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FÖRORD 

Delta examensarbete; "Tidig start och tillväxt av sockerbetor" är utfört på uppdrag av 
Jordbruksteknik, Sockerbolaget i Staffanstorp. Arbetet har skett i samarbete med avdel
ningen för jordbearbetning och avdelningen för skadedjur vid Sveriges Lantbruks
universitet. Praktiska mätningar i fält gjordes under våren 1993 och resultaten samman
ställdes sedan vid avdelningen för jordbearbetning. 

Ett stort tack: 
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punkter på insektsdelen av examensarbetet, 
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1993. 

Ett siirskilt tack till min handledare Tomas Rydberg vid avdelningen för jordbearbetning 
för pedagogisk handledning, tålamod och synpunkter under skrivandet av examens· 
arbetet. 

Ultuna 1994-03-10 

Sara Linden 
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SAMMANFA TINING 

Della examensarbete är gjort på uppdrag av avdelningen för odlingsteknik, )ordbruksteknik, 
Sockerbolaget i Staffanstorp. Syftet var att se hur man med hjälp av reducerad jordbearbetning, 
olika insektsskydd och olika gödslingsteknik kan eliminera riskfaktorer vid tidig sådd. De riskfak
torer som har störst betydelse vid tidig sådd är risken för packningsskador pga aven högre vatten
halt vid tiden föl' såbäddsberedning och sådd, samt angrepp av jordboende skadeinsekter (fram
förallt Onychiurus). För att minska risken för packningsskador i försöket användes lågtrycksdäck 
vid sådd och harvning. Försöket harvades en gång. De olika gödslingsteknikerna som jämfördes 
var enbart bredspridning, radmyllad startgiva (N,P,Na,Mg,Mnl+bredspridning och radmyllad 
N30+bredspridning av Besal. De olika insektsskydden som jämfördes var Marshal, Caucho, 
Marshal + MarshaIsprutning och Caucho+ Marshalsprutning. Försök med tidig sådd genomfördes 
på sex platser under 1993. På varje försöksplats jämfördes den tidiga sådden med odlarens resul
tat, efter konventionellt förfarande. 

Resultaten sammanfattas i följande: 

- 1993 fanns det dåliga förutsättningar för att få merutbyte vid tidig sådd då framförallt viinne 
saknades. Man tog risker genom att så tidigt och hade lite att vinna. 

- Det iir viktigt med ett ordentligt avdunstningsskydd även vid tidig s,ldd om det kommer en 
period med torka efter sådden. Därför iir det av största betydelse att bet[röna placeras på en 
fuktig såbotten, täcks med tillräckligt med fjnjord samt placeras tillräckligt djupt. 

." Ett Iiigre däcks tryck och så få antal överfarter som möjligt kan eliminera risken rör högre 
packningsgrad pga en högre vattenhalt vid tidig sMd (iigurl2 a-f). 

- Vid den tidiga sådden användes lågtrycksdäck (0,20-0,30 bar, 800 mm). Lilgtrycksdiicken var s<\ 
breda att de körde över två betrader. Skörden i dessa betrader blev i genomsnitt 6% liigre 
(tabeI110). Såbädden i spåren trycktes till och avdunstningsskyddet blev siirnre. 

" Det noterades ett mindre antal Onychiurus i spår från såtraktorn. En högre packning verkar 
minska förekomsten av Onychiurus, vilket troligen beror på att djuren får sämre rörelsemöjlighct. 

- Radmyllning med startgiva (N,l',Na,Mg,Mn) gav ca 4% högre skörd än enbart bredspridning. 
P.admyllning med enbart kväve (N30) var ej tillräckligt, skörden blev ca 1 % Jiigre jiimfört med 
enbart bredspridning. Radmyllningstekniken fungerade väl. 

- Det är viktigt med ett bra insektsskydd vid tidig sådd. l3etning med Caucho eller Marshalbelning 
-I- Marshalsprutning gav en högre skörd än enbart Marshalbetning och Caucho-l-Marshal-
sprutning. Caucho är att föredra framför Marshalsprutning ur både miljö- och hanteringssyn
punkt. Ål' 1993 var insektstrycket lågt pga att våren var nederbördsfattig. Av resultaten från 1993 
~r det svårt att säga vilket betningsmedel som är bäst vid ett större insektsangrepp. 

- Insekticidkombinationen Caucho+Marshalsprutning verkar ha en hämmande effekt på 
bettillväxten. Kombinationen medförde annars få Onychiurus, en hög andel friska bet plantor och 
ett högt plantantal. 

- En studie över åren 1987-1993 (figur 7) visar alt det genom tidigare sådd finns förutsättningar för 
alt få en högre skörd genom att så tidigare än medeIsådatum (20/4). Delta beror framförallt pil alt 
en större värmemängd kan hinna komma betorna till godo. Det giiller alt ha teknik för atl e!imi·" 
nera de riskfaktorer som är förknippade med tidig sådd. 

2 



SUMMARY 

This study was comissioned by the AgriculturaI Department of the Swedish Sugar Company. The 
aim was to examine possible techniques to eliminate problems related lo early drilling of sugar
beets. The most important problems are soil compaction due to a higher moisture con tent at the 
time of drilling, and the presence of pest insects (mainly Onychiurus) that affect young sugarbeet 
plants. In a series called "Early start and growth" reduced tillage studies were made of different 
fertilizing techniques and different insecticides in order to examine how the problems with earl y 
drilling could be eliminated. To reduce soH compaction, low pressure tyres were used and the tri
als were harrowed only once. The different fertilizing techniques compared were broadeasting, 
placement of fertilizer (N,P,Na,Mg,Mn)+ broadcasting, placement of pure nitrogen (N30)+ 
broadcasting with NaCI. The insecticides Marshal and Gaucho (in seed-dressing), and Marshal 
and Gaucho combined with spraying of Marshal were compared. The trials with early drilling 
we re compared with conventionally trea ted fieJds with sugarbeets. The conclusions of the trials of 
early drilling are: 

- In 1993 the conditions for succeeding in early drilling were poor because of cold weather. 
Therefore, early sowing was associated with large risks. 

- If, as in 1993, the re is a period of dry weather af ter sowing it is important to prevent evaporation 
losses. Therefore, the seed should be placed on a moist seed-bedbottom and suflicienlly covered 
with fine aggregates. Sufficient sowing depth is als o of great importancc. 

- Low pressure tyres and a reduced number of harrowings mayeliminate the risk of soil comp
action caused by a high moistme content when sowing is eady (Figure 12 a-O. 

- During early sowing, low pressure tyres (0,20-0,30 bar, 800 mm) wcre usccl. The low pressure 
tyres were so wide that they coverecl two sugarbeet rows (Figure 7). The yield of the sugarbeets 
in the tracks was 6% lower (Table 10). Probably the seedbed in the tracks was destroyed and the 
protection against evaporation losses was bad. 

- Fewer Onychiurus were found in the tracks, probably due to higher soil compaction. 

-l'lacement of fertilizer (N'p,Na,Mg,Mn) combined with broadcasting resulted in 6% higher yidd 
compared with only broadeasting. Placement of fertilizer with only nitrogen (N30) was not 
('nough and resulted in 1 % lower yield compared with only broadeasting. 'rhe technique with 
placement of fertilizer worked weil. 

-lt is important to have good protection against insects when practising early sowing. The insect
icides Gaucho and Marshal+spraying with Marshal showed a higher yield than Marshal and 
Gaucho+spraying with Marshal. Gaucho is to be preferred as it is easier to handle than spraying 
with Marshal. Gaucho is also better for the environment. Duc to the dry weather in 1993 pro
blems with insects were limitecl. Therefore il is difficult to make any recommendations concer-
ning the choice of insecticides. 

- Gaucho+spraying with Marshal resulted in the lowest yie1ds, in spite of a low mun ber of 
Onychiurus, little damage to the sugarbeets and a large number of plants. This combination of 
insecticide seems to prevent Onychiurus but probably inhibils the growth process of the 
sugarbeetplants. 

- A study during the period 1987-93 (Figure 7) indicates that il is possible to get a higher yielcl 
if drilling is done earlier than the average sowing date, April 20 (since the plants will benefit 
from more warmth). Il is important to have cultivation techniques to minimize risks associated 
with earl y drilling of sugarbeets. 
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INLEDNING 

Erfarenhetsmässigt vet man att ca 70% av de årsvisa skördevarialionerna i sockerbetor 
kan förklaras av antalet daggrader som kommer sockerbetorna till godo från sådd till 
skörd. Ju tidigare man sår desto bättre möjlighet har man alt utnyttja värmen. Under 
förutsättning att plantetableringen lyckas så är tidig sådd att föredra (Olsson-Sörensson, 
1992). Med "tidig sådd" menas sådd ca 1-2 veckor tidigare än sådd med konventionell tek
nik. Man måste därför finna en lämplig teknik som gör det mÖjligt att så tidigare, dvs då 
förhållandena ej medger sådd med konventionell teknik. 

Det finns en rad riskfaktorer om man sår tidigt. Vid tidig sådd är vattenhalten i jorden 
högre och jordens förmåga att motstå packning är därmed mindre. För att få en minimal 
vårbearbetning och därmed undvika packning i samband med sådd skall man tänka på 
att få ett så jämnt höstbruk som mÖjligt. Det är viktigt med en god dränering och sådan 
maskinutrustning att jorden inte blir packad. 

Vid tidig sådd är det stöne risk atl betplantorna skadas av jordboende insekter. Detta sker 
framförallt under nederbördsrika och kalla vårar. De vanligaste skadeinsekterna på 
sockerbetor är hoppstjärtar (Collemboler) av släktet Onychiun/s. Dessa är beroende av 
markfukt uppe i jordytan och förekomsten ökar vid riklig nederbörd. De gynnas också av 
kyligt väck!r. Vid kyligt och fuktigt väder förlängs dessutom uppkomsttiden för betorna 
och skadedjuren får liingre tid på sig att skada betplantorna. Kalla och fuktiga vårar som 
1987 och 1991 visar på en hög skadedjursförekomst och stora skördeförluster. S,ldana år 
kan det vara motiverat med ett bra insektsskydd (Larsson, 1991b). Ökad ogräsförekomst 
pga en minimal såbäddsberedning och frost i uppkomstskedet är andra riskfaktorer vid 
tidig sådd (Olsson-Sörenssol1, 1992). 

Syftet med detla examensarbete är att vid tidig start och tillväxt av sockerbetor studera: 

, såbädd 
,. markpackning 
* plantetablering och tillväxt 
* gödslingsteknik 
,. insekticidbehandling 
* skörderesultat 

Detta studerades vid avdelningen för odlingsutveckling, Jordbruksteknik, Sockerbolaget i 
försöksserien "Tidig start och tillväxt". Försöksserien genomfördes på sex olika platser 
under säsongen 1993. På varje plats jämfördes resultatet av tidig sådd med odlarens resul
tat, efter konventionellt förfarande. 

UTTERATURGENOMGÅNG 

Den optimala såbädden 

En optimal groning och uppkomst av betplantorna kräver en optimal såbädd. Croning 
och uppkomst är beroende av temperatur, fuktighet; sådjlip och jordstmlduf (Kritz 1983). 

4 



t 

z 
O 

,
« 
o: 
O 
eL 
« 
> 
W 

Temperatur. Det krävs +3 grader för att gronings processen hos sockerbetor ska komma 
igång. 

Fuktighet. För att betfröet skall kunna gro måste det ligga i god kontakt med fuktig jord. 
Det är viktigt att fröet placeras på en fuktig såbotten pga att såbädden inte alltid innehål
ler tillräckligt med vatten. Från bearbetningsbotten kan betfröet försörjas med kapillärvat
ten från det obearbetade skiktet. 

Sådjup. Betfröet är känsligt för alltför djup sådd (3-4 cm) då risken för skador orsakade av 
jordboende insekter ökar. 

Jordstruktur. Den optimala aggregatstorleken, dvs då evaporationen blir som lägst, är 
0,5-2,0 mm. En mindre aggregatstorlek gör att den "kappillära" avdunstningen ökar. En 
ökande aggregatstorlek från 0,5 mm, ökar andelen luftfyllda porer och därmed gasdiffu
sionen. En större aggregatstorlek, från 3-5 mm, medför en högre evaporation pga en ökad 
turbulens (figur 1). Så länge det finns finjord kring fröet så har dock närvaron av större 
aggregat en mindre betydelse (Heinonen, 1985). 

1ST MAXIMUM 

CAPI LLAnv 
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5 ··10 Cm 

OECI1EASI NG 
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lJ f I" F U S.~I O:;N:----:;/ ---->1>" 

'--_.L....--L_-'-_..L..--'._._.J_~~. .i .L.......l_ 
0.005 02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 MM 

501 L PAHTICLE OH AGGHEGATE DIAMETER 

Figur 1. Evaporation från en såbädd vid olika aggregatstorlekar (Hcinonen, 1985). 

Jorctpackning 

Jordpackningen påverkar främst jordens grova pOl·system. De grövsta porerna i en jord 
svarar för genomluftning och genomsläpplighet av vatten. Vid packning försvåras rotned
trängning och det uppstår lätt vattenmättnad och syrebrist, vilket kan leda till skördesiink
ningar (Håkansson, 1984). Faktorer som har störst betydelse för packningsgraden är 
(Arvidsson, 1992 och Håkansson, 1984): 
- jordens vattenhalt och antalet överfarter 
- hjulens marktryck (hjuldimension, ringtryck, däckens styvhet) 
- axelbelastning 
- jordart 
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Ju högre vattenhalten är desto mer skadas marken vid ett visst tryck. En högre vattenhalt 
gör att partiklarna kan röra sig mer i förhållande till varandra. Trycket fördelas då inte så 
mycket i sidled utan trycket går mera rakt ned och ger ett högre tryck tillskott till alven 
(Arvidsson, 1992). Antalet överfarter har också betydelse för packningsgraden. 

Iordpackning - rinfJD'Ck. och axelbelastning 

Om man har samma axelbelastning men olika ringtryck innebär det skillnader framförallt 
i matjordsskiktet. Vid ca 4 tons axelbelastning jämnar inte skillnaderna ut sig förrän på 1 
meters djup (figur 2) (Arvidsson, 1992). 

50 100 E;O I< P a 

5 

HL 

CM O 50 kPft ro lOO leP" o im kP" 

Figur 2. Tryck i marken ned till 1 meters djup för tre olika ringtryck, samtliga vid4 tons 
axelbelastning. 

Däckets tryck mot marken är ungefär detsamma som dess ringtryck. Trycket är högst i 
markytan och sprids sedan nedåt och i sidled (figur 3). En högre axelbeJastning med bi
behållet tryck innebär att trycket påverkar djupare. En tung maskin gör alltså större skada 
längre ned. 
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Figur 3. Tryckets fortplantning nedåt i marken. a). Trycket sprider sig åt sidorna och avtar 
efter hand nedåt. b). Ett bibehållet ringtryck med högre axelbelastning innebär tryck på 
större djup. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att för tryck tillskottet i marken så har ringtrycket störst 
betydelse i nivån 0-25 cm, ringtryck och vikti nivån 25-100 cm och vikt under nivån 100 
cm (Arvidsson, 1992). 

Iordpackning - jordart 

Lerjordar skadas mest av markpackning. På lerjordar har engångspackning av matjorden 
medfört sänkt skörd i hela fem år efter utförd packning, trots årlig plöjning, upptorkning, 
tjälning och biologisk aktivitet (Håkansson, 1987). En sandjord återhämtar sig snabbare iin 
en lerjord under förutsättning att den luckras efter packning. 

Skadedjur på sockerbetornas groddplantsstadium 

Flera skadedjur kan angripa betorna i det känsliga groddplantsstadiet. Framförilllt är det 
hoppstjärtar (Collembaler) av släktet Onychiurus, dvärgfotingar (Syrnphyla), tusenfotingar 
(lllaniulus), lilla betbaggen (Atornaria), trips (Thrips angusliceps) samt Clivinia [ossor som kan 
orsaka skada (Konsulentavd./Växtsskydd, 1989). I föreliggande examensarbete kornmer 
framförallt problem med Onychiurus att behandlas, då det framförallt är dessa som kan 
orsaka problem vid tidig sådd. 

Av hoppstjärtar (Collell1boler) är det framförallt släktet Onychilll'lis som orsakar skada 
genom att gnaga på belröltcrna och grodden när denna just kommit ur fröet. Ouychiunls 
orsakar brunfärgade bett på rothalsel1 och ibland symmelriska skador på hjiirtblilden. 
Normalt livnär sig djuren av svamp och döda planlresler. Onychilll'lls är allmänt förekom· 
mande i betfält. Dc är dock iir vanligare på lättare jordar eller humusrika jordar (Larsson, 
pers. medd. 1993). Djuren trivs bättre i en något luckrare jord eftersom de i en packad jord 
har begränsade rörelsemöjligheter. Dc är beroende av fuktighet och om jordytan torkar ut 
vandrar de neråt. Ol1ychilll'lIS övervintrar ner till 70 cm djup. Djurens aktivitet ökar då 
temperaturen stiger över 5 grader och dc är mest aktiva vid 7-12 grader (figur 4). 

Figur 4. Bild på Onychiurus (efter Larsson, 1991 il). 
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Betning mot skadeinsekter 

Marshal är ett betningsmedel som har provats sedan 1983, Den verksamma aktiva sub
stansen är karbosulfan, Handelsnamnet är Marshal40 DB, dosen 40 g v,s,/enhet, 
(Jordbruksteknik, 1993a), Marshalbetning fungerar som ett ordentligt grundskydd mot ett 
eventuellt insektsangrepp, 
Gaucho har provats i svenska försök sedan 1990, Den kemiskt verksamma substansen är 
imidacloprid, Handelsnamnet är Gaucho 350 Se. Den har provats i intervallet 30"90 g 
v,s,/enhet. Gaucho har god effekt mot dc flesta jordboende insekter, dock ej mot nemato
d('r (Jordbruks teknik, 1993a), Det är ett långtidsverkande medel med ett påtagligt skydd 
mot tidiga angrepp av bladlus och spridning av virus, Gaucho anviinds redan i en del län
der, bIa Frankrike och inlämnades för regiSl1'ering i Sverige vintern 93/94, 
Marshalsprutning, Marshal 25 Fe sprutas i såfåran, 1,5 l/ha, Marshalsprutning ger ett 
extra insektsskydd och kombineras ofta med Marshalbetning, 

Tidigare utförda försök med tidig sådd 

Under år 1991 genomförde Sockcrnäringens Samarbetskommitte försöksserien "Optimal 
s'lbiiddsbcredning och tidig--sädcHeknik", Målet var alt undersöka om konventionella 
harvar och Silmaskiner är liimpliga vid överWlng till "tidig-silddteknik" med dc fuktigare 
fiirhimandcn som då råder. Målet var ocksi) att prova ny teknik pi\ olika jordar. Man ville 
undersöka om lite djupare harvning på lättlera följt av åtcrpackning kan vara ett sätt att 
"bruka in" värme i jorden för en snabbare tillväxtstarl. Sarnmanfattningsvis blev resulta, 
ten: 

,. Silbäddsberedningen var problemfylld på mellanlerorna eLI dc VM mycket fuktiga i 
såbotten, Det blev också djupa spår av såtraktorn lxi en del sUillen, Pil mellanlerorna 
fanns dock en tendens till högre skörd vid tidig såd d, 

, På liittlcrorna medförde såbäcldsberedningen inga problem och s'lbrukct blev bra, 
I'lantantalet blev ca 25% lägre, Skörden var dock lika hög som vid normal ;3åtid, 

x· Overvintrade ogräs var ett problem, särskilt vid reducerad jorclbcarbetning, 
, Jordboende insekter orsakade större skada vid tidig siJdel. 

Inför 1992 ändrades försöksplanen och försöksserien "Tidig start och tillviixt" startade, 
Målet med [örsöksserien var förutom att testa reducerad jordbearbetning iiven all prova 
lågtrycksdäck och vilken effekt en startgiva växtnäring samtidigt med sådden hilde, samt 
all kvantifiera behovet av insektsskydd vid uppkomsten, Allt detta för att eliminera dc 
riskfaktorer som finns om man sår tidigt. Resultatet blev sammanfattningsvis: 

,. Såbiiddsbercdningen gick överlilg bra trols att jorden var fuktig, S'lddcn medförde 
dock en del negativa spåreffekter. 

,. Marshalsprutning i såfåran resulterade genomgående i ett positivt resultat rncc! en 
genomsnittlig ökning av plantantalet med ca 15000 plantor/ha och 7% högre 
sockerskörd jämfört med enbart Marshalbetning vid tidig sildd, 

,. För rac!myllning med startgiva konstaterades genomgående ctt högre pli1l1tantal. 
Skillnilden var ca 6000 plantor/ha jämfört med bredspridning, l~admyllning medförde 
dock ej någon högre skörd än bredspridning, 
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Ärsmånens betydelse 

Arsmånen har stor betydelse för huruvida man lyckas vid s,ldd tidigare än "normalt". Vid 
avdelningen för odlings teknik, Jordbruksteknik, Sockerbolaget har dN utarbetats en skör
deprognosmodell som tar hänsyn till parametrarna ackumulerade daggrader och neder
börd. Antalet ackumulerade daggrader är av större betydelse än nederbörden för skörde
resultatet. I della examensarbete har gjorts en studie av årsvariationen för åren 1987-93 för 
att tydliggöra den variation i skörderesultat beroende på såtidpunkt som finns för enskil
da år. Denna studie bygger på den av Jordbruksteknik utarbetade skördeprognosmodel
len. Ackumulerade daggrader, nederbörd samt den förväntade skörden beroende på såtid
punkt visas i figur 5 till 7. Samtliga figurer baseras på uppgifter från Örtofta. Figur 5 be
skriver antal ackumulerade daggrader på våren från den 20/3 tom den 10/5. Antalet dag
grader definieras som medeltemperaturen över 3 grader (temperaturgräns för bettillväx
ten) under ett dygn. Figur 6 anger ackumulerad nederbörd för samma period. Figur 7 be
skriver förväntad relativ skörd beroende på såtidpunkt. Jag har valt att utgå ifrån såtid
punkten den 20/4, medclsådatum för perioden 1987-93. Den förväntade relativa skörden 
har beräknats med hjälp <lV skördeprognosmodellen. 

i\ckumuJcrade 
dJggrJdcr 

:100 --o--- 1987 
-'~- 1988 -......- 1989 
--.,-- 1990 - 1991 
--o-- 1992 

200 '--k-- 1993 

100 

20/3 1/4 10/4 20/4 1/5 1015 Datum 

Figur 5. Antal ackumulerade daggrader mellan den 20/3 och 10/5 för resp. år perioden 1987-93. 

Nedan följer en kort beskrivning för dc enskilda åren 1987-93 vad giilicr Ilrsrnåncns bety
delse för skördeutfallet. 

1987. Medelsådatum: 5/5. Våren var kall och regnig. Om man slldde runt llwdcls,lchtum 
gick man miste om en del värme som hade kommittidigl11'e. Optimal sl\tidpunkt 
var enligt skördeprognosmodellen kring den 20/4, precis i början aven 
värmeperiod (figur 5). 

1988. Medelsådatum: 23/4. De som sådde tidigare kunde ta till vara bättre P,l 
den värmeperiocl som började kring den 10/4 (figur 5) och allts,) fil en högre skörd. 
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1989. Medelsådatum: 15/4. Vid denna såtidpunkt var man milt uppe i en period 
av värmetillskott och enligt figur 7 kunde man fil ca 9% högre skörd vid sådd den 
1/4 istället för den 20/4. 

Ackumulerad 
nederbörd, mm 

120 

100 

80 

GO 

40 

20 

20/3 1/4 10/4 

lIi!M 1987 

!:l 1988 
!]l 1989 

El 1990 

D 1991 
1!1 1992 

El 1993 

20/4 115 

Figur 6. Ackumulerad ncderbördsmiingd från 20/3 tom 10/5 [ör fesp. ch perioden 'J 98T-93. 

Procent, % 

10 

o 

-10 

-20+-----~--____ ~ ____ ~ _____________ ~ 

114 1014 2014 3014 10/5 

bJ:~J2J.~.~.d~J.s) d nlum 
[I i 981 :5/5 
ll1l '1988 23/4 
m 198915/4 
El 1990 914 
D 1991 2014 
lIi!M 1992 24/4 
t3 199314/4 

Dil\urn 

Figur 7. Förväntad relativ skörd, beroende på s"tidpunkt, för perioden 'I 98?-,93 (2.0/4, O), 
20/4 är mede1sådatum för perioden. 
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1990. Medelsådatum: 9/4. Om man sådde då så hann betfröna gynnas av det stora värme
tillskott som kom senare (figur 5). Dock missade men en del värme och de som 
sådde runt den 1/4 kunde få ca 4% högre skörd jämfört med medelsådatum. Det 
medförde en betydande skördesänkning att så i slutet av april och i början 
av maj då man missade mycket värme (figur 7). 

1991. Medelsådatum: 20/4. Såtidpunkten kännetecknades av att man var mitt i en period 
av värmetillskott (figur 5). De som sådde tidigare tillvaratog värmen bättre och 
kunde få en skördeökning med ca 7% vid sådd 10 dagar tidigare än medelsådatum 
(figur 7). Detta år innebar det merskörd att så efter den 10/5 jämfört med medelså
datum, vilket kan ha orsakats av det stora nederbördstillskottet som kom mellan 
den 1/5 och den 10/5 (figur 6). 

1992. Medelsådatum för 1992 val' den 24/4. Man skulle fått en liten skördeöl<ning 
(ca 3%) om sådden istället utförts i början av april. 

1993. Medelsådatum var den 14/4, vilket val' i början på en värmeperiod. Att så tidi gan; 
medförde endast en liten skördeökning (ca 3%), vilket kan förklaras av ett mycket 
litet värmetillskott och en liten nederbörd fram till den 20/4. 

Sammanfattningsvis kan man se alt: 

,. Det inträffar vanligtvis någon värmeperiod under april månad. För atl få optimal skörd 
bör man så i början av denna värmeperiod (figur 5 och '7). 

'. Det fanns enligt denna studie möjlighet att öka skörden genom alt så tidigare än 
medelsådatum åren 198'7-93. Enligt skördeprognosmodellen kunde man åren 198'7-93 få 
2-14 % skördeökning genom att så vid optimal tidpunkt. I genomsnitt för tidsperioden 
kunde man få ca 6 % skördeökning genom att så vid optimal tidpunkt. Med nuvarande 
metoder sår man ofta senare än optimalt ur värmesynpunkt. 

Skördeprognosmodellen tar endast hänsyn till parametrarna ackumulerade daggrader och 
nederbörd. Vid tidig sådd tar man en rad risker, som tex risk för ökad packning och ska
dor av insekter. Vid en nederbördsrik vår ökar risken för packning och skador av jordbo
ende insekter, framförallt Onychiurus. Vid en nederbördsfattig vår ökar risken för torka 
om betfröna inte har ett ordentligt avdunstningsskydd. Detta innebär alltså alt man med 
nuvarande vårbruksmetoder inte kan förvänta sig den skördeökning för tidig sådd som 
modellen visar om man inte kan eliminera de riskfaktorer som finns vid tidig sådd. 

MA TERIAL OCH METODER 

Försöksserien "Tidig stad och tillväxt" 

Försöksserien "Tidig start och tillväxt" startade år 1992. Med ledning av erfarenhelerna 
från 1992 kompletterades försöksplanen något inför 1993. År 1993 genomfördes försöket 
på sex olika platser med olika jordarter. Pga de stora försöksrutorna 0-1.5ha) förekom 
jordartsgradienter på nästan samtliga försöksplatser. 
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Målet med försöksserien var att undersöka om det var mÖjligt all: 

- uppnå framgångsrik tidig sådd med hjälp av mindre jordbearbetning och 
lågtrycksdäck. 

- uppnå tidig start och snabb tillväxt genom att förse betorna med en startgiva 
växtnäring eller radmylla hela kvävebehovet samtidigt med sådden. 

- genomföra ovanstående med så liten insats av extra utrustning som möjligt. 
För att minska risken för packningsskador i ledet med tidig sådd utfördes endast en harv
ning på våren. Harvtraktorn var utrustad med 650 mm breda Michelindäck med lufttryck 
0,30-0,35 bar. Traktorn framför såmaskinen var försedd med 800 mm breda Twindäck med 
lufttryck 0,20-0,30 bar. Såmaskinen var utrustad med spårluckrare, som luckrade ytjorden 
efter såtraktorns spår. I de radmyllade leden genomfördes sådd och gödsling i en och 
samma överfart. 

Vid den konventionella såbäddsberedningen används vanligen dubbclmontage med luft
tryck 0,7-0,8 bar. Samma utrustning används även för spridning av handelsgödsel och 
jordherbicid. 

)'örsöksplan 
/\ccFörsöksvärdens konventionella odlings teknik - utföres helt av odlaren 
B •• Tidig sådd + bredspridning av N-Na (120-140 kg N) efter sildd men före uppkomst 
C>Tidig sådd + radrnyllad startgiva av N'p,Na,Mg,Mn + bredspridning av N·Na 

efter sådd men före uppkomst (totalt 120··140 kg N) 
D=Tidig sådd + l'admyllning av N 30, 10% lägre kvävegiva jämfört med led 13 

och C -I bredspridning av Hesal mellan sådd och uppkomst 

aLEn bart betning 
bcclletning + Marshal25 EC, sprutat i såfåral1,I,51/ha 
1= Betning med Marsha140 DB (bruks frö) 
2 .. Betning med Cauc!1o 350-SC (90 g v.s./ enhet) 

ss '" Skördcruta i spår från sådd 

Fäl tplan visas i figur 8. 

Dorisborg, Tågarp, Vittskövie 

L.öddeköpinge, Äkerslund 

Il 
, 

Il C 
, 

Il Il c: , 

BIC Die HID 1)!1) C D 1\ C 
b b b 

III 1\' 

b b b " " " b b b il il il 

" " " ! .... i 

" 11 
" " " b b b " " 

L ..... ........ L ...... L .... , L 

il b Il b 

Il III 

b b 

Il c: Il C II Il 

Lanl',d: ell l60 m l\r\;dd: :'!', 'J, 1\1 
Ädelholm 

a b a b a 

IV 

Figur 8. Fältplan. 
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I behandling A (odlarytan) placerades 16 skörderutor (4/block) ut i odlarens betfältparal
lellt med försöket. Skörderutorna fick ej ligga intill spår. I figur 9 visas skörderutornas pla
cering i sådraget för försöket (led 13, C, D). Varje sådrag bestod av 12 rader. Rad 1,2 och 3 
på såmaskinen fylldes med Marshalbetut frö, dvs behandling 1, övriga rader såddes med 
Cauchobetat frö dvs behandling 2. För behandling 13 och C skördades rutorna med 
Gmchobetat frö vid enbart betning (led a2) och rutorna med Marshalbetat frö vid 
Marshalsprutning (led bl). I behandling D skördades alla kombinationer av insektsskydel, 
(led al, a2, bl, b2). Körspårens påverkan på skörden mältes för spår från sådd (ss) i led Ba 
och Da. Då skörd i spår från sådd jämförs med skörd från ej spår kallas leden försök-spår, 
försök-ej spår respektive odlare-spår, odlare-ej spår. sg i figur 9 betyder skörderuta i spår 
från gödsling. 

Skö)"deruton1<lS placering i. s;irutilll 
SfdlU$ - i""O._.O' ___ .'_ 

numlller Il? (j l) 8 9 

ss 

Upp rep . l 

Figur 9. Skörderulornas placering i sårutan. 

Od l i ngsa nvisn i ngar 

10 11 12 -Ii 

i 
Ii Ruta A B C D 

ab ab ub 

sg 

7. 7. 7. 
7. I. 

Tot Il! l I, 6 2 ?? 6 I, 

'J'ori,],jL'twsok 101, 

'Tidig sådd: En harvning di) ytan är torr. Ringtryck omkring 0,3 bar vid h,1rvning och sådd 
Krav för sådd: torr markyta och uppehållsväder 1 - 2 dygn efter sildd 
Frösor(: Hanna 
Frötäckning: 1,5 cm 
Kvävegiva: fältanpassas, lika stor i led B och C men 10% liigre i led D (totalt 120-140 kg N) 
Radmyllad startgiva: (25 N + 3 P + 10 Na + 5 Mg + 3 Mn)/hil ~ ca 250 l gödsel/ha 
Radmyllningsdjup: 1 cm under såbottcn 
Ogräsbekämpning: behovsanpassad, ej före sådd. 

Såbäddsundersökning 

En enkel silbäddsundersökning genomfördes med fyra uppn'pningar i försöken och fyra i 
odlarytan. I varje upprepning volymbestämdes 0,25 m2 av den "lösa jorden", dvs silbädden 
ner till bearbetningsbotten, för att på så sätt kunna bestämma bearbetningsdjupet. Ett 
skrapprov, ca 2 cm djupt, togs från bearbetningsbotten. Vattenhalten i såbädd och såbollcn 
bestämdes genom att jord proverna från såbädd resp såbottcn torkades lre dygn i 105 gra
der. 
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Såbädden bedömdes, enligt erfarenhet, i en skala från 1 till 5. (5=utmärkt såbädd). 
(Jordbruks teknik, pers. medd., 1993) 

Frötäckning är tjockleken på det jordlager som täcker betfröet. Frötäckningen mii ttes på 
[cm stycken på varandra följande frön. Fyra upprepningar gjordes i försök resp odlaryta. 
Mii tnoggrannheten var 0.25 cm. 

Penetrometermätning 

En pcnetrometermätning talar om hur packad jorden är. Jordens penctrometermotstånd 
miillcs med en penetrometer av märket The "Bush" Recording Soil I'enetrometel'. 
Penetrometern registrerar penetrometermotstånc!et var 3:e centimeter till ett djup av 45 
cm. Det gjordes minst 40··50 stick per led. Leden var försök-ej spår, försök-spår, odlare-ej 
sp,\r och odlare-spår. Med sp,lrledet avses hiir de betrader som har påverkats av siltrak
torns däck. 

I samband med penctrometermätningen gjordes vattenhaltsmiitningar. I matjordsskiktet 
(0-25 cm) togs 1 prov /block bestående av 8 stick. I al ven (25-45 cm) logs 1 prov /2 block 
som bestod av 6 slick. Sticken togs med en trekantsborr. Vattenhalten besLiimdcs sedan 
genom att jordproverna torkades tre dygn i IOS grader. PcnClromctermolst,lndet minskar 
vid en högre vattenhalt (Eriksson et ,111974). 

Metoder för aH bestämma insektsangrepp 

För alt undersöka antalet jordlevande djur togs jordprover ut kring betplantan med hj<11p 
aven plastcylinder. Plastcylindern (04,5 cm) trycktes ned runt plantan till ca 6 cm djup. 
Jordvolymen blev då ca 90 mI/prov. Plastcylindrarna trycktes ned över fem socker
betsplantor i rad, saknades någon mättes avst,lndet ut och provet togs där plantan borde 
ha varit. Cylindrarna med jord och betplanta grävdes upp och undersöktes på laboratori
um. Insektsförekomsten undersöktes endast i ledet med radmyllning (led D). Där under .. 
söktes alla insekticidbehandlingar; led al (Marshalbctning), a2 (Cauchobetning), a2ss 
(Cauchobetning-spår från sådd), bl (Marshalbetning+Marshalsprulning) och b2 
(Cauchobetning+Marshalsprutning). Jordproverna och betplantorna 'mdcrsöktcs med 
skadebcdömning, flotationsmetoden och Tullgrenmetoden. 

Skadcbedömning görs en gång i fält och en gång pil Iaboratoriet på dc plantor som an
vänds till flotation. Man gräver i fält upp 10 plantor i följd (om möjligt). Om n,l»,on planta 
saknas mäter man ut avståndet och försöker hitta fröet iinclil. Plantorna bedöms okulärt 
efter en fcmgradig skala där 5=en planta som troligen kommer att dö och 1= en planlil 
med obetydliga skador. O=<2n frisk planli1. 
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Vid flotation smulas jordprovet sönder i ca Sliter vatten och djuren flyter då upp till ytan. 
Med hjiilp av lupp och lampa kan man då plocka upp djuren med en pensel och räkna 
dem. Efter ca 10 minuter röres provet om och man plockar upp dc nya djur som flyter upp 
till ytan. Denna metod visar antalet levande och av insekticiden påverkade eller döda djur. 

J~renmetoden 

Tullgrenapparaten består aven plastcylinder med ett finmaskigt nät i botten (figur 10). 
Under cylindern sitter en tratt som mynnar ut i en spritburk. Jordprovct placeras i plastcy
lindern. Man placerar en glödlampa (25 W) ovanför plastcylindern och bildar därmed en 
temperaturgradient i jordprovet. Metoden går ut på att man driver ut djuren med hjälp av 
värme till spritburken. Utdrivningstiden är ca tre dygn. Metoden visar antalet levande 
djur i jordprovet, som är så pass opåverkade av insekticiden att de kan ta sig ut ur 
jordprovet. 

:, .i Il ~, t () t Il 
varmt ~llllld 

F j lilr.askigl 

nylonniit. 

~<örkt 

k.:il l t 

och 
k l i mil L 

--, I r , t t, e) ~ j l l ,\ 

Figur 10. Tullgrenapparat (efter Bengtsson, 1990). 

Statistisk bearbetning 

Signifikansnivåerna som använts vid den statistiska bearbetningen av materialet är: 
1'>0,05 n.s., 0,01<1'<0,05 ", 0,001<1'<0,01 '*, P<O,OOl *"". I vissa fall används även LSD-viir·· 
den på 5%-nivån. 
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Försöksplalserna 

I tabell 1 beskrivs försöksplatserna med avseende på såda tum och jordart. 

Tabell 1. Beskrivning av försöksplatser. Markering med x innebär att uppgift saknas 
.... _~ ... _.~._-_._. __ .. _. __ .. _ ...... _---_._----
Plats Så- Så- Skilln. Jord .. Ler .. Sand+ Mull 

datum datum art halt grovmo 
försök odlare .. __ ._-_._.-

Dorisborg 29/3 3/4 +5 nmhmoLL 19% 36% 3,5 

Lödde .. 26/3 1/4 +6 x 13% x x 
köpinge 
Tågarp 30/3 3/4 +4 x 30% x x 

VittskövIe 1/4 4/4 +3 nmhlMo 12'Yo 54% 2,4 

Åkers·· 27/3 12/4 +16 x 16% x x 
lund 
Ädelholm 30/3 13/4 +14 mflMo 11% 51 (;h 1,'7 
... ~ ......... ~'" ... _._._--~.~._._."'_ .. _._-_ ..... _--_._-_.- ......... ~ ... -,~~,-_ .. __ ._ ... __ .~-_.-

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Såbäddsundersökning 

Vattenhalten i såbädd och såbotten var i genomsnitt lägre på odlarytan än i försöket 
(tabell 2). Uppmätt vattenhalt för Vittskövie saknas. Vissningsgräns (enligt Kritz, 1983) 

anges för resp. jord i tabell 2. Enligt den beräknade vissningsgränsen så fanns det tillräck .. 
ligt med vatten i bearbetningsbotten. På flera platser räckte ej vattenhalten i såbä9den 
(Dorisborg, försök och odlare, Löddeköpinge, odlare, Tågarp försök och odlare, AdC'lholm, 
odlare). På dessa platser var det särskilt viktigt att få ner betfröna på den fuktigare bear .. 
betningsbotten. 

Tabell 2. Vattenhalt (%) i såbädd och bearbetningsbotten 

Vattenhalt i såbädden (%) Vattenhalt i såbotten ('Yo) 

Plats .... Försök Odlare Sign. Försilk_---.D..clJ ace._fugll· 
Dorisborg 7,6 6,0 n.s. 15,5 13,6 ,. 

Löddeköpinge 10,4 6,2 n.s. 16,6 14,5 n.S. 
Tågarp 12,2 9,5 ,. 22,9 20,6 n.s. 
Åkerslund 9,1 6,8 n.S. 15,7 12,9 n.s. 
Ädelholm 10,6 5,4 **>.~ 15,2 13,7 n.S. 

- .. 

Samtliga _~_-,1""0,,-,,0,,--_--,6,,,,8,,--__ **~ __ . 
16 

Vissnings .. 
gräns 

.. J%L_. 
9,4 
8,3 
13,2 
6)3 
9,1 



J2garbetningsdjuj2, frö täckning och såbäddsbetyg 

Bearbetningsdjupet var i genomsnitt något mindre på försöksytan jämfört med odlarytan. 
I försöket uppmättes en något högre frötäckning (tabell 3). Såbäddsbetyg visas i tabell 3. 

Tabell 3. Bearbetningsdjup och frötäckning 

Bearbetningsdjup (cm) Frötäckning (cm) Såbädds 
betyg 

Pt~f§. Försök Odlare Sign. 
Dorisborg 2,7 3,3 

___ ~~=:.",--"""",,,,,,--,,,,,~,--__ ----,F,-,·O,,,,· 1'""50,,,," k_.Qd lare Si ~ ___ -::-:::--
1,5 1,6 n.s. 3,5 n.S. 

Löddeköpinge 2,1 2,0 n.s. 1,4 1,1 H" 4,0 
Tågarp 2,2 2,6 n.s. 1,9 1,9 n.s. 4,0 
VittskövIe 2,3 2,5 n.S. 1,6 1,7 ,. 3,5 
Åkerslund 2,3 2,3 n.S. 2,3 1,7 ".* 4,0 
Ädelholm 1,6 1,8 n.s. 1,4 1,6 x* 3,5 

2,2 2,4 n.S. 1.,'7 

Penetrometennätning 

Faktorer som. påverkar markpackningen kan vara traktorns vikt och däcks trycken vid 
harvning och sådd samt antalet överfarter och redskapens arbetsbredd. Dessa fakta redo· 
visas i tabell 4. För att få en uppfattning om markpackning mättes penetrometermot .. 
ståndet i försök-ej spår, försök-spår, odlare-spår, odlare-ej spår. Penetrometermätningen 
gjordes i betraden. I figur 11 visas var såtraktorns däck hamnade i förhållande till betraden 
i försöket resp. på odlarytan. 

Tabell 4. Fakta från såbäddsberedning och sådd 

Plats Harvn. Sådd 

Traktor- Ring- Ring- Arbets- Antal Traklor- Ring- Ring- Arbets-
vikt tryck tryck bredd harvn. vikt tryck tryck bredd 
(ton) fram bak (m) (ton) fram. bak 

(bar) (bar) (bar) (bar) 

Doris 5,5 0,5 0,5 6,0 2 1,3 1,0 1,0 9-rad 
borg _____ o c------.--- .~"-

Lödde 4,7-5,0 2,0 1,0 5,0 2 4,0 2,0 1,0 18-Tad 
köpinge - ... _-- .-
Tågarp 9,3 1,5 0,6 9,H 2 4,1 "1,5 1,2 12-rad 

.-
Vitt 5A 1,0 0,8 6,0 2 ~\5 1,0 1,0 9-rad 
skövle -- --_._---r-:--:'--
Akers 7,0 0,8-0,9 0,8-0,9 7,4 2 2,5 1,2 1,2 Y-rad 
lund 1-::-:-::-- --- .. _'"~" --_._-
Ädel 4,5 0,30- 0,30- 7,0 2 2,5-3,1l 1,0 1 ,Il h-rad 
holm 0,35 0,35 .. 

Försök 4,5 0,30- 0,30- 7,0 1 4,2 0,25 0,25 12-rad 
0,35 0,35 
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Tidig sådd 

Odlare 

.. 
~ Däck: ca 270-360 mm I!!\'I 

Penetrometermätningarna 
gjordes mellan betplantorna 

Figul- 11 _ I"iguren visal- var såtraktorns däck gick i förhållande till betraden för 
försök-spår och odlal-e-spår. Penetmrnetermätningen gjol-des i betraden. 

Peneiromelennoistilnd som funktion av djup för de enskilda platserna visas i figur 12 a-f. 
LSD 9S% har angivits för djupen 6, IS, 24 och 39 cm. Nedan följer en kort redogörelse av 
resultatet för respektive försöksplats. 
Vattenhalten vid penetromeiermätningen visas i tabellS a - f. Om det uppmättes signifi
kanta skillnader i vattenhalt för försöksplatsen så anges detta med olika bokstäver i tabel
len. Vattenhalten vid penetl'Omctcrmätningen kan ha betydelse pil Sil vis att pcnctrometer
motståndet ökar vid en lägre vattenhalt och minskar vid en högre vattenhalt (Eriksson et 
al, 1974). 

Dorisborg 
På 6 cm djup uppmättes ett signifikant lägre penetl'Ometcrmotstånd i försök-ej spår jäm
fört med övriga led (figur 12a)_ Från 10 cm och neråt fanns inga större skillnader mellan 
leden i uppmätt penetrometermotstånd. En möjlig förklaring till det lägre pcnetromctcr
motståndet i försök-ej spår, framförallt i matjordsskiktet, skulle kunna vara att man haft 
ett lägre ringtryck i däcken vid harvningen av försöksytan Ctabe1l4). Det upprniitles inga 
stora skillnader i penetrometermotstånd mellan försök-spår och odlare-spik Vid en jämfö
relse av differensen i uppmätt penctrornetermotstånd mellan Spill' och ej spår för försök 
och odlaryta finner man en större differens för försöket (torn 10 cm djup) vilket inncbiir att 
spåren från sådden medförde ett större trycktilIskott i försöket. ]':n mindre packad jord 
packas lättare. Man kan säga att det lägre trycket i traktordiickcn vid sildden il\' försöket 
verkar ha kompenserat den högre vattenhalten vid såtidpunkten. Om lufttrycket i diieken 
vid sådden hade varit högre så hade detta troligen medfört ett högre pcnctromelermol
stånd i försök-spår. 

Löddeköpinge 
På Löddeköpinge registrerades ett högre penetrometcrmotstilnd för odlare-spilr på 6 och 
15 cm djUp (figur 12b). Att odlare-spill' visade ett högre penetronwtermotstilnd i mat jords
skiktet trots en lägre vattenhalt vid siltidpunkten skulle kunna bero pil att odlaren hade 
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högre lufttryck i däcken vid sådden. Däckens ringtryck pilverkar ju framförallt mat jords
skiktet. Av figur 12b framgilr alt försök-ej spelr visade en svag tendens till ett liigre pene
trometermotstilnd i matjordsskiktet, vilket kan bero pel det !iigrc diickstrycket vid harv
ningen av försöket (tabell 4). Under plogsulan visade försök-spilr ett högre penetrometer
motstånd, vilket är svårt att förklara. Möjligtvis skulle det kunna vara en gammal pack
ningsskada. 

Tåsarp 
På Tågarp visade försök-ej spår ctt lägre penetrometermotstånd i matjordsskiktet än övri
ga led. På 6 cm djup registrerades i försök-ej spår ett signifikant lägre pcnetrometermot
stånd än i övriga led (figur 12c). I försöksytan uppmättes en signifikant högre vattenhalt 
än i odlarytan, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till det registrerade lägre pe
netrometermotståndet i försök-cj spår i matjordsskiktet (lilbe1l5c). Dct uppmätta lägre pc
netrometermotståndet i försök-ej spår i matjordsskiktet kan även bero på ett högre tryck i 
däcken vid harvning av odlarytan (tabell 4). I alven är resultatet inte helt entydigt. Här 
borde odlarens tyngre harvtraktor (9,3 ton) ha medfört ett högre penetrometermotstånd i 
både odlarc-ej spår och odlare-spår. Odlare-spår mcn inte odlare-ej spår visade ett högre 
penetrometermots tänd än övriga led. 

Vitlskövle 
Få VittskövIe uppmättes för försök-ej spår ett liigre penetronwtennotst;lnd i rnatjordsskik
tet (figur 12d). På 6 cm djup var försök-ej spår signifikant lägre iin övriga led. Det lägre 
penetrometermotståndel i matjordsskiktet för försök-ej spår kan förklaras av detliigrc 
däcks-trycket vid harvningen av [örsöksytan (tabell 4). Det uppmätta högre penetro!11eter
motståndet i odlare-ej spår i alven kan bero pli. att harv traktorn som användes på odlary
tan vägde mer. Det uppmättes inga större skillnader i penetrometcrrnotstånd mellan 
odlare-spår och försök-spår. Dock medförde såtraktorn som anviindes i försöket ett högre 
tryck-tillskott jämfört med odlarytan vilket troligen berodde pi; en högre vattenhalt vid 
den tidiga sådden samt att försök-ej spår var mindre pilCkat iin odlare-ej spår. 

Äkerslunri 
På Äkerslund noterades (figur 12f) för försök-ej spår ett lägre pcnetrornetennoU3tånd på 
samtliga nivåer, vilket kan bero på att harvtraktorn som användes i försöket viigdc mindw 
och hade ett lägre däcks tryck än harvtraktorn som användes pel odlarytan (tabell 4). I 
försök-spår och odlare--spår uppmättes relativt lika penetrometcrmotstånd framförallt i 
matjordsskiktet trots att odlarytan hade en lägre vattenhalt vid Silddcn (tabcll 2). 
Trycktillskottet i maljordsskiktet pga såtraktorn var dock högre i försök-spår jämfört med 
odlare-spår. Det lägre däckstrycket vid sådden av försöket har troligen kompenserat den 
högre vattenhalten. Ett högre däckstryck för försökets såtrilktor skulle ju ha medfört ett 
ännu högre penctrometcrmotstånd. 

Ädelholm 
På Ädelholm uppmättes genomgående ett högre pcnetrometcrmotsUlnd i försök-spik Det 
uppmätta penetrometcrmotståndct i försök-spår var signifikant högre än övriga led på 
både 6 och 15 cm djup. Försök-ej spår uppvisade också en tendens till ett högre penetro
metermotstånd jämfört med odlare-ej spår (figur 12f). Försökets högre penetrometermot
stånd kan bero på att det låg på en jord med mindre gynnsamma förutsiittningar än 
odlarytan. Det kan också bero på att det på odlarytan uppmiittcs en signifikant högre vat
tenhalt vid pcnctrometermiitningen (tabc1l5f) och en signifikant liigrc vattenhalt i såbäd
den vid såtidpunktcn (tabell 2) vilket troligen medförde ett !iigre pcnctromctermotstånd. 
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Försök-ej spär - Odlare-ej spår. Sammanfattningsvis kan man se en tendens till att 
försök-ej spår uppvisar ett lägre penetromctermotstånd än odlare-ej spår i matjordsskiktet 
vilket kan förklaras med det lägre trycket i däcken vid harvning av försöket. En annan tro
lig förklaring är att odlarytan har utsatts för en större packning i och med ett större antal 
överfarter (två harvningar och en till två överfarter med gödningsspridarenl (tabe1l4l. 

Försök-spår - Odlare-spår. Det uppmättes inte några större skillnader i penetrometermot
stånd mellan försök-spår och odlare-spår generellt. Trycktillskottct pga såtraktorns spår 
var på de flesta platser större på försöksytan. Detta kan bero på en högre vattenhalt på för
söksytan och att tryckets utbredning blev annorlunda då såtraktorns däck i försöket gick 
över betraden (se figur 11). Det kan också bero på att försök-ej spår hade en lägre pack
ningsgrad. En lucker yta packas ju mer än en yta med högre packningsgrad. 

På de flesta platserna visade försök-sp,lr ett högre pcnetromctcrmotstJnd än odlare-spår i 
det översta markskiktet. Delta berodde troligen på att såtrClktorns däck i försöket gick över 
betraderna (figur 11 l. 

Troligen så kompenserade e!etlägrc diickstrycket vie! sådden av försöket den högre valten·· 
halten vid sådden. Vid elt högre däekstryek skulle troligen penclromclermotståndet för 
försöket varit ännu högre, 

TabellS, Uppmiitt vattenhalt vid pcnetrometermätning, D"tum rör pcnelrornctcrmiitning 
anges inom parentes 

Tabc1l5a, Dorisborg(20/5l 

]\,1 ,'lljQl: el . 
Försök 
Försök- sp. 
Odlare 
Odlarc- sp, 

Alv 
~---------

Försök 
Odlilre 

VtnhalU'&l SifJlifikans 
15,7 c 
16,2 be 
17,3 il 

17,1 ab 

16,8 
. 12,1 .. ___ ---'-'n"". s"-, 

TabellSb. Löddeköpinge (24/5) 

Maljor!L~ VtnJlaJJ.(%l Signifik0.Di..... 
Försök 13 ,7 il 

Försök-sp. 13,7 a 
Odlare 13,4 a 
Odlare-sp, 13,8 a 

Försök 15,9 
Qdhlrc'_~ .. 1;,1,1:_. n,s. 

Tabc1l5d, Vitlskövlc OS/:il 

MaJjm:.c.LYtnj1il1\(%) ..... ~.imlifil"-i1l1S. 
Försök 1:1,2 a 
Försök- sp, 13,') a 
Odlare 13,6 a 
Odlare· sp, 13,6 a 

Försök 13,6 

O!11i1n~ __ .. ~JJL:L .. ~_~ .. __ 11.s,_ ............. ~~~_ 

Tabell :il', Akcrslund (25/5l 

MilJjm(:L._Yl1]11'llJ(&)~igllirilSi111S_ 
Försök 14,3 a 
Försök-sp, 13,8 a 
Odlare 13,8 a 
Odlare--sp. "13,7 a 

Försök 13,5 
Qg l a re _.~~J()A .. ~ ... ~ ..... __ L"-L~... ....~. 
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Tabell 5e. Tågarp (20/5) 

--_._-----_._-_._--
Matjord 
Försök 
Försök-sp. 
Odlare 
Odlare- sp. 

Alv 

Vtnhalt (%) 
22,4 
21,9 
20,7 
20,7 

Försök 23,3 

Signifikan$._ 
a 
a 
b 
b 

O<;lJil.Y.C? ____ 172. _______ .11,s, ______ _ 

Tabell 5f. Ädelholm (17/5) 

Matjord 
Försök 
Försök·sp. 
Odlare 
Odlare· sp. 

V tnha l t('!lJ._ .. ~ignifi kans 
11,9 a 
11,5 a 
14,2 b 
13,6 b 

Insektsförekomst och uppskattning av skador 

Skadedjuren kan påverka: 
l. plantantal 
2. andelen friska betplantor 
3. hur skadade de ej friska betplantorna iir 

I tabell 6 redovisas plantantal för respektive insekticidbchanclling. MJrshalsprutning med· 
förde ett högre plantan tal både i kombination med Marshalbetning och Caucho. 

Tabell 6. l'lantantal för respektive insekticdbehandling i rnedcllal för sex försiiksplatser 

Plantantal 

Marshalbetning 
(led al) 

1000-tal/ha 71,6 

Caucho 
(led a2) 

74,5 

LSD 95% = 4,9, signifikansnivå=96,5 

Marshalbetning+ 
Marshalsprutning 
(led bl) 

77,1 

Caucho+ 
Marshalsprutning 
(led b2) 

76,9 

I figur 13 visas andelen friska betplantor och i figur 14 visas resultatet från skadebcdöm
ningen. I bilaga 1 visas andelen friska plantor för de enskilda platserna. Andelen friska 
betplantor var högst i leden med Marshalsprutning. Marshalbetning och Caucho skiljde 
sig ej åt (figur 13). Leden med Marshalsprutning visade minst skada. Allra minst skada 
och högst andel friska plantor visade ledet med Caucho+Marshalsprulning (figur 14). 
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Figur 13, Andelen friska plantor (%) 
beroende av insekticidbehandling. 
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Figur 14. Resultat av skadebedömning. 
Medeltal för de sex försöksplatserna. 

För resultat av insektsprovtagning se flotationsprovtagning figur 15 och 
Tullgrenprovtagning i figur 16, Av figur 15 och 16 kan man se att förekomsten av 
Ollychiurus var lägre i spåren, Man får inte glömma all både flotations- och 
Tullgrenprovtagningen endast visar ögonblicksbilder av Onyclliurusjöreko1l/sten. 
Förekomsten av Ollychiurus är tex beroende av fuktighet. En lorI' såbädd kan därför mins
ka antalet Onychiurus och nederbörd medför att Onychiurus kryper upp till ytan och ger 
därmed etl: större anl:al Onychiurus, 

Anlal Onych./ 1 o pI. 

200 

;00 

o 

'" " ~ ,(2 
Im spål 

El bl 
D b2 

Doris- Lödde- Tägarp Vitt- Akers- Adel- Samtliga 

OOf(J ~ÖPll1ge sKövle lund holm l.xatser 

r.igur 15. Resultat från flotationsprovtagningen. 

/intal Onych./ 1 o pI. 

40 

30 
100 a l 
ra a2 
m spj.r 

[l "' lJ b2 

Dons- Lodde- Llg;lrp V'tl- Akers- Adel- S,vnthgJ 
borg kOpll1()(' skov!.e lund holm I~atser 

Finur l G. HestJltat fr;'m Tullgrcnpl'ovt<lgninocll. 

I figur 17 och 18 görs en jämförelse av insektsförekomsten mellan de olika kombinationer
na av insekticidbehandling. Motsvarande jämförelse för dc enskilda platserna se bilaga 2 
och 3, I genomsnitt för dc sex försöksplatserna visade både Tullgren- och flotationsprov .. 
tagningen att betning med Gaucho medförde ett större antal Ollllclrill/"llS än 
Marshalbetning, Vid flotationsprovtagningen visade Marshalsprutning ett större antal 
Onychiurus än enbart betning (figur 17), Tullgrenprovtagningen visade tviirLC!11ot att 
Marshalsprutningen medförde ett mindre antal Onychiurus än enbart betning (figur 18). 
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Figur 1 7. Resultat från flotations provtagning 
Medeltal för de sex försöksplatserna. 
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16 

16 

10 

Marsilai 

Figur 18. Resultat av Tullgrenprovtagning 
Medeltal för de sex försöksplatserna. 

G<.lUcllO 

I tabell 7 visas insekts[örckomst enligt flo ta [ionsmctodcn, och skillnad i andel friska bel" 
plantor och planlantal mellan Caucho och Marshalbetning samt mellan Marshalsprulning 
och Marshalbetning för de enskilda platserna. 

Tabell 7. Tnsekts[örckomst, skillnad i plantantal och andel friska betplantor för olika insek .. 
ticidbehandlingar (enligt flotationsprovtagning). l~csultat för dc enskilda försöksplatserna 

Antal Doris .. Lödde .. Tågarp Vitt .. 
d jur / pI. borg köpinge skövle lund holm 
--~~_. __ .~._."._-_._._._-_ ... _.- .. _----------_ .. _---_.~. 
Onychiurus 15,6 4,5 11,6 3,9 4,0 :l,l 
Klotcollcmbolcr O O 4,2. () () O 
J3ctbagge 0,2. O 0,1 0,2 O 0,1 
Trips O O O 0,5 () O 
Tusenfoting 0,2. O O O O O 
Skillnad, 
% friska pi. 
Caucho .. Mab. ..8 +2.5 +3 +17 .. 2.2. .. 15 
Maspr. .. Mab. +12. +18 +10 +2.5 +3 () 

Skillnad i 
plantimtai 
1 (J(JO .. ta l/ha 
Caucho .. Mab. .. 2.,8 .. 1,0 +14,6 +5,7 +4,8 .. 3,(] 

Maspr. .. Mab. +6,1 +4,5 +14,5 .. 0,3 +6,0 +1,7 

.. _--_ .. _-_ ... ~---_ .. _----_._--~--

Klotcollembolcl' gör punktvisa stick och kan vid större förekomst öka andelen skadade 
plantor. De påverkar dock inte plantantalet. 13etbaggen kan orsaka skada om den kommer 
tidigt (vid 2 .. bladsstadiet eller tidigare). Det krävs ca 1 .. 2. betbaggar/planta för att skada 
plantan och minska plantantalet. Tusenfoting kan ta död på plantor och alltså minsb 
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plantantalet. Trips suger på betplantan och kan orsaka plantbortfall. Nedan följer en kort 
redogörelse för resultatet av insektsförekomst och uppskattning av skador platsvis. 

Dorisborg 
Dorisborg var den plats som hade lägst andel friska plantor. Andelen friska plantor ökade 
från 5% vid enbart Gauchobetning till 43% vid Gaucho+Marshalsprutning (bilaga 1). 
Ledet med Marshalbetning hade ca 6000 plantor Iha lägre än ledet med Marshalbetning+ 
Marshalsprutning (tabell 7). Marshalsprutningens goda effekt på andelen friska betplantor 
och plantantal berodde troligen på förekomsten av tusenfoting, samt ett jämfört med övri
ga platser stort antal Onychiurus. 

Löddeköpinge 
Om man jämförde med genomsnittet för de sex platserna så uppvisade leden med 
Gaucho+Marshalsprutning (led b2) enligt flotationsprovtagningen ett lägre antal 
Onychiurus och enligt Tullgrenprovtagningen ledet med Caucho (led a2) ett lägre antal 
Onychiurus (bilaga 2 och 3). Behandling med Gaucho och Marshalsprutning visade en god 
effekt i form aven högre andel friska plantor (tabell '7). Detta är svårt att förklara då före
komsten av insekter var låg på Löddeköpinge. 

Tågarp 
Bilda insektsprovtagningarna stämde väl överens med genomsnittet för platserna (figur 1 '7 
och 18, bilaga 2 och 3). Liksom för platserna i genomsnitt medförde leden med Marshal
sprutning vid flotationsprovtagningen ett större antal Onychiurus iin enbart betning och ett 
mindre antal Onychiurus än betning enligt Tullgl'enprovtagningcn. Både leden med 
Caucho och Marshalsprutning medförde ett högre andel friska plantor och ett högre plan
tantal (ca 15000) än enbart betning (tabell 7). Detta berodde troligen på att här fanns l'cla-
tivt många Onychiurus samt Klotcollemboler. 

Villskö'()le 
Vittskövie var den enda platsen där antalet Onychiurus var högre i försök-spår (led a2ss) 
än motsvarande betade led, ej spår (led a2) (enligt flotationsprovtagningen, figur 15). Ett 
lågt antal Onychiurus noterades enligt insektsprovtagningarna (figur 13 och 14). Vid en 
jämförelse med genomsnittet för platserna (figur 1'7 och 18) så uppvisade det Gaucho
betade ledet (led a2) ett mindre antal Onychiurus vid flotationsprovtagningen (bilaga 2). 
Leden med Gaucho och Marshalsprutning medförde en högre andel friska betplantor än 
ledet med enbart Marshalbetning vilket troligen berodde på förekomsten av trips på 
VittskövIe (tabell 7). 

Åkerslund 
På Åkerslund visade ledet med Marshalbetning (led al) tvärtemot platserna i övrigt ett 
lägre antal Onychiurus än ledet med Marshalbetning+Marshalsprutning (led bl) (enligt 
Tullgrenprovtagningen, bilaga 3). Ledet med Gaucho uppvisade den lägsta andelen friska 
plantor (bilaga 1). Både ledet med Marshalsprutning och ledet med Caucho medförde ett 
högre plantantal vilket endast kan förklaras av förekomsten av Onychilll'lIs. 

Ädelholm 
Ett lågt antal Onychiurus noterades enligt både flotation- och Tullgrenprovtagningen 
(figur 15 och 16). Den låga insektsförekomsten var troligen orsak till att vare sig ledet med 
Gaucho eller Marshalsprutning medförde någon betydande ökning av pbntantalet. 
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I genomsnitt innehöll spårledet (led a2ss) ett lågt antal OllyciJillnlS. Della kan bero på att 
en högre packningsgrad uppmättes för spårledet (led a2ss) (figur 12 a-f), vilket kan ha 
gjort att Ollychillrlls haft en begränsad rörelsemöjlighel. 

Marshal - Caucho 

Både flotations- och Tullgrenprovtagningen visar alt det samlades ett större antal 
Ollljchilims vid dc Cauchobetade plantorna (led a2) jämfört med de Marshalbetade (led 
al) (figur 16 och 17). l genomsnitt uppvisade ledet med Gaucho ett högre plantantal (tabell 
6) vilket visar att Caucho hade en bättre skyddande effekt än enbart Marshalbctning. 

l.(esultalcn från insektsprovtagningarna visar att leden med Marshalsprutning medförde 
att fler Onychiunis samlades kring betplantan än vid enbart betning (flotationsprovtag
ning) men att ett större antal Ollychiurus paverkades eller dog vid betplantan vid 
Marshalsprutning jämfört vid enbart betning (Tullgrenprovtagning) (figur 16 och 17). Det 
verkar som om de Omjch/lIms som dör eller påverkas av Marshalsprutningen aldrig hin·· 
ner orsaka skada. Leden rned Marshalsprutning (led bl och b2) medförde både mindre 
skada på betplantorna, uppvisade en större andel friska betplantor (figur 13 och 14) saml 
etl större plantantal än leden med enbart bC'lning (tabell 6). Ledet med Caucho i kornbina
tion med Marshalsprutning visade minst skada och störst andel friska betplantor av sarnt
liga led (figur 13 och 14). 

Skörd och plantan tal 

Ledvisa skörderesultat i medeltal för de sex platserna redovisas i tabell 7. Skörckresultat 
för dc enskilda platserna redovisas i bilaga 4. Polsockerhalt iir sockerhalt avläst i polarime
ter. J3latal är ett malt på betans fria aminosyror. Utvinnbart socker beräknas med en en
hetsform(>l som tar hänsyn till sockerhalt, blå tal, kalium och natrium. Odlarens led ingilr ej 
i dc statistiska beräkningarna, varför man ej kan säga hur säkra skillnaderna mellan tidig 
sådd och odlaryta är. Det var endast leden startgiva-t·Caucho (led Ce,2) och 
startgiva+Marshal +Marshalsprutning (led Cbl) som uppvisade en högre skörd än odlar
Iedet (led A). I medeltal visade försöket med tidig sådd en Obetydligt lägre skörd än odla
rytan. 

Lc'dcl med startgiva (led C) gav i medeltal den högsta skörden. Pbnlantal, radl<lckning 
och skörd beroende av gödslings teknik visas i tabellS. Vad beträffar de enskilda platserna, 
se bilaga 5. Plantantalet var högt redan från början (den 15/5) i ledet med stangiva. 
Eadtäckningen var signifikant högre än övriga gödslingstekniker för ledet nwd stilrtgiva 
vid samtliga bedömningstillfiillcn. 
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Tabell 7. Skörderesultat i medeltal för 6 försöksplatser. Ma.=Marshalbetning, 
Mas.=Marshalsprutning 

Plant- Ren- Pol Blåtal K+Na Ut- Ut-
Led antal vikt socker mg/ mekv vinnb. vinnb. 

1000- toni halt % 100 g /100 g socker socker 
tal/ha ha betor betor toni Re!. 

ha tal 
A=odhm, 71,0 60,7 17,29 17 4,57 8,91 100 
Ba2 =brcd~pr. +Ca tleho 75,8 59,4 17,24 16 4,55 8,70 98 
BaS=bredspr..! spill' 69,0 55,3 17,18 15 4,64 8,08 91 
Bb 1 =bnxispr,+Ma.+Mns. 79,1 59,3 17,30 15 4,44 8,76 98 
Ca2=.::startgiva+Caucho 73,3 61,3 17,29 16 4,57 9,00 101 
Cb l=startg.+Ma.+Mas. 79,0 62,3 17,34 15 4,46 9,22 103 
Da 1 =radmylln.+Ma. 71,6 57,1 17,26 14 4,48 8,41 94 
Da2=radmyJln.+Cnucho 74,5 60,0 17,16 16 4,65 8,72 98 
[) aS::::: rad myIIn. -1-Spi\ r 70,1 57,1 17,20 15 4,68 8,32 93 
DbI =radmyl1n+Ma+M,js. 77,1 57,8 17,30 14 4,46 8,52 96 
Db2::::ndm+Cil.ucho+Mas 76,9 57;7 17,17 15 4,55 8,41 94 
ev 11,5 7,7 0,7 9,9 4,1 7,5 
LSD95% 9,8 5,1 O,H 2 0,22 0,74 
Sign. nivå 99,9 99,9 999 , . ~6,6 ~ 99,9 999 . .~ I 

Tabell 8. Plantantal, radtäckning och skörderesultat beroende pa gödslingsteknik. 
Medeltal för 6 försöksplatser _. . ."' . 

Pl.antal Radtäckning Ren· Pol· Bliltal Ut- Ut· 
Lc)c! vikt. socker mgl vinnb. vinnb. 

tonlha halt IDO g soe!wr sodwr 
(Yo betor skörd Re1. 

1515 15/6 1/6 15/6 1/7 ton/ha tal 
A=odJ. 71,6 71,0 89,1 68,5 94,0 60,7 17,29 17 8,91 100 
B=Jm)dspr. 74,8 7'7,4 83,4 62,1 91,8 [59)3 17,27 15 8,73 98 
(}:::Startg.+bredspr 74,0 76,2 ,37,6 G6,6 94,G 61,8 17"n 16 9,]1 102 
D=Radm.+bl'cdspl'. 728 758 349 621 896 589 172,] 15 8 G2 97 
San1spelsnivå 49,4 55)4 89,7 14,6 5BJ) 82,7 76,1 72,0 75,4 
C.V. 13,3 4,0 2,9 8)3 1,2 8)8 0,4 4,9 ~3)8 

LSD 915% 4,2 3):3 2,1 3)5 3 )i3 3) 0,15 2 0,39 
Sign.nivå 673 691 999 98.3 993 9,] G 74,8 28 :3 98 () 

Plikil insekticidbehandlingar 

Samtliga insekticidbehandlingar skördades endast i radmyllningsledet (led D). Gaucho 
(led a2) och Marshalbetning+Marshalsprutning (led bl) skördades i samtliga led (Il, C, D). 
I tabell 9 visas skörd och plantan tal beroende av insekticidbehandling. Resultat för de en
skilda platserna se bilaga 6. Av tabell 9 kan man dra slutsatsen att Gaucho (led a2) och 
Marshal+Marshalsprutning (led bI) kan ge en högre skörd än övriga insekticidbehand
!ingar. I genomsnitt gav Marshalsprulning i ett högre plantantal än enbart betning. Redan 
vid den första planträkningen (den 1/5) uppvisade Marshalsprutning ett högre plantantal. 
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Tabell 9. Antal Onychiurus (en1. Tullgrenmetoden), plantantal och skörderesultat 
beroende av insekticidbehandling. Medeltal för sex försöksplatser 

_. 

Antal Plantantal Ut- Ut-
Led Ony. lOOOtal/ha vinnb. vinnb. 

110 pI. socker socker 
(Tull- tonI Rel. 
gren) 1/5 15/5 15/6 ha tal 

Inom Gaucho (a2) 17,1 65,1 '71,6 74,5 8,91 100 
led D Gaucho+Mas. (b2) 9,8 75,7 76,9 8,41 94 

Marshal (al) 1i3,4 68,8 71,6 8,41 94 
Marshal+Mas, .(bl) 7G 69,5 74,1 __ 77,1_ 852 96 

"C'L--.- ._ .. _ ..... -
San1spelsnivå 27,5 69,8 95,0 
C.V. 14,9 4,4- 2,4 
LSD 95(Yr; 4,4 4,9 0,:30 
Sign.nivå 99,8 9G 5 957 

Inom Gaucho (a2) G5,l 71,8 74,5 8,81 100 
led M.."fshal·j·Mas (bl) 

_o ••• §.~.LQ _.1.§J) 784 ..il,8.L __ 100 ... - ~ .. __ ~ __ :'.L __ ----.. -
B,C,D Salnspelsni vå '75,4 

C.V. :3,:l 
LSJ) 95% 2)~3 2\;·~ 0,21 
Sign.nivå 999 99 '7 19,'7 -

2pår - ej spår 

Skörd i försök-spår och försök-ej spår jämförs i figur 18. I tabell 10 jämförs skörd och plan· 
tantal i försök-spår och försök-ej spår. Skörd och plantantal i försök-spår var i genomsnitt 
signifikant lägre än försök-ej spår. 

Samtliga 
platser 

Ädelholm 

Akerslund 

Vittskövle 

Löddeköpin 

o 20 40 60 

Figur 18. Skörd i spår resp, ej spår vid tidig sådd 

80 

29 
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sign. 

sign. 

n.s. 

n.s. 

I ej spår n.s. 
spal" 

n,s. 

n.s. 
Utvinnb. socker 
rel. tal 



Tabell 10. Plantantal i försök-spår resp försök-ej spår. Medeltal [ör 6 platser 

Försök-ej spår 
Försök-spår 

15/5 15/6 
---~ . __ .•.•. _-._--

72,1 75,1 
67,3 69,5 

Nedan redovisas platsvis skörderesultat. 

Dorisborg 

Utvinnbart 
socker 
ton/ha 

Utvinnbart 
socker 
Re!. tal 

--_ ....•....•..•..•• --~--_.~._-_.-
8,71 100 
8,20 94 

Försöksytan såddes 5 dagar tidigare än odlarytan. Strax efter sådden av odlarytan kom 
det nederbörd, vilket troligen hade en negativ inverkan. Odlarytan uppvisade nämligen 
en lägre skörd än försöket på Dorisborg (bilaga 4). Vid en jämförelse av skörd för de olika 
insekticidbehandlingarna så visade Dorisborg ett liknande resultat som genomsnittet för 
de sex platserna (bilaga 6). Ledet med Marshalsprutning medförde genomgående ett 
högre plantanta!. Inom radmyllningsledet (led D) så mättes för ledet med Gaucho (led a2) 
högst skörd (bilaga 7), trots att det enligt insektsprovtagningarna för Gaucho registrerades 
störst antal Onychiurus, störst skada på betplantorna och lägst andel friska plantor. 
Marshalbetning+ Marshalsprutning (led bl) visade däremot en högre skörd än ledet med 
Gaucho (led a2) vid en jämförelse med samtliga led inom försöket, varför mim alltså inte 
säkert kan säga vilken insekticidbehandling som var bäst på Dorisborg. 

Löddeköpinsc 
På Löddeköpinge uppmättes för försöket i genomsnitt en lägre skörd än odlarytan (bilaga 
4). Radmyllning med N30 (led D) uppvisade det bästa skörderesultatet för de olika göds, 
lingsbehandlingarna. Della är anmärkningsvärt och svårt att förklara då det för övriga 
platser var ledet med startgiva (led e) som registrerade den högsta skörden. Leden med 
Gaucho och Marshalbetning+Marshalsprutning visade! en högre skördän övriga insekti·· 
cidbehandlingar (bilaga 6). 

Tågar)! 
För ledet med startgiva+Gaucho (led ea2) uppmättes det högsta plantan talet och den hög
sta skörden. Startgiva + Marshalsprutning (led Bb1 och led eb1) gav ungefär lika stor 
skörd som odlarens yta medan resterande led uppvisade en lägre skörd än odlarytan (bila· 
ga 4). Frötäckningen var densamma i odlaryta och försök. Vattenhalten i försöksytan var 
fortfarande högre än i odlarytan vid penetrometermätningen i maj, vilket tyder på att så· 
bädden i försöket gav ett tillräckligt avdunstningsskydd. Marshalsprutning resulterade 
genomgående i ett högre plantanta!. Det Gauchobetade ledet (led a2) visade på Tågarp en 
entydigt högre skörd. På Tågarp fick man en mycket liten skördeminskning i försök·spår, 
till skillnad mot övriga platser. Packningen vid sådden verkar inte ha varit negativ [ör 
skörderesultatet. 

Vittskövie 
Ledet med startgiva (led e) visade ca 11 % högre skörd i jämförelse med enbart bredsprid· 
ning (bilaga 5). Gauchobetning var det bästa insektsskyddet och visade i genomsnitt 4% 
högre skörd än Marshalbetning+ Marshalsprutning. Marshalsprutning medförde ett lägre 
plantantal vid samtliga planträkningstillfällen och resulterade i en skörcksänkning. 
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Åkerslund 
På Åkerslund uppvisade försöket genomgående en lägre eller lika stor sockerskörd som 
odlarens yta med undantag för bredspridning+spår (Bas) och startgiva + Marshalbetning 
+ Marshalsprutning (Cbl) där skörden var högre (bilaga 4). För Marshalbetning (led al) 
och Marshalbetning+Marshalsprutning (led bl) konstaterades en högre skörd än leden 
med Gaucho. I genomsnitt för hela försöket så medförde ledet med Marshalbelning 
+Marshalsprutning (led bl) en 6 % högre skörd än Gaucho (led a2) (bilaga 6). Ledet med 
Gaucho verkar ej ha haft samma goda effekt på skörderesultatet som för genomsnittet av 
platserna. Åkerslund är den enda platsen där försök-spår uppvisade en högre (4%) skörd 
än försök-ej spår. Packningen i försök-spår verkar ha givit en positiv skördeeffekt vilket 
kan bero på alt betfröna då kom ner i den fuktigare såbotten och alt packnings graden i 
försök-spår var mer optimal för bettillväxten än försök-ej spår. 

Ädelholm 
På Ädelholm låg försöksytan på en jord med mindre gynnsamma förutsättningar än 
odlarytan. För försöksytan konstaterades genomgående en lägre skörd än odlarytan utom 
för ledet med startgiva+Marshalbetning+Marshalsprutning (led CbI), som medförde en 
2% högre skörd än odlarytan (bilaga 4). Den lägre skörden i försöket berodde troligen 
framförallt på ett sämre avdunstningsskydd. Vid sådd uppvisade försöket en högre 
vattenhalt (tabell 2) och vid penetrometermätl1ingen i maj en lägre vattenhalt (tabell 50 
jämfört med odlarytan, vilket visar att mer vatten avdunstade från försöket. Det sämre av
dunstningsskyddet berodde på att såbädden var sämre, dvs innehöll inte tillräckligt med 
finjord, i försöket (tabell 3). Att försök-spår gav signifikant lägre plantantal och skörd kan 
bero på ett ännu sämre avdunstningsskydd eftersom såtraktorn tryckte till såbädden. 
Dessutom uppvisade försök-spår ett betydligt högre penetrometermotstånd (figur 12[) vil
ket troligen var ogynnsamt för bettillväxten. Gaucho eller Marshalsprutning gav ingen ef
fekt på plantantalet eller andelen friska betplantor (tabell 7) vilket kan förklaras av det 
låga insektstrycket. Både Marshal och Gaucho i kombination med Marshalspruting (led bl 
och b2) visade på en skördeökning inom radmyllningsledet (led D) vilket alltså är svårt att 
förklara då insektstrycket var lågt. 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

Tidig sådd - odlare 

Det är av största betydelse alt så innan eller i början aven värmeperiod föl' att få en opti
mal skörd. År 1993 kom det ett betydande värmetillskott först efter den 20/4. Detta inne
bar att den tidiga sådden (26/3-1/4) medförde risker och man hade lite att vinna. I ge
nomsnitt för platserna medförde den tidiga sådden en obetydligt lägre skörd. Vad gick fel 
vid den tidiga sådden? En optimal såbädd är enligt Kritz (1983) beroende av temperatur, 
fuktighet, sådjup och jordstruktur. 

Temperatur. Betfröet kräver minst +3 grader för alt gro. Det krävs ca 80 daggrader för att 
betplantan skall komma upp. Figur 19 visar att det fanns obetydligt med värme som 
kunde komma betplantan till godo vid sådd tidigare än den 20/4. Tabell 11 visar sådatum 
för respektive plats samt hur många daggrader man fick till godo genom alt så tidigare. 
Antalet daggrader till godo för tidig sådd på Dorisborg, Löddeköpinge, Tågarp och 
Vittskövie kan anses försumbara. På Åkerslund och Ädelholm kunde däremot antalet 
daggrader till godo haft betydelse. Dock är dessa 19-20 daggrader till godo relativt bet y-
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delselösa om man jämför med det stora antal daggrader som kom betplantan till godo 
efter den 20/4. De som sådde efter den 20/4 hade ca 20 daggrader ackumulerade inom tre 
dagar. Att de extra daggraderna på Åkerslund och Ädelholm inte givit något positivt ut· 
slag har troligen andra orsaker. 

Ack. daggrader 

300 

250 

20/3 1/4 10/4 20/4 

Iii Ack. daggrader 

1 /5 1 0/5 Datum 

Figur 19. Antal ackumulerade daggrader från den 20/3, våren 1993. 

Tabell II. Sådatum och antal daggrader till godo vid tidig sådd för resp försöksplats 

Plats 

Dorisborg 
Löddeköpinge 
Tågarp 
Vittskövie 
Åkerslund 
Ädelholm 

Så· 
datum 
försök 
29/3 
26/3 
30/3 
1/4 
27/3 
30/3 

Så- Skillnad 
datum sådatum 
odlare" ___ " __ idi!garL 
3/4 +5 
1/4 +6 
3/4 +4 
4/4 +3 
12/4 +16 
13/4 +14 

Daggrader 
till godo 

-_ .. __ ._-

+4 
+1 
+4 
+5 
+19 
+20 

......... -.--_._.~._-~ .. _ .•. _ .. _ .. __ ._ .. 

Fuktighet, så djup och jordstrukt"ur. För att göra uppkomsttiden kortare samt för att hind
ra skador från jordboende insekter såddes relativt grunt i både försök och odlaryta. Våren 
1993 var torr och risken för insektsskador var liten medan risken för torka var desto större" 
På flera platser, framförallt på odlarytorna var såbädden för torr för att betfröna skulle gro 
(tabell 2). Här var det särskilt viktigt alt placera betfröna i den fuktigare såbotten och att 
ha ett bra avdunstnings skydd_ Vid den tidiga sådden harvades ytan endast en gång och 
risken var alltså större för att få en för stor andel stora aggregat och därmed ett: sämw av· 
dunstningsskydd. Ett sämre avunstningsskydd var troligen orsak till att skörden blev 
lägre vid tidig sådd på Ädelholm. På Ådelholm var vattenhalten högre i försöket vid sådd 
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och lägre i försöket jämfört med odlarens yta i maj, vilket visar att mer vatten måste ha av
dunstat från försöksytan sedan sådden. På Tågarp hade försöket med tidig sådd ett till
fredsställande avdunstningsskydd. I maj var vattenhalten fortfarande högre i försöket 
jämfört med odlarytan. Vattenhalterna vid olika tidpunkter för Ädelholm respektive 
Tågarp jämförs i tabell 12. 

Tabell 12. Vattenhalt (%) i jorden på Ädelholm och Tågarp vid sådd resp i maj. Vid sådd 
anges vattenhalten för såbädd och bearbetningsbotten och i maj för djupet 0-25 cm 

Vid sådd: 
såbiidd 
bcarb.bottcn 

I maj 

~-----------~ ...• _._------~----~~--

Ädelholm 
Försök Odlare 

10,6 
15,2 
11,9 

5,4 
13,7 
14.,2 

Tågarp 
Försök Odlare 

12,2 
22,9 
22,4 

9,5 
20,6 
20,'7 

Går det aU eliminera riskfaktorn högre packningsgrad vid tidig sådd? 

Försöket med tidig sådd visade att riskfaktorn högre packningsgrad pga högre vattenhalt 
vid tidig sådd går alt eliminera med ett lägre däckstryck och ett färre antal överfarter. 
Försöket med tidig sådd visade till och med i genomsnitt en liigre packningsgrad än odla-
rytan. 

Vid tidig sådd uppmättes i spåren ett högre penetrometermotstånd (figur 20) och en lägre 
sköre!. Skörd i spåren var i mcdelta16% lägre (tabell 10). Den högre pilckningsgraden I<3n 
ha inverkat negativt på skörden. 

-30-

10 

ej Spill" 
..,,
spår 

-50 O'---~---"SO-O- ~-I(-'-)O-O~-1--'-5(-)O~-2-'-0(-)O~-2-'-5(-)0~-3--'OOO 

PenclromdcnT\olstånd (kPn) 

Figur 20. Uppmätt penetrometermotstånd vid tidig sådd; spår och ej spår. Medeltal för 
försöksplalserna. 
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Den lägre skörden och det lägre plantantalet i spåren (i medeltal för försöket) berodde tro
ligen också på ett sämre avdunstningsskydd. Betorna i såtraktoms spår såddes med 
samma inställning som övriga rader. Såtraktorns däck tryckte till och förstörde delvis så
bädden. Detta gjorde också att kapillariteten "återskapades" och avdunstningen blev där
med högre. Spårluckrarna som användes efter såtraktorn vid den tidiga sådden var ej till
räckliga för alt luckra jorden och återställa såbädden. Ett undantag var Åkerslund där spå
ren resulterade i en 4% högre skörd. Här verkar det som om försöksytan kan ha varit för 
lucker för att betorna skulle trivas och att det var en mer optimal packningsgrad i spåren. 

I det översta matjordsskiktet hade spåren i försöket en högre packningsgrad än spåren i 
odlarytan (figur 21) pga alt försökets såtraktor körde över betraderna (figur 11). 

Djup (cm) 

O r"=':;;:::;;;:;;;;;::::::;;--·------------------·---i spår - försök 
-m

spilr - odlare 

-20-

-30 

~50 .. ~ . ...........L._J __ ..J-__ .L........... . .L_L,............J_~_~.I."._.........1 ____ I_.__'_ 

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Pcnetromctennotslånd (kPZl) 

Figur 21. Uppmätt penctrometermotstånd i spår-odlare och spi1r-försök i genomsnitt för 
försöksplatserna. 

Längre ned uppmättes inga stora skillnader i penetrometermo[stånd mellan spåren för 
försök resp odlare. Detta trots att såtraktorn i försöket pga det låga däckstrycket körde 
över betraderna medan såtraktorn i odlarytan körde mellan betraderna. Spåren i försöket 
medförde på flera platser ett större tryck tillskott vilket troligen berodde på alt man i försö
ket kördC' på en mer lucker yta. En luckrarC' jord packas lättare. 

Man kan endast jämföra uppmätt penC'trometermotstånd mellan led på samma plats. Det 
finns fortfarande för lite baskunskap för att man skall kunna säga något om relationen 
mellan penelromelermolstånd - rotutveckling, skörd och jordart. För det behövs mer rcfc
rensma terial. 
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Gödsling 

Målet var att se om det är möjligt att uppnå en tidig start och en snabb tillväxt genom att 
radmylla en startgiva växtnäring (N'p,Na,Mg,Mn) eller radmylla hela kvävebehovet (N30) 
samtidigt med sådden. I genomsnitt gav radmyllning med en startgiva växtnäring den 
högsta skörden, 9,1 ton utv.b. socker Iha, vilket var en ca 4% högre skörd i jämförelse med 
enbart bredspridning. Radmyllning av hela kvävebehovet (N30) gav ca 8,6 ton utv.b. sock
er Iha, vilket var 1 % lägre skörd i jämförelse med enbart bredspridning. Det uppmättes 
inte några säkra skillnader i polsockerhalt eller blåta! mellan de båda radmyllningsbe
handlingarna varför skillnader i sockerskörd troligen inte berodde på kvävegivan. Istället 
verkar tillförseln från starten av Na, P, Mg och Mn ha haft en positiv inverkan på skörden. 
På Löddeköpinge noterades ett annorlunda resultat. Här medförde radmyllning med N30 
den högsta skörden, vilket är svårt att förklara. Det har visat sig enligt andra försöksresul
tat att radmyllning med N30 har givit en bättre effekt vid senare sådd. 

Insektsskydd 

Målet var att se vilket insektsskydd som krävs vid tidig sådd. I genomsnitt för försöksplat
sema gav leden med Gaucho och Marshalbetning+Marshalsprutning en högre skörd än 
leden med Marshalbetning och Gaucho+Marshalsprutning. Gaucho är att föredra framför 
betning·j-Marshalsprutning ur både miljö- och hanteringssynpunkt. Då våren var relativt 
torr 1993 blev insektstrycket ganska lågt, varför det är svårt att säga vilket insektsskydd 
som skulle vara bäst vid ett större insektsangrepp. I figur 22 visas skörd beroende av in
sektsskydd. Om man jämför figur 22 med figur 16 och 17 (visar antalet Onychiurus vid in
sektsprovtagningama) så kan man inte se något klart samband mellan antal Onychiurus 
och skörderesultat. Det är framförallt kombinationen Caucho+Marshalsprutning som vi
sade ett oväntat resultat med ett lågt antal Onychiurus och en låg skörel. Kombinationen 
verkar att ha en hämmande effekt på tillväxten av betplantoma. Dock verkar kombinatio
nen ge ett ordentligt skydd i tillväxtstarten då betplantorna med Caucho+ Marshal
sprutning resulterade i minst skada, högst andel friska betplantor och ett högt plantantal. 

Skörd rel. tal 

101 

99 

97 

95 

-l1-- Botn. 
~-4~-,,~. Maspr. 

93+---------------~-------------,-----

Marshal Gaucho 

Figur 22. Skörderesultat beroende av insektsskydd. Medeltal för 6 försöksplatser. 
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Packningsgrad, vattenhalt ~ Onychiurus 

Onychiurus trivs bäst vid en högre vattenhalt och i en lucker jord. Den högsta vattenhalten 
och det största antalet Onychiurus uppmättes på Dorisborg och på Tågarp. Här fanns 
också de största skillnaderna i plantantal för de olika insekticid behandlingarna vilket 
tyder på ett relativt stort antal Onychiurus. På Åkerslund där det enligt penetrometermät
ningarna var relativt luckert uppmättes skillnader i plantantal för de olika insekticid be
handlingarna. Detta kan bero på Onychiurus som trivts i den luckrare jorden. På Ädelholm 
uppmättes i ytan ett högt penetrometermotstånd, en låg vattenhalt och ett litet antal 
Onychiurus. Detta arbete visar på tendenser till ett samband mellan packningsgrad, vatten
halt och antalet Onychiurus. Det behövs dock ytterligare undersökningar för att uttala sig 
med säkerhet om dessa samband. 

SLUTSATSER 

'1993 fanns det dåliga förutsättningar för att få merutbyte vid tidig sådd då frmnförallt 
värme saknades. Man tog risker genom att så tidigt och hade lite all vinna. 

, Det är viktigt med ett ordentligt avdunstningsskydd även vid tidig sådd om det 
kommer en period med torka efter sådden. Därför är det av största betydelse alt 
betfröna hamnar på en fuktig såbotten, täcks med tillräckligt med finjord samt placeras 
tillräckligt djupt. 

,. Ett lägre däckstryck och så få antal överfarter som möjligt kan eliminera riskfaktorn 
högre packningsgrad pga en högre vattenhalt vid tidig sådd. 

* Vid den tidiga sådden användes lågtrycksdäck (0,20-0,30 bar, 800 mm). Lågtrycksdäcken 
var så breda att de körde över två betrader. Skörden i dessa betrader blev i genomsnitt 
6% lägre (tabell 10). Såbädden i spåren trycktes till och avdunstningsskyddet blev sämre. 

,. Det noterades ett mindre antal Onychiurus i spår från såtraktorn. En högre packning 
verkar minska förekomsten av Onychiurus, troligen pga att djuren får sämre rörelsemöj-
lighet. 

,. Eadmyllning med startgiva (N,P,Na,Mg,Mn) gav ca 4% högre skörd än enbart bred
spridning. Eadmyllning med enbart kväve (N30) var ej tillräckligt, skörden blev ca 1 % 
lägre jämfört med enbart bredspridning. Eadmyllningstekniken fungerade väl. 

,. Det är viktigt med ett bra insektsskydd vid tidig sådd. Betning med Gaucho eller 
Marshalbetning + Marshalsprutning gav en högre skörd än enbart Marshalbetning och 
Gaucho + Marshalsprutning. Gaucho är att föredra framför Marshalsprutning ur både 
miljö- och hanteringssynpunkt. År 1993 var insektstrycket lågt pga alt våren var neder
bördsfattig. Av resultaten från 1993 är det svårt att säga vilket betningsmedel som är 
bäst vid ett större insektsangrepp. 
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,. Insekticidkombinationen Gaucho+Marshalsprutning verkar ha en hämmande effekt på 
bettillväxten. Kombinationen medförde annars få Onychiurus, en slor andel friska 
betplantor och ett högt plantantal. 

* Mer referensmaterial behövs från penetrometermätningar för att man skall kunna 
bestämma förhållandet mellan uppmätt penetrometermotstånd och rotutveckling, skörd 
och jordart. 

* En studie över åren 1987-1993 visar att det genom tidigare sådd finns förutsättningar för 
att få en högre skörd genom alt så tidigare än medelsådatum (20/4). Delta beror framför 
allt på alt en större värmemängd kan hinna komma betorna till godo. Det gälle!r alt ha 
teknik för att eliminera de riskfaktorer som är förknippade med tidig sådd. 
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Bilaga 1. Andel friska plantor (%) vid de olika insekticidbehandlingarna. 
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Bilaga 2. Resultat från flotationsprovtagning. De enskilda försöksplatserna. 
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Bilaga 3. Resultat från Tullgrenprovtagning. De enskilda försöksplatserna. 
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Bilaga 4. Skörderesultat för de enskilda försöksplatserna. Ma. =Marshalbetning, 
Mas.=Marshalsprutning. 

Dorisborg. Odlarens såda tum; 3/4. Försökets såda tum; 29/3. 

Plant- Ren- Pol- Blåtal K+Na Ut- Ut-
Led antal vikt socker mg/ mekv vinnb. vinnb. 

1000- toni halt % HJO g /100 g socker socker 
tal/ha ha betor betor toni Re!. 

ha skörd 
A=odlan> 50,0 55,2 17,50 21 5,02 8,15 100 
13a2 =brcdspr. {-Ca llcho 62,8 56,8 17,75 18 4,56 8,61 106 
BaS=bn'dspr.+spilr 58,9 53,2 17,59 17 4,77 7,95 98 
Bb 1 =brl-'dspr.+Mn.+Mil.s. 79,7 58,5 17,81 ]5 4,32 8,92 109 
Ca2 =st<lrtg. +( .;a ucho 66,4 56,8 17,80 16 4,37 8,66 106 
Cb l:;::;:stnrtg.+Ma.+Mas. 77,1 59,8 17,81 15 4,35 9,14 112 
Da 1 =rillimylln.+M'l. 72,9 55,2 17,95 13 4,12 8,55 105 
Da2:~:;radmylln.+Gau('h() 70,1 57,7 17,87 15 4,16 8.87 109 
D aS=rad m yl! fl. -I-sp;'i r 68,9 57,] 17,94 15 4,19 8,82 108 
Db 1 =r<1,lmyllll+Mil+Mas. 79,0 56,4 17,97 14 4,09 8,'74 107 
Db2~-=r<ldnl+Cau(h()+lvlil" '79,0 55,8 1 '7,89 14 4,16 8,59 IOS 
--~~- . 
ev 10,0 6,3 0,8 10,5 4,'7 6,5 
LSJ) 95% 7,1 3,5 0,15 2 0,21 0,56 
Sign.nivå 99,9 . - 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

~ 

Löddeköpinge. Odlarens sådatum;1 /4. Försökets såda tum; 26/3. 

- -
Plant- I~en- Pol Blåtal K-I-Na Ut- Ut-

Led antal vik! socker mg/ mekv vinnb. vinnb. 
1000- toni halt % 1 DO g /100 g socker socker 
tal/ha ha betor betor toni Re!. 

ha tal 
A=()(llare 91,'7 69,1 1 '7, 12 14 4,'70 10m 100 
13a 2 =brcdspr. +(;<1 Heho 86,3 68,0 16,'71 15 5,00 9,57 95 
BaS=br,'dspr.+spoir 81,9 60,1 16,'79 14 5,00 8,53 85 
Bb 1 =brwbpr.+M<l.+M<l_-;. 82,'7 63,0 16,66 15 4,93 8,88 89 
Ca2:::::starlg.-t-C ;aud,() 72, I 68,4 16,95 15 5,22 9,'70 97 
Cb 1 =startg.-i'Ma.+M<l:-'. 81,0 66,0 1'7,0'7 l4 4,90 9,52 95 
Da 1 :::::rildmylln.+Mil. 73,4 6'7,1 16,91 1'7 5, I '7 9,50 95 
Da2:::::rildmyJln.+( ;aUChtl 72,8 '73,5 16,54 22 5,68 9,99 HJO 
DaS=radmylln.+spi\t" 68,8 72,9 16,51 21 5,69 9,92 99 
Dbl :::::radmylln+M<1+Mas. '77,9 69,7 16,6'7 1'7 5,06 9,'74 9'7 
D b2::::: rad m +C _;<1 UdHH Mas '71,7 68,0 16,51 19 5,36 9,29 93 
ev 13,1 9,6 2,2 21,3 '7, O 9,4 
LSD 95% 11,2 '7,3 0,42 4 0,43 1,00 
Sign.nivå 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 



Tägarp. Odlarens såda tum: 3/4. Försökets såda tum: 30/3. 

-

Plant- Ren- Pol BlMal K+Na Ut- Ut-
Led antal vikt socker mg/- mekv vinnb. vinnb. 

100O- lon/- halt % 100 g 1100 g socker socker 
tal/ha ha betor betor toni ReL 

ha lal 
A=odlarl' 67,1 62,9 18,04 17 4,88 9,66 IOO 
Ba2:::::bredspr.+Caucho 79,4 61,5 18,01 15 4,63 9,49 98 
BaS::.:::bredspr.+spfir 69,0 61,7 17,92 15 4,82 9,43 98 
Bb 1 =brt'dspr. + Mi\. -1- l'vh'>. 77,9 61,9 18,14 15 4,57 9,63 100 
Ca2::;:;startg.-t-C<llKho 81,0 64,7 17,91 16 4,81 9,86 102 
Cb'1 ==stnrLg.+Ma.-t-Mas. 77,3 61,9 18,11 15 4,70 9,59 99 
Da 1 ::.::: rad m ylln.-t-tv1<l, 62,2 58,1 17,93 15 4,70 8,90 92 
I)a2=radmylln.-t-( ;;1ucho 75,8 60,2 17,86 16 4,65 9,18 % 
DaS=r.1dmylln.+~p{ir 65,0 58,6 17,97 16 4,81 8,98 93 
Db 1 =radmylln +Mi] ,!·M;l~. 77,0 69,3 17,98 16 4,60 9,13 94 
Db2=radm+( ;aucho+M(l!-; 76,7 58,4 1'7,92 16 4,60 8,98 93 
ev 9,2 7,5 1,1 

-
9,6 3,6 7,7 

LSD 95(Jr, 6,8 4,6 0,19 2 0,17 D,83 
Sign.nivå 99,9 99,5 9S,il 99,9 99,6 99,1 

, . 
._~ 

VittskövIe. Odlarens sådatum: 3/4. Försökets sådatum: 1/4. 

~~~'~~~~~~'-- F'~ . , . 
Led Plant- Ren-

-~'--'F"""~r~'~'~'r-"' .. , 
Pol l3låtal ](;-Na Ut- Ut-

antal vikt socker mgl rnekv vmnb. vmnb. 
1 (JOO- toni halt % wo g 1100 g socker socker 
tal/ha ha betor betor toni ReL 

ha tal 
A=odlan.> 78,5 54,1 17,24 12 3,74 8,04 100 
Ba2:::::bredspr .. !{ ;aucho 79,9 49,6 17,24 12 3,96 7,35 91 
BaS=brl'clspr.+spAr 61,8 46,5 17,12 11 4,13 6,84 8" ,) 

Bb 1 =bredspr.+M'l.+Mas. 82,3 52,3 17,17 12 4,07 7,71 96 
Ca2=startg.+( ;a\lch() 80,6 58,9 17,3 14 4,03 8,76 109 
Cbl==startg.+l\.1a. +Mas. 80,2 57,6 17,14 12 4,17 8,44 105 
Da 1 =r<ldmylln.+Ma. 78,4 46,8 17,32 Hl 3,95 6,99 87 
Da2:::.::radmy!!n .+( ;,lllchn il4,1 53,2 17,17 11 4,26 7,85 98 
DaS:::::radmylln.+spilr 74,0 4.5,5 17,06 10 4,25 6,66 83 
Db 1 ==ra{lmylln+Ma+Mas. 78,1 46,4 17,11 10 4,22 6,8 il5 
Db2::::radm+Caucho+Mas 81,3 47,4 17,02 11 4,27 6,89 86 
ev 13,4 14,1 1,2 19,8 6,5 14,5 
LSD95% 9,9 8,1 0,24 3 0,32 1,22 
Si57n.nivå 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 



Åkerslund. Odlarens såda tum: 12/4. Försökets slidatum: 27/3 . 

. 

Plant- Ren- Pol Blåtal K+Na Ut- Ut-
Led antal vikt socker mg/ mekv vinnb. vinnb. 

1000- toni halt % 100 g /100 g socker socker 
tal/ha ha betor betor toni Re!. 

ha skörd 
A=odlal"l' 72,5 67,9 16,98 21 4,43 9,76 100 
Ba2=blwLc;pr.+( ,:auchu 77,9 65,1 17,05 18 4,04 9,48 97 
BaS=br('dspr"I'~p,ir 85,5 47,9 17,06 17 4,08 9,93 102 
Bb 1 =brl-'dspr.+Ma.+MilS. 78,S 68,2 17,31 17 3,94 9,79 100 
Ca2=startg.+Caucho 77,0 65,9 17,12 Hl 3,98 9,32 96 
Cb 1 =sLartg, ·1-Ma.+Mw.;, 85,'7 63,6 1'7,24 18 3,94 10,59 109 
Da l ;:;;:radmylln.+Ma. 74,9 71,7 1'7,13 16 4,00 9,46 9'7 
Da2=radmylln.+c ;auch() '79,'7 64,4 17,01 17 4,09 9,27 95 
DaS=radmy!ln. -I-sp,lr 85,0 63,8 1'7,15 1'7 4,0'7 9,63 99 
Db 1 ::':radmylln-l-Ivlil-I-Mils 80,9 65,7 1'7,35 16 3,95 9,4'7 9'7 
Db2:::::rild m+CauchlH·Mas 81,6 63,6 c.l?,Ol __ 1'7 3,95 9,21 94 .. ,,-
ev 13,9 8,4 1,6 11,9 5,9 8,9 
LSD 95% 11,4 5,7 0,29 2 0,25 0,89 
Sign. nivå 99,9 99,9 98,'7 99,9 99,9 99,9 

Ädelholm. Odlarens såda tum: 13/4. Försökets sadatum: 30/3 . 

. 
Led Plant- Ren- Pol GLItal K+Na Ut· Ut-

antal vikt socker mg/ mekv vinnb. vinnb. 
100O toni halt % 1009 .. , /lOO g socker socker 
tal/ha ha betor betor toni Re1. 

ha tal 
A:::;;:odlan.-' 66,5 55,2 16,82 13 4,64 '7,85 100 
Ba2:::::bn,'(lspr.+( ;ilucho 67,3 55,2 16,65 16 5,08 '7,68 98 
BaS=brcdspr.+spar 56,8 41,9 16,63 16 5,05 5,83 '74 
Bbl=b,wlspr+Ma.+Mas 73,8 54,0 16,'73 15 4,'78 7,61 9'7 
Ca2=startg.+Caucho 62,8 55,1 16,66 17 5,00 7,71 98 
Cb l:::;::slartg.+Ma,+Mas. 72,1 S7,1 16,67 IS 4,7J 8,02 102 
Dal:::;::radmylln.-I-l'vla. 67,8 50,'7 16,66 15 4,94 7,09 90 
Da2:::;::rad mylln.+( ;aucho 64,8 51,4 16,70 16 5,06 7,19 92 
Da S:::;:: rad my!!n.-hpJr 58,'7 42,7 16,59 15 5,10 5/)3 76 
Dbl :::::radmylln+Ma+Mas. 69,5 51,5 16,74 14 4,86 '7,26 92 
Db2:::::radm+e-;aucho+Mas 71,2 53,5 16,66 15 4,96 '7,48 95 

ev 9,3 7,6 1,2 '7,9 4,5 7,9 
LSD95% 6,2 3,9 0,21 1 0,22 1l,56 
Sign.nivå 99,9 99,9 85,3 99,9 99,9 99,9 



Bilaga 5. Plantan tal, radtäckning och skörderesultat beroende på gödslingsteknik. De 
enskilda försöksplatserna. 

D 'b ons org 

Pl.antal Hadtäckning Pol Blätal Ut- Ut-
Led socker mg/ vinnb. vinnb. 

halt 100 g socker socker 
% betor skörd Hel. 

15/5 15/6 l/6 15/6 1/7 ton/ha tal 
A=odJ. 48,2 50,0 34,7 65,6 90,6 17,50 21 8,15 100 
B=bredspr. 67,9 71,2 30,9 63,4 87,5 1'7,'78 1'7 8,7'7 108 
C:::::Startg.+bredspr 68,1 '72,1 37,5 68,4 90,9 1'7,81 16 8,90 109 
J) •.• Ihdm.+bredspr. '702 74,15 369 672 86,6 17,92 14 88O 108 
Samspelsnivå 77,0 76,9 24,8 16,2 38,3 28,'7 43,1 35,0 
C.V. 10,3 9,1 7,4 2,9 2,0 0,9 11,4 4,9 
LSJ) 95% 6,8 6,'7 1,9 2,'7 2,4 0,19 1 0)315 
Sign.nivå 56,9 729 999 99,6 . 99,6 8'7,2 99,5 61,8 .. 

.,0 c e opmge 

Pl.antal Radtäckning Pol Blätal Ut· Ut-
Led socker mg/ vinnb. vinnb. 

halt 100 g socker socker 
% betor skörd Re!. 

16/6 16/6 1/6 lö/6 1/7 ton/ha tal .. 
A=odL 91,9 91,'7 '70,6 89,0100,0 1'7,12 14 10,03 100 
B=bredspr, 85,6 84,5 [57,2 77,1 9:3,7 1G,69 If) 9,23 92 
C=Sl.arl.g.+bredspr 76,8 '76,6 64,4 86,7 100,0 17,01 15 9,61 96 
D=Radm.+bredspr. 732 '73,4 619 8§,'7100,O 1658 19 982 98~ .. ~ 
Samspelsnivå ~)6,9 5~~j5 11,0 92,8 87,5 ;-38)5 t57,9 86,3 
C.V. 10,9 11,9 2,6 :3,9 0,0 1,8 1l,G 2,0 
LSJ) 95% 13,1 6,4 ~),9 '7,2 0,87 9 1,59 
Sign.nivå 936 967 94,6 92,2 775 783 652 

Tagarp 
Pl.antal Hadk'ickning Pol Blåtal Ut· Ut· 

Led socker mg/ vinnb. vinnb. 
halt 100 g socker socker 
'/c betor skörd Rel. 

16/ö 16/6 1/6 15/6 1/7 ton/ha tal 

A=od1. 68,2 67,1 28,8 79,7 90,9 18,G4 17 9,66 100 
B=bredspr. 74,9 78,6 28,1 '79,4 93,7 18,0'7 15 9,56 99 
C=Starl.g.+bredspr '75,7 79,2 29,4 80,9 95,0 18,01 16 9,73 101 
])-Hadm .+bredspr. 698 764 272 762 928 1792 lG 9,15 95 

Samspelsnivå 28,4 52,6 92,6 25,0 99,9 16,8 45,4- 16,fi 
C.V. 8,6 7,1 9,2 2,4- 1,4 0,7 8,3 5,2 
LSJ) 95% 9,6 6,9 5,4 3,6 0,20 1 0,70 
Sign.nivå 814 G42 '771 981 87,9 919 90,9 



VittskövIe 

Pl.antal Radtäckning Pol Blätal Ut- Ut-
Led socker mg/ vinnb. vinnb. 

halt 100 g socker socker 
% betor skörd Rel. 

15/5 15/6 1/6 15/6 1/7 ton/ha tal - .-

A=odl. 89,0 78,5 26,9 57,5 91,2 17,24 12 8,04 100 
B=bredspr. 81,3 81,1 26,9 55)0 90,6 17,22 12 7,63 96 
C::::Startg.+bredspr 80,2 80,3 30,9 60,0 94,7 17,22 13 8,60 107 
D::.::: Ha dm .+brcdspr. 82,6 81,1 27,2 51,2 85,9 17,14 11 7,32 91 
Sarnspelsnivå 27,8 67,7 :\9,8 57,0 l r ,0 36,:J 38,8 54,9 
C.V. 9,4 9,7 6,2 7,8 2j~3 4,1 16,4 6,6 
LSD 95% 7,7 8,0 5,8 7,9 6,S 0,19 3 1,02 
S~gn.nivå 52,6 18,0 86,0 96,6 98,6 68,8 93,3 98,2 

Åkerslund . 
Pl.antal Radtäckning Pol Blätal Ut- Ut-

Led socker mg/ vinnb. vinnb. 
halt 100 g socker sockel' 
'/0 betor skörd Rel. 

16/6 16/6 1/6 16/6 1/7 ton/ha tal -
A=odl. 72,4 72,6 40,7 GO,7 97,15 16,98 21 9.76 100 
B=brcdsp)', 76,8 78,2 :35,;3 52,9 95,9 17,18 18 9,Ci4 99 
C::.~St.artg.+brcdspr 81,4 81,3 38,7 51,7 95,6 17,18 18 9,96 102 
l)::::Raelm.+bredspr. 79,6 80,3 ~35,O 51,0 894 17,18 17 9,37 96 
Salnspelsnlvå 20,4 26,3 12,0 7'7,G 72,0 48,0 59,8 98,7 
C.V. 9,1 8,4 7,7 8,5 3,5 1,6 10,0 5,4 
LSD 95% 13)~) 11,8 3,3 3,5 1,9 0,21 3 1,08 
Sig'n.nivå !)G,7 45,8 96,~J '76,5 99,9 4,5 (H,9 7G,8 ... 

Ädelholm 
Pl.antal Radtäckning Pol Blåtal Ut- Ut-

Led socker mg/ vinnb. vinnb. 
halt 100 g socker socker 
o/c betor skörd Rel. 

16/6 16/6 1/6 16/6 1/7 ton/ha tal 
A=odl. 65,6 66,5 82,8 58,2 93,7 16,82 13 7,85 100 
B=bredspr. 62,1 70,6 21,5 44,5 89,1 16,69 16 7,65 97 
C=Stat'tg.+bredspr G2,0 67,4 24,4 51,7 91,6 lG,G7 1G 7,86 100 
])'cHadm .+bredspr. 61,5 G7,2 21,4 42,9 88 1 16,72 15 7,22 92 

Sarnspe.lsnivå 20,7 47,6 7,G 7,8 7,6 14,:3 27,1 4-4-,5 
C.V. 11,6 8,5 12,6 12,:3 2,8 1,2 9,0 6,7 
LSD 95% 7,4 5,5 6,0 9,5 5,8 0,1 G 1 0,59 
Sir;:ll.nivå 16,2 81,7 18,0 93,7 98,8 57 [5 97,:3 9G,3 



Bilaga 6. Antal Onychiurus, plantantal, skörderesultat beroende av 
insekticidbehandling. 

Antal Plantantal Ut-
Plats Lc)d Onych.l 1000-talJha vinnb. 

10 pI. socker 
(Tull- tonI 
gren) 1/5 15/5 15/6 ha 

Doris- Gaucho (a2) 28,5 60,7 64,6 70,1 8,87 
borg Gaucho+Mas. (b2) 16,8 76)3 79,0 8,59 

Marshal (al) B9J5 68,6 72,9 8,55 
Inom ]\il'0rshal+Mas. (bl) 11JL_ 62,0 75,9 .. I~J.Q._ 8,74 
led D San1spelsni vå 74,:3 50,2 86,8 

e.v. 7,5 7,8 4,8 
LSD 959;; lSJ) G,l 0,44 
Sign.nivå 99,9 99,4 855 -- -

Inom Gaucho (a2) 60,'1 Gl,4 GG,4 8,'71 
led Marshal+J\i[as (bl) 62.0 76 1 • _, .. , .. --1_. _____ •• -.::.1. '78,8 .§,93 __ 
B,C,D Stl.lnspelsnivå '76,9 85,0 

C.V. 9,1 4,9 
LSD 915'XJ 4,2 a,9 0,65 
Sig ., 
k l 'Il,Hiva 99,9 99,9 56 [5 

Lödde .. Gaucho (a2) 2,0 64,G '74.0 72,8 9)5~:~ 

.köpinge Gaucho+Mas. (b2) :3,8 71,2 '71,7 9,29 
Marshal (al) 4,:l 7:3,2 7:3,4 9,50 

Inom .. Mars),al + Ma.s_~~l>lL ...1.L __ §2,0 72)5 79 '7 . _____ t."~_ lO,Oll __ 
led D Samspelsniv{{ 12,6 61,2 89)l 

C.V. 11,G 10,1 1,0 
LSD 9!5(X 27,2 34,9 1,:37 
Sign. nivå --c----.. 23 ° GH 92,6 -
Gaucho (a2) 64,6 78,1 7'7,1 9,76 

Inom Marshal+Mas. (bIL_ 
-_._--~ 

82,() __ 'L?J!._ 7~), :l_ .. »)4_ 
led Samspelsnivå 5.1,5 8G,3 
B,e,D e.v. 11,9 2,0 

LSD 915% 11,4 0,26 
Si~n.nivå :377 98,8 

'l'ågarp Gaucho (a2) 26,8 65,8 70,2 75,8 9,18 
Gaucho+Mas. (b2) 17,3 79,7 76,7 8,98 

Inom Marshal (al) 17,8 58)2 62,2 8,90 

Ut-
vinnb. 
socker 
Rel. 
tal 
HlO 
97 
96 
99 _ ... 

100 
103 
-._.~--

HlO 
9'7 
100 
105 

_ ___ •• 0 ... 

100 
9G 

100 
97 
97 

led D Marshal+Mas. (bl) r-L(j,L-.. G76 Gg 4 n,o 9.1] __ ~ 99 ... ~_. __ ~::_L~ .... ~ __ ""_ -_.-
Samspelsnivå 2G,8 72,1 :38,:3 
C.V. 9,8 7,0 7,:l 
LSD 9!5(/r; 7,1 2:1,6 2)26 
Sign.nivå 999 859 ~34·,5 

Gaucho (a2) G5,8 74,7 78,7 95,1 HJO 
Inom Marshal+Mas. (bD 67,G ... }'2-,~_.....B;L +.9.<1,5 9~) ____ 

led Samspdsnivå 52J5 16J) 
B,C,D e.v. 7,1 6)2 

LSD 95 f}{; 3,7 ~L;3 0,67 
Sign.nivå 814 59,4 173 .. 



Antal Plantantal Ut- Ut-
Plats Led Onych./ 1000-tal/ha vinnll. vinnh. 

10 pl socker socker 
(Tull- ton! Re!. 

I gTen) 1/5 15/5 15/6 ha tal 
Vitt- Gaucho (a2) 7,8 80,3 83,6 84,1 7,85 100 
skövle Gaucho'l-Mas. (b2) 4,3 8:3,6 81,3 6,89 88 

Marshal (al) 6,5 79,4 78,4 6,99 89 
Inom Marshfi1":Mas. (bl) a5 78J 8 816 78,1 6,80 ..- 87 ... _._- ~ .. - .. ". _.~"---

led D Sanlspelsnivå ,34,9 ;3;-3,5 91,G 
C.V. 8,3 10,4 a,il 
LSD 95(!r; 7,1 8,8 0,62 
Sign .. nivå 76,4 83,1 998 
Gaucho (a2) 80,:3 81,4 81,5 7,~)9 100 

Inom Marshal+Mas .. \bll ~. __ ... }8,8. __ !!.1L.80,2_ 7,71 96 .. __ .-
led Sanlspelsnivå 67,7 64,~1 

B,C,D C.V. 9,7 6,6 
LSD 96% 4,5 4,6 1, O 1 
Sign. nivå 16 429 472 

Åkers- Gaucho (a2) I9,O 7:3,8 78,9 79,7 9,27 100 
lund Gaucho+Mas. (b2) 12,0 '79,8 in ,6 9,21 99 

Marshal (al) 4,8 71,6 '75J 9.34 lO! 
Inom j'l[arshal+Mas. (1211 12L_ n,G ~)0 /lO 9 947 102 . _____ .1..:.:::........ _~.L,.,., ....... ~ __ .~ . .. ~._--

led D Samspdsnivå 90,0 82,7 48,il 
C.V. 8,1 GJ5 0,45 
LSD 95(!r; G,6 6,0 80,7 
Sign. nivå 987 H9.2 -- . - --_ ..• 
Gaucho (a2) 7,),8 77 ,(5 78,2 H ,il 6 100 

Inom Marshal+Mas. (bl) 1'?J~_~ 817 9,95 _. ___ 106 -- .. ,"_..:::::..:::..L ----"'------
led Samsp(~lsnivå 2G,:3 98,7 
B,C,D C.V. 8,4 5A 

LSD 95% 10,7 11,:1 0,:31 
Sign.nivå 55 ~) 52 G 99,9 

Ädel- Gaucho (a2) 15,0 45,6 58) 64,8 7,19 100 
holm Gaucho+Mas. (b2) 4,:-3 Ga,7 71,2 7,48 104 

Marshal (al) 7,3 61,9 67,8 7,09 99 
Inom Marshal+Mfis. (bll. _'i,,3 __ ..c 49,2.._ G41l.._~'Z)EL. 726 101 -'.1 ____ .. '._--

led D Samspelsnivå :n,6 59,4 20,0 
C.V. 14,4 11,4 9)6 
LSD 95% 9,3 8,2 0,72 
Sign. nivå 855 882 72G 
Gaucho (a2) 45,G 57)5 65,0 7,5:3 IOO 

Inom Marshal+Mas. (bIL --' ..• - 4!lJL_. 6G,_2 __ .1lJL 7,6'L_ 101 -----
led Samspelsnivå 7,G 44,5 
B,C,D C.V. 8,6 G,7 

LSD 9G(}f; 4,2 3,4 0,30 
Sign.nivå 99 ~) 999 51 1 



MEDDELANDEN FRÄN JORDBEARllETNINGSA VDELNINGEN 

Nr 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

Är 

1992 Johan Alvidsson, Sixten Gunnarsson, Lena Hammarström Inge 
Håkansson, Tomas Rydberg, Maria Stenberg, Bo Thunholm: 
1990 års jordbearbctningsförsök. 40 s. 

1992 

1993 

1993 

1993 

1993 

1994 

1994 

1994 

Mats Tobiasson: EKO ODLAREN - En studie av ett kombina
tionsredskap för sådd och ogriishackning, utförd vi\ren och som
maren 1991. Examensarbete. 19 s. 

Mats Tobiasson: Säbillar för reducerad bearbetning. Undersök
ningar av nya säbillar för odlingssystem med reducerad bearbet
ning, utförda 1991 och 1992.23 s. 

Anna Borg: Flöden av kväve och fosfor i Forshällaåns avrin
ningsomrädc .. beriikning av olika källors bidrag till växlnä 
ringsläckagcl. Examensarbete. 45 s. 
Flows of nitrogen and phosphorlls in the Forshiillaän water
shed - estimations of the contributions from different sourees [() 
the leaehing of plant nutrients. 45 pp. 

Thomas Grath: EfJeets of soil compaction on ph)'siea!, ehemica! 
and bio!ogiad soil properties and erop production. 101 PI'. 

Estela Pasuquin: TiIlage infll/enees on soil conditions and crop 
re.\ponse under dry wellther in the Philippines and in "\veden. 
ö2 pp. 

Hans Pettersson: Raclbackning i sl.rJsHd med ny hackutrustning. 
Examensarbete. 28 s. 
Rowhoeing in cerea!s with new hoeing equipment. 28 PI'. 

Jörgen Lidström och Lars Olsson: Nya såmaskiner för redu
cerad bearbetning. Examensarbete. 57 s. 
New drills for redured lil/age. 57 pp. 

Sara Linden: Tidig start och tillviixt av sockerbetor. 
Examensarbete. 37 s. 
Earl)' start and growlh of sllgarbeets. 37 PI'. 


