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Testodlingar 2015 och 2016

Åtgärd
Antal odlingar 

2015
Antal odlingar 

2016
Lockar

Ettåriga blomsterremsor 3 7 Pollinerare och naturliga fiender

Blomsterremsor färdiga blandningar 4 Pollinerare och naturliga fiender

Fleråriga  blomsterremsor 3 6 Pollinerare och naturliga fiender

Skalbaggsåsar 1 1 Naturliga fiender

Fångstgröda av luddvicker 1 1 Skadedjur

Bottengröda 1 2 Naturliga fiender, förvillar skadedjur

Kupa för solitärbin 2 2 Pollinerare

Bevara naturlig flora i fält- och vägkanter 1 Pollinerare och naturliga fiender

Insektshotell 1 Pollinerare och naturliga fiender

Bon för humlor 1 1 Pollinerare

Mata in fåglar i odlingen 1

Blommande växter i växthus och tunnlar 2 2 Pollinerare och naturliga fiender

Dessutom har flera odlare och odlargrupper testat på egen hand, se vår Fb-grupp 



Konkurrensförmåga
God



Medel



Dålig



Avslagning som metod

• Välj arter som klarar avslagningar om det finns risk för ogräs
• Slå av olika delar så att det alltid finns blommor kvar



Uppförökning och spridning av ogräs på kort 
och lång sikt

Skalbaggsås med perenna örter och 
gräs i odling med ettåriga grönsaker.
Insektsparadis eller ogräshärd?

Vad gör vi runtom remsorna?

Undvik ww. rajgräs som skyddsgröda 



Erfarenheter - biodiversitet och ogräs
• Konkurrensförmågan hos blomsterarterna är viktig, men inte bara arterna avgör 

konkurrensförmågan

• Bovete, honungsört och luddvicker är exempel på arter som konkurrerar bra

• Använd kunskaper om fördröjd sådd där det är möjligt

• Avslagning som ogräsbekämpning tar bort blommorna. Välj arter som har god 
återväxt

• Förutsättningarna skiljer – stora problem med målla i blomsterremsor på lätta jordar

Tyngre jord, ingen bevattning, gles remsa. Trots 
det få ogräs.

Lätt jord



Erfarenheter - biodiversitet och ogräs

• Se upp för spridning i zonerna mellan 
blomsterremsa/skalbaggsås och gröda

• Risken för invadering av kvickrot och tistel ökar 
när blomsterremsor ligger utefter fältkanter

• Hur påverkas etablering och ogräskonkurrens av 
bevattning? Ska remsorna vattnas?

• Undvik skyddsgrödor som kan bli ogräs

• Ogräs kan också vara en resurs för nyttodjur 
(baldersbrå, åkertistel, målla)

Nyttodjur på ogräs



Såteknik och etablering

Anpassning av frömängder 2016 

Olika fröstorlekar

Hur så rationellt?

Radsådd 

Plantera?

Välta/vattna



Erfarenheter –biodiversitet och såteknik
• Det är viktigt att väga fröet så att det blir ”rätt” 

utsädesmängd
• Anpassa utsädesmängd efter jordart och 

såteknik
• I för täta bestånd utvecklas inte arterna optimalt 

och blommar då under kortare tid
• Det är svårt att så och etablera blandningar med 

olika fröstorlekar och former på fröna
• Radsådd kan underlätta sådden av olika arter 

och möjliggör radrensning
• Radsådd ger bättre utrymme för plantorna, de 

förgrenar sig, får en bättre utveckling och 
förlängd blomning



Enkla blandningar eller komplexa blandningar
• Målet är att uppnå blomning under lång tid – tidig och 

sen blomning
• Målet är blommor med olika former och strukturer – små 

insekter små munnar
• Enkla blandningar som sås i omgångar kontra komplexa 

blandningar
• Vägkantsflora



Erfarenheter – biodiversitet och artblandningar
• Svårt att få en tillräckligt tidigt blomning. Höstsådd, fleråriga arter och buskar/träd 

• Flerårig gröngödsling blir multifunktionell och robust, blommar tidigt

• Risk att några arter tar överhand, se upp med konkurrensstarka arter och gå ner i 
utsädesmängd

• Sådd i omgångar av enkla blandningar kan vara ett alternativ till komplexa blandningar

• Flera remsor med få arter kan vara ett alternativ till komplexa blandningar

• Ängsfröblandningar har (än så länge) fungerat på åkermark

• Våra fångster av insekter bekräftar uppgifter i litteraturen om olika insekters födosök



Färdiga blandningar

• Semenco
• Weibulls
• Olssons frö
• Lindbloms frö
• Skånefrö
• Pratensis
• Kings
• m.fl.?

Priserna varierar mellan 
1 600 och 41 000 kr/ha



Uppförökar vi skadegörare?

• Stinkflyn!

• Bomullsmögel på 
solrosor

• Acrotheciumröta? 
Vildmorot 

• Rotsjukdomar på 
baljväxter?

• Klumprotsjuka?

• Snäckor? Sniglar? Under 
säsong, övervintring



Glädjeämnen

• Nyttodjur! Vad har vi hittat? 

• Alla i nyttodjursappen utom 
gallmyggor

• 10 arter nyckelpigor

• Spindlar!



Hur gick snacket på fältvandringarna?

Martin Fellkvist, Frida Thörn, 
Skilleby trädgård, Järna

Ettårigt eller flerårigt? Hur 
integrera remsorna i odlingen?

Martina och Calle 
Laurén, Fruemöllans
bär, Klippan.

Hur får vi lång 
blomningstid i växthus?

Ulf Engström, Svitlana 
Petina, Trädgårn, 
Södertälje

Boplatser för nyttodjur. 



Hur gick snacket på fältvandringarna?

Per Modig, Fagraslätt, 
Kristianstad

Ogrästryck på lätta jordar 
och ogräsreglering

Eva Gustavsson, Solsyran, Orsa

Hur lång tid får det ta? Kostnad 
kontra nyttan av 
biodiversitetsåtgärderna?

Arne Dahlström, 
Arnes grönsaker, 
Odensbacken

Maskiner och 
utrustning för sådd 
och ogräsreglering. 
Hur arbetar vi mer 
rationellt.



Testa vidare

• Plantera blomster i odlingen: i plastlister, i rader och med bevattning

• Ettåriga blomsterremsor inne i perenna kulturer

• Höstsådd för tidig blomning

• Sådd med lantbrukssåmaskin och andra rationella sätt

• Vilka skadegörare lockas av biodiversitetsåtgärder?

• Matcha blomningstid efter skadegörare och efter vilka 
nyttodjur/pollinerare vi vill gynna

• Placering i odlingen – geografiskt (och hur stor del av odlingsytan)

• Gör rådgivningsunderlag: förslag på blomsterremsor anpassade efter 
gröda och region



Hur går vi vidare med projektet?


