rapsen, därför är det viktigt att artbestämma vivlarna innan beslut om bekämpning fattas.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Totalt sett ser det bra ut i södra Halland. Låg
förekomst av svartpricksjuka i höstvetet än, men
det kommer förmodligen nu, eftersom det regnade
en del i förra veckan, 40 mm i södra Halland och
150 mm i Falkenbergstrakten.

Höstvetet växer långsamt, flaggbladet är på väg ut
och det är dags att ta beslut om svampbehandling
och tilläggsgödsling.
Vi har sett årets första kornfluga och det är därför
dags att vara observant på inflygning i vårvetet.
Sockerbetor och majs har vuxit långsamt eftersom det varit ganska kallt, men de sätter fart nu.
Ogräset växer snabbare än sockerbetorna och det
är viktigt att ogräsbekämpa. De flesta har gjort
två ogräsbekämpningar i betorna.

Höstrapsen är i full blom. Vi har inte sett några
större insektsangrepp, dock såg vi en för oss ny
vivel, liten ljusbandad frövivel. Den är lik den
blygrå rapsviveln, dock skadar den inte rapsen,
därför är det viktigt att artbestämma vivlarna
innan beslut om bekämpning fattas.

All potatis är i princip satt och den tidiga matpotatisen börjar komma upp. Än har man inte
sett så många stritar.

Det är så få blygrå rapsvivlar att de inte blir något
bekymmer. Det är viktigt att vara försiktig med
insektsbekämpning i rapsen eftersom det kan
påverka pollineringen negativt. Ungefär hälften
av lantbrukarna har behandlat sin raps mot bomullsmögel.

Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Trots de stora nederbördsmängderna i mellersta
Halland har lantbrukarna inte behövt anpassa sig
nämnvärt, då det mesta redan var sått.

Vallskörden är igång och det ser ut att bli bra
skörd. Vallarna har vuxit bra nu när det både
kommit nederbörd och varit lite varmare.
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Olof Pålsson Växtodling
olof.palsson@hushallningssallskapet.se
010-476 22 90
BORGEBY

Totalt sett ser grödorna fantastiska ut! Dock finns
en rädsla för liggsäd och de som får lov att tillväxtreglera gör i allmänhet det och eventuellt gör man
även en andra behandling med tillväxtreglering. Kommer
det stora regn i slutet av juni är risken för liggsäd stor.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Det går snabbt nu, det blev en explosion förra
veckan, tack vare nederbörd och varmare väder.
I nordvästra Skåne kom det väl mycket regn,
runt 50 mm i förra veckan. I spannmålen är det
aktuellt med tistelbekämpning och i höstvetet
är flaggbladet på väg fram och det är dags för
standardsvampbekämpning. Vi har inte alls sett
någon gulrost i år. Däremot har vi sett mycket
trips. Tidigare såg vi trips i sockerbetor där de
gjorde en del skada, nu har vi även sett trips i råg
och rågvete, och även i höstvete, något som vi
tidigare inte sett.

Totalt sett ser grödorna fantastiska ut! Dock
finns en rädsla för liggsäd och de som får lov att
tillväxtreglera gör i allmänhet det och eventuellt
gör man även en andra behandling med tillväxtreglering. Kommer det stora regn i slutet av juni
är risken för liggsäd stor. I höstrapsen har vi inte
sett några insektsangrepp.
Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– Påverkan har inte varit så stor i mitt område
att man valt andra grödor eller andra strategier.
Dock är allt någon vecka senare än normalt, vilket
kan leda till en senare spannmålsskörd. Det gör
att man funderar på att även höstrapssådden kan
bli försenad.

I sockerbetorna måste vi och lantbrukarna fortsätta att vara ihärdiga för att inte missa nya ogräs.
I majsen är man igång med ogräsbekämpningen.
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Frans Brodde Växtodling
frans.brodde@hushallningssallskapet.se
010-476 22 96
SANDBY GÅRD

Sockerbetorna lider fortfarande och ligger sent i
utvecklingen. De har haft en väldigt tuff start på
grund av kyla i kombination med insektsangrepp,
främst av trips, men även lilla betbaggen, jordloppor samt
skorpbildning/packning. Även ogräsbekämpningen har satt
tillbaka betorna, till viss del på grund av insektsangrepp,
men det har varit goda effekter på ogräsbehandlingarna.
Hur ser det ut i fält hos dig just nu?
– Totalt sett ser det bra ut, nu kom det varmare
väder som sätter fart på grödorna! Höstvetet är i
DC 37-39 och det är snart dags för huvudbehandlingen mot svamp, framförallt svartpricksjuka.
Det är troligen en något högre risk än normalt för
högt tryck av svartpricksjuka eftersom man fått
mer regn än normalt i detta område. Angreppen
syns på de tre översta bladen i en hel del fält.
Man har sett få angrepp av gulrost och då endast i
känsliga sorter. Man hittar tyvärr alltmer rödsotvirus i vete, råg och rågvete.

Vårsäden ser bra ut på de flesta håll och man är
igång med ogräsbekämpning. Inga angrepp av
vare sig bladlöss eller rost.

Höstrapsen är i slutet av full blom. Det är endast
låg förekomst av blygrå rapsvivel vilket gör att
man hoppas slippa insektsbekämpningar. De flesta
är färdiga med behandlingen av bomullsmögel,
men några lantbrukare har valt att dela upp
behandlingen i två körningar och tanken var att
kombinera den andra med insektsbekämpning.
Nu i dagarna kör man den sista behandlingen.

Har lantbrukare i ditt område behövt ändra
sin planering för årets växtodling på grund
av den kalla och blöta våren?
– I stort sett inga förändrade planer. Det som
hänt är att man senarelagt ogräsbekämpningen
i sockerbetorna på grund av den kalla våren och
samtliga vårgrödor ligger generellt något efter i
utveckling.

Gulrost i höstvete.

Sockerbetorna lider fortfarande och ligger sent
i utvecklingen. De har haft en väldigt tuff start
på grund av kyla i kombination med insektsangrepp, främst av trips, men även lilla betbaggen,
jordloppor samt skorpbildning/packning. Även
ogräsbekämpningen har satt tillbaka betorna, till
viss del på grund av insektsangrepp, men det har
varit goda effekter på ogräsbehandlingarna.

Insektsskador betor
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Tripsskador betor
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