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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
•

Hur har skörden gått?

•

Hur påverkar nuvarande världsläge
produktionen hos dina kunder? Gödseltillverkning, diesel, energi?

•

Tänker man något annorlunda kring
höstsådden? Nya grödor? Minskning av
vissa grödor? Etableringsteknik

OBS! Frågorna är besvarade 12 och 13 september. 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
Jämtland

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

ÅS

– Vi på Hushållningssällskapet jobbar för att lantbrukarna ska bli mer självförsörjande av foder, för
att minska sårbarheten.
Hur har skörden gått?
Vallskörden har gått bra, med bra volymer, tack
vare ett bra väder med lagom med sol och lagom
med regn. Dock varierar näringsvärdena något på
grund av svårigheter att skörda i tid på grund av
nederbörden.
Även grönfoderskörden har varit bra.
Spannmålsskörden är i gång och flera är klara.
Det har varit höga skördar.
I östra Jämtland drabbades man av försommartorka, vilket orsakade grönskott i spannmålen,
medan det i västra Jämtland varit jämnare tillgång på vatten.
Generellt kan man säga att det är positiva tongångar hos lantbrukarna i området.

noggrann med spridningen av stallgödseln nästa
år. Andra fortsätter med samma strategi. Eftersom man får bra betalt för mjölken fortsätter man
att satsa.
– Vi på Hushållningssällskapet jobbar för att
lantbrukarna ska bli mer självförsörjande av
foder, för att minska sårbarheten.
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
Redan i år har vi sett att många vill vara självförsörjande på spannmål och fler har valt att så höstvete nu i höst, vilket hittills varit en ovanlig gröda
i området. De som har odlat höstvete tidigare år,
har fått bra resultat, vilket gör att fler vill prova
denna gröda.
Man tillämpar i en del fall minimerad bearbetning när korn odlas efter korn för att spara diesel
vilket ökar risken för uppförökning av sjukdomar.

Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
I området finns mest djurgårdar vilket gör att det
finns god tillgång till stallgödsel. Vissa drar ner
på mineralgödseln och man kommer att vara mer

Vårkorn i Ås. Foto Sigrid Tirén
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

BOLLNÄS

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

– Många söker alternativ till gödsel, som rötrester
från biogasanläggningar och biomull.
Intresset för kalkning ökar.

Hur har skörden gått?
Så här långt har skörden gått bra, men idag regnar det och det ska vara ostadigt väder en vecka
framåt, samtidigt som det finns en del vårgrödor
kvar att tröska. Höstveteskörden var medioker,
främst beroende på mycket utvintring, medan
vårgrödorna avkastat bra, men inte rekordskördar. Kvaliteten har varit god på vårvete och havre,
dessutom har det varit höga volymvikter på
mycket av skörden.
När det gäller vallarna har skörden totalt sett
varit bra, men på grund av ojämn nederbörd
har även skörden varit ojämn inom området. De
flesta är klara med sin tredjeskörd nu.

tycker att det är svåra beslut.
– Många söker alternativ till gödsel, som rötrester
från biogasanläggningar och biomull.
Intresset för kalkning ökar.
Man fick bra betalt för sin spannmål och passar
därför på att kalka för att få upp pH-värdet och få
ett bättre växtnäringsutnyttjande.
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
Det odlas inte mycket höstsådda grödor i området, dock försöker man utöka i den mån det går,
men en sen skörd av vårspannmål hindrar sådd
av höstsäd.
Man satsar på en så billig etablering som möjligt, men plöjningsfritt fungerar ofta inte så bra i
området.

Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
Lantbrukarna tänker ofta till en extra gång, men
man kör på ändå. Många funderar på om man ska
köpa gödsel nu eller om man ska vänta, och man
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Hushållningssällskapet
HS Konsult

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

VÄSTERÅS

– Den största påverkan är oron för vad som komma
skall.

Hur har skörden gått?
Skörden har gått bra i området, det har varit bra
väder. I de norra delarna av området blev man
färdig ovanligt tidigt.
Vårsäden avkastade bra när man ser till volym.
Höstsäden gav bättre än förväntat. På grund av
en besvärlig vinter med bland annat isbränna, var
den mer eller mindre uträknad, men den repade
sig bra och man var ganska nöjd med skörden
efter dessa förutsättningar. Skördemängderna
blev runt genomsnittet. Kvaliteten varierade,
men genomsnittet var bra. Proteinhalterna var
lite låga. Det fina vädret gav bra falltal.

I år odlade man lite mer baljväxter på grund av
det höga kvävepriset. Inför nästa år kommer förmodligen en del marginalmarker som ger sämre
netto inte att odlas. Det gäller att vara extra noga
och att räkna igenom kalkylerna mer, för det
finns chans att göra bra affärer om man får bra
skördar.
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
Man kommer att odla mindre höstoljeväxter i
området, detta på grund av att väldigt mycket av
årets höstoljeväxter utvintrade och man vågar
inte chansa på grödan ännu ett år.

Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
– Den största påverkan är oron för vad som
komma skall.

6

Hushållningssällskapet
Västra

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

SKARA

– Skörden i området har gått bra, det har varit intensivt och bra avkastningar även om det inte varit
rekordskördar.
Hur har skörden gått?
– Skörden i området har gått bra, det har varit
intensivt och bra avkastningar även om det inte
varit rekordskördar.

kanske bli så att man får gödsla höstvetet med de
kväveprodukter man får tag i och kanske nöja sig
med att sälja sin skörd som fodervete istället för
brödvete. Det blir en medelväg helt enkelt.
Det kan finnas några lantbrukare som varit så
fokuserade på vallskörd och höstbruk att de inte
är medvetna om problematiken med gödseln än.
Inget vet vad som väntar oss runt hörnet, några
pratar om att det kommer att finnas urea och
andra enklare gödselmedel samt en del NPK att
köpa framöver.

Det finns en del vårraps kvar att tröska. De flesta
som odlat brödvete har klarat kvaliteten.
Åkerbönsavkastningen har varierat efter jordarterna, vattenhållande jordar har gett bättre skördar eftersom det varit ganska torrt i området.
Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
Det har inte varit så mycket påverkan än, då
många har bokat upp de gödselmängder och sorter de behöver, men det kommer att bli svårt att
välja för de som handlar sent. Framöver får det

Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
Spannmålsodlarna sår höstvete i vanlig omfattning inför nästa år.
Många väljer att hoppa över plogen och kultiverar
i stället för att spara diesel.

Höstraps, minimerad jordbearbetning Foto: Elisabeth Thisner
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Hushållningssällskapet
Västra

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

KUNGÄLV

– Man anpassar sina åtgärder mer efter växtplatsen
och använder sig mindre av generella insatser.

Hur har skörden gått?
Det var fina förutsättningar för en torr och mogen
skörd, vilket var bra med tanke på torkkostnaderna. Spannmålsskördarna i området har varit
höga, vilket inte bara är en fördel när det gäller
maltkornet, då höga skördar ofta ger låga proteinhalter.
Vallskördarna har blivit bra i år, även om det
var torrt i slutet av säsongen och man i vissa fall
dragit ner på gödslingen.
Sammanfattningsvis har det varit en bra skörd,
som i stort sett är avslutad, och de flesta har även
hunnit så sin höstsäd, något man i området optimalt gör under andra veckan i september.

platsen och använder sig mindre av generella
insatser.
Man anpassar även insatserna efter ett förväntat
högt avräkningspris.
I år har man alltmer gått ifrån plöjning i området.
Då det varit torrt och hårt har man kunnat uppnå
ett bra bruk genom användning av kultivator
istället för plog. Ett blötare år hade det inte fungerat lika bra med kultivator.

Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
Osäkerheten är stor inför nästa år. En del lantbrukare köpte gödsel dyrt i somras, men man
tycker ändå att det känns bra, eftersom det hade
varit ännu dyrare nu. En del lantbrukare har
köpt halva mängden gödsel och planerar att köpa
resten till våren. Vem som gjort rätt vet vi då. En
god prisbild på spannmål och animalieprodukter
hjälper till, likaså krisstödet till animalieproducenter.
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
En del lantbrukare har sparat in fosfor- och kaliumgödsling nu på hösten.
– Man anpassar sina åtgärder mer efter växt-
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Hushållningssällskapet
Östergötland

Ylva Johansson Växtodling
ylva.johansson@hushallningssallskapet.se
0708-29 08 56

KLOSTERGÅRDEN

– Lantbrukarna är mer skeptiska till kvaliteten på
höstetableringen. Tack vare de höga avräkningspriserna för spannmål är man mer benägna att köra upp
en dålig raps och istället så spannmål.
Hur har skörden gått?
Skörden har gått bra, men det blev inga toppskördar, utan runt normalskördar. Det var bra väder
under skörden, vilket gav låga vattenhalter och
därmed låga torkkostnader.

En del funderar på att minska antalet överfarter,
en del bestämmer sig för att inte plöja för att
spara diesel, andra väljer bort stubbearbetningen
för att endast plöja.
Dock är det viktigt att med dagens höga avräkningspriser skapa en god etablering för grödan.
Vi ser ett ökat intresse för biogasanläggningar och
solceller bland våra kunder.

Grovfoderskörden har stora regionala skillnader
eftersom det även varit stora regionala skillnader
i regnmängderna. Ärt- och bönskördarna var
bättre än förväntat. Även vårspannmålen gav bra
skördar, tack vare ett bra såbruk och en lång och
kall vår.

Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
På ekosidan är det många som tänkt öka arealen
proteingrödor eftersom ekogödseln ser ut att bli
fortsatt dyr, vilket gör att man vill hushålla med
kvävet.

Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
Det är många tankar och frågor kring växtnäringen. Ska man köpa eller avvakta? Just nu är det
höga priser på både mineralgödsel och ekogödsel.
Det gör det viktigt att fundera över hur man fördelar kvävet på bästa sätt. Lantbrukarna anpassar
sina kvävegivor efter vilket kontrakt och användningsområde man har för grödan.

– Lantbrukarna är mer skeptiska till kvaliteten
på höstetableringen. Tack vare de höga avräkningspriserna för spannmål är man mer benägna
att köra upp en dålig raps och istället så spannmål.
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Hushållningssällskapet
Sjuhärad

Katarina Berlin Thorell Växtodling
katarina.berlin@hushallningssallskapet.se
0325-618 616

LÄNGHEM

– Vi ser ett ökat intresse för odling av eget proteinfoder som åkerböna och en ökad odling av höstsäd
för att sprida riskerna.
Hur har skörden gått?
Skörden har gått bra i området, det var bra
förhållanden för tröskning och avkastningen för
spannmål och åkerböna har legat något högre än
genomsnittet.
Även vallskördarna i år har varit bra och man
har blivit lite förvånade över att skördemängderna faktiskt varit ganska bra trots att det varit
ovanligt torrt i området. Det finns ingen oro för
grovfoderbrist. Dock börjar betena tryta nu eftersom det är väldigt torrt.

verkar köra på. Att man får bra betalt för mjölken
gör att man inte bromsar.
Det är viktigt att optimera sin produktion.
Många ökar sin spannmålsodling för att slippa
vara beroende av att köpa in foder och samtidigt
minska sårbarheten.
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
– Vi ser ett ökat intresse för odling av eget proteinfoder som åkerböna och en ökad odling av
höstsäd för att sprida riskerna.
Detta kräver dock mer areal och i vårt djurtäta
område kan det vara svårt att öka arealen. Dessutom kan det krävas nya system för både odling,
lagring, bearbetning och utfodring om man övergår till egen produktion av foderspannmål och
proteingrödor. Detta kan ses som en flaskhals.

Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
Många funderar på hur man ska göra inför nästa
år på grund av risk för gödselbrist och man inser
att man måste tänka annorlunda. Hur ska man
fördela gödseln om man får en begränsad mängd?
Det är ett pressat läge för alla, men de flesta
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Hushållningssällskapet
Jönköping

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

HUSKVARNA

– En annan anpassning som görs bland animalieproducenterna i området är att man satsar fullt ut på
sina vallar och lägger sin handelsgödsel på dem och
väljer att endast lägga stallgödsel på sin spannmål.
Hur har skörden gått?
Skörden är i princip avslutad i området, det finns
lite lin och lite sent sått korn kvar att tröska.
Spannmålsskörden har i stort sett varit god, men i
de östliga delarna, där det varit lite torrare, har en
del spannmål brådmognat. I samma område har
man på grund av det torra vädret inte tagit någon
andraskörd på vallarna. I de motsatta delarna har
man bland annat tagit en väldigt hög havreskörd,
åtta ton, av sorten Delfin, i Reftele. I samma område har man även tagit väldigt bra vallskördar.
Det har helt enkelt varit en del paradoxer under
skörden.
Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
När livsmedelspriserna blir högre, är det många
konsumenter som slutar att köpa ekologiskt producerade livsmedel, vilket i sin tur gör att många

ekolantbrukare går över till att odla konventionellt.
– En annan anpassning som görs bland animalieproducenterna i området är att man satsar fullt
ut på sina vallar och lägger sin handelsgödsel på
dem och väljer att endast lägga stallgödsel på sin
spannmål.
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Det är allt färre som plöjer. Sår man spannmål
efter spannmål väljer man ofta att endast köra
med kultivator.
Vi har ännu en lantbrukare som testat sudangräs,
ett torktåligt gräs med enorm tillväxt. På två månader hade det vuxit sig två meter högt, trots att
det var torrt i området. Sudangräset ger ett bra
bulkfoder till exempelvis köttdjur.
Vi ser allt fler som höstsår vall, för att motverka
de allt torrare försomrarna. Vi ser även allt mer
höstsådda grödor.

Sudangräs. Foto Andreas Svensson

Hushållningssällskapet
Gotland

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

Roma

– Jag har aldrig tidigare sett sådan variation i skördemängder som jag gjort i år.

Hur har skörden gått?
Skörden har gått bra, och det mesta är klart. Det
kan finnas lite bönor och möjligtvis någon vårraps
kvar att tröska. Det har varit bra skördeförhållanden och utfallet har varierat från väldigt bra
till dåligt. En del lantbrukare har drabbats hårt
av torkan. Här på Gotland har vi inte haft några
större mottagningsproblem bland spannmålsuppköparna.

karna i år, men det är oroligt inför nästa år, på
grund av bristen på gödning. Lantbrukarna har
börjat jaga alternativa gödningsmedel som aska
och rötslam. Halmpriserna har gått upp som
en följd av gödningsbristen. Djurbönderna har
en aningen bättre förutsättningar inför nästa år
eftersom de har tillgång på stallgödsel .
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
Lantbrukarna plöjer grundare och direktsår mer
för att spara bränsle. Man gör inte mer än vad
nöden kräver. Det är viktigt att hålla rätt utsädesmängd och jag uppmanar mina kunder att
räkna på tusenkornsvikt och grobarhet för att få
rätt utsädesmängd och på så sätt eventuellt spara
pengar. Normalt sett höstsår man så mycket man
kan på Gotland och det blir nog så även i år.

– Jag har aldrig tidigare sett sådan variation i
skördemängder som jag gjort i år.
Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
Tack vare spannmålspriserna klarar sig lantbru-

Bönskörd
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Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

Linda af Geijerstam Växtodling
linda.af.geijerstam@hushallningssallskapet.se
070-605 67 55

TORSLUNDA

– Det är svårt att få tag på mineralgödsel. Det finns
urea och N27 utan svavel att tillgå, men det är dyrt
och många sänker sina givor, en del till och med rejält.
Hur har skörden gått?
Skörden har gått bra i området, det har varit
väldigt torrt. Även halmen har blivit bra. Överlag
blev det normalskördar. I Kronoberg och Blekinge tog man rekordskördar av vårsäden, medan
skördarna i norra Kalmar län och på Öland blev
sämre.
Majsskörden är igång, en vecka tidigare än normalt. På grund av torkan räknar man med skörd
som är 10 till 20 procent lägre än normalt.
Vallskördarna har i det närmsta varit obefintliga,
men efter regnet som kommit nu, räknar man
med att kunna ta en tredjeskörd.
Potatisskörden är igång.
Skörden av bruna, svarta och andra bönor är
igång lite tidigare än normalt och skörden ser ut
att bli låg på grund av torkan.

finns urea och N27 utan svavel att tillgå, men det
är dyrt och många sänker sina givor, en del till
och med rejält.
Man funderar på hur man använder stallgödsel
på klokast sätt och det sker en del handel med
stallgödsel. Det finns många olika gödslingsstrategier, från ingen gödsling alls till att köra som
vanligt.
Man försöker minska antalet överfarter för att
spara in på dieseln.
Många investerar i solpaneler och det finns ett
ökat intresse för biogasanläggningar, bland annat
är en ansökan om en jätteanläggning på Öland
beviljad.
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
Antalet som använder sig av reducerad jordbearbetning inför rapssådden har ökat, det har
fungerat bra i år eftersom det varit väldigt torrt.
De höga dieselpriserna påverkar också.
Man har sått mer raps än normalt i området.
Det ser ut att odlas mer helsäd nästa år.
Bönodlingen ser ut att minska på grund av minskad efterfrågan, dock har bönarealen ökat väldigt
mycket under senare år.

Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
Det som påverkas mest är humöret, lantbrukarna
är nedstämda. Många av dem söker krisstöd och
det hjälper kanske lite, men det slukas snabbt upp
av ökande priser på insatsvaror. Mjölkpriserna är
bra, medan slaktpriserna är sämre.
– Det är svårt att få tag på mineralgödsel. Det

Vall i Kalmartrakten september. Foto: Linda af Geijerstam

Lökskörd Foto: Linda af Geijerstam
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Olika bönor skördade i Kalmartrakten Foto: Linda af Geijerstam

Hushållningssällskapet
Halland

Sofie Pålsson Växtodling
sofie.palsson@hushallningssallskapet.se
0700 - 25 14 24

FALKENBERG

– Det har varit svårt att få tag på exakt den gödsel
man velat ha, vilket gjort att man fått tänka om.
Man har fått pussla med en del olika gödselsorter och
vara noga med att kolla av det verkliga växtnäringsbehovet.
Hur har skörden gått?
På grund av varierande regnmängder har skördenivåerna varierat från väldigt bra till normala
och något lägre. Vi har sett en hel del skillnader
i skörd på ganska korta sträckor, områden som
hamnat utanför lokala regnskurar och dessutom
domineras av lätta jordar är de som främst drabbats av lägre skördar. Sett till grödorna så är det
främst de vårsådda grödorna som presterat bra,
en tidig sådd och gynnsam utveckling har på sina
håll gett riktigt fina skördar av vårgrödor.

jordbearbetning. Det verkar bli stor andel höstsådda grödor, en del har valt att odla på tidigare
trädor då det finns ett undantag från trädeskravet
även 2023.

Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
Man precisionsgödslar allt mer och kanske även
är noggrannare med att anpassa fosfor- och
kaliumgödsling efter behovet, även på punktnivå
genom precisionsgödsling.
– Det har varit svårt att få tag på exakt den gödsel
man velat ha, vilket gjort att man fått tänka om.
Man har fått pussla med en del olika gödselsorter och vara noga med att kolla av det verkliga
växtnäringsbehovet. Det finns mycket stallgödsel
i området, vilket hjälper till en del.
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
Jag har inte upplevt något annorlunda tänkande
bland kunder kring etablering, det är många i
området som redan använder sig av reducerad

Nyuppkommen höstraps i Halland. Foto: Sofie Pålsson
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Höstraps, reducerad jordbearbetning i Halland. Foto: Sofie Pålsson
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– Lantbrukarna gör det de menar är det bästa för
Bladmögel
grödan och man räknar med att få betalt för sin
skörd nästa år.
Hur har skörden gått?
Det har varit en fantastisk skörd. Raps, vete
och korn har legat ungefär 1,5 ton över genomsnittsskörden och det har varit glada miner hos
lantbrukarna. Dock har höga maltkornskördar
gett lite låga proteinhalter och uppköparna har på
grund av detta diskuterat att justera proteinhaltsskalan.
Vi har sett lokala angrepp av mjöldryga i råg och
vete, något som är väldigt ovanligt.
Sockerbetsskörden närmar sig och betorna har
lidit av torkan, därför kan man inte förvänta sig
någon jätteskörd när man ser till rotskörden, men
de många soltimmarna bör ge ökad sockerskörd.

ganska många har redan köpt den mängd kväve
de behöver. Det verkar finnas en vilja att köpa
gödning nu, när spannmålspengarna kommer in.
Lantbrukarna är stärkta av en god skörd som de
fått bra betalt för.
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
Vi har inte sett att någon gör något direkt annorlunda.
– Lantbrukarna gör det de menar är det bästa för
grödan och man räknar med att få betalt för sin
skörd nästa år.

Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
Vi ser en stor osäkerhet på gödningssidan. Ska
man köpa nu? Ska man vänta? Eller har man kanske redan köpt? Det är svåra beslut och det är slut
på produkterna hos en del leverantörer och man
upplever en oro huruvida man kan få tag på det
man behöver. Dock är det länge till vårbruket och

Höstraps är den gröda som ser bäst ut kalkylmässigt, men det är viktigt att inte äventyra sin
växtföljd.
Höstrapsen kommer upp fint i nordvästra Skåne,
där det regnat en del. I övriga delar finns fält som
kan behövas köras upp på grund av dålig uppkomst orsakad av utebliven nederbörd. Dock ska
uppkomsten vara riktigt dålig om man ska köra
upp nu.

Sockerbetor Skåne
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– Att gödsla med urea är något som diskuteras hos
HIR Skåne och vi letar vi fram kunskap från bland
annat Tyskland och Danmark för att kunna hjälpa de
lantbrukare som nu köpt denna produkt.
Tänker man annorlunda kring höstsådden?
Nya grödor? Minskning av vissa grödor?
Etableringsteknik?
Det som diskuteras mest just nu är huruvida
man ska köra upp sin höstraps eller inte. Det är
ett stort spann på hur mycket nederbörd som
kommit, vilket påverkat hur rapsen kommit upp.
I mellersta Skåne och på vissa delar av Österlen är uppkomsten väldigt dålig eller obefintlig.
Förmodligen kommer man att fatta beslut denna
eller nästa vecka om man ska köra upp den eller
inte. Då det är för sent att så raps nu, kommer
man att så höstvete där man kör upp rapsen.

Hur har skörden gått?
Generellt sett har skörden gått väldigt bra. Framförallt har det vårsådda gett en del rekordskördar.
Tyvärr har de höga skördarna gjort att proteinhalterna generellt är låga, ibland så de inte godkänts
som maltkorn. Trots torr vår blev vädret mycket
gynnsamt under maj och juni vilket gjorde att
skördarna blev höga, upp till nio, tio ton per hektar korn vilket har gjort att kvävet inte räckt till
för att nå upp i proteinhalt. Även höstvetet och
höstrapsen gav goda skördar i området. Ett roligt
år och många lantbrukare som är nöjda!
Hur påverkar nuvarande världsläge produktionen hos dina kunder? Gödsel, diesel,
energi?
Gödselpriserna påverkar lantbrukarna väldigt
mycket, de diskuteras mycket och de skapar stor
oro hos lantbrukarna. Vissa lantbrukare köpte
hela sin förbrukning för nästa år redan i somras,
medan andra köpt en del av förbrukningen. De
som köpt, har köpt dyrt, men man är trots det
relativt nöjda, eftersom priserna har fortsatt att
stiga och tillgången är osäker.
– Att gödsla med urea är något som diskuteras
hos HIR Skåne och vi letar vi fram kunskap
från bland annat Tyskland och Danmark för att
kunna hjälpa de lantbrukare som nu köpt denna
produkt.

Höstvetesådd Skåne
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