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Växtodlingsåret i Västsverige (Försök i Väst) 2006
Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet, Skara

Växtodlingsåret 2005-2006 inleddes med en
del regn i början av augusti. Höstrapssådden blev därför lite försenad. Från mitten
av augusti ﬁck vi en torr period som varade
september ut. På plöjda lerjordar blev därför
både höstraps och höstsäd lite tröga i starten.
Lagom med regn från början av oktober och
värme under oktober till mitten av november
gav i allmänhet ”lagom” bra bestånd.
Vi ﬁck ett varaktigt snötäcke från mitten
av januari till slutet av mars. Innan snön ﬁck
vi lite tjäle. Snömögelproblemen blev därför
inte allmänna men det fanns frodiga höstsädesfält på lättare jordar och en del ekologisk
höstsäd som drabbades ganska kraftigt med
en del omsådd som resultat. Höstrapsen ﬁck
en mycket bra övervintring med snön som ett
gott skydd mot kyla.
På grund av det långvariga snötäcket och
regn under april blev vårbruket försenat och
gjordes i allmänhet inte förrän sista veckan
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i april och andra veckan i maj. Gödsling av
höstsäd gick att göra från mitten av april.
Slutet av maj blev regnigt men från början av
juni hade vi en lång torr period fram till midsommar. Första vallskörden blev därför problemfri.
Veckan efter midsommar ﬁck vi en del
regn men varierande mängd i området från
i stort sett torrt i öster till ca 40 mm i väster.
I kombination med hög värme och torka
under juli ﬁck vi därför en del torkskador på
framförallt lättare jordar och i östra delen.
Värmen i sig gav också en brådmognad vilket
framförallt drabbade vårsäden som ju också
var sent sådd. Även vallens andraskörd blev
svag på många ställen. Den torra sommaren
gav i allmänhet ganska små problem med
svampsjukdomar i stråsäden.
Efter några dagars regn i början av augusti
ﬁck vi sedan en period med mycket goda
skördeförutsättningar från 6:e till 10.e augusti.
Höstraps, och en del av höstsäden hann bli

Växtodlingsåret 2006
skördad och då med mycket god kvalitet. Därefter kom en lång och mycket regnrik period
som förstörde kvaliteten på resterande höstsäd
och mycket av vårsäden. Skörderesultatet blev

därför mycket varierande från goda höstsädes
och höstrapsskördar med god kvalitet om man
hann med att skörda till svag kvalitet och låga
skördar på vissa ställen.

Växtodlingsåret inom SVEA försöken 2006
Lars Danielsson, HS Konsult AB

Växtodlingsåret 2005-2006 var ju precis som
alla andra år lite speciellt. Förhållandena för
höstsådd var bra och grödorna etablerade sig
mycket väl. Vi hade i stora delar av området
en vinter som innebar ett bestående snötäcke,
vilket var länge sedan. Detta ﬁck till följd att
vårbruket inte kom igång så tidigt som det
har gjort under ett antal år. Vi ﬁck dessutom
på ﬂera håll stora utvintringskador på höstsådda grödor.
Våren var relativt normal vad gäller
temperatur och nederbörd, så någon snabb
utveckling av grödorna var det inte frågan om
utan det var tämligen normalt. De gödslingsoch behandlingsinsatser i försöken som
utfördes under perioden fungerade bra.
Vårsådden utfördes vid normal tid, slutet
av april-mitten av maj, då vi hade varma,
torra förhållanden. Efter det ﬁck vi en ostadig period som ju gynnade det som var sått,
men ställde till problem i områden där det
inte gått att så. Mängden nederbörd varierade stort inom området, tämligen normalt
i de norra och östra delarna, medan det i
de centrala och sydligare delarna var över
den dubbla normala nederbördsmängden.
Den typen av väder, ostadigt och väldigt
varierande, ställer till problem för försökpatrullerna. Det blir väldigt svårt att veta
var det går att utföra de olika momenten
och att bedöma om regnet kommer att hålla
sig borta tillräckligt länge för att kunna
göra den kemiska behandling som utvecklingsstadiet säger att vi skall göra. Under

perioden 10 juni fram till månadsskiftet
gjorde väderförhållanden att svampangrepp
i spannmålsgrödorna såg ut att kunna bli
påtagliga.
Den månad som kanske var mest avvikande mot ”normalåret” var nog juli. Området
i stort hade betydligt mindre nederbörd än
vanligt och samtidigt ca 3 grader varmare
som snittemperatur än jämförelseperioden.
Detta snabbade ju givetvis på mognadsprocessen för alla grödor och det är väl också
troligt att vi gick miste om en del potential
i skörd som vi gett underlag för i form av
gödslingar och behandlingar.
I början av augusti påbörjades skördearbetet under mycket goda förhållanden.
Denna period pågick fram till mitten av
månaden då det ostadiga vädret satte in. Vårt
område var ju i jämförelse med de sydligaste
länen inte alls drabbat i samma omfattning av
detta. Så för området som helhet så har vi i
försöken bärgat förhållandevis goda skördar
både vad gäller kvantitet och kvalitet. De
vårsådda försöken visar överlag en betydligt
större variation än de höstsådda. Effekten av
de olika insatserna som är gjorda i försöken
blev väl inte heller så stora som vi hade anledning att tro i slutet på juni.
Höstsådden 2006 har fått goda förutsättningar att utvecklas. På många håll kanske
för goda tillväxtförhållanden. Både höstspannmålen och kanske främst höstoljeväxterna ser ut att vara för frodiga. Vi får avvakta
vintern, så har vi facit nästa år.
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