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Målsättning 
Växtnäringsförsörjningen är en nyckelfråga i ekologisk höstrapsodling. Variationen är stor i 
praktisk gödsling och skördenivåerna varierar stort samtidigt som kunskapen är liten om behovet 
och lönsamheten av en gödslingsinsats vid olika förutsättningar, t ex olika förfrukter. 
Målsättningen med projektet är att undersöka möjligheterna och utveckla metoder för att 
förfrukts- och platsanpassa kvävetillförsel i ekologisk höstrapsodling. Vi skall göra detta i 
fältförsök där vi undersöker effekten av kvävenivåer under varierande förutsättningar för att 
kvantifiera grundskörd, avkastningspotential och kvävebehov i relation till markparametrar. Vi 
avser att visa på hur kväveupptag i höstraps beror av kvävemineralisering från marken och 
kvantifiera hur stor variationen är mellan olika platser. Faktorer som påverkar storleken av 
kväveupptag och markmineralisering skall identifieras, dokumenteras och bestämmas. Målet 
skall vara förslag till underlag för beslut om kvävegödsling till höstraps. 
 
Följande hypoteser testas i projektet: 
 

• Höstrapsens kvävebehov och avkastning beror av markkvävets tillgänglighet och 
mineralisering. 

• Tillförsel av kväve på hösten till höstraps har störst betydelse för avkastningen. 
• Tillförsel av kväve på våren till höstraps har störst betydelse för avkastningen. 
• Det är möjligt att utveckla verktyg för bestämning av höstrapsens kvävebehov på våren 

och hösten baserat på de parametrar som används i projektet. 
 

Bakgrund 
Höstoljeväxter är en viktig komponent för att försörja det ekologiska lantbruket med foder när 
kravet på 100 % ekologiskt foder trädde i kraft 2008. Arealen har ökat från några hundra hektar 
1997 till ca. 3 200 ha de senaste åren (Anon, 2006a; Anon., 2006b), och frågorna hos landets 
ekologiska rådgivare är många när det gäller kunskap om tillförsel av organisk gödsel. 
Växtnäringsförsörjningen är en nyckelfråga för att få en bra gröda med tillfredsställande 
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avkastning. I en dokumentationsstudie konstaterades att bland de odlare av höstoljeväxter som 
utmärkte sig med goda skördenivåer fanns gårdar med mycket höga stallgödselgivor och gårdar 
där ingen växtnäring tillfördes (Pettersson et al., 2002; Wallenhammar, 2005). 
 
Mineralisering av N i marken varierar mycket både inom fält och mellan platser. I ett stort antal 
fältförsök i höstvete och vårkorn varierade den skördade kvävemängden i ogödslat försöksled 
mellan 22-116 kg N ha-1 (Gruvaeus, 2007). Även inomfält är denna variation stor (Delin, 2005). 
Det är alltså stora variationer både inom ett fält och mellan fälten i hur mycket N grödan kan 
förväntas tillgodogöra sig under växtsäsongen. Det är en viktig ekonomisk fråga för lantbrukaren 
men också en miljöfråga då tillfört N som inte tas upp av grödan, delvis kan förloras till den 
omgivande miljön. Raps är en gröda som lämnar mycket N outnyttjat kvar i marken efter skörd 
(Engström & Lindén, 2006) samtidigt som den har ett stort behov av N tidig vår när mineralise-
ringen av N i marken fortfarande är liten (Razoux Schultz, 1972). Skördevariationerna beror 
oftast på kvävetillgången under tillväxt och utveckling (Rathke et al., 2006). I en pågående studie 
med hittills två avslutade försök där kvävedynamiken i jord och gröda undersöks (Stenberg et al., 
2007) varierade merskörden från 150 till 450 kg frö ha-1 när 100 kg N ha-1 som totalkväve 
tillfördes som organiska gödselmedel. Grundskörden i ogödslat led var i dessa fall 2 500 kg ha-1 
och kvävefattiga förfrukter var valda.  
 
Studier i norra Tyskland har visat att nitratutlakningen under vintern efter skörd av höstraps 
endast påverkades till liten del av mängden växtrester och att mineraliserat kväve huvudsakligen 
kom från markkvävepoolen (Henke et al., 2007). Jensen et al. (1997) visade i kärlförsök med 
15N-märkt mineralgödsel att mycket lågt kväveutnyttjande beroende på vattenstress och höga 
kvävegivor på våren ger ökade mineralkvävemängder i marken efter skörd av rapsen. I 
bevattnade led och led med lägre kvävegivor fanns outnyttjat gödselkväve kvar i organisk form. 
 
Variationen är stor i praktisk gödsling och skördenivåerna varierar stort samtidigt som 
kunskapen är liten om behovet och lönsamheten av en gödslingsinsats vid olika förutsättningar, 
t.ex. olika förfrukter, kväverika eller kvävefattiga. Vi vet inte idag hur långt vi kan nå i ekologisk 
höstrapsproduktion, vilken potential grödan har och när det lönar sig att gödsla. Idag 
generaliserar vi utifrån enstaka försök. Kunskapen om det tidiga kvävebehovet i höstraps har 
medfört att en del odlare ger rapsen höga stallgödselgivor under hösten med hopp om att grödan 
då skall ha tagit upp stora kvävemängder som den kan utnyttja tidig vår. Förutom risker för 
oönskade förluster till miljön är det också en risk för odlingen då kraftiga bestånd på hösten kan 
innebära dålig övervintring. 
 
Dessa erfarenheter visar att vi behöver bättre verktyg för att förutsäga behovet av tilläggs-
gödsling av N till ekologiska höstoljeväxter. Avgörande för en lantbrukare som skall besluta om 
och var eventuella organiska gödselmedel skall tillföras är att det finns redskap för att bedöma 
förväntad kvävetillgång. Idag finns inga verktyg för att avgöra kvävebehovet i ekologiska 
höstoljeväxter. Det är viktigt att också i det ekologiska jordbruket förfina metoderna för att 
anpassa insatsmedel med målet att nå förbättrad produktionsekonomi och minimera negativa 
miljöeffekter. Här vill vi skapa underlag för att förfrukts- och platsanpassa kvävetillförseln i 
ekologisk höstrapsodling med hjälp av utvalda analysmetoder med syfte att få bättre verktyg för 
rådgivningen och lantbruket. 
 

Material och metoder 
Studien genomförs i fältförsök. Inom projektet planerades totalt 16 fältförsök, varav åtta försök 
genomförs 2008-2009 med skörd 2009 och åtta 2009-2010 med skörd 2010. Försöken placeras i 
Syd- och Mellansverige i områden där ekologisk höstraps odlas frekvent. Kväve tillförs med 
olika mängder och strategier i form av Vinasse som givit god effekt på våren till höstsådda 
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grödor (tabell 1). Olika förfrukter (vall, stråsäd, ärt, grödgödslingsvall, åkerböna), växtföljder, 
jordart, radavstånd och klimatförhållanden väljs. Försöken skall läggas ut i befintliga grödor för 
att säkerställa ett jämnt bestånd. Försöken har fyra upprepningar. 
 
Varje plats dokumenteras med avseende på odlingshistoria, jordart, mullhalt mfl markpara-
metrar. Markens elektriska konduktivitet mäts med EM38 (Lanna försöksstation har utrustning) i 
varje försöksyta. Grödornas status och bestånd bestäms höst och i knoppstadiet med handburen 
N-sensor i alla led och på varje plats klipps grödprover vid dessa tillfällen. Markens innehåll av 
mineralkväve i 0-90 cm bestäms vid sådd, tidig vår och vid skörd. Dessutom bestäms 
varmvattenextraherbart kol (Korschens et al., 1998) och ninhydrinreaktivt kväve platsvis. NIR-
analys av platsvisa jordprover skall också göras vid Inst. för mark och miljö. Avkastning och 
frökvalitet inklusive kväveinnehåll bestäms rutvis på alla platser. Grödornas status och bestånd 
bestäms rutvis höst och i knoppstadiet med handburen N-sensor i alla led och på varje plats 
klipps grödprover vid dessa tillfällen i led A och led I. Grödornas utveckling bestäms med 
avseende på rothalsdiameter och maximalt rotdjup platsvis i led A och I. Väderdata under hela 
försöksperioden köps in för varje plats. 
 
Tabell 1. Försöksplan D3-0151 
Led N kg ha-1 höst 

innan sådd 
N kg ha-1 vår i slutet 
av mars 

A. 0 0 
B. 0 50 
C.  0 100 
D. 0 150 
E. 0 200 
F.  50 0 
G. 50 50 
H. 50 100 
I 50 150 
J 50 200 
 

Resultat 
I augusti 2008 valdes 12 försöksplatser med ekologisk höstraps i södra Sverige med varierande 
förfrukter och markförhållanden. Efter uppkomst var bestånden i åtta av försöken tillräckligt bra 
för att gå vidare med genomförande av försöken. Försöken låg på Gotland, i Västra Götaland 
(Lanna och Dingle), Östergötland (tre försök) och i Skåne (Malmö och Kristianstad). Försöken 
höstgödslades enligt planen med Biofer då Vinass inte gick att få tag i hösten 2008. Gödslingen 
våren 2009 utfördes med Vinass som planerat. 
 
Under hösten 2009 skannades flertalet av försöken med handburen Yara N-sensor i samband 
med att tillväxten avslutades. Gotlandsförsöket skannades inte då ingen sensor fanns tillgänglig 
på Gotland och kostnaden skulle bli orimligt stor. Ej heller hösten 2010 fanns någon N-sensor 
tillgänglig på Gotland. I Östergötland gjorde ett väderomslag att endast ett av försöken fick 
tillräckligt bra värden då mätningarna är beroende av tillräcklig mängd inkommande 
solstrålning. Resultaten från skanningarna visas ej här. Grödprover för bestämning av biomassa 
och kväveupptag sen höst och vår i samband med N-sensorskanningarna har i de flesta fall tagits 
enligt projektplanen. Även jordprover för bestämning av mineralkväve samt bestämning av 
varmvattenextraherbart kol samt ninhydrinreaktivt kväve har i de flesta fall tagits ut. Dock har 
några prover kasserats pga. förstörda frysar. Alla försöksplatser 2009-2010 kommer att karteras 
med EM38 efter skörd 2010. 
 



 4

 Tabell 1. Fröavkastning (kg ha-1 vid 9 % vattenhalt) i fältförsöken 2009 i serie D3-0151 
Led 03L012 

Borens-
berg 

090817 

03L002 
Lanna 
090818 

03L006 
Trelle-
borg 

090728 

03L008 
Dingle 
090806 

03L007 
Borrby 
090722 

03L005 
Hemse 
090804 

Medel 6 
försök 

Förfrukt Ängssvingel Vall III Vitklöver  Vitklöver Betesvall  
Jordart mmh SL mmh l Mo nmh sa LL  mf l Sa mr mo LL  
A. 0 kg N höst, 0 

kg N vår 
900 600 4070 2270 2570 2820 2210a 

B. 0 kg N höst, 
50 kg N vår 

1050 880 3980 2640 2710 2700 2340ab 

C. 0 kg N höst, 
100 kg N vår 

1170 810 3990 2830 2880 2730 2400bd 

D. 0 kg N höst, 
150 kg N vår 

1300 1040 4040 3130 3180 2970 2610c 

E. 0 kg N höst, 
200 kg N vår 

1670 990 4020 3240 3040 2530 2580c 

F. 50 kg N höst, 
0 kg N vår 

820 570 4090 2290 2850 2800 2240ab 

G. 50 kg N höst, 
50 kg N vår 

1070 680 4120 2530 2850 3100 2390b 

H. 50 kg N höst, 
100 kg N vår 

1100 900 3990 2630 2900 2850 2400b 

I. 50 kg N höst, 
150 kg N vår 

1390 930 4120 3100 3030 2890 2580cd 

J. 50 kg N höst, 
200 kg N vår 

1450 1210 3990 3170 3380 2810 2670c 

CV (%) 19,5 20,4 5,4 4,2 8,5 7,2 - 
p-värde 0,0005 0,0003 0,9840 0,0001 0,0068 0,0441 <0,0001 
LSD 340 250 - 170 360 290 - 
 
Tabell 2. Råfett (kg ha-1) i fältförsöken 2009 i serie D3-0151 
Led 03L012 

Borens-
berg 
090817 

03L002 
Lanna 
090818 

03L006 
Trelle-
borg 
090728 

03L008 
Dingle 
090806 

03L007 
Borrby 
090722 

03L005 
Hemse 
090804 

Medel 6 
försök 

A. 0 kg N höst, 0 
kg N vår 

370 240 1820 1040 1140 1330 990 

B. 0 kg N höst, 
50 kg N vår 

420 350 1780 1170 1190 1270 1040 

C. 0 kg N höst, 
100 kg N vår 

490 320 1810 1230 1280 1260 1060 

D. 0 kg N höst, 
150 kg N vår 

530 400 1820 1310 1380 1320 1130 

E. 0 kg N höst, 
200 kg N vår 

700 380 1770 1340 1320 1100 1100 

F. 50 kg N höst, 
0 kg N vår 

320 220 1850 1070 1290 1330 1010 

G. 50 kg N höst, 
50 kg N vår 

430 260 1830 1130 1270 1440 1060 

H. 50 kg N höst, 
100 kg N vår 

460 350 1770 1150 1280 1310 1050 

I. 50 kg N höst, 
150 kg N vår 

580 360 1830 1310 1330 1280 1110 

J. 50 kg N höst, 
200 kg N vår 

590 460 1760 1320 1460 1210 1130 

CV (%) 20,1 21,1 4,9 4,1 8,3 6,9 - 
p-värde 0,0004 0,0010 0,8912 0,0001 0,0186 0,0027 0,0003 
LSD 140 100 - 70 160 130 - 
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Tabell 3. Kväveskörd (kg N ha-1) i fältförsöken 2009 i serie D3-0151 
Led 03L012 

Borens-
berg 
090817 

03L002 
Lanna 
090818 

03L006 
Trelle-
borg 
090728 

03L008 
Dingle 
090806 

03L007 
Borrby 
090722 

03L005 
Hemse 
090804 

Medel 6 
försök 

A. 0 kg N höst, 0 
kg N vår 

32 19 114 62 73 66 61,2 

B. 0 kg N höst, 
50 kg N vår 

38 28 114 77 80 66 67,8 

C. 0 kg N höst, 
100 kg N vår 

42 26 113 85 86 71 70,5 

D. 0 kg N höst, 
150 kg N vår 

46 35 114 102 99 87 80,5 

E. 0 kg N höst, 
200 kg N vår 

59 34 114 109 93 75 80,7 

F. 50 kg N höst, 
0 kg N vår 

30 19 120 62 78 67 62,7 

G. 50 kg N höst, 
50 kg N vår 

39 23 120 74 84 81 70,1 

H. 50 kg N höst, 
100 kg N vår 

40 30 114 79 88 77 71,4 

I. 50 kg N höst, 
150 kg N vår 

50 32 118 101 93 83 79,5 

J. 50 kg N höst, 
200 kg N vår 

53 43 118 108 108 85 85,8 

CV (%) 18,5 19,5 6,2 5,2 10,4 8,7 - 
p-värde 0,0003 0,0001 0,7817 0,0001 0,0005 0,0002 <0,0001 
LSD 12 8 - 7 13 10 - 
 
 
Sex av försöken skördades i juli-augusti 2009 (Tabell 2-4). Två av de åtta försöken slopades pga. 
stor oväntad ogräsförekomst, ojämn gödsling i tidigare gröda samt angrepp av rapsbaggar. Två 
av de skördade försöken uppvisade mycket höga CV-värden. I redovisningen här är de dock med 
i beräkningen av medelvärden. Det var stora angrepp av rapsbaggar vården 2009 vilket speciellt 
drabbade försöket på Lanna (Järpås) som blommade om, men även försöket i Borensberg var 
drabbat i viss grad. De övriga fyra försöken var inte drabbade i någon större omfattning då 
blomningen kommit så långt när angreppen startade att grödan inte drabbades i någon större 
omfattning. Höstgödslingen med 0 eller 50 kg N per ha påverkade inte skördarna i försöken. 
Däremot har vårgödslingen i flera fall och i medel av alla försöken gett ett merubyte. 
 
Tabell 4. Fröskörd (kg ha-1 vid 9 % vattenhalt), råfettskörd (kg ha-1) och kväveskörd (kg N ha-1) 
som medel av alla sex försöken i serie D3-0151 analyserat tvåfaktoriellt med Mixed procedure i 
SAS 9.1. T-test vid p=0.05 använt vid parvisa järmförelser 
 Fröskörd Fettskörd Kväveskörd 
F1: 0 kg N höst 2 430 1 060 72,2 
F1: 50 kg N höst 2 450 1 070 73,9 
F2: 0 kg N vår 2 220a 1 000a 61,9a 
F2: 50 kg N vår 2 370b 1 050ab 69,0b 
F2: 100 kg N vår 2 400b 1 060b 71,0b 
F2: 150 kg N vår 2 560c 1 120c 80,0c 
F2: 200 kg N vår 2 620c 1 110c 83,3c 
F1 0,5163 0,5245 0,2340 
F2 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
F1*F2 0,8837 0,8408 0,7597 
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Hösten 2009 lades 9 försök ut varav 2 slopades redan under hösten. Förhoppningsvis övervintrar 
de kvarvarande sju försöken och kan genomföras under 2010 (tabell 5). 
 
Tabell 5. Fältförsök i serie D3-0151 som skall genomföras 2010 
Försök 03M001 

Kristianstad 
03M002 
Borrby 

03M004 
Gotland 

03M005 
Östergötland 

03M006 
Fellingsbro 

03M007 
Logården 

03M008 
Halland 

Förfrukt Vallträda 14 år Vitklöver  Ängssvingel  Gröngödslingsvall  
Jordart mmh sv l Sa mf l Sa  mmh ML  mmh ML  
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