Växtodlingsåret 2003
som inte hade kommit upp ordentligt förrän
i december-januari. Regn föll i ganska stora
mängder från slutet av april och i maj. En
del omsådd gjordes på grund av skorpbildning
på sådder gjorda ca 15-20 april.
I allmänhet var det lätt att få snabb
kväveeffekt av gödslingar på grund av många
regndagar. Den goda strukturen medförde
att det inte blev några större kväveförluster
på grund av vattenmättnad i höstsäd. I vårsäd
däremot där vårbruket packar åt matjorden
fick vi en del tydliga kväveförluster ”vattenskador” på lerjordar. Framförallt gällde det
där kvävet körts ut i samband med sådd eller
på de tidigaste bestånden där man gödslat
efter uppkomst men före regnen i slutet på
april.
Vallensilage kunde skördas under goda
förhållanden andra veckan i juni då vi hade
några fina dagar.

Juni och första halvan av juli var i övrigt
fortsatt regniga men temperaturen blev över
den normala. Detta ledde till en snabb
utveckling av svampar i grödorna. Bladmögel
i potatis uppmärksammades i många fält. De
konventionella fälten kunde klaras med
omsorgsfull bekämpning medan de
ekologiska odlingarna ofta vissnade ner alltför
tidigt.
Från början av juli fick vi mycket varmt
väder som varade över augusti. Mognaden
gick därför mycket snabbt vilket gav
småkärniga grödor och relativt svag skörd.
Det sent uppkomna vetet drabbades värst då
det var sent utvecklat. Vete hade därför oftast
låg rymdvikt, låg tusenkornvikt men mycket
hög proteinhalt. Tidigt sådd vårsäd gav hygglig
avkastning, liksom råg. Vallskörden blev totalt
sett bra eftersom vi hade hög nederbörd under
vår och försommar och därefter varmt.

Växtodlingsåret inom SVEA försöken 2003
Lars Danielsson, Hushållningssällskapet, Stockholm- Uppsala, Sörmland

Hösten 2002 bjöd på väldigt besvärliga förhållanden. En väldigt torr sommar och höst gjorde att förutsättningarna för höstsådd blev besvärliga,
höstoljeväxterna grodde nästan ingenstans. Höstsäden var på många håll
knappt synlig när snön kom i början på
December. Efter vintern syntes det
bara spår av höstsådden. Vårsådden
skedde i normal tid med ca en veckas
avbrott, på grund av regn, i månadsskiftet april-maj.

Vädret
Temperaturer och nederbörd kan studeras
närmare i det kapitlet. En nederbördsperiod

i mitten på juni följdes av en varm juli, och en
mycket varm augusti.

Grödorna
Den höstsådda spannmålen klarade sig med
tanke på hur de såg ut på hösten, relativt bra.
Den hade dock svårt att komma igång på
våren sannolikt som en kombination av svagt
utvecklade rotsystem och torra förhållanden.
Tillgången på kväve i marken var hög,
sannolikt som en följd av den nederbördsfattiga hösten. I slutet på maj och början av
juni såg det dock förvånandsvärt bra ut, och
svampangreppen var tämligen måttliga,
varför förhoppningar om en god skörd fanns.
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Växtodlingsåret 2003
Vårsådden kom igång i vanlig tid i mitten
på april. Ett avbrott för regn i slutet av
månaden gjorde att det blev en veckas
uppehåll. De som hade hunnit så blev på vissa
håll tvungna att harva bort skorpa. För många
andra blev etableringen väldigt bra. Inga stora
allmänna problem med svamp eller insekter
fanns heller.

Skörd
Det som såg ut att kunna bli en sen skörd
ändrades snabbt genom en torr och varm
period i slutet av juli och början av augusti.
Det var kanske framförallt varma nätter som
gjorde att grödorna mognade väldigt snabbt
med låga tusenkornvikter som följd.
Det som såg ut att kunna bli en sen skörd
ändrades snabbt genom en torr och varm
period i slutet av juli och början av augusti.
Det var kanske framförallt varma nätter som

gjorde att grödorna mognade väldigt snabbt
med låga tusenkorn vikter som följd.
Skörde utbytet framförallt på höstsäden
blev sämre än vad det fanns förhoppningar
om i juni men kanske bättre än man kunde
tro i april. Vårsäden avkastade relativt bra,
havren hade dock på många håll dålig kvalitet
med både gråfärgning och låga volymvikter.
Oljeväxterna gav ett blandat skördeutfall,
vissa mycket bra och andra direkt dåliga.
Ärterna klarade sig bra med bra skördenivåer.

Höstsådd
Hösten bjöd på riktigt bra förutsättningar för
sådd. Det blev stora arealer sådda och
bestånden ser bra ut. Oljeväxterna hade på
sina håll svårt att etablera sig, men kom så
småningom igång och ser riktigt bra ut. Vi
får hoppas på en gynnsam vinter och bättre
skördeutfall nästa år.

Växtodlingsåret inom Östra SverigeFörsöken 2003
Lennart Johansson, Hushållningssällskapet, Östergötland

Skördenivån för flertalet grödor blev lägre
än förväntat. Det finns som vanligt
variationer beroende på förfrukt, jordart och
i olika delar av området.
Höstråg och havre visar en mer normal
skördenivå medan höstvete, rågvete, korn
och ärter uppvisar lägre skörd än medeltalet.
Det finns ett antal faktorer som kan ha
påverkat skörderesultatet. En mycket torr
höst medförde dåliga groningsbetingelser för
höstvetet vilket gav en svag utveckling på
hösten och sen tillväxt på våren.
Mycket nederbörd med många regndagar
under juni och juli medförde starka angrepp
av skadesvampar av olika slag. Dessutom
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var det problem med omväxning av ogräs i
glesa grödor och framförallt i korta sorter.
Det hela avslutades med en mycket varm
och torr period i mitten på juli och början av
augusti vilket medförde brådmognad med
dålig kärnfyllnad som följd. Generellt sett är
det låga rymdvikter och tusenkornvikter.

Väder och odlingsförhållanden
Om vi skall repetera vädret från hösten i fjol
var det mycket torrt, hårt och kokigt vid
höstrapssådden med i många fall omsådd med
höstvete. Den torra väderleken höll i sig hela
hösten vilket medförde problem även vid
höstvetesådden. I början av oktober blev det

