


 



UDK:nr 631.51 
631.531 
632.111 

Lonnart Engstrbrn 

Lantbrukshbgskolan, 750 07 Uppsala 7 

Rapportor från jordboarbctnings-
a v d l.) 1 fl 5. n q o n 

Nr 37, 197L~ 

INTERVJUUNDERSÖKNING OM EXTREMT TIDIG SADD VAREN 1973. 

A SAMPLING STUDY INTO EXTREMELY EARLY SPRING SOWING IN SWEDEN 

IN 1973. 

Innohå 11 s för teck.n ing: 

Inledning 

Syfte och planläggning 

Väderlok 

Resultat 

försöksplatser 

jordsr 

vflrbruk 

grödor 

gbdsling 

uppkomst 

skador 

utvockling 

skbrd 

Diskussion 

Sammanfattning 

Summary 

Littoratur 

Bilaga 

Sid 

2 

3 

5 

10 

10 

16 

17 

18 

20 

2) 

26 

2? 

29 



2 

INLEDNING 

Ur allm~nna vjxtekologiska synpunkter mäste tidigast m~jliga v5rsädd 

anses f~rdelaktigast, och praktisk erfarenhet sbger ocks5, att VQr

bruket skall inledas så snart "jorden reder sig" och genomföras s5. 

snabbt som det bara jr tekniskt m~jligt. I Mellansverige tycks dock 

råda stor tvoksamhot om man skall utnyttja sådana tillfällen till 

extremt tidig sådd, som emellanåt förokommer när v5.rcn g~r en "för_ 

övning" flera veckor f~re den normala tiden, och när risken f~r efter

vinter är uppenbar. Detta hönde våren 1973, och när vi fick veta att 

åtskilliga jordbrukare hade utf~rt en st~rro eller mindre dcl aV vår

sådden extremt tidigt, bosl~t vi tillsammans med Lantbruksh~gskolQns 

konsulentavdelning att med hjälp aven intervjuundersökning samla 

tillgängliga erfarenheter av detta f~rfarando. Frågan kan svårligen 

studeras i programmerade föltf~rsök eftersom tillfällon f~rokommer 

mycket oregelbundet. För arbetet anst~lldes agronom Lennart Engstr~m 

som här presenterar sin rapport. Från jordboarbetningsavdolningons 

sida tackar vi alla jordbrukare, konsulonter och andra som medverkat 

till undersökningen. 

Uppsala 1974-01-20 

Reijo Heinonon 
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SYFTE OCH PLANLÄGGNING 

Mod donna undersdkning har vi fr~mst volat fdrsdka klarlbgga hur grd

dan klarar sig och vilka problom som uppstår i samband mod on oxtromt 

tidig sådd. S8ddun kom i år, 1973, dossutom att fdljas aven poriod mod 

rugnigt och kyligt vbdor. Samtidigt har on liton jbmfdrolso gjorts mod 

fält sådda i fdr trakten normal vårbrukstid och sonare. Myckot tidig 

s~dd har fdrokommit i hola sddra och mollorsta Svorigo. Conom bogrbn

sado rosursor har undorsdkningon omollortid måst bogrbnsas till moller

sta Svurigo dbr vårbrukot varit tidigast i fdrhållandu till normal 

tid fdr vorbrukot. Här har tvoksamhoton också varit störst. En dol 

lantbrukaro har tvoksamt satt igång v8rbrukot modan andra har vbntat 

uftorsom dat var så tidigt. I do sydligasto l~non har i stort sott 

alla lantbrukaro startat vårbrukot tidigt. Fdrdolningon av do i undor

sdkningen ing8ondo gårdarna kan sos på kartan fig 1. 

Undorsökningen lados upp så att fdrst togs on oriontorando kontakt 

por tolofon mod fdr undorsdkningon aktuolla lantbrukaro. Eftor dDt 

bosdktos du i undorsdkningon ingåondo gårdarna, varvid uppgiftor om 

ötgcirdur på fhlton och om grödans utvockling somlodos in. Undor hdston 

har sodan skördouppgiftor samlats in gonom tolofonkontakt. Fdr att 

uppgiftsamlandot skullo undorlcittas hor fyra olika fråguformul~r an

vMnts vid intorvjuorna. Formuläron bifogas som bilaga 1-4. 

Do intorvjuado lantbrukarna har vi ffitt kontakt mod gonom att i fdrsta 

hand Lantbruksnhmndurna i ruspoktivo l§n har lämnat uppgifter om lant

brukaro som man k~ndu till hado sött myckat tidigt. Yttarligaro flar 

lantbrukoro har vi fAtt kontakt mod vid samtalon mod lantbrukaro som 

k~nt till grannar i traktan som varit tidigt ig5ng. Kontakt har tagits 

mod sä mAngo som hunnits mod pA begrjnsad tid. Totalt 110 lantbrukoro 

hor tillfrAgots om s8tidor och gr~dor(s8 formul§r, bil 1). Av de kon

taktado lantbrukarna valdas sadan att antol gArdar ut mod hbnsyn till 

sAddans oxtroma tidighot, till l§mpliga gr~dor, till om flora j§mför

bara såtidor fanns och i viss män hur do lög i f~rh811andu till rosvfigon 

vid bosdkon. Av dessa gArdar bos~ktos s8 mAnga som kunde hinnas mod 

und or on vockas rosa i do fistra delarna av Mollansvorigo, on vockos 

rosa i du v5stra dolarna, samt n8gra dagars rosa runt Mfilaron. Totalt 

bosdktos 42 gArdor. 

Varjo lantbrukare intervjuados vid dossa bosök om fHltut, v8rbrukot 

samt i v6rbrukot anvfinda maskinor (so formulfir, bil 2). En bod~mning 
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i f~lt gjordos av gr~dans utvecklingsstadium, beståndots tMthot och 

jBmnhot samt ogrbsförokomston (se formulBr, bil 3), FbltbestMmning av 

jordarton gjordes, och matjordsprov togs f~r att analys vid bohov 

skulle kunno göras. 

Boståndet i hjulspåren of ter maskiner anv~nda i vårbrukot har studorats 

spociellt, för att se hur grödan påverkats gonom packningen. Har 

skador på boståndet funnits gjordes förs~k att klarlögga orsakerna, 

och vid bohov har plantor tagits för vidaro bofordran till Statons 

V5xtskyddsanstolt för sjukdomsbostBmning. Dossutom togs jordprov för 

C:.Jnal ys. 

I ~stra Svorige gjordes besöken i maj månad, dö grödan var i ott ut

vocklingsstadium dö skador och deprossioner framtri:ider bra. Gr~dan på 

on dol f BIt hado då redan nött 4-5-bladstodiet modan andra fölt var 

hol t nys6c1da. I clG vöstra Linon kundo ros"lIl göras f~rst strax f~ro 

miclsommal'. Grödan val' då så Hlllgt kommun i utvocklingun att dut var 

svårare att so små skillnadur i beståndon. Likas} jr det svårt att 

upptticka ojömnhotor och luckor i ett knbhbgt bostånd. Grödan kan också 

ha vöxt ifrön skador och sjukdom2r som tidigare hbmmat den i utveck

lingon. Dörför har mindl'o skador och ojHmnhoter varit svåraro att so 

pö fbIton i de vbstra landskapon. Uppgifterna om gr~dans utveckling 

undor sommaren och om åtgi:irdor för grödan under denna tid har inhbm

tats vid tolofonkontakt und or h~ston (se formul~r, bil 4). 

Sk~rdeuppgiftorna har ocksö f5tts vid rlenna telefonkontakt undor 

hbston. Dc har angivits s& noggrannt lantbrukaren kunnat, mon ~r ofta 

on uppskattning, gonom att lagring pö g6r~en skett. Vid direkt love

rans t ox av oljovtixter och ibland av spannmål har noggrannaro vikts

uppgifter kunnat erhållas. Kvalitetsbed~mning har i stort sett kunnat 

göras enbart med hänsyn till den hygieniska kvaliteten, samt i fbre

koms ten av gr~na körnor, eftersom inga prov av kärn skör den uttagits 

fbI' analys. 

Bearbetningen av materialet i undersökningen mSste ske med hönsyn till 

dess omfattning. Någon statistisk bearbetning har därfbr inte gjorts 

eftersom materialet är så litet och stickprovet inte är slumpmässigt 

uttaget. 

VADERLU< 

Vintern 1972--73 var mild och ganska nederbördsfattig. Gonom detta 
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var tjcildjupet litet och tj~len gick ur marken mycket tidigt. F~ljden 

blev ocksö liten m~ngd sm~ltvatten, vilket gjort att marken torkade 

upp tidigt. Samtidigt var mars månad mycket nedorb~rdsfattig. Tempe

raturen var h~g speciellt under senare hcilften av mars då temperaturer 

upp mot 20°C uppm~ttes vissa dagar. Medeltemperaturen f~r hela månaden 

var dock inte mer ~n 3_4
o

C över hela området. (Fig 2 och tabell 1 o 2) 

I april f~ljde kyligare och fuktigare v~d8r. Oftast kom inga stora 

nederb~rdsm~ngder men något regn föll de flesta dagarna. Detta gjorde 

att vårbruket bromsades upp till i slutet aV månaden. Do 

regnm~ngderna under denna poriod fick man i de västra landskapen, d~r 

man lokalt fick ganska stora rGgnmängder. Medeltomporaturen för april 

månad var ungefär lika som för mars 3_4
0

C. Man hade emellortid många 

frostnättor, t ex Vcisterås och Norrköping vardera 12 frostncitter med 

-4,5 resp _3,6
o

C som l~gsta temperatur, och Varberg 9 frostncitter 

med l~gsta tomperatur på _2,6
0

C. Lokalt har man på onskilda gårdar 

uppmätt botydligt lägre temperaturer. 

F~rsommaren kom sodan att prciglas av mycket torrt och varmt vcider i 

hela s~dra och mellersta Sverige. Nattfrost f~rekom emellertid bl a 

i N~rke så sent som den 17 maj. I juni f~rekom kraftiga lokala regn

skurar fr~mst i de v~stra delarna, vilka orsakado liggsäd i en dol 

mycket tidigt sådda fält. 

I de v~stra dolarna fick man emellertid inte så mycket rogn i juli 

månad, som man fick i do östra dolarna. Detta gjorde att man ofta 

fått kraftig gr~nskottsbildning på fr~mst sonaro sådd gröda i do östra 

dolarna. Regnon förslog emollertid cindå mycket litot för att fylla 

magasinon i don mycket uttorkado jorden. Sk~rdovcidrot undor augusti 

månad var mycket gynnsamt. 

RESULTAT 

F~rs~ksplatser 

Av det totala antalot kontaktade lantbrukaro, 110 st, har 42 st bo

s~kts och intervjuats vidare. Unders~kningen omfattar 104 f~lt, av 

vilka 58 st (56 %) ~r mycket tidigt sådda d v s mor cin 3 veckor f~ro 

normal s~tid, 16 f~lt (15 %) s~dda tidigt, 1-3 vockor f~re normal så-

tl'd. 20 fa"lt (19 01/0 ) l' d "k' o Id un erso nlngon vor SBC a 1:1 vocka frun för 

t r 3 k t o n n o r ma l s å t i d o c h 1 O f ~ l t (1 O % ) s å d d a m e r ~ n 1 v e c k a s o n a r e ä n 
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Taboll 1 • Daglig noderbördsmängd i mm frön 15 mars - 10 m:Jj. 

Västorås Nyköping Linköping Skara VarborQ 

~1ars 15 
16 0.0 0.3 
17 0.0 0.5 1.9 5.0 0.7 
18 0.0 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 0.0 0.0 0.0 
28 3.6 2.2 1 .4 4.5 0.5 
29 0.0 0.1 
30 0.0 0.3 0.8 0.0 
31 0.3 0.0 0.0 

!lp r i l 3.9 0.4 0.5 8.5 1.3 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.0 
4 0.6 1 .2 2.1 0.0 12.0 
5 3.1 5.0 0.8 3.0 2.6 
6 0.7 1 .4 1 .5 1 • O 1 .2 
7 0.0 
8 0.0 4.3 0.7 
9 0.0 0.0 

10 0.0 0.6 0.8 5.3 2.7 
11 0.2 0.6 2.6 4.5 2.4 
12 0.0 0.5 
13 0.0 
14 0.0 1.4 0.5 0.8 0.7 
15 0.0 0.5 0.0 
16 0.8 2.4 6.8 8.9 0.8 
17 0.6 5.5 1 .9 3.0 
18 1 . 1 1 .3 6.6 3.5 
19 3.2 !-l-.8 1.2 1.3 1.7 
20 0.0 0.4 0.5 0.0 0.3 
21 0.0 0.2 2.2 2.1 9.3 
22 
23 0.0 0.0 0.4 0.2 0.4 
24 0.0 0.2 0.2 
25 0.2 0.0 0.3 0.7 
26 0.7 0.3 0.3 0.0 
27 0.0 0.0 1.1 0.3 
28 0.0 0.5 1 .7 
29 1.0 1 .5 2.8 
30 0.6 1 .4 1.6 1.1 t.j..3 

~~ a j 6.7 8.1 6.9 3.4 4.1 
2 
3 
4 0.0 0.7 2.7 3.8 2.9 
5 0.5 4.9 3.2 0.5 7.2 
6 0.5 
7 0.0 0.0 1 .7 4.0 4.7 
8 Lf • Lf 0.8 3.9 2.9 2.7 
9 0.2 [J. O 

10 4.8 6.3 3.3 1.5 9./-l-

= ingon ncdc3rbörcl. 0.0 -- nGcJorbörrJ fallit mon mincJrD än 0.1 mm. 
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Tebell 2. Daglig maximum- o minimitomperatur f tidon 20 mors - 10 maj. 

Mars 

April 

Maj 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2/j. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Vösterfls 
max min 

7.8 -3.0 
7.8 1.0 
5.0 0.8 
2.5 -1.5 
5.7 -3.0 
8.2 3.0 
8.8 1.8 
9.6 3.0 

13.0 L •• O 
12.0 3.8 
16.4 1.0 
12.0 4.0 

8.6 0.6 
4.0 0.2 
8.2 2.4 
9.6 -0.5 
9.4 2.3 

7.0 3.0 
7.0 1.0 
5.6 -0.8 
6.5 -2.5 
8.8 1.5 
6.0 2.2 
8.6 -0.4 
7.8 -1.8 
8.0 -3.4 
5.6 0.0 
4.2 -1.2 
4.8 -1.5 
7.5 -1.6 
8.2 2.5 

11.0 1.8 
13.5 4.2 
8.5 3.4 
6.2 2.5 
L • • 6 1. 7 
6.0 0.8 
6.6 1.5 

H.4 0.0 
11.5 -1.2 

5.6 1.3 
9.5 -4.5 
8.4 0.4 

10.0 -2.8 
9.2 1.9 
7.6 -0.8 

12.2 2.5 

1 10.2 0.5 
2 13.6 5.4 
3 15.3 4.1 
4 14.1 2.1 
5 1L •. 0 4.3 
6 13. L• 8.3 
7 15.2 6. 1+ 
8 13. L• 5.7 
9 10.3 6.5 

10 13.5 1+.9 

ÖnJbro 
max min 

7.2 ':'2.0 
9. O 1.6 
6. O 1. O 
3.5 -1.2 
6.5 -2.0 

10.0 1.1 
10.0 1.6 

9.1 2.1 
12.6 5.0 
12.5 5.0 
17.0 -1.0 
11.0 3.0 

9.0 -0.1 
6.1 -0.4 
8.0 2.2 

11.2 -3.D 
9.5 1.2 

8.0 2.5 
7.5 0.0 
7.0 -2.5 
6.0 -3.5 

10.0 0.9 
8.0 2.2 
9.0 -1.0 
7.8 -2.0 
7.5 -4.0 
7.5 -2.5 
4.0 -2.0 
6.1 -2.0 
8.0 -2.0 
8.5 1. O 

10.5 0.5 
11.5 1.5 

6.D 3.1 
5.5 2.D 
5.5 1. D 
5.5 -1.D 
6. O 2.1 

13.0 D.O 
1D.6 1.0 
6.5 2.0 

10.0 -3.D 
6.5 0.1 
9.5 -2.D 

10.0 D.5 
8.D 2.0 

11.5 2.5 

13,D 0.5 
13.0 5.0 
15.2 2.D 
15.0 3.0 
15.0 5.5 
13.5 9.0 
15.0 6.D 
12.8 8.5 
11.5 6.5 
12.5 3.5 

Norrkbping Vbnorsborg Halmstad 
max min 

8.0 -3.9 
7.4 1.8 
4.6 1.2 
3.1 -0.9 
5.9 -2.8 

1D.0 0.5 
9.4 0,1+ 
8.8 2.2 

12.8 4.2 
14.4 3.0 
18.6 1.0 
12.7 1.3 
12.5 -D.7 

5.4 D.4 
8,!-1 3.0 

11.0 -2.5 
9.5 -1.0 , 

7.5 2.D 
8.D 1.D 
6.3 -3.6 
7.D -3.8 

10.6 1.5 
8.2 1.7 
8.D -D.1 
7.D -1.LI 
7.4 -D.5 
6.3 -2.6 
3.2 -1.6 
5.6 -1.7 
7.5 -2.5 
9.4 -1.0 

11.5 3.4 
14.0 0.0 

9.0 3.0 
5.7 2.8 
6.9 0.6 
5.1 1.2 
9.(~ 2.8 

12.0 2.4 
12.8 1.8 
6.8 3.0 

10.4 -3.6 
7.3 1.6 

10.6 -2.4 
10.6 1.2 
9.0 2.9 

11.0 3.6 

13.6 1.8 
13.5 4.6 
14.6 2.0 
12. L+ 0.3 
16.2 4.2 
13.5 9.0 
1 L,l. O 6.6 
12.4 8.2 
11.3 7.1 
14.5 2.2 

max min 

8.5 -2.5 
8.2 1.2 
7.3 1.5 
6.8 1.2 
6.5 -1.7 
9.8 2.7 

11.6 2.7 
8.0 2.7 

12.5 L •• 3 
13.2 4.7 
12.8 2.7 
12.0 2.5 
5.3 1.5 
3.5 1.5 

11.6 1.7 
10.2 1.4 

8.5 2.8 

6.0 3.6 
8. Lj 1.7 
7.1 0.6 
6.5 -3.9 
9.0 1.7 
6.3 0.8 
9.1 -1.2 
6.3 
5.3 
6.5 
3.9 
5.7 
8.3 
7.D 

11 • 8 
9.5 
9.5 
7.0 
5.3 
~J • O 
5.0 
9.5 
9.3 
7.5 
7.6 
8.2 
8.2 
8.0 

-0.2 
-1 • O 
-2.4 
-[J.3 

-2.2 
-0.9 

1 .4 
4.D 
3.1 
2.3 
3.8 
2.3 
1 .2 
1.7 
2.7 
Lj·.4 
3.2 

-2.0 
2.3 

-1 .2 
-1.4 

9.6 -O, L: 
10.8 3.3 

13.3 3.7 
11.6 0.9 
1Lj·.3 2.3 
10.3 D.5 
1L •• 1 6.2 
13.1 7.8 
14.2 6.8 
11.3 7.2 
11.8 2.6 
10.0 6.7 

m3X min 

7.4 -1.5 
5.0 1.4 
6.0 (+.3 
8.8 3.0 
7,6 -1.5 
8.6 2. O 

10.0 D.9 
7.6 2.8 
8.7 3.0 

1 Lf.0 2.4 
16.3 5.7 
10.D 3.5 
12.0 0.7 
7.0 2.4 
7.0 3.9 

10.5 -1.!l 
9.2 3.2 

5.4 2.0 
7.2 2.3 
9.7 1.2 
6.7 -2.6 
9.2 2.0 
5.0 0.2 
7.6 -0.7 

10.0 -1.7 
10.2 -2.0 
5.2 -1.4 
1+.8 -1.6 
6.8 -1.3 
8.4 -0.1 
7.0 1.0 

10.0 4.0 
7.2 -0.1 
9.!+ L •• O 
7.9 3.1 
7.3 1. O 
8.8 1.3 
7.0 1.6 

14.9 (~·.8 

15.6 3.3 
12.5 3.4 
7.5 2.7 
9.5 3.7 
7.L+ 1.5 

11.6 O.!+ 
13.6 4.7 
9.9 2.5 

15.0 5.1 
11.6 4.6 
14.0 2.0 
18.02.Lr 
18.2 6.1 
11.6 7.7 
17.8 8.0 
12.6 6.8 
11.6 3.5 
10.6 6.0 
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normalt. Två fält är omsådda p g a dålig uppkomst, ott mycket tidigt 

sått och ott tidigt sått har såtts om vid son såtid. Taboll 3 visar an

tal fält sådda vid olika tid på våron och tabell 4 visar fördelningen 

av fälton mod olika såtider inom de olika länen. I grupporna mycket 

tidigt och tidigt sådda fält är antalet fält botydligt större efter

som det är dossa undersökningen egontligon gäller. Sonaro sådda fält 

har tagits mod som en jämförelse. Här blir värdena omellortid osäkraro 

eftersom antalot fält är så litet. 

Antalet fält hos varje lantbrukare varierar. Ibland enbart tidigt 

sådda fält, ibland både tidigt och sont sådda. Fördolningon av antal 

fält per lantbrukare är följande: 

Antal fält/lantbrukare: 

Antal lantbrukare: 

Jordar 

1 2 

4 23 

3 

7 

4 

7 

5 

1 

Jordarten på de undersökta fälten har i do flesta folIon varit 19ro. 

Denna har varit den dominerando jordarten på 73 % av fälten, varav 

mellanlororna varit den vanligasto, på 44 % av fälten. Sandjordarna 

utgjorde 10 %, mo- mjälajordarna 10 % och mulljordarna 7 % av fälten. 

Tyvärr finns ingen översikt över odlingsjordarnas jordartsfördolning 

för de aktuella områdena. En viss överreprosentation av lerjordarna 

torde dock föreligga i undersökningon. Lorjordarna är omellertid den 

klart mest förokommande jordarten i Mellansvorigos slättbygder, där 

de undersökta gårdarna i stor utsträckning legat. Sandjordarna har 

främst förekommit i do västra länen. 

I normala fall brukar man kunna starta vårbruket på de lättaro jordar

na först. I år har dun lilla mängden smältvatten och den ringa neder

börden under mars månad omellortid gjort, att lororna också torkat 

upp väldigt tidigt, och därför varit lika tidigt ollor tidigare lämp

liga för vårbruk. 

Vårbruk 

Jordarna har i regel varit mycket lättbrukade vid det tidiga vårbru

ket. På 95 % av de mycket tidigt och tidigt sådda fälton har man an

sott jordon vara lättboarbetad, mon bara på 45 % av fälton vid den 

normala och sona sådden. 
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Tabell 3. Såtidpunkt för undersökta fält 

Län 
MånCld: Mars April Maj 
Vecka~ 11 12 13 14 15 16 17 l 18 19 20 21 22 I 

Uppsala (C) 2 2 2 

Västmanland (U) 1 

Örobro (T) 3 2 1 

stockholm (8) 2 2 

Södormanland (D) 5 5 4 5 2 

ÖstorgötlClnd (E) 8 3 2 1 1 

Skaraborg (R) 2 10 1 2 

Älvsborg (p) Lf 2 1 1 

Halland (N) 7 3 1 1 1 1 

Jönköping (r) 

::: normal såtid på do undorsökta gårdarna. 

Tabell 4. Fördelningon av antal undorsökta fält inom olika län mod 

olika såtider. 

SOt'd*) Tot8.lt c)nt8.l 
Län 

,a l 

Myckot tidig Tidig Norm8.l Son fält 

Uppsala (C) 3 2 7 

Västm8.nland (U) 1 7 

Örebro (T) 5 2 7 

Stockholm (8) 3 (+ 

Södcnmanl8.nd (D) 11 6 5 22 

ÖstorgötlClnd (E) 12 2 2 (2)omsådd '18 

Skar8.borg (R) 12 2 2 16 

Älvsborg (p) 4 3 8 

Hall and (N) 11 7 3 18 J 

Jönköping (F) 2 

Summa 58 16 20 10 10 f, 

% 56 15 1 g 10 

*) Mycket tidig - ;3 veckor fö ro normal ti d fö r vårbruk 
Tidig =1-3 " 
Normal ::: :±: 1 vGcka från fl 

Sen ::: >1 vDcka Gftur " 
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Såtid 
Boorbotningsogonskapor (antal fält) 
lättbrukat normalt svärbrukat 

~----

a· _____ • ___ ~ 

Myckot tidig 55 (97 %) ( -) 2 ( 3 %) 
Tidig 1 Ll (88 %) ( -- ) 2 (12 )6 ) 

Normal 9 (45 af) /0 8 ( LiO %) 3 ( 15 %) 
SOll 2 (25 ert) ;0 2 (25 %) Li· (5 O r1) ;0 

Dotta kan bor o P21 att d ej n fina strukturen, som gjordo lerorna så lätt-

brukade vid dot tidiga vårbrukot, of tor regnon i april kom att fungora 

som spärrskikt vid upptorkningon. Det tog dä~fbr myckot lång tid 

innan lororno torkade upp igen. Spociollt i boarbotningsbottnen var 

lurorna klotiga myckat längo, vilket gjorda att det var sv~rt att få 

bruk på dem. En del fält kom också att bli osådda eftersom ~ot blsv 

alltfbI' sent fbI' sådd. 

Den fina froststrukturon gjorda också att 

såbädd. På 88 % av do tidigt sådda fälten har 

var hitt att f{} f in 

man u f tar bu Qrb8 tn i"LJ arnQ 

ansett sig få säbäddun finbrukad. Vid sunaro vårbruk har dun blivit 

grovbrukad i allt flor fall. 

SåticJ 
Såbädd ~antal fält2 
finbrukad normal grovbrukad 

-----

Mycket tidig 51 (88 %) 7 ( 12 01 ) ( _l 
;0 I 

Tidig 14 (88 %) ( \ 2 (12 %) -; 

Normal ? (35 01 ) ;0 10 (50 cd) 70 3 ( 15 lo) 

Sun 3 (38 d) /0 Lf (50 ,/ ) ;'0 (12 %) 

Såbäddon hor i regal ansatts vara normalt fuktig ollor fuktigaro. 

Skillnadurna mollan de oliko såtiderna är små. Något fler hor ansett 

den torr vid den tidiga såddon. 

85 % av f§lton med tidig sådd har haft god b~righot vid sådden, do 

bvriga tillfredsst§llBnde. Vid don sunare har b~righoton varit nägot 

sämre, och på 5 % av ftilton har don t o m varit dälig. p~ 16 fjlt har 

man notorat synliga spär efter kbrningarna i samband mod vdrbruket. 

Många lontbrukaro har vidtagit ~tgjrdor fbI' att minska den skadliga 

jordpackningen av tunga maskinor vid v5rbrukot. Dubbolmontorodo bak

hjul har använts på 44 av do 107 traktororna som Qnv§nts i v§rbrukot. 

Mest har dut fbrokemmit i do bstra landskapon, dstorgbtland och 
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Sddermanland. Lufttrycket hor scinkts i dockan på 34 aV do i undorsBk

ningen ingåondo traktororna. (Jmf I Håkansson, B Gillberg 1969) p~ 

25 av traktorerna hor man haft böds dubbaimontago och scinkt lufttryck 

i dockan. 

Boorbotningsdjupet har varierat mest vid don myckot tidiga sådden. 

Man har då ansott att man bearbotat djupare cin normalt pä 25 % av föl

ton, modan 10 % ansott sig bearbota grundare. Vid do andra såtiderna 

har man oftast ansett sig bearhota till normalt djup. Det stBrre bo

arbotningsdjupot hos flor vid don myckot tid~ga s6dden torde oftast 

boro på att jordon var så löttboarbotad, 

56 tid B EJ a r b CJ t n i n g s ?~...L_ f ö r h å 11 a n d c _ t i Il f] o r.m a 1.Ll a n t a l fä J.!...L 
djupare normalt grundaro 

Myckot tidig 1 (.j. (24 "') /0 38 (66 %) 6 ( 1 C] %) 
Tidig 1 ( 6 aL) 

/0 14 ( 88 %) 6 %) 
Normal 20 (10U %) 
Sen (12,~) eL) /0 6 (75 01) /0 (12,5 cc/ ) /D 

En del lantbrukare har omollertid monat sig vilja bearbeta och så 

djupare dn normalt fdr att grödan into skulle komma upp sä fort och 

därigtJnom ta skada. Andra lantbrukare har tvärtom sått grundare fBr 

att fä upp grBdan så fort som mBjligt. De flesta hor omellertid be

arbetat till samma djup som man normalt brukar gbra. Eftorsom gronings-

och groddplantstadiet ~r ett av växternas kcinsligasto utvecklings

stadium, bbr man strciva of ter att detta passeras sä fort som mbjligt. 

DdI'fBr bBr sSdden ske till sS litet djup som mbjligt fBI' att dndå ha 

tillrcickligt med fuktighet fBr groningen. 

Boarbetningsintonsiteten vid de olika såtiderna varierar mellan de 

enskilda gSrdarna, men skillnaderna mellan genomsnitten fBr do olika 

s,3tiderna är smiL M::m nar vin alla såticJpunktorrw bearbotat ;nollan 

2 och 3 gängor per fdlt. 

Utjämning av tiltorna har skett på 39 st (38 %) av fälten, dcirav 27 st 

gonom hbstharvning och 12 st genom ytharvning på våren. Denna tiltut

jcimning har skett i högre grad i do östra delarna, där denna åtgcird 

normal t sYIles mora motiverad. Andelen ylbearblcJtadcJ fcilt har procen-· 

tuelit också varit n6got stbrro fBI' tidigt sädda fält. I denna under-

sbkning har emellertid mer än dubbelt så mänga ytboarbotat, mot vad 

som varit fallclt i on mora omfattande stickprovsundorsHkning angäonde 
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s§bbddons utformning, som utfBrts av avdelningen inom samma omräden 

undor ören 1969--72. I don stickprovsundors~kningon har 14 % h~st
harvat i do Bstra dolarna, och lika mänga ytharvat pö vören i do 

vbstra delarna (C Kritz, 1973). Skillnaderna kan borD på b~istande 

representativitet i dot FBreliggando matorialot oller på skillnader 

mollan öron. 

Det helt dominerande boarbotningsrodskapet i v~rbrukut var 

harvon. Donna harvtyp har anvdnts av 70 % aV lantbrukarra. 

cc • o-plnno-

P2'l lätt8ro 

sandjordar har C-pinnoharvon i stället ofta använts. Krokpinnoharv 

har anvdnts i flera fall pö styva lorjordar vid Dn ollor flora av be

arbetningarna. Inga skillnador i rodskapsanvänJning har noterats f~r 

olika vörbrukstidpunkter. 

Vältning of ter södden hor gjorts pö 52 st (48 %) av fälten. 32 fält 

(61 % av vältado fält) har vältats efter södden f Bre uppkomsten. 

Fler av do som sätt tidigt har v~ltat. Behovet av vältning anses 

annars onligt gammal erfarenhot vara stBrre vid senaro södd, oftersom 

risken fBr eftorfBljanrle torka Bkor ju längre fram pö vår on man kommer. 

20 st av fälten (39 % av vbltade fält) hor vältats f~rst of ter upp-

koms ton. 

Crödor 

Korn och havro har varit do ojbmförligt most förokommando grBdorna 

p6 undorsökta fblt som sätts tidigt. Vårvote, oljovjxtor och ärtor 

PBrokommor i viss utsträckning och procontuollt ungGrti~ lika mycket 

vid alla v~rbrukstiderna. Strösbd har såtts på 78 fi::ilt (75 %), dbrav 

37 fblt mod korn och 35 fält mod havre. Nodanst6onde tabull visar an-

talet fält med olika grödor vid de olika sötidorna. 

Gröda 
Si1tid 
Myckot 

Korn 19 

Havre 17 

Wn vo to 5 

Vårraps 8 

Vårrybs 4 

Kokbrt 5 

tidig Tidig 

7 

6 

2 

Totalt 
Normal Son fält 

8 3 37 

8 Lf 35 

1 6 

2 12 

2 (oms~dd) 8 

1 6 

an tal 

De vanligasto kornsortorna i undorsBkningon har Ingrid och Sbrla varit, 
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Solma och Sol II do vanligaste havrusortorna. V&rvoto har mestadels 

varit Pompo. oljevcixtor har odlats i f~rsta hand i Vtistorg~tlond och 

dsturg~tland. VärrBpsen har i samtliga fall utom ott varit Gulle. V~r

rybs har p~ saRtliga fblt varit Torpe. Ärtor hor s~tts tidigt i S~dor

monland och dstorg~tland. Sorterna hor varit Torsdag III och Lotto. 

utsäelesmbngclon vid elen tic!igCl si'ld:ien hor på 80 % av fjl ton vari t samma 

som mCln normalt anvbnder. Av du i'ltersti'lencle har 10 % använt h~gre ut-

sjdosmängd och lika många lägre. En dul hor ansett sig kunnat s~ något 

mindre mängd utsäde vid den tidiga s8ddon då fuktighutsbutingolserno 

fdr groning borde vara gynnsamma. I gengäld kon andra f~rhQllanden vara 

ogynnsamma, vilkut, som an elol unsutt, talar fär en hbgro utsjdosmängcl. 

I samband moel tidig södd pö tjälorukommunderor mon enligt kanadensiska 

och amorikansko f~rs~k något h~gro utsbdesmängd än normoll (Stoskopf 

1967, Grafius och Wolfe 1960). 

Stråscielesutshdot har till 60 % varit botat och till 35 % obetat. 5 % 
saknar uppgift. Utsädet som verit obetat hor oftast varit inlcimnat 

fbr kontroll och har dö visat sig så friskt att inget butnlngstillstånd 

har beviljots. Stotsplomborat utsbdo hor använts på 84 % av fdllon. 

Göc:lsling 

Gbdselgivorna har i do flesta fall varit ungefhr do fbr respektive om-

råc:lon rekommenderade, Kväve hor gutts enligt nedanstående toboJl: 

Grbda Gen oms n i Ulig k vä veg i v Q Ck gN!h a) Var ia t ion s ~.!:..f2cJd ~ gN.L!,al 

Korn 

Havro 

V3rveto 

'J:'hrops 

89 

80 

107 

131 

13L~ 

56-120 

80-135 

100··165 

Vt'nrybs 

rhter 2 fhIt mod stortgiva a 2CJ resp 30 kgr~!ha 

Spridnin]on av kvävogödseln har skutt pö olika sbtt, 

.?J2r idn ing sS2:i t t 

RadmyllninC] 

8roelspridning f sädd 

Bredspridning f södd 
+ bvorr]bdsling 

Övergöc!slinl] 

Antal gärder 

8 

18 

9 

7 

% av gördi3I'na 

20 

42 
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Radmyllningon hor i samtliga fall utom ett skutt p8 g6rdar boldQna 

i Mblarlandskapon. Övorgbdsling har i fbrsta hand tillbmpats i do 

vdstro ltlnon, vilka normalt ocks6 för mora rugn undor försommaron, 

sö att kv§vot blir tillgbngligt fbr vbxtorna. 

Uppkomst 

Trots allo rykton om omsödd av stora aroalor, p& sina häll ibland 

t o m flora g6ngor, har vi i undorsbkningon ondast p5trbffat 3 fall 

dbr uppkomston varit sä dölig att omsädd skott. lott fall dbr rapson 

kom upp myckot ojtlmnt och döligt, burodcJo dut troligon pö CJjup socid 

i kombination mod skadooffokt av TCA-sprutning i samband mod sQddon. 

lott andra fall har uppkomston av rybs blivit dSlig p5 on dol av fbl

tot med lbttaro jord. Ävon hdr hor s6djupot varit stort. Pö don st y-

varo dolon av fbltot, dbr s&djupot inta blivit 85 stort. har uppkoms-

ton varit god. Lantbrukaron ansög i dutta fall att han sött till 3am

mo djup som normalt. Don kyliga periodon mr)d långsam ut\lockling of tur 

don tidiga säddon har omollortid gjort att möng2 plantor i or into 

orkat upp. Pö dot trodjo omsådda fbltot har don dbliga upnkomston 

ingot samband mod dun tidiga s0ddon. En dol ov ott korn;~l~ m5sto hbr 

s5s om p g a TeA-skada. 

Groning och utvockling av don myckut tidigt ooh tidigt s&ddo grbdan 

var myckot löngsom undor den kyliga perioden. Uppkomston hor 

skott först of tor 3-4 vockor. Mänga lantbrukare har blivit oroliga 

mon många hor ocksö kunnat konstatora att röttorna vdxt fbrhöllandovis 

kraftigt undor donna tidon. I ott ~rtfblt dör vi grbvt v~r plantorna 

15-20 cm höga mon hado rodan röttor nor till 45 cm:s djup. Uppkomston 

pö do normalt och sont södda f§lton har skott pö 7-10 dagar. Uppkomston 

har varit god dven pö do sunaro södda fbiton, fast do legat flora 

veckor of tur i utvocklingon. 

Nodanstöendo uppstHllning visar bodbmningon av best5ndon 

vid bosbken under försommaren. 

Så tiel 
Bos Hind (antal fält} 
kr8.ftigt, kraftigt, ngt svagt, ojörnllc; 
järnnt, td tt o ,Ltimn t 01 cJlost qlest ---,,_.----.-.,---_., 

Myckot tidig 39 (67 %) 15 (26 %) L+ ( 7 "j \ 
/U J 

Tidig 8 (50 010 ) 
10 5 (31 %) 3 (1 g %) 

r~ ormal 15 (75 /6) q (20 el) FJ ( 5 el) /0 

Son 3 (38 %) 3 (38 %) 2 (2 ~7 0/) /0 
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Do myckot tidigt och tidigt sädda föltan hado i do flosta fallen pö

fallando kraftiga och vbl bestockado bostönd. Att ott st~rrG antal 

av gruppon tidigt sädda fUlt gott sömro uppkomst kan borD pö att dossa 

inte kommit sä längt i utvocklingon och dörfbr varit i ott kbnsligaro 

stadium nör vbdrot blov ogynnsammare. Obrfbr har flor plantor dukat 

under ön i gruppon myckot tidigt södda fölt, som kommit lbngro i ut

vocklingon. 

Sk8c.lor 

I m{,nga fiilt har c.\ut funnits större wllor minl:ru ljusa L,llLJr glosa 

flbckar, som har visat sig ha m5nga olika orsakar j t wX surh01, l~Gt 

pH, ,'jup sfU:l, inscktsskaclor, f"\gclskacJor m m. (So taboll 5) Ogynn-

samma tillviixtbotingolsor gor i allmbnhst on viss gulfbrgning, spo

ciollt pö korn, nbr rsservnbringon i kbrnan ör slut. Dessa skador har 

varit vanligare förokommando p~ do myckot tidigt och tidigt södda 

fbiton. Do har ofta samband mod föltots topografi och jordartsvaria

tionor. Möjligt ör att do framtrbtt tydligaro i do tidigt södda föl ton 

mod ott i övrigt kraftigare boständ. Fögolskadorna har most drabbat 

brtfblton. Do störro och okonomiskt mor könnbara skadorna, gonom 

torka och löss, som sbnkt sk~rdon myckot kraftigt pö mönga höll, har 

drabbat do sonara södda fölton hördast. 

Taboll 5. Antal fölt mod olika sötider angripna av olika skador. 

Sötid ~8ntal fölt 2 To tal t antal 
Skada Mycket tidig Tidig ~jormal Son sko.dade fbI t 

Torka 2 1 L, 2 9 

Frost 1 1 3 

Skorpbildn in 9 2 3 

Djup S8cJrJ 2 1 1 4 

Packning 2 1 3 

u\. g t pH 3 4 

Spru tsk ada 4 3 

Fåg81sk31Jo. 3 3 

Bladlöss 1 3 1 ~-
~ 

Rapsbagge 2 2 

Övr insektsskador 
(nomatoJ, krl8.pparO, 
fri tfluga, tusonfoting) 1 2 2 5 

Svartpricks,juka 1 2 

Summo skadado fblt: 46 
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Effekterna av hjulspåren i samband med vårbruket har inte varit stora. 

r de allra flesta fall har man inte kunnat se några positiva eller 

negativa effekter på uppkomsten i hjulspåren. I on del fall har man 

fått bättre uppkomst i spåren vid tidig och mycket tidig sådd, fr~mst 

på jordar med moinslag • 

. Uppkomst i hjulspåron 

bättro _._------Såtid 
spår efter: harvning sådd 

Mycket tidig 

Tidig 

Normal 

Sen 

2 6 

2 

2 

lika 
harvning sådd 

55 

13 

20 

7 

48 

1 '2 

18 

6 

sämre 
harvning sådd 

4 

2 

Detta kan helt enkelt bero p§ det grundare sådjup man ofta får i spå

ren, vilket gett snabbare och lättare uppkomst. Några f~lt med styvare 

lerjord har haft sämre uppkomst i sp~r erhållna vid sådden. 

Utvecklinq 

Effekterna av hjulspåren har varit mer gynnsamma f~r utvecklingen ~n 

f~r uppkoms ten. På ett ganska stort antal fäl t .mest sen sådd har 

effekterna varit positiva med bättre utveckling i spåren. 

Utveckling i hjulspåren 

bättre Såtid 
spår efter: harvning sådd 

~1ycket tidig 

Tidig 

Normal 

Sen 

8 

4 

2 

2 

11 

5 

5 

2 

lika 
harvning sådd 

50 

12 

18 

5 

11 

1 t=i 

5 

sämre 
harvn irl g sådd 

2 

1 1 

Detta kan vara en kväveeffekt genom att man med sladdplankan f~r ner 

g~dsel i traktorspåren om bredspridning av kvävet skett f~re harv

ningen, vilket gjorts på många av dessa fält. På vissa fdlt, utan 

bredspridning av kv~vet måste det emellertid vara en ren packnings

effekt, genom att packningsgraden i spåren kommit att ligga närmare 

packningsoptimum. 

Den kraftiga fdrsommartorkan har präglat grddans utveckling i hela 

mellersta Sverige. Värst drabbade har Mälarlandskapen varit. Torkan 
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gjorde att grödan som fått en myckot lovande start, kom att go on 

medelmåttig skörd. På mänga f~lt, fr~m3t mod l~ttRre jord och sent 

sådda, har skörden torkat bort nästan helt och bli\Jit iT,GGt '::j:cönslcott 

eftor regnoll senare på sommarer,. De iTlycket tidigt och tidi::l-s såc!rla 

fälten har oftast klarat sig b~ttre, troligen beroen~8 p6 8tt do haft 

ett kraftigare rotsystrm OC;l dessutDm hunnit. l2ngre i uevoc!d;.ng:1il 

innan torkan blivi,t för svår (jmf diskussionen sid 23). På en d8~ 

f ~ l t b ö r j a d 8 g r Ö d a n P g a d o n k r ::) f t i g a LJ t v e c k 1 i IV] e n y C1'C c l t~ g g d s:~ q 

kraftigt vid häftiga regnskurar redan i mitton a\J juni. Don afterföl·" 

jande torkan gjorde att. man h~r inte fått fullst2ndlg ~~ggsäd reJan 

före axgångl3n. 

Såtid 

Mycket tidig 

Tidig 

NDrmal 

Sen 

U t v e c k l i n q ..I-J n el e r _...8 _o~ a ~l!~:J:l ~,~.f_, .f ö J !J_. __ _ 
kraftig normal ~vag 

.. ~..------- . . __ ... ·_·w. __ · __ , ."", .. __ ~.~..., __ "_-. ~_ "_"_._~ 

L~ 3 (75 %) 13 (23 rsf' " 2 /~ ) /0 ) i 

12 (75 %) 3 ( 1 C1 ~}~ ) ~ (fl \ 
'.J i") ) 

6 (33 %) 6 (n ~;) 6 Cq e/ \ 
--'.' j-' . 

2 (25 %) 6 ( '-I~ 
'. ( ... %) 

Den kraftigaro utvecklingen i flertalet mycket tidigt och ~idigt sådda 

fält, har ocks~ visat sig i skillnader i liggsbdesf~reko~stBn vid 

sk~rden. Denna har varit kraftig i ett stort antal fjlt mod 

medan dot knappt varit n~gon liggs~d alls vid sonare s&dd. 

5åtid 
L i g q sä d o s f ö r.,e k:..:..;:o.:.;.m:..::s~t=--_____ _ 
kraftig måttlig 

'--'-'~---- --_ .. --,,-..... _ ... _. ----_. -,_._--. 

Myckot tidig 

Tidig 

Normal 

Sen 

6 

9 

(13 %) 
(56 rsf\ 

/0 I 

15 (7~ 
':;1 

2 (13 

2 (1 2 

:~b ) 77 (S6 nI \ 
;" ) 

oi) je. 5 ( 31 cr:) jeJ 

01\ 
/0/ 1 "; ( 68 (fl) /0 

8 (HJO 56 ) 

i3!1 dd;. 

På motsvarande sbtt ~ndras f~rekomst8~ av gr~nskott. I tidig~ sådda 

f~lt f~rekommer gr~nskott sparsamt, StörrG delon av do normalt och 

sent s~dda f~lten har d~remot riklig grönskottsförokomst. 

S§.tid 

~1ycke t tid ig 

Tidig 

Normal 

Son 

Grönskottsf~rekomst (antal 
obotydlig må ttlig 

47 (90 %) 2 ( il 

9 (56 %) 6 (38 

2 ( 12 %) 9 (55 

2 ( 25 

fä 10 _____ ._ 
~<ra f t ig 

~-_ .. - .. '"--'.-. 

%' o) 3 ( G Ya) 
uj) 
/0 ( .J c1) lO 

~~) 6 (35 %) 
rif\ 
/0 j (] (75 ~Y:: ) 
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Skörd 

Skörden kom liksom vårbruket att bli utdrage~ undor on läng tid. 

V ä d r o t var o m ellG I' t i d, f I' å n S8 t t i b ö I' j 2ln, g y n n s a m t !.JIl d o I' s! : Ö r d cm 

vilkot också gjordo att spannmålon hållit mycket låsa VQ~.~tiJ'lhalbJr 

och haft hög kvalitet. I sonara sådd gröda har omellortid JBnska myckot 

gröna kärnor förekommit i skörden. 

Skörden startade rekordtidigt med tröskning av 6-radskorn dun 18 juli 

i Östergötland, mod mycket gott skördGI'esultat. Dctta f~lt var också 

bland dG först sådda, och skillnaderna i skördotidpunkt är ungofäI' 

lika stora som skillnaderna i s~tidpunkt. 

Så tid 

--~'--_'~--"--~-' --~--" 

[v'Jycket tidig 4 15 12 11 7 1 

Tidig 1 -< 4 2 ". 
-' :J 

Normol 4 5 4 

Sen 2 2 

30-40 % ov do myckot tidigt sildda fältGn trc.iskodes j juli ,';·jnad. 

Skörden var till största dolen avslutad i augusti, förutom på'en del 

fält mod mycket stor grönskottsförokomst. På dessa fält har man i 

mänga fall inte tröskat förrän i mitten av septembor, 

Skörderosultaten har variorat kraftigt. Do b~stQ rosultRton har man 

på do i undersökningon ingående gårdarna fått på do mycket ti~igt 

sädda fcilton. 44 % (24 fcilt) av dossa her: trots torken, gott hbgro 

skbrd cin normalt för gärden. Andolen fält som gott bvor normel skbrd 

sjunker sodan ju senare man sätt, modan allt flor f~lt gott l~gro 

skbrd Mn normalt. 

Såtid 
över normal Uflu':' r 

Mycke t tidig 24 ( Ll4 ~~ ) 15 (27 d) I" 16 (~~ g 5~~ ~) 

Tidig 4 (25 "~f ) 1 , 6 el \ 1 1 (6 g 70 /0 \ /0 ) , I 

r~ormal ~ ( 6 %\ C7 (39 %) '1 fJ (86 (ff) 
I 0/ { ,/oJ 

Son 3 (38 %) " (62 ;:;) 
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I gruppon tidigt s~ddB f~lt har on relativt hög proeont aV f~lt8n 

gett undor no~mBI s~brd. Huvuddolon ov dessa f~lt hur c~oll~~tid ]8gQ~ 

i do av torkan h~rdo3~ drobbado omrBdono. Dossutom hoda floro fält i 

d o il n 3 g r u p p r o d mi p ~ V 21 r o rl s b rn r o b o s Ul n d o T a b 011 6 V ~ s eJ" u \/ IC:l 'c t n i n g eJ n 

i olika ornr&don vid olika söt~dor. 

Gonomsnittsskbrdarno i do olika omr0don u sjunku~ mod son~r8 s~tjd 

Du har fbr strös~d v21rit stbrst vid myekot tidig södd i Halland mod 

cirka 46 dt por hu, Os norra M~larlandsk3pon har g8~t do l~gsta 

visar modolskbrdon fhr st~Bs~d i olik2 l~n vid olika s~~i~cr i dt por ho. 

Län 
Söt~Ld 

rnl/ckot tidi~, 

Halland (N) 

Älvsborg (p) 

Sk a r Cl b o r g (R) 

Norra M~IQrIQndDkaps~ 

il6, ej 

MJ .6 

(T,U,C~B) 34.5 

SCidermanl21nd (D) 

Ösbngötl311d (E) 

37.8 

t::'cJi'j 

j68 

1 ;c: ondast l fält, 2 ::: tV21 fölt 

Il o r if~ a,'. 

37,5 

3/; , ~J 

( lp] ) 'i 

<~i)[l 

(".,IJS ') 1 
. - , 

I _. '" \ ? 
V"'jL) 

Sifferuppgifterna pä skördarna hr ganska osäkra oftsrsom an ntor dul 

ov dom jr uppskottningar. 

ov gröna körnor, vilkot är don ondo kvalitetsfoktor ~i ~0d do ~onrMn· 

sado resursorna kunnat fQstställa,. FlorA lantbruk:lIe huJ.' ciTlel.l.cJl'tirj 

p6pokat att dot tidigt s~dd8 hart stora völrnotads kt~no~ som gett 

hbga hl-viktor. Däligt matade oeh mänga gröna k~rncT i dot 20nOTO 

södde hor däromot gott löoro hl-viktor. 

Såtid 

Mycket tidig 

Tidig 

Normal 

SOIl 

f' ö r ~i~._I' v -.SE_ej il Z1 k ä r n o r l s ~.,i:::.E:.d i3 C!._(sn~: _.'l __ ~~} .L :~,I_ 
ingon,obetydlif) något r.~kL_(l 

_ ..... _--_ .. - '~"'_'_., .. _._'._------"-"'Q'. -~- __ _ .~r_ .~ __ ,... ._. _ _A ____ • 

51 (91 %) ( 2 %) If ( 7 ~ ; ) 
9 

(,-. , %) ,. (31 ~;~ ) 2 ( l ::' ~ ') ) \~b ~J 

6 (31 %) 3 ( 16 (1) 
/0 1LJ ( ~.) 3 rj \ 

/U J 

( 2 (25 %) u (75 ~::; ) 
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Taboll 6. Avkastning i f~rhJllanrlG till normalt fbr g5rdon f~r 

o l i k [) o m r il el G n o 

----._-------------_._._----- --

Omr€j[jc och siltij 
över n ej]:' rn () l 

----._--------~_._-_._._----_._--_ .. _ .. ------- ._---_.-----
Holland o sbdro Älvsborg: 

Mycket tielig 

Tidig 

~Jormal 

Son 

Skaraborg o norra Älvsborg: 

Myckot t icli t;] 

Tidig 

GJormal 

Sun 

7 

8 

norra Mblarlandskapun (T,U,C,B): 

Mycket tidig 2 

Tidig 

Normal 

Son 

SödlnmanlancJ : 

Myckot tidig 

Tidig 

NOl'lllBl 

Son 

Östorgi:itland: 

Mycko t tidig 

Tidig 

Norr12l 

SGn 

3 

2 

4 

2 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

:3 

2 

3 

4 

:3 

2 

5 

2 

3 

2 
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DISKUSSION 

Praktiska orfarsnhoter som gjorts undor l~nga tider och som ocks~ 

gjorts i 5r, s~gor att v~ra s~deslag i Qllm~nhot m5r ganska v~l aven 

tidig sädd och relativt kyligt och fuktigt v~dor i bbrjan aV utveck

lingsperioden. Dossa erfaronhetor har också bokr~ftats genom nyaro 

v§xtfysiologiska forskningsrosultat. Om dossa och andra erfaronhetor 

skriver professor R Heinonon i Lantbrukshbgskolans meddelando nr 

A 130, 1970: "Vårbrukets vZlxtokologiska bakgrund'-', varifrtl:l 011 stor 

dol aV materialet i donna diskussion h~mtats. I dot fbljando h§nvisas 

d§rfbr fbr n~rmaro studier till professor Hoinonon och inte till on

skilda i donna p~blikation cite~ado fbrfattaro, 

Vid den tidiga s~dd8n tycks tsmporaturon vara don tillvcixtfaktor som 

dominerar grbdans utvockling b~do kvantitativt och kvali~ativt. Alla 

gronings- och tillv§xtprocessor blir ltlngsammare vid en l~g~c tempe

ratur. Dossutom skor en fbrskjutning av tillv~xlon mollan olika v§xt

delar. Donna fbrskjutning bost~m8 i de flos ta fallov tv1 vbxtfysio

logiska tillv~xtreglor (R Hoinonen 1970), 

1._B~o~s~o201nl Den bromsverkan som en l~O temperatur har p~ olika 

processer bkar i ordning: assimilation < rot~illv~xt < bostockning < 
skottskjutning. 

l. __ N~r~els~e201n~ De rodan etablerado skotten tillfrodst~ller i fbrsta 

hand sina egna bohov av assimilot och levorerar bara ~vorskottet 

till bestockn~ng och rotbildning; r~tterna g~~ på 8awma pjtt med vat

ten och närirlgssaltor. I andra IHlnd blir do prim~rQ sidoskott och 

lagringsorgan b~st f~rs~rjda, som har det fbrdolaktigasto l~get med 

hänsyn till kärlsystemet. 

Nottoossimilationon hos vära sträsädosslag ~r rodan vid 10
0

C, hos 

on bofintlig bladyta, n§ra sitt maximum. Mon assimilationen sätter 

igång redan under nollpunkten. Vid l~gre tnmporoturor gynnas enligt 

bromsrogoln i f~rsta hand rottillväxton och därofter beGto~kningon, 

När axbildningen kommit igäng kommer denna emollortid att ~§ on märk

bar dominans bvor bflde rotti.l1v3xt och bostockning. Troligrlll efter

som de etablerade skotten tar alla v~xtn~ring8- och assimilatrssursor 

i anspråk. Om utvecklingen skor vi~ h~gre tomporatur kommer skott

tillv~xten att dominera pä bokostnod aV rottillv§xt oeh bostockning. 

Efter utveckling i varm väderlek jr gr~dGn d~rfdr ofta gles oeh går 
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i ax med litet rotsystem; som dessutom stagnerar i utveckling under 

axg~ngon. Torka kan d3 ldtt orsaka ska~or under 00n kbnsliga ax-

bildningsperioden. Briston pö vatton och d~rigenom ofta ~rist ~5 till-

g~ngligt kvbve berbr enligt nbrhetsregeln i fbrsta hand b09teckn~ngen. 

Eftorfbljande regn som ofta tillgbngliggbr store mbngdor ~vGve och 

vatten i det torra ytlagret ledor dbrfbr ofta till skGdl~g grbns~otts-

bildning, 

Undor vöron 1973 fick det mycket tidigt och tidigt södda undor den 

kyliga och regniga por::'oden i april tid aU~ u"Cveckla ott krQftigt 

rotsystem och att b8stecka sig. Det sonore södda kem upp vid varmare 

uppkomsten, Gunom sitt mir!dr8 c~otsystem korl detta dt 08:<02 8tt kunnc 

motstå torkan sbmre. Vid rl3gllurl sunuru på sommorcm hade c! cd; tidig';:; 

s5dcla redan kommit c-lQ långt i utvDckliilgell att aXilkj:.Jtllingeil lJij;:-jot. 

Risken fdr frostskador diskuteras ofta' s2mband med tidig sådd, men 

enligt tillgbngliga uppgifter ~r risken gan2kQ liten. (R ~einoncn 

1970). Visserligen SOl' mon frostskador p~ bledspctsorno d~ och dö, 

man i regel ropar sig grbdan snabbt. Letala frcstskador fdreko~mor 

mest under dagarna efter uppkomsten, d~ roservnjringon liggor vid 

o o E lO t f" "1 t"l o "j o o t jO" '7 0 1Cor mlnlmum. n 19 orso< eL vo:::,sacen l gronlllgss oCle~ -o -' - J,." 

medan den ovanjordiska delen under broddstadiet dbr vid _4 0 
__ 6°C. 

Erforenhetsmbssigt anses oljevcixtor vara mora Frostkjnslig3. nen detta 

har inte kunnat bOkrdftas, 8fte~30m inga undursbkningar p~ omrödut 

gjorts (r Olsson 1973). 

Undor v~ron har man i dc undersdkta omr~dona haft kraFtig nattfrost 

Gtt flertal gångor of ter sådden och uppkomsten. I visso trB~tcr ner 

till _8
0

C. Pö flera platser har str8sbdon gulnat i bladspetsarna OV 

frosten, men skador av ekonomisk betydelse tycks inte ho fjrokommit. 

I n t D h o l hn r a p s s o m \J a r i t Li P P k o m fil o f I h eL':' t a g i t fl tl g o n n L~ m n v j r c; 3 k D el a 

av frosten. Oljevcixtorna tycks emelJertid ha bromsats mnr ~n s~~ösbdQn 

i utvecklingcn av det ky13g6 vidrot n och st6tt Deilla ~ utvockJ.ingon en 

tid of tar uppkomsten. 

utsbdet tycks ocks& kunna ligga en lbngro tid i jorden utqn att fdr-

störas, Jorclcm har varit kall 0::1'1 fuktiLj, mm endast l nÖ~lot onstuket 

fell har ruttna eller möglade kHrnor hittats. Rognon ha~ emellortid 
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into varit så kraftiga att jorden varit vattenmättad någon läng ro tid 

och därigenom orsakat syrebrist. I något fall har emellortid jorden 

blivit så sammanpackad genom häftiga regnskurar att plantorna inta 

orkat upp p g o alltförstort jordmotstånd. 

Den tidiga sådden hor medfört vissa ogräsproblem. Många ogrösartor 

tycks ha en lägre temperaturtröskel för tillväxt än kulturväxterna 

och har d~rför växt kraftigare under den kyliba perioden. Dotta har 

ställt till vissa problem i framför allt oljeväxtfältan, dör grödan 

dols växt långsamt oeh dör bra komiska ogrbsbokbmpningsmedol fortfaran

do saknas. Ogrösplantorna hor därför blivit kraftiga och ofta kon

kurrerat med grödan. Även i stråsödosfälten har ogräsen varit förhållan

devis kraftiga. Detta har emollortid inta varit något st~rre problem 

om bekämpning utförts i rätt tid. 

På hösten har den tidiga sådden inte bara medfört on i flertalet fall 

bättre skörd kvantitativt och kvalitativt. Den tidigare skörden hor 

också medfört att mon haft bättre tid att utföra stubbearbetning och 

höstplöjning. I många fall har don tidiga skörden möjliggjort att mon 

hunnit så höstgrödor of ter stråsbd vilket annars ör svårt att hinna 

i mellorsta Sverige. 

Som år 1973 utvecklade sig hor undersökningen klart visat, att det 

myckot tidiga vårbruket var lättare att genomföra och gav dot bösta 

skörderesultatot. Vid liknando förhållanden ett annat år, att jorden 

reder sig väl~kan man rekommendera att så även om det ör mycket 

tidigt på våren. Riskerna med frost eller kraftiga regn finns alltid, 

men de tycks inte vara så stora som man befarat. Att mörka ör att 

vödret Var mycket gynnsamt för vårbruk, liksom att jorden var väl 

upptorkad och l~ttbearbatad vid det tidiga vörbruket. 

Vinstorna med tidig sådd ligger inte enbart i en direkt högre skörd. 

Möjligheterna att så on senare, högre avkastande sort eller att kunna 

så en höstgröda bör också tas till Vara. 

Om rosultaten av tidig södd varit sö positiva, ~ur annorlunda jr då 

förh&llandona för sådd redan på tjölen. Kanadensiska försök har i 

vissa fall givit upp till 18 % skördeökning. Erfarenheterna av sådd 

på tjäle i Sverigo ör mycket begränsade. 
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SAMMANFATTNING 

Den milda och nedorbördsfattiga vintern 1973 följdos i Syd- och Mellan

sverige aven poriod med varmt och vackert vbdur i sista hälften ov 

mars, vilket gjorde att jordon torkade upp mycket tidigt. Mönga lant

brukare satto dö igöng sitt vörbruk 3-4 veckor tidigare ön normalt. 

Porioden med fint vdder följd~s emellertid sedan av fuktigt och ky

ligt vddor i störro delen av april. Detta gjorde att mänga fr6gado 

sig hur det skulle g~ mod det redan södda, och dörför startades donna 

undersökning. 

Undersökningen hor varit upploG0 som en intervju, dör lantbrukare 

har utfrögats om Jtgörder för grödan, somt hur resultato~ blivit av 

vörbruk och skörd. Don gonomförda undersökningen har omfattat 42 lant

brukare i Mollansverigo. 104 fält har undersökts, 

Pö den största delen av du undersökta fölten med tidig södd har lora 

varit den dominerondo jordarten. Korn och havro var do vanligaste 

grödorna, men övon vörvete, vöroljevöxtor och örter har sötts vid 

det tidiga vörbruket. I regel använde mon normal utsödusm~ngd. 

Boarbetningen gjordes i do flesta fallen mod S-pinnohorv, i n6gra 

fall med C-pinnoharv ollor krokpinnoharv. P~ knappt hMlfton aV ftilten 

var tiltan boarbotad före vårbruket, i flortalet fall pö h~sten. I 

rogol har man harvat 2-3 göngor. Av de 107 traktorerna som anvdnts 

i v5rbruket hado 44 st dubbolmonterado bakhjul. 35 traktorer ha do 

minskat lufttryck i dbcken och on del hado dols dubbolm2ntogc och duls 

lögre lufttryck. 

Jordon var mycket l~ttboarbetad vid det tidiga vdrbrukut och blev 

oftast mor sv5rbrukad ju senoro v5rbruket utf~rdes. I allmdnhot fick 

man finbrukad söbödd samt normalt bearbotnings- och södjup. För djup 

s~dd av vöroljovhxtor gav i tvB fail s5 döliS uppkomst att omsädd möste 

sko, 

Uppkomsten var annars i de flesta fall god vid s8vHl tidig som sen södd. 

Groningon och utvucklingon var mycket löngsom pö dot tidigt södda be

roende pö den 18ga tomporaturen. Man kundo omollertid iakttaga, att 

rotutveckling och bestockning vor f~rh81landovis kraftig undor donna 

poriod. Under den kraftiga försommartorka, som sodan fbljde i hela 

Syd- och Mollansvorige, kom don tidigt södda grödan, mod ott kraftigaro 

utvocklat rotsystem, att motstö torkan betydligt bMttro dn dot sunaro 
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södda. Vid rogn l~ngro fram pö sommaron, blov grdnskottsbildningen 

mycket kraftigaro p~ do sonare södda f BIton. Flora tidigt södda ftilt 

drabbados aV olika slags skador} dolvis boroondo p6 den löng-

samma utvocklingon undor groddplantstadiet. Dossa hor omollertid 

oftast haft mindro invorkan pö sk6rdon. Do st~rsta sk3dor~o har torkan 

och bladldsson orsakat och dossn drabbado do normalt och sont s8dda 

fbI ton betydligt h8rdare. Kraftiga frostnbttor har intrBffat of tor 

uppkomston i flora omr8don mon grddorna hor inta tagit n8gon st~rro 

skada av dossa. 

Skördon kunde pö vissa fbIt startns mycket tidigt. Du bbsta avkastnings

rosul toton har i do flesta falll::ll nåtts pö de I!lyckot tidigt s8dda f'21·

ten. NBstan hblfton av dossa fBlt gav trots torkan övor normal skörd. 

Andolon fblt mod dvor normal sk6rd sjunkor sodan ju sonare man sött, 

samtidigt som andolon fblt som gett undor normal sk6rd stigor. Kva

litoton har ocksö fdrsBmrats vid senoro s8tid, frb~st Qonom fdrako~st 

aV grdna kbrnor. 

Undorsdkningen har klart visat, att under do fdrh~llanden vi haFt 1973 

har den extremt tidiga s6ddon gott ett klart btittro resultat d~ senaro 

södd, Vid liknando gynnsamma botillgolsor för vDrbrLlk ott annat Dr 

kan man rokommendora att sä ~von om dot br mycket tidigt pö voron. 

Riskor finns, men ocks5 stora möjligheter till högro skörd, 

The vegetative poriod in Swedon must be bottor utilizod if tho yield 

of spring-sown crops is to bo maximizod. In the spring thoro is an 

insufficiently utilized poriod between tho boginning of tho vogc9ta

tive poriad and tho omergonco of spring-sown crops. Drilling should, 

thus, bo carrie d out as oarly as possible. Howevor, in practice tho 

timo of drilling de~onds on tho tillability and trafficability of 

the fiolds. 

Tho mild winter of 1972/73 followod by the dry and unusually warm 

woathor in March causod tho soil to dry and got friabio vory osrly, 

Many farmors in southorn Swoden, and evon some in contral Swodon, 

started spring tillago oporetions vory oarly. This was about a ffionth 

oarlior thQn normal. Cold and rainy woather in April causod doubts 

aS to whother tho oarly sown crops would curvive. This invustication 

was startod at that timo to colloct information on tho survival of 
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thoso vory oarly-sown erops. The invostigation dovorod 104 fiolds, 

mostly sown very early, bolonging to ~2 farmors in central Swodon. 

Tho soil typ o was usually modium heavy elay. All the fiulds wore 

ploughed in the autumn. Thcy had a vory good frost strueturo following 

tho wintor and tho soil in the surfaco layer was friabio by the timo 

of tho sowing. The soodbed preparation was gonorally earriod out in 

a normal way with 2-3 harrowings, fortilizing and drilling immodia

tOly. The implement most commonly used in seedbod preparation was 

the S-tine harrow. Standard rates of fortilizer and Boed woro used. 

The erop was gcnerally eeroals, chiefly barloy and Dats but also whoat, 

spring oil erops and peas. 

Germination and dovolopmont ~ere vor y slow during tho eold spoll that 

followod. Tho final omorgeneo, howovor, was good in most DaSDS and 

tho woathor favouredroot growth and tilloring. The oarly-sown fiolds 

gonorally had very donso and vigorous plant stands, 

Sowing 
timo 

E s t i m a t o ej P l a n t s t a n d i n t h e o a r l y s u m m e r ( n u m b o r o f f.J.: e l d s ) 
vigorous normal woak 

Vory oarly 39 (67 e1) /0 15 (26 %) L!_ ( '7 cd\ 
/0 I 

Early 8 (50 al) /0 
1=-
:J (31 c/) /0 3 ( 19 %) 

Normal 15 (75 %) 4 (20 IS) 1 ( 5 el, 4) 
/0 

Lato 3 (38 %) 3 (38 01 ) /0 2 (25 %) 

Hordly any sovoro domago was found in tho oarly-sown fiolds. Thoso 

fields woro also best 8blo to withstand tho intonso clrought in tho 

early part of tho summor bocauso of thoir doop root systums. The 

oarly dovolopment also lod to mueh fower greon till ors in the early

sown fields than in fiolds sown lator. 

The yiolrl was both quantitatively and quolitativoly bost following 

the oarliost sowing. 44 % of tho vory eorly sown fiolds gavo a highor 

yiolrl fhan thot normally obt8inod on the farm, rlespito the sovare 

drought. The froquoney of high-yiolding fields docroasod at later 

sowing times. Harvosting of the earliost sown fiolds was started somo 

woeks oarlier than normal. 
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Sowing 
time 

Yield, compared with normol yiuld fer the farm(numbor of fiolds) 
higher normal lower 

Vury e,Jrly 24 ( 4q. %) 15 (27 %) 16 (29 %) 
Eorly L~ (25 %) 1 ( 6 %) 11 (69 %) 
Normal ( 6 %) 7 (39 ,,1 ) 10 10 (56 %) 
late 3 (38 %) 5 (62 %) 

The invostigotion clearly showod that tho extromoly early sowing in 

1973 gav~ very good rosults and strongly supports the ~pinion that 

farmors should not hesitate to sow oxtremoly oarly, whonovor the 

weather conditions make it possible. 
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Eget utsäde 
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D IJrov' n:c; <'i $ ~ (!: 4 ~ I:!i Ii) ~ 
utsäde D Plom1). klass D 
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E~-dgheten: god D tillfredsställande 
Su.rhålor~ ja D nej O 

[J di\liC;; D 

Förekommer syr liga hjulspår efter vår"bruket? 

.A ... '1.såg Ni att 
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li0:>:"'!lal 
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[] 
r-:J 
såoädden var 

O 
O 
D 

Sådjup: ...•• cm 

Anteckninga:r.' . . . ... · . . .. 
. . 

· . 

Ansåg Ni e:i:it 
torr 
norms,]. 
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Tidig sådd 
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F3i1a~la Ii·. 

Ki~mtakt den / -73 Blad 4. 

Ident. 

Beståndets utveckling under växtperioden? 
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Åtgärder fÖl: grödan under sommaren? 
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