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VÄLKOMNA TILL DEN 41:e REGIONALA VÄXTODLINGS- OCH 
VÄXTSKYDDSKONFERENSEN I Växjö 3 och 4 december 2013 
 
Lisa Germundsson och Dave Servin 
Omvärld Alnarp/Partnerskap Alnarp SLU, Box 53, 230 53 Alnarp 
E-post: Lisa.Germundsson@slu.se,  Dave.Servin@slu.se  
 
Årets Växtodlings- och Växtskyddskonferens är den 41:e i ordningen. I fjor ”firade” vi 40-
årsdagen med att låta ett par de äldre ”moderatorerna” reflektera över vad som hänt och vad 
som kan tänkas uppta våra möten framöver – Lennart Henriksson och Christer Nilsson. 
 
En del av detta kommer med redan i år – växtskyddsproblematik – alltid aktuellt - och det nya 
IPM-regelverket kommer att diskuteras. Vi har en hel del på ”odling” och gödsling” i olika 
grödor som kan bli matnyttigt för den stora rådgivarkåren som är med. Aktuella frågor kring 
markpackning och strukturkalkning och dräneringssituation tas upp. Samtliga viktiga för att 
bibehålla och höja skördenivån. Diskussionen om stagnerande skördar – inte minst på 
höstvetesidan – har renderat i nya projekt som kommer att ge oss nya råd under många år 
framåt. Här i Växjö kommer Helena Elmqvist, OiB, att redovisa ”Höstvete mot nya höjder”  I 
dethär sammanhanget kan också nämnas tidningen Lantmannens satsning för att genom ett 
tävlingsmoment nå högsta skörd i parcellförsök nere på Österlen. Sammanlagt deltar 40 lag, 
många finns representerade här i salen. Intressant nog deltar även lag från Danmark, Tyskland 
och Finland. Samtidigt organiserar nu Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Framtidsodling 
en serie om 6 eftermiddagar där Hållbar Intensifiering diskuteras med mindre grupper av 
intresserade producenter.  
 
LEAN PRODUCTION – som har använts inom ”industriproduktionen” testas nu också i 
växtodlings- och djurproduktionen. Kan det hjälpa till att slimma insatserna och samtidigt 
behålla eller förbättra produktionen per hektar, per ko, per sugga osv. Det skall bli intressant 
att höra! 
 
Växtodlingssäsongen 2013 bjöd på såväl rekordskördar som rejält svaga avkastningar. 
Höstveten drabbades såväl av smärre utvintringsskador som torkskador under juli månad 
vilket renderade i normala till måttliga skördar. Det höstkorn som övervintrade gav normala 
till goda skördar liksom råg och rågvete. Vi noterar i bl.a. ett sortförsök från Borgeby att 
höstkornet har en fantastisk kompensationsförmåga om vi bara får en lång och kylig vår. 
Höstraps – liksom frövallarna - gav goda skördar – medan slåttervallarna i hela ”södra 
försöksdistriktets område” gav måttlig till svag 1:a skörd men normala 2.a skörd. 
 
Vårbruket startade redan runt 10-25 mars i Skåne och gav för andra året i rad 
överraskande höga vårsädesskördar på 7- 8 ton/ha. En relativt torr vår som följdes av en 
”lagom” högsommarperiod utan allt höga temperaturer och nederbördsmängder gav en lång 
och jämn inlagringsperiod som visade sig i höga 1000-kornvikter. Även Kalmar-
Ölandområdet fick goda vårsädesskördar. 
 
Sockerbetorna kommer sannolikt att ge en mycket hög skörd – dock inte som 2011 – men 
även i år finns det odlare som når skördar runt 75-80 ton/ha. Sockerhalten runt 18,5 % ger 13-
15 ton socker 
 
Potatis, såväl mat- som stärkelse når också i år ovanligt höga skördar, Stärkelsen har nått 
både höga skördar, 40-55 ton, i några fall 60-70 ton och med 19-23 % stärkelse.  
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Ensilagemajsen tar en större areal för varje år, nu är vi uppe runt 20 000 ha. Skörderesultaten 
var som tidigare väldigt varierande men i medeltal nåddes goda ts-skördar. Skillnader i 
kvaliteten måste tas hänsyn till då foderstaten komponeras.  
 
Vad händer på SLU Alnarp? 
 
Det 1 jan 2014 träder SLU:s nya organisation i kraft. Den medför för Alnarps del att de som 
idag arbetar med lantbrukets och husdjurens byggnader och inhysningssystem byter till 
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. De som idag arbetar med 
landskapsarkitektur på Ultuna kommer att tillhöra fakulteten med huvudsäte i Alnarp. 
Fakulteten i Alnarp byter namn till fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och 
växtproduktionsvetenskap, LTV.  
 
SLU:s  ämnesområden är angelägna för alla människor och den tilltagande konkurrensen från 
andra lärosäten nationellt och internationellt kräver att stark forskning prioriteras. 
Utbildningarnas forsknings- och samhällsanknytning ska utvecklas ytterligare och 
produktionen av vetenskap med hög kvalitet ska öka i enlighet med SLU:s strategi. 
 
Partnerskap Alnarp har fortsatt att utvecklas väl och på Jordbruks- och Trädgårdssidan finns 
ca 80 medlemmar. Det är en plattform för möten, förstärkt med medel för forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Under 2012 arrangerades 24 seminarier och workshops med sammanlagt 
ca 2000 deltagare.  
 
Med detta önskar vi och planeringskommittén er alla välkomna till två, som vi hoppas, 
innehållsrika och matnyttiga dagar i Växjö. Programmet är som vanligt superaktuellt. 
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