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Läget i fält med Hushållningssällskapens 
växtodlingsrådgivare, hortorådgivare 

och försöksledare



• Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser?

• Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?

• Hur har kyla och frost påverkat grödorna?

• Hur ser vårbruket ut i norra Sverige?

• Hur ser vallförsöken ut inför första skörd? 
Är det något nytt som testas på försöks-
stationen i år?

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!

Fältrapporten

I denna fältrapport

OBS! Frågorna är besvarade 25 och 26 maj. Vi reserverar oss för 
att läget kan ha förändrats sedan dess. Vänligen kontakta våra 
rådgivare för dagsfärsk rapport. Texter: Boel Trulsson



Hur ser vårbruket ut hos dig? 
I Norr- och Västerbotten har vårbruket precis 
börjat, även om det fortfarande är tjäle på sina 
ställen och man hade frostnätter i förra veckan. 
Det har börjat att torka upp och en del lantbrukare 
har börjat harva och köra ut flytgödsel. På lätta 
och varma jordar började man så i helgen. 

- Vårbruket bör dra igång ordentligt denna vecka, 
om det fortsätter att vara varmt. Men det är sent 

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

LULEÅ

Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten

på de flesta håll, vi brukar vara en till två veckor 
tidigare här. Även nere i Umeå är vårbruket senare 
än vanligt, säger Kristina Sigfridsson i Luleå. 

Det är fortfarande svårt att se hur vintern påverkat 
vallarna, eftersom de inte börjat grönska än, men 
eftersom det varit mycket is på vallarna räknar 
man med att många måste så om i utvintrade 
områden. Dock är det svårt att uttala sig om 
omfattningen av detta. 

Vårbruket bör dra igång ordentligt denna vecka, 
om det fortsätter att vara varmt. Men det är sent, 
vi brukar vara en till två veckor tidigare här. Även 

nere i Umeå är vårbruket senare än vanligt. 

Sådd av vårkorn 27 maj i Sävast, 
Bodens kommun. Foto: Kristina 
Sigfridsson



Jan Nilsson Försök
jan.nilsson@hushallningssallskapet.se
076-826 30 95

ÖJEBYN AGRO PARK

Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten

Hur ser vallförsöken ut inför första skörd? 
Är det något nytt som testas på försöks-
stationerna i år?
I vallförsöken ser gräsen och framförallt timote-
jen bra ut, svinglarna har det lite jobbigare, de är 
trögare i starten och har plågats lite av vintern. 
Klövern har tagit väldigt mycket stryk av vintern, 
ett- och tvåårsklövern har bortfall på uppåt 80 
procent. Treårsklövern är lite bättre, men man 
blir inte uppåt av den. 

Vi har ett försök med fältkrassing som etablera-
des i fjol, den är lite trögstartad och skapar en 
del oro, men vi kan inte ge upp den än, utan vi 
avvaktar och ser vad som händer. 

Vi har en ny försöksserie på gång, med lusern, 
där tanken är att vi ska testa sorter från öststaterna, 

som är mer anpassade för vårt klimat. 

- Vi har en ny försöksserie på gång, med lusern, 
där tanken är att vi ska testa sorter från öststa-
terna, som är mer anpassade för vårt klimat, 
eftersom de vanliga standardsorterna som säljs 
från svenska utsädesföretag inte fungerar här 
uppe. Försöksserien ska genomföras tillsammans 
med övriga försöksstationer i norra Sverige. Den 
känns väldigt spännande och jag hoppas verkli-
gen att vi får finansiering för serien, säger Janne 
Nilsson. 

Öjebyns lantbruksdagar är planerade i augusti 
och man hoppas fortfarande på att kunna genom-
föra dem och man har ett antal demoförsök med 
baljväxter på gång, som ska visas för besökarna. 



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

ÅS

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Gräset har precis börjat växa och de som plane-
rar att ta tre skördar kommer förmodligen att ta 
förstaskörden om två till tre veckor. 

- Jag räknar med att vallskörden kommer igång 
vid normal tidpunkt. Dock behöver vallarna både 
regn och värme för att ge en god skörd, säger 
Anna Dencker. 

Hushållningssällskapet
Jämtland

Höstvete tittar upp i sluttningarna 
mot Storsjön, Vällviken, Jämtland. 
Foto: Anna Dencker

Hur ser vårbruket ut hos dig? 
Vårbruket är igång för fullt, framförallt runt 
Storsjön, däremot har snön precis smält i länets 
västra och norra delar. Där väntar man alltså på 
att jorden ska torka upp. Det har varit ovanligt 
mycket snö i fjällen denna vinter, och det gör att 
risken för översvämningar ökar hos de lantbruka-
re som finns utmed vattendragen. 

Det har varit en ovanligt kall maj i hela området, 
men nu börjar höstvetet att komma igång. 



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

BOLLNÄSHushållningssällskapet
HS Konsult

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Vi hoppas få de första analyserna denna vecka. 
Det har varit ganska kallt, vilket gör att skörden 
blir senare än normalt. Vi räknar med att vall-
skörden kommer igång om 10 till 14 dagar.

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Vi har väldigt lite höstsäd här i området och 
vårsäden har precis kommit upp, så det finns 
inget direkt tryck här än. Dock har vi sett att 
rapsjordloppan är på gång i vårrapsen. Det har 
inte hänt så mycket med ogräsen än, men nu blir 

det varmare och det kan bli aktuellt med ogräs-
bekämpning i vårsäden nästa vecka.  I de norra 
delarna av området har man ännu inte sått. 

- Blir det så varmt som prognoserna säger, kom-
mer allt att explodera nästa vecka och det blir en 
väldigt intensiv period som väntar, säger Henrik 
Bergman. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
Vi har sett lite frostskador på sådant som kom 
upp tidigt, men kylan har inte lett till några större 
problem. 

Blir det så varmt som prognoserna säger, 
kommer allt att explodera nästa vecka och det blir 

en väldigt intensiv period som väntar. 



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

UPPSALA

Hushållningssällskapet
HS Konsult

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Vallskörden har inte börjat än. Det har kommit 
mycket regn som gjort gott på vallarna. Vi spår att 
skörden blir lite senare än normalt. 

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Det syns en del vetets bladfläcksjuka i höstvetet, 
framförallt i fält med vete efter vete och som bru-
kas plöjningsfritt, med mycket växtrester på ytan. 
Mycket nederbörd och ganska varmt gynnar ve-
tets bladfläcksjuka och övriga svampsjukdomar. 
Svampbehandlingarna har påbörjats i området. 

Rapsen har haft en lång och gynnsam blomning, 
vilket gör att grödan ser lovande ut. Det är lite 
svårt att veta hur det blir med bomullsmögel, med 

kalla nätter som minskar trycket och nederbör-
den som ökar trycket. 

Ogräsbekämpningarna i höstsäden är klara och 
man är på gång i vårsäden. 

Framöver ser vädret lovande ut, med regn och 
lite högre temperaturer, vilket gör att det även 
ser lovande ut för grödorna, även om det ger ett 
högre svamptryck. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
– Grödorna har tagit stryk av frostnätterna, men 
det är stora skillnader i påverkan beroende på var 
man befinner sig och det är svårt att veta hur stor 
påverkan blir. Vi har inte hört talas om hela fält 
som tagit stryk av frosten. 

Vi spår att skörden blir lite senare än normalt. 



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

GOTLAND

Hushållningssällskapet
Gotland

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Vallskörden närmar sig, vallarna har stått stilla 
ett tag på grund av kylan och de är ännu späda 
med dåliga NDF-värden. Energin ligger på 12 MJ, 
vilket är bra och proteinet börjar öka på. Man 
väntar lite med skörden, för att kunna skörda 
större kvantiteter och man inväntar även varmare 
dagar med 15 till 18 grader. Någon enstaka har 
slått hundäxing. 

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Inget sjukdomstryck, det har varit kallt och torrt. 
Man har sett lite mjöldagg i rågvete och någon 
enstaka har behandlat. 

- Vi har sett jordloppor i spannmålen, men inte 
fritfluga än, men det kommer nog när det blir 
varmare, även i majsen. Vi har även sett ett nytt 
beteende hos kornjordloppan, där larverna gna-
ger sig in i strået. För att ta reda på mer om detta 
har vi satt ut gulskålar. Vi har även sett enstaka 
sädesbladbaggar, medan det varit få insekter i 
rapsen, säger Stefan Uddin. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
Kylan har hållit tillbaka både tillväxt och svamp-
sjukdomar. 

Inte mycket av potatisen är uppe än, men det har 
varit en del frostskador på färskpotatisen, vilket 
lett till oro bland odlarna inför midsommar. 

Sparrisen har tagit mycket stryk på grund av 
kylan, med skördeförluster upp till 50 procent. 
Lantbrukarna har försökt att elda och harva för 
att få upp temperaturen. Det som gett bäst resul-
tat har varit att elda våt halm så att röken spridits 
över odlingen. Sparrisodlarna lider även av Coro-
nasituationen som lett till att de inte kunnat sälja 
sin skördade sparris. Här har kommunen hjälpt 
till och köpt sparris som serverats som soppa i 
skolbespisningarna. 

Sparrisen har tagit mycket stryk på grund av kylan, 
med skördeförluster upp till 50 procent. 



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

VRETA

Hushållningssällskapet
Östergötland

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Vallarna har börjat växa till nu, det har varit lite 
trögt. Några enstaka har börjat skörda, men vi 
tycker att det är lite tidigt. I början av nästa vecka 
är förmodligen fler igång. Prognoserna från förra 
veckan visade normala värden. 

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Vi ser knappt några sjukdomar. Vi har sett lite 
DTR och svartpricksjuka i vete efter vete, längst 
ner på bladen. Efter regnet har vi bevakning på 
vetet. 

I rapsen har det varit en lång blomning, där 
mycket kronblad fallit av och lagt sig i bladvecken 
och med regnet som kom kan det vara aktuellt 
med behandling mot bomullsmögel. 

Generellt sett är det väldigt lugnt på sjukdoms-
fronten, men med regn och värme kan trycket 
öka. 

Insektstrycket är väldigt lågt, förutom i lin och 
vårraps där man råkat ut för angrepp av jordloppa. 
De har förmodligen skyddat sig mot kylan genom 
att krypa ner i jorden. 

Ogräsen växer och de vårgrodda har kommit upp, 
men det är inget som stressar. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
Gräs och lusern har sett lite frostnupna ut, men 
det påverkar förmodligen inte skörden så mycket. 
Rapsen har slokat när det varit kallt, men inga 
långa stunder. För övrigt har man inte sett någon 
påverkan av frost och kyla. 

Insektstrycket är väldigt lågt, förutom i lin och vår-
raps där man råkat ut för angrepp av jordloppa. 



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

HUSKVARNA

Hushållningssällskapet
Jönköping

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Vallarna i området ser inte så lysande ut på grund 
av frostskador. Volymtillväxten började så sent 
som förra veckan och vallskörden bör komma 
igång i slutet av nästa vecka. 

- När jag var ute hos en kund i förra veckan, nåd-
de gräset inte ens över skorna. En annan kund 
räknar med en totalskörd på 65 procent jämfört 
med normalskörden och många är bekymrade 
över situationen. Vi får helt enkelt hoppas på det 
bästa, säger Andreas Svensson. 

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
När det gäller sjukdomar och insekter är det i 
stort sett lugnt i området tack vare kylan. Dock 
har man för ett par veckor sedan bekämpat raps-

baggar i höstrapsen. I höstsäden har det varit en 
del ogräs, som till största del nu är bekämpade, 
och i vårsäden har man just börjat fundera på 
bekämpning av ogräs. 

- Det för oss nya ogräset backtrav, som vi hittade i 
Hjo, fann vi en bekämpningslösning för tack vare 
att ogräset är besläktat med kål och senap, säger 
Andreas Svensson. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
Kylan och frosten har påverkat korn och havre, 
som stod och stampade ett tag innan de kom 
igång. Förhoppningsvis kompenserar naturen 
detta så att normala skördenivåer uppnås. 
En lantbrukare i området testade bovete på 0,3 
hektar. Denna gröda tålde inte alls frosten utan 
hela fältet dog. 

 När jag var ute hos en kund i förra veckan, 
nådde gräset inte ens över skorna. En annan kund 
räknar med en totalskörd på 65 procent jämfört 

med normalskörden och många är bekymrade över 
situationen.



Höstkorn i Värmland.
Foto: Pia Björsell



Knäpparlarv uppgrävd i havre. 
Foto: Pia Björsell

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

KARLSTAD

Hushållningssällskapet
Västra

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Vallskörden har precis börjat på några gårdar, 
och fler kommer slå inom närmsta veckan. 
Utvecklingen har gått långsamt men nu tagit fart i 
och med att värmen kom. Prognosen visar fortfa-
rande höga energivärden, strax under 13 MJ.

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Spannmålen har stått och stampat men när vär-
men kom, kom den igång. Tack vare regnet som 
kom i helgen, kan man nästan se hur det växer. 
Det vårsådda har kommit upp och man är igång 
med potatissättningen. Vårsådden ser fin ut, 
dock har man haft problem med knäpparlarver. 
Det kan bero på att de små plantorna stått still i 
utvecklingen och skadorna har synts mer på de 
små plantorna. 

Det finns lite svartpricksjuka i höstvetet. Man har 
knappt sett några skador av fritfluga. 

- Det har varit ganska mycket ogräs i den vårsådda 
spannmålen. Ekoodlarna har haft problem med 
ogräsharvningen eftersom spannmålsplantorna på 
grund av det kalla vädret stått stilla i utvecklingen 
och då varit känsliga för påverkan från harven. 
Den kemiska ogräsbekämpningen i vårsäden har 
påbörjats, säger Pia Björsell. I höstvetefälten är det 
däremot ganska lite ogräs, eftersom många sådde 
sent i höstas. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
Vi har inte sett några direkta frostskador i 
höstrapsen, även om det varit kallt, det beror 
förmodligen på att rapsen inte kommit lika långt 
i sin utveckling här, om man jämför med södra 
Sverige. Kornet har blivit lite missfärgat, men det 
bör repa sig. 

Skada i vårvete orskad av knäpparlarv. 
Foto: Pia Björsell



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

SKARA

Hushållningssällskapet
Västra

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Vallskörden sätter igång i mitten av denna vecka. 
Tillväxten var ganska svag men efter regn och i 
vissa fall bevattning har vallarna rättat till sig, 
även om det fortfarande är något kallt i marken 
vilket gör vallarna täta och låga. Analyser från 
förra veckan visar högt protein och lågt NDF än 
så länge, men analyserna bör bli bättre denna 
vecka. 

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Vi har sett enstaka angrepp av vetets bladfläck-
sjuka som blossat upp med hjälp av fukt och 

växtrester. Vi har inte sett några rostangrepp än, 
men det kan gå fort, om det blir varmare. 
Det var varit lite insektsgnag i ärtor och bönor 
och även en del ogräs. 

I höstrapsen har den blöta vintern och långa 
blomningen ökat risken för bomullsmögel om 
man på senare tid också fått regn. Jag upplever 
att fler behandlat då vi fått bättre preparat.

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
Den kyliga väderleken påverkar vårsäden, där 
man ser en tydlig skillnad mellan myllat och icke 
myllat kväve, till det myllade kvävets fördel. 

Kristine Ivarsson Horto
kristine.ivarsson@hushallningssallskapet.se
070-366 04 56 

Hushållningssällskapet
Västra

SKARA

Hur har kylan och eventuell frost påverkat 
färskpotatis, jordgubbar, eller andra 
grönsaker och bär?
Det har varit problem med kylan i frukt, bär och 
sparrisodlingar. När det gäller sparris frös stor 
del av skörden hos en odlare. Hagel har orsakat 
stor skada på kart och blom hos en jordgubbs-

odlare. I en del fruktodlingar har man eldat för 
att hålla frosten borta. Det är inte bara den direk-
ta kylan som varit problem, den kalla väderleken 
har även gjort att det varit färre pollinerare ute, 
vilket i sin tur leder till färre pollinerade blom-
mor. Sallat och kål som odlas under väv har klarat 
vädret bra dock går utvecklingen långsamt. 



Bevattning av vall i Fågelö, Torsö
Foto: Elisabeth Thisner



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

KUNGÄLV

Hushållningssällskapet
Västra

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Vallskörden är igång men det är stora skillnader 
i skördemängd mellan gödslat och ogödslat i år. 
Det har varit för kallt för att mineraliseringen ska 
gå igång samtidigt som befintligt kväve regnat 
bort under vintern. Ogödslade fält har mycket 
svag växtlighet. I dessa fält måste man förstås 
invänta mer tillväxt. Kombinera prognosklipp-
ningar med vägning. Klipp en kvadratmeter och 
väg, för att då få en uppfattning om den förvänta-
de skörden, säger Martin Niklasson. 

Det är också skillnader mellan områden. I gödslade 
fält runt Göteborg där man fått 50 mm regn sedan 
vårbruket är vallarna tjocka och ger bra skörd. 
I de norra delarna som fått halva regnmängden 
är vallarna magrare. Färska prognosklippningar 
visar att NDF ligger under 400 g/kg ts samtidigt 
som kvävet är slut och proteinhalterna sjunker 
under 150 g/kg ts. Hur snart man kan/vill skörda 
styrs ju mycket om vilka möjligheter man har att 
blanda.

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Svamptrycket är svagt, tack vare att det varit 
nederbördsfattigt och kallt. Vi har sett lite sköld-

fläcksjuka i råg och rågvete och vi följer utveck-
lingen. Eventuellt kan det vara aktuellt med 
axgångsbehandling. 

När det gäller insekter så har de haft det svårt i 
kylan och man har inte sett några rapsbaggar i 
höstrapsen. Dock har det varit enstaka stora an-
grepp av harkrankslarver, som ätit hela fält med 
vårsäd. Detta är ett problem som förekommer på 
lättare jordar i trakten runt Trollhättan.

Även om det varit torrt, kommer det rikligt med 
ogräs i vårsäden och det är dags att bekämpa. I 
höstsäden är ogrästrycket däremot lågt, tack vare 
den besvärliga höstens skorpbildning, som gjorde 
att varken höstsäd eller ogräs trivdes. Av samma 
orsak är det även förhållandevis rent från ogräs 
även i den ekologiskt odlade höstsäden. 

Ogräsharvning i ekoodling har gett ett bra resultat, 
med tydliga skillnader mellan harvat och inte harvat. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
Vi har sett lite lila toppar i spannmålen och inte 
så mycket av direkta frostskador. Lantbrukarna 
häromkring har inte lidit någon direkt skada av 
frosten, men förstås av kylan mer allmänt.

Kungälv. Foto: Martin Niklasson Brålanda. Foto: Martin Niklasson



Ola Hallin Försök
ola.hallin@hushallningssallskapet.se
070-170 92 25

LÄNGHEM

Hushållningssällskapet
Sjuhärad

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Även om vallarna blev lite frostnupna, ser försöken 
bra ut och de tidigaste sorterna bör vara i begyn-
nande axgång i slutet av veckan. Mängdtillväxten 
är god och vi ser fina effekter av kvävegödslingen 
tack vare att det kom lite nederbörd. Men på 
grund av det kalla vädret är utvecklingen senare 
än 2018 och 2019. Vid förra veckans provklipp-
ning var energivärdet på 12 MJ/kg ts och för 
klippningen i måndags var det mellan 11,4–12 
MJ/kg ts. Nu väntar vi på att de sista bladen på 
timotej och ängssvingel ska växa ut helt, då är det 
dags att skörda. 

När det gäller nyheter i försöken har man lagt 
upp ett såtidsförsök, som finns på tre platser i 
landet. Förutom Länghem, Västergötland, finns 
de i Närke och Skåne. Försöket går ut på att se 
möjligheter för senare sådd av klöver och lusern. 
Detta för att utforska om man kan så klöver och 
lusern tillsammans med höstsäden.  Man testar 
tre olika tidpunkter; augusti, september och 
oktober. Tidigare försök visar på bra etablering 
för dessa grödor under juli. Preliminärt visar 
resultaten på att i Skåne har vi plantor kvar i alla 
såtidpunkter men för Närke och Västergötland 
finns bara bra bestånd för såtidpunkten augusti. 

Ett annat intressant försök som görs i Sjuhärad 
och på tre platser till, är ett försök med att testa 
olika ympkulturer i lusern. Det är ofta svårt att 
etablera lusern i området, den nödvändiga bakte-
riekulturen kommer inte igång. Nu försöker man 
finna ympkulturer som trivs i kallare jordar. Man 
började med försöket 2019 och man kommer att 
göra liknande försök i år. 

Det görs även en hel del sortprövningar. Totalt 
testas 70 till 80 sorter av olika gräs, vitklöver, 

rödklöver och lusern. Skörden av sortförsöken 
påbörjas om ungefär en vecka. 

Vallskörden i det praktiska jordbruket börjar så 
smått denna vecka och i nästa vecka är förmod-
ligen den stora massan igång. 

- Det ska bli spännande att se hur analysvärdena 
blir. Period med varmare temperaturer bör ge 
mer växtkraft. Vi ser en stor skillnad mellan de 
ekologiskt odlade vallarna och de konventionella, 
till de konventionellas fördel. I de ogödslade 
vallarna är tillväxten låg och med låg skörd, säger 
Ola Hallin. 

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Det är ett lågt sjukdomstryck i spannmålen. I 
området odlas mest rågvete, vårkorn och havre, 
och det är dessa grödor man följer. Det vårsådda 
är just nu i bestockningsstadium och rågvetet i 
DC 37. I rågvetet har vi sett lite mjöldagg i botten, 
men för övrigt ser grödorna friska ut. 

Det kommer en del ogräs och en del är bekämpat, 
dock ej grödor med insådd, där måste man vänta 
ännu en vecka för att inte skada insådden. 

Man har inte sett fritflugeangrepp, tack vare kylan, 
men blir det varmare är det risk för angrepp på 
sent sådd havre. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
Påverkan av frost och kyla i området ger senare 
utveckling i grödorna. Man har sett lite frostnupna 
blad på vallarna och klövern växer långsammare. 



Therese Tarler Växtodling
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Hushållningssällskapet
Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
De första började slå i torsdags och fredags, 
så vallskörden har precis kommit igång. Två 
lantbrukare som slog då, räknar med en skörd 
på 60 till 70 procent av normalskörd.  En del 
av vallodlarna väntar med skörden för att få en 
högre kvantitet nu när värmen är på väg. Progno-
sen visar bra energiinnehåll och ett förhållandevis 
lågt proteininnehåll, där det sistnämnda kan bero 
på att det varit svårt för grödan att ta upp kvävet i 
det kalla och torra klimatet. 

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Svamptrycket är totalt sett lågt. Man har sett lite 
mjöldagg på lätta jordar, för övrigt är det rena 
och friska grödor i området. 

Även insektstrycket är lågt, förmodligen beroende 
på det kalla vädret. När det gäller ogräs så har de 
höstsådda grödorna goda effekter från höstbe-
handlingarna. Det kan vara aktuellt att ogräsbe-
kämpa majs och vårspannmål nu. I majsen har 
ogräset fått ett försprång, då det tog lång tid för 
grödan att komma upp. Man har sett goda effek-
ter på de ogräsbekämpningar som gjorts, delvis 
beroende på att vaxskiktet på grund av kylan 
inte varit så tjockt som det är när det är varmare 
väder. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
Det har blivit en del frostskador på höstkornet, 
som gick i ax samtidigt med frostnätterna. Det 
har gjort att halva axen på sina ställen bränts 
bort. 

Svamptrycket är totalt sett lågt. Man har sett lite 
mjöldagg på lätta jordar, för övrigt är det rena och 

friska grödor i området. 
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Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Vallen ser bra ut och man började skörda förra 
veckan och det är många som är i gång nu. 
Analysmässigt ser energi och protein bra ut. 
Fiberhalten är låg, men det är ännu tidigt på sä-
songen. Skördemängden är helt beroende av om 
man vattnat vallarna eller inte.  De som vattnat 
sina vallar har fått en god effekt av det. 

Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Det är svårt att hitta svampsjukdomar i höstvetet, 
men vi fick 25 till 30 mm regn i förra veckan och 
regnet ökar sannolikt svamptrycket. 

Rapsen är i avslutande blomning och vi ser näs-
tan inga rapsbaggar, och väldigt få insekter totalt 
sett. Tack vare regnet som kom i blomningen ser 
det ut att bli en god skörd. 

Potatisen börjar komma upp och man är igång 
med ogräsbekämpningen. 

Även majsen är på väg upp och man är igång 
med ogräsbekämpningen. Ett stort problem är 
gräsogräset hönshirs. Man bekämpar även mot 
fritfluga. 

Vi har börjat lägga upp behandlingsstrategier för 
potatis och majs. 

I vårspannmålen är det aktuellt med ogräsbe-
kämpning. 

- När det gäller den nya skadegöraren i vårvete, 
kornflugan, har man inte sett angrepp än, men 
man har hittat ett fåtal kornflugor i klisterfällor 
och inflygningen är på gång. Man räknar med att 
en första behandling krävs i början av juni och 
eventuellt krävs en uppföljande behandling. Vår-
vetet är på väg upp nu, säger Louise Zetterholm. 

I sockerbetorna har man kört ogräsbekämpning, 
med goda effekter även om det varit torrt och 
kallt. Betorna ser bra ut även om det varit torrt 
och kallt. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
I en del låglänta områden har höstrapsen tagit 
stor skada av frosten, där huvudskottet dött, och 
man ser även en del intorkade skidor. 

Potatisen kan ha tagit skada av det kalla vädret, 
även om den inte kommit upp, eftersom grodd-
bränna gynnas av det kalla vädret. 

I spannmålen har man sett lite frostskador, men 
det är förmodligen inget som påverkar skörde-
mängden. 

När det gäller den nya skadegöraren i vårvete, 
kornflugan, har man inte sett angrepp än, men man 

har hittat ett fåtal kornflugor i klisterfällor och 
inflygningen är på gång.
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Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
Trots regnet i helgen är det fortfarande ett lågt 
svamptryck. I höstvetet kan man eventuellt se 
att Septorian ökar lite och man ser DTR där det 
är vete efter vete. Generellt sett är det ett lågt 
svamptryck. Flaggbladet är fullt ute och man ska 
inte vänta för länge med eventuella behandlingar. 
Gulrosten har ökat något men det är inget alar-
merande. 

Insekterna missgynnas av att det varit så kallt i 
maj och man har sett väldigt få insekter i rapsen. 
I sockerbetorna är det fokus på insekter då det 
är första året utan betning med imidakloprid. I 
spannmålen väntar man på lössen, men bekämp-
ningströsklarna är ännu inte uppnådda, men nu 
när det är varmt kan det gå väldigt snabbt. 

Ogräset trivs och man närmar sig slutet av ogräs-

bekämpningen i vårsäden och i betorna håller 
man koll på nyuppkomna ogräs. I höstvetet kan 
man se renkavle och losta som ett resultat av då-
liga behandlingar. Har man fläckar med renkavle 
är putsning som gäller. 

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
När det gäller frostskador i korn, kan man se en 
koppling till manganbrist. Kornet har sett elän-
digt ut några dagar men det har rättat till sig och 
vuxit om, dock försenas skörden något. 

Vi har sett lite frostskador på majs och åkerböna. 

I rapsen har man sett aborterade skidor, men 
man diskuterar om det beror på frosten eller om 
det beror på kvävebrist som uppstått på grund av 
att det varit så torrt. Det finns dock gott hopp om 
grödan, som kan kompensera med större och fler 
frön i de kvarvarande skidorna. 

BORGEBY

Insekterna missgynnas av att det varit så kallt i maj 
och man har sett väldigt få insekter i rapsen. 
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Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som 
sticker ut inom växtskydd?
I området har man fått från 10 mm regn och det 
har gett ett ökat svamptryck i framförallt höstve-
tet som nu är i DC 39–43, hela flaggbladet fram-
me. Regnet har gjort att man justerat doserna. 
Det finns gulrost i vissa sorter och man ser vetets 
bladfläcksjuka, DTR, där man har vete efter vete. 
En del DTR är redan behandlad. Trycket av svart-
pricksjuka har ökat och sjukdomen finns längst 
ner på plantorna. 

I kornet har vi sett lite kornrost och lite kornets 
bladfläcksjuka. När det gäller ogräs kör man för 
fullt i vårsäden nu. 

I vårvetet är kornflugan på väg, antalet daggra-
der är uppe och man har sett insekten i 14 av 15 
kontrollerade fält. Lämpligtvis bekämpar man 
kornflugan tillsammans med ogräset. 

I sockerbetorna har det varit en del insektsska-
dor, men dessa växer betorna ifrån nu. Det största 
problemet just nu i betorna är att det kan finnas 

stora ogräs kvar och att man därför bör köra en 
sista ogräsbekämpning. Ett betfält i området blev 
så illa åtgånget av lilla betbaggen och tusenfoting-
ar att man fick köra upp det. 

I rapsen är det lågt insektstryck och i vårkornet 
har man inte sett bladlöss än.

Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
En del korn i låglänta områden har skadats av 
frosten, men inte mer illa än att tillväxtpunkten 
är kvar så att kornet kan komma igen. I rapsen 
har man sett en del skidor som inte sätter frö på 
grund av kylan. Majsen har drabbats av frosten 
och fått svedda blad, men precis som med kornet 
är tillväxtpunkten kvar, så plantan kommer igen, 
även skörden blir lite senare. Dock har en del 
majs såtts om. Sockerbetorna klarade den sista 
frosten bra, men om man kört ogräsbekämpning i 
samband med frosten har det uppstått skador på 
betorna. I råg och höstkorn var axen framme vid 
senaste frosten och man har sett en del abortera-
de kärnor. När det gäller frostskador i området 
totalt sett, så varierar mängden skador väldigt. 

Ett betfält i området blev så illa åtgånget 
av lilla betbaggen och tusenfotingar att man 

fick köra upp det. 
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Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser? 
Utvecklingen av vallarna i området har inte gått 
så fort som man först trodde. Hos ängssvingel 
och rörsvingel har axen börjat titta fram och hos 
hundäxingen är de helt framme. 

- Vi har gjort provklippningar i Svalöv och Önnes-
tad och har sett höga energivärden. När det gäller 
skördeprognos ser vi stora variationer, i gynn-
samma områden ser det bra ut, medan andra om-
råden kan vara lite torkstressade. Jag tror att det 
blir en normal skörd, regnen de senaste helgerna, 
10–20 mm, har gjort gott, säger Mats Håkansson. 

Några enstaka lantbrukare i området har slått 
sina vallar, cirka två procent just nu, och det är 
främst de som använder sitt grovfoder till mjölk-
kor och växande köttdjur som redan skördat. 
Mats har en kund som slog förra veckan, denna 
var nöjd med skördemängden även om det var 
tidigt. 

Det är problem med fågelskador i majsen, framfö-
rallt hos dem som sådde tidigt, runt 20 till 25 
april. Detta är ett nytt problem för året, eftersom 
det är första säsongen utan Mesurolbetat majsut-
säde. 

Vi har gjort provklippningar i Svalöv och Önnestad 
och har sett höga energivärden. 
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Hur har kylan och eventuell frost påverkat 
färskpotatis, jordgubbar, eller andra 
grönsaker och bär?
De största skadorna finns i jordgubbarna och vi 
ser tre olika typer av skador; svarta blommor, 
små gröna intorkade kart samt större missbildade 
kart. Även jordgubbar under fiberduk har skador. 
De som hade möjlighet att frostskyddsbevattna 
under de kalla nätterna har betydligt färre skador.

- I fler odlingar än vanligt har vi halmat gångarna 
tidigare än normalt eftersom vi inte längre kan 
spruta bort ogräset mellan raderna. Detta efter-
som ogräsmedlet Reglone har förbjudits utan att 
det finns bra alternativ att ta till. Dessa fält har 
nu drabbats hårt av frosten då halmen leder till 
väsentligt kallare nattemperaturer, säger Thilda 
Håkansson. 

Omfattningen på frostskadorna varierar i länet, 
generellt ser det ut som odlarna i västra Skåne 
klarat sig bättre. 

- Vi har odlare som har upp till 75 procentiga 
skador i sina jordgubbsodlingar, medan andra 
inte alls har skador. Vi brukar säga att det är en 
månad mellan blomning och skörd och eftersom 
frosten kom ungefär en månad före midsommar 
innebär det stora förluster för odlarna. De har 
helt enkelt färre bär att sälja när priset är som 
högst, säger Thilda Håkansson. 

Grönsaksodlingen har generellt klarat sig bra, 
några sallatsodlingar har drabbats av lite frost-
brända blad.

Färskpotatisens blad frös ner, vilket resulterar i 
att plantan sätter färre och senare knölar, även 
om de växer om igen och nya blad växer fram. 

Frostskadad potatis.
Foto: Anna-Mia Björkholm
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