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Förord 
Fältförsöket har genomförts av Hushållningssällskapet Skånes försöksavdelning i Skepparslöv. Försöket låg på 

försöksgården Helgegården. Vi vill rikta ett tack till alla för att de engagerat sig i detta treåriga försök.  

Tack till odlarna med praktisk odling av saffran som vi fått besöka, följa, lära oss av och hämta data ifrån. Tack 

till Katarina Lindholm, försökstekniker vid Hushållningssällskapets försöksavdelning i Skepparslöv, som tagit 

de flesta foton i rapporten – alla utom de där annat namn anges. 

Projektet är finansierat inom ramen för ett EIP-agriprojekt med Jordbruksverkets journalnummer 2019-3024 

inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Titel på hela EIP-projektet är ”Saffransroboten - revolutionerar en 

3000-årig tradition. Automatiserad skörd skapar god lönsamhet för svensk saffransodling” 

 

  



  

Sammanfattning 

Tidigare observationer från testodling tyder på att saffran kan odlas i Skåne med mycket hög avkastning. Saffran 

kan, i så fall, på sikt bli en exportvara som genererar stora intäkter till svenska odlare.  

För att noggrannare undersöka ekologisk svenskodlad saffrans avkastning och odlingsförutsättningar startades i 

oktober 2019 ett fältförsök i ekologisk saffran på Helgegården i nordöstra Skåne. Fältförsöket placerades på en 

lerig (12 %) mojord med pH 8,2 och saffranen odlades på drill. Fyra strategier testades: två gödslingsnivåer och 

två bevattningsstrategier. Fältförsöket avslutades hösten 2021. Gödslings och bevattningsåtgärderna anpassades 

efter årsmån och odlingens utveckling och skilde sig därmed något mellan åren. Blomräkning användes som 

indirekt mått på saffransskörd eftersom antalet blommor är mycket väl korrelerat med saffransskörd. 

I denna rapport presenteras resultat från fältförsöket samt erfarenheter från sju praktiska saffransodlingar i Skåne 

etablerade 2019–2021 samt en etablerad 2015. Baserat på detta samt på erfarenheter från holländska odlare och 

från litteratur, har en odlingsanvisning för odling av ekologisk saffran i Sydsverige tagits fram.  

Enda signifikanta behandlingseffekten i fältförsöket var uppförökningsgraden av dotterlökar från år 1 (2020) till 

år 2 (2021). I det lägst gödslade och obevattnade ledet uppförökades lökarna ca 10 gånger från år 1 till år 2 (från 

290 000 till 3 010 000 lökar per ha) medan de i medeltal för de andra tre behandlingarna uppförökades ca 19 

gånger (från 230 000 till 4 470 000 lökar per ha). Lökarna år 2 var för små i alla behandlingarna till följd av 

alltför tidig nedvissning av bladen. De genererade därför inga blommor hösten 2021 varför slutsatsen måste bli 

att saffransskörden inte påverkades av behandlingarna.  

Hösten 2019 dvs planteringsåret (år 0) fanns bara 830 blommor per ha i försöket vilket kan förklaras av sen 

sättning. Sommaren 2020 fanns (utan skillnad mellan behandlingarna) i medeltal 3,7 lökar per planterad 

moderlök och under hösten kom 1,21 blommor per planterad moderlök (ca 81 000 blommor/ha).  

Blomantalet 2020 i fältförsöket var ca 80 000 per hektar vilket var lägre än i samtliga åtta praktiska 

saffransodlingar 2021; bara en femtedel så många blommor som det praktiska fält som hade lägst blomantal per 

hektar (Mäsinge med 200 000 blommor per ha). Skillnader kan delvis förklaras med högre utsädesmängd och om 

jämförelsen i stället baseras på antal blommor per planterad moderlök var blomantalet i fältförsöket 74 % av 

blomantalet per moderlök i det praktiska fält som hade lägst blomantal per hektar (1,2 blommor per lök jämfört 

med 1,6 i Hjularöd). Störst blomantal, och därmed potentiell saffranskörd, hade tre fält hos samma odlare i 

Staffanstorp. Dessa odlades utan drill, på sandjord, och fälten hölls kontinuerligt fria från ogräs. Den uteblivna 

blomningen i fältförsöket 2021 berodde troligen mest på för tidig nedvissning vårvinter/våren 2021 som kan ha 

orsakats av för tung jord möjligen i kombination med högt pH. 

Erfarenheter från de svenska odlarna tyder på att saffran bör odlas på sandjord och på platt mark (ej drill) samt 

att intensiv ogräsrensning är en grundförutsättning för att saffransodling i Skåne med mycket hög avkastning.  

Från Österlensaffrans odlingar i Rörum, har kvalitetstester utförts på pistillerna enligt ISO-standard 3632 för 

kvalitetsbestämning av saffran. Testerna visade på högsta kvalitet, grade one. Analyserna gjordes utifrån färg, 

smak och lukt.  

Rörums saffran används idag av flera Michelinkockar i Skandinavien inklusive Noma som blev utnämnda till 

världens bästa restaurang. Hans Berg, glassens okrönte kung, som vunnit glass-SM använder 0,4 gram för att 

göra sju liter glass och visar på den höga kvalitén av svenskt saffran.    

Projektets slutsatser är att 



  

• Odling av saffran med hög avkastning i Skåne är möjlig.  

• Odling på sandjord och på platt mark (ej drill) ger högst skörd.  

• Fältförsökets låga skörd år 2 efter plantering (2021) kan mest troligt förklaras av för tidig nedvissning 

vårvinter/våren 2021 vilket kan ha orsakats av för tung jord möjligen i kombination med högt pH. 

• För att få underlag för mer specifika odlingsråd med avseende på gödsling och bevattning finns det 

behov av fältförsök på lättare jord och i odlingssystem utan drill.  
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Inledning och bakgrund 
 

Värdet av den inhemska saffranskonsumtionen är omkring 400 miljoner kr per år vilket är mer än dubbelt så 

mycket som värdet av den inhemska äppleproduktionen. För att producera motsvarande mängd saffran 

uppskattar vi att det behövs en odlingsyta på omkring 1000 ha, vilket kan jämföras med att det odlas äpple på 

1600 ha. Observationer från testodling i Rörum och från odling utanför Staffanstorp tyder på att saffran kan 

odlas i Skåne med mycket hög avkastning. I så fall kan saffran på sikt bli en exportvara som genererar stora 

intäkter till svenska odlare.   

I Sverige finns idag små saffransodlingar i Skåne och på Gotland. Dessa odlingar producerar små mängder 

saffran och kan bäst beskrivas som hobbyverksamhet och/eller komplement till annan verksamhet. 

Österlensaffran startade en liten försöksodling under hösten 2018. Syftet var att erhålla material till en teknisk 

förstudie, att se om avkastningen kunde nå de nivåer som beskrivs i litteraturen samt att få en uppfattning om 

vilken kvalitet svenskodlad saffran har. Även torkmetoder undersöktes i förstudien.  

Antalet blommor hösten 2018 korrelerade väl mot det som beskrivs i litteraturen. I juni 2019 grävdes 

dotterlökarna upp och uppförökningsgraden visade sig då vara betydligt högre än vad som vanligtvis beskrivs i 

litteraturen.  

Under sommaren 2019 skrevs ett samarbetsavtal med en saffransodlare utanför Staffanstorp som har odlat 

saffran sedan 2015. Även deras saffran håller en mycket hög kvalitet. Skördarna i denna odling har varit goda 

varje år sedan starten. I juli 2019 grävdes lökarna upp och tillväxten visade sig då ha varit exceptionellt hög. 

Varje moderlök hade efter fyra säsonger i snitt givit upphov till omkring 40 dotterlökar varav omkring 75 % var 

av mycket god storlek. Detta är samma höga tillväxt som odlare i Otago på Nya Zealand, som vi varit i kontakt 

med, beskriver och avsevärt högre än vad odlare i Sydeuropa normalt når. En förklaring kan vara att i stort sett 

alla odlare använder utsäde som sedan mer än 30 år är förädlat i Holland, i ett klimat som är mycket likt det 

skånska. 

Österlensaffran har sålt och visat sitt saffran för potentiella kunder. En del har hamnat på restauranger i det 

absoluta toppskiktet och en del hos Färskvaruhallen dvs. produktspecialister som handlar med råvaror av hög 

kvalitet. Dessa experter intygar samstämmigt att skånsk saffran håller en enastående kvalitet.  

 

I det nu genomförda projektet har saffranodling studerats i ett treårigt fältförsök (2019–2021) samt i åtta 

praktiska odlingar. Resultaten presenteras i föreliggande rapport. Grundat på detta och på studier av litteratur och 

information från webben har odlingsanvisningar tagits fram och finns i slutet av rapporten. 

Mål med projektet  

• Dokumentera potentiell avkastning och odlingsförutsättningar för ekologisk saffransodling i Sydsverige 

• Studera betydelsen av gödsling och avkylningsbevattning i ett fältförsök 

• Demonstrera odling och skörd 

• Ta fram odlingsanvisningar 
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Fältförsök 

Material och metod 

Placering och basdata 

I oktober 2019 lades ett fältförsök med ekologisk saffran ut på Helgegården i nordöstra Skåne (Figur 1). 

Fältförsöket var treårigt och sträckte sig över två växtperioder fram till och med hösten 2021.  Basdata för 

odlingen framgår av Tabell 1. 

 

 

Figur 1. Placering av långliggande fältförsöket i saffran på Helgegården.  

 

Tabell 1. Basdata  

Gröda Saffran  Data om jord: 2019-11-21 

Planteringsdatum 2019-10-17 pH 8,2 Jordart mmh l Mo   

Sättavstånd 20 cm 

P-AL 16  
Måttligt mullhaltig 

lerig mo 

Radavstånd 75 cm K-AL 4,9 Mull % 3,3 

Odlingssystem Upphöjda drillar Mg-AL 27 Ler % 11,9 

Förfrukt Höstvete Ca-AL 2200 Silt % 27 

Utsädesstorlek 10–12 cm i omkrets 

Motsvarar 3,2–3,8 cm 

i diameter 

Medelvikt: 8,26 g/lök K/Mg 0,181 Sand % 57,8 
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Väderlek Helgegården 2019–2021 

Temperaturen vid plantering av saffranslökarna i oktober 2019 var normal, nederbörden var något lägre än 

normalt för denna tidsperiod (Tabell 2a). Under hela året 2020 var temperaturen till största del normal till 

betydligt varmare än vanligt. Nederbörden var till största del mindre under hela 2020 än normalt. Temperaturen 

under våren 2021 var till största del något svalare än normalt men i juni och juli var det varmare än normalt. I 

augusti var temperaturen återigen något svalare än normalt. Temperaturen var därefter normal till något varmare 

de sista månaderna av året.  Nederbörden var till största del normal under hela 2021. I juni var det dock avsevärt 

mindre mängd nederbörd än vanligt. Även augusti och september stack ut med betydligt mer nederbörd än 

vanligt. Absoluta tal för månadsvis nederbörd och medeltemperatur framgår av Tabell 2b. 

Försöksled 

Försöket bestod av fyra led. De fyra leden upprepades i fyra block vilket gav totalt 16 rutor (Figur 2). Varje ruta 

var 3 meter bred och 17 meter lång, totalt 51 m2. Varje ruta hade fyra stycken drillar där saffranen sattes och 

växte. Plantraderna (drillarna) löpte längst med rutans längd och radavståndet mellan plantraderna var 75 cm.  

Alla fyra led gödslades vid ett tillfälle, innan plantering, med biogödsel (växtbaserad, godkänd för ekologisk 

odling, levererad från Jordberga biogasanläggning). Led 1 och 2 behandlades med 15 m3/ha biogödsel, led 3 och 

4 behandlades med dubbel mängd, 30 m3/ha. Direkt efter gödslingen harvades försöksrutorna för nedmyllning av 

biogödsel. Våren år 1 fick alla leden samma gödslingsgiva. 

I led 2 och 4 testades svalkande bevattning vid varmt väder på våren. Den kylande bevattningen gjordes endast 

dagar på våren med temperaturer över 25 o C. Denna åtgärd syftar till sänkt marktemperatur som ska minska 

risken för tidig nedvissning av bladen och torrperiodsvila hos saffranslöken och därmed för dåligt tillväxt av 

dotterlökarna. Tyvärr inföll behov av kylande bevattning endast vid två tillfällen: den 1:a och 2:a juni 2020. 

Båda dagarna bevattnades leden i en timme mitt på dagen då det var som varmast. Utvattnad mängd per timme 

var 4 L/m2 dvs motsvarande 4 mm nederbörd per tillfälle.  

 

Försöksplan:  

Led 1: Låg näringstillförsel - Utan kylande bevattning. Biogödsel 15 m3/ha före plantering.  (153 Ntotal* + 22 P + 

79 K i kg/ha) 

Led 2: Låg näringstillförsel - Med kylande bevattning. Biogödsel 15 m3/ha före plantering. Droppbevattning 2 

ggr (totalt 8 mm). Näring som led 1  

Led 3: Hög näringstillförsel - Utan kylande bevattning. Biogödsel 30 m3/ha före plantering. (267 Ntotal* + 43 P + 

155 K i kg/ha) 

Led 4: Hög näringstillförsel - Utan kylande bevattning. Biogödsel 30 m3/ha före plantering. Droppbevattning 2 

ggr (totalt 8 mm). Näring som led 3 

 

*) Om man bara räknar in NH4-N i biogödseln blir N-tillförseln 109 och 180 kg N/ha i led med låg respektive 

hög biogödselgiva. OBS! Gödslingen skilde sig även våren 2021 (Tabell 4), vilket är inräknat i ovanstående 

siffror för näringstillförsel. 
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Figur 2. Illustration av hur leden och blocken var fördelade i fältet, rutfördelning. 

 

Tabell 2a. Månadsvis temperatur och nederbörd på Helgegården, väderstation 0,9 km från försöket – skillnad 

mellan 2020/21 och SMHIs referensperiod 1961-1990. 

Månad Nederbörd mm Medeltemperatur 

2019   
Oktober -18,8 0,3 

November -14,7 0,9 
December -24,5 2,4 

2020   

Januari -16,0 4,6 

Februari 29,4 3,7 

Mars -19,9 1,1 

April -25,4 1,1 

Maj -18,5 -0,3 

Juni -10,3 1,9 

Juli -33,5 -1,6 

Augusti -24,9 0,9 

September -49,8 0,4 

Oktober -78,3 1,2 

November -63,8 2,6 

December -26,0 2,4 

2021   

Januari -8,2 -0,6 

Februari -42,5 -1,7 

Mars -9,5 1,2 

April -5,6 -1,3 

Maj 4,2 -0,8 

Juni -64,5 2,6 

Juli -11,1 1,5 

Augusti 56,2 -1,9 

September 53,5 0,2 

Oktober -37,3 0,7 

November -64,8 1,4 
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Tabell 2b. Månadsvis temperatur och nederbörd på Helgegården, väderstation 0,9 km från försöket 

 Neder- 

börd, mm 

Temperatur, ºC Neder- 

börd, mm 

Temperatur, ºC Neder- 

börd, mm 

Temperatur, ºC 
Månad År 2019  2020  2021  

Januari 30 0,9 45 5,0 52 -0,2 
Februari 47 3,8 82 4,4 10 -1,0 

Mars 58 5,2 21 3,9 31 4,0 

April 23 7,0 11 7,9 31 5,5 
Maj 59 10,8 31 10,9 54 10,4 

Juni 51 17,9 59 16,9 5 17,7 
Juli 55 17,2 39 15,7 62 18,8 

Augusti 60 17,5 51 17,9 132 15,1 
September 61 13,3 14 13,6 117 13,5 

Oktober 60 9,0 21 9,9 41 9,5 

November 52 5,6 12 7,4 1 6,2 
December 42 4,2 40 4,2 80 0,2 

 

 

Gödsling  

Försöket gödslades vid olika tidpunkter med olika produkter (Tabell 3 och 4). Gödselstrategin bestämdes ledvis 

genom försökets gång och baserades bl. a på mineral-N-prover tagna i försöket.  

Tabell 3. Näringsinnehåll i gödselmedel som användes i försöket.  
 

Biogödsel(kg/ton) Biofer N-15 (%) Biofer 10-3-1 (%) Mangansulfat 

(%) 

Kalimagnesia 

(%) 

Total- N 5 14,5 
 

10 
 

- - 

NH4-N 2,1 - 
 

- 
 

- - 

P 0,8 0,3 
 

2,3 
 

- - 

K 2,5 0 
 

1 
 

- 24,9 

S  0,5 2,2 
 

0,5 
 

- 18 

Mg 0,4 0 
 

0,2 
 

- 6 

Ca 1,2 0,4 
 

4,4 
 

- - 

pH 508 - 
 

- 
 

- - 

TS (%) 7,5 - 
 

- 
 

- - 

Mn 0 23 (mg/kg) 23 (mg/kg) 32 - 
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Tabell 4. Gödselstrategin, inkl. datum, gödselmedel, mängd samt ledvis total mängd kväve och mangan i försök. 

Datum 
 

Led 1  Led 2 Led 3  Led 4 

2019-10-10 Produkt Biogödsel Biogödsel Biogödsel Biogödsel  
m3/ha (1 ton/m3) 15 15 30 30 

Mängd tillfört total-kväve kg/ha 75 75 150 150 

Mängd tillfört NH4-N kg/ha 31,5 31,5 63 63 

 

2020-04-09 Produkt Biofer N 15 Biofer N 15 Biofer N 15 Biofer N 15  
kg/ha 267 267 267 267 

 

2020-03-31 Produkt Mangatsulfat Mangatsulfat Mangatsulfat Mangatsulfat  
kg/ha 2 2 2 2 

 

2021-04-23 Produkt Biofer 10-3-1 Biofer 10-3-1 Biofer 10-3-1 Biofer 10-3-1  
kg/ha 390 390 780 780 

      

2021-04-23 Produkt Kalimagnesia Kalimagnesia Kalimagnesia Kalimagnesia  
kg/ha 156 156 312 312 

      

2021-04-30 Produkt Mangatsulfat Mangatsulfat Mangatsulfat Mangatsulfat  
kg/ha 2 2 2 2 

Total mängd tillfört kväve kg/ha 152,7 (109*) 152,7 (109*) 266,7 (180*) 266,7 (180*) 

Total mängd tillfört mangan kg/ha 1,3 1,3 1,3 1,3 

Total mängd tillfört fosfor kg/ha 21,8 21,8 42,7 42,7 

Total mängd tillfört kalium kg/ha 80,2 80,2 160,5 160,5 

*) Om man bara räknar in NH4-N i biogödseln och inte det organiskt bundna kvävet där. 

 

Gödsling av kväve i försöket 

För att tillföra kväve gödslades försöket, förutom vid grundgödslingen hösten 2019, vid två tillfällen, våren 2020 

och våren 2021.  

Vid fem tidpunkter togs ledvisa N-min prover, 16 stick per prov, i skiktet 0–20 cm. Två stick per ruta togs i 

mitten av kammen på 25 cm djup och två på sidan i kammen på 15 cm djup.  Bland annat baserat på 

analyssvaren (Diagram 1) togs beslut om gödselmängd.  

Diagram 1. Kväveutveckling 2019–2021 för mineralkväve (NH4-N + NO3-N) i skiktet 0–20 cm, kg/ha, i 

försöket. 

Okt 19 Dec 19 Mars 20 Nov 20 Mars 21

Led 1 15 11 18 29 15

Led 2 15 11 18 33 14

Led 3 15 18 15 34 20

Led 4 15 20 15 35 17

0
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40
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 h
a

Totalkväve utveckling 2019-2021
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Kvävegödsling 2020 

De tre första analyssvaren från N-min provtagning visade kvävemängd på mellan 11–20 kg N/ha i försöket. 

Baserat på dessa tre analyssvar beslutades att på våren 2020 gödsla försöket med Biofer N-15 267 kg/ha (40 kg 

N/ha) i samtliga led. 40 kg N/ha av mineralkväve är standard vårgiva i Holland (Minnes, 2019). Gödslingen 

gjordes för hand över hela ytan i varje ruta förutom de första 2 metrarna som var ogödslad kontroll (Figur 3). 

Efter gödslingen kupades alla plantrader för att få ner Biofer i marken. Efter gödslingen noterades att plantorna 

tagit viss skada av kupningen, samt att det regnat snart efter gödslingen. 

 

Figur 3. De färgade ytorna i varje ruta visar de områden som inte gödslades med Biofer vårarna 2020 och 2021, 

så kallad kontroll. 

 

Kvävegödsling 2021 

Vid höstprovtagning 2020 (nov 2020) hade kvävemängden ökat i alla led och varierande mellan 29 och 35 kg 

N/ha (Diagram 3). Vid vårprovtagning 2021 hade värdena sjunkit till 14 - 20 kg N/ha.  

Den 23 april 2021 gödslades alla led för hand med Biofer 10-3-

1 för hand. Led 1 och led 2 gödslades med 390 kg/ha (39 kg 

N/ha). Led 3 och led 4 gödslades 780 kg/ha (78 kg N/ha). Detta 

för att åter prova att ge de senare leden en högre N-giva.  

 

I varje ruta gödslades 15 av rutornas 17 meter våren 2020 

medan resterande 2 meterna lämnades som kontroller för 

möjlighet att okulärt observera betydelsen av vårgödslingen (blå 

yta i Figur 3). De därpå följande 3 metrarna (grön yta i Figur 3) 

gödslades våren 2020 men inte våren 2021. Dessa områden 

utmärktes med stickor för att lätt kunna göra iakttagelser av ev. 

synliga gödslingseffekter av vårgödslingarna. 

Strax efter vårgödslingen repades kuporna med hackor och för 

att blanda in Biofer i det översta jordskiktet. Biofer och jord 

blandades genom att dra hackan uppåt längs kupornas sida, från 

dal till topp.  

 

 

Foto: Handgödsling av försöket 2021.  
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Gödsling av kalimagnesia i försöket 

I samband med gödsling av Biofer 10-3-1 i april 2021 gödslades försöket samtidigt med Kalimagnesia, 156 

kg/ha i led 1 och 2 och 312 kg/ha i led 3 och 4.  

Gödsling av mangan i försöket 

Försöket bladgödslades med mangan våren 2020 och 2021 – detta för att försöka förebygga att saffranet skulle få 

manganbrist, något som är en väldigt vanlig orsak till utvintringsskador i höstsådda grödor i trakten på jordar 

med så högt pH som i det aktuella fältet. Bladgödsling med mangatsulfat, 2 kg/ha (32 g Mn/kg), gjordes den 31 

mars 2020 över hela försöksytan med hjälp av Amazone 24 m spruta. Temperaturen var vid gödslingstillfället +6 
oC. Den 30 april 2021 bladgödslades åter med samma mängd mangansulfat. Innan mangangödslingen 2021 lades 

svarta sopsäckar ut för att täcka 1 m2 i 1 och 3, block 1 och 4 som nollrutor för okulär observation av ev. effekt 

av Mn-behandlingen (se gul markering i Figur 4). Yttersta plantan i raden täcktes inte utan betraktades som 

skyddsplanta. Hela försöket sprutades därefter med Amazone 24 m spruta. Efter gödslingen avlägsnades 

säckarna. Röda stickor lämnades kvar som markering för att visa var nollrutorna låg. Foto från behandlingen 

2021 visas nedan.  

 

Figur 4. De gulmarkerade områdena i rutorna 1, 4, 15 och 16 gödslades inte med mangan våren 2021.    

Foto. T.v. 

Spruta 

Amazone 24 

m behandlar 

försöket med 

mangan. T.h. 

Svarta sop-

säckar täcker 

för att skapa 

nollrutor med 

avseende på 

mangan, 

2021-04-31.  
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Sättning av saffranslökar 

Fältförsöket startade hösten 2019 då saffranslökarna sattes. Inför sättning av lökarna förbereddes försöksytan 

med Glyfosatbehandling och plöjning samt tillförsel av biogödsel (Tabell 5). Utsädesmängden var 66 667   

lökar/ ha. Sju dagar efter sättning av löken var det full uppkomst (100%) i försöket.  

Tabell 5. Åtgärder som gjordes i samband med sättning av saffranslökarna.   

Datum Åtgärd  Hur / Kommentar 

2019-10-01 Glyfosatkörning med RoundUp, 8 L/ha För att ”nollställa rutan” 

2019-10-07 Plöjning För att få en jämn försöksytan 

2019-10-10 Gödsling med biogödsel 

Led 1 och 2: 15 m3/ha  

Led 3 och 4: 30 m3/ha  

 

2019-10-10 Harvning Nedmyllning av biogödsel 

2019-10-16 Harvning För att uppnå god mylla 

2019-10-16 Kupning före sättning, kupbredd 75 cm För att få jämn uppkomst 

2019-10-17 Sättning av lökar med planteringsrör Sättavstånd: 20 cm 

Sättdjup: 10 cm 

Utsädesmängd: 66 667 lökar/ha 

2019-11-25 Full uppkomst (100%)    

 

  

Bevattning samt övriga åtgärder  

Den 1a och 2a juni 2020 bevattnades led 2 och 4 enligt försöksplan då temperaturen översteg 26 oC. Båda 

dagarna bevattnades leden i en timme mitt på dagen då det var som varmast. Se övriga åtgärder i Tabell 6. 

  

Foto. T.v. 

Planteringsrör som 

användes vid 

sättning av lökarna 

2019-10-17. 

T.h. Bild över 

försöket med väv 

täckt över rutorna 

vintern 2019–

2020. 
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Tabell 6. Åtgärder som utfördes under försökets gång.  

Datum Åtgärd  Hur / Kommentar 

2019-11-29 Täckning med väv över hela 

ytan.  

Skydd mot frost 

2019-11-29 Uppsättning av viltstängsel Skydd mot vilt 

2020-05-13 Montering av 

droppbevattning, 

25 cm mellan droppställena 

Led 2 och 4 

Vissa plantor klämdes lite under droppslangen 

och detta moment hade med fördel utförts innan 

uppkomst hösten 2019 

2020-06-01 Bevattning 1 timme mitt på 

dagen  

Högsta registrerade temperatur 

2020-06-01 var 26,7 oC 

Led 2 och 4 

Mängd vatten: 0,67 L/timme och droppställe =  

3,6 L/m2 under en timme 

2020-06-02 Bevattning 1 timme mitt på 

dagen 

Högsta registrerade temperatur 

2020-06-02 var 28,6 oC 

Led 2 och 4 

Mängd vatten: samma som 1 juni 

2020-05-11, 2020-06-18, 

2020-07-30 

2020-08-25, 2020-09-11, 

2020-12-02 

Ogräsrensning Handrensning av ogräs med hackor över hela 

försöksytan. 

2020-05-12, 2020-06-24, 

2020-08-26 

2020-11-10 

Ogräsrensning i gångar Gångarna mellan rutorna frästes 

2021-04-21 Ogräsrensning  Handrensning av ogräs över hela försöksytan 

med julhacka och skyffeljärn. Efter 

ogräsrensningen fick ogräset ligga kvar i rutan.  

2021-05-10 Fräst gångar Gångarna mellan rutorna frästes 

2021-06-07, 2021-06-10, 

2021-06-24 

Ogräsrensning  Handrensning av ogräs över hela försöksytan 

med julhacka och skyffeljärn. Efter 

ogräsrensningen fick ogräset ligga kvar i rutan.  

 

Graderingar och avräkningar 

Graderingar och avräkningar 2019  
En dryg månad efter sättning av saffranslökarna räknades plantor och 

blommor och frodighet graderades (Tabell 7). 

Planträkning  

Antalet uppkomna plantor 2019 räknades i två ytor i varje ruta, totalt 

3 m2 / ruta. De två ytorna placerades i de två innersta plantraderna av 

rutornas fyra rader, en rad i respektive ände av försöksrutan, och 2 

meter från kortändorna (Figur 5).  

Blomräkning  

Antalet blommor räknades vid ett tillfälle 2019. Blomräkningen gjordes genom att knipsa av alla blommor i en 

Foto. Start av blomning, 2019-11-25 
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ruta för att sedan räkna dem. På så sätt var det lätt att se om ytterligare plantor börjat blomma senare, vilket inte 

skedde detta år. 

Frodighet  

Frodigheten bedömdes i skala 0–100, där 100 betydde 100 % frodighet och 0 angav att plantan var död. 

Graderingen baserades på frodigheten i hela rutan. 

Tabell 7. Graderingar och avräkningar hösten 2019 

Datum Gradering  Enhet Yta 

2019-11-29 Räkning av uppkomna 

plantor 

 

Antal plantor / 1 m2  Längst 2 löpmeter på två platser/ruta.  

 0,75 m radavstånd*2 löpmeter* 2 platser 

= totalt 3 m2 per ruta har graderats. 

2019-11-29 Räkning av blommor 

 

Antal / ruta Hela rutan 

2019-11-29 Bedömning frodighet  0-100  

0 = död planta  

100 = 100 % frodighet 

Hela rutan 

 

 

Figur 5. I gröna ytor i varje ruta gjordes planträkning hösten 2019. 

Graderingar och avräkningar 2020 

Datum för graderingar och avräkningar 2020 presenteras i Tabell 8. 

 

Rottillväxt  

I februari 2020 utfördes en enkel visuell bedömning där rottillväxten på saffranslökarna kontrollerade i några 

slumpvis utvalda rutor. Rottillväxten bedömdes vara god. Se foton nedan. 

Dotterlökar  

I augusti, då saffranslökarna var i vila och inga gröna blad eller rötter fanns, räknades antalet dotterlökar på fyra 

moderlökar per ruta, där endast Biogödsel och inte Biofer N-15 tillförts. Graderingen gjordes i den ogödslade 

delen av varje ruta. Plantor som satt ytterst i raderna räknades ej. Se orange markering i Figur 6 för att se var 

dotterlöksgraderingen utfördes 2020.  

 

Fyra plantor grävdes och antalet dotterlökar vid varje moderlök räknades och återplanterades på samma plats 

som plantan stod (se foto).  
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Tabell 8. Graderingar och avräkningar 2020 och 2021 

Datum Gradering  Enhet Yta 

Februari 2020 Enkel visuell kontroll av rot-

tillväxt. Gjordes för att se att 

plantorna växte över vintern 

 

2020-08-05 Dotterlökar  

 

Antal 

dotterlökar / 

planta 

4 moderlökar i den ogödslade delen av 

varje ruta (ogödslad våren 2020). Plantor 

som satt ytterst i raderna räknades ej. 

12e, 15e, 19e, 22e, 

29e oktober och 2a 

6e november 2020.  

Räkning av blommor 

 

Antal blommor / 

ruta 

Hela rutan  

April / maj 2021 Notering av nedvissning  Hela rutan  

2021-06-15 Nedvissning – räkning av döda 

resp. levande plantor  

Antal/m2 1,5 m2 (2 löpmeter * 0,75 m radavstånd) 

graderades 

2021-08-18 och  

2021-08-23 

Dotterlökar. Räkning och 

vägning av lökar uppdelade i 

fyra storleksfraktioner.  

varje moderlök noteras och ev. 

luckighet skall dokumenteras. 

Fyra storleks-

fraktioner; < 15 

mm, 15-20 mm, 

20-25 mm och 

25-30 mm 

Antal och g 

Dotterplantor från 6 plantor i den 

fullgödslade delen av varje ruta. 

2021-10-01 Notering av uppkomst  Hela rutan 

2021-10-15, 2021-

10-22, 2021-11-08, 

2021-11-24 

Räkning av blommor (det 

fanns dock inga blommor vid 

något tillfälle 

Antal blommor / 

ruta 

Hela rutan  

2021-11-24 Planträkning Antal plantor/m2  Längst 2 löpmeter på två platser/ruta.  

 0,75 m radavstånd*2 löpmeter* 2 platser = 

totalt 3 m2 per ruta graderades. 

 

 

 

Figur 6. Orange markering visar var i varje ruta dotterlöksgradering gjordes 2020 
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Foto. Mätning av plantor februari 2020  

 

 

 

Foto. Odlingen februari 2020  

Foto 2021 03 31. Jordprovtagning för 

mineralkväve; två stick per ruta i toppen 

av kupan och två stick i mitten av kupan. 

OBS! redan nu är plantorna vissnade i 

topparna. 

Foto 2021 03 17. Redan i mars 2021 var 

började plantorna vissna i topparna. 
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Foton. Uppgrävning av dotterlökar augusti 2020  
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Blomräkning  

I oktober och november 2020 gjordes totalt sju blomräkningar. Antalet blommor räknades på samma sätt som 

hösten 2019 dvs. genom att knipsa av alla blommor i alla rutor och räkna dem.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

2020-10-05  2020-10-12  2020-10-15  

2020-10-22  2020-10-29  2020-11-20 
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Graderingar och avräkningar 2021 

Datum för graderingar och avräkningar 2021 presenteras i Tabell 8. 

Nedvissning  

Nedvissningen av plantorna började tidigt vårvintern 2021 (se tidigare foto från 2021 03 31). I april och maj 

månad noterades, av försökspersonalen, ingen skillnad i nedvissningsgrad mellan försöksleden eller mellan 

kontrollrutan (helt ogödslad), delvis gödslade partier och fullgödslade partier inom någon av rutorna.  

Den 15:e juni gjordes en gradering av nedvissning där det totala antalet plantor, döda och levande, räknades i 

respektive ruta, i både den ogödslade och gödslade delen. 

Dotterlökar  

Räkning, storlekssortering och vägning av dotterlökar utfördes hösten 2021 då saffranslökarna var i vila. 

Räkningen delades upp på två dagar 2021-08-18 och 2021-08-23.  Från varje ruta grävdes 6 moderlökar upp. 

Lökarna grävdes upp enligt samma princip i varje ruta – yta gödslad med Biofer och mangan 2020 och 2021 

samt KMg 2021 (Figur 6 och 7).  I denna yta rymdes två skörderader. Tre plantor grävdes upp från respektive 

skörderad. Avståndet mellan varje moderlök noterades och eventuell luckighet, om det saknades någon moderlök 

eller om avståndet mellan moderlökarna var ovanligt stort.  

 

Dotterlökarna till de 6 moderlökarna grävdes upp och sorterades i fyra storleksfraktioner: mindre än 15 mm, 15-

20 mm, 20-25 mm och 25-30 mm. Antalet lökar per storleksfraktion räknades och vägdes rutvis.  

 

 

Figur 7. Illustration som visar var i försöksrutorna gradering av dotterlökar utfördes.  

 

Uppkomst 

Den 1 oktober 2021 noterades att uppkomst var på gång i den västra delen av försöket.   

 

Blomräkning  

I oktober och november skulle blomräkningar göras i försöket. Antalet blommor skulle räknas på samma sätt 
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som hösten 2019 och 2020, genom att knipsa av alla blommor i alla rutor och räkna dem. Inga blommor hittades 

i försöket, försöket kontrollerades vid fyra tillfällen. Antalet blommor var alltså 0 stycken hösten 2021.  

 

Planträkning  

Antalet uppkomna plantor räknades på två ytor i varje ruta, totalt 3 m2/ruta. De två ytorna där graderingen 

gjordes var i de två innersta plantraderna av de fyra i varje ruta, en rad i respektive ände av försöksrutan 2 meter 

från kortändorna i den fullgödslade delen av rutorna. 

Statistik 

Statistisk bearbetning med envägs variansanalys gjordes med ARM (Fältforskningsenhetens statistikprogram) 

och test för skillnader mellan behandlingar gjordes med SNK. 

 

 

Resultat från fältförsöket 
 

Frodighet - 2019 

Frodigheten i försöket graderades i skala 1–100, den 29 november 2019 (data inte i tabell). Graderingen landade 

i medeltal på frodighet 62 utan signifikant skillnad mellan leden.  

 

Nedvissning – 2021  

Gradering av nedvissning gjordes i juni 2021. Antalet levande plantor (inte nedvissnade) var mycket lågt (0-1 

st./m2) i alla led, både i den ogödslade och fullgödslade delen av rutan, ingen signifikant skillnad fanns mellan 

leden. Antalet nedvissnade plantor var också mycket likt i alla led, ogödslad och fullgödslad del (8,3–9,8 st./m2), 

inte heller här med signifikant skillnad mellan leden (Tabell 9). 

Antal plantor – 2019 + 2021 

Antalet plantor/m2 ökade från hösten 2019 till hösten 2021. Antalet plantor var mycket lika i alla led vid båda 

tillfällena och ingen signifikant skillnad kunde påvisas (Tabell 10). 

Dotterlökar 

Det totala antalet dotterlökar, i den del av varje rutorna som inte fått extra N i Biofer N-15 våren 2020, var störst 

i led 1 vid räkningen sommaren 2020 men skillnaden var inte signifikant (Tabell 11). 

Vid uppföljningen 2021 av dotterlöksräkningen, vilken detta år gjordes i den fullgödslade delen av varje ruta, 

fanns heller ingen signifikant skillnad mellan leden, varken i vikt per lök eller antal (Tabell 12–14). Det enda 

ledet som hade lökar i den största storleksfraktionen (25–30 mm) var led 4. Antalet var dock ändå så pass litet att 

det inte fanns någon signifikant skillnad mellan leden. 

Största andelen lökar i alla led fanns i den minsta storleksfraktionen, lökar <15 mm. I snitt var 71 % av de funna 

lökarna tillhörande denna fraktion (Diagram 2). 
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Tabell 9. Sammanställning av nedvissning från hösten 2021 06 15. Led med olika bokstäver är signifikant 

åtskilda  

  Nedvissning ogödslad del Nedvissning fullgödslad del 

Led:  

Antal nedvissnade 

plantor/m2 

Antal levande 

plantor/m2 

Antal nedvissnade 

plantor/m2 

Antal levande 

plantor/m2 

1: 15 m3 biogödsel 6,33 a 0,0 a 6,20 a 0,0 a 

2: 15 m3 biogödsel + bev. 6,33 a 0,20 a 5,86 a 0,33 a 

3: 30 m3 biogödsel 5,53 a 0,33 a 5,86 a 0,33 a 

4: 30 m3 biogödsel + bev. 6,53 a 0,66 a 6,53 a 0,0 a 

LSD 2,07   1,01   1,58   0,75   

CV 14,0   143,8   10,8   188,6   

P-värde 0,3984   0,2098   0,4597   0,2797   

 

Tabell 10. Planträkning hösten 2019 och 2021. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt  

  Antal plantor/m2 Antal plantor/m2 

Led:  2019-11-29   2021-11-24   

1: 15 m3 biogödsel 4,1 a 6,1 a 

2: 15 m3 biogödsel + bevattning 3,7 a 6,2 a 

3: 30 m3 biogödsel 3,3 a 6,4 a 

4: 30 m3 biogödsel + bevattning 4,5 a 6,6 a 

LSD 1,64   0,86   

CV 26,2   8,5   

P-värde 0,4629   0,5626   

 

Tabell 11. Dotterlöksantal 2020-08-05. Led med olika bokstäver är signifikant åtskilda  

  Dotterlökar  Totalt 
  per planterad  antal per 

Led: moderlök hektar 

1: 15 m3 biogödsel 4,38 a 291 668 a 

2: 15 m3 biogödsel + bevattning 3,31 a 221 668 a 

3: 30 m3 biogödsel 3,44 a 225 000 a 

4: 30 m3 biogödsel + bevattning 3,81 a 255 000 a 

LSD 0,93  61 929  

CV 15,63  15,63  

P-värde 0,1107  0,1107  

 

Tabell 12. Antal och vikt av dotterlökar uppdelat i storleksfraktionerna <15mm och 15–20 mm 2021 08 26. Led 

med olika bokstäver är signifikant skilda åt 

 <15 mm 15–20 mm 

 Led: 

Antal  

dotterlökar/ha Vikt, g/lök   

Antal 

dotterlökar/ha   Vikt g/lök   

1: 15 m3 biogödsel 2 113 331 a 0,7 a 715 537 a 2,3 a 

2: 15 m3 biogöds. +bev. 3 261 519 a 0,8 a 948 503 a 2,3 a 

3: 30 m3 biogödsel 3 427 923 a 0,8 a 965 143 a 2,2 a 

4: 30 m3 biogöds. +bev. 2 828 868 a 0,8 a 1 131 547 a 2,3 a 

LSD 1 242 448   0,11   329 602   0,42   

CV 26,7   9,0   21,92   11,23   

P-värde 0,1479   0,1218   0,1041   0,9317   
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Tabell 13. Antal och vikt av dotterlökar per ha uppdelat i storleksfraktioner 20-25 mm och 25-30 mm 2021 08 

26. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt 

 20–25 mm 25–30 mm 

  Antal dotterlökar  Vikt, g / lök   Antal dotterlökar    Vikt, g/lök   

Led: /ha       /ha       

1: 15 m3 biogödsel 183 044 a 4,1 a 0 a 0,0 a 

2: 15 m3 biogöds. +bev. 216 325 a 3,8 a 0 a 0,0 a 

3: 30 m3 biogödsel 349 448 a 4,4 a 0 a 0,0 a 

4: 30 m3 biogöds. +bev. 199 685 a 4,8 a 66 562 a 2,1 a 

LSD 196 203   0,85   106 471  3,399   

CV 51,7   12,4   400   400   

P-värde 0,2703   0,0951   0,4363   0,4363   

 

Tabell 14a. Totala antalet och vikt av dotterlökar 2021 08 26 samt beräknat antal dotterlökar per planterad 

moderlök. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt 

 Alla dotterlökar, alla storleksfraktioner Dotterlökar per  
 Led: Antal dotterlökar/ha   Vikt, g/lök  planterad moderlök 

1: 15 m3 biogödsel 3 011 913 a 1,3 a 45,18 a 
2: 15 m3 biogödsel + bev. 4 426 347 a 1,2 a 66,40 a 

3: 30 m3 biogödsel 4 742 514 a 1,4 a 71,14 a 
4: 30 m3 biogödsel + bev. 4 226 662 a 1,5 a 63,40 a 

LSD 1 405 458   0,36   21,08  
CV 21,4   16,6   21,42  
P-värde 0,0896   0,3997   0,0896  

 

Tabell 14b. Uppförökningsgrad av lökar mellan år 1 (2020) och år 2 (2021). Led med olika bokstäver är 

signifikant skilda åt 

Led: 

Uppförökning 

2021/2020* 

  

1: 15 m3 biogödsel 10,38 b 

2: 15 m3 biogödsel + bevattning 20,33 a 

3: 30 m3 biogödsel 20,70 a 

4: 30 m3 biogödsel + bevattning 16,85 a 

LSD 5,51  

CV 20,19  

P-värde 0,0074  
*) Antal dotterlökar år 2 dividerat med antal dotterlökar år 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Procentuell fördelning (%) 

av dotterlökar i respektive 

storleksfraktion. Medeltal från alla led  

 

70,9

23

5,7 0,4

Procent (%) av totalt antal lökar 

tillhörande resp. storleksfraktion

<15mm 15-20 20-25 25-30
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Antal blommor (indirekt mått på potentiell saffransskörd) 

Antalet blommor räknades alla tre höstar som försöket var i gång, 2019–2021. Hösten 2021 gjordes fyra 

kontroller men det fanns inga blommor i försöket vid någon av tidpunkterna varför endast avräkning från 2019 

och 2020 beskrivs vidare.  

År 2019 gjordes en blomräkning 44 dagar efter sättning av lökarna. Antalet var mycket jämnt mellan alla led, 

med ett snitt på 8,3 blommor/100 m2, alltså 830 blommor/ha, motsvarande 0,12 blommor per moderlök. Ingen 

signifikant skillnad fanns mellan leden (data ej i tabell).  

Hösten 2020 räknades antalet blommor vid sju tillfällen. Antalet blommor ökade i alla led under skördeperiodens 

gång. Den 27 oktober räknades det högsta antalet blommor i alla led. Antalet blommor var mycket likt mellan 

leden vid alla avräkningstillfällen och ingen signifikant skillnad fanns mellan leden (Tabell 15 och 16).  

Högst antal blommor, vid summering av blommor från alla avräkningstillfällen, fanns i led 3 (30 m3 biogödsel, 

ingen bevattning) med 82 026 blommor/ha. Detta följdes av led 2 (15 m3 biogödsel + bevattning) med 81 732 

blommor/ha och led 1 med 80 017 blommor/ha. Led 4 hade det lägsta totala antalet blommor med 79 919 

blommor/ha. Ingen signifikant skillnad fanns mellan leden.  

 

Tabell 15. Blomräkning nr 1–4 hösten 2020. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt.  

  Blomräkning Blomräkning Blomräkning Blomräkning 

  2020-10-12   2020-10-15   2020-10-19   2020-10-22   

Led: Antal/100 m2   Antal/100 m2   Antal/100 m2   Antal/100 m2   

1: 15 m3 biogödsel 9,4 a 22,2 a 62 a 133 a 

2: 15 m3 biogödsel +bevattning 8,4 a 19,6 a 59 a 127 a 

3: 30 m3 biogödsel 4,5 a 10,4 a 36 a 87 a 

4: 30 m3 biogödsel +bevattning 9,8 a 15,7 a 58 a 143 a 

LSD 5,77   9,27   22,79   38,04   

CV 88,8   67,2  51,9   38,1   

P-värde 0,7049   0,5166   0,5694   0,3991   

 

Tabell 16. Blomräkningar nr 5-7 hösten 2020 samt totala antalet. Led med olika bokstäver är signifikant skilda åt 

  Blomräkning Blomräkning Blomräkning Blomräkning Blomräkning 

  2020-10-27   2020-11-02   2020-11-06   höst 2020   höst 2020   

Led: 

Antal/  

100 m2   

Antal/  

100 m2   

Antal/  

100 m2   

Totalt antal/ 

100 m2 

Totalt antal/ 

ha   

1: 15 m3 biogödsel 309 a 141 a 125 a 801 a 80 017 a 

2: 15 m3 biogödsel + bevattn. 311 a 160 a 133 a 818 a 81 732 a 

3: 30 m3 biogödsel 281 a 207 a 195 a 821 a   82 026 a 

4: 30 m3 biogödsel + bevattn. 257 a 163 a 135 a 800 a       79 919 a 

LSD 26,7   46,6   52,4   78,6   15 406   

CV 11,1   34,1  43,7   11,9   11,9   

P-värde 0,3414   0,4599   0,4366   0,9828   0,9828   
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Praktiska saffransodlingar i Skåne  
Totalt följdes åtta saffransodlingar hos sex odlare i Skåne under hösten 2021. Basdata såsom odlingssystem, 

utsädesmängd och gödslingsstrategi samlades in. Under skördeperioden plockades även blommor från odlarna 

vid tre tillfällen. I Tabell 17 presenteras basdata samt blomräkning från alla odlingarna. I kolumnen längst till 

höger finns resultat från fältförsöket som jämförelse.  

Hösten 2021 togs jordprover ut för analys av jordart, pH och näringsinnehåll hos fyra av de skånska odlarna. 

Resultaten presenteras i Tabell 18. I tabellen finns även uppgifter för fälten i Båstad som dock kommer från 

något äldre markkarteringar. 

Skörd - Antal blommor  
 

Störst antal blommor hösten 2021 fanns i de två äldre odlingarna i Staffanstorp 1 och 2 där lökarna sattes 2015 

och 2019 (Tabell 17. Odlingarna hade samma grundförutsättningar med platt odling på mullrik lerig sandjord 

och med utsädesmängd på ca 152 000 lökar/ha. Staffanstorp 1 (sättår 2015) hade högst antal blommor, drygt 

27 000 000 blommor/ha. Detta följdes av Staffanstorp 2 (sättår 2019) med drygt 21 000 000 blommor/ha.  

 

I de fem odlingar som hade sattes hösten 2021, och därmed blommade för första gången vid blomräkningen 

2021, varierade blomantalet från 1,6 till 27,6 blommor/moderlök). Utsädesmängden varierade dock stort mellan 

odlingarna och skillnaden mellan i antal blommor per hektar blev därmed avsevärt större – alltifrån 200 000 till 

4 200 000 blommor per hektar. Bland odlingarna som sattes 2021, hade Staffanstorp 3 störst antal blommor/ha, 

Det var även denna odling som hade störst antal blommor/moderlök och en slutsats som kan dras är att 

odlingssystemet där var mycket lämpligt för saffransodling i Sydsverige.  

Erfarenheter från praktisk odling i Rörum (iakttagelser av Karl Berglund, Österlensaffran) 

 

I Rörum odlades saffranet, med mycket gott resultat, i sandjord utan drill och bevattning. Ogräs rensades 

manuellt under året och endast hästgödsel med torv tillfördes vid två tillfällen (3 ton/ha, Tabell 17). Förfrukten 

var vildvuxet gräs invid en fruktodling som harvades innan planteringen. Lökarna som planterades var 

holländska Crocus sativus.  

Föryngring och blomning har generellt varit god. Varje moderlök ger varje säsong minst fyra nya dotterlökar 

stora nog att ge blommor under deras första säsong. Vi uppskattar att avkastningen kan nå >20 kg saffran/ha 

(Räkneexempel: (550 blommor/m2 x 7000 m2 odlad yta/ha x 3 pistiller/blomma)/550 000 pistiller/kg saffran = 21 

kg saffran/ha). Vi har haft besök av erfarna odlare från Holland som har varit mycket imponerade över kvaliteten 

och tillväxten på knölarna.  

Knölarna trivs i väldränerad jord som gärna får ha högt organiskt innehåll. Odling i lerjord fungerar men kan 

vara mer riskabelt till följd av hög fuktigheten under vintern. Kalla perioder med tjäle har inte påverkat knölarna. 

Vi har haft problem med kaniner och rådjur. De har betat ner blasten under vintern men lökarna har återhämtat 

sig och hittills har vi inte sett att det påverkar skörd eller föryngring.  

Förra året, dvs planteringsåret 2020, blommade en del av lökarna svagt. De härstammade alla från samma 

odling. Detta vet vi händer ungefär vart tionde år. I år blommade de åter rikligt. Lärdomen är att när man startar 

en odling kan det vara bra att starta med lökar av olika proveniens.  
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Vidare rekommenderas att knölarna tas upp vart tredje år för att sorteras på storlek då föryngringen är hög. 

Dotterlökar mindre än 7–8 cm i omkrets ger inga blommor men växer till sig till nästa säsong och ger då skörd.  

Tabell 17. Basdata samt resultat från blomräkningar hösten 2021 från åtta saffransfält i Skåne plus jämförelse 

med fältförsöket (Blomräkningen för fältförsöket avser hösten 2020 då det var 0 blommor i fältförsöket 2021) 

 

Tabell 18. Jordprovsanalyser från sex saffransfält i Skåne.  

Staffanstorp    Vik Djupadal   
pH 7,1 Jordart mr I Sa pH 7,3 Jordart mf I Sa 

P-AL 88 Mullrik lerig sand P-AL 18 Mullfattig lerig sand 

K-AL 15 Mull % 7,4  K-AL 9 Mull % 1,1 

Mg-AL 32 Ler % 9,2  Mg-AL 11 Ler % 6 

Ca-AL 590 Silt % 11,4  Ca-AL 110 Silt % 7 

K/Mg 0,469 Sand % 72  K/Mg 0,818182 Sand % 86 

Hjularöd    Rörum Mandelbo   
pH 6,9 Jordart mmh mo LL pH 7,9 Jordart mf I Sa 

P-AL 2,3 Måttligt mullhaltig molättlera P-AL 14 Mullfattig lerig sand 

K-AL 9,1 Mull % 4,5  K-AL 6,9 Mull % 0,98 

Mg-AL 14 Ler % 19  Mg-AL 8,4 Ler % 6 

Ca-AL 210 Silt % 24,5  Ca-AL 530 Silt % 4 

K/Mg 0,65 Sand % 52  K/Mg 0,821429 Sand % 89 

Båstad, Slättaröd (jordanalyser från odlaren)  Båstad, Mäsinge (markkartering 2018) 

pH 6,1 Jordart mmh lerig mo pH 7,6 Jordart  
P-AL 29 Måttligt mullhaltig lerig mo P-AL 32 Fullständig uppgift saknas 

K-AL 13,0 Mull % 3,4  K-AL 8,8 Mull % ca 3,0 

Mg-AL 10,0 Ler % 10  Mg-AL 11 Ler % ca 10 % 

Ca-AL 130 Silt %   Ca-AL 150 Silt %  

K/Mg 1,3 Sand %   K/Mg 0,8 Sand %  
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Kvalitetsanalyser av saffransblommor 

Kvalitetsanalyser av saffranet har utförts på pistillerna enligt ISO-standard 3632 och visar på högsta kvalitet, 

grade one. Analyserna gjordes utifrån färg, smak och lukt.  

Vårt saffran används idag av flera Michelinkockar i Skandinavien inklusive Noma, som blivit utnämnd till 

världens bästa restaurang. Hans Berg, glassens okrönte kung, som vunnit glass-SM använder 0,4 gram för att 

göra sju liter glass. Detta visar på den höga kvalitén av svenskt saffran.    

 

Foto: Lök från 2019 till vänster i bild och lök från 2020 till höger i bild. Från odling i Rörum. K. Berglund. 
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Diskussion 
 

2020 – året efter sättning i fältförsöket 
Antalet dotterlökar 2020 i fältförsöket var i snitt 4 per moderlök vilket stämde väl överens med vad som kunde 

förväntas. Erfarenheter från svenska praktiska odlingarna visar att varje moderlök kan ge minst fyra nya 

dotterlökar per säsong, stora nog att ge blommor under deras första säsong. Om lökarna i fältförsöket var av 

tillräckligt god storlek (dvs. minst 7–8 cm i omkrets eller 2,2–2,5 cm i diameter) dokumenterades inte år 2020 

men 2021 delades lökarna upp i storleksfraktioner.  

Omkring 60 % av de satta lökarna ger en blomma i skörd det första året, direkt efter sättning. Året efter sättning 

ger lökarna ungefär 2 blommor / lök (BulbesdeSafran, u.d.). Antalet blommor i fältförsöket var 2020 (året efter 

sättning) i snitt ca 81 000 blommor/ha. Detta är i snitt 1,2 blommor per moderlök räknat på utsädesmängden (66 

667 lökar) vilket var mindre än förväntat och kan jämföras med som lägst 1,6 och som högst 27,6 blommor per 

moderlök redan planteringsåret för de fem praktiska odlingarna, med planteringsår 2020, som avräknades 2021. 

Resultaten från de fyra leden i fältförsöket var mycket lika och baserat på resultat från blomräkningen 2020 

påverkades inte blomningen, och därmed den potentiella saffransskörden, av gödslingsnivå eller bevattning. 

2021 – fältförsökets sista år 

Från dotterlöksgradering 2021 framgick att antalet nya plantor lökar på två år från plantering ökat till i medeltal 

17 dotterlökar per planterad moderlök. En stor ökning av antal dotterlökar syntes alltså i försöket från 2020 till 

2021 (från ca 4 till ca 17 dotterlökar/moderlök) och ökningen var dubbelt så stor jämfört med vad 

odlarerfarenheter berättar om. Viktigt att komma ihåg är dock att lökarna 2020 räknades i kontrollytan utan 

Biofer N-15 (alltså bara grundgödslat med Biogödsel hösten 2019) och att lökarna 2021 kontrollerades i 

fullgödslad ruta. Antalet dotterlökar kan alltså ha varit fler än 4 dotterlökar/moderlök 2020 i fullgödslad ruta.  

Lökarna var mycket små år 2021 och i snitt var 71 % av lökarna max 15 mm i diameter (motsvarar 4,6 cm i 

omkrets). Detta är betydligt mindre än vad svenska odlare säger behövs för att lökarna ska ge blommor. Lökar 

mindre än 7–8 cm i omkrets (2,2–2,5 cm i diameter) ger enligt de svenska odlarna inga blommor samma höst 

men till nästa säsong växer de till sig och ger blommor och därmed saffransskörd. Liknande uppgift gavs från 

odlare i Holland, men där angavs i stället lökar under 10 g som minsta möjliga lök för att ge blomning. I försöket 

fanns inga dotterlökar 2021 som vägde mer än 10 g. 

De svenska och holländska odlarnas antaganden om att för små lökar inte ger blommor bekräftas i försöket där 

inga plantor blommade hösten 2021.  

 

Troliga orsaker till varför blomning i försöket uteblev är:  

1. Tidig nedvissning vintern 2021. 

Plantorna vissnade ner för tidigt våren 2021 och att lökarnas tillväxt avstannade därmed och de blev för 

små. Plantorna var redan efter vintern 2021 bruna i topparna vilket kan tyda på Mn-brist. Jorden som 

fältförsöket utfördes på hade pH 8,2, vilket enligt holländska odlare anses för högt. Redan innan 

försöket lades ut sågs detta som en riskfaktor och därför tillfördes mangan som bladgödsling både våren 

2020 och 2021. Plantorna kan dock ha lidit brist på mangan redan innan vintern 2021 och att 

höstbehandling borde gjorts för att utesluta den risken.  

2. Kvävebrist i försöket våren 2021. 

Det organiska gödselmedlet Biofer 10-3-1 hade eventuellt behövt läggas ut tidigare våren 2021 än vad 
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som skedde, innan en regnperiod, för att det organiskt bundna kvävet skulle hinna bli tillgängligt. Det 

finns dock en risk med alltför stor kväve- och kaliumtillgång som kan leda till alltför många, och pga. 

det, för små dotterlökar (Minnes, 2019). För mycket näring kan även orsaka sjukdomar, särskilt om 

kvävetillgången är hög i slutet av saffranets tillväxtperiod. 

3. Den sena sättningen av lökar hösten 2019. Rottillväxten kontrollerades dock i februari 2020 och 

bedömdes vara god.  

4. Försöket odlades på tung jord, måttligt mullhaltig lerig mo och på upphöjd drill. 

I de praktiska odlingarna odlades 5, av de 7 med känd jordart, på sandjord och enligt litteratur och våra 

erfarenheter lämpar sig saffransodling bäst på mullhaltig sandjord utan drill.  

5. Det ska också nämnas att de svenska odlarerfarenheter tyder på att det år tre är en hög föryngring i 

saffransodlingen och att detta därför ger många men små lökar. Detta kan vara en bidragande faktor till 

för små lökar men i fältförsökets fall var det ju bara två år sedan planteringen. 

Temperaturen som enligt de holländska odlarna påverkar lökarnas utveckling negativt vid höga vårtemperaturer, 

över 26 oC tros inte vara anledning till att lökarna var små då temperaturer över 26 oC inte registrerades på 

platsen förrän andra halvan av juni. Vi såg heller ingen fördel med kylande bevattning. 

Hösten 2021, dvs 2 år efter plantering, var antalet blommor/moderlök 139 i den praktiska odlingen Staffanstorp 

2, som sattes hösten 2019. Det var mer än 100 gånger fler blommor/lök än fältförsöket gav hösten efter 

plantering (dvs 1 år efter plantering). I Staffanstorp 3, som sattes 2021, motsvarade blomantalet samma höst 27,6 

blommor/moderlök. I fältförsöket låg snittet på 1,2 blommor/moderlök ett år efter plantering. Största 

skillnaderna mellan odlingen i Staffanstorp jämfört med fältförsöket var att det i Staffanstorp var mullrik 

sandjord och lägre pH, ej gödslat, platt odling (ej drill) samt en betydligt högre utsädesmängd, med sina 320 000 

lökar/ha jämfört med fältförsökets ca 67 667 lökar/ha.  
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Slutsatser 

• Odling av saffran med hög avkastning i Sydsverige är möjlig. Detta har de praktiska odlingarna visat.  

• Odling på mark med pH mellan 6,5–7,0 på mullrik sandjord och på platt mark (ej drill) ger högst skörd.  

• Det långliggande fältförsökets uteblivna blomning år 2 (2021) kan mest troligt förklaras av tung jord, 

högt pH och alltför tidig nedvissning vintern 2021. 

• Saffranen klarar att ge hög avkastning vid tätt plant- och radavstånd förutsatt att övriga förhållanden, 

såsom hög mullhalt och sandjord, stämmer. 

• Det finns behov för fler försök på fler jordarter och odlingssystem, t.ex. utan drill.  

• Kylande bevattning som åtgärd mot avstannad tillväxt behöver fortsatt undersökas. 
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Förslag till odlingsanvisningar 
Baserat på litteraturstudier, resultat från fältförsök samt erfarenheter från svenska praktiska odlingar. 

Odlingscykel 

 

 

Val av odlingsplats och jord 

Saffranslökar gillar väldränerade jordar. Tunga lerjordar bör undvikas. Fältet där saffranen ska odlas bör vara ett 

soligt läge, även på hösten då saffranen blommar. (BulbesdeSafran, u.d.)  

Önskat pH i odling är 6,5–7,0 (Minnes, 2019). 

Odling på platt sandjord, dvs. ej på drill, har fungerat bäst hos de svenska odlarna.  

 

Inför sättning av lökar 

Köp gärna lökar av olika proveniens. Inför sättning av lökarna bör odlingsplatsen prepareras genom att plöja 

djupt (ca 20 cm) samt gödsla. Om gödslingen är kväverik bör den spridas på ytan efter plantering. Inför 

plantering är det även bra att hålla den blivande odlingsplatsen ogräsfri (från juni till september) 

(BulbesdeSafran, u.d.).  

 

Sättning av lökar  
Saffranslökarna sätts direkt i jorden mellan juni och mitten av september. Planteringsdjup bör vara mellan 10–15 

cm, avståndet mellan lökarna bör vara 10 cm (BulbesdeSafran, u.d.). Sättningen får gärna ske i det tidigare 

spannet för att få tillräckligt god rottillväxt inför den första vintern. Om det är för små rötter vid temperaturer 

Vinter:
Lökarna lämnas i jorden. Se till att 

fortsätta hålla ogräsfritt även 
under vintern

Mars - april, 
vegetativ tillväxt, 

lökarna börjar växa.

Vår: 
4 nya lökar / moderlök.

Sen nedvissning är 
eftersträvansvärt. 

Ev. vårgödsling. 

Sensommar - Viloperiod: 
- År 1: Plantering  

- År 3: Skörd av lökar

Höst: 
Uppkomst efter 8-10 v. 

Sen höst: Skörd

Var 10:e år kan svag 
blommning inträffa. 

N-min prov för gödselstrategi.
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under 5–6 °C kan plantorna skadas (Minnes, 2019). Täckning med väv över plantorna kan göras för att förhindra 

för låga temperaturer i odlingen.  

Hos de svenska odlarna fanns olika sätt- och radavstånd, från mycket tätt till stort avstånd mellan lökarna. Bäst 

skörd syntes i odlingarna som inte odlades på drill och med sättavstånd 10–15 cm, radavstånd 30 cm. Sättdjupet 

var 13–15 cm. 

  

Foto:  

Vänster: Sättning av lökar 2020-08-25, odling i Rörum. K. Berglund.  

Höger: Blommor per lök, odling i Rörum. K. Berglund.  

 

Skörd  

Blomning, och därmed skörd av saffran, kan ske redan första hösten, planteringsåret, om lökarna planteras i tid 

och är tillräckligt stora (BulbesdeSafran, u.d.).   

Saffranskrokusarna blommar bara under några få dagar och måste plockas omgående för att pistillerna ska kunna 

tas tillvara och torkas. All plockning sker i dag manuellt och man plockar hela blommor på fältet, som sedan tas 

omhand inomhus och rensas samma dag/natt. Det är viktigt att de torkas omgående för annars försämras 

kvalitén. Varje blomma ger tre pistiller och det krävs ca 500 000 – 600 000 pistiller för att uppnå ett kg skörd av 

saffran (Berglund., 2022).  

Foton: Handskörd av blommor. K. Berglund.  
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Vinter 

Under vintern startar den vegetativa tillväxten hos lökarna och precis som under resten av odlingsåret gäller det 

att fortsätta ha ogräsfritt i odlingen (BulbesdeSafran, u.d.).   

 

Vår 

Uppkomst sker mellan mars och april. Det är mycket viktigt att få en så lång period som möjligt med gröna blad, 

innan nedvissning, och åtgärder bör göras med hänsyn till detta (Minnes, 2019).   

Om temperaturer över 26 °C förväntas i slutet av april bör jordtemperaturen sänkas genom kylande bevattning. 

Om mer än 70 % av plantorna har vissnat ska bevattningen avslutas (Minnes, 2019).  

 

Nedvissning 

I maj – juni sker nedvissning av lökarna. En senare nedvissning är önskvärt, gärna först i slutet av juni, då det 

innebär att lökarna haft längre tid för vegetativ tillväxt och lökarna förhoppningsvis vuxit till önskad storlek för 

att ge blommor, större än 7-8 cm i omkrets (2.2-2,5 cm i diameter), alternativt väger <10 g.  

År tre rekommenderas att knölarna tas upp för att storlekssorteras då föryngringen är hög. Dotterlökar mindre än 

än 7–8 cm i omkrets, alternativt väger <10 g. ger inga blommor men växer till sig till nästa säsong och ger skörd.  

  

Foto:  

Till vänster: Blommor per lök, odling i Rörum. K. Berglund.  

Mitten och höger: Uppdelning moderlök, odling i Saffranstorp. K. Berglund.  

 

Skötsel 
Bevattning för tillväxt brukar inte behövas. Inför blomningen i september kan det dock vid mycket torrt väder 

behöva vattnas men oftast räcker det med att göra detta en gång (BulbesdeSafran, u.d.). 
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Odlingen bör vara så ogräsfri som möjligt under hela året, detta brukar göras för hand i plantraderna för att inte 

skada plantan (Berglund, 2022).  

 

Gödselstrategi 

För att kunna sätta en gödslingsstrategi rekommenderas av de holländska odlarna att Nmin-prover tas på hösten i 

november och på våren i mars på ett djup som motsvarar rotzonen (Minnes, 2019).  

Viktigt att tänka på är med för stor kalium- och kvävetillgång finns risk för att det kommer att bildas många och 

små lökar. Efter mars (i Holland) bör ingen gödsling med kväve göras i odlingen. Detta för att inte riskera 

sjukdom Oxysporum i odlingen (Minnes, 2019). 

 

Skadegörare och växtskydd 

Skadedjur:  

Mindre skogsmöss och sorkar kan äta lökarna både på vintern och sommaren. Genom att regelbundet fysiskt 

förstöra deras tunnlar kan antalet reduceras. Även kaniner angriper saffranen och äter av dess blad och blommor. 

Genom att sätta upp viltstängsel kan odlingen skyddas från kaninernas skador. (BulbesdeSafran, u.d.). 

Svampsjukdomar:  

Saffran kan angripas av flera svampsjukdomar. Gemensamt för dem är att de motstår de flesta fungicider. 

Sjukdomarna framträder dock oftast mellan år tre och fyra. Med bakgrund till detta bör lökarna grävas upp och 

återplanteras på ett annat fält. Ett fält där saffran odlats bör inte återplanteras med saffran inom en tioårsperiod 

(BulbesdeSafran, u.d.). 

Fusarium oxysporum 

Svampen angriper lökarna som får en orangefärgad linje (BulbesdeSafran, u.d.). 

Röta till följd av F. Oxysporum är den mest destruktiva sjukdomen i saffran och orsakar stor förlust. Symptomen 

av sjukdomen syns under blomningsperioden då den infekterade plantan kan bli gulfärgad och börja vissna 

(Palermo, 2014). 

För att undvika F. Oxysporum i odlingen bör ingen vårgödsling med kväve göras i odlingen efter mars månad. 

(Minnes, 2019).  

Rhizoctonia crocorum  

Svampen orsakar sårbildning på lökarna och att plantan ovan jord lägger sig ned (BulbesdeSafran, u.d.). 

R. Crocorum kan också orsaka sjukdomar som rotfiltsjuka hos flertalet flockblomstriga grödor där delar eller 

hela ytan av angripna rötter täcks av ett violett eller purpurfärgat mycel. Svampen sprider sig från planta till 

planta i jorden och orsakar fläckar av döda plantor i fälten. Angreppen blir allvarligast på tunga jordar (Norin, 

2001).  
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