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Bakgrund 
Projektet ”Försök med konventionella och ekologiska odlingsformer” startade 1987. I 

fältförsöksserien som benämns L4-3410, försök med olika odlingsformer, studeras två 

konventionella och tre ekologiska odlingssystem.  

 

1987-1998 genomfördes två växtföljdsomlopp. Under denna period strävade projektet främst 

efter att ta fram underlag för jämförelser mellan typsystem för ekologiska och konventionella 

odlingsformer. Stallgödselgivorna var lika stora i de tre kreatursväxtföljderna under första 

växtföljdsomloppet. Efter första omloppet (fr o m 1995) anpassades de till de olika 

försöksplatsernas och odlingssystemens grovfoderskördar så att platser / eller system med hög 

grovfoderskörd fick större stallgödseltillförsel än de där grovfoderskörden, mätt som ett 

flerårsmedeltal, varit lägre. Handelsgödselgivorna i de konventionella systemen anpassades 

efter länsstyrelsens gödslingsrekommendationer och, i led B, med hänsyn tagen till växtnäring 

i stallgödseln. Till det ekologiska kreaturslösa systemet tillfördes ingen växtnäring utöver 

kvävefixering och atmosfäriskt nedfall under de två första växtföljdsomloppen, d v s fr o m 

1987 t o m 1998.De konventionella leden bekämpades mot svampar och insekter enligt 

konventionella metoder. Det innebar att bekämpningsinsatser gällande sådana skadegörare där 

bekämpningströsklar fanns, i huvudsak gjordes efter dessa. Ogräsbekämpningarna anpassades 

till vad som var brukligt i respektive odlingsområde. Inga konventionella kemiska preparat 

användes i de ekologiska leden. I led C tillfördes dock biodynamiska preparat. 

Ogräsregleringen i de ekologiska leden sköttes på mekanisk väg. 

 

1999-2005 arbetade projektet vidare med att utveckla de olika odlingssystemen med sikte på 

långsiktig hållbarhet och ökad miljöhänsyn. Projektet bytte namn till ”Försök med 

miljömedvetna och hållbara odlingsformer”. Växtföljderna justerades för att förbättra 

kväveeffektiviteten och minska risken för kväveläckage. Stallgödselgivornas storlek 

baserades, liksom i omlopp 2, på beräknad möjlig djurhållning i respektive odlingssystem. I 

det ekologiska odlingssystemet utan djur (E) tillfördes fruktsaft och aska från 

spannmålsavrens (SL-aska) till potatisen. 

 

De första tre växtföljdsomloppen utfördes försöken på tre platser: Önnestad, Bollerup och 

Östra Ljungby. Minskade resurser gjorde att försöket fr o m 2006 inte kunde fortsätta i Östra 

Ljungby utan antalet försöksplatser reducerades till två. Den mullhaltiga mojorden och 

möjligheten till bevattning i Önnestad ger goda förutsättningar för grönsaksodling på denna 

försöksplats. I det fjärde växtföljdsomlopp 2006-2012 inriktades därför två av de ekologiska 

och en av de konventionella växtföljderna i Önnestad mot frilandsgrönsaker. I en av de två 

ekologiska frilandsväxtföljderna infördes därtill biogasvall, vilket gav möjlighet till gödsling 

med rötrester från biogasproduktion. I den andra ekologiska grönsaksväxtföljden baserades 

växtnäringsförsörjningen på inköp av specialgödselmedel och förfruktseffekt av rödklöver till 

frö. I de övriga två växtföljderna (en konventionell och en ekologisk) behölls växtföljderna 

med jordbruksgrödor från växtföljdsomlopp tre (1999-2005).  

 

Försöket i Bollerup fortsatte med fokus på jordbruksgrödor men med större inslag av 

energiproduktion i ett par av växtföljderna. Föreliggande rapport berör fortsättningsvis enbart 

Önnestadförsöket. 
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Syfte, mål och fokusfrågor 
Syftet med växtföljdsomlopp tre var att på olika jordtyper studera miljövänliga och uthålliga 

ekologiska och konventionella odlingssystem som skulle representera de mest miljömedvetna 

lantbrukarna inom respektive system.  

 

Under omlopp fyra har fokus i Önnestadförsöket varit att identifiera styrkor och svagheter i de 

nyinförda grönsaksväxtföljderna.  

 

Studierna inom projektet fokuserar på växtnäringshushållning, energi, ekonomi, 

markbördighet och ogräsdynamik. Målsättningen är att den kunskap som projektet skapar ska 

bidrar till utveckling av verklighetens odlingssystem, inte minst i arbetsintensiv 

grönsaksodling 

 

Analysprogram, insamling av data om växtskadegörare och ogräsförekomst, noggrann 

dokumentation av utförda åtgärder samt arkivering av lagringsbara skördeprodukter och 

jordprover gör också att försöken skall kunna belysa breda frågeställningar som från början 

inte prioriterats.  

Projektplan 
Hela växtföljden finns representerad varje år i alla fem odlingsinriktningarna (Tabell 1 och 

Tabell 2). Totalt omfattar alltså försöken 30 rutor per plats. Varje ruta har ett omfattande och 

fullständigt specificerat skötselprogram som är anpassat till odlingssystemet och 

försöksplatsen. 

 

Vid övergången mellan växtföljdsomlopp 3 och 4 gjordes flera stora förändringar i 

växtföljderna.  

 Morot och lök infördes i de tre kreaturslösa växtföljderna A, C och E. I A såddes 

löken i fält medan löken i C och E planterades (s.k. plugglök), Löken i A såddes 

avsevärt tidigare än plantlöken planterades.  

 Ettårig Rödklöverfröodling med insådd i råg infördes i växtföljd A och E 

För att få rätt förfrukt till varje gröda användes därför år 2006 som ett mellanår. Då 

odlades de grödor som skulle vara med i fjärde växtföljdsomloppet men resultaten för 

detta år räknas inte in i fjärde växtföljdsomloppet som istället omfattar åren 2007-2012. 

 

Inom växtföljdsomlopp 4 har några förändringar genomförts i växtföljden från och med år 

2010 (Tabell 2): 

 Eftersom den ekologiska sockerbetsodlingen i Sverige har upphört byttes 

sockerbetorna ut mot rödbetor i växtföljd A, B och D 

 Den sådda löken i växtföljd A byttes till plantlök som sedan tidigare ingått i de 

ekologiska växtföljderna C och E. I och med förändringen etablerades löken samtidigt 

i A, C och E. 

 Vårvete i växtföljd B och C byttes till foderkorn respektive havre. 
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Tabell 1. Ursprungliga plan för växtföljdsomlopp 4 (2007-2012) i Önnestadförsöket. Planen 

följdes under åren 2007-2009. 

 
 

Tabell 2. Reviderad plan för växtföljdsomlopp 4 som gäller för åren 2010-2012 

 

Åtgärdsprogram 
Åtgärdsprogrammen anpassas så att varje enskilt system och gröda sköts så långt möjligt 

enligt vad som är praxis. Det innebär t ex:att 

 gödsling och bekämpning i de konventionella systemen varje enskilt år anpassas till ett 

bedömt behov. 

Önnestad Traditionella lantbruksgrödor, grönsaker /rödklöverfrö

Konventionell Konventionell Ekologisk,  KRAV Ekologisk,  KRAV Ekologisk,  KRAV

utan kreatur. 

med grönsaker och 

rödklöverfrö

med kreatur                

trad            

lantbruksgrödor

utan kreatur;

grönsaker, rötrest fr biogas 

vad systemet kan bära

med kreatur                            

trad                        

lantbruksgrödor

utan kreatur m                        

grönsaker och  rklöverfrö  

Fruktsaft fr SSF. Inköpt 

Biofer + Biovinasse

A B C D E

Omlopp 4 Omlopp 4 Omlopp 4 Omlopp 4 Omlopp 4

Morötter Rödbetor Morötter Rödbetor Morötter

Plantlök Havre Korn Havre/ärt ins rg Ettårig gröngödsling 

(Havre/fodervicker)

Potatis  Potatis Plantlök Potatis Plantlök

Råg + klöverinsådd vår Korn foder                                    Havre                                  Korn ins Korn malt

Rödklöverfrö Fodervall l Biogasvall l Fodervall l Råg + klöverinsådd vår

Rödbetor Fodervall ll Biogasvall ll Fodervall ll Rödklöverfrö 
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 i de konventionella systemen mekaniska bekämpningsalternativ tillämpas när de kan 

försvaras ekonomiskt och praktiskt i större tillämpning 

 växtföljderna anpassas så att hänsyn tas till risker för läckage från baljväxtrika 

växtföljder 

 växtföljderna anpassas till respektive försöksplats platsgivna förutsättningar utifrån 

erfarenheter dragna av växtföljdsomlopp 1-3. 

 fånggrödor och mellangrödor används där så är rimligt 

 i de konventionella systemen minimeras användningen av bekämpningsmedel  så långt 

det är ekonomiskt rimligt. 

 en ekonomisk utvärdering sker av de olika odlingssystemen - här kommer 

grönsaksväxtföljderna på Önnestad och växtnäringstillförsel från rötrest, att vara av 

speciellt intresse.  

 

Försöksupplägget är sådant att åtgärdsprogrammen fortlöpande anpassas så att de följer den 

biologiska, tekniska och ekonomiska utvecklingen av de ingående odlingssystemen.  

Vädersituationen under växtodlingssäsongerna  

2007 
En snöfri vinter med små nederbördsmängder i mars april gjorde att vårbruket kunde påbörjas 

relativt tidigt. Lufttemperatur som låg ett par grader över den normala under våren gjorde att 

tillväxten blev snabb och frodig. Möjligheterna till bevattning var helt avgörande för 

utvecklingen hos lök, morötter, sockerbetor och potatis. Under senare delen av juni och hela 

juli föll stora nederbördsmängder. Goda tillväxtbetingelser resulterade i bra skörd av lök i 

såväl konventionell som ekologisk odling och bra skörd av konventionella morötter men låg 

ekologisk morotsskörd. 

 

2008 
Vintern var mild. Ostadigt väder med stora nederbördsmängder i slutet av mars och första 

halvan av april gjorde att ett förväntat tidigt vårbruk fick skjutas upp till senare delen av april. 

Jorden redde sig bra i ytan men var fuktig och packningsbenägen längre ner. Genom 

försökspersonalens påpasslighet kunde dock vårbruket genomföras med gott resultat. 

Försommaren var mycket torr. Tack vare bevattning kunder potatis, sockerbetor, morötter och 

lök räddas. Det var påtagligt mindre ogräs i växtföljderna med långvarig vall. Exempelvis 

krävde de ekologiska sockerbetorna (led D) minimal handrensning. Inget eller lågt 

sjukdomstryck detta år har varit positivt för de ekologiska leden. God tillväxt i potatis 

medförde tidig och hög potatisskörd. För första gången har inga bladmögelangrepp noterats i 

potatis. Den ekologiska potatisens tillväxt fick därför för första gången i projektets historia 

avbrytas med flamning. Tack vare goda tillväxtbetingelser under augusti och september har 

även morötter, lök och sockerbetor gynnats 

 

2009 
Vintern var mild och nederbördsfattig. Vårbruket påbörjades relativt tidigt. Såbäddsberedning 

på jord som redde sig väl resulterade i gynnsam etablering och jämn uppkomst. Efter 

vårbruket och en dryg månad framåt infann sig en torrperiod som bl a medförde tveksamma 

effekter vid ogräsbekämpning i konventionella sockerbetor. Tack var bevattning gavs 

förutsättningar för god tillväxt i potatis, sockerbetor, morot och lök. För första gången slog 
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lökbladmögel till ordentligt i de ekologiska leden. Smittspridningen gick från 0 – 100 % på 

två veckor. Den totala omfattningen av årets svamp- och insektsangrepp torde ha påverkat 

grödorna negativt, främst i de ekologiska odlingsformerna. Tack vare 10 dagars försprång i 

den förgrodda ekologiska potatisen hann inte bladmöglet med. Även i år fick tillväxten 

avbrytas med flamning. Sällan har skördebetingelserna från tröskning till 

sockerbetsupptagning varit så goda som detta år.  

 

2010 
Från slutet av december till början av april var marken mer eller mindre snötäckt. Långsam 

snösmältning försenade vårbruket som påbörjades under senare delen av april, ca två veckor 

senare än normalt. Såbäddsberedning på jord som redde sig väl resulterade i gynnsam 

etablering och jämn uppkomst. Tiden efter vårbruket och en dryg månad framåt 

kännetecknades av låga temperaturer. Ogräset gynnades av väderleken och grödornas 

långsamma uppkomst. Mycket regn begränsade radrensning och handhackning i lök, morötter 

och rödbetor. I slutet av juni och i juli var nederbörden låg och temperaturen uppåt 25˚C. 

Tillgången till bevattning gav förutsättningar för god tillväxt i potatis, sockerbetor, morot och 

lök. Val av en resistent löksort höll lökbladmöglet i schack. Tack vare ca 10 dagars försprång 

i den förgrodda ekologiska potatisen hann inte bladmöglet med. Nedvissningen påskyndades 

dock av omfattande gråmögelangrepp. Totalt sett torde omfattningen av årets svamp- och 

insektsangrepp vara av underordnad betydelse i främst de ekologiska odlingsformerna. Under 

sensommaren och hösten blev vädret ostadigt. Skörden av potatis, lök rödbetor, morötter och 

sockerbetor kunde dock ske utan problem. Överlag var grödornas kvalitet god. 

Redskapsbäraren Mac Trac som använts främst för radrensning och radmyllning sparar 

mycket handarbete i de ekologiska lök-, rödbets- och morotsparcellerna 

Morötter 

Avkastning och kvalité 
I de tre kreaturslösa odlingssystemen, A, C och E, odlas morötter. I diagram 1 visas 

avkastningen hos morötter i dessa tre odlingsinriktningar. Den nedre delen av stapeln visar 

den försäljningsbara delen av skörden och därovanpå ligger de fraktioner som av olika 

anledningar sorterats bort. I diagram 2 visas hur stor andel av skörden som de olika 

fraktionerna utgör. I diagram 2 visas de bortsorterade fraktionerna i botten av stapeln för att 

det skall vara lättare att se hur stor andel det utgör. 

 

Det blev en mycket låg skörd i de ekologiska leden 2007 Av bilderna nedan ser man att 

beståndet och utvecklingen var betydligt sämre i led C och E än i led A. Sjukdomstrycket var 

lågt 2008 och det blev hög avkastning av godkända morötter i alla tre odlingsinriktningarna. 

2009 var däremot skadegörartrycket högt och många morötter hade insektsskador. Andelen 

skadade morötter blev mycket hög i båda de ekologiska odlingsinriktningarna 

 



8 
 

 
förfrukt Sockerbetor Vall biogas år 2 Rödklöverfrövall 

Diagram 1. Avkastning i ton/ha av godkända och skadade morötter 

 

 

    
2007 led A    2007 led C 

 
2007 led E 
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förfrukt Sockerbetor Vall biogas år 2 Rödklöverfrövall 

Diagram 2. Andel bortsorterade och godkända morötter i procent av totalskörden. 

 

 

Växtnäringstillförsel 
Led A har fått NPK 8-5-19 och kalimagnesia före sådd och kompletteringsgödsling med Axan 

27-4 i juni och juli. De ekologiska leden har mycket goda förfrukter. Led C har tvåårig 

baljväxtrik biogasvall som förfrukt till morötterna och led E har ettårig rödklöverfrövall. Led 

C har fått rötrest alla åren. Tanken var ursprungligen att det skulle vara rötrest som kom från 

en rötad vall. De flesta åren blev det dock inte så. Från och med 2009 har också kalimagnesia 

tillförts. 2007 och 2008 fick led E tillförsel av fruktsaft 20 ton/ha före plöjning samt ett 

tillskott på 300 kg Biofer 4-1-20 respektive 400 kg Biofer 3-1-15 före sådd. De senaste åren 

har istället fruktsafttillförseln höjts till 35 ton/ha och tillförseln av Biofer har slopats.  
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Tabell 3. Tillförd växtnäring (kg/ha) till morötter i de olika leden uppdelat på organisk gödsel 

och handelsgödsel 

Led/År 

Total N 
handels- 
gödsel  

Total N 
organisk 
gödsel  

NH4-N 
organisk 
gödsel  

P 
handels- 
gödsel  

P 
organisk 
gödsel  

 K 
handels- 
gödsel  

K 
organisk 
gödsel  

A 2007 88 0 0 30 0 313 0 

A 2008 75 0 0 30 0 313 0 

A 2009 67 0 0 25 0 307 0 

A 2010 48 0 0 30 0 388 0 

C 2007 0 89 57 0 15 0 92 

C 2008 0 73 39 0 11 0 86 

C 2009 0 97 70 0 12 199 22 

C 2010 0 104 74 0 10 199 26 

E 2007 12 66 16 3 7 60 74 

E 2008 12 116 20 4 9 60 84 

E 2009 0 112 28 0 12 0 178 

E 2010 0 60 14 0 10 0 108 

 

 

Tabell 4. Tillförd växtnäring (kg/ha) till morötter i de olika leden; summering av total 

tillförsel av N, P och K  

Led/År 
Total-N P    K 

A 2007 88 30 313 

A 2008 75 30 313 

A 2009 67 25 307 

A 2010 48 30 388 

C 2007 89 15 92 

C 2008 73 11 86 

C 2009 97 12 221 

C 2010 104 10 225 

E 2007 78 10 134 

E 2008 128 13 144 

E 2009 112 12 178 

E 2010 60 10 108 
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Växtnäringsbalans 
Diagram 3 visar växtnäringsbalansen för kväve fosfor och kalium för morotsodlingen i de tre 

odlingsinriktningarna, A. C och E för vart och ett av åren 2007 till 2010. 

 

Kvävegivan har sänkts för varje år i led A. Avkastningen är god trots att tillförseln är lägre än 

bortförseln vilket visar hur god den kvävelevereande förmågan är från denna jord och hur bra 

moroten är på att utnyttja detta. Eftersom avkastningen var lägre än förväntat i de två 

ekologiska odlingsvarianterna 2007 gav gödslingen ett kväveöverskott. Detta överskott var ca 

20 kg/ha. Trenden för led C och E har gått mot ett allt bättre kväveutnyttjande.  

 

Fosforgödslingen är väl balanserad i led A och ligger på ett underskott i de ekologiska leden 

C och E. Tillförseln av fosfor har varit betydligt lägre i de ekologiska leden C och E jämfört 

med A.  

 

Kaliumbalansen har tack vare den höga avkastningen visat ett stort underskott i led A. Kalium 

tillförseln har därför höjts 2010. I led C har kaliumtillförseln varierat kraftigt mellan olika år. 

Åren 2009 och 2010 har Kalimagnesia tillförts vilket möjliggjort en betydligt högre 

kaliumtillförsel. Variationer i både kaliumgödsling och avkastning har gett en mycket 

varierande växtnäringsbalans mellan åren hos led E. 

 

 
Diagram 3 Växtnäringsbalans (kg/ha) för kväve, fosfor och kalium i morot för vart och ett av 

åren 2007-2010 

 

 

 

 

  



12 
 

Lök 

Avkastning och kvalité 
Ett omfattande angrepp av lökbladmögel 2009 startade i led E och spred sig sedan vidare till 

led C. Skadan blev mest omfattande i led E och gav små lökar, stor andel halslök och en låg 

avkastning. År 2010 gjordes därför sortbyte i lök från sorten Hytech till Hylander som har god 

resistens mot lökbladmögel. 

 

 

            
 
 

 

2007 Led A sådd lök   2007 Led C plantlök 

 

 

 
Morot Vårkorn gröngödsling förfrukt 

Diagram 4. Avkastning i ton/ha av lök för de olika leden för åren 2007 till 2010 fördelat på 

olika storleksintervall 
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Morot Vårkorn gröngödsling förfrukt 

Diagram 5 Andel bortsorterad lök i procent för de olika leden för vart och ett av åren 2007-

2010 

 

Växtnäringstillförsel 
Led A har fått en grundgödsling med NPK 8-5-19, tilläggsgödsling med NPK 8-5-19 och 

Unika NK 14-19 i maj och slutligen Axan 27-4 i juli. Kvävegivan styrs med jord och 

bladanalys. Planen för Led C var att gödslingen skulle baseras på rötrest. 2007 ersattes dock 

rötresten med nötflytgödsel. 2009 och framåt har gödslingen med rötresten kompletterats med 

Biofer 9-3-0 och kalimagnesia i samband med plantering. Led E har grundgödslats med 

fruktsaft och därefter med Biofer 7-9-0 i samband med planteringen2007-2009. 2010 bestod 

gödslingen endast av fruktsaft. 2008 gjordes en mindre komplettering med kväve i form av 

Biofer 9-3-1 i början av juli.   
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Tabell 5. Tillförd växtnäring (kg/ha) till lök i de olika leden uppdelat på organisk gödsel och 

handelsgödsel 

  

 
Led/År 

N handels- 
gödsel  

Total N 
organisk 
gödsel kg/ha 

NH4-N 
organisk 
gödsel 

P handels- 
gödsel 

P organisk 
gödsel 

K handels- 
gödsel 

K organisk 
gödsel  

 
A 2007 130 0 0 30 0 171 0 

 
A 2008 109 0 0 25 0 152 0 

 
A 2009 122 0 0 25 0 152 0 

 
A 2010 121 0 0 25 0 145 0 

 
C 2007 0 152 97 0 26 0 157 

 
C 2008 0 129 68 0 19 0 152 

 
C 2009 0 59 43 49 7 63 13 

 
C 2010 14 104 74 18 10 75 26 

 
E 2007 14 66 16 18 7 0 74 

 
E 2008 16 116 20 18 9 1 84 

 
E 2009 7 80 20 9 9 0 128 

 
E 2010 0 51 12 0 8 0 93 

Tabell 6 Tillförd växtnäring (kg/ha) till lök i de olika leden; summering av total tillförsel av N, P 

och K  

 

Led/År  Total N P   K 

 

 
A 2007 131 30 171 

 

 
A 2008 109 25 152 

 

 
A 2009 123 25 152 

 

 
A 2010 121 25 145 

 

 
C 2007 249 26 157 

 

 
C 2008 198 19 152 

 

 
C 2009 102 56 76 

 

 
C 2010 192 28 101 

 

 
E 2007 96 25 74 

 

 
E 2008 152 28 85 

 

 
E 2009 107 18 128 

 

 
E 2010 63 8 93 
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Växtnäringsbalans 
År 2008 blev avkastningen mycket hög i led A - därav det stora kväve och kaliumunderskottet 

detta år (Diagram 6). 
 

 
Diagram 6. Växtnäringsbalans för kväve, fosfor och kalium i lök för vart och ett av åren 

2007-2010 

Rödbetor 

Avkastning och kvalité 
Rödbetor har endast funnits med i växtföljderna sedan 2010 då de ersatte sockerbetor i 

växtföljderna. A, B och D. Avkastningen 2010 var ca 10 ton lägre per hektar i led D är i led A 

och ca 12 ton lägre än i led B (Diagram 7). Rödbetorna var mer ojämnt fördelade i led D och 

andelen stora rödbetor var därför mycket större 24 % jämfört med 11 och 12 % i led A 

respektive B (Diagram 8). 
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Rödklöverfrövall Vall foder år 2 Vall foder år 2 förfrukt 

Diagram 7 Avkastning hos rödbetor 2010 (kg/ha) 

 

 

 

 
Diagram 8 Rödbetor storleksfördelning 2010 

 

Växtnäringstillförsel 
Led A har fått en grundgödsling med NPK och kalisalt och därefter kväve fördelat på tre 

givor i juni och juli. Led B har fått nötflytgödsel före plöjning och därefter komplettering med 

NPK vid sådd. Också här har kväve givan delats upp i tre givor. Avsikten var att Led D skulle 
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få en lika stor giva nötflyt som led B före plöjning. Därefter tillfördes Biofer 9-3-0 fördelat på 

två givor i juni och juli. 

 

Tabell 7. Växtnäringstillförsel (kg/ha) till rödbetor 2010 för respektive led 

  Total N 

organisk 

gödsel   

NH4-N 

organisk 

gödsel   

N 

handels- 

gödsel   

P 

organisk 

gödsel  

P 

handels- 

gödsel   

K 

organisk 

gödsel   

K 

handels- 

gödsel   

A 0 0 92 0 18 0 185 

B 122 72 36 17 10 122 38 

C 144 86 35 20 45 144 0 

 

Växtnäringsbalans 
Överskottet av fosfor och kväve i led B och D jämfört med underskottet i led A visar på att 

det är svårare att anpassa gödslingen efter grödans behov vid användning av stallgödsel 

(Tabell 8). I led B kompletteras stallgödselgivan med ett kvävegödselmedel vilket gör att 

fosforöverskottet kan hålla lägre än i led D där tillskottsgödslingen innehåller både kväve och 

fosfor. För att få en rättvisande växtnäringsbalans bör man räkna växtnäringsbalansen för hela 

växtföljden  

 

Tabell 8. Växtnäringsbalans (kg/ha) för rödbetor 2010 för respektive led 

År Led N P K 

2010 A -38 -3 -49 

2010 B 22 8 -60 

2010 D 34 51 -1 

 

Växtnäringsbalanser för växtföljderna 
Växtnäringsbalanser för respektive växtföljd har beräknats för åren 2007-2010 (Tabell 9). 

Beräkningarna har gjorts i datorprogrammet STANK in Mind (från Jordbruksverket). 

Grödbalans har beräknats för kväve, fosfor och kalium efter principen tillförsel minus 

bortförsel. Tillförsel består av handelsgödsel, stallgödsel, organiska gödselmedel såsom 

fruktsaft och rötrest samt kvävefixering. Bortförsel sker med skördade produkter. Andra 

källor till bortförsel som t ex näringsutlakning, denitrifikation eller ammoniakförluster är inte 

medräknade. 

 

Tabell 9. Växtnäringsbalans för växtföljderna A-E 2007-2010 

 N                                            . P                                  . K                                . 
Led Tillfört 

kg/ha 

Bortfört 

kg/ha 

N-fix 

kg/ha 

Balans 

kg/ha 

Tillfört 

kg/ha 

Bortfört 

kg/ha 

Balans 

kg/ha 

Tillfört 

kg/ha 

Bortfört 

kg/ha 

Balans 

kg/ha 

A 137 145 38 -8 17 24 -7 164 183 -19 

B 236 230 52 6 17 25 -8 169 201 -32 

C 143 152 52 -9 20 19 1 144 149 -5 

D 198 175 81 23 19 20 -1 156 182 26 

E 89 77 31 12 7 14 -7 83 75 8 

 

Den största osäkerhetsfaktorn är kvävebalansen eftersom kvävefixeringen bygger på en 

uppskattning av baljväxtandelen. 

 



18 
 

Under 2010 har ett forskningsprojekt om ”P-tillgänglighet/upptag i växten” påbörjats av Siri 

Caspersen, Horticultur, SLU Alnarp.  

 

Välkommen att ta del av mer information om projektet på hemsidan www.odlingssystem.se  

http://www.odlingssystem.se/

