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Senare delen av höstsådden 2011 präglades av ostadigt väder med sen sådd i många fall. Det blev en
relativt varm höst med bra tillväxt. En kall period i
februari bidrog till frostskador i vissa höstvetesorter och i områden som inte var snötäckta. Hela
växtodlingssäsongen präglades av riklig nederbörd
med många regndagar. Det var under normaltemperatur i vissa perioder. Inledningen av skördeperioden var relativt gynnsam men utbyttes av ostadigt väder som höll i sig hela hösten. Skördenivån
är i regel hög för alla höstgrödor och tidigt sådda
vårgrödor medan områden med sen sådd och
mycket nederbörd efter sådden fick svaga skördar.
Det var gynnsamt när höstrapsen och den tidiga
höstsäden såddes men regnperioder bidrog till sen
sådd av höstvete i många fall. Den varma och
gynnsamma hösten bidrog till att det blev en bra
utveckling på de flesta platser. Det var fortsatt
varmt för årstiden fram till mitten av december
och lite snö förekom i delar av området. En kall
period i början på februari orsakade frostskador i
vissa höstvetesorter i områden där det inte fanns
någon snö. Det blev en del uttunnade bestånd i
vissa höstvetesorter där det inte var snö och även i
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höstraps som var tidigt sådd och blev förvuxen.
Vårsådden startade i mitten på mars i de västra
delarna av Östergötland medan en hel del blev
sent sått under ogynnsamma förhållanden efter
flera avbrott för regn. Juni präglades av svalt och
regnigt väder vilket gjorde att grödorna fick en
långsam utveckling. På många håll upptäcktes
tidiga angrepp av gulrost och även bladlöss i
vårsäden var vanligt förekommande. De två första
vallskördarna blev relativt tidiga med bra kvantitet
men med något låga proteinhalter. Under första
halvan av augusti var det gynnsamt skördeväder
men därefter präglades hela hösten av rikliga regnmängder med många regndagar. Korta perioder
möjliggjorde tröskning under våta och besvärliga
förhållanden med höga vattenhalter och skörden
av vårraps, oljelin och åkerbönor pågick in i slutet
på september och oktober. Skördenivån är i regel
god för de flesta höstsådda grödor liksom för
vårsäd som såddes tidigt och inte drabbades av allt
för mycket regn efter sådden.
Sammanfattningsvis präglades årets växtodlingssäsong av svalt och i perioder solfattigt väder
som avslutades med alldeles för många regndagar.
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